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Pszichoszínház
A színház is pszichológia, a 
színpad ősidők óta az érzelmek, 
emberi konfliktusok és viselkedés-
formák megmutatkozása.

Márton Áron tér
Vizsgafeladat lett a tér rendezése. 
Az Önkormányzat kíváncsi a diá-
kok ötleteire, akik már a negyedik 
városépítési feladaton dolgoznak.

A Szent György-napi jótékony-
kodás nyolcadik éve ad lehe-
tőséget a kerület rendőreinek 
támogatására.

Rendőrbál

írásunk a 9. oldalon cikkünk a 3. oldalon beszámolónk az 5. oldalon

Budapest Folk Fest 2010

A tervek, amelyek majd egyszer valóra válnak

Izgalmas mérkőzésen tizenegyes rúgások döntöttek a 2009/
2010-es Budapest Kupa döntőjében az Újbuda TC javára a Fe-
rencváros FC ellen.
 A BLSZ III. osztályában szereplő Ferencváros FC a selej-
tezők során két I osztályú csapatot – TFSE, Kelen SC – is le-
győzve jutott el a döntőig, míg a BLSZ I/B osztályú Újbuda TC 
olyan ellenfeleket fektetett két vállra, mint az MLTC, a Csillag-
hegy, a Budatétény és végül a Gázművek.
 Az első félidőben egyik fél sem tudott előnyhöz jutni, majd 
az 55. percben vezetést szerzett az FFC. Nem sokáig örülhettek 
azonban a zöld-fehérek, mert a 61. percben egyenlített az Újbuda. 
Rendkívül izgalmas, helyenként kemény volt a mérkőzés. A 69. 
percben tíz főre csökkent a Ferencváros létszáma, mert Vad já-
tékvezető kiállította a kapusukat. A hajrában már nem változott 
az eredmény, és következhettek a tizenegyes rúgások.

A negyedik sorozat után a Ferencváros vezetett 4:3-ra, és ha 
az ötödik büntetőt értékesítik, akkor övék a kupa. Ez azonban 
nem sikerült, és végül a hetedik sorozat döntött az Újbuda ja-
vára. A Ferencváros játékosa hibázott, az újbudai Gulyás And-
rás viszont pontosan célzott.
 – Nem tagadom, nagyon izgultam, amikor a csapatkapitá-
nyunk odaszólt nekem, hogy most te következel – mondta az 
újbudai játékos a mérkőzést követően. – Aztán a rúgás pillana-
tában már biztosra vettem, hogy belövöm a tizenegyest. Így is 
történt, és egy felejthetetlen élménnyel lettem gazdagabb.
 A győztes csapatnak járó serleget Török Károly, a BLSZ el-
nöke adta át, míg a legtovább jutó alacsonyabb osztályú csapa-
tot megillető díjat a ferencvárosiak vehették át Czakó Tibortól, 
a BLSZ elnökségi tagjától.
VÉGEREDMÉNY: ÚJBUDA TC–FERENCVÁROS FC 1:1 (0:0), TIZENEGYESEKKEL: 7:6

Foci: Budapest Kupát nyert az Újbuda TC BLSZ csapata

A XI. kerület Zöld Újbuda 
Programja győzött 
a Legjobb Önkor-
mányzati Gyakor-
latok Program 
2010. szakmai 
döntőjében 
a Megújuló 
energiaforrá-
sok használata 
és energia-
hatékonysági 
legjobb gyakorlatok 
témakörben.

1 MILLIÓ FORINT A 
ZÖLD ÚJBUDÁNAK

LEGJOBB 
ÖNKORMÁNYZATI 
GYAKORLAT DÍJ

Első bölcsőde nap
Régen és ma

St
ef

le
r B

al
áz

s

Egy fordulóval a 2009/2010-es bajno-
ki idény zárása előtt már bajnok az 
Újbuda TC női kézilabda-csapata 
az NB I/B keleti-csoportjában. 
Lányaink május 8-án Békés me-

gyébe, a Csorvás elleni találkozóra 
utaztak, és a kiesőjelölt vendéglátók ellen 

meggyőző, hétgólos győzelmet arattak. 
  A félidőben még csupán két gól 

volt az előnyünk, de az újbudai csapat 
végig irányította a játékot, és végül 
31:24 lett a mérkőzés eredménye. 
Szerencsére ezen a napon éppen 
az történt a pályán, amit dr. Ökrös 
Csaba vezetőedző elképzelt. 
   A mérkőzés után érkezett a hír, 
hogy az egy ponttal mögöttünk, 

azaz második helyen álló és az NB 
I-be való feljutásra pályázó Hajdú-

nánás gárdája meglepetésre otthon 
ötgólos vereséget szenvedett az Örkény/

Inárcs KC csapatától. Ez váratlan öröm 
volt a javából, és így előnyünk ezzel három 

pontra növekedett, vagyis eldőlt a bajno-
ki cím sorsa. 
 Nem várt eredmény volt, hiszen a 
végső döntést a szakemberek és a szurko-
lók is a Hajdúnánás elleni zárófordulótól 
várták. Mondjuk ki bátran, a lelkesedés, 
az elvégzett munka meghozta gyümöl-
csét, a tavaszi átmeneti hullámvölgy elle-
nére méltán lett bajnok az újbudai csapat, 
és készülhet a következő idényre, mely 
már a nemzeti bajnokság első osztálya.
 A zárófordulóra – ez egyben bajnok-
avató is lesz – várjuk az újbudai sportba-
rátokat, amely 2010. május 15-én (szom-
baton) 17 órakor a kőérberki Sportmax1 
csarnokában lesz. 
 Örömmel jelenthetjük, hogy Újbuda 
újabb, igen komoly sportsikert könyvel-
het el a versenysport terén. Reméljük, ez 
még több fiatal irányít az utánpótlás te-
rén is a kézilabda felé városrészünkben. 
Hajrá Újbuda!

Vendégh Zsolt – Újbuda TC

Bajnokok! 
A kézilabdás lányok 

feljutottak az NB I-be 

Az utolsó fordulóra már 
csak az ünneplés maradt

Zöld Generáció. Ezt a címet kapta az a 
környezetvédelmi rajzpályázat, amelyet 
a Whirlpool Magyarország Kft. hirdetett 
meg Budapest, valamint 13 vidéki nagy-
város alsó és felső tagozatos diákjai között. 
Három, szabadon választható témában 
lehetett pályamunkákat beküldeni: mi-
lyennek szeretnék látni a gyerekek a lakó-
helyüket felnőttkorukban; hol és milyen 
tájon nyaralnának gyermekeikkel, illetve 
milyennek képzelik el a Földet 50 év múl-
va egy képzeletbeli léghajóból.
 A pályázatra több mint 1500 rajz érke-
zett be, melyből a Kovács-Gombos Gábor 
festőművész vezette szakmai zsűri válasz-
totta ki azt az 50 legjobb alkotást, amelye-
ket az Allee Bevásárlóközpont aulájában 
állítottak ki. A díjazottak egy-egy kerék-
párt nyertek, a fődíjasok ezenkívül a saját 
osztályukat is vendégül láthatták egy osz-
tálykirándulásra. A nyertes műveknek pe-
dig nem akármilyen utóéletet szánt a szer-
vező. A pályázat kiírója elhatározta, hogy 
a boltokban lévő háztartási gépeik valódi 
kiállítási tárgyak lesznek. A nyolc díjazott 
képből dekorfólia készül, amelyek a mosó-, 
mosógató- és hűtőgépeket díszítik majd, 

így a kiállítóhelyek igazi „mű-
tárgyként” fogják hordozni a 
rajzpályázat legszebb darabjait.

K.A.

Te milyen városban szeretnél élni?
A Föld 50 év múlva
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Az Egyesített Bölcsődei Intézmény 1979. 
január 1-jén alakult meg 22 tagintéz-
ménnyel. A Főváros XI. kerületében 
az intézményt eredetileg alkotó böl-
csődékből 2000-re jött létre az a há-
lózat, amely jelenleg is működik. Akik 
kisgyermekekkel foglalkoznak, tették ezt 
régen vagy ma, vagy teszik majd a jövő-
ben, Erich Fromm filozófus gondolatát 
tartják iránytűnek: „A szeretet cselekvő 
törődés annak az életével és fejlődésével, 
akit vagy amit szeretünk. A szeretet nem 
passzív érzelem, melybe beleesünk, ha-
nem aktív cselekvés, helyt kell állni ben-
ne. Lényege: adni, nem pedig kapni.” Ezt 
Motilné Faggyas Ágnes mondta azon az 
ünnepségen, ahol többen Polgármesteri 
Dicséretben részesültek az elmúlt években 
végzett lelkiismeretes munkájukért. 
 – Szakmai munkánk meghatározója, 
legfőbb motivációja tehát csak a szeretet és 
az igényesség lehet önmagunkkal és környe-
zetünkkel szemben egyaránt. Tudatában 
vagyunk annak, hogy a család pótolhatat-
lan, és mekkora aggodalommal és izgalom-
mal jár a szülőknek a külső segítség igénybe 
vétele a három éven aluli kisgyermekek ne-
velésében – tette hozzá Faggyas Ágnes. 

Cikkünk a 7. oldalon

ÚJBUDA: Világra, de legalábbis városra 
szóló utcai zenéléssel kezdődött Újbudán 
az első ízben megrendezett Budapest Folk 
Fest. Az ötnapos népzenei parádé má-
jus 11-i nyitónapján három helyszínen, a 
Tranzit Art Cafénál, a Kelenföldi pályaud-
varon és a Fehérvári úti piacnál kápráztat-
ták el a járókelőket a muzsikusok.
 A Tranzitnál fellépő Agostons zene-
kar még egy Móricz Zsigmond körtérig 
tartó sétát is bevállalt, miközben húzta a 
talpalávalót. A köztéri muzsikaszót rajtuk 
kívül a Szászcsávási zenekar és a Budafolk 
szolgáltatta. Aki bármelyik produkciót lát-
ta, nem véletlenül kapott kedvet a hagyo-
mányteremtőnek szánt fesztivál további 
eseményeihez is. Lapzártánkkor még javá-
ban tart a külföldi zenészekkel is tarkított 
népzenei ünnep. 
 A Fonó Budai Zeneház csapata nem-
csak a programot szervezte meg és a 
koncertek java részének adott helyet, de a 
fesztivál időpontjára Magyarország legna-
gyobb magán hangszergyűjteménye is a 
zeneházba költözött. Kiss Ferenc muzsikus, 
zenei kiadó ezzel állandó helyszínt talált 
a három évtizede bővülő közép-európai 
gyűjteménynek. A majd 100 népi hangszer 
között igazi ritkaságok is láthatók. 

Sz.A.
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viselője minden hónap első keddjén tart-
ja fogadóóráját 17-18 óráig a Fejér Lipót u. 
63., félemelet 3. sz. alatti Fidesz-irodában. 
Előzetes bejelentkezés: 06/20/2000-781.
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 
harmadik hétfőjén tartja fogadó órá-
ját 16–18 óráig páratlan hónapban a 
Dayka Gábor utcai Óvodában, páros 
hónapban a Zólyomi úti Óvodában. 
Tel. : +36/20/472-3137, e-mail: 
suranyiilona@t-online.hu.
SZABÓ VILMOS (MSZP LISTA) május 25-én 
(kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben 
(bejárat a Mészöly utcából).

A XI. KERÜLET MSZP PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
17 óráig, pénteken 10–13 óráig
Állandó programok: Minden hónap el-
ső szerdáján 17 órától: Jogi, munkaügyi, 
munkajogi; adó-, könyvvezetési és vál-
lalkozási; lakásépítési, -vásárlási, felújítá-
si ügyekben ingyenes tanácsadás. 

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig. Minden hó-
nap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig 
munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, 
adózással, nyugdíjazással kapcsolatos 
tanácsadás. Dr. Oláh András ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart kedden 
15–17 óráig. Minden hétfőn 14 órától 
táplálkozási tanácsadás. Szeretetklub 
működik minden hónap 2. csütör-
tökén 10–12 óráig, ahová várunk 
minden korosztályt, nőket és férfia-
kat, ahol bármiről elbeszélgethetünk. 
Célunk, hogy segítsük egymást vidám 
hangulatban. Díjmentes lakáshitel és 
befektetési tanácsadás magánszemé-
lyeknek hétfőnként 17–18 óra között, 
bővebb info www.kiado.hu. Időpont: 
Rozgonyi György pénzügyi tanácsadó 
06/20/958-6769. Minden szerdán 10 
órától kismamatorna „Kötődően neve-
lő” anyukák részére.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának 
telefonszáma: 788-6695.

MDF-HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók B. 
út 61. bejárat a Fadrusz u. felől) hétfőn 
és szerdán 15–18 óráig nyitva. Dr. Tóth 
László ingyenes jogi tanácsadást min-
den hónap első és harmadik hétfőjén, 
16 órától. Az MDF honlapjának címe: 
http://www.mdf-budapest.hu.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat Dr. 
Rétvári Bence vezetésével. Jelentkezni 
lehet a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti 
irodában. Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti 
irodája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 
óráig tart nyitva. A Magyar Fórum ré-
gebbi számai ingyen elvihetők. Szerdán 
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd in-
gyenes jogi tanácsadást tart. Előzetes 
egyeztetéssel Kerekes Péter (20/5129-
001) lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi 
és jógaoktatást, Szalkai Péter (20/3768-
468) fogyasztóvédelmi tanácsadást tart.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba az 
igazi rendszerváltozásért tenni is kész ha-
zafiakat. A Villányi út 20/A alatti pártiro-
da hétköznap 9–17 óra között van nyitva 
(telefonszám: 365-14-88), itt ingyen kap-
ható a Jobbik tájékoztató kiadványa is.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szervezete 
minden héten csütörtök délelőtt 9–12 
óráig a Bartók Béla út 79. szám alatti iro-
dájában várja a párt kiadványaival és in-
gyenes szépirodalmi könyvtárral is.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány hétfőn 
15–17, csütörtökön 9–12 óra között in-
gyenes jogsegélyszolgálatot nyújt azok-
nak, akik egészségi állapotuk, szociális 
helyzetük vagy etnikai hovatartozásuk 
folytán hátrányos helyzetben van-
nak. Telefonos időpont-egyeztetés: dr. 
Sebestyén Kálmán, 785-4355. Cím: 
Villányi út 9. fszt. 6.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Polgári jogi kérdésekben a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.) 
szerdán 18-tól 20 óráig előzetes beje-
lentkezéssel. Tel.: +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. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. eme-
let- 307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati kép-
viselő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP LISTA) május 
20-án (csütörtök) 17 órakor tartja fo-
gadóóráját, a Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvise-
lő minden hónap első péntekén 17–18 
óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Cirmos u. 8.). Tel.: 
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első keddjén 17 órakor 
tartja fogadóóráját a kerületi Fidesz gaz-
dagréti irodájában, a Regős utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor 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-iro-
dában (Karinthy F. út 9.). Ha szeretne 
rendszeres, elektronikus képviselői 
hírlevelet kapni, küldjön egy e-mailt az 
ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fo-
gadóóráját 16–17.30 óra között a 
Bethlen Gábor Általános Iskolában 
(Bartók Béla út 141.).
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ, 16. VK.) 
Kelenföld-Albertfalva országgyűlési kép-

Képviselői fogadóórák, 
programok

A Gellért-hegyen mintegy négyszáz ke-
rületi tanuló vett részt a Magyar Madár-
tani Egyesület és az Újbudai Pedagógiai 
Intézet rendezvényén. A gyerekeknek 
érdekes foglalkozásokat kínáltak a szer-
vezők: „nemszeretem” állatok, avagy ta-
lálkozás ártalmatlan, de rossz hírű álla-
tokkal, madárbarátkert és madárismeret, 
madarak és fiókáik, fészeképítés, fák és 
terméseik, népdalok madarakról, rímfa-
ragás, csatakiáltás költése, fogójátékok, 
madárpuzzle.
 Az ünnepélyes megnyitón Fodor Vin-
ce alpolgármester köszöntötte a diákokat 
és pedagógusokat. A program végén va-
lamennyi csapat előadta csatakiáltását. A 
vidám rendezvényt Újbuda Önkormány-
zata támogatta. Az Újbudai Pedagógiai 
Intézet ebben az évben harmadszor ren-
dezte meg a kerületi gyerekek számára a 
madarak és fák napját.                          M. G.

Madarak és fák napja a Gellért-hegyen

Az Újbudai Pedagógiai Intézet öröm-
mel ad hírt arról, hogy sikeresen pályá-
zott a tehetséggondozás több terü-
letén. Így lehetőség nyílik arra, hogy 
a kerületi iskolák tehetséges diákjai 
szakmai műhelyeken vehessenek 
részt. Jelenleg két programot ajánlunk 
az érdeklődők figyelmébe: 

 A „Kis kutatók” szakmai műhelyét a 
természettudomány iránt érdeklődő te-
hetséges tanulók számára indítjuk. A di-
ákok a programokon 20 alkalommal, 3-
szor 45 perces foglalkozásokon vehetnek 
részt. A következő találkozó május 7-én, 
pénteken 14.30-tól lesz, majd az ezt köve-
tő  négy további pénteken ugyanebben az 
időpontban várjuk a gyerekeket.
 A „Paletta” képzőművészeti műhelyt 
azzal a céllal hozzuk létre, hogy a tehet-
ségígéretes gyerekek elmélyedhessenek a 
különféle képzőművészeti ágakban, azok 

Tehetségpont az Újbudai Pedagógiai Intézetben 

Térítésmentes műhelyek 
tehetséges tanulóknak

technikáiban, valamint megismerkedhes-
senek azok művelőivel. A 60 órás projekt 
első alkalma május 14-én, pénteken 15 
órakor lesz. A program időtartama 3-szor 
45 perc. A további találkozók a következő 
négy pénteken (május 21., 28., június 4.) 15 
órakor lesznek. A műhely szeptemberben 
folytatódik, melynek időpontjait a későb-
biekben pontosítjuk. 

A programokra jelentkezni az Újbudai 
Pedagógiai Intézet telefonszámán (06-1-
381-0664) és a helyszínen, a foglalkozások 
időpontjában lehet. 

Programok helyszíne: Újbudai Pedagógiai 
Intézet, Erőmű utca 8. II. emelet (Nevelési 
Tanácsadó fölött).

További információkért érdeklődni az 
Újbudai Pedagógiai Intézet titkárságán le-
het, a 381-0664 telefonszámon.

A „Köbölben” ezen a tavaszon is megtartották a sportnapot, ame-
lyen most is több száz gyerek és több tucat szülő vett részt. A 
kidobóstól a felnőtt kosárrangadóig minden szinten és minden 
műfajban a sporté volt a főszerep. A Köböl Sportnap az iskola 
számos hagyománya közül az egyik, amelynek színvonalából nem 
engednek a profi rendezvényszervezőket is maguk mögé paran-
csoló testnevelők. Hajrá Köböl!

Sportnap a Köbölben 

Fészeképítés, „nemszeretem” állatok, csatakiáltás

Széles Ferenc tűzoltó alezredes

Újbuda Önkormányzata kitüntetés-
ben részesítette azt a tűzoltót, aki 15 
éve kiemelkedően végzi munkáját az 
újbudai tűzoltó parancsnokságon. 

A Budai Tűzmegelőzési Régió munkatár-
sa, Széles Ferenc alezredes 15 éve vesz részt 
a kerületi parancsnokság feladataiban. A 
szakember azonban nem annyira a tűz 
megfékezésében, sokkal inkább annak 
megelőzésében vállal fontos szerepet. 
 Széles Ferenc végzi ugyanis Újbuda 
jelentősebb beruházásainak szakhatósági 
engedélyeztetését, vagyis ő felügyel a fel-
épített objektumok megfelelő tűzbizton-
sági kialakításra.
 Egyebek mellett a tűzoltó végezte a 
Tóváros, a Sportmax vagy a Szerémi úti 
irodaházak hatósági engedélyeztetését. 
Széles Ferencet Fodor Vince alpolgármes-
ter fogadta a Polgármesteri Hivatalban, 
ahol egy festményt és pénzjutalmat nyúj-
tott át a szakembernek.

T. D.

Kitüntetett tűzoltótiszt
A biztonságért, a megelőzésért

Újbudai lakosok, kedves kerületiek!

F e l h í v o m 
szíves figyel-
müket, hogy 
j o g s z a b á l y 
alapján önök 
jogosultak az 
életkoruknak 
megfelelő, térítésmentes, önkéntes 
szűrővizsgálatok igénybevételére házi-
orvosuknál.
A szűrővizsgálatok célja az önök jelen-
legi egészségi állapotának felmérése.
A szűrővizsgálatok a szív- és érrend-
szer, a vese, azaz a vesefunkciók, az 
anyagcsere vizsgálataiból állnak. La-
boratóriumi elemzéssel ellenőrizzük 
többek között a vércukor- és a kolesz-
terinszintet.
Amennyiben igénybe szeretnék venni 
ezeket a térítésmentes szűrővizsgálato-
kat, javasoljuk, hogy ezen tájékoztatás 
alapján keressék fel háziorvosukat. Az 
egyes korcsoportokban előírt vizsgála-
tokról részletesen a háziorvosi rende-
lőkben tájékozódhatnak. 

(A szűrővizsgálatokról szóló jog-
szabály: a többszörösen módosított 
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, mely-
nek 2. sz. melléklete vonatkozik a 
felnőttkorú biztosítottakra.
A jogszabály megtekinthető és letölt-
hető: a www.magyarország.hu/jogsza-
bályok weboldalról.)

Jó egészséget kívánva tisztelettel:
dr. Hajós Éva tisztifőorvos

ÁNTSZ XI., XXII. kerületi Intézet

A tisztifőorvos 
tájékoztatója a 
térítésmentes 

szűrővizsgálatokról

Információ:
ÁNTSZ Főváros XI. ker. Intézete 

Cím:1119 Budapest, Fejér L. u. 59. 
Telefon: 203-18-00, 203-18-01

E-mail: titkarsag.11ker
@fovaros.antsz.hu 
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Környezetünk szebbé tétele és a kis-
gyermekes családok életminőségének 
javítása két olyan témakör, amelyet 
különösen lényegesnek tart Király 
Nóra, a 20. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője. Király 
Nóra a kisgyermekes szülők ügyét is 
rendkívül fontosnak tartja, szerinte a 
kerület vezetése nem foglalkozik kellő 
súllyal azzal, hogy kevés az óvodai 
férőhely.

