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Gentleman felajánlás
Egy angol úriember ötmillió 
forintot ajánlott fel a Bikás 
parki sportpálya bővítésére, 
felújítására.

Koncertsorozattal folyta-
tódnak a „Fonódások”.
Fellép mások mellett Palya 
Bea és a Ghymes is.

15 éves a Fonó

írásunk az 9. oldaloncikkünk a 8. oldalon

Jókedvvel, bőséggel
Ezúttal bográcsos nyári étel, 
Sean Pean és Madonna szerepel 
a kínálatban

összeállításunk a 12. oldalon

A kerület regionális tanévnyitóján, amelyet 
az Önkormányzat a fennállásának 25. év-
fordulóját ünneplő Csíki-hegyek Általános 
Iskolában tartott, ellátogatott Ábel Anita, 
a „Szomszédok” Magenheim Julcsija is. 
Ábel Anita reggel az első napra igyekvő 
kisiskolásokat segítette a forgalmas keresz-
teződésnél való könnyebb átjutásban. Az 
iskolába menet a gyermekek egy „Bizton-
ságban Újbudán” feliratú foszforeszkáló 
mágneses karkötőt kaptak. A tanévnyitón 
az alsósok a nyár szellemét idéző Neoton-
dalra mutatták be strandon játszódó kore-
ográfiájukat, később néptáncot adtak elő, 
majd egy jeleneten keresztül mesélték el a 
közönségnek, miért jó a Csíkibe járni. 
 Hogy a gyermekek biztonságban jus-
sanak el az iskolába, Újbuda Önkormány-
zata a tavaly indított nagysikerű „Lollipop” 
akciót idén is folytatja. A XI. kerületi rend-
őrséggel és közterület-felügyelőkkel, kerü-
letőrökkel együttműködve a tanév első he-
teiben segítséget nyújtanak a kisdiákoknak 
az iskolájuk közelében lévő forgalmas gya-
logátkelőhelyeken való közlekedésében. 
Az akcióban az első tanítási napon részt 
vettek az Újbuda 60+ önkéntesei is, akik 
szeretnék, ha unokáik mihamarabb meg-
tanulnák a gyalogos közlekedés szabályait. 

Az angolszász országokban ismert és be-
vált rendszerben civil segítők megkülön-
böztető ruhában és az autókat megállító 
táblával állnak egy-egy olyan útszaka-
szon, ahol a gyerekek számára az átke-
lés veszélyesebb. A nyalókára (angolul 
lollipop) hasonlító tábla miatt Lollipop 
Ladyknek nevezett segítők megállítják a 
forgalmat addig, amíg a gyerekek átkel-
nek az úton.
 Újbuda Önkormányzata kibővítette 
gyermektámogatási rendszerét, és idén 
már nemcsak az 1. és 2., de a 3. osztályo-
sok szüleinek sem kell fizetniük a tan-
könyvcsomagért. Az Önkormányzat az 
5. és 6. évfolyamba járó tanulók számára 
ebben az évben is kerékpáros és kismoto-
ros KRESZ-tanfolyamot szervez, a 7. évfo-
lyamosok pedig elsősegély-tanfolyamon 
vehetnek részt. A kerületben élő 13 éves 
leányok ez évben is ingyenesen részesül-
hetnek a HPV-vírus elleni védőoltásban. 
Az egészséges és kiegyensúlyozott táplál-
kozás jegyében az Önkormányzat 2010-
ben is átvállalta az áfa-emelés és a gazda-
sági válság okozta áremelkedést, ezért az 
étkezésért a szülőknek idén is annyit kell 
fizetniük, mint az elmúlt években. 

(Részletek lenn, és a 3. oldalon)

A harmadikosok 
is ingyen kapják 
a tankönyveket

ÓVODAI CSOMAG
Minden kiscsoportos számára biztosítunk egy olyan csomagot, 
mely tartalmaz ruhára vasalható matricákat, illetve amivel a 
kicsik fogasát, szekrényét, poharát lehet megjelölni. 
Óvodák számára a higiénés viszonyok további javítása érdeké-
ben WC-papírt, papír zsebkendőt, szalvétát, folyékony szap-
pant biztosítunk. Ezáltal is levéve a szülők válláról azt a több 
évtizedes pluszterhet, hogy ezeket ők vigyék be az óvodákba.

ÓVODÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
Az a szülő, aki legfeljebb az általános iskola nyolcadik osztályát 
végezte el gyermeke hároméves koráig, és gyermekét beíratta 
az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvo-
dába járatásáról az Önkormányzat jegyzőjénél támogatást 
igényelhet. A pénzbeli támogatás összege gyermekenként 
első alkalommal 20 000 Ft, ezt követőn esetenként és gyerme-
kenként 10 000 Ft. A támogatást a jogosultság megállapítása 
esetén, évi két alkalommal kell folyósítani. 

TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS
A tanulók ingyenes tankönyvellátásán kívül, melyet a törvény 
biztosít, további ingyenes tankönyvet kap a kerületben az ál-
talános iskolák 1.-2. és 3. évfolyama. 2004 óta az erre fordított 
önkormányzati támogatás 8,8 millióról 24 millióra emelkedett, 
ez idén további 8 millió Ft pluszköltséget jelent. Az 5. és 6. év-
folyamra járó tanulóink számára kerékpár és kismotor KRESZ-
tanfolyamot szervezünk, annak érdekében, hogy a gyerekek az 
ott tanultak alapján nagyobb biztonsággal vehessenek részt a 
közlekedésben. A 7. évfolyamra járók számára elsősegélynyúj-
tó-tanfolyamot szervezünk.

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS 
Szociálisan rászorulók részére – 8000 Ft értékben – ingyen 
tankönyv formájában, az intézményvezető döntése alapján 
adható

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
Ha a családban az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 130 százalékát (2009-ben ez 37 050 Ft).

RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
Az Önkormányzat állapíthatja meg időszakosan létfenntar-
tási gondokkal küzdő családoknak, rendkívüli élethelyzetek 
esetén, vagy ha a családban az 1 főre jutó havi jövedelem ösz-
szege nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 százalékát 
(2009-ben ez 57 000 Ft).

KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául 

rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, 
és nyugellátásban vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyug-
díjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak 
járadékában részesül.

GYERMEKEK KARÁCSONYI TÁMOGATÁSA
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, vala-
mint a kerületi lakóhellyel rendelkező három- vagy többgyer-
mekes családok számára december hónapban egyszeri támo-
gatás folyósítása történhet, mely gyermekenként 5000 Ft.

NEVELÉSI TÁMOGATÁS
Az Önkormányzat által támogatott bölcsődei férőhelyet nem 
igénybevevő szülő részére állapítható meg. A támogatás ösz-
szege a gyermek második életévének betöltését megelőzően 
havi 30 000 Ft, azt követően pedig a harmadik életévének be-
töltéséig havi 60 000 Ft. Eddig 84 kérelem érkezett hozzánk, 11 
esetben 30 000 Ft, 7 esetben 60 000 Ft támogatásról született 
döntés, a többi kérelem elbírálása folyamatban van. 

VÉDŐOLTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG
Ebben az évben 900 lánygyermek részesült az ingyenesen 
kapható HPV elleni védőoltásban. Közel 400 lány pedig a ked-
vezményesen igényelhető oltásban. 

EGÉSZSÉGES ÉS OLCSÓ ÉTKEZTETÉS
Kerületünk minden óvodájában és általános iskolájában emelt 
szintű étkeztetés folyik. A gyermekek napi étrendjét az egész-
séges életmódot szem előtt tartva állítják össze. Figyelembe 
véve, hogy minden gyermek a fejlődéséhez szükséges, megfe-
lelő mennyiségű ásványi és rostanyaghoz jusson.
Az idei áfaemelés és a gazdasági válság okozta árnövekedést 
Önkormányzatunk átvállalta, így az étkezésért idén is annyit 
kell fizetni, mint tavaly (ezt 2011-ig vállaltuk).

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS 
Az iskola, az óvoda vezetője – egyéni elbírálás alapján – ked-
vezményt állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának 
megfizetésére. 2010-ben egy 130 MFt-os keretet állapítottunk 
erre meg, a június igényeket összesítve eddig 62 MFt összegű 
kérelem érkezett. Amennyiben a családban az 1 főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, a kedvez-
mény mértéke 50, 75 és 90 százalék lehet. 

