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KVK kérdőív 
Újbuda Önkormányzata kíváncsi 
az Önök véleményére a tervezett 
kulturális városközponttal 
kapcsolatban.

Szenior Ki Mit Tud
Sokaknak az ifjúsága éledt újra, 
másoknak be nem teljesült álmai 
váltak valóra, és voltak megrendí-
tő pillanatok is.

Kálnoki László, Kormos István 
és Zelk Zoltán arcmásának 
domborművét avatták fel az 
őrmezői Költők Parkjában.

Szoborpark

kérdőív a 4. oldalon cikkünk az 5. oldalon beszámolónk a 9. oldalon

A nyugdíjas klub nagymamái láto-
gatták meg a Gazdagréti Szivárvány 
Óvoda kis lakóit, hogy azt tegyék, 
amiben mindig is a legjobbak voltak, 
meséljenek nekik. Noha a nagyszülő 
családon belüli kiemelt szerepe nem 
is kérdéses, manapság mégis egyre 
többen panaszkodnak, hogy hiányzik 
az állandóan ráérő támasz és segítség, 
a nagyi. Ezt szeretnék pótolni a nagyik 
óvodai bevetésével. 

A meghirdetett program 9 órától szól, az 
egyik nagymamával szinte egyszerre lé-
pek be a Szivárvány ovi ajtaján. Lemara-
dok pár pillanatra, hiszen néhány szóban 
egyeztetek a vezetőnővel, és mire belépek 
a foglalkoztató szobába, azonnal azt lá-
tom, amit ígértek. Valentin Ferencné, a Rét 
Nyugdíjas Klub elnökasszonya még le sem 
tudott ülni, a gyerekek máris körülötte 
ugrálva követelik, hogy meséljen, és sorba 
hordják megmutatni legújabb játékaikat. 
Azt hittem, ez nehezebben fog menni. Az 
ismerkedés, az összecsiszolódás. 
 – Máskor is láttuk már, hogy a kicsik 
szinte rögtön megtalálják a nagymamák-
kal a közös hangot. Illetve a nagyiknak 
rendkívüli képességük és tapasztalatuk 
van arra, hogyan bánjanak a gyerekekkel. 
Különleges kapcsolat az övék – magyaráz-
za Osváthné Terék Mária, az intézmény 
vezetője. Az óvónő arról mesél, hogy Gaz-
dagréten is egyre kevesebb a nagycsalád, 
ahol a nagymama is állandó tagnak szá-
mít, főz, elhozza a gyereket az iskolából, 
mesél neki, játszik vele. – Pedig az apró-
ságoknak nagyon hiányzik a nagyi simo-

gatása, bölcsességei, a közös időtöltés. Ezt 
a fontos szerepet és élményt szeretnénk 
a programunkkal erősíteni – teszi hozzá 
Osváthné Terék Mária. A kezdeményezés 
az Albertfalvi Közösségi Ház: Nagyi me-
sélj! című mesegálájáról származik, mely-
nek sikerén felbuzdulva a Rét Nyugdíjas 
Klub úgy gondolta, hagyományt teremt az 
ötletből, hiszen az mindkét fél – mesélő és 
hallgató – épülését szolgálja. 
 – Az unokáim már felnőttek, középis-
kolások, egyetemisták, de egy nagymamá-
nak mindig van arra igénye, hogy kisgyer-

Nagymamák jártak az óvodában
Szükség van a nagyszülői simogatásra, bölcsességre

Egyszer volt, hol nem volt...

mekeket neveljen, és átadhassa szeretetét 
– válaszol kérdésemre Valentin mama, aki-
nek már a térdén ugrálnak az ovisok. A tér-
ség óvodásai minden anyák napján és kará-
csonykor ünnepi műsort adnak a nyugdíjas 
klubban, így a klub vezetője személyesen is 
úgy érzi, a lakótelepi óvodák látogatásával 
viszonozhatja a kicsik kedvességét. – Meg-
mondtuk a vezetőnőnek, amikor csak 
nagyira van szükség, egy telefon, és mi itt 
vagyunk – mondja távozóban a már jófor-
mán hivatásos mesélő nagymama.

T. D.

Noha a Bikás dombi Családi Hétvé-
gét mindössze fél napig kímélte az 
időjárás, szombat délelőtt mintegy 
negyven család teljesítette a játékos 
akadálypályát. A legfiatalabb verseny-
ző két és fél éves volt.

A 118 induló közül a legtöbb csapatban az 
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 
Iskola diákjai és szüleik versenyeztek, ösz-
szesen 52-en. Négy család jött az Ádám Je-
nő Általános Iskolából, így a „Köböl” volt 
a második legeredményesebb. Mindkét 
iskola az Újbuda Média 40 ezer forintos 
pizzautalványát kapta. Kupper András, 
a kerületi Fidesz frakcióvezetője pedig 
még a verseny előtt felajánlotta, a legtöbb 

Több százan 
sportoltak a Bikáson

csapatot indító iskolának 50 ezer forintos 
sportszervásárlási utalványt ajándékoz. 
 A megmérettetés végén minden in-
duló – a szerzett pontoknak megfelelően 
– tombolajegyeket kapott, így a résztve-
vők mindegyikének volt esélye valamilyen 
ajándékra. Természetesen a legértékesebb 
a sportolás, a mozgás lehetősége és a közös 
program öröme volt mindenki számára, 
legyen az fiatal vagy idős, túlsúlyos vagy 
sportos, együtt versenyzett az egész család. 
 Nemcsak az általános iskolák, hanem 
az óvodák is képviseltették magukat a csa-
ládi sportversenyeken. Összesen nyolc ne-
vező csapatban találkoztunk ovis verseny-
zővel. Minden résztvevőnek gratulálunk!

A tombola nyerteseit a 8. oldalon találják 

Gellérthegy, Lágymányos, Albertfalva, Kelenföld, 
Gazdagrét, Kelenvölgy, Őrmező, Őrsöd, Sashegy, Sasad, 
Rupphegy, Kamaraerdő, Kőérberek, Madárhegy – itt 
vagyunk otthon, a nyolcvan éve, 1930. május 27-én az e 
városrészekből létrehozott XI. kerületben, ma már Újbudán. 
Ezt a nevet öt éve nagyszabású ünnepségen vette fel a 
kerület. Most tehát kettős születésnapot tartunk. 

Azt mondják, a budapesti kerületekben élőknek nincs 
önálló városi identitásuk. Akik így okoskodnak, nem 
ismerik Újbudát, amelyről nyugodtan elmondhatjuk, 
nagyváros a fővárosban. Egymással harmóniában élnek 
itt a 19., a 20. és a 21. század épületei: a Bartók Béla út 
nemességben megöregedett polgárházai, a gazdagréti, 
kelenföldi, őrmezői lakótelepek ‘70-es, ‘80-as években 

épült paneljai, valamint a legújabb tóvárosi, madárhe-
gyi, albertfalvai lakóparkok modern lakásai. A 140 ezres, 
legnépesebb budapesti kerület büszke lehet tehát múlt-
jára, jelenére és optimistán nézhet a jövőbe. Az itt élők 
bízhatnak magukban, családjukban, gyerekeikben, mert 
tudják: Újbuda, a közös otthonunk.       
Újbuda történelemkönyve című összeállításunk a 6–7. oldalon

80 éves a kerület, 5 éves Újbuda

VII. ÚJBUDAI 
ÜNNEPI KÖNYVHÉT

JÚNIUS 3–6.

Részletes 
program a 9. 

oldalon
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DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16–17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ, 16. VK.) 
Kelenföld-Albertfalva országgyűlési 
képviselője minden hónap első kedd-
jén tartja fogadó óráját 16–17 óráig a 
Fejér Lipót u. 63., félemelet 3. sz. alatti 
Fidesz-irodában. Előzetes bejelentke-
zés: 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.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
17 óráig, pénteken 10–13 óráig.
Állandó programok:
Minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól: jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, 
könyvvezetési és vállalkozási; lakás-
építési, -vásárlási, -felújítási ügyekben 
ingyenes tanácsadás.
Június 10-én 18 órakor irodalmi est a 
magyar és világirodalom klasszikusai-
ból. Fellép: Torma Mária Radnóti-díjas 
előadóművész és Kocsis Mónika nép-
dalénekes.

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 Sándor 
ügyvéd június 5-étől szeptemberig 
szünetel. Szeretetklub működik min-
den hónap 2. csütörtökén 10–12 óráig, 
ahová várunk minden korosztályt, nő-
ket és férfiakat, ahol bármiről elbeszél-
gethetünk. Célunk, hogy segítsük egy-
mást vidám hangulatban. Díjmentes 
lakáshitel és befektetési tanácsadás 
magánszemélyeknek 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 nevelő” anyukák részére.

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

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

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

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

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom XI. 
kerületi szervezete várja soraiba az igazi 
rendszerváltozásért tenni is kész hazafi-
akat. A Villányi út 20/A. alatti pártiroda 
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 
irodájában várja a párt különböző ki-
adványai, tájékoztatói, újságja iránti 
érdeklődőket, ahol igénybe vehetik a 
szépirodalmi könyvtárat is.

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).

  

BALÁZS GYÖRGY (MSZP) Gazdagrét ön-
kormányzati képviselője minden hó-
nap 2. csütörtökén a Csíkihegyek Utcai 
Általános Iskolában, és minden hónap 
4. csütörtökén a Kaptárkő u 8. szám alatt 
17–19 óra között tartja fogadóóráját.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emele-
ti 307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP-LISTA) június 
10-én (csütörtök) 17 órakor tartja 
fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) kép-
viselő 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) képvi-
selő minden hónap első keddjén 17 
órakor tartja fogadóóráját a kerületi 
Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős 
utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-
sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.). Ha sze-
retne rendszeres, elektronikus kép-
viselői hírlevelet kapni, küldjön egy 
emailt az ujbuda@fidesz.hu címre!

Képviselői fogadóórák, 
programok

Virágot kaptak az oktatási intézmények
Újbuda Önkormányzata 
már három éve minden 
Bikás dombi majálison 
cserepes virágokat aján-
dékoz a kerület lakóinak. 
Idén azonban a szélső-
séges időjárás ellehetet-
lenítette a rendezvényt, 
így a gyönyörű petúni-
ák sem fogytak el. Az 
önkormányzati vezetés 
úgy döntött, nem hagyja 
kárba veszni a 11 ezerből 
1800 megmaradt palán-
tát, és az önkormányza-
ti fenntartású oktatási 
intézményeknek aján-
dékozza azokat. Első sze-
rencsésként a Napsugár 
Bölcsőde vehette át a 
petúniákat Fodor Vince 
alpolgármestertől.

Egészségnap a Gyógyírban

A Gyógyír Kft. idén is megtartotta a már hagyományosnak számító családi egészségnapot. A 
Fehérvári úti rendelőintézet nyílt napja egy lakossági fórummal indult, melyen a kerület egész-
ségügyi ellátását érintő kérdésekről esett szó. Az esemény további részében a már megszokott 
vizsgálatok mellett ezúttal újdonságokat is találhattunk.

Emlékezzünk 
együtt!

A KDNP és az IKSZ közös megem-
lékezést tart a Trianoni Békediktá-
tum 90. évfordulóján, 2010. június 
4-én 17.30 órakor, Klebelsberg 
Kuno szobránál (XI., Villányi út 27.). 
Beszédet mond: dr. Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő.

KDNP, XI. kerület

Újbuda Önkormányzatának Jogi Bizottsága mai ülésén hozott határozataival az ön-
kormányzat vagyongazdálkodási gyakorlatával kapcsolatban felmerült kétségeinek 
adott hangot. Kezdeményezte az önkormányzati ingatlanok adásvételét megelőző 
értékbecslések szúrópróbaszerű felülvizsgálatát – írja közleményében a bizottság 
fideszes elnöke, Schneller Domonkos, aki arról is tájékoztatott, hogy további té-
mákban döntést nem hoztak, mert az ülésről az MSZP és az SZDSZ képviseletében 
jelen lévő tagok kivonultak.

Május 19-én estére Újbudán plakátok 
jelentek meg, amelyeken semmi más 
nem volt, csak egy kérdés: „ki az a 
Wieszt János?”. Valószínűleg ezért 
adott ki a polgármester 20-án reggel, 
már az ülés előtt egy közleményt, 
amelyben ezt írta: „…megengedhetet-
lennek és elfogadhatatlannak tartom, 
ha valakik már a következő választásra 
készülve kampánycélokra kívánnák 
használni a testület mai ülését.”

Újbuda Önkormányzatának május 20-i 
rendes testületi ülésén Junghausz Raj-
mund, önkormányzati képviselő a na-
pirendek tárgyalása előtt interpellációt 
intézett volna Wieszt Jánoshoz. Az MSZP 
kerületi frakcióvezetője azonban a kérdés 
feltevését megelőzően távozott a teremből. 
Az ülést vezető Molnár Gyula polgármes-
ter a Szervezeti és Működési Szabályzatra 
(SZMSZ) hivatkozva úgy döntött, a kér-
dezett személy hiányában nem ad szót a 
képviselőnek. A Fidesz ezért szünetet kért, 
a szünetben pedig egy másik teremben 
bemutatta az újságíróknak azt a felvételt, 
amelyen Wieszt János – aki egyébként a 
Vagyongazdálkodási Bizottság (VGB) el-
nöki posztját is betölti – éppen egy pénz-
zel teli borítékot vesz át valakitől. A Fidesz 
rögtönzött sajtótájékoztatóján kiderült, a 
rejtett kamerás felvételt készítő vállalkozó 
szerint a szocialista politikus tízszázalékos 
kenőpénzért egy önkormányzati tulajdo-
nú üzlethelyiség megvásárlásához vagy 
bérléséhez segítette.
 Kupper András, a kerületi Fidesz frak-
cióvezetője kijelentette, a hivatkozott jog-
szabályt helytelenül értelmezte a polgár-
mester, amikor nem adott szót Junghausz 
Rajmundnak interpellációjára. A politikus 
szerint a polgármester Wieszt János lelep-
lezését akarta megakadályozni a döntés-
sel. A szabályzat értelmében ugyanis csak 

akkor kell az interpellációt a következő 
ülésre halasztani, ha a kérdező nincs jelen 
az ülésen. 
 A szóban forgó vállalkozó feljelentést 
tett a rendőrségen, Wieszt János pedig 
azt nyilatkozta, a felvételen ő látható, de 
nem emlékszik az esetre, az viszont biztos, 
hogy nem fogadott el csúszópénzt. 
 Molnár Gyula közleményében kifej-
tette, azért nem adott helyet az interpel-
lációnak, mert el akarta kerülni, hogy a 
botrány miatt a hosszasan előkészített ülés 
és a számtalan fontos kerületi ügyről va-
ló döntés meghiúsuljon. Másnap felkérte 
a Jogi Bizottság fideszes vezetőjét, hogy 
haladéktalanul hívja össze a bizottságot, 
és vizsgálják meg az ügy hátterét. Egyben 
kérte Wieszt Jánost, hogy az ügy tisztá-
zásáig függessze fel Vagyongazdálkodási 
Bizottsági tagságát, hogy a személye körül 
kialakult helyzet ne hátráltassa a kerület 
egyik legfontosabb testületének munkáját. 
(A VGB soron következő ülése az elnök-
helyettes vezetésével rendben lezajlott.)