Ahogy minden évben kétszer, most tavasszal is le-
zajlott az Újbuda Prizmával megszervezett nagy-
takarítási akció. Mit kell erről tudni?
Évek óta igyekszem a programban sze-
mélyesen is közreműködni, így talán még 
szervezettebb lesz az akció, és remélem, a 
lakosság is mind jobban magáénak érzi. 
A zöldhulladék elszállítása fontos kérdés a 
körzetemben, hiszen a nagy része kertvá-
ros. Ezekben a nagytakarítási akciókban 
konténert, illetve gyűjtőzsákokat is lehet 
rendelni. Magam is besegítek a koordináci-
óban, hogy például ne öt konténer kerüljön 
egy utcába, másikba meg esetleg egy sem. 
Sajnos a lakók gyakran megteszik, hogy ha 
megtelt a konténer, akkor melléhelyezik a 
többi zöldhulladékot. Az ilyen többlethul-
ladék elszállítása sok száz ezres pluszköltsé-
get jelent az Önkormányzatnak. Arra sze-
retnék kérni mindenkit, hogy találjon más 
megoldást, hiszen a kommunális szemetet 
sem tesszük ki az utcára.

Milyen lehetőségekre gondol? 

Lehet venni speciális gyűjtőzsákokat, az 
ezekben kihelyezett zöldhulladékot a Fő-
kefe elszállítja. A szállítás költsége ben-
ne van a zsákok árában. Égetésre is van 
mód, meghatározott időszakokban. Az 
is megoldás lehet, ha a lakók összefogva, 
közösen rendelnének konténert. Felve-

tődött, hogy telepíteni kellene állandó 
zöldhulladékgyűjtő konténert, de végül 
elvetettük az ötletet, mert félő, hogy – az 
eddigi tapasztalatok alapján – olyan hely-
zet alakulna ki körülötte, mint a szelektív 
gyűjtőknél, ahol halomban áll a szemét. 

Általában véve is nagyobb lakossági ösz-
szefogásra lenne szükség. Szeretném, ha 
szebb lenne a környezetünk, de ehhez az 
kell, hogy az emberek maguk is tegyenek 
érte. Természetesen a Polgármesteri Hiva-
tal is tesz érte, de talán nagyobb aktivitást 

is kifejthetne, lehetne például figyelemfel-
hívó táblákat kihelyezni. 

A kisgyermekes családoknak nagy gondot jelent a 
gyerekek óvodai elhelyezése, hiszen Újbudán ke-
vés az óvodai férőhely. Mi lehet a megoldás?

A múlt héten zárultak le az óvodai 
beiratkozások, és óriási a túlje-
lentkezés. Én, mint lassan három-
gyermekes anyuka, sokat beszé-
lek más szülőkkel, és úgy látom, 
a kerületi vezetés nem foglalkozik 
kellő súllyal azzal, hogy bizony 
kevés az óvodai férőhelyünk. A 
családi napközikben, amelyek 
alternatívát jelenthetnének, horri-
bilis összegeket kérnek el. Követni 
lehetne azt a más kerületekben 
már bevált gyakorlatot, hogy az 
Önkormányzat havonta és gye-
rekenként támogatja ezt a kezde-
ményezést. Így nemcsak a helyi 
vállalkozókat és a szülőket segíte-
nék, de ez még költséghatékony is, 
mert egy óvodai férőhely körül-
belül évi egymillió forintba kerül. 
Erre a feladatra elég lehetne havi 
25 ezer forint is. 

Sokan panaszkodnak arra is, hogy kevés 
a játszótér. 

A játszóterek helyzete is megol-
dásra vár. A körzetemben a Be-
regszász téri az egyetlen. Négy éve 
készült el, de nem egy Sasad-Liget 
méretű lakópark igényeihez lett 
kialakítva. Hosszas lobbizás után 

sikerült elérnem, hogy a közeljövőben fej-
leszteni tudjuk: a nyár folyamán egy hely-
beli anyuka tervei alapján kibővítik a ját-
szóteret, ami nagy öröm a körzetben lakó 
családok számára.

Rózsa Melinda

Király Nóra: Nagyobb lakossági összefogásra lenne szükség

Az otthonosabb kertvárosért
A bevásárlóközpont először csak 
egy csendes vasútmodell-kiállítást 
tervezett, a szervezőknek azonban 
olyannyira megindult a fantáziája, 
hogy végül négyezer négyzetméter-
nyi terület telt meg olyan izgalmas 
programokkal, melyek közül a vitrinek 
nézegetése a legtriviálisabb elfoglalt-
ságnak számított. A közlekedési  
show-n földön, vízen, levegőben szá-
guldoztak a távirányítású modellek, a 
kicsik gokartpályán tanulták a KRESZ-
t, a közönség pedig igazi gőzzel haj-
tott mozdonyt is láthatott.

A háromnapos rendezvényt a Honvédség 
díszbemutatója nyitotta meg. A katonák 
látványos alaki felvonulása és fegyverpör-
getése után a programok már az épület 
felső szintjén folytatódtak. A hatalmas 
terembe lépve végeláthatatlan terepasztal-
mező tárult a szemünk elé, ahol a miniatűr 
vasúti kocsiktól a hatalmas kerti mozdo-
nyig, minden elképzelhető síneken futó 
járművet felvonultattak a kiállítók. Náray 
Judit, az Újbuda Center marketingvezető-
jétől azt is megtudtuk, a 3700 négyzetmé-

teres kiadatlan felső szint adta az ötletet, 
hogy egy igazán grandiózus rendezvényt 
szervezzenek a modellek és makettek köré. 
 – Magyarországon egyedülálló kiállí-
tást sikerült tető alá hoznunk a Láng Vas-
útmodellező Szakkör segítségével, hiszen 
a járműmodellek bemutatását a biztonsá-
gos közlekedésről és a balesetek megelő-
zéséről szóló kampánnyal egészítettük ki 
– számolt be a színes programokról a szer-
vező. A parkolóban a kicsik gokartpályán 
ismerkedhettek meg a forgalmi alapsza-
bályokkal, KRESZ-tesztet tölthettek ki, 
és elsősegélyt nyújtani is megtanulhattak 
a Vöröskereszt munkatársaitól. A ren-
dezvényre mentő-, rendőr- és tűzoltóau-
tó is kivonult, hogy a gyerekek minden 
részletét feltérképezhessék az izgalmas 
járműveknek, a nagyobbak pedig a kézzel 
hajtható hajtányt próbálhatták ki a parko-
lóban felállított sínpályán. A hétvégi tárla-
ton több száz makettet, köztük egy repü-
léstörténeti gyűjteményt is megtekinthe-
tett a közönség. A legnagyobb érdeklődés 
a távirányítású autókat, hajókat, repülőket 
és helikoptereket övezte.

-török-

Majdnem igazi pályaudvar: nem csak gyerekeknek

Kiállítás az Újbuda Centerben

Modell- és makettshow 

Sportudvarok, játszóterek, utak, 
parkok. Folytatódnak a több éve meg-
kezdett, ütemezett munkák, emellett 
számos egyedi, kiemelt fejlesztés elő-
készítése is napirenden van, mondta el 
az Újbudának Lakos Imre alpolgármes-
ter. Júliusban megkezdődhet a Gárdo-
nyi tér megújítása. Az Andor utca épül, 
és a környezetét is rendezik. Hama-
rosan a képviselő-testület elé viszik a 
Gomba közbeszerzési pályázatát. 

Melyek a legfontosabb szempontok, amelyek 
még ebben a ciklusban meghatározzák a teen-
dőket?
Személy szerint is azon vagyok, hogy 
mentesítsem a hivatali szakembereket 
és ügyeket az aktuális politikától. Ezért 
a teendőkben nincsen változás, minden 
megkezdett fejlesztés, minden előkészítő 
munka, vagy éppen tervezés a maga útján 
halad. Ebben az évben is számos elemét 
végrehajtjuk a közterületi és útfejlesztési 
programnak, de igaz ez minden kiemelt 
ügyre is. Ilyen értelemben nyugodtan, 
a több éve elfogadott döntések alapján, 
előzetes tavalyi vállalások és időben el-
fogadott ez évi költségvetés mentén tesz-
szük a dolgunkat. A feltételek és a keretek  
adottak. 

Bővítették a sportudvarprogramot. Mikor kez-
dődnek a munkálatok a programba bekerült két 
iskolában?

Idén megközelítőleg 200 millió forintot 
költünk a sportudvarok megújítására. A 
Petőfi általános iskolában és a gazdagréti 
Törökugrató utcai iskolában szeptem-
berben birtokba vehetik az elkészült, új 
udvarokat a gyerekek. Emellett két új tan-
intézménnyel bővült a program, a Grosics 
sportiskolában már ebben a hónapban 
elindul a kivitelezés első üteme. A Teleki 
Blanka iskolában az előkészítés szaka-
szában vagyunk. A sportudvarokhoz 
hasonlóan részletes felmérés és ütemezés 
alapján évek óta épülnek és megújulnak 
Újbuda játszóterei. Ez a program is foly-
tatódik. Megszereztük a Károli Gáspár 
tér tulajdonjogát, így a tér rekonstruk-

ciója hamarosan meg is kezdődik. Szin-
tén elkezdődik a gazdagréti nyugdíjas 
pihenőpark létesítése. Kiemelném még a 
Cirmos utcai focipálya-felújítást és a Bod 
Péter–Töhötöm utca találkozásánál lé-
vő elhanyagolt zöld terület megújítását. 
Utóbbit július végén új játszóeszközökkel 
adjuk át a környékbelieknek. Már kiírtuk 

a közbeszerzési pályázatokat az 1 és 6 év 
közötti gyermekeknek készülő Keveháza 
utcai játszótérre, és büszke vagyok arra, 
hogy Budapesten elsőként olyan játszótér 
épül a Tétényi–Zsombor utca találkozá-
sánál, amely speciálisan mozgássérült 
gyermekeket is képes fogadni. Kibővítjük 
a Beregszász téri játszóteret is. Ide tartozik 
még az a szintén többéves út-, járda- és 
parkolófelújítási program, amelyre ebben 
az évben több mint 300 millió forintot köl-
tünk. Idén tizenöt helyszínen építünk uta-
kat, és több mint harminc helyen felújítjuk 
a járdát. A napokban adjuk át a megújult 
Putnok utcát és a Zólyomi utat.

Hamarosan a képviselő-testület elé viszik a 
Gomba közbeszerzési pályázatát. Még ebben a 
ciklusban eredmény is várható?

Újbudán több kiemelt fejlesztési projekt 
van folyamatban, ezek egyike a Gomba. 

Ha a testületi döntés megszületik, a köz-
beszerzési pályázatot kiírjuk a beruházás-
ra és hasznosításra, majd ősszel elbíráljuk. 
Július elsejétől elindul a Gárdonyi tér és 
környezete átalakítása. Erre nagyságren-
dileg 150 millió forint áll rendelkezésre. 
Mindkét nagyberuházás megvalósítása 
kézzelfogható közelségben van, ezek a 
kulturális városközpont fontos elemei.

Két, közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó projekt 
megvalósítása körvonalazódik. Az egyik a Bikás 
Parkot, a másik az Andor utcát érinti. Mit lehet 
tudni a részletekről?

A metróépítéssel érintett területeken meg-
próbáljuk csökkenteni az építkezés káros 
hatásait. Ennek egy látványos eleme, hogy 
a Bikás Park építési felvonulási területe ha-
marosan felszabadul, majd megkezdődik 
a környezetrendezés. A DBR Metróval és 
a Swietelskyvel már megszületett a megál-
lapodás, mely szerint parkosítani fogják a 
területet, és felújítják a környező járdákat 
és utakat. A másik fővárosi beruházásban 
épülő, októberre elkészülő Andor utca 
környezetét érinti. Szeretnénk, ha ez az 
évtizede várt útfelújítás nem csupán egy 
kétszer kétsávos utat eredményezne. Ezért 
kerületi forrásból rendbe akarjuk tenni a 
csatlakozó közterületeket is. A program 
most készül, ezért szívesen vesszük a kör-
nyéken élők ötleteit arra, mit lenne még 
érdemes hozzátenni a beruházáshoz.

Hol tart a Márton Áron tér megújításának terve?

Meghívtuk a Corvinus Egyetem hallgató-
it, hogy ötletekkel segítsék munkánkat. A 
tér a XII. kerülettel, a Fővárossal és a BKV-
val közösen, szoros együttműködésben 
tud átépülni. Jelenleg a tervezés fázisánál 
tartunk. Szintén a XII. kerülettel közös 
tervünk az Irhás-árok megújítása, ennek 
előkészítése zajlik, szintén a Főváros köz-
reműködésével. Talán a legkiemeltebb 
köztér Újbudán a Feneketlen-tavi park, 
amelynek a Fővárosi Önkormányzattól 
való átvétele továbbra is szándékunk, ám 
úgy látom, kérdéses, hogy ebben a cik-
lusban megszülethet-e egy ekkora horde-
rejű döntés. Azonban előterjesztésemre a 
Fővárosi Közgyűlés megszavazott plusz 
40 millió forintot a parkot kezelő Főkert 
Zrt.-nek, amelyet célzottan a Feneketlen-
tóra és a parkra kell költenie. A park és a 
tó vízminőségének rendbetételéről egyez-
tetünk, számon kérjük a Fővároson a fel-
adatok végrehajtását addig is, amíg nem 
mi leszünk a park gazdái.

A. Sz.

Rendbe kell tenni a 
Feneketlen-tavi parkot

Interjú Lakos Imre alpolgármesterrel

Még nincs két éve, hogy Újbuda 
Önkormányzata együttműködési 
megállapodást írt alá a kerületben 
működő három nagy egyetemmel, a 
hallgatók máris a negyedik városépíté-
szeti ügyben dolgoztak ki megoldási 
terveket. 

A megállapodás értelmében a diákok fél-
éves vizsgafeladatként készítenek lehet-
séges terveket egy valós közterületi prob-

lémára, így a hivatal friss ötletekkel, az 
egyetemisták pedig életszerű, kreatív ta-
pasztalatokkal gazdagodhatnak. Legutóbb 
a Márton Áron tér rendezési koncepcióit 
mutatták be a „kertészetis” fiatalok az ön-
kormányzat szakmai grémiuma előtt.
 A Polgármesteri Hivatal nagytermében 
rendezett bemutatón a Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Karának hallgatói tartottak 
prezentációt arról, hogyan képzelik el a far-
kasréti Márton Áron tér jövőjét. A feladat-
nak azért is örültek a diákok, mert ezúttal 
nem egy százszor feladott, csak papíron 
létező példát kellett megoldaniuk, hanem 

egy valóságos közterületet gondolhattak 
újra. A bemutatót megnyitó Molnár Gyula 
polgármester is azt támasztotta alá, hason-
ló területen ez az együttműködés vált eddig 
a legtartalmasabbá, hiszen az Önkormány-
zat nap mint nap rendel terveket parkok, 
játszóterek, közterületek felújítására, ezek 
pedig komoly pénzbe kerülnek. – Mivel 
a Corvinuson folyamatosan olyan tanul-
mányokat készítenek a diákok, amelyeket 
gyakran fel tudunk használni, magától 
értetődő volt a közös munka ötlete – tette 
hozzá a kerület vezetője. 
 Az ELTE Természettudományi Ka-
ra, a Budapesti Műszaki Egyetem és a 
Corvinus hallgatói már korábban is bi-
zonyították, hogy újszerű, izgalmas ter-
veikkel Újbuda hasznos segítőivé válhat-
nak, hiszen a Városkapu kialakításában 
(Osztapenko) és a Bikás Park metró utáni 
életének átszervezésében is praktikus el-
képzelésekkel rukkoltak elő.
 A XI. és a XII. kerület határán lévő 
Márton Áron tér régóta komoly fejtörést 
okoz a városvezetőknek, hiszen a farkasré-
ti csomópont szinte minden szeglete átala-
kításra szorul. A tájépítészetis fiataloknak 
így komplex rendezési tervvel kellett elő-
állniuk, melyben átépítették az elavult és 
korszerűtlenné vált villamosvégállomást, 
megszervezték a tér közlekedését, parkot, 
pihenőhelyet és zöld felületeket terveztek, 
de még a zsidó és katolikus temetők bejá-
rati funkcióit is újra kellett gondolniuk.
 Az egyetemista ötletbörze közben 
azért az Önkormányzat sem tétlenkedett. 
Lakos Imre alpolgármester arról számolt 
be, közlekedésfejlesztési koncepciót ké-
szítettek, és megkezdték a tárgyalásokat 
a XII. kerülettel, a temetőkkel és az ügy 
legfontosabb szereplőjével, a BKV-val. 
– A közlekedést ellehetetlenítő hurokvá-
gányt és a virágárusok bódévárosát meg 
kell szüntetni, hogy egy kulturált, európai 
fazonú teret hozzunk létre – jelentette ki 
az alpolgármester. Lakos Imre azt is el-
mondta, már felmérték a közműveket, a 
közlekedési és tájépítészeti terveket pedig 
még idén elkészítteti az Önkormányzat, 
amelyben szerepet kaphatnak a hallgatók 
ötletei is.

T. D.

Vizsgafeladat lett a Márton Áron tér rendezése

Egyetemi ötletbörze

Életszerű feladatokat kaptak

www.ujbuda.huCikkeinket megtalálja 
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Három év múlva közlekedhet a 
körtéren a 4-es metró, mondta a 
metróbiztos május 1-jén, a DBR Metró 
nyílt napján. A Móricz Zsigmond kör-
téri, több mint 20 méter mélyen fekvő 
szerkezetkész metrómegállóban több 
százan érdeklődtek a beruházásról. 

– Hamarosan visszaadják a köztereket az itt 
élőknek és az erre közlekedőknek – mond-
ta Becker László metróbiztos a nyílt napon. 
Bár a szakember nem akart ígérgetésekbe 
bocsátkozni, hisz – mint mondta – egy 
ilyen óriásberuházás során csúszhat az át-
adás, reményeik szerint 3 év múlva valóban 
befut a körtéri megállóba is a vezető nél-
küli, automatikusan működő metrószerel-
vény. Egyébként a Móricz Zsigmond körté-
ri állomás építése halad a legjobban, itt már 
a belső beépítésnél tartanak. Az állomás 
szerkezete teljesen készen van, a közelében 
a vágányépítést is megkezdték. 

Molnár Gyula polgármester szerint igaz, 
hogy az újbudaiak szenvedték meg a leg-
inkább a metróberuházást, ugyanakkor 
ők lesznek a maratoni építkezés haszon-
élvezői is. A munkálatok több mint felét 
már elvégezték. 
 A nyílt nap délutánján a Vígszínház 
társulata tartott előadást, este pedig a Kis 
Kreatív Band koncertezett. A színház a 
Down Egyesületnek, a zenekar a fogya-
tékkal élő fiatalokból álló Nemadomfel 
együttesnek ajánlotta fel a jelképes jegyár-
ból befolyó bevételt. 
 A metrómegállóban az állomás fölötti 
Gomba épületére kiírt tervpályázatokat 
is megtekinthették a látogatók. A rendez-
vénnyel az volt a szervezők célja, hogy 
azok az emberek, akik eddig az előző há-
rom év forgalomkorlátozásait elszenved-
ték, saját szemükkel lássák, hol is tart a 
metró építése.

Huszák Nina

Nyílt nap az alagútban

Félúton a metró

Az eseményre bárki eljöhetett: különleges élmény várta a látogatókat

KÖSZÖNÖM! 
MEGSZOLGÁLOM.
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN  
Kelenföld-Albertfalva országgyűlési képviselője
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Szeretnél-e rendvédelmi vagy rendészeti szer-
veknél – rendőrség, büntetés-végrehajtás, tűz-
oltóság, katasztrófavédelem – elhelyezkedni?

FELTÉTELE, HOGY:
 2010 szeptemberében gimnázium, illet-
ve szakközépiskola 11. és 12. tanulmányi év-
folyamán kezdd meg tanulmányaid, vagy
 érettségivel rendelkezz, és még ne töltsd 
be a 20. életéved;
 részt vegyél az Önkormányzati Minisztérium 
Civil kapcsolati és Esélyegyenlőségi Osztálya, 
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, 
valamint az Európai Roma Rendvédelmi 
Bajtársi Közhasznú Egyesület által szervezendő 
célirányos, pályára irányító táborán, melynek 
helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola, időpontja: 2010. július 26–30. 

Amennyiben megfelelsz a kiírás feltételeinek, 
jelentkezz 2010. július 1-jéig a fenti címen:

Önkormányzati Minisztérium Civil kapcsolati 
és Esélyegyenlőségi Osztály, 1903 Budapest, 
Pf. 314.

A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
 önéletrajz;
 a 11. és 12. évfolyam év végi hiteles máso-
lata, illetve annak igazolása, hogy folytatod 
tanulmányaidat 2010. szeptemberben a kö-
zépiskola 11., 12. évfolyamán, vagy:
 az érettségi bizonyítvány másolatát, ha 
már érettségiztél;
 a helyi önkormányzat, illetve cigány szer-
vezet támogató nyilatkozatát.

Mindannyiunk érdeke, hogy tanulj és tudato-
san készülj rendvédelmi pályádra. Légy alko-
tó részese a biztonságos jövőnek. Keress és 
hívj telefonon, hogy előzetes egyeztetéssel 
elkészítsem támogató javaslatunkat. 

Hága Mária, a ZORIL Alapítvány elnöke
06-20-203-07-80

Kedves fiatal roma barátom

Változtatni kell a kerület városfej-
lesztési politikáján, mondja Schneller 
Domonkos, a Fidesz kerületi elnöke, 
akivel az országgyűlési választás 
eredménye kapcsán beszélgettünk.  
Véleménye szerint a jelenlegi 
városvezetés korábbi lendülete 
mára elfogyott, az eredmények 
még az első ciklus döntéseit 
mutatják. A második ciklusban 
kudarcból volt több, elég a 
Hadik Kávézó kálváriájára vagy 
a Rió–ZP körüli anomáliákra 
gondolni. A politikus szerint 
nagyobb hangsúlyt kell helyez-
ni a kerületiek napi életét befo-
lyásoló kisebb fejlesztésekre, 
mint a „mega” beruházásokra.