UTAZÁSI TÁMOGATÁS
Annak a gyermeknek állapítható meg, akinek esetében az 
oktatási intézmény igazolja, hogy a tanuló lakóhelye és az 
oktatási intézmény távolsága indokolja a tömegközlekedési 
eszköz használatát. Az utazási támogatás szeptembertől ja-
nuárig, illetve februártól júniusig állapítható meg. Ez a család 
jövedelmétől függően havi 2500, 2000, 1500 Ft lehet.

Lágymányos első temploma

Mintegy 150 bográcsban főttek a 
finomságok szeptember első szom-
batján Újbudán. Noha az időjárás idén 
sem kényeztette el a vállalkozó kedvű 
amatőr séfeket, reggel a gazdagréti 
Halászléfőző versenyen száz csapat 
fogott neki a halpucolásnak, két órával 
később pedig az első Lecsófesztivál 
indult Kelenvölgyben.

Több mázsa méretes ponty érkezett Gaz-
dagrétre reggel nyolc órára a világszerte 
híres magyar főzőtudomány egyik leg-
ízletesebb remekművéhez, a halászléhez. 
Mint ahogy országszerte ilyenkor rende-
zik a legtöbb bor- és főzőversenyt, úgy a 
lakótelepen is évtizedek óta a szeptember 
a legkülönlegesebb receptek megméret-
tetésének hava. Idén közel száz csapat 
verbuválódott a munkahelyi közösségek, 
a baráti társaságok, a családtagok vállal-
kozó kedve nyomán. Volt, aki egymaga 
fogott hozzá, és voltak, akik tízen-húszan 
is szurkoltak a bogrács körül, hogy ebben 
az évben az övék legyen a legjobb.
 Ez a verseny Újbuda egyik legrégibb 
hagyománya, immár több mint két évti-
zede rotyognak a halászlevek Gazdagré-
ten az ősz első havában. Ez tehát egy olyan 
szokás, amelyet a mindenkori városve-
zetők is nagy becsben tartanak. Nem fog 
rajta rendszerváltozás, gazdasági válság 
vagy választási kampány. A halászléfőző 
verseny örök darab Újbuda életében. 
 Ebben az évben a rendezők, az 
ÚjbudaTV munkatársai a kerület öt legjobb 
éttermének szakembereit hívták a zsűribe, 
hiszen száz tányér halászlé elbírálása már 
jócskán meghaladja a hétköznapi ember 
kapacitását. A kerület öt kiváló étterme 
küldte el mesterét, hogy eldöntse, ki főzte a 
leggusztusosabb, legízletesebb halászlét. 
 Bár úgy tartják, a bográcsos ételek el-
készítésében a férfiak viszik a pálmát, idén 
a zsűri választása a szebbik nem vezette 
csapatra esett.                   folytatás a 2. oldalon

Néhány év, és végre saját temploma 
lesz a lágymányosiaknak. A hetven éve 
tervezett, többször meghiúsult vállalko-
zás már az engedélyeztetési folyamat-
nál tart. Jahoda Róbert építész alkotása 
nyomán templom és plébánia épül az 
Etele út 3. szám alatti telken. Itt végzik 
majd a szakrális mellett a kulturális 
tevékenységet is. A területen helyet kap 
a helyi idősek napközi otthona is.

Decemberben lesz két esztendeje, hogy 
Újbuda Önkormányzata 99 évre ingye-
nes használatra adta a Fehérvári út–Etele 
út találkozásánál lévő területet a Budapest 
Lágymányos Szent Adalbert Plébániának. 
Azóta elkészültek az építészeti tervek, és 
ha az építési engedélyek is meglesznek, 
megkezdődhet a beruházás gyakorlati 
folyamatának előkészítése. Musits Antal 
(Tóni atya) érdemes esperes, plébános la-
punknak elmondta, egy hozzávetőlegesen 
750 millió forintos beruházásról van 
szó, melynek költségeit elő kell 
teremteni, majd az épületek, va-
lamint környezetük fenntartá-
sáról kell gondoskodni. 
 Ebben a vállalásban Erdő 
Péter bíboros, prímás, Esz-
tergom-Budapest Főegyház-
megye érsekének javaslata 
alapján a Főegyházmegye a 
maga lehetőségei szerint tá-
mogatja a plébánia törekvését. 
A hívektől ilyen mértékű ado-
mányokra nem lehet számí-
tani, a plébános azonban úgy 
fogalmazott, az államnak és 
az önkormányzatnak lesznek 
lehetőségei, hogy amennyiben 