Május 24-én Wieszt János közlemény-
ben tudatta, feljelenti Kupper Andrást 
rágalmazásért, és áll a vizsgálatok elébe. 
Ugyanazon a napon Kupper András, a 
Fidesz XI. kerületi frakcióvezetője sajtó-
tájékoztatót tartott, ahol bemutatta Gálfi 
Istvánt, a Qwerty Computer ügyvezetőjét, 
aki azt mondta: „Én vagyok az a vállalko-
zó, akiről az elmúlt napokban a fél ország 
beszélt, és akiről az újságírók és fórumo-
zók találgattak.” 
 Gálfi leszögezte, ő készítette a felvételt, 
amely valódi és a történet is az. 
 Lendvai Ildikó, a szocialista párt elnö-
ke egy-két napot adott Wieszt Jánosnak 
arra, hogy tisztázza magát, ellenkező eset-
ben el kell hagynia a pártot. Lapzártánk-
kor a történet itt tart.

összeállította: Vincze Kinga, Pindroch Tamás

Ami a testületin történt és utána

Vizsgálat Wieszt János ellen

Lakos Imre alpolgármester még koráb-
ban bejelentette, hogy az SZDSZ-ben 
most zajló tagrevízióban a XI. kerü-
leti képviselő-testület négy SZDSZ-es 
képviselője nem vesz részt, tagságát 
nem újítja meg, és Független Liberáli-
sok Frakciója néven dolgoznak tovább 
Újbuda Önkormányzatának képvise-
lő-testületében. 
 Elfogadták a kerület zárszámadá-
sát, lezárva ezzel a 2009-es pénzügyi 
évet. Szintén elfogadták a Kelenföldi 
pályaudvar környékének szabályozási 
tervét, ennek megléte a 4-es metró épí-
tésének feltétele. 
 Döntöttek arról, hogy az Ön-
kormányzat a Hauszmann utca 5. 
szám alatti sporttelep ingatlanának 
megszerzése érdekében hozzájárul a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 
Jóváhagyták, hogy Újbuda Önkor-
mányzata benyújthassa a Fővárosi 
Önkormányzatnak a Feneketlen-tavi 
park ingatlanának ingyenes átvételével 
kapcsolatos szándéknyilatkozatot.
 Újbudán is több tucat kárbejelen-
tés érkezett az elmúlt napok viharos 
esőzései miatt, ezért Molnár Gyula 
polgármester javaslatára – szolidaritást 
vállalva a kerületben élő károsultak-
kal – a testületi ülésen vis maior ala-
pot hoztak létre a képviselők. Molnár 
Gyula, aki már évek óta alapítványok-
nak ajánlja fel polgármesteri céljutal-
mát, idén a testület által jóváhagyott 
vis maior alapba helyezi az első féléves 
összeget. A polgármester javaslatára 
a képviselők is hozzájárulnának a vis 
maior alaphoz júniusi képviselői tisz-
teletdíjuk 10 százalékával. 
 A kulturális városközpont – Gár-
donyi-szobor és környékének meg-
újításához a zárszámadás elfogadása 
megteremtette azt az önrészt, amely 
beruházáshoz az Önkormányzat 580 
millió forintra pályázatott.

Lapzártánkkor

A testületi ülés 
az ellenzék 
nélkül folytatódott

Testületi döntések

Megszületett Király Nóra önkormányzati kép-
viselőnő harmadik gyermeke. Zsuzsannának 
és édesanyjának jó egészséget kívánunk!St
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Újbuda Önkormányzata fontosnak 
tartja, hogy a lakosság biztonságér-
zetét javító intézkedéseivel jobbá, 
élhetőbbé tegye a lakókörnyezetet az 
egész kerületben. Ezért hirdeti meg 
negyedszer is a kedvezményes heve-
derzár programot.

Az önkormányzati vezetés azt szeretné 
elérni, hogy a kerület, elsősorban idősebb 
lakosai korszerű biztonsági felszereléshez 
jussanak a lakás bejárati ajtajára szerelt, a 
Magyar Biztosítók Szövetsége által elfoga-
dott hevederzárnak köszönhetően. Újbuda 
Önkormányzata ismét 100 hevederzár fel-
szereléséhez elegendő összeget különített el.
 A pályázati adatlap kitöltésével min-
den újbudai lakos részt vehet a program-
ban, amelyet az Önkormányzat az Újbuda 
11. Nonprofit Kft. közreműködésével 
éppen azért indított el, mert lényegesnek 
tartja, hogy a kerületi lakosok saját ott-
honukat is biztonságosabbá tegyék, és 
ennek érdekében korszerűbb mechanikai 

védelemhez juthassanak. A pályázat el-
bírálásánál előnyt élveznek az idősek, az 
egyedülállók, és a nagycsaládosok közül 
azok, akiknél még nincs hevederzár, vagy 
ha van, az már elavult.
 A pályázatok elbírálásáról mindenkit 
levélben értesít a kft. A nyertes pályázók-
nak szóló levélben a postai befizetéshez 
szükséges csekket is kiküldik, amelyen a 
kedvezményes hevederzár 4500 forintos 
önrészét kell befizetni. Az összeg beérke-
zését követően az Újbuda 11. Nonprofit 
Kft. által megbízott szakemberek időpont-
egyeztetés után elvégzik a műszaki felmé-
rést, majd felszerelik a hevederzárat.
 A pályázati adatlap beszerezhető az 
önkormányzat ügyfélszolgálatain, az 
Újbuda 11. Nonprofit Kft. irodájában 
(Szent Gellért tér 1–3., bejárat a Budafoki 
útról, szerkesztőségünk ügyfélszolgála-
tán keresztül), illetve letölthető a www.
ujbuda11kft.hu honlapról.
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2010. JÚNIUS 30.

Az idősek és egyedülállóak biztonságáért

Folytatódik a kedvezményes 
hevederzár program

Az Újbuda 11. Nonprofit Kft. pályázatot hirdet hevederzár 
telepítéséhez. A Kedvezményes Hevederzár Programmal 
azt a célt szeretnénk elérni, hogy a kerületben élő lakosok 
– Újbuda Önkormányzatának anyagi támogatásával – a 
lehető legbiztonságosabb megoldáshoz jussanak a lakás 
bejárati ajtajára szerelt korszerű és MABISZ minősítéssel 
ellátott hevederzár segítségével.
Elvégzendő feladat: A Kedvezményes Hevederzár 
Program nyertes pályázói számára zárszerkezet telepítése 
(hevederzár) a XI. kerületben.
Telepítendő zárszerkezet mennyiség: 100 darab
Műszaki tartalma: Vízszintes helyzetű hevederzártípus.
A műszaki dokumentáció átvételének helye és 
határideje: Újbuda 11. Nonprofit Kft., cím: XI., Szent Gel-
lért tér 1–3. (bejárat a Budafoki útról), június 1-jétől 30-áig 
hétfőtől csütörtökig 9–12 óra között, illetve letölthető a  
www.ujbuda11kft.hu honlapról.

A műszaki dokumentáció ára: Ingyenes.
A pályázaton részt vehetnek: Telephellyel rendelke-
ző, szakirányú munkát végző, pályázat tárgyával megegyező 
referenciákkal rendelkező vállalkozások.
A pályázat beadásának módja: Személyesen vagy 
postai úton az alábbi címre: Újbuda 11. Nonprofit Kft., 1111 
Bp., Szent Gellért tér 1–3. (bejárat a Budafoki út felől).
A pályázat beadásának határideje:  
2010. 06. 30. 12 óra.
A beadott pályázatok bontása, elbírálása és 
eredményhirdetés: Újbuda 11. Nonprofit Kft., cím: XI., 
Szent Gellért tér 1–3. (bejárat a Budafoki útról), 2010. 06. 30. 
12, illetve 13 órakor.
További információt a pályázattal kap-
csolatban az alábbi telefonszámon és 
e-mailen kaphatnak: Tel.: 279-12-50, e-mail: 
ujbuda11kft@ujbuda11kft.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HEVEDERZÁR-TELEPÍTÉSÉHEZ

Csala' di Nap
Szent Iva' n-e' ji

2010. június 19.

Csala
Helyszín:

Gazdagrét
Torbágy és 

Frankhegy utca 

közti park

Sok szeretettel várja Önt és családját Gazdagrét, a lakótelep hagyományos szabadtéri rendezvényén!
A Szent Iván éjhez igazodóan kérjük, hogy a móka kedvé ért gyerekek és felnőttek (már 
akinek kedve van hozzá) 
jelmezben (tündér, manó, 
ko bold, boszorkány, varázsló stb.) jelenjenek meg!
A jelmezes gyerekek jutalmat kapnak. A felnőttek nem, 
de önmagában jó móka, ha 
a szomszéd bácsi varázsló-
ruhában sörözget.

Délelőtt 10 órától Családi nap:színpadi produkciók, bábelőadás, kézműves foglalkozások, népi játékok, ugráló várak, egészségügyi szűrések, sakk szimultán, családi vetélkedők, karaokee, zsákbamacska…
ESTE PEDIG BULI:17.45 BIKINI19.45 CALYPSO PLUS BAND

21.30 Tűztánc és Sámándob PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Telefon: 06-20/419-8413, e-mail: krisztian.toth@pappas.hu

www.pappas.hu

Kia cee’d L klímával már

2 877 000 Ft-tól

Üzemanyag fogyasztás (kombinált): 4,7–7,0 l/100 km CO2 kibocsátás (kombinált): 124–164 g/km. * 7 év/150 000 km teljes 
körű garancia. Érvényes az EU tagállamokra (+Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár.) Részletekről érdeklődjön márkakereske-
désünkben. A képek illusztrációk.

ooogyasztgyasztgyasztás (koás (ko( mbinálmbinált): 4,t):t): 4,7 7 07–7,0 0 l/100l/100 km CCOCOÜzemanÜzemanmanyag fyag fyag f 2 kiboccsáátás sátás ás (kombi(kom(ko bombi(kom náltnállt): 124–164 g/k/kkm.  77g//kkm * 7m * 7*
a. Érva. Érva. ÉrvÉ ényes ény az EU az UU tagáltagálltagálltagtatagataggállálltagátagáállá amokraamokramamokraamokraa raaa o a (+NorN(+Nor(+Nor (+Nor ( Nor ( Nor évégivégiavégia,végiaivégia,végia,égia, SvájcSvájcSvájcSSvájcSvájc SvájcSvájcvájcvájcSv IzlaIzlalIzla, IzIzIzlazla,, Izlandndnd, GiGiGi, Gindndn Gind braltábraltáábraltábraltábraltááraltábraltár ) Rér ) Rér )r ) Rér.) Rér.) Rér.) Részleteszleteeteszletez eszleteetekről éőől ékről éől ékről ékkről éőkről érdekrdekrdekrdekrdekkörű körű garanciaranciiaaa
AAA képekképk képekp  illus ilillusztráciciztráciztrációk.ókkókkók.ók.désündésünkkkben. Aen AAben. Aben. A

Kia Venga
már 2 999 000 Ft-tól

Kia modellek 
akár 0% THM-mel!

Újbuda egyik partnervárosából, a szlo-
vákiai Párkányból érkeztek vendégek 
a Palánták Óvodába, hogy az intéz-
mény évzáróján együtt ünnepeljék a 
pünkösdöt. A kerületi Palánták ovi már 
hosszú évek óta szoros kapcsolatot 
ápol a szlovákiai Micimackó Óvodával, 
de a város polgármestere és alpolgár-
mestere sem először vett részt újbudai 
rendezvényen. 

A Palánták ovi hagyományőrző pünkös-
di ünnepségén a párkányi Micimackó 
Óvoda teljes nevelőtestülete részt vett. A 
megnyitó után a két intézmény dolgozói 
körtáncokat, énekeket és gyermekmon-
dókákat mutattak be egymásnak, tapasz-
talatokat cserélve ezzel a helyi kulturális 
jellegzetességekről. 
 Élőné Kiss Mária, a Palánták Óvoda 
vezetője a hat éve tartó kapcsolatról me-
sélt, amelynek köszönhetően gyakran 
vendégeskedtek egymásnál a pedagógu-
sok. A Palánták óvónői már háromszor 
jártak Párkányban, farsangi ünnepségen 
és szakmai napon vehettek részt, de a Mi-
cimackósok is több ízben látogattak a XI. 
kerületbe. 

A keresztény ünnep hagyományainak be-
mutatására a gyerekek köszöntőműsorral 
készültek, majd minden résztvevő sze-
mezgethetett a pünkösdi vásárban, ahol 

Élőné Kiss Mária óvodavezető köszöntötte a partnervárosi vendégeket

az ovisok által készített portékák közül 
választhattak, melyeket néhány fabatkáért 
lehetett megvásárolni.

t-dániel

Párkányi óvónők jártak Újbudán
Pünkösd a Palántákban

Újbuda Önkormányzata immár húsz 
éve minden esztendőben elismeri azo-
kat a kerületi sportolókat és edzőiket, 
akik a különböző világversenyeken 
kiemelkedő eredményeket értek el. Az 
Újbuda Kiváló Sportolója címet ezúttal 
nemcsak az üzembiztosan magasan 
teljesítő kajak-kenusok vihették haza, 
de most először labdarúgásban is „ba-
bérkoszorút” osztottak.

A húsz éve adományozott elismerések 
száma az idei díjakkal együtt elérte a 
négyszázat, Molnár Gyula polgármester 
pedig a Nyéki Imre Uszodában tartott ün-
nepségen bejelentette, a szép hagyományt 
folytatva a következő évtől nemcsak telje-

sítményekhez, hanem egyes személyekhez 
kötődő kitüntetéseket is bevezetnek majd. 
Így jövőre például az Újbuda Legjobb 
Sportolója és Edzője díjat is átadhatják. A 
kitüntetettek közül a 2009-es eredmények 
alapján a legtöbben kajak-kenu, vízilabda, 
úszás, vívás, öttusa, karate és asztalitenisz 
sportágban értek el nemzetközi sikereket.
 Az Újbuda Kiváló Sportolója díjat el-
sőként a hatodik alkalommal kitüntetett 
Balázs Péter kenus vehette át, aki legutóbb 
a brandenburgi Európa-bajnokságon 200 
méteren nyert ezüstérmet. A szintén az él-
bolyba tartozó Csipes Tamara ugyancsak 
hatodszorra nyerte el a kerület sportolói 
díját az U-23 Eb-n és a felnőtt-Eb-n külön-
böző kategóriákban szerzett I., II. és III. he-

lyezéseiért. Meglepetésként idén a Werder 
Bremen labdarúgó játékosa, Futács Márkó 
is hazavihette az újbudai elismerést. A fia-
tal játékos az egyiptomi U-20 világbajnok-
ságon szerzett gólt, amivel hozzájárult a 
magyar csapat III. helyezéséhez. 
 Az edzők közül Csipes Ferencet, a 
BHSE Dominó Honvéd Kajak-Kenu Szak-
osztály trénerét, Ludasi Róbertet, a Csepeli 
Kajak-Kenu Egyesület edzőjét, valamint 
a karateválogatott, az Újbudai Szeni-
or Úszóklub és az ÚTC triatlon szakági 
edzőjét díjazták. A kitüntetések átadása 
után egy kerületi autókereskedés, a Suzuki 
Plusz félautomata defibrillátor készüléket 
adományozott a Nyéki Imre Uszodának.

török

Kiváló sportolókat díjaztak
Idén fociban is született érem

Idén számos rendezvénnyel emlékez-
nek meg magyar és nemzetközi szer-
vezetek a kommunista rezsim általi 
deportálások 60. évfordulójára. 