A jelentős parlamenti átrendeződés 
hozhat-e bármilyen szintű kerületi vál-
tozást?
Az új kormány intézkedései, 
mint például a közbiztonság javí-
tása, természetesen kihatnak az 
újbudaiak életére is. Őszig, az ön-
kormányzati választásokig azon-
ban itt, helyben nem várható kü-
lönösebb újdonság. Utána viszont 
az itt lakók adminisztrációs terhei 
biztosan csökkennek, akárcsak a 
képviselők létszáma. Számítani 
lehet változásra a képviselő-testü-
let arányaiban is. Ha így lesz, véleményem 
szerint a kerületfejlesztés prioritásain is 
módosítani kellene.

Mit ért ez alatt?

Ma egy magánberuházásra, az Allee meg-
épülésére a legbüszkébb a városvezetés az 
elmúlt négy év eredményeiből. Ez talán 
jelez valamit abból, mit hiányolok a város-
fejlesztési tevékenységből, ugyanis számos 
fejlesztés lenne, amelyre sokkal nagyobb 
szükségük volna a kerületieknek. Több 

mint húsz éve nem újították meg a Bikás 
Parkot, habzik a víz a Feneketlen-tóban, 
közvetlen környezete szemétlerakóra em-
lékeztet, düledezik a Budai Parkszínpad. 
Vagy ott az 1-es villamos, amelyet tizen-

nyolc éve nem sikerül áthozni Pestről, ho-
lott egész Kelenföldet képes lenne bevon-
ni a város vérkeringésébe. Az elhúzódó 
ügyek sorát folytatni lehet a 4-es metróval, 
de egy alapos áttekintés után a kör még 
bővíthető.

Kerékpárral érkezett az interjúra, és tudni önről, 
hogy az alternatív közlekedési módok erősítésé-
nek híve. 

Csak körül kell nézni olyan nagyvárosok-
ban, amelyek méretüknél fogva összevet-

Schneller: Túl sok az elhúzódó ügy

A kerületi családok 
támogatása a legfontosabb

A változás amit Magyarország akart, részben bekövetkezett

hetők Budapesttel. Barcelona, Stockholm 
vagy Bécs jó mérce lehetne. Bécsben pél-
dául 1050 kilométeres a kerékpárút-háló-
zat hossza. Budapesten a 170 kilométert is  
alig éri el, miközben kerékpárutakat építe-

ni a legolcsóbb közlekedésfejlesztés. 
Nem beszélve arról, hogy a kerék-
pározás egészséges, környezetbarát. 
A kerékpárút-hálózat fejlesztése 
mellett legalább az önkormányza-
ti és állami intézmények előtt meg 
kellene oldani a fedett, őrzött kerék-
pártárolást. 

Ön szerint mit kellene még előre vennie a 
fontossági sorrendben a következő város-
vezetésnek?

Minden lehetséges eszközzel támo-
gatni kell a fiatalokat és a családo-
kat. Ebbe a körbe az óvodaépítéstől 
a tömegsportig sok dolog beletarto-
zik. A jelenlegi sporttámogatás célt 
tévesztett. A másod- és harmadosz-
tályú futball- és kézilabdaklubokra 
költött több mint 100 millió forintot 
a tömegsportra kellene áldozni. Volt 
egy javaslatunk az eladósorba került 
Hauszmann utcai BME sportcsar-
nok átvételére, jelenleg úgy tűnik, 
ebben az önkormányzat mostani 
vezetése is partner lesz. Ez lehetne 
egy önkormányzat által támogatott 
sportközpont, itt a gyerekek délutá-

nonként mondjuk kosárlabdázhatnának, 
méghozzá olyan áron, amely egy átlagos 
család számára is elérhető. Fontos továb-
bá a generációk egymás mellett élése; a 
kerületi idősek számára meg kell adnunk 
a lehetőséget a pihenésre. Aki ledolgozott 
40, vagy akár több évet is, megérdemli a 
nyugodt idős kort. Az a változás, amelyet 
Magyarország akart, részben már bekö-
vetkezett, és bizakodásra ad okot kerüle-
tünk jövőjét illetően is.

Sz. A.

Április 27-én az esti órákban, a Petőfi híd 
budai hídfőjénél egy biztonsági őr észre-
vette, hogy egy férfi egy gépkocsi ablakát 
betöri, majd annak belsejében elkezd ku-
tatni. Az őr az elkövetőt elfogta, és a rend-
őrség kiérkezéséig visszatartotta. 
 A nyomozás során megállapítottuk, 
hogy az elkövető külföldi állampolgár, 
akit lopás miatt pár órával előtte – az újabb 
bűncselekmény elkövetését megelőzően 
– engedett szabadon a rendőrség őrizetből, 
mivel korábban is lopást követett el. 
 A gépkocsifeltörőt őrizetbe vettük és 
bíróság elé állítottuk, így az elkövetéstől 

számított harmadik napon 1 év 4 hónap 
börtönbüntetést kapott, melyet le kell töl-
tenie. Köszönöm a tetten érő biztonsági 
őrnek és kollégáimnak a gyors, szakszerű 
munkát. Kérem, hogy amennyiben önök 
észlelnek gyanús körülményt, jelezzék 
közvetlenül a XI. kerületi rendőrkapi-
tányság 24 órában elérhető ügyeletének a 
06/1/381-4312-es telefonszámon (itt nem 
kell kapcsolásra várni, nem kell magnón 
tájékoztatást hallgatni).

Tisztelettel: dr. Balázs Norbert r. alezredes, 
kapitányságvezető

Tetten érték: egy év négy hónap

Örményország az örmény fennsíkon 
fekszik, az Ararát-hegy szomszédsá-
gában. A fennsík az emberi civilizáció 
kezdete óta lakott. 

A bronzkorban sok állam virágzott fel 
nagy Örményországban, a mai Jere-
vánt Krisztus előtt 780-ban alapították 
Erebuni néven. Örményország létezése 
állandó változásban volt, mert hol Nagy 
Sándor olvasztotta be a birodalmába, hol 
a párthusok hódították meg, majd római 
provincia, később perzsa tartomány, aztán 
görög és perzsa tartomány lett. Történel-
me során az örmény nép rengeteg háborút 
szenvedett el, a 19. század végétől az első 
világháború végéig az örmény lakosságot 
a törökök sanyargatták. 1915. április 24-én 
kezdődött az a vérfürdő, amelynek másfél 
millió örmény esett áldozatul. Ez volt az 
Örmény Genocídium. 
 Örményország 1990-ben vált ki a 
Szovjetunióból, majd 1991. szeptember 
21-én kiáltották ki az Örmény Köztársa-
ságot. A mai Örményország a volt törté-
nelmi Örményországnak úgy egytized 
része, lakosainak száma hárommillió, a 
világban elszórtan hétmillió örmény él. 
III. Tiridatész (280–314) király a meg-
keresztelkedése után az egész népet 
krisztianizálta, és 301-ben – a világon 
elsőként – a kereszténység államvallássá 
vált Örményországban. A háborúk és a 

sanyargatások elől menekülő örmények 
1239-től kezdve hagyták el az országot. 
Akik Erdélyben telepedtek le, azok az 
1920-as trianoni békediktátum következ-
tében menekültek Magyarországra. 
 Budapesten 1922-től működik Ör-
mény Katolikus Lelkészség. Saját tulajdo-
nú székház pedig 1975-től az Orlay utca 6. 
szám alatt. Létrehozója Páter Kádár Dániel 

Nemzetiségek Újbudán

Örményországról és az örménységről

apátplébános, aki családi vagyonát áldozta 
fel, és fáradságot nem ismerve kért adomá-
nyokat, hogy az örménységnek saját tulaj-
donú temploma, lelkészsége és múzeuma 
lehessen, hogy legyen helye a több évtized 
alatt összegyűjtött tárgyaknak, könyvek-
nek. Az Örmény Katolikus Lelkészség 35 
évvel ezelőtt lett a XI. kerület „lakója”. 

M. G.

Újbudai örmény közösség
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Személyesen szeretne tárgyalni Orbán 
Viktorral a főpolgármester az új kor-
mány terveiről. Demszky Gábor elmond-
ta, elkezdték összegyűjteni a közigazga-
tás átalakításáról készült javaslataikat, 
amelyek egybeesnek a Fidesz–KDNP 
terveivel. A főpolgármester abban bízik, 
hogy folytatódnak a már megkezdett be-
ruházások és a közigazgatás átalakítása 
Budapest előnyére szolgál.



Visszacsúszott a sereghajtók közé Bu-
dapest abban az európai uniós rangsor-
ban, amely a vállalkozók elégedettségét 
és a cégek számára kedvező környe-
zetet vizsgálta. A magyar főváros egy 
éve még a 23. volt a 37 várost vizsgáló 
felmérésben, idén már az utolsó előtti, 
csak Rómát előzi meg. Budapest a cég-
alapítást megelőző időszak támogatása-
inál szerepelt a leggyengébben, de rossz 
osztályzatot kapott a pénzügyi támoga-
tások, a kedvező környezet, valamint 
a megfelelő logisztika és a közlekedés 
terén is. Az európai vállalkozók legin-
kább Frankfurtban, Malmőben és Var-
sóban szeretnek dolgozni. 



Vizsgálatot indított a Főváros, miután a 
BKV ritkította a 3-as metrót a reggeli és 
a délutáni időszakban. A Városi és Elő-
városi Közlekedési Egyesület hívta fel a 
figyelmet arra, hogy hétköznap reggel 8 
és 9, valamint délután 5 és 7 óra között 
15 százalékkal kevesebb járat közle-
kedik. A Városháza Közlekedési Ügy-
osztálya egyeztet a BKV vezetésével. A 
BKV azzal védekezik, hogy a 2008-ban 
elfogadott paraméterkönyvnek – ebben 
határozzák meg, hány járatot kell köz-
lekedtetnie a BKV-nak és milyen sűrű-
séggel – felelnek meg a ritkítással, eddig 
egy adminisztrációs hiba mellett jártak 
sűrűbben a metrók a 3-as vonalon. 



Megkezdődött a 4-es metró alagútjá-
nak utolsó szakaszának építése: a déli 
fúrópajzs elindult a Keleti pályaudvar 
felé. Néhány héttel később az északi is 

FŐVÁROSI HÍREK

A 2010-es országgyűlési választáso-
kon Újbudán nyert egyéni képviselők 
vehették át megbízólevelüket a Pol-
gármesteri Hivatalban. Mindhárom 
választókerületben a Fidesz–KDNP 
jelöltjei szereztek mandátumot.

A parlamenti választásokon a 17. választó-
kerületben dr. Kupper András 50,36 szá-
zalékkal; a 15. választókerületben dr. Rét-
vári Bence 54,68 százalékkal; a 16. válasz-
tókerületben pedig Dr. Simicskó István 

50,86 százalékkal szerzett országgyűlési 
mandátumot. Mindhárman már koráb-
ban is országgyűlési képviselők voltak.
 Az átadási ceremóniát dr. Filipsz And-
rea jegyzőasszony vezette le, melynek 
során a képviselők az egyes választókerü-
letek Választási Bizottságainak elnökétől 
vehették át megbízólevelüket. Az ország-
gyűlési képviselők virággal köszönték meg 
a körzeti bizottság, és az önkormányzati 
dolgozók munkáját.

török

Átvették megbízólevelüket  
a kerület új képviselői

Dr. Kupper András, dr. Rétvári Bence és Dr. Simicskó István

A Magyar Kommunista Munkáspárt el-
nöke, Thürmer Gyula a kerületi elnökkel, 
Farkas Ferenccel egy panellakásban élő 
idős hölgyhöz látogatott el. A vizit apro-
póját kettős jubileum adta, hiszen Révész 
Lajosné idén töltötte be 100. életévét, és 
éppen 70 évvel ezelőtt lépett be a Munkás-
pártba.
 A pártelnök virággal, csokoládéval és 
emléklappal köszöntötte a meglepően jó 
kondícióban lévő idős asszonyt. Thürmer 
Gyula meg is jegyezte, ez valószínűleg a 
pártban eltöltött hosszú éveknek is kö-

70 éve párttag a 100 éves néni

A Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, 
Molnár Gyula a szervezet küldöttgyű-
lésén 12 pontban fogalmazta meg a 
szervezet együttműködési javaslatait 
és elvárásait az új kormány számára. 
Az elnök szerint a régóta sürgetett 
önkormányzati reform nem tudható 
le a kormány által ígért képviselői 
létszámcsökkentéssel, hiszen újra kell 
definiálni az állam és helyhatóság 
viszonyát, valamint a hatás-
köröket. A küldöttek egyet 
értettek abban, hogy a leg-
alapvetőbb cél újraindítani a 
párbeszédet a kormánnyal.

Magyarország 3200 települési 
önkormányzatából 1700 taggal 
rendelkező TÖOSZ az ország 
legnagyobb önkormányzati 
szövetségeként olyan alapvető 
irányelveket fogalmazott meg, 
amelyek a 20 éve fennálló, el-
avult önkormányzati rendszer 
valódi átalakítását tennék lehe-
tővé. Molnár Gyula azzal kezdte 
beszámolóját, hogy az elmúlt 
két évtizedben végbement, a 
teljes önkormányzati rendszert 
érintő folyamatok a hatékony-
ság romlását és strukturális za-
varát okozták. A helyhatóságok 
egyre több feladatot kaptak 
finanszírozási háttér nélkül, 
ezáltal csökkent autonómiájuk, 
szűkült mozgásterük, és sokan 
már a kötelező feladatokat sem 
tudják ellátni. A TÖOSZ elnöke 
megjegyezte, a politika hajlamos 
leegyszerűsíteni a problémákat, 
és azt mondani, a létszámcsök-
kentés orvosolja a bajokat. – Ettől azonban 
még nem lesz hatékonyabb egy önkor-
mányzat – tette hozzá.
 Az elnök szerint a valódi reform vég-
hezvitele rendkívül fontos, hiszen az ország 
is csak akkor működhet jól, ha az önkor-
mányzatok is jól funkcionálnak. – Ehhez 
három alapvető lépés szükséges. Felül kell 
vizsgálni az állam és önkormányzat viszo-
nyát, feladatait és hatáskörét. Tarthatatlan, 
hogy ma közel 3000 hatáskör tartozik egy 

település jegyzőjéhez – jelentette ki Molnár 
Gyula. – Másodsorban – folytatta a politi-
kus – az önkormányzatok finanszírozási 
problémáit kell megoldani a normatívák, 
az szja helyben maradó részének, valamint 
a helyi adók rendszerének átalakításával. 
   Az 1700 települést, köztük a fővárost 
képviselő TÖOSZ-elnök bejelentette azt 
is: javasolják az új kormánynak, hogy 
állítsa vissza az iparűzési adók beszedésé-
nek korábbi rendjét, azaz ez a jogosultság 

kerüljön vissza az adóhivataltól az önkor-
mányzatokhoz. 
 – Ami pedig a képviselők számának 
csökkentését illeti a parlamenti létszám-
mal egyidejűleg valóban szükséges diffe-
renciáltan csökkenteni az önkormányzati 
képviselő-testületek létszámát úgy, hogy 
minden települési önkormányzat meg-
tarthassa testületi önállóságát – mondta 
Molnár Gyula. A TÖOSZ elnöke hozzá-
tette, a település méretétől függően átlago-

san 30 százalékos leépítést tart reálisnak.
Molnár Gyula azt is határozottan leszö-
gezte, nem szabad a kisebb falvak önkor-
mányzatát megspórolni. Közel 900 olyan 
település van Magyarországon, amelynek 
lélekszáma nem éri el a hatszázat, ezek 
önrendelkezéshez való jogát a TÖOSZ 
semmiképp nem csorbítaná. A szükséges 
változtatásokat összefoglaló 12 pont azt is 
kimondja, az önkormányzati rendszerben 
lényeges megtakarítást a megye–régió vita 

lezárásával, a bürokrácia csökkenté-
sével, a megyei jogú városok és agg-
lomerációjuk közötti feladatelosztás 
módosításával, továbbá a főváros és 
a kerületek közötti viszony tisztázá-
sával lehet elérni.
 A küldöttek a találkozón abban 
is megállapodtak, hogy a helyi ön-
kormányzati rendszert végleg el kell 
választani az országos politikától, 
ezért a gyűlés megerősítette, hogy az 
önkormányzati választásnak az or-
szággyűlési választás félidejében kell 
lezajlania. A TÖOSZ javaslata szerint 
2010-ben öt évre választanák meg az 
önkormányzati tisztségviselőket. A 
küldöttek hangsúlyozták, a polgár-
mester jogállásának megerősítését és 
egyszerűbb pályázati lehetőségeket 
is várnak a kormányzattól. A telepü-
lési önkormányzatok úgy vélik, csak 
ezekkel a lépésekkel lehet biztosítani 
az önkormányzati rendszer átfogó 
stabilitását, ami mindenütt elérhető, 
egyformán jó minőségű közszolgál-
tatást eredményez. Molnár Gyula 
végül arra figyelmeztetett, mindeh-
hez a legfontosabb, hogy újraindul-
jon a központi és helyi hatalom kö-
zött megszakadt párbeszéd. 
 – Az országgyűlési választások-

kal a politika centruma máshová kerül, 
ezért a TOÖSZ-nak is új feladatai lesznek: 
gyorsabb, hatékonyabb és erősebb érdek-
érvényesítésre van szükség. Azt várjuk, 
hogy  az új kormány, amely felhatalma-
zásánál fogva valóban tehet a problémák 
ellen, és amely nemzeti konzultációt hir-
det, alakítson ki rendszeres kapcsolatot az 
önkormányzati érdekvédő szövetségekkel 
is – mondta Molnár Gyula.

T. D

A TÖOSZ 12 pontja az új kormánynak
Molnár Gyula: az ország akkor működhet jól, ha az önkormányzatok is jól funkcionálnak

A 2009. év rendőre lett: 
Parancsnoki kategóriában: Káldi Balázs 
őr-járőr alosztályvezető
Vizsgálói kategóriában: dr. Kolozs Balázs 
vizsgáló
Gazdaságvédelmi nyomozói kategóriá-
ban: Zsoldos József nyomozó
Nyomozó kategóriában: Laczkó Sándor 
nyomozó
Közrendvédelmi kategóriában: Csorba 
György szolgálatirányító parancsnok
Közrendvédelmi kategóriában: Kozma 
Levente szolgálatirányító parancsnok
Igazgatásrendészeti kategóriában: Vár-
szegi Tamás előadó

Elismerésben részesültek:
Farkas Péter százados, a Bűnüldözési Al-
osztály vezetője 
Meló Tamás százados, a Gazdaságvé-
delmi Alosztály nyomozója 
Szántó Csaba törzszászlós, járőr
Butz Adél zászlós, bűnügyi vizsgáló
Hircsu Andrea zászlós, a Közrendvédel-
mi Osztály ügyeletese
Handó András zászlós, körzeti megbí-
zott
Szőts Irén közalkalmazott, az Igazgatás-
rendészeti Osztály dolgozója
Blága Mónika közalkalmazott, az Igaz-
gatásrendészeti Osztály dolgozója
Nagy Jánosné közalkalmazott, a hivatal 
dolgozója
Dankuné Pálvölgyi Anett közalkalma-
zott, a hivatal dolgozója
Dr. Arató Anna Réka, a Vizsgálati Osztály 
dolgozója
Istók Gergely főhadnagy, Bűnügyi Osz-
tály dolgozója
Orosz Ibolya közalkalmazott, a Bűnügyi 
Osztály dolgozója
Schrenk Réka, az Igazgatásrendészeti 
Osztály dolgozója
Burai Ferenc közalkalmazott, a kapitány-
ság kézbesítője.

Újbuda rendőrkapitánysága az Önkor-
mányzat támogatásával, valamint a 
Biztonságunkért Alapítvány közremű-
ködésével immár nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg a Szent György-napi 
Jótékonysági Bált, idén a Danubius 
Hotel Gellért Gobelin termében és a 
Gellért fürdő aulájában.

A bál bevételéből a rendőrkapitányság dol-
gozóinak többletterhelését elismerő alapot 
képez, amellyel az elvándorlásnak szeret-
ne gátat szabni, a reménybeli, új kollégák 
számára pedig vonzóbbá tenni a sok áldo-
zatot követelő rendőri munkát. Az anyagi 
támogatás mellett a bál bevételének egy 
részét technikai fejlesztésre kívánja fordí-
tani. Ezzel is egy újabb lépést téve egy még 
biztonságosabb Újbudáért. 
 Az esemény fényét emelték produkció-
ikkal többek között Mága Zoltán, a Rippel 
fivérek és Erox Martini. A kitüntetésben 
és elismerésben részesülő rendőröknek 
rendkívül komoly díjakat ajánlott fel a 
TOP-COP Security, a Gyalog-H szépség- 
és egészségszalon, a Neckermann Utazási 
Iroda, valamint a Hungest Hotels: adtak át 
készpénzt, repülőjegyeket, komplett uta-

kat például Tenerife és Santorini szigetére, 
többnapos pihenést a szállodalánc egy-egy 
kiemelt hotelében. 
 A tombola – melynek bevétele ugyan-
csak a rendőrség fejlesztésére lesz fordítva 
– nyereményei is tiszteletre méltó felaján-
lások voltak: a Kelen Kórház több százezer 
forint értékű teljes körű kivizsgálást, a T-
Mobil telefonokat, a TUI Utazási Iroda 
pedig sok-sok meglepetéssel teli utazóbő-
röndöt ajánlott fel. A Caola Alfa, a City 
Taxi, a Salus Kft., a Fiat Kelet Pest ugyan-
csak hozzájárult felajánlásaival a tombola 
sikeréhez. A fődíj pedig egy jelentős értékű 
kerékpár volt, a Mounty Kft. Etele Kerék-
párboltja felajánlásával.
 A bál jelentőségét jól mutatja, hogy 
dr. Balázs Norbert, Újbuda rendőrkapi-
tányának meghívására megjelent és az 
eseményen személyesen gratulált az elis-
merésben részesülőknek dr. Salgó László 
altábornagy, az EUROPOL igazgatóhe-
lyettese, valamint dr. Tóth Gábor dandár-
tábornok, Budapest rendőrfőkapitánya. 
 A rendezvényt a további sikeres 
együttműködés jegyében Molnár Gyula, 
Újbuda polgármestere nyitotta meg. 