fontosnak ítélik az ügyet, anyagilag is se-
gítsék a megvalósítást.
 Az egyház hármas misszióját – meg-
szentelés, oktatás, szeretetszolgálat – itt, 
Lágymányoson szerény körülmények kö-
zött, de kitartó munkával, a hívek elköte-
lezettségével jelenleg is sikerül teljesíteni. 
A Fehérvári úti kis kápolna a szentmisék 
és a fiatalok vallásoktatásának helyszíne. 
Kényelmesebben, több lehetőséget nyújt-
va ezt a szerepet az új plébániaépület veszi 
át, amely egyéb közösségi eseményeknek 
is helyszíne lesz. Az 1994-ben létrehozott 
Szent Adalbert Missziós Alapítvány égisze 
alatt szervezik egyebek között a cserkész-
életet, az idősekkel való foglalkozást, vala-

mint a határon túli magyarokkal történő 
folyamatos kapcsolattartást és segítség-
nyújtást. Ezek mellet több mint egy évti-
zede ingyenes fogorvosi ellátást nyújtanak 
mindazoknak, akik a térítésmentesség 
megszüntetésével nem tudják megfizetni 
a kezeléseket. 
 Vállalásaik közül Tóni atya kiemel-
te, hogy a panelházakban rácsok mögött, 
bezárt életet élő időseknek szeretnének 
tartalmas, méltó napi elfoglaltságot biz-
tosítani azzal a 70–80 embert befogadó 
napközi otthonnal, ahol együtt lehetnek, 
beszélgethetnek, segíthetik egymást. A 
plébános úgy fogalmazott, templomot 
nem azért építünk, hogy egy épülettel 
több legyen, hanem azért, hogy Isten háza 

mindenki előtt nyitva állva a lélek 
megnyugvását és békéjét 

szolgálja, a rend nyu-
galmát hirdesse. 

Szeifried 
Adél

Újbuda Önkormányzata 99 évre ingyenesen adja a területet az egyháznak

Megkezdődött a 2010/11-es tanév Halászlé és lecsó mesterfokon
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szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
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 fogadóóráját 16–17 óráig a 
Fejér Lipót u. 63., félemelet 3. szám 
alatti Fidesz-irodában. Előzetes beje-
lentkezés: 06/20/2000-781.
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) szeptem-
ber 28-án (kedd) 17 órakor tartja 
fogadóóráját, a Bartók B. út 19. szám 
alatti helyiségben (bejárat a Mészöly 
utcából).

AZ XI. KERÜLETI MSZP PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 371-0022 
ez egyben a 16-os sz. országgyűlési vá-
lasztókerület választási irodája. Nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig 10–17 óráig 
szombaton 10–13 óráig.
15-ös sz. országgyűlési választókerület 
választási irodája. Helyszín: 1114 Bartók 
Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől) 
Tel.: 466-6235. Nyitva tartás: csütörtö-
kön 16–18 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerü-
let választási irodája. Helyszín: 1118 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás: hétfőn 16–19 óráig, csütörtökön 
16–19 óráig.
Állandó programok:
Minden hónap első szerdáján 17 órá-
tól: jogi, munkaügyi, munkajogi; adó-, 
könyvvezetési és vállalkozási; lakásépí-
tési, -vásárlási, -felújítási ügyekben in-
gyenes tanácsadás.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig. Minden hó-
nap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig 
munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, 
adózással, nyugdíjazással kapcsolatos 
tanácsadás. Dr. Oláh András Sándor 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart 
kedden 15–17 óráig. Szeretetklub műkö-
dik minden hónap 2. csütörtökén 10–12 
óráig, ahová várunk minden korosz-
tályt, nőket és férfiakat, ahol bármiről el-
beszélgethetünk. Célunk, hogy segítsük 
egymást vidám hangulatban. Minden 
hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás 
euró- és svájcifrank-alapú, megbízható 
hozamú termékek tárgyában. Rozgonyi 
György Gábor segítségével (R2G 
Financial) emellett legális adócsökken-
tő megoldások bemutatása cégeknek. 
Időpontfoglalás a +36/20/958-6769 te-
lefonszámon vagy a gyrozgonyi@gmail.
com címen lehetséges. 
Program:
Szeptember 22-én 18 órakor filmest. 
Novák Tamás és Skrabski Fruzsina Bűn 
és büntetlenség című, Biszku Báláról ké-
szült dokumentumfilmjének vetítése. 