Legutóbb a Gellért Szállóban szervezett 
tudományos szimpóziumot a Hortobágyi 
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak 
Egyesülete (HKEE), melyre a Konrad 
Adenauer Alapítvány is meghívást ka-
pott. A Rákosi-rendszerben a kitelepítés 
a politikailag veszélyesnek minősítettek 
eltávolításának bevett módja volt. Ez a 
lakosok vagyonának elkobzását, azok 
kényszermunkatáborokba költöztetését 
jelentette, melynek bevallott célja az osz-
tályellenesek (kulákok, szabad értelmiség, 
politikai ellenzék) félreállítása volt. Őket 
a hortobágyi állami gazdaságokban fel-
állított telepekre szállították, létrehozták 
a „Hortobágyi Zárt Táborok” rendszerét. 
Három éven keresztül a tizenkét felállított 
táborban közel tízezren fordultak meg az 
1953-as amnesztiáig.  
 Hans Kaiser, az egykori német kan-
cellárról elnevezett alapítvány magyaror-
szági irodavezetője arra figyelmeztetett, 
életben kell tartani az emlékeket, hogy 
ilyesmi többé ne fordulhasson elő. A volt 

német miniszter ugyanakkor hozzátette, 
nem szabad, hogy a düh és a szomorú-
ság vezéreljen bennünket. Sokkal inkább 
az a tanulság, hogy egy állam soha nem 
képviselheti az igazságtalanságot, mások 
leigázását, hiszen annak a szabadságot és 
jogállamiságot kell hirdetnie.
 Eötvös Péter, a HKEE elnöke beszé-
dében kiemelte, a rendszerváltásig a még 
élő tanúk nem beszéltek, nem beszélhet-
tek, és a szigorúan titkos levéltári anya-
gokat 1995-ig a történészek elől elzárva 
tartották. Az egyesület elnöke arról is 
beszélt, a Fővárosi Közgyűlés jóvoltából 
szeptemberben országos emlékművet 
emelhetnek a Szarvas téren, június 19-
én pedig megtartják a hagyományos 
hortobágyi találkozót, melyen több száz 
túlélő emlékezik együtt a múltra. A tudo-
mányos előadások kezdete előtt a HKEE 
elnöke átadta Hans Kaisernek a Konrad 
Adenauer Alapítványnak ítélt Kollektív 
Emlékezet Őrzője Díjat. A díj egy őrda-
rut (a HKEE jelképe) ábrázoló szobor. A 
madár éjszaka úgy vigyáz társaira, hogy 
felemelt lábában követ tart. Ha az leesik, 
a daru felébred, így egy pillanatra sem 
veszít éberségéből.

T. D. 

A kitelepítettekre emlékeztek
Tízezer embert tartottak fogva Hortobágyon

Szervező: Gazdagréti Közösségi Ház    http://gkh.ujbuda.hu/
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JÚNIUS 5., SZOMBAT
Normafa–Makkosmária–Meteor szurdok–Bu-
dakeszi. Találkozó: 8.45-kor, Moszkva tér 61-es 
vill. mh., Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör) 206-3854

JÚNIUS 12., SZOMBAT
Fenyőgyöngye–Hűvösvölgy. Találkozó: 8.45-kor, 
Batthyány tér HÉV. Túravezető: Bartha Gyula 
(Bakancsos Kör) 206-3854

JÚNIUS 13., VASÁRNAP
Tata – városnéző és múzeumi séta. Találkozó: 8 
óra, Déli p.u. pénztárainál. Túravezető: Mógor 
Gabriella (TvTE) +36(70)380-8871

JÚNIUS 13., VASÁRNAP
Gyalogtúra a Mátrába (Galyatető–Mátra-
szentimre–Mátraháza). Találkozó: 8 órakor, 
Népstadion busz p.u. pénztárainál. Túravezető: 
Szatmári Andrásné (Solidaritás SE) 246-0155

MONDJA EL, AMI ÖNNEK FONTOS!
Újbuda Önkormányzata szeretné tudni, mi a véleménye olvasóinknak, helyi lakosoknak a közösségünket érintő legfon-
tosabb tervekről, problémákról. Kérjük, töltse ki a kérdőívet, és/vagy dobja be: AZ 1113 BUDAPEST, ZSOMBOLYAI ÚT 5. 
ALATTI POSTALÁDÁBA, VAGY KÜLDJE VISSZA POSTÁN, AZ ÚJBUDA SAJTÓIRODÁNAK CÍMEZVE UGYANARRA A CÍMRE.

KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT

Név

Nem

Végzettség

Ön Újbudán lakik?
Ön Újbudán dolgozik?
Ön bérel Újbudán üzlethelyiséget?

Ön rendelkezik Újbudán 
saját tulajdonú üzlethelyiséggel?

 Igen  Nem
 Igen  Nem

 Igen  Nem

 Igen  Nem

Ha igen, az üzlet profilja:

Ha igen, az üzlet profilja:

Hallott már a kulturális városközpont programról?

 Igen  Nem

Támogatja /ellenzi a kulturális városközpont programot?

 Támogatom  Ellenzem

A KVK program révén Ön szerint bővülnek a kerület fejlesztési lehetőségei?

 Igen  Nem

Járt már a B32 Galériában?

 Igen  Nem

Bővíteni kellene a B32 profilját, hogy mindenki találjon kedvére való programot?

 Igen  Nem

Fontosnak tartja a Helytörténeti Gyűjteményt bemutató múzeum kialakítását?

 Igen  Nem

Örülne a kerületbe látogató turisták számának növekedésének?

Az alábbiak közül melyekkel ért egyet? 
(több válasz is megjelölhető)

KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT

1992-ben a Budai Skálával szemben nyílt IL 
TRENO pizzéria kultikus helynek számított a bu-

dapesti gasztronauták körében. A rendszerváltás utáni 
időszakban a  magyar vendéglátás palettáján csak a kétes 

minőségű és az eredetivel meglehetősen távoli rokonságot 
mutató pizzák léteztek. Az olasz konyha egyéb fogásai is egyfajta 

egzotikus ismeretlenségbe burkolózva, világlátott honfitársaink elmondása alap-
ján voltak „ismertek”.  Az IL TRENO tagadhatatlanul úttörő szerepet vállalt abban, 
hogy az autentikus pizzák és talján finomságok széles körben elterjedtek Budapesten.
A 18 év alatt hálózattá fejlődött IL TRENO számára Újbuda mindig a bölcsőt, az első 
állomást jelentette. A környék legfelkapottabb étterme a XI. kerületen belül több költö-
zést is megélt. A lelkes fővárosi ínyencek hűségesen követték kedvencüket a Budai Skála 
után a Fehérvári útra is. 2008-ban a Bartók Béla út 105-113. szám alatt, a Tétényi úti 
kereszteződésnél az irodaház-komplexum aljában kialakított étteremben a tartalom és a 
forma tökéletes egyensúlyba került.
A Bartók Udvar IL Treno megjelenésében és koncepcióját tekintve is telitalálatnak bi-
zonyult. A forgószínpadszerűen változó olasz kaméleon napszakonként az aktuális 
igényeknek megfelelő arcát mutatja a betérőknek. A megszokott IL TRENO a la carte 
étlapválaszték mellett egy minőségi napi menüválasztékból is csemegézhetnek a vendé-
gek. Az ötletes legördülő függöny mögött egy modern gyorséttermi kínáló pult rejtőzik. 
Szemet gyönyörködtető kínálata a gyors, de korszerű étkezés kihívásaira ad frappáns 
választ. Délután a függöny lehull, és a finom minimalista belső tér nagy tereit remekül 
szabdaló paravánok mögött kulináris gyönyörök várják a gazdag étlapot böngésző ven-
dégsereget. Az elegáns enteriőr és a nagyszerű ízek kedvelt helyszínné tették a „Bartók 
Treno-t” az üzleti tárgyalások számára is. Az IL TRENO nem változott, csak költözött, 
és most a legendás „első” méltó örököseként minden egykori értékét megőrizve nyit ajtót 
vendégeinek a Bartók Béla úton is.

Elegáns enteriőr, 
nagyszerű ízek 

Sajtópert nyert 
Junghausz Rajmund
Junghausz Rajmund fideszes önkormányzati képviselő 
első fokon sajtó-helyreigazítási pert nyert az mszp.hu 
ellen a 2009. december 17-i „Fidesz-vacsi önkormány-
zati pénzből” című cikk miatt. A bíróság kimondta: 
valótlanul állították, hogy Junghausz három önkor-
mányzati céggel fizettette ki évzáró vacsoráját. Ezzel 
szemben ez Újbuda Önkormányzatának Vagyongaz-
dálkodási Bizottságának hagyományos évzáró ösz-
szejövetele volt, melyen a résztvevők maguk fizették 
a számlát. A lap állításával ellentétben a rendezvény 
nem járt jelentős költséggel, a valóságban lényegesen 
alulmúlta a korábbi évek kiadásait. Az sem igaz, hogy 
a meghívott cég- és hivatalvezetőknek jelezték volna, 
a rendezvényen illik részt venni, ahogy az sem, hogy 
a távol maradottaknak megüzenték volna: a döntésük 
nem marad következmények nélkül. A bíróság helyre-
igazításra kötelezte az mszp.hu-t.

TERMÉSZETJÁRÁS

 Igen  Nem

Fontos, hogy ÚJBUDA legyen a budai belváros.

 Igen  Nem

 Fel kell újítani az épületeket a Bartók 
Béla úton

 Rendbe kell tenni a köztereket (Gellért 
tér, Gárdonyi tér, Móricz Zs. körtér)

 Csökkenteni kell az átmenő autós-
forgalmat

 Növelni kell a sétáló gyalogosok 
számát
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A 20 kezelés naponta mindössze 30–40 percet vesz igénybe

Találmánya az érszűkületes betegeken segít

Egyre gyakrabban 
hallunk az érszűkü-
letről és annak veszé-
lyeiről. Az érrendszeri 
betegség kialakulása 
rendszerint lassú 
folyamat, de előfor-
dulását tekintve ha-
zánkban népbeteg-
ségnek számít. Leg-
enyhébb formájában 
panaszok, tünetek 
nem jelentkeznek, 
más esetben csak ki-
sebb kényelmetlen-
séget okoz. Bizonyos 
stádiumban viszont 
életmódváltozásra kényszerít. A betegség minden 
stádiumában komoly veszélyt jelent.

Az alsó végtagi érszűkület hazánkban mintegy 400–
500 ezer embert érint. Az életkor előrehaladtával 
azonban ez a szám jelentősen megnő. A betegség 
maga ugyanaz az érelmeszesedés, mint a koszo-
rúerek vagy az agyi erek hasonló betegsége. Az 
ugyanis globális betegség, az egész érrendszert 
érinti és veszélyezteti, bárhol jelenjenek is meg elő-
ször a betegség klinikai tünetei. 

Nagyon fontos, ha időben fedezik fel magukon 
a tüneteket. Az új fizioterápiás eljárás (Nashwan-
ParasoundPlus) már az érszűkületes betegek szolgá-
latában áll. Segítségével a páciensek döntő többsé-
génél jelentős javulás tapasztalható, és már elérhető 
Magyarország minden megyeszékhelyén, Buda-
pesten a XI. kerület mellett a XIV., XVII. és XXIII. kerü-
letben is. Az eljárás egy egyszerű, fájdalommentes, 
beavatkozással nem járó műszeres vizsgálat, majd 
az azt követő húsz kezelésből álló fájdalommentes 
kúra, napi egy alkalommal. Dr. Khaled Nashwan ta-
lálmánya infra, hallható, illetve ultrahangot bocsájt 
ki a beteg területre, és az így mesterségesen előidé-
zett nyomásgradiens hatására a beszűkült érszakasz 
közvetlen közelében lévő mellékereket keringés-
képzésre – azaz funkcióátvételre – készteti. 

Az alsó végtagi ér-
szűkület tünetei pl.: 
először terheléskor, 
majd nyugalomban 
lép fel lábfájdalom, 
súlyosabb formájá-
ban pedig szövet-
elhalás, gangraena 
alakul ki a lábon, 
melynek tragikus 
kimenetele gyakran 
a lábvesztés, vagyis 
az amputáció. Egyéb 
tünetek is előfordul-
nak emellett, mint 
pl.: a lábikra fára-
dékonysága, a vég-

tagok zsibbadtsága, hideg végtagok, mással nem 
magyarázható végtagi fájdalmak, éjszakai görcsök 
a végtagokban, a láb és a járás elnehezülése, férfi-
aknál fellépő potenciazavarok. 

Az alsó végtagok érszűkülete 4 stádiumra osztha-
tó. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek 
nincsenek, legfeljebb műszeres vizsgálatokkal le-
het a betegséget kimutatni. A betegség folyama-
tának második stádiumában terheléskor, járáskor 
jelentkezik a lábikrában fájdalom, ami a beteget 
megállásra kényszeríti. Rövid, 1-2 perces pihenés 
után a fájdalom szűnik, és a járás folytatható. A har-
madik stádiumban már nyugalomban főleg fekvő 
helyzetben, éjszaka lép fel lábfájdalom. Nekrózis, 
gangraena alakul ki az utolsó, negyedik stádium-
ban, jelezve a szövetelhalást. 
Az érszűkület kialakulásában kockázati tényezőt 
jelent a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vér-
zsír- és koleszterinszint, a magas vérnyomás és a 
családi halmozódás (örökletes). Emellett szerepet 
játszik még az idős életkor, az elhízás, a mozgássze-
gény életmód, valamint a stressz, ezeknél a meg-
előzés nagy jelentőséggel bír. További felvilágosí-
tás: www.medhungary.com vagy 06-30/694-4922, 
06-20/22-444-01, 06-70/290-32-16, 06-72/551-714

x

Már országszerte 
alkalmazzák az eljárást

Az Őrmezei Közösségi Ház szervezte 
meg, a magukból valamit megmu-
tatni akarók keltették életre és a nem 
mindennapi zsűri tette hitelessé azt a 
vetélkedést, amely az ötvenesek, hat-
vanasok és hetvenesek örömünnepe 
lett idén. Az előadó és az alkotó kate-
góriában egyaránt.