PGé

Az év rendőrei Újbudán
Elismerés és ünneplés

A KITÜNTETETTEK
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követi majd. Ha nem jön közbe semmi 
váratlan esemény, július elejére mind-
két alagút elkészül. Közben hírek sze-
rint május végére befejeződhet az új 
metrókocsik tesztje. Ennek határideje 
már hónapokkal ezelőtt lejárt, emiatt 
több milliárd forintos kötbérvita kezdő-
dött a francia gyártó és a BKV között. 



Heves ellenkezést váltott ki Horváth 
Csaba szocialista főpolgármester-jelölt 
május 1-jei ígérete, hogy 2013-ra ingye-
nessé tenné a BKV-t a fővárosiak szá-
mára. Több szakmai szervezet szerint 
a lépéssel ellehetetlenülne a közlekedési 
cég, a kieső tízmilliárdokat nem lehet 
pótolni a bevezetendő dugódíjból. A 
Fidesz szerint Horváth Csabáéhoz ha-
sonló marhaságot utoljára Horn Gyula 
mondott. Demszky Gábor főpolgármes-
ter azt furcsállja a bejelentésben, hogy a 
szocialista politikus néhány hónapja 
még az inflációval arányos tarifaeme-
lésről írt alá szerződést a kormánnyal. 



Elkezdődött az idei útfelújítások első üte-
me: május elején a II. kerületben láttak 
hozzá elsőként a munkához a szakem-
berek. Augusztus végéig 29 útszakaszt 
újítanak föl 13 kerületben. Sorra kerül 
a Nagy Lajos király útja, a Megyeri, az 
Egressy, a Budakeszi és a Törökvész út 
is. Újbudán csak egy helyen fognak dol-
gozni: az Etele út kap új burkolatot az 
Etele tér és a Fehérvári út között, körül-
belül másfél kilométer hosszan. 



Lezárták a rákospalotai határutat a be-
ruházó és a Főváros vitája miatt. Az  
M0-s körgyűrű és a Szentmihályi út kö-
zötti, több mint két kilométeres részt az 
autópálya beruházásához kapcsolódva 
építették, mert a Főváros, valamint az 
érintett XV. és XVI. kerületi Önkor-
mányzat csak így adta ki az engedélyt. Az 
út elkészült határidőre, Budapest azon-
ban nem vette át, így a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő most a lezárás mellett 
döntött. A háttérben tulajdonjogi vita áll. 

szönhető. A néni süteménnyel, üdítővel 
kínálta a vendégeket, és elbeszélgettek a 
régi szép időkről.

T. D.
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Paku Imre emléktáblája

Paku Imre (1910–1975) irodalomtörténész, szerkesztő emléktábláját avatta fel Újbuda Önkor-
mányzata a Villányi út 4. szám alatt, ahol haláláig élt. A Szegedi Tudományegyetem görög–latin–
magyar szakán végzett Paku Imre évekig a legendás Athenaeum folyóirat lektora, majd az Új Idők 
szerkesztője volt. Később a Révai, a Szépirodalmi és a Magvető Könyvkiadónál és a Látóhatár című 
folyóiratnál lektorált, szerkesztett, de olyan jelentős irodalmárok munkáit is sajtó alá rendezte, mint 
Kosztolányi Dezső és Juhász Gyula. A születésének századik évfordulója alkalmából elhelyezett 
emléktábla állítását özvegye, Paku Imréné kezdeményezte, aki maga is jelen volt az ünnepségen. A 
táblát Ábrahám Katalin és Rétvári Bence önkormányzati képviselők koszorúzták meg.

Közösen állított emléktáblát Slachta 
Margitnak Újbuda Önkormányzata, a 
Kelenligeti Kör, a Szociális Testvérek 
Társasága és a Budapesti Zsidó Hit-
község. A megemlékezésen, amelyen 
családtagjai is jelen voltak, felidézték 
az első női országgyűlési képviselő 
életét, kiemelve emberi és politikai 
hagyatékának értékeit. Slachta Margit 
az üldözöttek, az elesettek és a gyer-
mekek védelmezőjeként mára szimbó-
lummá vált. 

„A keresztény erkölcstan nem ismeri a kol-
lektív megtorlást” – Slachta Margit 1943-
ban írott gondolata olvasható az Ulászló 
u. 15. szám alatti Őrangyal-telep házá-
nak falán elhelyezett emléktáblán. Mint 
az avatáson elmondottakból is kiderült, 
a képviselőnő karizmatikus személyisége 
és eltökéltsége olyan emberséggel, hittel és 
szeretettel párosult, amely életének min-
den korszakában kiemelte őt társai közül. 
Különösen érzékeny volt az üldözöttek, a 
szegények, az elesettek és az emberi alap-
jogaiktól megfosztott személyek sorsára. 

Nehéz történelmi korszakban élt, ám füg-
getlenül a változó korszellemtől, az első, 
majd a második világháború, később a 
kommunista diktatúra éveiben is belső 
meggyőződése szerint cselekedett. Nyíltan 
és titokban is szembeszállt azzal a világgal, 
amely a szabad, egyenrangú, méltó élethez 
való jogot nem tartotta tiszteletben. 
 – Slachta Margitra emlékezve iránytűt 
kapunk a jelenhez is, hiszen amit képviselt, 
ma szinte szóról szóra aktuális – mondta 
beszédében Jankó István, a Kulturális Bi-
zottság elnöke. Hozzátette, az önbecsülés, 
a jogbiztonság, a nemzeti erkölcs és a ke-
resztényi értékek képviselete, vagy akár a 
családok és az oktatás rangjának visszaál-
lítása csakúgy a mai közélet fontos felada-
tai, mint Slachta Margit korában voltak.
 Mona Ilona, a Szociális Testvérek Tár-
saságának tagja felidézte a II. világháború 
Magyarországát, amelyben a képviselő 
asszony által alapított és vezetett szerzetes 
közösség tevékenykedett. Hangsúlyozta, 
hogy a hivatalosan fasisztának mondott 
ország nem volt azonos a valódi Magyar-
országgal. Példákat sorolt, amelyekből 

Slachta Margit

Az első női országgyűlési képviselő előtt tisztelegve

Slachta Margit emlékére

Slachta Margit az első női országgyű-
lési képviselő 1920-tól. 1949-es szám-
űzetéséig tagja a törvényhozásnak. 
1918–44 között vezetője az általa alapí-
tott Keresztény Női Tábor nevű párt-
nak. 1944-ben betiltják a pártot.
 1915-től kezdi kiépíteni a szociális 
munkások képzési rendszerét. Az el-
ső világháborút követően számtalan 
határon túli magyar településen, vala-
mint a kivándorlóknak Amerikában 
és Kanadában vasárnapi iskolákat 
szervezett. Megszervezte az iskolanő-
véri hálózatot. Első női képviselőként 
kiállt a munkásnők jogaiért, a gyer-
mekszegénység megszüntetéséért. A 
II. világháború alatt felszólalt a mun-
katáborok ellen, majd később legalább 
ezer zsidó üldözöttet bújtatott, egye-
bek mellett az Ulászló utcában, a Szo-
ciális Testvérek Társaságával, amelyet 
1923-ban alapított. 1924-ben létrehoz-
ta a Szentlélek Szövetséget. 1941–ben 
Kárpátalja visszacsatolása után az ott 
élő, rendezetlen állampolgárságúnak 
minősített zsidók kitoloncolása ellen 
tiltakozott. 1943-ban a szlovák zsidók 

deportálását a XII. Pius pápával való 
találkozása után született pápai inter-
venció hatására állította le a szlovák 
kormány. A II. világháború után kiállt 
a sváb kitelepítések ellen, nevezetesen, 
hogy Románd faluból ne telepítsék ki a 
sváb lakosokat. Visszautasította a kol-
lektív bűnösség elvét, ezért 1946-ban 
memorandumot küldött az ENSZ-nek 
az akkor folyamatban lévő béketárgya-
lásokkal kapcsolatban. Ekkor mondta 
róla egy képviselőtársa, hogy „Ő az 
egyetlen férfi a parlamentben”.  
 1948. június 16-án kétszer hat hó-
napra felfüggesztették mentelmi jogát 
és képviselői mandátumát, mert elle-
nezte az egyházi iskolák államosításá-
ról szóló törvényjavaslatot, és ENSZ-
megfigyelők behívását kérte. 1949-ben 
száműzetésbe kényszerült. A Szociális 
Testvéreket – mint a többi apáca- és 
szerzetesrendet – feloszlatták, illegali-
tásba kényszerítették, tagjait üldözték. 
Slachta Margit halála után elnyerte a 
Jad Vasem Igaz Ember kitüntetését.

Dés Rita a táblaavatáson  
elmondott beszéde alapján.

kiderült, az egész országban mentették, 
bújtatták a zsidó embereket. Hozzátette, 
ők az Ulászló utcai Őrangyal-telepen nem 
tudtak volna ezreket menteni, ha a kör-
nyéken élők hallgatásukkal nem segítették 
volna őket. – Ezért az emlékezés megilleti 
azokat, akiknek volt bátorságuk cseleked-
ni, de azokat is, akik a hallgatás eszközével 
védték a cselekvőket – tette hozzá.
 Az avatáson elmondott ünnepi be-
szédében Dés Rita, az emléktábla-állítást 
kezdeményező Kelenligeti Kör nevében 
mindenkinek köszönetet mondott a segít-
ségért. Slachta Margit mozgalmas életének 
fontosabb állomásait érintve kiemelte, em-
beri és politikai hagyatékának is felbecsül-
hetetlen értéke van. Aktivitására, fáradha-
tatlanságára utalva hozzátette, ha ma élne, 
ott lenne mindenütt, ahol segíteni kell, és 
minden lehetséges fórumon elmondaná 
hitét, elveit. Dés Rita hozzáfűzte, szeret-
nék, ha mind többen megismernék Slachta 
Margit életét, ezért kezdeményezik egy 
méltó emlékhely létrehozását. 
 Radnóti Zoltán rabbi, a Budapesti 
Zsidó Hitközség nevében azt mondta, 
Slachta Margit élete azt üzeni nekünk, 
magyaroknak, hogy ember az ember iránt 
ne váljon közömbössé. Erősítsük a szere-
tetet magunkban, hiszen csak ez hozhatja 
el a megbékélést. – Ez a tábla több mint a 
tisztelet jele, lelki épülés a jelenlévőknek 
és mindenkinek, aki a jövőben megtekinti 
– zárta ünnepi beszédét a rabbi.

Szeifried Adél

Az Általános Vállalkozási Főiskola 
diákjai immár 12. alkalommal rendez-
ték meg az intézmény hagyományos 
ünnepét, az ÁVF-napot. Az esemény 
nemcsak üdítően szórakoztató prog-
ramokat kínált reggeltől estig, de 
az állásbörzére meghívott kiállítók 
komoly munkalehetőségeket is aján-
lottak a diákoknak. A rendezvény 
során a résztvevők még imitált állásin-
terjún is kipróbálhatták magukat.

A vállalkozási főiskola évente megren-
dezett iskolai napjai nagyban eltérnek a 
megszokott intézményi ünnepektől. Itt 
a diákok a tervezés első tollvonásától az 
utolsó köszönőlevélig mindent maguk 
szerveznek. A végzős hallgatók közül a 
vállalkozásszervezés, az üzleti kommu-
nikáció és a HR főszakirányosok ugyanis 
minden évben a rendezvény megszerve-
zését kapják gyakorlati vizsgafeladatként. 
A büdzsé igen szűkös, úgyhogy a tanulók-
nak elő kell venniük legleleményesebb ol-
dalukat és legjobb személyes kapcsolatai-
kat, hogy tökéletesen teljesítsék a feladatot. 
Nem csoda hát, hogy a szervező diákok 
hónapokig dolgoztak azért, hogy a lehető 
legszínesebb rendezvényt hozzák tető alá.
A jeles nap – amit a díszvendég, Kovács 
„Koko” István nyitott meg – logikai játé-

kokkal és csocsóversennyel indult, később 
pedig még finom borokat is kóstolhatott 
a lelkes diáksereg. Eközben beindult a 
nagyszínpad is, ahol ismert zenészek és 
akrobatikus táncegyüttesek dobták fel 
a hangulatot, délután pedig – az extra-
vagáns divatbemutató után – a stand up 
commedy mesterei szórakoztatták a nagy-
érdeműt. A nyílt nap azonban elsősorban 
az állásbörzéről szólt. Az intézménybe 41 
kiállító látogatott el, hogy az ÁVF-re és 
más főiskolákra járó diákok számára gya-
korlati helyeket, diákmunkát – vagy akár 
a nagybetűs életbe kilépő diplomások szá-
mára – állandó állást kínáljanak.
A cégekkel való ismerkedés mellett azért 
más úton is folyt a főiskolások jövőjének 
egyengetése. Az álláskeresők ügyes bajos 
dolgait a CV Ambulancia orvosolta, ahol 
az állásinterjúra készülők önéletrajzait 
kozmetikázgatták, de nekik szólt a próba-
interjú és a grafológiai tanácsadás is, mely-
nek segítségével közelebb kerülhettek az 
érdeklődési körüknek megfelelő szakmá-
hoz. Ez a nap tehát a felsőoktatástól innen 
és túl mindenkinek szólt, sőt még az utca 
embere is betérhetett kicsit szórakozni. A 
diákok pedig a nap végén, a jól szervezett 
programok eredményeként elégedetten 
írhattak be maguknak egy ötöst.

T. D.

ÁVF Napok álláskínálattal
Az első tollvonástól a köszönőlevélig

Egyesületünk (Budai Spar-
tacus, Budapest Spartacus, 
Lágymányosi Spari Diáksport 
és Szabadidő Egyesület) 2011-
ben lesz 50 éves. Ezért kérünk 
mindenkit aki lejárt a csónak-
házba, hogy emlékeit írja le, 
régi képeit keresse elő és jut-
tassa el a Spari csónakházba. 
(1117 Budapest, Vízpart u. 4.) 
Szeretnénk kiadni egy köny-
vet az eredményekkel és tör-
ténetekkel. 
Érdeklődni a 204-2883 és 
06-30-242-1440-es telefonszá-
mokon lehet. 

Dávid Géza 

Tisztelt 
régi Sparisok!

Kerékpáros program 
nagyszülőknek,  
akár unokákkal is!
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MÁJUS 29., SZOMBAT 14 ÓRA

Találkozó: Velvárt Kerékpár-
bolt, XI., Fehérvári út 30. 
Jelentkezés: Baráth Sza-
bina, tel.: 06-1-209-6544, 
velvartbuda@nordtelekom.hu
Regisztráció: Induláskor a hely-
színen 60+ kártyával.

A táv körülbelül 10 kilométer  
a kerületben, a cél a Kopaszi-
gát lesz. Minden résztvevő ke-
rékpáros ajándékot kap!

A túra napján, az indulás 
előtt 10–13 óráig a helyszínen 
lehetőség van a kerékpárok 
műszaki ellenőrzésére! A túrán 
szervizszolgálatot biztosítunk!
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700 kicsi gyermek – kerületünk jövője

Az üstökösök magját alkotó szilikát-
kristályokat a kutatók már régóta 
vizsgálják, arról azonban keveset 
lehet tudni, hogyan kerülnek ezek 
oda. Tavaly egy magyar kutatócso-
port új eredményeket publikált, ame-
lyeket dr. Ábrahám Péter ismertetett 
a MTA 180. közgyűlésének tudomá-
nyos tanácskozásán. 

Ha az olvasók között van olyan, aki a 
lágymányosi egyetemvárosban lévő ELTE 
Csillagászat Tanszékére felvételizett, ak-
kor bizonyára találkozni 
fog a témával, mert a jö-
vő csillagászai egyes tan-
tárgyakat a kutatócso-
port székhelyéül szolgáló 
Konkoly-Thege Miklós 
Csillagászati Kutatóinté-
zetben tanulnak.
 2008 áprilisában a 
déli égbolt egyik csilla-
ga, amelyet EX Lupinak 
neveznek, fényesebben 
kezdett ragyogni, mint 
addig. A csillagászok 
számára ez azt jelenti, 
hogy valamilyen fizikai 
vagy kémiai folyamat 
megfigyelésére nyílik 
lehetőség. Mint azt dr. 
Ábrahám Péter előadá-
sában kifejtette, ez a csil-
lag mintegy hárommillió 
éves, míg a mi Napunk 
hatmilliárd. Így csilla-
gászati értelemben vi-
szonylag fiatal objektumról van szó. Ezt az 
is bizonyítja, hogy még megtalálható kö-
rülötte az a Naprendszernagyságú csillag-
közi porból és gázokból álló korong, amely 
az ilyen korai életszakaszban körbeveszi a 
csillagokat.
 Mivel a hazánkban található csil-
lagászati távcsövek csak a látható fény 
tartományában képesek megfigyelése-
ket végezni, a kutatók pályázatot nyúj-
tottak be a NASA egyik műholdján el-
helyezett speciális távcső használatára. 
A csillagok kifényesedése hőtermeléssel 

jár, így olyan berendezésre volt szük-
ség, amely az infravörös tartományban 
is képes méréseket végezni. Ezek során 
olyan színképi jellegzetességeket figyel-
tek meg, amelyek szilikátkristályok je-
lenlétére utaltak. Ez azért érdekes, mert 
három évvel korábban is készült felvétel 
erről az égitestről, ám akkor nem lehe-
tett kimutatni hasonló kristályos ré-
szecskéket, a műszer csak a csillagközi 
térben szokásos rendezetlen belső szer-
kezetű porszemcséket jelezte.
Az akkréciós korong belső peremén fel-

halmozódó anyag rendszeres időközön-
ként ráhull a csillag felszínére. A magyar 
szakértők elmélete szerint az ekkor meg-
figyelhető kitörés hősugárzása okozhatja a 
porszemcsék átkristályosodását. Gondol-
janak például a süteménykészítésre vagy a 
tojásfőzésre: hő hatására a nyersanyagok 
szerkezete átalakul. A világűrben megfi-
gyelt jelenséget csillagkitörések hatására 
bekövetkezett epizodikus felszíni kristá-
lyosodásnak nevezik, a folyamat során fő-
leg olivin-összetételű forszterit kristályok 
keletkeznek. A színkép alapján nagyjából 

1000 Celsius-fok az a hőmérsékleti tarto-
mány, ahol megváltozik a szerkezet, de a 
kristályok még nem párolognak el. 
 A felfedezés jelentőségét az is mutatja, 
hogy a magyar kutatók három alkalom-
mal is igénybe vehették a műholdas távcső 
szolgáltatásait, mi több, a megfigyelések 
még most is folynak rövidebb hullám-
hosszúságú tartományokban. Dr. Ábra-
hám Péter fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy a kitörés vége felé egyfajta, a napszél-
hez hasonló jelenséget is észleltek, amely-
nek okairól egyelőre nem tudnak sokat. 

Az azonban figyelemre 
méltó, hogy a dokumen-
tumok szerint a csillag 
ötven évvel ezelőtt is ki-
tört, ám az akkor kelet-
kezett kristályokat 2005-
ben már nem lehetett 
kimutatni. 
 Az egyik elmélet 
szerint talán a kitörés 
végén megjelenő csillag-
szél sodorja el őket, az 
akkréciós korong külső 
tartományaiba, így ke-
rülhetnek például az üs-
tökösökbe. Mivel itt igen 
alacsony a hőmérséklet, 
a csillagászokat régóta 
foglalkoztatta a kérdés, 
hogyan lehetséges a sza-
bályos kristályszerkezet, 
amelynek létrejöttéhez, 
mint láttuk, melegre 
van szükség. Egy másik 
elgondolás szerint a kitö-

rések megnövelik a korong turbulenciáját, 
így a szilikátkristályok az évek során már 
nem a felszínen helyezkednek el, hanem 
a mélyebb rétegekbe keverednek. A jelen-
séget tovább vizsgálják, annál is inkább, 
mivel korábban hasonló kristályos szi-
likátokat mutattak ki a Mars és a Jupiter 
pályája között húzódó kisbolygóöv aszte-
roidáiban, így arra is gondolnak, hogy a 
szabályos szerkezetű anyagoknak a boly-
gókezdemények kialakulásában is szere-
pük lehet.

Kővágó Angéla

Magyar tudósok új felfedezése

Csillagtűzben születő üstököskristályok

Az elméletet ábrázoló látvány

TUDOMÁNY

Csernus Imrét hallgatni nem csak 
azoknak sokkoló élmény, akiket gór-
cső alá vesz, hisz mindig kíméletlenül 
felszínre hozza a megoldandót, ami 
lelki ügyeknél bizony érzékeny dolog. 
A pszichiáter ezúttal a Tranzit Art 
Caféban tart tükröt közönsége elé. A 
beszélgetésbe bárki bekapcsolódhat 
június 14-én este 6 órától. 

Önismeret, önbizalom, önállóság. Az egyik 
következik a másikból. Képtelen a feladato-
kat, kényes, vagy éppen kritikus helyzeteket 
jól megoldani az, akinél e három terüle-
ten hiány van. A problémák feltárása után 
gyakran kiderül, kényelmesebb a kóros 
függésbe menekülni, mint a hiányt pótolni. 
A függőség – a szabad akarat, a szabadság 
feladása – azonban „jó” arra, hogy elbújjunk 
a felelősség elől. Alkohol-, kábítószer-, társ-, 
szeretet-, játék-, internetfüggőség – a látszat 
ellenére mind azonos gyökerekből táplálko-
zik. Túlzott szenvedéllyé válva, függőséget 
okozva mindegyik rombol. Ezt felismerni 
és elfogadni nem fájdalommentes, de aki-
nek sikerült, azt mondja, a függőségtől való 
megszabadulás felér egy újjászületéssel.
 Akik már képesek szembenézni prob-
lémáikkal, értő és megértő segítőkre ta-

lálnak a folytatáshoz. A Hely egy olyan 
klub, amelyet egykori szenvedélybetegek, 
Csernus doktor páciensei alapoztak meg 
azzal, hogy gyógyultan együtt maradtak, 
előbb csapatot, majd összetartó közös-
séget alkottak. Bárki betérhet hozzájuk 
akkor is, ha még függő. Sőt. Családtagok, 
akiknek nagy szerepük van a függővé vá-
lásban, és adott esetben a gyógyulásban is, 
szintén gyakran megfordulnak az immár 
tizenkét éve működő Helyen. A csoportos 
foglalkozásokon, beszélgetéseken rendre 
kiderül, sokszor az azonos cipőben járók 
tudnak leginkább erőt adni egymásnak. 
Az alapító, szakmai vezető, Csernus Imre 
maga is átélte a függés életveszélyes prob-
lematikáját, gyógyító munkájában saját 
élményei meghatározók. 
 A Tranzit Art Caféban Csernus Imre a 
fenti témák mellett beszél a fiatal generáci-
ók kihívásokra adott válaszairól, valamint 
a kiútkeresés lehetőségeiről. Gyakran veti 
fel a felelősség kérdését, amelynek krónikus 
hiánya mára már társadalmi méretekben is 
tetten érhető. A jelenlévők szabadon kérdez-
hetik a pszichiátert, aki minden bizonnyal a 
tőle megszokott, félreérthetetlen egyenes-
séggel fog válaszolni. A program ingyenes.

Szeifried Adél

Csernus a Tranzitban

Kérdések a pszichiáterhez

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. 

A Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA) a Gellért 
térnél 2010. aug. 16–27-ig nyári napközit indít.

Fontos, hogy az iskolai munka 
könnyebb legyen a gyermekének 

a következő tanévben?

Tanulási nehézségekkel, figyelemzavarral 
küzdő, egyéni bánásmódot igénylő 

gyerekeknek. Érdekes foglalkozások, 
szakértő pedagógusok.

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

NYÁRI, ISKOLÁRA 
HANGOLÓ NAPKÖZI  

9–13 ÉVES KORIG.

Molnár Gyula: Adjuk meg a választás lehetőségét az anyáknak

A bölcsődék napját idén ünnepeltük 
először.  A Pesti Első Bölcsődei Egylet 
által létrehozott első magyar bölcsőde 
1852. április 21-én Budapesten való 
megnyitásának tiszteletére április 21-
ét a bölcsődék napjává nyilvánította a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium. 

Az ünnepségen Motilné Faggyas Ágnes, 
a XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intéz-
mények vezetője előadásában a jelenlegi 
újbudai napközbeni kisgyermekellátásról 
és a közép-magyarországi régió módszer-
tani munkájáról beszélt.  
 Molnár Gyula, Újbuda polgármestere 
beszédében hangsúlyozta, hogy a bölcső-

dei férőhelyek hiánya érzékelhető, és arról 
is elismeréssel szólt, hogy a teremben ülő 
pedagógusok és munkatársaik küzdöttek 
meg ezzel az elmúlt esztendőkben. 
 – Tudjuk, hogy jelenleg bővítésre van 
szükség – mondta a polgármester, majd 
folytatta –, a mostani kihasználtság to-
vább nem feszíthető. A kerületben 655 
férőhelyen látják el a kisgyerekeket, a tava-
lyi miniszteri rendelet szerint 10 gyermek 
helyett idén már 12–14 gyermek vehető 
fel 2 gondozóra. Azonban tisztában va-
gyunk azzal, hogy ez a szám irreális a böl-
csődék adottságaihoz képest. A rendelet 
megengedő szándéka azokon a helyeken 

használható ki, ahol nem olyan mértékű a 
feltöltöttség, mint nálunk. A 120 százalék 
nem bővíthető tovább. Az elmúlt évben 
több helyen megszüntettük az alternatív 
szolgáltatásokat, elsősorban a játszóháza-
kat, így 60 férőhellyel több lett. Azonban 
azt is látjuk, ez nem elég. Nem kétséges, 
hogy bár éveken keresztül azt észleltük, a 
gyermeklétszám folyamatosan csökken, 
most egy olyan társadalmi jelenséggel 
állunk szemben, mely szükségessé teszi a 
férőhelyek azonnali, de adott esetben ide-
iglenes bővítését. Felvetődik a kérdés: va-
jon az édesanyák mit szeretnének? Otthon 
maradni a gyermekükkel, amíg az óvoda-
köteles nem lesz, gondozni és nevelni őt, 

amíg csak lehet, vagy inkább visszatérni 
a munka világába, a gyermeknevelés és 
a karrier összhangba hozásával. Nem 
tisztünk eldönteni, melyik a helyes. A mi 
dolgunk, hogy megadjuk a választás lehe-
tőségét, hogy az anyuka eldönthesse, mit 
szeretne. Ne a család megélhetésének bi-
zonytalansága űzze vissza a munkahelyé-
re, és ne azért maradjon otthon, mert nem 
tudja gyermekét kire bízni. Megváltozott 
társadalmi viszonyaink között szükség 
van a bölcsődékre, hiszen a családok egy-
másra épülő generációjának együttélése 
többnyire megszűnt, a nagyszülők távol 
élnek, vagy még ők maguk is dolgoznak. 

Ma azonban ünnepelni jöttünk, köszö-
nöm kitartó és lelkiismeretes munká-
jukat, hogy 250-en dolgoznak nap mint 
nap Újbuda lakosságáért, azért a közel 
700 gyermekért, aki kerületünk jövőjét 
jelenti.
  
Polgármesteri Dicséretek:
  Francsics Elvira, a Napsugár Bölcső-
de csecsemő- és gyermekgondozónője, aki 
mindig nagy szeretettel, magas szakmai tu-
dással végzi munkáját. Csoportvezetőként 
összetartja a munkatársakat, odafigyel kollé-
gáira, és segít problémáik megoldásában is. 
  Szecskó Éva, a Kuckó Bölcsőde gon-
dozónője, csoportvezetője, akinek emberi 
magatartása, szakmai munkája kiemelke-
dő színvonalú, a munkatársak, a szülők és 
a gyerekek bizalommal fordulnak hozzá. 
  Würth Ibolya, a Ménesi úton lévő 
Pöttöm bölcsőde gondozója, aki bölcső-
devezető-helyettesi feladatokat is ellát. 
Munkájára a tudatosság, a tervszerűség 
és a következetesség jellemző, melyhez 
kiegyensúlyozott személyiség társul. Spe-
ciális felkészültsége, empátiája a másként 
fejlődő gyermekek ellátását, óvodára fel-
készítését is lehetővé teszi. 
  Bajnokné Halassy Olívia csoportve-
zető gondozónő az Egyesített Bölcsődei 
Intézményben. Munkáját következetesen, 
lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel, kiemel-
kedő szakmai tudással, a gyermekek igé-
nyeit mindig szem előtt tartva végzi. Ötle-
tei, szorgalma példamutató. 
  Schin Attiláné, a Szemünk Fénye 
Bölcsőde és Regionális Módszertani 
Központ csoportvezető gondozónője, aki 
feladatai magas szintű ellátása mellett ki-
emelkedő színvonalon irányítja, oktatja 
a rábízott csecsemő- és kisgyermek-gon-
dozónő hallgatókat. Munkája precíz, pél-
da értékű. 
   Mayer Gusztávné, a Törökugrató 
utcai Katica Bölcsőde gondozónője, aki 
munkáját 23 éve magas színvonalon, a 
gyermekek iránti odaadással, szeretettel 
végzi. A családokkal kialakított egyenran-
gú partneri kapcsolata példa értékű. 

  Vonnák Istvánné, a Dúdoló Bölcső-
de technikai dolgozója, aki munkájában 
mindig pontos és megbízható. Tevékeny-
ségét gondosan, maximális segítőkész-
séggel és szeretettel végzi. Munkatársaival 
nagyon jó kapcsolatot alakított ki, szívvel-

lélekkel a közösségért és a bölcsődébe járó 
gyermekekért dolgozik. Olyan környeze-
tet teremt, ahol a gyermekek, a szülők és  
munkatársai egyaránt jól érzik magukat. 
  Mák Istvánné, aki a Bóbita Bölcső-
dében technikai dolgozóként kezdte mun-
kaviszonyát. Rövid időn belül elvégezte a 
gondozónőképzőt, majd szakgondozónői 
minősítést szerzett. Tudását magas színvo-
nalon jeleníti meg mindennapi munkája so-
rán. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátásában is. 

 Hoffmanné Muzsay Krisztina a Mese-
vár Bölcsődében csecsemő- és kisgyer-
mek-szakgondozónő. Jelenleg bölcsődei 
részlegvezető-helyettesi feladatot lát el. 
Munkáját lelkesen, megbízhatóan, magas 
színvonalon végzi. Munkatársai meg-

becsülik, szeretik. Évek óta aktívan vesz 
részt a szakmai és a dolgozói érdekképvi-
selet munkájában. 
  Petrenka Jánosné az Egyesített Böl-
csődei Intézménynél ügyintéző. Bér- és 
munkaügyi kérdésekben mindig napra 
kész, folyamatosan figyelemmel kíséri, ér-
telmezi a törvények, rendeletek változásait. 
Az Egyesített Bölcsődei Intézmény min-
den dolgozója személyesen ismeri, tiszteli 
és szereti, szükség esetén véleményét kéri. 

P. Gé.

Férőhelyszám:
Napsugár 80
Kuckó 60
Pöttöm 35
Mogyoróskert 60
Szemünk Fénye 100
Katica 60
Dúdoló 80
Bóbita 100
Mesevár 60

Összesen: 655
Felvett gyermek 774

Polgármesteri Dicséretet kap Motilné Faggyas Ágnes. A Szociális és Munkaügyi Miniszter 
szintén díjazta, és „Miniszteri Elismerő Oklevél” kitüntetést adott át Újbuda Önkormányzata 
Egyesített Bölcsődei Intézmények Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani 
Központ részére, amelyet az intézmény munkatársainak és vezetőjének kiemelkedő, példa-
értékű szakmai teljesítményével érdemelt ki. Az intézmény vezetője, Motilné Faggyas Ágnes 
1974 óta dolgozik Újbudán. 1980-tól csoportvezető gondozó, 1982-től már bölcsődevezető. 
1991-ben kapott megbízást a képviselő-testülettől az Egyesített Bölcsődei Intézmények 
vezetésére. Ez a kilenc telephelyen működő intézmény ma már országosan elismert mód-
szertani központ, amely mintaintézmény. 
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BÖLCSŐDÉK NAPJA



NYÁRI TÁBOROK

SZABADIDŐ8 ÚJBUDA 2010. MÁJUS 19.

Ezen a napon történt – május 19.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1893-ban Bajor Gizi színésznő. 1941-
ben játszott ebben a filmben (Ű, D). 
14. Idegen női név (ZOE). 15. Kicsikar. 
16. Ingamozgást végez. 17. Ezen a na-
pon született 1939-ben Izsóf Vilmos 
színművész. Balog–Kerényi–Rossa: 
Csíksomlyói passiójában ez volt a sze-
repe. 19. Regnum Marianum. 20. 1951-
ben ezen a napon született Jancsó Sa-
rolta színésznő. Vörösmarty: Csongor 
és Tündéjében ezt a figurát alakította. 
22. Kismama járandósága, röv. 23. Igefaj-
ta. 25. Félig rendes! 26. Tanuló. 28. Fiata-
los köszönés. 30. Vissza: hónaprövidítés. 
32. … victis! Jaj a legyőzöttnek! 34. Kén, 
oxigén és fluor vegyjele. 36. Egy másik 
szerep a Csongor és Tündéből szintén 
Jancsó Sarolta játékával. 38. Osztályfő-
nök, röv. 39. Rangjelző. 40. Bajor Gizi 
ebben a Gárdonyi-drámában címsze-
repet játszott. 42. Szóösszetételekben 
forgást jelöl. 44. Kártyacsomag. 46. Tar-
tó. 47. Őserdő. 48. Bajor Gizi szerepe 
Niccodemi: Hajnalban, délben, este c. 
művében. 49. 1904-ben ezen a napon 
született Vaszary Piri színésznő. 1943-
ban forgatta ezt a filmet. 51. Tiltószó. 
52. Romhány határai! 53. Régi űrmérték. 
55. Elhullott állat. 56. Oxfordi tojás! 57. 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 
röv. 59. Juhászviselet. 61. Testnedv. 63. 
Szabó István 1966-os filmje. 65. Csukott. 
67. Hangköz. 69. Savval lyukat égető. 72. 
Los Angeles. 73. Ismeret. 74. Évszak. 75. 
Mesebeli muzsikusok jelzője. 78. Meló 
befejezése! 79. Jancsó Sarolta 1980-as 
játékfilmje (V, R, Ü).

FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1855-ben Bihari Sándor festőművész. 
Az 1890-es években készítette ezt a mű-
vét (Y, J). 2. Híradástechnikai márka. 3. 
Régi iskolatípus. 4. Kettőzött kettős betű. 
5. Kötőszó. 6. Pólus. 7. Aux …! Fegyverbe! 
(francia vezényszó). 8. Japán táblajáték. 9. 
Részben fölmond! 10. … megy, birokra 
kel. 11. Befejezésre késztet. 12. YNG. 13. 
Vaszary Piri 1944-es filmje (P, Y). 18. 
Ráesni páros betűi. 21. Lendület. 23. Táb-
lakép. 24. Szárad. 27. Földet forgatni. 29. 
Becézett női név. 31. Pakk a hokiban. 33. 
Ragozásfajta. 35. Vaszary Piri egy másik 
filmje 1943-ból. 37. Kettőzve: tengeri al-
gából nyert zselatin. 40. Fundamentum. 
41. Erdei gyümölcs. 43. Korrövidítés. 45. 
Kerényi Nárcisz. 47. Sóvárgás. 49. JNZ. 
50. Ítélkezik. 54. München folyója. 56. 
Étek. 58. Hitetlen apostol. 60. Letapos. 
62. Hátul középen! 64. Brazil tagállam. 
66. Hócsalán. 68. Fegyverrel célba vesz. 
70. Gatya vége! 71. Bón betűi keverve. 73. 
Tizedrész harmada! 76. Rácz Aladár. 77. 
Csekély értékű római rézpénz. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 17., 20., 36., 40., 48., 
49., 79., függ. 1., 13. és 35. BEKÜLDÉSI HA-
TÁRIDŐ: a megjelenést követő hét keddje. 
A 9. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Fel-
felé a lejtőn, Fekete gyémántok, Kölyök, 
Elisa, Nero, Abigél, A mikádó, Villám, 
Zsuzsi, Bors, Újhold, Csonka csütörtök, 
Keresztes lovagok, Lennie.” NYERTESE: 
Kádár Józsefné Budapest 1114 Kemenes 
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 jegyébe belépő Uránusz érdekes, szo-
katlan, új élményekre teszi fogékonnyá. 
Igaz, ez egy nagyon lassú bolygó, és hosz-
szabb ideig fog a Kosban haladni, így ha 
egyelőre nem kezdett bele semmi újba, 
csak az ötletet érleli magában, még sem-
miről sem maradt le.

május 20.–június 2.

HOROSZKÓP

A jegyén átvonuló Merkúr most részben 
jó kommunikációs készséget, részben 
utazási kedvet ad. Családja talán nem is 
ismer önre, hisz legtöbbször inkább ott-
hon szeret lenni. Sajnos nagyobb utazásra 
csak június második felében lesz lehetősé-
ge, de tervezgetésre és kisebb kirándulás-
ra a ragyogó korai nyár is alkalmas.

Lévén, hogy a nyár szülötte, a többi jegynél 
is szívesebben és nagyobb örömmel fogad-
ja ennek az évszaknak a várva várt bekö-
szöntét. Az elmúlt időszakban egy kissé 
megtorpant periódust élt át, ennek nyomát 
azonban most már nem is érzi. Magabiz-
tossága, életereje csúcsformában lesz. 

Ezekben a napokban mindent meg tud ol-
dani diplomáciai érzékével, ami másoknak 
sokkal nehezebben megy. Amúgy is szelíd 
természetéről ismert, de most ezzel a tulaj-
donságával környezetének is példát mutat. 
Ezért ne lepődjön meg, ha csupa nyugodt, 
harmonikus embert vonz be életébe.

Ebben a két hétben igyekezzen minél job-
ban kényeztetni magát! Az elmúlt idő-
szakban túl sok mindent tett másokért, 
most legyen önön a sor! Ne sajnáljon több 
pénzt kiadni valami olyasmire, amire rég-

Május vége és június első napjai nagyon 
kedvezők mindenféle otthonnal, lakás-
sal vagy ingatlanüggyel kapcsolatos do-
logra. A jegy hölgyszülöttein valóságos 
lakásfelújítási láz lehet úrrá, amit bár 
környezet kicsit nehezen fogad, a meg-
szépült otthonban mindenki jobban érzi 
majd magát.

Ebben a periódusban sok minden nem 
egészen alakul úgy, ahogyan tervezte, de 
elképzelhető, hogy ez kedvező is lehet. Jú-
nius utolsó napjaiban sok Mérleg-szülött 
fog végre egy nehezen cipelt terhet leven-
ni a válláról. Egyelőre szinte fel sem tudja 
fogni, mekkora energiát szabadít ez fel.

Ha már régóta tervezi az állásváltozta-
tást, netán jelenleg is munkahirdetéseket 
böngész, most legyen nagyon figyelmes, 
mert kedvező lehetőség kínálkozik, 
méghozzá onnan, ahonnan nem is vár-
ta. Szerencsére a szokottnál is derűlátóbb 
lesz, amivel a legjobb lehetőségeket vonz-
za magához.

Annak ellenére, hogy a rendkívül lassú 
mozgású Plútón kívül egyetlen bolygó 
sem halad át a jegyén, céltudatos lesz, és 
valósággal vágyik az új kihívásokra. Mint 
tudjuk, az élet legtöbbször épp azt nyújtja 
számunkra, amit elvárunk, így hát biztos 
lehet abban, hogy ezt a várt kihívást köny-
nyedén meg fogja oldani.

Még csak most köszöntött be a nyár, 
máris a szabadságán töri a fejét, ami 
rendben is van. Ha erre a nyárra valami 
egészen kivételes programot tervez, nem 
fog csalódni. Már június első napjai is 
érdekes kalandokat, új távlatokat csil-
lantanak fel.

Ne hagyja, hogy egy kisebb családi vita 
kedvét szegje. Ezek a napok amúgy is egy-
fajta mértéktartásról szólnak. Ne tulajdo-
nítson semminek nagyobb jelentőséget, 
mint amit érdemel, és főként ne bosszan-
kodjon olyan dolgok miatt, amelyeket 
nem tud megváltoztatni.

Nagy András
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óta vágyott, és szenteljen magának annyi 
időt, amennyire csak szüksége van.

A jegyével szemközt áthaladó Merkúr 
bolygó okozhat kisebb félreértéseket, 

vitákat, de ezeket könnyen meg lehetne 
előzni, ha nem ragaszkodik annyira ah-
hoz, hogy öné legyen az utolsó szó. Má-
jus utolsó hétvégéje különösen kedvező 
lesz arra, hogy beleélje magát mások ér-
zéseibe, gondolataiba.

– Lassan megkezdhetnék már a szúnyogirtást!
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Vérszívók

ALBERtörpFALVI JÁTSZÓTÁBOR
3–7 éves korú gyerekeknek
HELYE: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyé-
kényes u. 45–47.)
TURNUSOK: június 28.–július 2., július 
26–30.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kaposvári Mari 
204-6788, info@akh.ujbuda.hu

SPORTTÁBOR KAMARAERDŐN
4–12 éves korosztály számára
TURNUSOK: június 28.–július 2., 
július 5–9., július 12–16., július 19–23., 
augusztus 2–6., augusztus 9–13.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Várhegyi Ka-
talin 06/70/220-3414, varhegyi.
katalin@gmail.com

SPORTTÁBOR VELENCÉN
8–17 éves korosztály számára
TURNUSOK: június 21–25., augusztus 
23–27.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Várhegyi Ka-
talin 06/70/220-3414, varhegyi.
katalin@gmail.com

SPORT- ÉS TÖRPTÁBOR
Általános iskolás és óvodás gyermekek 
részére
HELYE: Nyéki Imre Uszoda 
(Kondorosi út 14.)
TURNUSOK: június 16–18. (igény sze-
rint), június 21–25., június 28.–július 2., 
július 5–9., július 12–16., július 19–23., 
július 26–30.  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 208-4025/119 
mellék, www.nyekiimreuszoda.hu

TÁNCTÁBOR GAZDAGRÉTEN
10–16 éves korosztály számára
HELYE: Gazdagréti Közösségi Ház (Tö-
rökugrató utca 9.)
TURNUSOK: július 12–16., július 19–23., 
július 26–30.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Asztalos Lilla 
06/30/975-8648, 
lilla.asztalos@gmail.com

www.minitipp.hu        www.ujbuda.hu/page.php?template=nyari_taborok
TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN:

Kedves Barátaim!
Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy a 
Spektrum Nyelvstúdió idén is meg-
szervezi angol és német nyelvi tábo-
rát, ahová olyan kisiskolások jelentke-
zését várjuk 7–14 éves korig, akiket ér-
dekel a nyelvtanulás, és akik szeretik a 
kalandokat. 
A táborban 7 különböző, hetente 
változó témával várjuk a gyereke-
ket. A heti 10, egyenként 60 perces 
nyelvórát színesítik a kézműves- és 
sportfoglalkozások, kirándulások, 
strandolás, vadaspark-látogatás, és 
még megannyi izgalmas, szórakozta-
tó elfoglaltság. 
Törekvésünk, hogy a nyelvtanulás já-
tékos formában, a gyerekek életkori 
sajátosságainak megfelelően történ-
jen. Célunk, hogy a tábor végén a 
gyerekek bátran merjék használni a 
tanult nyelvet.

Ebben segítenek 
idegennyelv-
szakos tanítóink, 
akik mindany-
nyian hosszabb 
ideig éltek kül-
földön, jártasak 
a táboroztatás-
ban és elkötele-
zettek a gyere-
kek iránt.

www.spektrumstudio.hu        www.nyelvigyerektabor.com

Nyári nyelvi táborok

Várunk minden ifjú táborozót sok sze-
retettel:

A Spektrum Nyelvstúdió csapata

2010. ÉVI NYÁRI TÁBOR IDŐPONTOK:

június 21.–25. júl. 26.–30.
június 28.–július 2. Szünet!
július 5.–9. Szünet!
július 12.–16. Szünet!
július 19.–23. aug. 23.–27.