Aki nem volt ott az elődöntőkön és nem 
látta a gála produkcióit, annak elmesélni 
sem lehet, mennyire meglepő, meghök-
kentő, megható produkciók és pillanatok 
tették különlegessé a fesztivált. Szívből ne-
vettünk, és néha a könnyeinkkel küszköd-
tünk. Az elődöntők és a döntő zsűrijének 
névsorát hosszú lenne itt közzétenni, de 
többek között itt volt velünk Adrigán Ju-
dit operaénekes, énektanár; Bálint András 
Kossuth-díjas színművész, színigazgató; 
Bilicsi Erzsébet televíziós szerkesztő, ren-
dező; Felényi Péter Pro Culture Urbe díjas 
festőművész, szobrász, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend kiskeresztjének tulajdo-
nosa; Heltai Csaba fotóművész, National 
Geographic művészeti vezetője; Koós 
János Artistjus Életműdíjas énekművész; 
Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész; 
Pitti Katalin, a Magyar Állami Operaház 

magánénekese, Liszt Ferenc- és Déryné-
díjas művész; Szesztay András iparművész, 
Újbuda Kulturális Bizottságának elnöke, 
de a sor még hosszan folytatódott.
 A fellépni vágyó szeniorok idén 
nemcsak előadói, hanem alkotói kate-

góriában is indulhattak, így több mint 
100 festmény, 100 fotó, rengeteg kerá-
mia, tűzzománc és plasztika érkezett az 
alkotóktól. Az előadók népdal, néptánc, 
magyar nóta, szalontánc, vers, próza, 
humor, paródia, kórus, opera, operett, 
táncdal, sanzon, hangszeres zene, köny-
nyűzene és dzsessz kategóriában nevez-
hettek.
 Köllő Miklós művészeti vezető szerint 
az alkotásvágy ott szunnyad mindenki 
lelkében. Ez a kezdeményezés az önma-
gunk megmutatásáról, a szellemi értékek 
létrehozásáról szól, amelyre minden kor-
osztálynak szüksége van. 
 Pitti Katalin örömmel látta a szenior 
tehetségek arcán az alkotás és előadás örö-
mét, amelytől szerinte mindenki széppé 
válik. A világhírű énekesnő sokszor vet-
te észre a színpadon állókon, hogy szinte 
más dimenzióba kerültek a fellépés köz-
ben, amely nemcsak önmaguknak, ha-
nem a zsűritagoknak és a közönségnek is 
nagy örömet okozott.
 – Amikor az ember boldog a tánc, a 
zene, az ének, a vers hallatán vagy műve-
lése közben a lélek felemelkedik – mondta 
Pitti Katalin.

Vincze Kinga

Amikor a lélek felemelkedik
Újbuda Összművészeti Szenior Ki Mit Tud Fesztivál 2010.

JÚNIUSI PROGRAMOK
JÚNIUS 2.–6.
Albertfalvi Napok, az Albertfalvai Kö-
zösségi Ház (Gyékényes utca 45–47.) 
programja.

JÚNIUS 3., CSÜTÖRTÖK
Tárogatón játszik – Delényi Évával 16 
órától. Helyszín: Keveháza u. 6. úti 60+ 
klub (az INO épületében).

JÚNIUS 4., PÉNTEK
Kerti, irodalmi teadélután, kedvenc ver-
sét, novelláját hozza magával... 16 órától. 
Helyszín: Kisújszállás u.10. alatti 60+ 
klub (az INO épületében).

JÚNIUS 5., SZOMBAT
Gyalogló Klub tagjainak közös kirándu-
lása, szalonnasütéssel
Érdeklődni: Virág Anikó tanfolyamve-
zetőnél 06-20-568-4169.

JÚNIUS 7., HÉTFŐ
Örkény egypercesei – felolvasás 16 órá-
tól. Helyszín: Gazdagréti tér 1. alatti 60+ 
klub (az INO épületében)
Szabadidő- és kártyaklub 16–18 óráig 
(ingyenes, nyilvános)
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató u. 9.), érdeklődni lehet: 
Gálné Böbe 06/30/984-5672
Hatvanon túl... Magazinműsor a Civil 
Rádióban (FM 98.0) 16:15 órától.

JÚNIUS 8., KEDD
Úti beszámoló Somlai Andrásné vezeté-
sével 16 órától. Helyszín: Budafoki út 12. 
szám alatti 60+ klub (az INO épületében).

JÚNIUS 9., SZERDA
Dr. Szalai László előadása Vad- és ter-
melt gyümölcsök címmel 11 órától. 
Helyszín: Budafoki út 12. alatti 60+ klub 
(az INO épületében).
Angol nyelvgyakorlás dr. Csúri Júliával 
16 órától. Helyszín: Bocskai u. 43–45. 
alatti 60+ klub (az INO épületében).
Mókás fejtörők, találós kérdések 16 órá-
tól. Helyszín: Budafoki út 12. alatti 60+ 

klub (az INO épületében)
Újbuda 60+ Fotókör 14–17 óra között.
Helyszín: az Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpontban (Zsombolyai u. 6.). 
Rejvényfejtők klubja (tanulás, gyakorlás, 
készítés, Sudoku, skandináv stb.) 15.30-
tól. Helyszín: Zsombolyai u. 6. (7. számú 
kisterem).

JÚNIUS 10., CSÜTÖRTÖK
A gondolat teremtő ereje: félelmeinkről, 
félelmeink ellen – Mitől leszünk embe-
rek? Kún Beátával 16 órától. 
Helyszín: Keveháza u. 6. úti 60+ klub (az 
INO épületében).

JÚNIUS 11., PÉNTEK
Népi kézműveskedés, 16 órától. 
Helyszín: Kisújszállás u. 10. alatti 60+ 
klub (az INO épületében).

JÚNIUS 12., SZOMBAT
Asztalitenisz-verseny 10–15 óra között. 
Helyszín: ELTE Sportpálya (Mérnök u. 35.).

JÚNIUS 14., HÉTFŐ
Irodalmi teadélután, kérjük, kedvenc 
versét, novelláját hozza magával! 16 órá-
tól. Helyszín: Gazdagréti tér 1. alatti 60+ 
klub (az INO épületében)
Szabadidő- és kártyaklub szezonzáró 
összejövetele 16–18 óráig (ingyenes, 
nyilvános). Helyszín: Gazdagréti Kö-
zösségi Ház (Törökugrató u. 9.).
Érdeklődni lehet: 
Gálné Böbe 06/30/984-5672.

JÚNIUS 15. KEDD
Mókás fejtörők, találós kérdések 16 órá-
tól. Helyszín: Budafoki út 12. alatti 60+ 
klub (az INO épületében)
Újbuda 60+ Fotókör 14–17 óra között.
Helyszín: az Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpontban (Zsombolyai u. 6.) 
Rejvényfejtők klubja (tanulás, gyakor-
lás, készítés, Sudoku, skandináv stb.) 
15.30-tól.
Helyszín: Zsombolyai u. 6. (7. számú 
kisterem).
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Első rész: Érdekességek a ’30-as évekből
1930-ban a főváros legdinamikusabban fejlődő körzetének határait raj-
zolták meg a honatyák, amikor – másfél havi kemény vitát követően 
– egyebek mellett Budapest XI. kerületének megalapításáról is döntöttek. 
Az Országgyűlés mindkét háza 1930. május 27-én elfogadta a „Budapest 
székesfőváros közigazgatásáról szóló XVIII. törvénycikket” – amely má-
jus 29-én, a Magyar Közlönyben jelent meg – létrehozva a XI. kerületet, 
a korábbi I. kerület Kelenföld-Lágymányos részéből.

Aligha lehetne egy kerület elmúlt évtizedeit, történéseit rövid ismerte-
tő keretek közé szorítani. Nem is kísérletezünk vele, inkább a teljesség 
igénye nélkül idézünk fel néhány – a kerület történetében meghatározó 
– eseményt. A XI. kerület közel 140 ezer fős lakosságát tekintve Budapest 
legnépesebb kerülete. Városrészeinek neve: Gellérthegy, Lágymányos, 
Albertfalva, Kelenföld, Gazdagrét, Kelenvölgy, Őrmező, Őrsöd, Sashegy, 
Sasad, vagy más elnevezések: Rupphegy, Kamaraerdő, Kőérberek, Ma-
dárhegy. Ezek a szép hangzású szavak a kerület középkori kistelepülései-
nek és tájegységeinek máig is élő elnevezései. A kisebb városrészeknek is 
külön történelme, hagyománya, hangulata van. 
Az ókorból és a középkorból a régészek nem kevés emléket találtak, ró-
mai és avar temetőket, elpusztult falvakat – mint a nemrég napvilágra 
került Kána községet. A mai Újbuda területe a 19. században kezdett 
beépülni olyan tempóban, hogy a múlt század első negyedére már fel-
merült az igény egy új kerület kialakítására. Az Országgyűlés 1929-ben 
határozott a Boráros téri híd felépítéséről, amelyet 1937-ben adtak át a 
forgalomnak. A híd lehetővé tette a Nagykörútról a villamosforgalom át-
vezetését a XI. kerületbe, még szorosabbra fűzve ezzel a városrész és Pest 
kapcsolatát.

1930-ban avatták fel a mai Móricz Zsigmond körtéren felállított – a ke-
rület egyik jelképének tekintett – köztéri alkotást: Kisfaludi Strobl Zsig-
mond Szent Imre herceg szoborcsoportját. Ebben az időben a városrészt 
is Szentimrevárosnak nevezték. Ugyancsak ebben az esztendőben fogtak 
hozzá – nem messze innen – a kor legimpozánsabb leánygimnáziumá-
nak és zárdájának építéséhez. Az Isteni Megváltó Leányai Rend gyönyö-
rű neobarokk épületét 1932. szeptember 1-jére fejezték be, és ma is meg-
csodálhatja bárki a Szent Margit Gimnázium nemes vonalú tömbjét. Ha 
már egyházi létesítményeket említünk, ugyanezen év végén, november 
16-án szentelték fel a székely–magyar stílusjegyeket hordozó Kelenföldi 
Református Templomot is.
A kerület legjelentősebb felsőoktatási intézményének történetében 1934-
ben következett be fordulópont: a József Műegyetem, a Közgazdaság-tu-
dományi Kar, az Állatorvosi Főiskola és a soproni Bánya- és Erdőmér-
nöki Főiskola egyesítésével létrehozták a József Nádor Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemet, amelynek akkoriban még „csupán” 1400 
hallgatója volt, utódjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemnek ma csaknem tízszer ennyi. Újbuda másik – egykori – felső-
fokú iskolája, a Magyar Kertészeti Akadémia is ez idő tájt, 1939-ben ala-
kult át a korábbi Magyar Kertészeti tanintézetből. A kerület harmadik 
patinás felsőoktatási intézménye az Eötvös József Collegium, amelyet a 
hazai pedagógia színvonalának emelésére báró Eötvös József alapított 
a párizsi École Normale Supérieure mintájára. Az intézmény 1910-ben 
költözött az építészeti szempontból is figyelemre méltó Ménesi úti há-
romemeletes épületbe. Az 1930-as években élte fénykorát, számos kivá-
lóságot adva az országnak.

Újbuda 
történelemkönyve

Amikor a XI. kerület Újbuda lett
Öt éve, május 28–29-én kolbászból volt a kerítés a Műegyetemnél, a XI. kerület 75. 
születésnapján, Újbuda névadóján. Ezt az öt évvel ezelőtti, Újbuda lapban megjelent 
Városkeresztelő a rakparton című tudósításból tudhatjuk, ha éppen nem voltunk 
az ünneplők között. Az ünnepségen elkelt 2800 adag saslik és lecsúszott hetven 
hektoliter sör a résztvevők torkán. Volt mazsorettbemutató, hastáncparti és számos 
könnyűzenei koncert. Még a legnépszerűbb énekesek, az akkori Megasztárok is 
Újbudát sztárolták. És valóban csillag született nyolcvan és öt évvel ezelőtt is. Bol-
dog születésnapot Újbuda! 



És ami a legutóbbi évtizedben történt...
Újbuda 2000–2010: Első rész

Újbuda, az Idősbarát Önkormányzat

A XI. kerület kapta az Országos Idősügyi Önkormányzati Konferenci-
án az Idősbarát Önkormányzat Díjat. A fővárosi kerületek közül idén 
egyedül Újbuda nyerte el ezt a díjat a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
riumtól. 2008 őszén indult el az Újbuda 60+ program, amely a kerület-
ben élő, mintegy 39 ezer 60 év fölötti ember számára kívánja – civil kö-
zösségek bevonásával – biztosítani a testi-lelki egészség, a művelődés, a 
tanulás, a kikapcsolódás és a sportolás lehetőségét. 
Megnyílt az Újbuda 60+ Klub- és programközpont, mely az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja:
 Kedvezményes színházbérletet biztosító Színházjáró Kártya, mely 
annyira népszerű, hogy már el is fogyott.
 Idősek Akadémiája, amelyen belül nyelvtanfolyamra, számítógépes 
oktatásra lehet jelentkezni, valamint bűnmegelőzési, egészség-megőr-
zési és egyéb ismeretterjesztő előadásokon lehet részt venni. A kedvez-
ménykártyához 2009. december 1-jétől ingyenes e-mail cím is tartozik. 
Idősügyi programjával Újbuda vezető partnere egy európai uniós 
együttműködésnek, a Q-AGEING projektnek, amelyben 5 ország 9 in-
tézménye, önkormányzata megoldási javaslatokat dolgoz ki az európai 
döntéshozóknak arra a kérdésre, hogy miképp lehet javítani az idősek 
helyzetét az egyre öregedő Európában. Az Önkormányzat a Q-AGEING 
projekt megvalósításához 2,5 millió eurós támogatást kapott.

A 60+ program számokban
 Újbudán több mint 39 000 olyan ember él, aki már betöltötte a 60. élet-
évét. Ez meghaladja a kerületi lakosság egyharmadát. 
 Összesen több mint 9000 kártyát igényeltek a kerületben élő 60 év fe-
lettiek, és a kártyához ingyenes e-mail cím jár. 
 A kártyával már 150 boltban lehet kedvezményesen vásárolni
 Folyamatosan zajlanak a sportprogramok, szinte nem lehet elég cso-
portot indítani. Szellemi sportprogramok is, mint például a rejtvényfejtés.
 A Színházjáró Programban a 2009/2010 évadban 900 fő vásárolt bérletet. 
 450 ember vett részt az internet- és az idegen nyelvtanfolyamokon. 
 2009 őszén nyílt meg az Újbuda 60+ Klub- és programközpont, amely 
számos rendezvénynek ad otthont, illetve az idősek öt napközi otthoná-
ban, – azok nyitvatartási 
idején kívül – 60+ klubok 
működnek. 
 Minden nap várják va-
lamely programra a kár-
tyával rendelkezőket a ke-
rület 10 pontján. 

Mit kínál 
a program?
 Újbuda 60+ Idősbarát 
Bűnmegelőzési Program 
indul 2010. június 1-jétől.
 Kulturális programok 
kortárs résztvevőkkel (pl. 
ilyen a Tarka Színpad, 
a Szenior Ki Mit Tud, a 
Tabajdi Alkotótábor).
 A közösségfejlesztés 
eredményeképp már ak-
tív közösségek működnek 
Gazdagréten, Kelenföldön, 
Albertfalván, Lágymányo-
son és Őrmezőn.
 Önkéntesekből áll a Médiaműhely. Írásaikkal az ujbuda.hu oldalon, 
rádióadásaival a Civil Rádióban lehet találkozni, illetve a Fotókör, amely-
nek fotói a programközpontban láthatók. 
 2009-ben Újbuda a 60+ programjával Idősbarát Önkormányzat elis-
merésben részesült. 
 Újbuda Önkormányzata a 60+ programmal részt vesz – méghozzá ve-
zető partnerként – a nemzetközi Q-AGEING projektben. 
 A programban begyűjtött tapasztalatok, az itt kidolgozott eljárások 
részesei lesznek annak a kézikönyvnek, amelyet 2011-re készítenek el, és 
amelyben az élet más-más részét érintő, és a gyakorlatban kipróbált meg-
oldások szerepelnek majd – nemcsak újbudai, de más európai városok 
programjai alapján – arra az esetre, ha más városokban is az újbudai 60+ 
hoz hasonló szolgáltatást szeretnének elindítani. 
 A Q-AGEING projekten belül rendezik meg augusztus 26-án a nyíltna-
pot, amelyen a 60+ program, az abban résztvevő civil szervezetek, közösségi 
házak, vállalkozások mutatkoznak be, és amelyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. A programok központi helyszíne az Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpont lesz, de e napon lesznek programok a közösségi házainkban, és 
az elképzelések szerint Újbuda több közterületén is.