PROGRAMOK

MÁJUS 20., CSÜTÖR-
TÖK: Tai Chi foglal-
kozás 15 órától dr. 
Borbély Jánosné 

oktatóval. Helyszín: Keveháza u. 6. 
alatti 60+ klub (az INO épületében). 
MÁJUS 21., PÉNTEK: Társasjátékok 16 órá-
tól. Helyszín: Kisújszállás u. 10. alatti 
60+ klub (az INO épületében). 
MÁJUS 22., SZOMBAT:  Érd: Czabai kert 
(madaras kert), Fundoklia tanösvény. 
Találkozó: 8.45 órakor az Etele téri Vo-
lán p. u. pénztáránál. Túravezető: Király 
Lajos (TvTE) (23)-361-101 (este!).  Ady-
liget–Vörös pocsolyás–Nagykovácsi. 
Találkozó: 8.45 órakor a Batthyány téri 
HÉV-megállóban. Túravezető: Bartha 
Gyula (Bakancsos Kör) 206-3854. 
MÁJUS 24., HÉTFŐ: Szabadidő- és kártya-
klub, ingyenes és nyilvános 17–19 órá-
ig. Helyszín: Gazdagréti tér 1. 60+ klub 
(INO). Érdeklődni lehet: Gálné Böbe 
06/30/984-5672. 
MÁJUS 25., KEDD: Sportnap a Kihívás 
napja alkalmából 16 órától. A kor nem 
számít, a mozgás öröm. Az együtt-
mozgást vezeti: Váczi Pálné testnevelő 
tanár. Helyszín: Budafoki út 12. alatti 
60+ klub (az INO épületében)
MÁJUS 26., SZERDA: 60+ Egészségklub 
13.30–14.30 óráig a Gazdagréti Kö-
zösségi Házban (Törökugrató u. 9.). 
Csontritkulás, köszvény, reumatológiai 
betegségek. Belépés ingyenes, korhatár 
nélküli! Előadó: dr. Sághi Katalin há-
ziorvos. Tai Chi foglalkozás 14 órától. 
A foglalkozás díja alkalmanként 200 
Ft. Helyszín: Budafoki út 12. alatti 60+ 
klub (az INO épületében). Tai Chi fog-
lalkozás 16 órától dr. Borbély Jánosné 
oktatóval. Helyszín: Bocskai u. 43–45. 
alatti 60+ klub (az INO épületében)
MÁJUS 27., CSÜTÖRTÖK: Magyar népdal-
ok közös éneklése Berecz Istvánnal 16 
órától. Helyszín: Keveháza u. 6. alatti 
60+ klub (Az INO épületében). 
MÁJUS 28., PÉNTEK: A kor nem számít, a 
mozgás öröm. Az együttmozgást veze-
ti: Váczi Pálné testnevelő tanár 16 órá-
tól. Helyszín: Kisújszállás u. 10. alatti 
60+ klub (az INO épületében).
MÁJUS 29., SZOMBAT: KFKI–Makkos-
mária–Budakeszi. Találkozó: 8.45 
órakor a Moszkva téri 61-es villamos-
megállóban. Túravezető: Bartha Gyula 
(Bakancsos Kör) 206-3854
MÁJUS 31., HÉTFŐ: Tai Chi foglalkozás 
9 órától. A foglalkozás díja alkalman-
ként 200 Ft. Helyszín: Budafoki út 12. 
alatti 60+ klub (az INO épületében). 
Zenés, teadélután Búzás Áronnal 16 
órától. Helyszín: Gazdagréti tér 1. alat-
ti 60+ klub (az INO épületében).
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A Bükköny utcai Albertfalva Plébánián 
dolgozik Erdős Attila káplán 2003 óta. Pár 
éve sikerült úgy összefognia Albertfalva 
közösségét, hogy végre egy nagy családban 
érezzük magunkat. Templomi munkáján, 

illetve hiva-
tásán kívül 
számos egyéb 
feladatot ellát, 
és  különböző 
programokba is 
bekapcsolódik. 
A közösséggel 
nagyon jó kap-
csolatot alakí-
tott ki, szerin-
tünk példátlan 
az ő lelkesedése 
és buzgósága. 

Az egészen kicsi gyerekektől a felnőtteken 
át a nyugdíjasokig, mindenkivel megtalálja 
a hangot, elsősorban belső emberi értékei-
nek köszönhetően.
 Elvállalta az óvodások hittanoktatását 
a Don Boscó Óvodában, ezenkívül oktat 
fiatalokat, felnőtteket készít fel keresz-
telkedésre és első áldozásra, amely több 
hónap kitartó munkája, továbbá csalá-
dos közösséget is vezet. Szabadidejében 
gulyásfőzőversenyt rendez, de több éve az 
ő szervezésében zajlik a Szent Mihály-napi 
búcsú is. Mindenkire szán a szabadidejé-
ből, mindenkihez van néhány kedves sza-
va, elmehetünk vele kirándulni, vagy csak 
egyszerűen beszélgetni, kibeszélni magunk-
ból a problémákat.
 Ő szerkeszti a Heti Levelet, melyben 
nagyon sok tanulságos cikket ír. Munkája 
tehát igen sokrétű. Természetesen meg kell 
említeni Hollai Antal plébános urat is, az ő 
tevékenysége szintén áldás nekünk. A fent 
leírtakra bizonyíték az is, hogy bár a ke-
rületben számos katolikus templom van, 
messzebbről is az ő miséjükre járnak au-
tóval, és a vasárnapi misék alatt alig van 
ülőhely, zsúfolásig megtelik a templom. A 
közösség nevében szeretném kérni – meg-
lepetésként, megköszönve munkáját, mun-
kájukat –, hogy láthassuk őt az Újbuda 
újság hasábjain. 

Kiss Beatrix

A szerkesztőség 
postaládájából
A szerkesztőség 

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

Van két megkerülhetetlen kérdés, ame-
lyek nélkül elképzelhetetlen a gyer-
meknevelés. Mit szeretnék, 
milyen emberré váljon a 
gyermekem? Mennyire is-
merem a személyt, akinek 
a formálását a gondjaimra 
bízták?
 Ahhoz, hogy megfelelő nevelési 
módszert alkalmazzunk, illetve a legha-
tékonyabb eszközökhöz nyúljunk, tudnunk 
kell a fenti kérdésekre a választ. Ezek tudatában 
válik ugyanis a nevelés egy valóban igazságos, 
szeretetteljes, tudatos és bölcs cselekedetté, 
amelyet nem a nevelő személy pillanatnyi 
hangulata, ösztönei és érzelmei, valamint nem 
is az aktuális „divatos” irányzatok vezérelnek.
 A nevelés jó értelemben abból áll, hogy 
példákat és értékeket adunk át, amelyek gya-
korlati és tettekben megnyilvánuló ismere-
tekhez vezetnek, s képessé teszik a gyermeket 
arra, hogy saját akaratából válassza és tegye 
a jót. Az egyik ilyen érték, amelyet intézmé-
nyünkben kiemelten fontosnak érzünk, a jól 
elvégzett munka feletti öröm, amikor a gyer-
mek megtapasztalja a társáért, a családtagja-
iért, a közösségért végzett szolgálatból jövő 
boldogság érzését.
 Gyermekeink nem tesznek különbséget 
munka és játék között, többek között azért, 
mert a felnőttek munkáját játékban utánozzák. 
Ha megfelelő feladatot kapnak, érzik, hogy 
számítunk rájuk, megbízunk a képességeik-
ben, érzik, hogy egy közösséghez tartoznak.
 Óvodánkban minden gyermeknek van 
egy külön kis, időszakonként változó megbíza-
tása. Erre kedvesen és játékosan ösztönözzük 
őket, minden gyermek látja a szemmagasság-
ban lévő falitáblán a kis piktogramokkal jelzett 
feladatokat és mellettük a saját jelét. Az egyes 
feladatokat az óvodapedagógus annak a tu-
datában választja ki, hogy a kicsi mely jó tulaj-
donságát kívánja ezzel a tevékenységgel erősí-
teni, illetve melyik rossz szokását kiküszöbölni. 

 Nagyon fontos, hogy a 
gyermek tudjon azonosulni a 

feladattal, szívesen végezze 
azt el. Nagyon nagy segítség 

a gyermeknevelés során, ha az 
intézmény és a szülők közösen 

tudják meghatározni a gyermek 
számára egy adott időszakra a fel-

adatokat, ezzel ugyanis kölcsönösen 
erősítik egymás igyekezetét.

 A megbízások kapcsán nem kell nagy hor-
derejű feladatokra gondolnunk. A legapróbb, 
rutinszerűen ismétlődő tevékenységek, ame-
lyért egy-egy pici gyermek felel, már boldog-
gá tehetik őt. Lehet ez ceruzahegyezés, terítés, 
bizonyos játékok elrendezése az óvó nénivel 
közösen. A lényeg a rendszerességen és a ki-
tartáson van. S miután nevelni csak jó példával 
lehet, a felnőttek számára is egy folyamatos 
kihívás az időben elkezdett, lelkiismeretesen 
és pontosan végzett és időben, sikeresen be-
fejezett munka.
 Az óvodában projektmódszerrel dolgo-
zunk, amely révén a gyermekek folyamatosan 
ösztönzik magukat és egymást újabb és újabb 
feladatok elvégzésére. Pedagógusként az a fel-
adatunk, hogy erősítsük bennük a kitartást, a 
türelmet, az állhatatosságot, az erősséget.
 Mindezek kapcsán még több alkalom nyí-
lik az őszinte, szívből jövő elismerésre, dicséret-
re is. A gyermekek megtanulják egymás mun-
káját megbecsülni és megköszönni. A munka-
jellegű tevékenységek fejlesztik gyermekeink 
önállóságát, önfegyelmét, kitartását, erősítik a 
másokra való odafigyelést, az együttműködő 
képességet, a közösségi érzést.
 A Sashegy Családi Óvodában a nagyobb 
gyermekek önmagukat értékelik a feladataik 
elvégzése után, ezzel is érzik és élvezik a felnőt-
tek bizalmát, látják, hogy az őszinteség érték a 
számunkra. A boldog gyermek ismeri saját ké-
pességeit és elfogadja a korlátait – nevelőként 
is ennek a megerősítésére kell törekednünk.

Mihályiné Sági Annamária, Óvodavezető
x

Sashegy Családi Óvoda

Amikor egy 
óvodás dolgozik

Erdős Attila

Van két megkerülhetetlen kérdés, ame-
lyek nélkül elképzelhetetlen a gyer-

 Ahhoz, hogy megfelelő nevelési 

 Nagyon fontos, hogy a 
gyermek tudjon azonosulni a 

tudják meghatározni a gyermek 
számára egy adott időszakra a fel-

adatokat, ezzel ugyanis kölcsönösen 

A Polgármesteri Hivatal első emeletén 
működő Újbuda Galéria ezúttal igazi 
kuriózummal örvendeztette meg a 
kerületi műkedvelőket. Az Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat ajánlására 
Hayk Grigoryan örmény grafikusmű-
vész mutatta be a nagyközönségnek 
népművészeti motívumokkal díszített 
munkáit és egyedülállóan szép ex 
libriseit.

A kiállítást Avedikián Viktória ének-
művész egy hagyományos örmény nép-
dallal nyitotta meg, majd Ürmös Péter 
művészeti író mutatta be a jereváni 

grafikust. A Jereváni Művészeti Intézet 
Grafikai Tagozatán diplomát szerzett 
Grigoryan 1992 óta folyamatosan kiál-
lítja alkotásait Európa országaiban, de 
Kínában, Egyiptomban és Kanadában is 
jártak már grafikái.
 Számos díjat nyert, elsősorban kü-
lönleges, örmény népművészeti motívu-
mok felhasználásával készített ex librisei 
tették ismertté a művészvilágban. Az al-
kotó a megnyitón elmondta, külön öröm 
számára, hogy Budapesten, az európai 

kultúrák egyik jelentős fővárosában állít-
hatja ki munkáit.
 Az ex librisek olyan, a középkorban 
elterjedt tulajdonjegyek, melyeket a könyv-
borítók belső oldalára ragasztottak, azzal a 
céllal, hogy a könyv hovatartozását doku-
mentálják. Olyan művészi rajz, címer vagy 
embléma, melyen gyakran feltüntették a 
könyvtulajdonos nevét, esetleg jelmondatát, 
mottóját. Az ex libriseken az egyes korok és 
művészek stílusa, ízlése is végigkövethető.

T. D.

Örmény művész grafikái 
az Újbuda Galériában

Igazi kuriózum várja a látogatókat

Pszichoszínház Bácskai Julival
Improvizatív terápia a Karinthyban

Pszichológia és színház. E két fogalom 
mindig is jegyben járt, hiszen a szín-
pad ősidők óta az érzelmek, emberi 
konfliktusok és viselkedésformák 
megmutatkozásának igazi otthona. 
A pszichoszínház szabad játék, mély 
lelki tartalom kísérőnek egy csipetnyi 
humorral. A pszichoszínház „anyja”, 
Bácskai Juli „szabadszóműves”, és az 
egyik „szabad” színész Hegyi Barbara 
mesélt a rendhagyó színházról.

 Bácskai Juli pszichológus, terapeuta, rek-
lámszakember, tudományos kutató, színi-
kritikus. Ennyi minden kellett ahhoz, hogy 
színházat csináljon?

B. J.: Természetesen korábban nem tud-
tam, hogy ezzel fogok foglalkozni, de 
az életem ezen periódusai vezettek el 
végül a színházhoz. Rájöttem, hogy a 
pszichológiát nem csak úgy lehet meg-

mutatni, hogy a katedráról prédikálok, 
vagy ontom magamból a könyveket. A 
színpadon élet közelben, ha úgy tetszik, 
3D-ben, színesen, szagosan mutathatom 
be azokat a lélektani helyzeteket, ame-
lyeket többé-kevésbé mindenki ismer. 
Mindig két színészt választok, akik 90 
perc alatt 8–10 jelenetben járnak körbe 
egy pszichológiai helyzetet.

 Ez a szerep semmiképp sem nevezhető ha-
gyományosnak. Azonnal igent mondott a 

felkérésre? 

H. B.: Először leültem 
Julival beszélgetni, és el-
mondta, mire számítha-
tok. Azt válaszoltam neki, 
ha van bizalma felém, ak-
kor engem nagyon érde-
kel a dolog, mert szeretek 
rögtönözni, és ez a szerep 
kihívásnak sem utolsó. 
Jelenleg Fenyő Ivánnal ját-
szom a Karinthy Színház-
ban a „Megőrülök érted! 
Vagyis Tőled!?” című elő-
adást. Készülni? Azt egy-
általán nem lehet. Éppen 
ez benne a jó, hogy sosem 
tudom, hová fut ki egy je-
lenet, hogyan reagál a né-
ző, és hogyan reagálunk 
mi egymásra. Persze jól 
csinálni azért nem ilyen 
egyszerű. Nyitottnak kell 
lennünk, jó ösztönökkel 
kell rendelkeznünk, fi-
gyelnünk kell egymásra, 
egyszóval hatalmas kon-
centrációt igényel. Az első 
ilyen fellépésen nagyon 
féltem, aztán soha többet. 
Ráéreztem a lényegére. 

Egy hagyományos színdarabban sok-
kal több az aggodalom, hiszen tudom, 
mit szükséges véghezvinnem. Itt még 
szöveget sem kell tanulnom, az egyet-
len feladatom, hogy élő, igaz alakítást 
nyújtsak, és mindig tovább tudjam vinni 
a szituációt.

Az interjú teljes szövege 
a www.ujbuda.hu oldalon olvasható

Bácskai Juli és Hegyi Barbara
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ELCSERÉLEM, vagy eladom XXI. kerület köz-
pontjában lévő 60 nm-es lakásomat (jó elosztású, 
szép környezet, biztonságos) XI. kerületire, esetleg 
ráfizetéssel. 06/70/575-6226, 707-6391.

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

CSEPELEN kertváros és Királyerdő határán új-
építésű, extra iker, és sorházak, nappali + 4 lakó-
helyiséges, duplakomfortos (2 fürdős), nagy tera-
szos, igényes, extra kivitelezésű ingatlanok eladók, 
gépkocsibeállóval, emeltszintű szerkezetkészen 
19,9 M Ft-tól, 06/20/222-4365.

CSEPELEN, Királyerdőben jó közlekedésnél 
eladó, újépítésű luxusházak, nettó 110 nm-en 
3szoba nappalis, garázsos, teraszos, nagy kertes, 
földszintes ingatlan, 29,9 M Ft-ért. 
06/20/222-4365.

BÉRLEMÉNY  
BELBUDÁN konferenciákra, tanácskozásra, 

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

KIADÓ 2 szobás lakást keresek, hosszútávra 
06/30/839-3776. Közvetítők kíméljenek.

XI., ZÖLDÖVEZETBEN polgári, 3,5 szo-
bás, cirkófűtéses, erkélyes, emeleti lakás kiadó. 
(95.000/hó) 06/20/977-2962.

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

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.

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

ANGOÓRÁKAT ad, 22 éves tapasztalattal bíró 
tanárnő, 06/30/409-7288.

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

ANGOLOKTATÁS nyelvvizsgáztató tanárnőnél 
Kelenföldön. Tel.: 06/30/350-0554, 277-9316.

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.

VÍZ-, VILLANYY-, gázszerelés anyagbeszer-
zéssel, garanciával, 0–24-ig, hétvégén is. Tel.: 292-
1990, 06/20/334-3438.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István, tel.: 06/2-
0/317-0843.

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

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

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

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

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

ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, thermoüveg, 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.

LAPOSTETŐSZIGETELÉS 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.

FELÚJÍTUNK, építünk! Házat, lakást, kony-
hát, fürdőszobát! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 
www.mindentegykezben.hu 06/30/960-4525. 

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATAMOSÓGÉPJAVÍTÁS 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, gyorsszolgálat! 
Minden nap: 07–22-ig. 
06/20/386-6936, 420-7574.

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

KERTES, családi generációs ikerház mindkét 
része eladó, 39 900 000 (egyben) Budafokon, asz-
faltos, csendes mellékutcában. 06/70/304-1500.

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.

XI., HOLDVILÁG utcában, 2. emeleti, 110 nm-
es, 3 szobás, napos, erkélyes lakás garázzsal, táro-
lóval eladó. Irányár: 27,9 M. Tel.: 06/30/299-4926.

ELADÓ a XI., Baranyai téren, parkra néző, 
csöndes, napfényes, magasföldszinti, távfűtéses, 
37 mn-es, felújított lakás. Irányár: 10 800 000 Ft. 
Tel.: 06/30/280-9946.

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

RÓZSAVÖLGYBEN 1200 nm-es építési telek 
eladó, www.ingatlan.com/banalp. 
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.

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.

XI., VINCELLÉR utcában eladó 70 nm-es, pa-
norámás, felújítandó öröklakás, 06/30/934-3301.

ZUGLÓI, 46 nm-es, panellakásom elcserélném 
35 nm-es kerületire. 789-6718.

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

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

bútorszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés. 
403-9357, 06/20/972-0347, +36/30/589-7542.

KLÍMA FELSZERELÉS, 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, kéményfejátépítés, 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

LAPOS TETŐK, teraszok, csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, új készítése. 
Homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos 
hőszigetelése, bádogos-, tetőfedőmunkák garan-
ciával, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993, 
vizonto010@t-online.hu

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

TÁRSASHÁZAK teljes körű kezelését, közös 
képviseletét vállalom szakképesítéssel, több éves 
gyakorlattal, referenciával, nettó 1000 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.

KLÍMA SZERELÉS, javítás, karbantartás. Tel.: 
06/30/212-4677.

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, lakko-
zás, PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóbur-
kolatok 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.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 2- és 4 tonnáig, 27 
éves gyakorlattal kedvezményesen. 06/30/996-
4538, 405-5889.

TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, 
teljes körű ügyintézését, képesítéssel, kivitelezői 
háttérrel vállaljuk. Surrectus Kft. 06/20/931-7244, 
+36/30/412-2062.

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

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

ÉPÜLETASZTALOS, bútorasztalos munkák, 
lakásfelújítás garanciával. Tel.: 06/20/200-9886.

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.

HA NEM AKAR folyton azzal szembesülni, 
hogy társasházában nem jól mennek a dolgok, 
váltson közös képviselőt! Ingyenes ajánlatunkat 
kérje az info@inhouse.hu e-mail címen, vagy te-
lefonon: 451-0100.

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. 

MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó-felső 
fogsor 70 000 Ft-ért! Törés, javítás 3000 Ft! Hívjon 
bizalommal! 06/30/935-4395. Budapest, Baranyai 
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

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.

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Lak.:
203-5431, mob.: 06/30/553-7947.

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.

A GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. kis és kö-
zépvállalkozói szektorba diplomával rendelkező 
munkatársakat keres. Jelentkezni: marianna.
tatraine-hubner@generali.hu, 06/20/912-0652.

TÁRSKERESÉS
VÁRAKOZÁS és véletlenek helyett: PuncsHáz 

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

EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes 
társkereső, rendezvényekkel! 06/30/217-5151. 
Studionagy.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
ANGOL nappali tinitábor Kelenföldön! 

Amerikából érkező oktatók, így anyanyelvi fog-
lalkoztatás, természetes, felszabadult légkörben! 
Ideje: július 19–30-ig. Táboríj: 16 ezer Ft. További 
információ: 06/20/969-8412. A tábort a Kelenföldi 
Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

VEGYES
RÉGI motorkerékpárokat, alkatrészeket vá-

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

PIANÍNÓK fizetési könnyítéssel. Hangolás, 
javítás. www.klavirzongora.hu, 06/20/912-4845, 
209-3247.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata egyfordulós pályázat útján felajánlja 
bérbevételre az alábbi ingatlanát:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. június 11. (péntek) déli 12 óra.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megnevezés Hrsz. Terület (m2) Funkció Bérleti díj

XI., Hamzsabégi út 2854/8 650 autóbemutató 
– telephely

421 Ft/m2/hó

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján 
felajánlja megvételre az alábbi ingatlant:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2010. június 1. (kedd) déli 12 óra.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonszámon kapható. 
A részletes pályázati felhívás a www.ujbuda.hu honlapon megtekinthető.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT) az önkormányzat honlapjáról letölthető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Megnevezés Hrsz. Terület (m2) Övezet

Budapest XI., Hosszúréti út–
Lappantyú u. saroktelek 

1768/1 1259 L6-M XI/1

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát 
képező ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja 
pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel.

AZ INGATLANOK JELLEMZŐI: 
 A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, par-
cella számát és nagyságát (m2), éves bérleti díjat (Ft) 
tartalmazza.
 Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet, valamint MG-
RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben 
fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység 
végzésére van lehetőség. 
 Az ingatlanokat az Önkormányzat gazdasági évre szó-
lóan (tárgy év október 1-jétől következő év szeptember 
30-áig) adja bérbe haszonbérleti szerződés megköté-
sével, mely jogviszony minden évben felülvizsgálatot 
követően hosszabbítható meg. 
 A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az 
ingatlanok gyommentes állapotban tartása, a földterü-
let megfelelő megművelése. 
 Az ingatlanokon építkezni csak az építési hatóság és 
a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt 
(szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet.
 Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ott 
lakás és a használat átengedése szigorúan tilos, ameny-
nyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, 
az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását 
eredményezi.
 Bérleti díj 60 Ft/m2/év, melyet minden évben egy ösz-
szegben április 30. napjáig kell megfizetni.
 A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő 
köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt 
elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kár-
talanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába 
visszaadni. 
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ANYAGA ÁTVEHETŐ: Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Budapest XI., Bocskai út 39–41. szám alatti 
ügyfélszolgálat recepcióján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE: 
2010. június 4. (péntek) 12 óra, Polgármesteri Hivatal, 
Zsombolyai u. 5. szám 1/103. szoba. A pályázatokat zárt 
borítékban „Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti 
ingatlanra” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat 
mellékletét képező adatlap kitöltésével. Minden pályázó 
csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, 
hogy melyik bérleményt fogadná el, amennyiben a 
megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják 
el a pályázatot. A pályázók között elsőbbséget élveznek 
a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelke-
zők, többgyermekes családok, a helyszín adottságainak 
megfelelő indoklást bemutató pályázók. Nem pályázhat 
az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó be-
jelentett lakcímmel, nem nagykorú, nem magyar állam-
polgár vagy már van haszonbérleti státusa. A sashegyi 
ingatlanokra vonatkozó szerződéskötés speciális feltéte-
le a Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesülethez 
történő belépés. Az osztatlan közös tulajdonú Budapest, 
XI. ker., 2654/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó szerződés 
további feltétele a magántulajdon felől drótfonatos 
kerítés építése és a meglévő kerítés áthelyezése a jogi 
határra saját költségviseléssel. A pályázatokat az Önkor-
mányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a pályázatok 
beadását követő bizottsági ülésén értékeli. A pályázat 
nyertese a haszonbérleti szerződést a bérlőkijelölés 
napjától 2011. szeptember 30-áig tartó időtartamra köti 
meg. A pályázaton való részvétel ingyenes.
KONZULTÁCIÓ, TÉRKÉPEK, HELYSZÍNRAJZOK ÁTVÉTELE: 
2010. május 12. (szerda) 9 óra, helyszín: Zsombolyai u. 
5. 1/103. szoba; 2010. május 21. (péntek) 9 óra, helyszín: 
Zsombolyai u. 5. 1/103. szoba; 2010. május 31. (hétfő) 
17 óra, helyszín: Zsombolyai u. 5. 1/103. szoba. Felvilá-
gosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszá-
mon kapható.

A Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata 

(Bocskai út 39–41.) pályázatot 
hirdet 9 darab üres, rossz műszaki 
állapotú lakás értékesítésére.

A lakások rossz műszaki állapotban vannak, teljes 
felújításra szorulnak. A pályázaton bárki részt vehet. 
A pályázatra jelentkezni a részletes pályázati kiírás 
mellékletét képező jelentkezési lapon lehet, vállalva a 
részletes kiírásban rögzített feltételeket. A pályázato-
kat zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet 
nem tartalmazó borítékban kell beadni „Lakáspályá-
zat” felirattal. A pályázatot beadók között pályázati 
tárgyalást tartunk, a lakást a legmagasabb vételi aján-
latot tevő vásárolhatja meg. A részletes pályázati kiírás 
átvehető: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költség-
vetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályán (XI., 
Zsombolyai utca 4. 3/308.), az Ügyfélszolgálati Irodán 
május 6-án 14 órától, valamint megtekinthető a www.
ujbuda.hu honlapon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HELYE: Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdál-
kodási Osztály (XI., Zsombolyai utca 4. 3/308.) 
A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2010. május 
21. 10 óráig.
PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ, BORÍTÉKOK BONTÁSA, LICI-
TÁLÁS KEZDETE: 2010. május 25-én 9 órakor.
A VERSENYTÁRGYALÁS HELYE: XI., Zsombolyai utca 5., 
tanácsterem.
A pályázat eredményében, a lakásonként nyertes 
ajánlattevő személyében és a vételárban a Vagyon-
gazdálkodási Bizottság dönt!
Budapest, 2010. május 3.

Molnár Gyula , polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A közhasznú tevékenység ered-
ménye 34 eFt veszteség volt 
(az alapítvány ennyivel többet 
költött a pályázati célok meg-
valósítására, mint a folyósított 
összegek). Az összes támoga-
tást meghatározott programok 
finanszírozására kaptuk egy 
kivétellel: az ESZA-támogatást 
az alapítvány működési kiadá-
sainak a fedezésére kaptuk.

Kapott támogatások
3 141 500 FT

Bankszámla folyószámla kamat
1 687 FT

Bevétel mindösszesen
3 143 187 FT

Tárgyévi pénzügyi eredmény
- 34 000 FT

Budapest, 2010. április 27.
 Hága Mária, elnök

A ZORIL Közhasznú 
Alapítvány 2009. 

évi közhasznúsági 
beszámoló – kivonat

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Vagyongazdálkodási Bizottsága 
(Bp. XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós nyilvános 

pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest, XI. Zsombolyai u. 
5. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A ZÁRT BORÍTÉKRA RÁ KELL ÍRNI:  „Helyiségpályá-
zat”. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. június 7., hétfő 12. óra. A pályázat fel-
tételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető 
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztályán  (Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg le-
tölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ kapható a 
381-1312, 381-1311 és a 372-4655-ös telefonszámon. 
Budapest, 2010. május 5. 

Molnár Gyula, polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Újbuda Önkormányzata tisztelettel meghívja önt és kedves 
barátait az Első Szentendrei Női Szalon Egyesület szervezé-
sében rendezendő Kor-határtalanul elnevezésű találkozóra, 
melyet Endrei Judit, az egyesület elnöke vezet. 

Cím Alapterület 
(m2)

Albetét 
száma   Fekvése Műszaki 

állapota

Bartók B. út 86. 12 4 földszint, 
udvari bejárat közepes

Bartók B. út 101. 134 1 földszint, 
utcai bejárat jó

Bölcső u. 9. 40 2 földszint, 
utcai bejárat jó

Etele út 71. 105 101 földszint, 
utcai bejárat közepes

Karithy u. 24. 176 1 alagsor, 
utcai bejárat jó

Fadrusz u. 6. 23 2 alagsor, lépcsőházi 
bejárat rossz

Kende u. 16. 58 11 alagsor, 
utcai bejárat jó

Kosztolányi tér 7. 132 59 földszint, 
lépcsőházi bejárat közepes

Kanizsai u. 16. 19 15 alagsor, 
utcai bejárat közepes

MEGHÍVÓ

A RÉSZVÉTEL 
INGYENES.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
oldal/hasáb méret (mm) fekete–fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000

1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000

1/16 álló 68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000

első oldali csík 282 x 37 - 285 000

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

A keretes hirdetések árai és méretei:

10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 120 Ft/szó + áfa. 
Az apróhirdetésnél 10 szó díja 
a minimális tarifa, és 40 szó a 
maximális terjedelem 
Felvilágosítás: szerkesztőség
Telefon: 372-0960
Fax: 372-0961

Apróhirdetések:

IDŐPONT: 2010. május 26., szerda 16 óra. HELYSZÍN: 
Újbuda Önkormányzata, Testületi terem (Zsombolyai u. 5.)

PROGRAM:
 Az egészséges életmód lehetőségei, eszközei
 Beszélgetés orvos szakértőkkel: szív- és érrendszeri 

megbetegedések, csontritkulás, menopauza és urológi-
ai problémák témájában

 Az étkezés és a mozgás 
egészséget megőrző szerepe

 A korra jellemző személyiség-
változás tudatos kezelése, a 
lelki karbantartás módszerei, 
új életvezetési stratégiák

 Kívül-belül harmonikusan 
középkorúan is



PROGRAMOK 11ÚJBUDA 2010. MÁJUS 19.

KIÁLLÍTÁSOK

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
MÁJUS 27-ÉIG Makkai Márta és Makkai-
Kovács Beatrix Textilek és festmények c. kiállí-
tása. JÚNIUS 1–22. Pató-Pató kiállítása.

ARTALAKULÁS GALÉRIA 
Brassó út 91.
MÁJUSBAN Oláh László festőművész kiállítása 
látható.

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

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
MÁJUS 24-ÉIG Dluhopolszky László „Dluho” 
portré-karikaturista, grafikusművész „A min-
denhonnan kiküldött munkatárs” c. születés-
napi kiállítása. MÁJUS 26. 18.00 Visszatekintő 
tárlat az elmúlt 5 év kiállításaiból. A tárlat 
megtekinthető minden nap 10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁJUS 25-ÉIG A Pomázi Képzőművészeti 
Stúdió kiállítása. MÁJUS 26. – JÚNIUS 8.
Balassa Katalin és Petlánovics József, a XXV. 
Vizuális Művészeti Hónap grafika pályázat 
okleveles pályázóinak kiállítása.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
Állandó kiállítás: Kiss Ferenc népzenei hang-
szergyűjteménye.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
MÁJUS 24-ÉIG Kiss-Diófalvi Áron famun-
kái láthatók. MÁJUS 25.–JÚNIUS 15. Az 
Eurokonform Iskola divat-stílustervező tanu-
lóinak rajz-kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 21. 18.00 Franziska Schemel és 
Frederick D. Bunsen – Újbuda német 
partnervárosából érkezett festőművészek 
–kiállításának megnyitója. Megtekinthető 

JÚNIUS 11- ÉIG munkanapokon 11–18 óráig, 
szombaton 14–18 óráig és a rendezvények 
ideje alatt.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
MÁJUS 21. 17.00 Luppej Ottó Homokképek 
c. kiállítása. A tárlat megtekinthető JÚNIUS 
18-ÁIG.

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

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

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

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
MÁJUS 21. 18.00 Vitárius Nikoletta grafikus-
művész kiállításának megnyitója. A tárlat 
megtekinthető JÚNIUS 9-ÉIG, hétköznapokon JÚNIUS 9-ÉIG, hétköznapokon JÚNIUS 9-ÉIG,
10–20 óra között.

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

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
MÁJUS 26-ÁIG Sebestyén Diána festőművész 
„FAntazmagória” c. kiállítása. A tárlat megte-
kinthető hétfőtől péntekig 15–18 óráig.
MÁJUS 28. 18.00 Wegenast Róbert festőmű-
vész 80. születésnapja alkalmából rendezett 
kiállítás megnyitója.

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

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

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

MÁJUS 20. 22.00 Real Your Nature: Rustie, MÁJUS 20. 22.00 Real Your Nature: Rustie, MÁJUS 20.
Loops Haunt, Fine Cut Bodise, Cadik. MÁJUS 22.
21.00 Flip The Tape! – Beatnutz (USA), Ozon & 
Funktasztikus, F.A.K.T., Kool Kasko, Blackdog.
MÁJUS 26. 20.00 Balkán Bankett –Shantel & MÁJUS 26. 20.00 Balkán Bankett –Shantel & MÁJUS 26.
The Bucovina Club Orkestar – Planet Paprika 
lemezbemutató koncert (DE), Mr. Optique.
MÁJUS 27. 21.00 Balkán Bankett – KAL (SRB), 
Maszkura és a Tücsökraj.

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

HÉTFŐ 14.00 Az albertfalvi Vöröskeresztes HÉTFŐ 14.00 Az albertfalvi Vöröskeresztes HÉTFŐ
csoport klubnapja, 14.00 Életet az éveknek 
nyugdíjasklub, 16.00 Zeneovi, 19.00 Gesualdo 
Kamara Kórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45, KEDD 9.00, 9.45, KEDD
10.30 Ringató, 13.00 60+ Gyógytorna haladó, 
14.00 kezdő, 14.00 AKTK Döngicsélő nyugdí-
jasklub, 17.00 „Fitt” torna, 19.00 Salsa rueda 
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. 

SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, SZERDA
18.00 Divattánctanoda 6-10 éveseknek, 19.15 
Senior Táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka CSÜTÖRTÖK
jóga, 17.00 „Fitt” torna, 18.00 Mesetorna. 
19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.00 
Salsaklub. PÉNTEK 17.00 Divattánctanoda, PÉNTEK 17.00 Divattánctanoda, PÉNTEK
18.00 AKH festő-és rajzstúdió, 19.15 Standard 
és latin társastánc tanfolyam kezdő, 20.15 
haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.SZOMBAT

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

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.HÉTFŐ

BUDAI MŰVÉSZHÁZ
Brassó út 91. Tel.: 319-5824

MÁJUS 19. 18.00 Kamaradélután. Schubert: 
Esz-dúr trió op.100., Mozart: Esz-dúr 
(Kegelstatt) trió K.V.498.

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

KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.KEDD
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 KEDD, CSÜTÖRTÖK
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.SZERDA
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 PÉNTEK
Játékhálóklub, 15.30–17.00 Önismereti 
pszichodráma csoport, 17.00 Etka-jóga, 
18.30  Hastánc-tanfolyam kezdőknek. 
SZOMBAT 9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási SZOMBAT 9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási SZOMBAT
nehézségek javítása Kulcsár-módszerrel, 
10.00-13.00 Kommunikációs tréning, 15.00 
Őszidő Nyugdíjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK
15.00 TeÉrted Akadémia. Ingyenes nyelvi 
teaház angol és német anyanyelvi tanárokkal. 
MÁJUS 19. 17.30 17.30 Szabadegyetem: MÁJUS 19. 17.30 17.30 Szabadegyetem: MÁJUS 19.
Lengyelország. MÁJUS 21. Szabadegyetem. MÁJUS 21. Szabadegyetem. MÁJUS 21.
17.00 Itália és Mussolini, Róma újjáteremtője. 
18.30 Az olasz művészet újjászületése. MÁJUS 
21., 28. 10.00–12.00 eHázmester klub. MÁJUS 
27. 17.30 17.30 Szabadegyetem: Kárpátaljától 
Kijevig. MÁJUS 28. Szabad egyetem. 17.00 MÁJUS 28. Szabad egyetem. 17.00 MÁJUS 28.
Szovjetoroszország vörös sztárja, Sztálin. 18.30 
Az orosz avantgarde és a szocreál. MÁJUS 
31. 8.00–11.00 Folytassa, Nagyi klub, 16.30 31. 8.00–11.00 Folytassa, Nagyi klub, 16.30 31.
Ingyenes képzőművészeti konzultáció.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.

MÁJUS 23. 11.30 Haydn: Missa Sancti Bernardi MÁJUS 23. 11.30 Haydn: Missa Sancti Bernardi MÁJUS 23.
von Offida.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. HÉTFŐ KEDD 19.00 Ceroc KEDD 19.00 Ceroc KEDD
társastánc tanfolyam. SZERDA 18.00 Utolsó SZERDA 18.00 Utolsó SZERDA
óra – Mezőségi táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 CSÜTÖRTÖK 9.45 CSÜTÖRTÖK
Ringató, 20.00 Padkaporos tekerős – Dudás 
Zenészklub. MÁJUS 20. 20.00 Kaltenecker Gang MÁJUS 20. 20.00 Kaltenecker Gang MÁJUS 20.
koncert. MÁJUS 21. 20.00 Balogh Kálmán és MÁJUS 21. 20.00 Balogh Kálmán és MÁJUS 21.
barátai koncert. MÁJUS 22. 9.00 Ringató. 
MÁJUS 27.US 27.US  20.00 Dresch Quartet koncert. 27. 20.00 Dresch Quartet koncert. 27.
MÁJUS 28. 18.00 Erdélyi zenekarok klubja: 
Magyarpalatkai Banda. Zenetanítás és tánc-
ház. MÁJUS 29. 20.00 Triginta Percussion – H. MÁJUS 29. 20.00 Triginta Percussion – H. MÁJUS 29.
Magyar Kornél koncert.

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

MÁJUS 20. 20.00 Kult-Turkáló szezonzáró: MÁJUS 20. 20.00 Kult-Turkáló szezonzáró: MÁJUS 20.
Palya Bea „Egyszálének” c. koncertje. MÁJUS 
21. 18.00 A Csürrentő együttes moldvai 21. 18.00 A Csürrentő együttes moldvai 21.
gyermektáncháza, 19.00 a Csürrentő együttes 
moldvai táncháza. MÁJUS 25.S 25.S  10.00 Kerekítő  25. 10.00 Kerekítő  25.
ölbeli játékklub. MÁJUS 28. 19.00 a Falkafolk 
együttes balkáni táncháza. MÁJUS 29. 19.00 a MÁJUS 29. 19.00 a MÁJUS 29.
Sültü együttes csángó táncháza, 19.00 Nem 
tudok élni nélküled. Musical az Apostol együt-
tes slágereivel és közreműködésével. MÁJUS 
31. 19.00 a Greenfields együttes ír táncháza.

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub.HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub.HÉTFŐ
HÉTFŐ 17.30, HÉTFŐ 17.30, HÉTFŐ SZERDA 18.00 Aikido. SZERDA 18.00 Aikido. SZERDA KEDD 19.30 KEDD 19.30 KEDD
Kenpo karate. KEDD 18.00, KEDD 18.00, KEDD SZERDA 20.00 Iai SZERDA 20.00 Iai SZERDA
jutsu. KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00, 10.45 Ringató, 10.00 Nyugdíjas SZERDA 10.00, 10.45 Ringató, 10.00 Nyugdíjas SZERDA
német nyelvtanfolyam, 15.00 Kártyaklub.
SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. SZERDA, PÉNTEK CSÜTÖRTÖK
19.00 Kenpo karate. PÉNTEK 16.00 Fashion PÉNTEK 16.00 Fashion PÉNTEK
dance. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehir-VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehir-VASÁRNAP
detése, 16.30 Társastánc. MINDEN PÁRATLAN 
HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együttlét.HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együttlét.HÉTFŐ

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

A szerkesztett műsoron kívül a 
képújság hírei mellett

 időről időre kapcsoljuk Újbuda 
forgalomfigyelőjének kameráit, 
amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR 
A KÉPÚJSÁGON !

Kapcsoljon haza!

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

22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 

4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

MINDEN UTOLSÓ SZERDA 13.30 Egészségklub.MINDEN UTOLSÓ SZERDA 13.30 Egészségklub.MINDEN UTOLSÓ SZERDA
MINDEN UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 16.00 Gazdagréti MINDEN UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 16.00 Gazdagréti MINDEN UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK
„őszikék” nyugdíjasklub.

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-HÉTFŐ
pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 KEDD
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.KEDD, CSÜTÖRTÖK
SZERDA 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub.SZERDA 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub.SZERDA
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc.PÉNTEK 19.30 Társastánc.PÉNTEK
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.TEK 18.00 Autómodellklub.TEK
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi MINDEN MÁSODIK KEDD
nótakör, 15.30 Kézműves-foglalkozás gyere-
keknek. MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK
Horgászklub. MÁJUS 22. 17.00 Szemtanú MÁJUS 22. 17.00 Szemtanú MÁJUS 22.
Kínáról. Házigazda P. Szabó József. Előadás, 
filmvetítés és beszélgetés Kínáról. MÁJUS 30.
11.00 Gyereknap a Kéktó téri játszótéren.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

MÁJUS 23. 11.30 Elhangzik Palestrina: Missa MÁJUS 23. 11.30 Elhangzik Palestrina: Missa MÁJUS 23.
Ave Maria, Clemens non Papa, Aichinger, 
Lagkhner, Gletle pünkösdi kórusművei, részle-
tek a Glogauer Liederbuch-ból. Előadja az  Ave 
Gloriosissima Imperarix Énekegyüttes.

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

MÁJUS 21. 18.00 Finissage – „A bor művészei”, MÁJUS 21. 18.00 Finissage – „A bor művészei”, MÁJUS
Borkóstoló Vida Péter szekszárdi borásszal.

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. SZERDA 17.00 Pilates. SZERDA HÉTFŐ 19.00, 
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. SZERDA HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna. SZERDA, PÉNTEK KEDD 19.00 
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, KEDD, CSÜTÖRTÖK
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.15 
Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 haladó.
SZERDA 13.00 Hastánc, 16.00 Ezüstklub, SZERDA 13.00 Hastánc, 16.00 Ezüstklub, SZERDA
16.00 Sakk- és kártyaklub, 16.00 Balett 
iskola 9–13 éveseknek, 19.00 Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 18.0-PÉNTEK 18.0-PÉNTEK
0 Pingpongklub.SZOMBAT 9.00 Commedia SZOMBAT 9.00 Commedia SZOMBAT
2000 Diákszínpad VASÁRNAP 8.00 Katolikus 
szentmise, 19.00 „Goldance” tánciskola. 
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-HÉTFŐ–PÉNTEK
Magyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. 
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó MINDEN ELSŐ PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó MINDEN ELSŐ PÉNTEK
– Szenior néptáncklub. MÁJUS 25. 19.00 
Előhívó filmklub.
MÁJUS 27. 19.00 A Budapest Jazz Orchestra 
koncertje. MÁJUS 29. 10.00–13.00 Figura ke-
rámiaműhely. MÁJUS 30. 16.00 A Tini Tündér 
Tánc Tanoda gyermeknapi előadása.

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

MÁJUS 19. 18.00 Ásványbarát Kör. A 4 napos MÁJUS 19. 18.00 Ásványbarát Kör. A 4 napos MÁJUS 19.
túrán gyűjtött ásványok bemutatója. MÁJUS 
20. 17.00 Csapody Vera Növénybarát Kör. A 20. 17.00 Csapody Vera Növénybarát Kör. A 20.
Nyírség és környékének botanikai értékei 
és védelmi megoldásaik. MÁJUS 26. 18.00 MÁJUS 26. 18.00 MÁJUS 26.
Ásványbarátkör. A Bükk ásványlelőhelyei 1. 
rész: A metabazalt és a vulkáni tufa ásványai.
MÁJUS 28. 18.00 Törpenyúl Klub. Előadás.MÁJUS 28. 18.00 Törpenyúl Klub. Előadás.MÁJUS 28.
MÁJUS 29. Tanulmányi kirándulás: Csúcshegy.MÁJUS 29. Tanulmányi kirándulás: Csúcshegy.MÁJUS 29.
MÁJUS 31. 18.00 Gombászklub. 
Gombahatározás.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjúfilm vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZI PROGRAMOK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP
MÁJUS 23. 10.00 Pünkösd ünnepi istentisztelet.MÁJUS 23. 10.00 Pünkösd ünnepi istentisztelet.MÁJUS 23.
MÁJUS 24. Konfirmáció.MÁJUS 24. Konfirmáció.MÁJUS 24.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve VASÁRNAP
magyar nyelven.