Kulturális városközpont a Bartókon, Új Rend 
Újbudán, kerület hete, Idősbarát Önkormányzat 
Díja, Zöld Újbuda, új sportudvarok – címszavak  a 
kerület életéből az előző tíz évből. Sorozatunkban a 
legérdekesebb eseményeket elevenítjük fel.  
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Ezen a napon történt – június 2.
VÍZSZINTES: 2. Ezen a napon született 
1908-ban Szentkuthy Miklós író. 
2000-ben, halála után jelent meg ez 
a kötete (R, E). 14. Űrmérték. 15. Ösz-
szevissza ken! 16. Nemesgáz. 17. Né-
mán előz! 18. Tili ikerszava. 20. Arcrész. 
22. Tantál vegyjele. 23. Kijevi részlet! 
25. Ezen a napon halt meg 1997-ben 
Turay Ida színésznő. Shakespeare: 
A makrancos hölgyében főszerepet 
játszott. 27. Makogás közepe! 28. … 
tarda, túzok. 30. Pompás. 31. Hadsereg, 
angolul. 32. Harcias észak-amerikai in-
dián törzs. 34. Csecsemő szájába való. 
36. … Csudra (Gorkij). 38. Potyogtat. 
40. Zacskó. 42. Tova. 43. Ezen a napon 
született 1921-ben Karinthy Ferenc 
író, újságíró. 1965-ben jelent meg ez a 
műve (T, Z). 44. Eres! 45. Közel-keleti 
fennsík. 47. Mauna …, hawaii vulkán. 
48. Alkohol. 50. Ír női név (ERIN). 52. 
Bűz. 53. A Dráva leghosszabb mellékfo-
lyója. 55. Európai nép. 58. A nyomás régi 
mértékegysége. 60. Bevonulás része! 61. 
Csongrád megyei város. 63. NÁÉ. 64. 
Nitrogén és urán vegyjele. 65. Öv. 66. A 
nőszirom tudományos neve. 68. Kiejtett 
betű. 69. Régi iskolatípus. 71. Egyesületi 
személy. 73. Társadalmi réteg. 75. Turay 
Ida 1988-as TV-filmje (S, SZ, L).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1924-ben Böszörményi Géza filmrende-
ző, forgatókönyvíró. 1973-ban társírója 
volt ennek a Gyarmathy Lívia által ren-
dezett játékfilmnek (Á, N, A). 2. Francia 

zeneszerző (Georges). 3. Klasszikus és. 4. 
A német ábécé utolsó betűje. 5. Vízelve-
zető. 6. Jobboldali angolai párt (UNITA). 
7. Lyka Károly. 8. Horvát fizikus (Nikola). 
9. Radioaktív elem. 10. Kisebb csapat. 11. 
Óda eleje! 12. Olcsó. 13. Turay Ida 1978-
as TV-filmje (É, E). 19. Árokparti nagy-
levelű növény. 21. Város a Bakonyban. 24. 
Kárpátaljai város. 26. Turay Ida szerepelt 
ebben az 1935-ös játékfilmben (Ú, K). 
27. Fűrészes élű maláji tőr. 29. Afrikai si-
vatag. 31. Névelős ivadék. 33. Egy ázsiai 
ország lakója. 35. Műszaki katona. 37. … 
mars! Takarodj! 38. Szélhárfa. 39. Rövidí-
tés cégnevekben. 41. Latin művészet. 46. 
Tartozást megad. 49. Férfinév. 51. Orr, 
bizalmas szóhasználatban. 52. Tornaesz-
köz. 54. Nyelvcsap. 56. Eldugá. 57. Sport-
szermárka. 59. A tetejére hulló. 61. Szent 
István Egyetem, röv. 62. Angol uralkodó 
megszólítása. 65. SMM. 67. Sakknagy-
mester (Gyula). 70. A végén csen! 72. 2/3 
akó! 74. Stroncium vegyjele. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 25., 43., 75., függ. 
1., 13. és 26. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megje-
lenést követő hét keddje. A 10. SZÁM REJTVÉ-
NYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A szűz és a gödölye, 
Annás, Mirigy, Ilma, Annuska, Anna, Jó-
madár, Vasárnapi szülők, A Zagyva part-
ján, Egy pofon, egy csók, Futótűz.” NYER-
TESE: Kovács Juli; 1119, Budapest, Andor 
u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Át-
vehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A. 
Tel.: 464-7000.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Elképzelhető, hogy későbbre tervezte 
nyári szabadságát, a június eleje azon-
ban egy olyan remek utazási lehetőséget 
tartogat, amit kár lenne kihagyni. Mivel 
mind a Merkúr, mind a Mars kedvező 
fényszöget vetít a Kos csillagképhez, in-
duljanak neki bátran, ne hagyjanak ki 
semmit, amit az élet kínál.

június 3.–16.

HOROSZKÓP

Június első két hete nyugodt, békés idő-
szakot tartogat, melyen az emberi kap-
csolatok kerülnek jobban előtérbe. Sokat 
és szívesen időzik majd olyanok között, 
akikkel jól érzi magát, és kölcsönösen 
többletenergiát nyernek egymástól.

Május végéhez hasonlóan ez a két hét is ener-
gikus és eleven lesz. Igaz, most nem annyira 
a nyár áldásai kerülnek előtérbe, hanem egy 
váratlanul betoppanó munkalehetőség, ez 
azonban új kihívást sejtet, ami anyagi hely-
zetére is jótékony hatást gyakorol.

A Vénusz a jegyén halad át, ami továbbra 
is békét, nyugalmat és harmóniát biztosít. 
Nem vágyik nagy élményekre, sőt örül, ha 
minél többet lehet otthon, és ebben nem is 
lesz hiány. Egy kisebb lakáson belüli fel-
újítás vagy átrendezés még otthonosabbá 
teszi a közérzetét.

Ha úgy érzi, valaki becsapta, vagy nem 
kapta meg a pénzéért járó ellenszolgálta-
tást, igenis harcoljon igazáért. Nem baj, ha 
mások ezért erőszakosnak vélik! Persze te-
gye mértékkel, és előbb próbálja meg szép 
szóval elintézni a problémát. Ne feledje, 

Ebben az időszakban szükség lesz az ön-
re oly jellemző nagy precizitásra, kollégái 
ugyanis elvesznek a részletekben. Barátai 
szokatlan kéréssel ostromolják, amire kez-
detben szívesen mondana nemet, de végül 
győz majd a jó szíve. Nem fogja megbánni, 
hogy nem tagadta meg a segítséget.

Kissé nehéz, feszült napokkal köszönt be a 
június, holott az elmúlt időszak inkább egy-
fajta megkönnyebbülést hozott. Ne ijedjen 
meg, a korábbi, nehezebb periódus nem fog 
visszatérni, de nem árt, ha erőt vesz kedvet-
lenségén. Hogy mit tehet ezért? Legyen vi-
dám emberekkel és kényeztesse magát.

Igaz, hogy június első két hete tüzes 
jegyű emberek számára többnyire pi-
henést ígér, ön most kivétel lesz, mert 
cselekvő energiáját a munkájában fogja 
kiélni. Új kihívások várják, amiben jól 
kamatoztatja majd kreativitását. Június 
első hétvégéje egy kellemes társasági 
eseményt jelez.

Június első hetén elég sok elintéznivaló 
szakad a vállára, amit rosszul fog viselni. 
Társa sokat segít, de még ketten is nehe-
zen boldogulnak. Hétvégén azonban egy 
nem várt vidám program visszaadja a 
kedvét és energiáját. Június második hete 
már lazább lesz, több örömöt és kevesebb 
gondot sejtet.

Amennyire vidáman köszöntött be a jú-
nius, annyira jól alakul a folytatás is. Sza-
badságvágya a szokottnál is nagyobb lesz, 
amit most környezete jól fog tolerálni. So-
kan kissé hevesnek vélik, de ez ne zavarja! 
Hétvégén hívjon vendégeket, menjen em-
berek közé!

Ha az előző időszakban valamiféle csa-
ládi vita okozott gondot, akkor most ezt 
könnyen el tudja simítani, méghozzá 
úgy, hogy magyarázkodni sem kell. Júni-
us első két hetének kulcsszavai: humor és 
könnyedség.

Nagy András
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karddal az oldalán született, de ezt csak 
szükség esetén veheti elő.

Vegyes hatásokkal érkezik a június: 
lesznek olyan napok, amikor nehezen 

uralkodik majd hangulatán. Arra azért 
ügyeljen, hogy akaratlanul se bántson 
meg másokat. Szerencsére mindkét ural-
kodó bolygója, a Mars és a Plútó, kedvező 
fényszöget vetít a jegyéhez, ami garantál-
ja a megszokott belső erejét.

Április 22., a Föld napja alkalmából 
Újbuda Önkormányzata környezetvé-
delmi pályázatot hirdetett „Zöldsarok-
tankert” kialakítására. 

A pályázat célja, hogy az óvodás-iskolás 
gyermekeknek lehetősége nyíljon a ter-
mészet napi megfigyelésére, tényleges 
ápolására az intézmény területén. A 
kiírás értelmében az intézményeknek 
– adottságaiktól függően – fát, egy-
nyári vagy évelő növényeket lehetett 
ültetni, illetve gyógynövénykertet, 
konyhakertet, kerti tavat vagy szikla-
kertet kialakítani.
 A Föld napja alkalmából kiírt pá-
lyázatra 31 pályamű érkezett. A héttagú 
bírálóbizottság a dolgozatokat tételesen 
átolvasta, értékelte. A bizottság alapelv-
ként a pályázati kiírásnak megfelelően a 
hozzáadott eszmei értéket tartotta elsőd-
legesnek, valamint az épített környezetal-
kotás esztétikai, egészségügyi, rekreációs, 
nevelési, oktatási célok megvalósulását, 
így a jelentkezőkből összesen 24 pályáza-
tot tudott támogatni. 

A sikeres pályázók mára megvalósították 
a megálmodott tankertet, a korábban alig 
használt vagy elhanyagolt területből élő-
sarkot alkottak.
 Az előző évekhez hasonlóan a leg-

szebb alkotásokat – teljesítményükért 
– a rendezvény fővédnöke és ötlet-

gazdája, Fodor Vince alpolgár-
mester külön jutalmazta. 

Díjazott zöldsarok-tankertek
Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általá-
nos Iskola nevében Kiss Mihály igazgató, 
az Ezüstfenyő Óvoda nevében pedig Ba-
logh Lászlóné, az óvoda vezetője vehette át 
a különdíjakat, egy-egy különlegesen szép 
rózsafuttatót és egy-egy leándert. 
 Mindenkinek gratulálunk a megalko-
tott zöldsarok-tankerthez! 

Kápolnai Andrea, programfelelős
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Cikkeinket megtalálja az interneten is:

www.ujbuda.hu

A május 15-16 -ra tervezett Bikás 
dombi családi hétvége második 
napja a viharos időjárás miatt elma-
radt. Már szombaton késő dél-
utánra elromlott az idő, a 
tombola sorsolást sem 
tudtuk megtartani 
akkor, ezért hétfőn, 
az ÚjbudaTV nyil-
vánossága előtt 
történt meg az. A 
nyertes számokat 
a www.ujbuda.hu 
oldalon lehe-
tett 

megtalálni. Sokan jelentkeztek azóta már 
a nyereményekért, de még mindig van-
nak olyan tombola számok, amelyekért 
ajándék jár. Akiknek a birtokában vannak 

a következő szelvények, kérjük je-
lentkezzenek, az ÚjbudaTV tele-

fonszámán hétköznap 10 és 12 
óra között: 06-1-246-62-59.
A főnyeremények átadásáról 
következő számunkban lát-
hatnak beszámolót. 
A vasárnapra tervezett Kutyajó 
Fesztivál a kutya rossz idő 
miatt elmaradt, azt június 20-

án a Bikás dombon rendezzük 
meg 10 órától.

  

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

NYERTESEK KERESTETNEK!
KÉK A 84, KÉK C 37, KÉK B 18, KÉK 
A 66, KÉK B 26, KÉK A 76, KÉK A 27, 
KÉK A 39, KÉK A 66, KÉK B 18

PIROS D 5, PIROS B 57, PIROS D 99, 
PIROS D 98, PIROS A 54, PIROS B 
96, PIROS D 61,PIROS E 4, PIROS D 
27,PIROS D 9, PIROS D 8, PIROS B 71, 
PIROS B 82, PIROS E 44, PIROS F 73, 
PIROS C 99, PIROS B 76, PIROS A 2, 
PIROS B 83, PIROS B 70, PIROS B 62, 
PIROS B 38, PIROS E 1, PIROS E 72, 
PIROS A 46, PIROS A 35, PIROS F 89, 
PIROS B 69, PIROS A 91, PIROS D 31, 
PIROS A 33, PIROS E 31, PIROS F 24, 
PIROS A 55, PIROS A 57, PIROS K 13,  
PIROS D 98, PIROS D 99, PIROS D 8, 
PIROS D 9, PIROS D 61. 

Média 11 

utánra elromlott az idő, a 
tombola sorsolást sem 
tudtuk megtartani 
akkor, ezért hétfőn, 
az ÚjbudaTV nyil-
vánossága előtt 
történt meg az. A 
nyertes számokat 
a www.ujbuda.hu 
oldalon lehe-
tett 

a következő szelvények, kérjük je-
lentkezzenek, az ÚjbudaTV tele-

fonszámán hétköznap 10 és 12 
óra között: 06-1-246-62-59.
A főnyeremények átadásáról 
következő számunkban lát-
hatnak beszámolót. 
A vasárnapra tervezett Kutyajó 
Fesztivál a kutya rossz idő 
miatt elmaradt, azt június 20-

án a Bikás dombon rendezzük 
meg 10 órától.

  



Az Érdi úti általános iskolában ez év április 13-án nyitották meg a Szilvásgombóc Galériát. Az első 
tárlatot Csupaszín – Csupaszív névre keresztelték, amelyen az iskola tanulói és Várnai Zsuzsanna 
textilműves közös munkáit állították ki. Ezúttal is egy volt diák, Madarassy András festményei kerül-
tek a galéria falaira. Madarassy András Tárlat című kiállítása tehát a második. A szobrászművész, 
Madarassy István fia változatos tárlatot szervezett, kiállított munkái között a klasszikus akadémikus 
festmények, portrék és tájképek is megjelentek. A galériát létrehozó szülők, tanárok és tanulók remé-
lik, hogy a Szilvásgombóc Galéria hosszú éveken keresztül fog sikeresen működni.

KULTÚRA 9ÚJBUDA 2010. JÚNIUS 2.

2005 óta működik a XI. kerület, Budafoki út 9–11. szám alatt, a kerületi Fidesz-irodában a Budai Klub-
Galéria. A születésnapon az elmúlt időszakban kiállító képzőművészek, építészek és barátok gyűltek 
össze, és ez alkalomból egy különleges, úgymond visszatekintő tárlat látható a nemrégiben felújí-
tott, diszkréten elegáns kiállítóteremben. A kezdet kezdetén a Fidesz korábbi kerületi elnöke, Jankó 
István kezdeményezésére indult el a művészeti élet ezen a helyen, és a jelenlegi elnök, Schneller 
Domonkos változatlan lendülettel támogatja a galéria működését. A születésnapi ünnep díszven-
dégei Makovecz Imre és Fekete György építészek voltak, az est háziasszonya pedig Horváthné Fejes 
Ágnes galériaigazgató. 

Madarassy András képei 
a Farkasréti iskolában

Ötéves a Budai Klub-Galéria

Újbuda a partnervárosi csereprogram 
újabb állomásához érkezett. Ezúttal 
Stuttgart Bad Cannstattból jöttek hoz-
zánk hazájukban jó nevű festőművé-
szek, akik a Karinthy Szalonban állítot-
ták ki munkáikat. A magyar kerület és 
a német városrész szoros kapcsolata 
már 12 éves, kórusok, diákok és képző-
művészek látogatják egymást minden 
évben.

A Karinthy Szalonban Franziska Schemel 
és Frederick D. Bunsen térhatású festmé-
nyeit láthatta a hazai közönség. Az aktív 
partnervárosi cserekapcsolatoknak kö-

szönhetően egyre több magyar és külföldi 
művész látja egymást vendégül. – A Stutt-
gart egyik kerületének is nevezhető Bad 
Cannstattal különösen jó a viszony, hi-
szen a mostani tárlat már a hatodik csere-
programunk – mondja elégedetten Balázs 
Gyula, az önkormányzat partnervárosi 
tanácsnoka. 
 Tavaly Balogh János rézgrafikáit és 
Szesztay András – a Kulturális Bizottság 
elnöke – fotográfiáit látta vendégül a német 
városrész műértő közönsége. Mayer Éva, a 
Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke a megnyitón azt is megjegyezte, a két 
kerület nem csak a művészet területén kötő-

dik egymáshoz. Az elnök példaként említet-
te, hogy Európában ebben a két városrész-
ben van a legtöbb természetes vízforrás. 
 Úgy tűnik, Újbuda továbbgazdagodik 
partnervárosai tekintetében, hiszen a tes-
tület éppen a napokban döntött úgy, hogy 
partneri kapcsolatot kezdeményez a bul-
gáriai Rusze városával. A megállapodást 
szentesítő aláírásra várhatóan augusztus-
ban kerül sor egy nagyszabású fesztiválon, 
melyre Újbuda összes partnervárosa meg-
hívást kap. A tervek szerint a küldöttsége-
ket most Európa Kulturális Fővárosába, 
Pécsre is elkalauzolják.

T. D.

Domborművek a Költők Parkjában
Kálnoky, Kormos és Zelk Őrmezőn

Stuttgarti művészek mutatkoztak be a Karinthyban

Partnervárosi festők kiállítása

Az őrmezői Költők Parkja végre nem 
csupán nevében utal a költészetre, a 
városrész központi terén ugyanis elhe-
lyezték Kálnoky László, Kormos István 
és Zelk Zoltán arcmásának dombor-
művét. Az életük utolsó szakaszában 
Őrmezőn élt irodalmárok emlékezetes 
meséin nemzedékek nőttek fel: a Vac-
kor, a piszén pisze kölyökmackó, a Két 
bors ökröcske, vagy az Este jó, este jó 
ma is a legnépszerűbb ver-
sek közé tartoznak.

Újbuda Önkormány-
zata felavatta a há-
rom 20. századi 
magyar költő 
domborművét. 
Az irodalmá-
rok mindegyike 
Őrmezőn töl-
tötte élete utolsó 
időszakát, és a közeli 
kávézóban gyakran 
vitatták meg egy-
mással a világ dolgait. 
A szobrok avatásán 
a hozzátartozók is 
megjelentek, Kálnoky 

Lászlóné, Zelk Zoltánné, valamint Kormos 
Anna, Kormos István lánya is figyelemmel 
kísérte az Őrmezei Közösségi Ház ünnepi 
műsorát. A Weiner Leó Zeneiskola fúvós 
diákjai Benjamin Britten műveiből adtak 
elő részleteket, a helyi általános iskolák 
diákjai pedig a három költőtől szavaltak 
verseket.
 A Nyugat harmadik nemzedékébe 
tartozó Kálnoky Lászlót elsősorban mű-
fordításai tették híressé, Kormos István 

neve pedig a Vackorral, Az égig érő fával 
és a Két bors ökröcskével égett bele gene-
rációk emlékezetébe. Zelk Zoltántól ma is 
elsősorban gyermekverseit emlegetik, A 
három nyúl és az Este jó, este jó kihagyha-
tatlan az iskolai tananyagból. 
 Molnár Gyula beszédében a költők 
méltatása mellett arról is szólt, hogy a há-
nyatott sorsú lakótelep folyamatos meg-
újulásával és a hely szellemének erősíté-

sével már sokadszorra bizonyítja, 
hogy élni akar. – Sokan azt 

mondták, rossz 
döntést hoztak 
akkor, amikor 
autópá lya és 
vasútvonal közé 
építették a lakó-
telepet – mondta 

a polgármester. 
– Mégis, az itt élők 
ereje és bátorsága azt 
eredményezte, hogy 

a parkok, a házak és 
a civil kezdeményezé-
sek megerősödésével 
egy élhető városrész 
jött létre.

török

VII. ÚJBUDAI 
ÜNNEPI 

KÖNYVHÉT

Kőrösy József utca – Allee bevásár-
lóközpont melletti sétány, 

programok naponta 10–18 óráig

JÚNIUS 3., CSÜTÖRTÖK
15.30 órakor  Supka Géza emléktáblájának 

megkoszorúzása ( XI., Bocskai út 23. )

16.00–18.00

BENKÓ DIXIELAND KONCERT
közben 16.50-kor hivatalos megnyitó

JÚNIUS 4., PÉNTEK
11 órától  Csernik Szende: Székely népme-

sék (lábbábozás)

15 órától  Budai Babszem Gyermek-
néptáncegyüttes előadása

16 órától  Az ŐKH bemutatkozása: Őrme-
zei Tarka Színpad: Karinthy-összeállítás

17 órától  Chameleon Big Band koncert

JÚNIUS 5., SZOMBAT
11 órától  Batyu Színház: A szegény ember 

gazdagsága (mesejáték)

15 órától  Az AKH bemutatkozása:
 Nagyi mesélj! előadás

 Opera- és dalstúdió előadása
 Karibi tánc és salsabemutató

CSÜTÖRTÖKÖN Dalos László – 16.00–17.00 (Nap 
Kiadó)  PÉNTEKEN  Dallos Szilvia – 11.00–12.00 

(Nap Kiadó)   SZOMBATON Ágh István – 11.00–
12.00 (Nap Kiadó)    Sóvári Mónika: Szerelem, 

Sanghaj – 12.00 (Duna International Könyvkiadó)  
  Csányi Vilmos – 14.00 (Kalligram Könyvkiadó)  
  Kukorelly Endre – 15.00 (Kalligram Könyvkiadó)  

  Csokonai Attila: Hófehérke és a berlini fiúk 
– 16.00 (Kiss József Könyvkiadó)  

2010. JÚNIUS 3- 6. 

JÚNIUS 5., SZOMBAT
16 órától
A Gazdagréti Közösségi Ház Rock and roll 
csoport bemutató előadása

17.00
Molnár Gyula polgármester köszöntője, majd 
Kolos Réka dedikál

17.10 órától
Budapest Jazz Orchestra koncert

JÚNIUS 6., VASÁRNAP
11 órától
Szeleburdi Meseszínház:
Nyakigláb, csupa háj és malészáj (mesejáték)

15 órától
A Kelenvölgyi Közösségi Ház bemutatkozása:
 Kelenvölgyi Nótakör előadása
 Sunset Trió dzsesszkoncertje

16 órától
Qlit csoport – fiatal divattervezők bemutatója

17 órától
Rokka Zenekar – ahol a magyar népzene 
találkozik a világ zenéjével

KÖNYVHÉTKÖNYVHÉT PÉNTEK
zékely népme-

sék (lábbábozás)

Budai Babszem Gyermek-
néptáncegyüttes előadása

Az ŐKH bemutatkozása: Őrme-
zei Tarka Színpad: Karinthy-összeállítás

Chameleon Big Band koncert

SZOMBAT
Batyu Színház: A szegény ember 

gazdagsága (mesejáték)

Az AKH bemutatkozása:
 Nagyi mesélj! előadás Nagyi mesélj! előadás Nagyi mesél

 Opera- és dalstúdió előadása
 Karibi tánc és salsabemutató

17.10 órától
Budapest Jazz Orchestra koncert

JÚNIUS
11 órától
Szeleburdi Meseszínház:
Nyakigláb, csupa háj és mal

15 órától
A Kelenvölgyi Közösségi Ház bemutatkozása:
 Kelenvölgyi Nótakör előadása
 Sunset Trió dzsesszkoncertje

16 órától16 órától16
Qlit csoport – fiatal di

17 órától
Rokka Zenekar – ahol a magyar népzene Rokka Zenekar – ahol a magyar népzene Rokk
találkozik a világ zenéjével

  Kolos Réka, Móricz Zsigmond unokája 
17 órakor dedikálja „Móricz Zsigmonddal 
Budapesten” c. könyvét VASÁRNAP Sárosi 
Bálint – 11.00–12.00 (Nap Kiadó)    Ágh 
István – 14.00–15.00 (Nap Kiadó)    Szendi 
Gábor: Boldogtalanság és evolúció – Paleolit 
táplálkozással a depresszió ellen (Jaffa Kaidó)   
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák (Jaffa Kiadó)  
  Berecz János: Kádár élt…I. II. (Duna)

KÖNYVDEDIKÁLÁS KÖNYVDEDIKÁLÁS

KÖNYVHETI PROGRAMOK KÖNYVHETI PROGRAMOK
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XI., KELENFÖLDÖN jövő májusi átadással el-
adó új építésű, II. emeleti, 65 nm-es, déli fekvésű 
lakás, garázzsal 28,5 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., MAJOR utcában eladó új építésű, liftes 
házban, 120 nm-es egyedi luxuslakás garázzsal, 
49 M Ft. 06/30/251-4000.

NAGYOBBRA cserélném VI. kerületi, liftes ház 
második emeletén található, 49 nm-es, egyszobás 
lakásomat. 06/20/331-4096.

HENGERMALOM közre néző, 2 szobás, erké-
lyes, I. emeleti lakás eladó, 15 M Ft. 06/30/865-
5-5419.

BÉRLEMÉNY  
BELBUDÁN konferenciákra, tanácskozásra, 

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

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

XI., ZÖLDÖVEZETBEN polgári, 3,5 szobás, 
cirkófűtéses, erkélyes, emeleti lakás kiadó. (95 
000.-/hó) 06/20/977-2962.

KOSZTOLÁNYIHOZ közel új építésű, más-
félszobás, csendes, panorámás, berendezett, lég-
kondicionált lakás százezerért hosszútávra kiadó. 
Garázs lehetséges. 06/70/549-3259.

XXII., BENCÉS utcában kiadó panorámás, 
medencés, 5 szobás családi ház 310 000 Ft/hó. 
06/30/251-4000.

EGYEDI fűtéses, felújított, bútorozatlan, Etele 
úti, 1+2 fél szobás lakás kiadó. Kaució 2 hó. 06/
30/539-1821.

GARÁZS
TEREMGARÁZSBAN beálló bérelhető, a Váli 

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

rázs kiadó. 466-9064, 466-9019. 
ECSED utcai társasházban kerti autóbeálló-

hely kiadó. 06/70/542-9965.

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

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

MATEMATIKA-, fizikafelkészítést vállalok. 
Nagy gyakorlattal, referenciákkal, akár pótvizsgá-
ra is. 06/70/366-6445, 250-2003.

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

ANGOLÓRÁKAT ad, 22 éves tapasztalattal bí-
ró tanárnő, 06/30/409-7288.

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

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.

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

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

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

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

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

VILLANY-, vízszerelés, hétvégén is hívható. 
Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért kérek 
pénzt.) Apróbb munkáktól a teljes felújításig. 
Elektromos cserépkályhák javítása, ELMŰ-s en-
gedélyeztetés. Mobil: 06/70/235-6644, Vonalas: 
203-2225, www.villanysukein.uw.hu

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

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

LAKÁSSZERVIZ 
ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, thermoüveg, tü-

kör, képkeret. Bp. 1116. Kondorosi út.7. 208-2352, 
06/30/966-0259.

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 ingatlano-
kat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon. 315-
0031, 06/70/944-0088, amadex@amadex.hu

ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál több közvetí-
tőhálózat tagja, évtizedes tapasztalattal eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket 
(ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenerge-
tikai tanúsítást. Fehérvári út 57. fszt. 4. Tel.: 204-
1028, 06/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.hu, 
erasz@nextra.hu

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

KELENFÖLDI irodaház földszintjén, a Bartók 
B. út 152/c-ben, 32 és 29 nm-es, egymás melletti 
irodarészek berendezve vagy a nélkül eladók. 
Érdeklődni: 06/30/201-2764.

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

APOR Vilmos térnél, Böszörményi úton 66 
nm-es lakás eladó. 06/20/911-8689.

ALLEE-nál 1,5 szobás, 44 nm-es lakás eladó. 
06/20/911-8689.

2 SZOBÁS DNy-i fekvésű, új építésű, 45 nm-es 
lakás eladó, XI. kerület Ibrahim utcában. Ár: 19,9 
M Ft. 06/30/274-8005.

RÓZSAVÖLGYBEN 1200 nm-es, nyeles építési 
telek eladó. 06/30/922-9053.

SASADON 3 lakásos házban, 120 nm-es lakás 
garázzsal, tárolóval eladó. 06/30/922-9053.

KOSSIUSKO Tádé utcában, 86 nm-es, cirkós, 3 
szobás lakás kedvező áron eladó. 06/30/922-9053.

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

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

KERESEK mellékutcában, gázfűtéses, 2–2,5 
szobás, eladó lakást. 06/30/922-9053.

BUDAPEST I. kerület, Attila úti 94 nm-es 2,5 
szoba-hallos, kéterkélyes, utcai, napos, 2. emeleti, 
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.

MÉSZÖLY utcában, 163 nm-es, 4 szobás polgá-
ri lakás eladó. 06/20/911-8689.

HERCEGHALOMBAN ikerház mindkét fele, 
külön és együtt is eladó. 06/20/911-8689.

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

XI., KELENFÖLDÖN új építésű társasházban 
eladó III. emeleti, panorámás penthouse lakás, 26 
M Ft. 06/30/251-4000.

XI., KELENFÖLDÖN új építésű társasházban 
eladó földszinti, saját kertes, kétszobás lakás 21,5 
M Ft. 06/30/251-4000.

XI., MAJOR utcában, eladó új építésű, I. emele-
ti, 63 nm-es lakás garázzsal, tárolóval, 31,5 M Ft. 
06/30/251-4000.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést 
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.

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

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb. 06/3-
0/961-3794.

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

LAPOS TETŐ szigetelés 10 év garanciával, 
referenciákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-
1-5495.