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

MÁJUS 22. 15.00 Samatha meditáció.
MÁJUS 29. 15.00 Vészákh ünnepe − emlékezés MÁJUS 29. 15.00 Vészákh ünnepe − emlékezés MÁJUS 29.
a Buddha születésére, megvilágosodására 
és Parinirvánába térésére. Dharma-beszéd, 
ünnepi szertartás, közös meditáció és 
szútraéneklés, kötetlen beszélgetés és teázás.
Keleti Kulturális Központ: Karinthy F. út 5. I. em. 10., tel.: 
06/30/660-9050

MÁJUS 21. 18.00 Filmklub. Aranyhíd – Emma MÁJUS 21. 18.00 Filmklub. Aranyhíd – Emma MÁJUS 21.
néni, a mesemondó. Publikálatlan felvételek 
Emma néniről. MÁJUS 31. 17.15 Fokozatos út a 
megvilágosodáshoz. MÁJUS 26. 18.00 Éberség-MÁJUS 26. 18.00 Éberség-MÁJUS 26.
meditáció. Meditáció-oktatás kezdőknek.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.VASÁRNAP

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

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁP.
Bocskai út 67.

VASÁRNAP 11.45 Görög katolikus liturgia.VASÁRNAP 11.45 Görög katolikus liturgia.VASÁRNAP

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 SZOMBAT
Istentisztelet.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK
19.30 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 MINDEN HÓ 2. PÉNTEK
Fiatal házasok összejövetele. 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.0-MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.0-MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK
0 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 MINDEN HÓ 1. SZOMBAT
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi is-MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi is-MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
tentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 VASÁRNAP
Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor VASÁRNAP
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyer-VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyer-VASÁRNAP
mek-istentisztelet és gyermekvigyázás. 
SZERDA 18.30 Istentisztelet. SZERDA 18.30 Istentisztelet. SZERDA CSÜTÖRTÖK 10.00 CSÜTÖRTÖK 10.00 CSÜTÖRTÖK
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.PÉNTEK

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

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

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. SZERDA 10.30 Bibliaóra. SZERDA MINDEN VASÁRNAP
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen SZOMBAT
beszélgetés az iszlámról.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, PÉNTEK 7.00, PÉNTEK SZOMBAT 18.30, SZOMBAT 18.30, SZOMBAT
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.VASÁRNAP

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
MÁJUS 19. 20.00 Artus – Goda Gábor 
Társulata: Hermész 13. MÁJUS 21. 20.00 
Artus – Goda Gábor Társulata: Kérész Művek 
IV. (Performanszkocsma). MÁJUS 25., 26,. 
27.20.00 Nagy Csilla és az Artus bemutatja: 
Three Episodes. MÁJUS 28., 29. Relatív 
(Át)Hallások Kortárs Zenei Találkozó.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 21. 19.00 Retro szerelem avagy öz-
vegy Karnyóné és a két szeleburdiak.
MÁJUS 22. 19.00 Anconai szerelmesek.
MÁJUS 23. 15.00 Nem fizetünk!
MÁJUS 24. 19.00 Szeretem a feleségem.
MÁJUS 26. 19.00 Kocsonya Mihály házas-
sága.
Gyermekelőadás:
MÁJUS 19. 10.00, 14.30 Sampucli az irigy 
perselymalac.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 21. 19.00 Tudós nők. MÁJUS 22. 19.00 
Bácskai Juli pszichoszínháza. MÁJUS 23. 

SZÍNHÁZAK

MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ
magyarság lelki megújulásáért.

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

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

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

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

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

KEDD, SZOMBAT 8.15 Szentmise.KEDD, SZOMBAT 8.15 Szentmise.KEDD, SZOMBAT
SZERDA, PÉNTEK 17.00 Szentmise.SZERDA, PÉNTEK 17.00 Szentmise.SZERDA, PÉNTEK
VASÁRNAP 10.30 Ünnepi nagymise.VASÁRNAP 10.30 Ünnepi nagymise.VASÁRNAP

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, HÉTKÖZNAP VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. ÜNNEPNAP
HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó ima.HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó ima.HÉTKÖZNAP
SZERDA 9.30  Baba-mama kör (Szent István-SZERDA 9.30  Baba-mama kör (Szent István-SZERDA
ház), 18.30 Placid atya katekézise (templom), 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése CSÜTÖRTÖK
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 Misével SZOMBAT 6.30 Misével SZOMBAT
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus 
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra ELSŐ CSÜTÖRTÖK
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA
elmélkedések (Szent István-ház). MINDEN 
HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plé-HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plé-HÓ UTOLSÓ PÉNTEK
bánia betegeiért, szenvedőiért. MÁJUS 22.
Pünkösd Vigiliája. 18.00 Bérmálás. MÁJUS 
23. Pünkösdvasárnap. 11.30 Haydn: Missa 23. Pünkösdvasárnap. 11.30 Haydn: Missa 23.
Sancti Bernardi von Offida (Szt. Imre kórus), 
19.00 Apor Vilmos emlékmise. MÁJUS 24.
18.00 Bárdos Kórusok ünnepe. MÁJUS 29. 8.00 MÁJUS 29. 8.00 MÁJUS 29.
Élő Rózsafűzér Zarándoklat Budapest körül. 
Indulás: 7.30-kor a Farkasréti Mindenszentek 
plébániatemplomtól. 19.00 Bach: H-moll 
mise. MÁJUS 30. Szentháromság vasárnapja. 
JÚNIUS 1. 17.00 Szeretetláng engesztelő JÚNIUS 1. 17.00 Szeretetláng engesztelő JÚNIUS 1.
imaóra.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET

SZIE-programok
május 19–június 2. között

KIRÁNDULJUNK EGYÜTT május 29-KIRÁNDULJUNK EGYÜTT május 29-KIRÁNDULJUNK EGYÜTT
én, 14 km zarándok útvonalon, találkozás 
a Farkasréti Mindenszentek plébánia-
templomnál 7 órakor, részletek: www.
elorozsafuzer.hu, torokt@gmail.com
HANGVERSENY a Szent Imre-templom-HANGVERSENY a Szent Imre-templom-HANGVERSENY
ban május 29-én, 19 órakor, Bach: H- moll 
mise, a Monteverdi kórussal
BABA-MAMA KLUB óvodás korú-
aknak minden szerda délelőtt, a Szent 
István-házban (Himfy u. 9.), 226-8907, 
tunde@gportal.hu
FESTŐSZAKKÖR keddenként, 15 órától, FESTŐSZAKKÖR keddenként, 15 órától, FESTŐSZAKKÖR
a Szent Imre Gimnáziumban, 
sagodi.ferenc@chello.hu 
TAROKKTANFOLYAM,
torokt@gmail.com  
FOCIKÖR, szerda esténként, a Kiss János 
altábornagy utcában, 
meszena@gmail.com
A SZENTIMREVÁROSI DARVAK ÉRIN-
TŐS RÖGBI CSAPAT felvételt hirdet 
több korosztályban, katoek@gmail.com
ALBERTFALVAI 
KERESZTÉNY TÁRSASKÖR

LUDMÁNY EMIL ELŐADÁSA május LUDMÁNY EMIL ELŐADÁSA május LUDMÁNY EMIL ELŐADÁSA
27-én 18 órakor, Bach szóló hegedűcik-
lusának rejtett dimenziói címmel, a Don 
Bosco iskolában (Albertfalva u. 9-11.)
WWW.SZIE.COMMUNIO.HU

15.00 A Bermuda háromszög botrány.
MÁJUS 28. 19.00 Büszkeség és balítélet.
MÁJUS 29. 19.00 Őrült nők ketrece.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 19. 20.00 Andaxínház: Nincs mitől fél-
ni. Bemutató. MÁJUS 20MÁJUS 20MÁJUS ., 21. 20.00 Duda Éva: 
Lunatika. MÁJUS 20., 21., 22. 19.00 Szputnyik 
Hajózási Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: John 
Arden: Élnek, mint a disznók. MÁJUS 28., 29. 
20.00 MU Terminál V. évfolyam C est Fidelio 
Tánc Est Gaál Mariann: Ott – Bemutató. 
Jens Bjerregaard (DK): „Falling and love” 
– Bemutató. JÚNIUS 5. 19.00 Szputnyik 
Hajózási Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: Kockavető.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 19., 20., 21. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Szutyok. MÁJUS 22., 23., 24. 20.00 
Pintér Béla és Társulata: Parasztopera.
MÁJUS 26., 27., 28. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: Anyám orra. MÁJUS 30., 31. 20.00 
Pintér Béla és Társulata: Árva Csillag.
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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%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%-10%

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
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Nokia 2330 classic

Domino csomagban

11 990 Ft

 Beépített kamera
 Videofelvétel és -lejátszás
 Sztereó RDS FM-rádió
 2 színben kapható

Domino csomagban

21 990 Ft

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

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.

Vonzó májusi 
kedvezmények

www.t-mobile.hu

Budafoki úti T-Pont: 1117 Budapest, Budafoki út 103 –107., Tel.: 30/900-9002
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Hétgyerekes, vallásos meggyőződésű csa-
ládba született utolsó előtti gyerekként. 
Édesapja geológus volt, aki előbb főiskolai 
oktatóként, majd középiskolai kémiata-
nárként dolgozott. Soha nem engedték 
feljebb kerülni az iskolarendszerben, mi-
vel nem akart meggyőződésével ellentétes 
szemináriumot vezetni, illetve belépni a 
kommunista pártba. Ferencnek boldog 
gyermekkora volt, szeretett tanulni. A 
vidéken, különösen Zebegényben töltött 
nyaralások okoztak nagy örömet számára. 
Ugyanakkor ezt az időszakot megbélye-
gezte az 1956-os októberi forradalom és 
szabadságharc leverése, az ország háborús 
helyzete és a forradalmat követő megtor-
lások. Az élet nem volt könnyű abban az 
időszakban, de Ferencnek sokat segített 
édesanyja mindig figyelmes, türelmes és 
meleg mosolya, családszeretete.
 A hadsereg után a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemre járt, ahol 1975-ben 
diplomázott. Az egyetemen alakult ki Fe-
renc valódi karaktere. Templomba járó, 
hívő katolikus volt, és ez alakuló karrier-
jére nem volt jó hatással.
 Az idő múlásával egyre jobban meg-
győződött arról, hogy elhagyja az országot 
azért, hogy olyan helyen éljen, ahol van 
szólásszabadság, ahol munkájára nincs 
befolyással világnézete, illetve a magán-
élet döntéseit nem a politikai vezetők ha-
tározzák meg. Abba is belegondolt, hogy 
a majdan megszületendő gyermekeinek 
is szabadon kell élniük, hogy kibontakoz-
hassanak, és ne szenvedjenek hátrányt.
 Először 1974-ben Várnában, Bulgá-
riában egy nemzetközi ifjúsági táborban 
találkoztunk. Ő Budapestről jött, én Pá-
rizsból. Ebben az időben országaink két 
teljesen különböző politikai blokkhoz 
tartoztak. 1974 karácsonyán Budapestre 
utaztam. Családja tárt karokkal várt, és 
én megismertem és megszerettem ezt a 
történelemben gazdag, intellektuális or-
szágot, a jellegzetes magyar humort. Ez-

után Ferenc jött Franciaországba nyaralni, 
és nagyon megtetszett neki a hazám. Én 
többször visszamentem Magyarországra, 
és arra gondoltam, kipróbálom, milyen le-
het ott az élet, odaköltözöm egy időre. De 
minden kísérletem, hogy állást találjak – a 
Francia Konzulátus vagy a Francia Intézet 
segítségével – kudarcot vallott.
 Egy francia feleség hátrány lett volna 
Ferencnek, megnehezítette volna, hogy 
végzettségének megfelelő állást találjon 
Magyarországon. Minél jobban csökkentek 
az esélyeink arra, hogy együtt éljünk – vá-
gyakozásunk annál inkább nőtt. 1976-ban 
nyaralásunk alatt Ferenc elmondta, hogy 
Milánóba utazhat a Honvéd–Inter-Milan 
focimeccsre. Azt tervezte, hogy otthagyja 
a csoportot, majd vonatra száll Franciaor-
szág felé. Mivel nem volt vízuma, azt koc-
káztatta, hogy kiutasítják és visszaküldik 
Magyarországra, ami végképp véget vetett 
volna történetünknek. Néhány nappal az 
olasz útja előtt visszautaztam Párizsba pa-
pírjai egy részével (elsősorban diplomájá-
val), és közben imádkoztam, hogy minden 
jól süljön el. Így történt: Ferenc szeptember 
17-én felhívott telefonon egy a lakásomtól 
nem messze lévő párizsi kávéházból.

Amikor Ferenc Franciaországba került 
sok nehézséggel kellett megküzdenie:
Politikai menekült státust és francia ál-
lampolgárságot kellett kérnie. Meg kellett 
tanulnia franciául, hiszen addig egy szót 
sem tudott, majd pedig a diplomájával 
megegyező végzettséget kellett szereznie 
a Párizsi Nemzeti Agronómiai Intézetben 
(National Agronomy Institute in Paris). 
 De Ferencnek sok öröme is volt új ha-
zájában. Többször is vendégül láthattuk 
édesanyját, testvéreit és néhány barátját. 
Látta a berlini fal leomlását, ami lehetővé 
tette, hogy hazalátogasson anélkül, hogy 
börtönbe kerüljön, hiszen a kommunista 
rezsimtől való menekülése száműzetésre 
ítélte. De mindenekelőtt: gyermekeit egy 
szabad országban nevelhette fel, ahogy 
mindig is szerette volna. Arra tanította 
őket, hogy mindig küzdjenek, győzzék le 
a problémákat és közben őrizzék meg hu-
morérzéküket. Azonban rá még további 
tragédiák vártak: nem lehetett jelen, ami-
kor szülei és három testvére meghalt. 
 2008-ban egy novemberi napon Fe-
renc váratlanul hagyott itt engem. Szív-
infarktust kapott Mauricius szigetén nem 
sokkal a 31. házassági évfordulónk után. 

Most egy kis francia faluban nyugszik. Fe-
renc halálát követően közeli munkatársai 
javaslatára a Párizsi Nemzeti Agronómi-
ai Intézetben (Paris National Agronomy 
Institute) ösztöndíjat alapítottak emléké-
re, ahol Ferenc nagyon sokat segített ön-
kéntes előadóként. Ez az ösztöndíj anyagi 
segítséget nyújt egy végzős hallgatónak 
a diplomamunka befejezésére, valamint 
egy esetleges, ezzel kapcsolatos külföldi 
útra. Ferenc emlékét a Francia Takarmá-
nyozási Egyesület is tiszteletben tartja. 
Az éves tejipari oktatási tanfolyamokat 
Semptey Ferenc-napoknak fogják hívni 
(Journées Ferenc Semptey) annak az idő-
nek és erőfeszítésnek elismeréseként, amit 
ennek az egyesületnek és az egyesület 
tanfolyamainak nyújtott.
 Továbbra is részt fogok venni városré-
szünkben, a Párizs melletti Saint Germain 
en Laye-én a Francia–magyar Társaság 
munkájában, ahol Ferenc is tevékeny-
kedett. A társaság célja, hogy a Francia-
országban magyar szülőktől származó 
gyerekeknek átadja a magyar nyelvet és 
kultúrát, létrehozzon egy magyar osztályt 
városrészünk nemzetközi iskolájában. 
Ferenc egyik legnagyobb bánata az volt, 
hogy nem volt lehetőség arra, hogy ezt a 
nyelvet tanítsák gyerekeinek, akik így nem 
tökéletesen tanultak meg magyarul. 
 Ferenc mindig lelkesen beszélt régi 
középiskolájáról, és még inkább a Szent 
Imre-templomról – talán nem véletlenül 
ezért volt Imre volt a második neve –, ahol 
sok családi esemény történt az elmúlt 60 
év alatt, és ahol budapesti látogatásaink 
alkalmával mindig megálltunk, hogy 
imádkozzunk. Szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik lehetővé tették ezt a 
hitvallást. Ferenc megtiszteltetésnek érez-
te volna, ha ő adhatta volna át mindezt az 
önök generációjának.
 Azt kívánom – Ferenc is így szerette 
volna –, bizonyítsa ez a hitvallás azt, hogy 
a bátorság és a jóakarat képes arra, hogy a 
szabadság és a szeretet nevében határokat 
mozdítson el. Imádkozzunk érte!

Felesége: Dominique Semptey

„A távolság soha ne legyen ok arra, hogy kevésbé szeressük egymást mi, akik az Úr 
nevében szeretjük egymást”

Ő egy volt közülünk
1969 júniusában, több mint negy-
ven évvel ezelőtt Magyarország 
még mindig a nagy testvér, a Szov-
jetunió árnyékában és uralma alatt 
volt. Egy 18 éves fiatalember ekkor 
érettségizett az akkor József Attila 
Gimnáziumnak nevezett Szent Imre 
(Ciszterci Rend) középiskolában. Ezt 
a fiatalembert Semptey Ferencnek 
hívták. Élete regényszerűen alakult. 

A pár éven belül várhatóan hazánkban is elérhető következő generációs mobilhálózatot teszteli 
a T-Mobile és az Ericsson Budapesten. Az LTE-technológia tavaly december óta tartó tesztsoro-
zatának második lépéseként a jelenleg 50 Mbps letöltési sebességet biztosító LTE-hálózat újabb 
állomásokkal bővült, lefedve a XI. kerület egy részét. Az LTE a szolgáltatók számára hatékonyabb 
hálózatépítést, az előfizetőknek nagyobb fel- és letöltési sebességet kínál, mint a 3G/HSPA-háló-
zat, miközben jóval több ügyfél kiszolgálására alkalmas.
Néhány év múlva a hazai előfizetők számára is elérhetővé válnak a jelenleginél jóval nagyobb 
sávszélességet kínáló NGMN (Next Generation Mobile Network) mobilhálózatok. Ezek legfon-
tosabb, a felhasználók számára kézzelfogható előnye a nagy le- és feltöltési sebesség, valamint 
a kis késleltetési idő, amelynek köszönhetően az online alkalmazások és játékok mobilhálózaton 
keresztüli használata még jobban elterjedhet. Az NGMN és azon belül az LTE segítségével a szin-
te korlátok nélküli kapcsolatok időszaka köszönthet be.
  
50 milliárd távközlési kapcsolat 2020-ra
 
Az Ericsson egyik tanulmánya szerint pl. 2020-ra a távközlési kapcsolatok száma meghaladja 
az 50 milliárdot, ugyanis az NGMN-nek is köszönhetően jelentősen megnő az ember-gép és a 
gép-gép közötti vezeték nélküli kapcsolatok szerepe. A jelenleginél jóval több eszköz csatlako-
zik majd a világhálóra, még a háztartási eszközök – a hűtőgéptől a televízióig – is elérhetők lesz-
nek az interneten keresztül, akár mobiltelefonról is, illetve az élmények megosztása szintén új 
értelmet nyer. Széles körben elterjedhetnek pl. azok a videokamerák, fényképezőgépek, mobil-
telefonok, amelyekről a jó minőségű, akár HD vagy később 3D-s tartalmak azonnal feltölthetők 
lesznek valamelyik videomegosztó oldalra. 
 
50 Mbps letöltési sebesség az LTE teszthálózaton 
 
A T-Mobile és az Ericsson magyarországi vezetői közös sajtótájékoztatójukon ebből a jövőből 
adtak kis ízelítőt, bemutatva az LTE révén elérhető gyors le- és feltöltést, HD-felbontású vide-
ofilm online megtekintését, a korábbit meghaladó minőségű videokapcsolatot, valamint azt, 
hogy a kisebb késleltetéssel az online felhasználók közötti interakciót feltételező játékok is prob-
lémamentesen élvezhetők lesznek. 
A T-Mobile és az Ericsson közös LTE-tesztjének második szakasza jelentős előrelépést jelent a kö-
vetkező generációs mobilhálózat tesztelése szempontjából, és a valós körülmények szimulálását 
segíti, hogy annak során a Svédországban már kereskedelmi forgalomban is kapható LTE USB-s 
modemet használják. Az első szakaszban a hálózat még csak épületen belül volt elérhető, a má-
sodik szakaszban azonban az LTE-teszthálózat 5 bázisállomással már a Hengermalom út–Fehér-
vári út–-Irinyi József utca–Duna által határolt területet is lefedi, és 10 MHz-es sávszélességen 50 
Mbps letöltési sebességet biztosít. A teszt további szakaszában a mostani lefedettség további 
bővítése és a sebesség fokozatos növelése is szerepel.

A T-Mobile és az Ericsson 
Budapesten, a XI. kerületben 

mutatták  be az LTE-t

Egy önkormányzati közterület-fel-
újítás kapcsán írt levelet egy újbudai 
lakos lakóhelye önkormányzati kép-
viselőjének. Ezt a levelet olvashatják 
az alábbiakban.

Tisztelt Simon Károly Képviselő Úr!
 Örömmel fogadtam levelét, mely-
ben a felújításról érdeklődött. Az utca 
igazán szép lett. A kivitelezők abszolút 
korrekten dolgoztak. Egy pár esős na-
pot leszámítva, mindig pontosan kezd-
tek, és délutánra végeztek. Minden 
ingatlant érintő dolgot meg tudtunk 
velük beszélni, és készségesen segítettek 
például az én autóbejáróm kialakí-
tásánál is. A víz már nem fordul be a 
Ringló útról az utcánkba, és a vízelve-
zető árok is nagyon szép lett végig az 
utca aljáig.
 Nagyon jó, hogy kicserélték a víz-
átvezető csöveket az árokban, mert sok 
ingatlannál teljesen be volt temetve. 
És még valami, ami igencsak meglepő 
volt. A kivitelezőnek valóban normális 
melósai voltak. Nem volt italozás, han-
goskodás. Mindenki normális, rendes 
szakember volt.
 Szóval igazán boldog vagyok, 
hogy ilyen szép lett a mi utcánk. So-
kan irigykednek érte. Külön köszönet 
Önnek, hogy ennyire szívén viseli kis 
lakóhelyünk ügyeit.
 Köszönjük a kerületnek is, mert 
nagyon jó itt élni!
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