LAPOS TETŐ szigetelés, garanciával. Tel.: 06/20-
/471-1870, 273-1857.

SZOLGÁLTATÁSAINK: tetőszigetelés, bádogo-
zás garanciával. Homlokzatok felújítása, kőműves 
és festő munkák. Alpintechnika minden szakmá-
ban. 06/20/471-1870, 273-1857.

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

GYAKORLOTT asztalos garanciával vállal hely-
színi bútorjavítást, kiegészítő bútorok, polcrend-
szerek tervezését, kivitelezését és felszerelését, 
továbbá lapra szerelt bútorok helyszíni összesze-
relését, valamint egyéb fa berendezési tárgyak 
elkészítését. Daragó István 06/70/577-8554.

FESTÉST, mázolást, tapétázást, egyedi, belső-
építészeti megoldások megvalósítását vállalom 
garanciával. 06/30/613-1471.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával, hét-

végén 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.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

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

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, bú-

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

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

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

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

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

KLÍMA felszerelés, karbantartás, baktérium-
mentesítés, értékesítés. www.hutoklimaszerviz.
hu, tel.: 06/30/242-0100.

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, tetőfedő munkák garan-
ciával, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993, 
vizonto010@t-online.hu

ASZTALOS, lakatos munkák, készítéstől a leg-
kisebb javításig. 06/20/411-4349.

KONTÉNERES sittszállítás, homok, sóder, 
murva termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/2-
0/944-4759.

KONTÉNERES sittszállítás, homok, sóder, 
murva termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/2-
0/944-4759.

LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csiszolást, 
vizes bázisú lakkozást, átrakást vállalunk. 06/30/
522-1595. 

TÁRSASHÁZAK teljes körű kezelését, kö-
zös képviseletét vállalom szakképesítéssel, 
több éves gyakorlattal, referenciával, nettó 
1000 Ft/hó/albetét. Kérjen ingyenes kon-
zultációt, árajánlatot. Hívjon bizalommal. 
06/20/206-6990.

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

FAVÁGÁS kötéltechnikával, ipari alpinista 
munkák, kertépítés. Megbízható csapat, korrekt 
ár. 06/30/907-5948.

KÁDFÉNYEZÉS mesterembertől garanciával, 
fehérben 13 000 Ft. 06/20/209-9473.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes 
fák ágankénti lebontással való kivágása. 06/2-
0/485-6547.

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.

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

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, 
villanyszerelést, épületasztalos munkát, lakástaka-
rítást azonnalra is vállalok. 226-2527, 06/30/975-
0053.

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

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, pa-
latetők, tetőszigetelések javítása, kerüle-
ti építészmérnök kisiparostól 1984. óta. 
06/20/944-9015,

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

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

FOLYTON azzal szembesül, hogy társasházá-
ban nem úgy haladnak az ügyek, ahogy szeretné? 
Kérje ingyenes ajánlatunkat az info@inhouse.hu 
e-mail címen, vagy telefonon: 451-0100.

TAKARÍTÁST vállalunk: minőség és korrekt 
ár! Referenciával rendelkező családi vállalkozás. 
Teljes körű kis- és nagytakarítás, festés után is, iro-
dákban, lakásokban, üzletekben, társasházakban, 
rendezvények után. Ablaktisztítást is vállalunk, 
valamint fűkaszálást és fakivágást. 06/20/619-
3602, 06/20/547-9609, anikotorincsi@citromail.
hu

FELÚJÍTUNK, építünk! Házat, lakást, konyhát, 
fürdőszobát anyagbeszerzéssel, garanciával! www.
mindentegykezben.hu, 06/30/960-4525.

MEGBÍZHATÓ, korrekt kivitelező, szobafestést, 
mázolást, tapétázást, gipszkartonozást vállal, in-
gyenes helyszíni felméréssel, 06/70/679-6343.

REDŐNY, reluxa javítása, beszerelése, ingyenes 
helyszíni felméréssel, garanciával. 06/70/679-
6343.

GYÓGYÁSZAT 
FOGSOROK, hidak készítése, javítá-

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

ETKA-JÓGA, aviva módszer, a nőiességért, 
férfiasságért, inkontinencia, szülés utáni torna. 
Masszázságy, ingyenes meditációs tanfolyamok, 
nyílt napok! XI. kerület Villányi út 105/A. 06/20/
953-5405, www.csehne.hu

MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó-fel-
ső fogsor 70 000 Ft-ért! Törés, javítás 3 000 Ft! 
Hívjon bizalommal! 06/30/935-4395. Budapest, 
Baranyai tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

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

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

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

TÁRSKERESÉS
PUNCSHÁZ Társközvetítő! Júniusban a re-

gisztráció ingyenes. Időpont egyeztetés: 06/70/4-
23-8747.

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.

SPORTHORGÁSZ bolt: etetőanyag, csali, 
felszerelés, területi engedélyek, botok és orsók 
javítása, 60+ partner. XI., Bocskai út 23–25. 784-
5671.

MEGBÍZHATÓ, igényes bejárónő alkalmi, 
rendszeres takarítást vállal! 06/70/287-4269.

ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLET

Nagykereskedelmi értékesítés: 06/20-974-6927
Franchise partnereket keresünk: 06/70-866-4815

Budapest, XI. ker. Fehérvári út 161.
(Andor utca és Fehérvári út sarkán a Spar mellett)
Nyitvatartás: H-P: 10-19; Szo: 10-14

MINDEN SZERDÁN TELJESEN ÚJ,
TÖBB EZER DARABOS EXKLUZÍV ÁRUKÉSZLET!
GYEREKRUHA KILÓS ÁRON! KIBŐVÍTETT ÁRUKÉSZLET!

www.larimar.hu

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

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

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
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Kompromisszumok  helyett!

A lakáshitel igénybevételéhez a fedezetként felajánlott ingatlanra 
vagyonbiztosítás megkötése szükséges.

*A meghirdetett akció 2010. április 26-tól visszavonásig érvényes. A THM meghatározása a 2010. április 26-án 
érvényes Lakossági Kondíciós Lista alapján, a forint alapon igényelt Raiffeisen Lakáshitelre aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok, illetve a havi számlavezetésidíj-mentes Bázis Számlacsomag fi gyelembevételével történt, 
és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Számlavezetési 
díjhoz kötött számla nyitása nem szükséges a kölcsönszerzôdés megkötéséhez.

Raiffeisen Lakáshitel hitelbírálati díj nélkül!
THM forint alapon 9,54%*

Raiff_LH_140x103_Ujbuda_10_16282634.indd   1 2010.05.27.   11:49

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

Sashegy Családi Óvoda
Együtt a Szülôkkel a Családokért 
Kiemelkedôen Közhasznú Alapítvány

•
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•
•
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•
•
•
•

Kedves Szülôk!
Szeretettel várjuk az óvodáskorú gyermekeket!

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

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

www.sashegyovoda.hu

Küldetésünk

Infrastruktúra

Telefon

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



PROGRAMOK 11ÚJBUDA 2010. JÚNIUS 2.

KIÁLLÍTÁSOK

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
JÚNIUS A Grosics Gyula Sport Általános Iskola 
diákjainak kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. JÚNIUS 19-ÉIG „Az eszelős és a nyak-
támasz” c. gyűjteményes kiállítás – afrikai 
maszkok és kortárs magyar művészek alko-
tásai. Megtekinthető munkanapokon 12–18 
óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
JÚNIUS 20-ÁIG Visszatekintő tárlat az elmúlt 
5 év kiállításaiból. A tárlat megtekinthető 
minden nap 10–18 óráig.

BME OMIKK AULÁJA
Budafoki út 4–6.
SZEPTEMBER 10-ÉIG Ferenc József a 
Műegyetemen. A tárlat megtekinthető a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚNIUS 8-ÁIG Balassa Katalin és Petlánovics 
József, a XXV. Vizuális Művészeti Hónap grafi-
ka pályázat okleveles pályázóinak kiállítása.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Kiss Ferenc népzenei 
hangszergyűjteménye.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
JÚNIUS 15-ÉIG Az Eurokonform Iskola divat-
stílustervező tanulóinak rajzkiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚNIUS 11- ÉIG Franziska Schemel és Frederick 
D. Bunsen – Újbuda német partnervá-
rosából érkezett festőművészek kiállítása. 

Megtekinthető munkanapokon 11–18 
óráig, szombaton 14–18 óráig és a rendez-
vények ideje alatt.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
JÚNIUS 18-ÁIG Luppej Ottó Homokképek c. 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap 
10–18 óráig.

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 
bejelentkezés alapján. JÚNIUS 12. 10–17 
Múzeumi Szombat: MUSZKA80!

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
JÚNIUS 19-ÉIG „A művész is ember” – Stróbl 
Alajos-kiállítás. A tárlat látogatható szerdán és 
szombaton 10–13, csütörtökön 15–18 óráig.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
JÚNIUS 9-ÉIG Vitárius Nikoletta grafikus-
művész kiállítása. A tárlat megtekinthető 
hétköznapokon 10 és 20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
JÚNIUSBAN Vetlényi Zsolt festőművész asz-
talképei láthatók.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
JÚNIUS 20-ÁIG Wegenast Róbert festőművész 
80. születésnapja alkalmából rendezett 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétfőtől 
péntekig 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
JÚNIUS 23-ÁIG Lehoczky Krisztina festőmű-
vész kiállítása látható. A tárlat megtekinthe-
tő hivatali időben.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 203-8733
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

JÚNIUS 4. 21.00 Juliette Lewis (US), Irie Maffia 
Rock Trio. JÚNIUS 8. 21.00 EZ Basic, The Walrus, 
Gumipop DJs, 101 Klub. JÚNIUS 11. A-ha pres 
Sub Bass Monster, Supernem, Ocho Macho.
JÚNIUS 12. 20.00  Port.hu Balkán Party - 
Apsolutno Romantično koncert (SRB).
JÚNIUS 12. 20.00 Tetőterasz: Port.hu Balkán 
Parti - DJ Macsity: Yu party.

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek nyugdíjasklub, 
16.00 Zeneovi, 19.00 Gesualdo Kamara 
Kórus kóruspróba. KEDD 9.00, 9.45, 10.30 
Ringató, 14.00 AKTK Döngicsélő nyugdíjas-
klub, 17.00 „Fitt” torna, 19.00 Salsa rueda 
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. SZERDA 
16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, 18.00 
Divattánctanoda 6–10 éveseknek, 19.15 
Szenior táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka 
jóga, 17.00 „Fitt” torna, 18.00 Mesetorna. 
19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 21.0-

0 Salsaklub. PÉNTEK 17.00 Divattánctanoda, 
18.00 AKH festő-és rajzstúdió, 19.15 Standard 
és latin társastánc tanfolyam kezdő, 20.15 
haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.

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

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung. JÚNIUS 9. 18.00 
Afrikai élmények – Lángh Júlia írói estje.

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

KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 
Játékhálóklub, 15.30–17.00 Önismereti 
pszichodráma csoport, 17.00 Etkajóga,  
18.30  Hastánctanfolyam kezdőknek. 
SZOMBAT 9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási 
nehézségek javítása Kulcsár-módszerrel, 
10.00–13.00 Kommunikációs tréning, 15.00 
Őszidő Nyugdíjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 
15.00 TeÉrted Akadémia. Ingyenes nyelvi tea-
ház angol és német anyanyelvi tanárokkal.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai tangó. KEDD 19.00 Ceroc 
társastánctanfolyam. SZERDA 18.00 Utolsó 
óra – Mezőségi táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 
Ringató, 20.00 Padkaporos tekerős – Dudás 
Zenészklub. JÚNIUS 4. 16.00 Családi délután a 
Fonóban. Gyermek kézműves-foglalkozás a 
Pöcök egyesülettel, Róka Szabolcs mesél és ze-
nél. JÚNIUS 5. 20.00 Dimenziók – Juhász Gábor 
gitárkoncertje Vancsó Zoltán fotóira.  JÚNIUS 6. 
9.30, 10.30 Ringató hétvége – Vedd ölbe, rin-
gasd, énekelj! JÚNIUS 11. 20.00 Konzervnyitó 
Akciócsoport – Művészet és szakralitás a XXI. 
században. Vendég: Varga Mátyás bencés 
szerzetes, költő. JÚNIUS 12. Juniális, táncház, 
csutorás klub. 16.00 Gyermek táncház, 17.00 
A Gajdos Együttes gyermekműsora, 18.30 
Tradíció Filmklub, 19.00 Moldvai tánctanítás, 
daltanulás, 20.00  Gajdos koncert, 21.00  
Táncház Ki meddig bírja.

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

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnós klub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas Hölgyek 
Tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00 
Yan-xin csikung, 21.30 Senior társastánc 18 
éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Patchwork haladó. PÉNTEK 17.00 
Patchwork kezdő. SZOMBAT Társastánc 12.00 
kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves kortól, 
13.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby Klub, 15.00 
Nosztalgia Klub. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 
12.00 Repülés Baráti Kör. JÚNIUS 13. 10.00–
17.00 Zöld zebra állatbarát jótékonysági vásár.

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

JÚNIUS 10. 10.00 Baba-Mama Klub: Évadzáró 
összejövetel.

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

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

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-

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 . 

pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub. 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc. 
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. 
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi 
nótakör, 15.30 Kézműves-foglalkozás gyere-
keknek. MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 
Horgászklub. JÚNIUS 14. 18.15 Kertbarát Kör

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

JÚNIUS 12. 18.30 A Magyar Egyházzene 
Ünnepe. Műsor: Beliczay: F-dúr mise, Erkel, 
Liszt, Kodály, Deák Bárdos, Szokolay, Orbán, 
Holló, Pitoni, Lotti, Gounod, Poulenc kó-
rusművei. Előadja a Csepeli Önkormányzat 
Vegyeskara.

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

JÚNIUS 4. 18.00 „A klasszikustól a blues-ig” 
Szabó Tamás szájharmonika virtuóz kerti kon-
certje. JÚNIUS 11. 19.00 A Budapesti Vonósok 
Kamaraegyüttes kerti koncertje.

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

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ 
18.00, SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, 
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna. KEDD 19.00 
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.15 
Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 haladó.
SZERDA 13.00 Hastánc, 16.00 Ezüstklub, 16.00 
Sakk- és kártyaklub, 16.00 Balett iskola 9–13 
éveseknek, 19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 Karate. PÉNTEK 18.00 Pingpongklub.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise, 19.00 
„Goldance” tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákok-
nak, nyugdíjasoknak ingyenes. MINDEN ELSŐ 
PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó – Szenior 
néptáncklub.

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 
Tájék u. 26. 

JÚNIUS 11. 14.00–22.00 SASFA-nap. Témája a 
Nap. Előadók: Grandpierre Atilla, Kiss Dénes, 
Szőke István Atilla.

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

JÚNIUS 2. 18.00 Ásványbarát Kör. A Bükk 
ásványlelőhelyei 2. rész: A mészkő és a pala 
ásványai. JÚNIUS 6. Tanulmányi kirándulás: 
Hűvösvölgy, reptér. JÚNIUS 7. 18.00 Gombász 
Klub. Gombahatározás. JÚNIUS 9. 18.00 
Ásványbarát Kör. Ásványfelismerési gyakorlat.
JÚNIUS 12. Tanulmányi kirándulás: Szépvölgy.
JÚNIUS 14. 18.00 Gombász Klub. 
Gombahatározás (ismeretbővítéssel).
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjú film vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.
 

EGYHÁZI PROGRAMOK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-
bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.
JÚNIUS 13. 10.00 Tanévzáró családi istentiszte-
let. Prédikál: dr. Solymár Mónika.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

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

SZOMBAT 13.00−16.30 Dharma-könyvtár.
JÚNIUS 5. 9:00 – JÚNIUS 6. 18.00 Hétvégi 
meditációs elvonulás. Jelentkezés: 06/30/277-
4281. JÚNIUS 12. 6.30–9.30 Satkarma. Testi 
tisztító gyakorlatok. JÚNIUS 12. 15.00−16.00 
Samatha meditáció. 
Keleti Kulturális Központ: Karinthy F. út 5. I. em. 10., tel.: 
06/30/660-9050 

JÚNIUS 7., 14. 17.15−19.15 Fokozatos út a 
megvilágosodáshoz (Dr. Pressing Lajos elő-
adássorozata). JÚNIUS 9. 18.00−20.00 Éberség-
meditáció. Meditáció-oktatás kezdőknek.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁP.
Bocskai út 67.

VASÁRNAP 11.45 Görög katolikus liturgia.

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

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

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

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

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

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

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

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

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JÚNIUS 2. 19.00 Kaviár és lencse. JÚNIUS 7. 
17.00 Kocsonya Mihály házassága. JÚNIUS 
17. 19.00 Dandin, avagy a megcsúfolt férj. 
Nyilvános főpróba. JÚNIUS 18. 19.00 Dandin, 
avagy a megcsúfolt férj.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JÚNIUS 5. 19.00 Szputnyik Hajózási Társaság 
– Modern Színház- és Viselkedéskutató 
Intézet – Labor: Kockavető.

SZÍNHÁZAK

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

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

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

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

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

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

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. 
HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó ima.
SZERDA 9.30  Baba-mama kör (Szent István-
ház), 18.30 Placid atya katekézise (templom), 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 Misével 
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus 
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra 
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót 
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). JÚNIUS 1. 
17.00 Szeretetláng engesztelő imaóra, 18.00 
Szentmise. JÚNIUS 3. 18:30 Szentségimádás 
papi és szerzetesi hivatásokért. JÚNIUS 4. 
Első péntek. JÚNIUS 5. Első szombat. 7.00 
Szentolvasó ima, 15.00 Kegyeleti megem-
lékezés június 4-ről, Trianon napjáról. JÚNIUS 
6. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja, 9.00 
Szentmise és Úrnapi körmenet, 19.00 Haydn 
mise (énekel a Szent Imre kórus). JÚNIUS 7. 
10.00 Szeniorklub (Szent Imre-ház). JÚNIUS 
11. Jézus Szentséges Szíve főünnepe. JÚNIUS 
12. Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
ünnepe. JÚNIUS 13. 17.00 Zsibongó-mise.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET 
SZIE-programok  
június 2.–16. között
A GURIGA Csoport Pécsre látogat, ki-
rándulás XI. kerületi fogyatékkal élőknek, 
június 5-én, kísérők jelentkezését is várjuk, 
szuhaj.eszter@hdsnet.hu, 209-3963
BABA-MAMA KLUB óvodáskorúak-
nak minden szerda délelőtt, a Szent 
István-házban (Himfy u. 9.), 226-8907, 
tunde@gportal.hu
FESTŐSZAKKÖR keddenként, 15 órától, 
a Szent Imre Gimnáziumban, sagodi.
ferenc@chello.hu 
TAROKKTANFOLYAM, 
torokt@gmail.com  
FOCIKÖR, szerda esténként, Kiss János 
altábornagy u., meszena@gmail.com
A SZENTIMREVÁROSI DARVAK 
érintős rögbi csapat felvételt hirdet több 
korosztályban, katoek@gmail.com
WWW.SZIE.COMMUNIO.HU  

JÚNIUS 2.
17.15 A rendezvénysorozatot megnyitja: Molnár 

Gyula polgármester.
17.30 Jelenszky László karikatúra-kiállítását meg-

nyitja Szesztay András, Újbuda Kulturális 
Bizottságának elnöke.

18.00 „Derűs dallamok”, az AKH Opera- és dalstú-
dió ünnepi koncertje.

JÚNIUS 3.
10.00 Kortárs Költők költészeti szemle. A Nyugdí-

jasok Országos Szövetsége által meghirde-
tett versmondó verseny budapesti és Pest-
megyei elődöntője.

16.00–19.00 Ahol élsz – albertfalvai körkép. Ilyen 
volt, ilyen lett. Tárlatvezetés az Albertfalvi 
Helytörténeti Gyűjtemény- és Iskolamúze-
umban (Pentele u. 8.).

JÚNIUS 4. 
18.00 Táncünnep és bográcsparti. Közreműköd-

nek: az AKH Divattánctanoda növendékei, 
a Cavinton Néptáncegyüttes, a Line Dance 
csoport countrytánc bemutatója, az AKH 
Hobbitánc Klub Salsa Formációs Csoportja. 
Össztánc.

JÚNIUS 5. 
10.00–13.00 Amit az egészségéért mindenki 

megtehet – Szűrővizsgálatok a Harmónia 
Életreform Központ és az Albertfalvi Cukor-

betegek Klubja közreműködésével.
11.00 Csoportos Pilates tornabemutató.
12.00 Előadás a finomterápiás és diagnosztikai 

módszerekről.
  A Buborék Szabadművészeti Egyesület ki-

állítása és kreatív kézműves-foglalkozása: 
Ytong szobrászat.

16.00 Banor és a Varázsló – bábjáték.
16.30 A Sajtkukaczok zenés gyermekkoncertje.
17.15 Akrobatikus rock and roll bemutató a Don 

Bosco Katolikus Általános Iskola rocky tánco-
sainak előadásában.

18.00 Musicalvarázs – a Petőfi Musical Stúdió mű-
sora.

19.00 Magyar abszurd – Dolák Saly Róbert előadó-
művész, író, zeneszerző önálló estje. A mű-
vész az előadás után dedikálja Agyatlantisz 
című könyvét.

20.00 Báli buli. Zenél: Márki István.

JÚNIUS 6. 
14.00–17.00 „Bent vagyunk a vízben” – a Budapest 

Honvéd Sportegyesület szinkronúszó szak-
osztályának bemutatója. Ingyenes uszoda-
látogatás záróráig a Nyéki Imre Uszodában 
(Csak az 1116 irányítószámmal rendelkező 
családok részére!)

19.30 az AKH Gesualdo Kamarakórusának hang-
versenye a Szent Mihály-plébániatemplom-
ban  (Bükköny u. 3).

ALBERTFALVI NAPOK
2010. JÚNIUS 2–6.

Az egyszeri 20%-os kedvezmény más akciókkal 
és kedvezményekkel nem vonható össze.
A kedvezményes kupont fizetésnél  
le kell adni.
Cím: IL Treno Éttetem 
1115 Bp. Bartók Béla út 105-113
Telefon: +36 30 6994077
BEVÁLTHATÓ: 
2010. 07. 31-ig

kedvezmény
az á la carte 

éttermi fogyasztásból

20%
Egyszeri



Kerületek  
II. Foci Tornája

Június 5-én rendezik meg 
a Kerületek II. Foci Tornáját 
a III. kerületi TUE sportköz-
pontban (Kalap utca 1.). 
Az eddig benevezett 24 csa-
patban önkormányzati köz-
tisztviselők, így többek között 
polgármesterek, alpolgár-
mesterek, jegyzők szerepel-
hetnek. Tavaly a XII. kerület 
vitte el a bajnoki címet a kerü-
letek fociversenyében.
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A Sopron úti jégcsarnokban két és fél 
évvel ezelőtt 13 gyermek részvételével 
indult el a hokioktatás. Ma 70 tagot 
számlál a Budai Bocsok Jégkorong 
Sportegyesület, amely sikerei ellenére 
szűkös költségvetésből gazdálkodik. 
Schneller Domonkos önkormányzati 
képviselő a Bocsok támogatását kérte 
a kerületi képviselő-testülettől.

A Budai Bocsok hokiklubjában már öt-
éves apróságok is kergetik a korongot, 12 
éves korukra pedig már mindent tudnak 
a jégkorongozásról. A hokisuliban három 
korcsoportban zajlik a heti 3–4 edzés. Sőt, 
a kicsik olyan magas szinten művelik a 

sportágat, hogy az osztrák–magyar jégko-
rong-válogatott mérkőzése előtt a Bocsok 
játszották a felvezető meccsek egyikét. 
Gömöri Csaba, a Bocsok kérlelhetetlen, de 
igazságos edzője szerint a titok az elkötele-
zettségben és a játék szeretetében rejlik. A 
gyerekek ugyanazt a jégkorongot játsszák, 
mint a felnőttek, egyedül a testjátékot 
hagyják ki a technikai képzésből az esetle-
ges sérülések elkerülése érdekében.
 Schneller Domonkos önkormányzati 
képviselő, a Fidesz kerületi elnöke szintén a 
sportág rajongója és művelője, így hozzáér-

Megérdemlik a támogatást a Budai Bocsok 

Kicsik, de nem kispályások

Az NB I/B záró fordulójában már baj-
nokként lépett pályára az ÚTC női 
kézilabdacsapata. A második helyen 
álló Hajdúnánás ugyanis korábban 
váratlan vereséget szenvedett, így az 
újbudai lányok idegenbeli győzelme 
után megnyílt az út a bajnoki cím felé.

A záró fordulóban a Hajdúnánás csapa-
tát láttuk vendégül. December közepén 
idegenben 24:24-re végződött a két csapat 
találkozója. A mostani mérkőzésnek már 
nem volt tétje, azonban mindkét csapat-
nak meg kellett mutatnia, hogy méltán 
szereztek arany- és ezüstérmet ebben az 
idényben. Az első félidő java része hajdú-
nánási mezőnyfölénnyel és előnnyel zaj-
lott, a végére azonban az újbudai lányok 
átvették az irányítást, ám egy balszeren-
csés fordulat miatt mégiscsak a vendégek 
vonultak előnnyel a félidős pihenőre. 
 A második játékrész viszont már azt 
hozta, amit valójában tud az ÚTC. Meg-
győző, 11 gólos győzelmet arattunk, stílu-
sosan a XI. kerületben. Végeredményben 
az NB I/B Keleti csoportjának mezőnyé-
ben a legtöbb gólt a mi lányaink lőtték és a 

Schneller Domonkos önkormányzati képviselő nemcsak a „Bocsokat”, a sportágat is szereti

legkevesebbet is ők kapták. A záró fordu-
lóra, az aranyérmek átadására kilátogatott 
Sinka László, a Magyar Kézilabda Szö-
vetség elnöke is. A találkozó után Molnár 
Gyula polgármester, az Újbuda TC elnöke 
gratulált a csapatnak, és sikeres felkészü-
lést kívánt a következő negyedévre, hiszen 
azzal már magasabb osztályt veszik célba. 
 Vladár László szakosztályvezető re-
ményei szerint az új igazolások révén egy 
jól felkészült, korszerű stílust játszó gárda 
vág neki ősszel a bajnokságnak.
 – Már az év eleji esélylatolgatásoknál 
sokan kikiáltottak bennünket bajnoknak, 
és végül igazuk is lett, bár az odavezető út 
tavasszal némileg göröngyösebbre sike-
rült, mint azt terveztem – értékelte az évet 
dr. Ökrös Csaba vezetőedző. – Számunk-
ra az egész bajnokságban az NB I volt a 
mérce, ezért fontosnak tartottam, hogy 
megközelítsük annak az osztálynak az 
edzésszámát. Remélem, támogatóink se-
gítségünkre lesznek a következő idényben 
is, hogy megint egy jó csapatot tudjunk 
„harcba” küldeni az Újbuda színeiben! 

Vendégh Zsolt
Újbuda TC

Aranyérmes újbudai lányok

A GYŐZTES CSAPAT: Janurik Kinga, Székely Zsófia, Huszár Viktória, Ónodi Erika, Tápai Andrea, Drávai Gyöngyi, Nagy Zsanett, Kuti Szandra, Kosik 
Adél, Burai Edina, Nagy Brigitta, Lévay Fruzsina, Varga Anna, Tiba Nikolett és File Ágnes. Az edző: dr. Ökrös Csaba, a csapat technikai vezetője: 
Nádori Pál. Kapusedző: Gábor Péter, gyúró: Kovács Judit. Szakosztályvezető Vladár László, a szakosztályi koordinátor pedig Kékesi Krisztina.

tőként tudja megítélni a hokiklubban folyó 
szakmai munkát. A képviselő elmondta, 
az egyesületet gyakorlatilag a szülők tart-
ják fenn, kisebb részben pedig szponzori 
támogatásból fedezik a költségeket. Feb-
ruárban az idei költségvetés megszavazása 
előtt a képviselő benyújtott egy módosító 
indítványt, amelyben kétmilliós támoga-
tást kért a Bocsoknak, de a testület nemmel 
szavazott. Schneller Domonkos májusban 
újra benyújtotta a jégkorongosok támoga-
tásra vonatkozó indítványát, hiszen úgy ér-
zi, az Újbuda Torna Club (ÚTC) 200 mil-
liós önkormányzati forrásához képest ez 
az összeg, ami ÚTC-forrás egy százaléka, 
nem terhelné meg az Önkormányzatot. 

– Azt szeretném elérni, hogy a jégkorong 
Újbuda népszerű sportja legyen, és minél 
több család megengedhesse magának a já-
ték örömét – tette hozzá a képviselő. 
 A májusi testületi ülésen végül nem sza-
vaztak a módosító indítványról. Schneller 
Domonkos a Jogi Bizottság elnökeként úgy 
értékeli a helyzetet, hibásan vezették le az 
adott napirendi pont tárgyalását, ezért re-
méli, Újbuda Önkormányzata orvosolni 
fogja a problémát, és más tartalékkeretből 
biztosítja a hokiklub támogatását.

T. D.
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Sikertörténet számokban
 Az 1950-es évek elejétől élénk kézilab-
da élet indul el a XI. kerületben. A BHG, 
Híradástechnikai Vállalat, Keltex, Magyar 
Kábelgyár, Caola, BEAC és Lágymányosi 
TC jelzik a legfontosabb egyesületeket
 2007 őszén létrejön az Újbuda TC, 
amely beépíti a Lágymányosi TC női ké-
zilabdasportágát
 A 2008–2009-es idényben Újbuda-
Goldberger SE néven az NB I-ben szere-
pelünk
 Az Újbuda TC női kézilabdásai a 
2008/2009-es idényben az NB I/B Keleti 
csoportjában szerepelnek 
 2009 tavaszán a legjobb 4 közé kerül 
a Magyar Kupában (a Győr, a Debrecen 
és a Kiskunhalas mellett) az Újbuda TC és 
bronzérmes lesz: sporttörténeti siker a 
XI. kerületnek
 A 2009/2010-es idényben az Újbuda 
TC női kézilabdacsapata megnyeri az NB 
I/B Keleti csoportját és jogot nyer az NB 
I-ben való indulásra
 2010 elején az Újbuda TC a Magyar 
Kupában a legjobb nyolc közé jut el, az 
FTC állítja meg
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