JOBBIKOS KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
A Jobbik XI. kerületi országgyűlési kép-
viselői rendszeres fogadóórát tartanak a 
párt Villányi út 20/A alatti irodájában. 
Minden hónap első szerdáján Dúró 
Dóra (15. vk.), második szerdáján Szabó 
Gábor (16. vk.), harmadik szerdáján 
Novák Előd (17. vk.) várja 17 órától az 
állampolgárokat. Ajánlott az előzetes 
időpontfoglalás az ujbuda@jobbik.hu 
címen, vagy Dúró Dórához a 06/70
/379-9220, Szabó Gáborhoz a 06/70/11-
15-55, Novák Elődhöz a 06/70/420-7715 
számon.

MDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodájá-
ban (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz 
u. felől) minden kedden és csütörtökön 
17–19 óra között tartunk fogadóórát.

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

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

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12., szerdán 14–17 óráig. 
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főn 14–17, szerdán 9–12 óráig. Tel.: 
3723-497.

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 hónap 
2. csütörtökén a Csíki-hegyek 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: min-
den hó harmadik hétfőjén 15–17 
óráig a XI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai 
u. 5.) III. emeleti 307-es tárgyalójá-
ban. Bejelentkezés az alpolgármesteri 
fogadóórára az Igazgatási Csoportnál 
személyesen, vagy telefonon a 372-
4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP-LISTA) szep-
tember 23-án (csütörtök) 17 órakor 
tartja fogadóóráját, a Kaptárkő u. 8. 
számú alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvise-
lő szeptember 2-án 17 órakor a Fidesz 
Regős utca 13. szám alatti irodájában 
várja az érdeklődőket.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ország-
gyűlési és kerületi képviselő szep-
tember 6-án 17 órakor a Fidesz 
Regős utca 13. szám alatti irodájában 
várja az érdeklődőket. A kérdése-
ket, észrevételeket addig is a kupper.
andras@fidesz.hu e-mail címre vagy 
a www.kupperandras.hu portál üze-
nő falára lehet elküldeni.
LAKOS IMRE alpolgármester. Alpolgár-
mesteri fogadóóra: minden hó-
nap 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 

Képviselői fogadóórák, 
programok

ELEVEN CENTER
  Rétköz u. 7. Nyitva tartás: hétfőn 
15–19, kedden 9–13, szerdán és csü-
törtökön 14–18 óráig, pénteken 9–13. 
Tel.: 248-0777.

Sok döntést meghoztak utolsó ülésü-
kön, többet viszont utódaikra bíztak 
a budapesti képviselők a Fővárosi 
Közgyűlésben. Legközelebb az októ-
ber 3-i önkormányzati választás után 
már az új testület ül össze. Elbúcsúzott 
Demszky Gábor főpolgármester, aki 
húsz évig irányította a várost. És bár az 
utolsó ülésen többször is éles vita folyt 
a pártok között, ami részben a kam-
pánynak is betudható, abban minden 
felszólaló egyetértett, a főpolgármes-
ter teljesítményét nehezen lehet majd 
utolérni. 

1990-ben még a képviselők választottak 
főpolgármestert, 1994-től viszont már 
közvetlenül az állampolgárok: Demszky 
Gábor öt cikluson keresztül, húsz évig volt 
a főváros első embere. Az augusztus végi 
utolsó közgyűlésen elbúcsúzott, az októ-
beri választáson már nem indul. Beszédé-
ben megköszönte a képviselők munkáját, 
felidézte, hogy gyakran voltak heves vi-
ták, azonban a döntések nagy részét teljes 
egyetértésben hozták meg. Egy mondattal 
értékelte az elmúlt húsz évet: a történelem-
ben csak boldog kezdet van, de nincsen 
happy end, tevékenységét az utókor ítéli 
majd meg.
 A leköszönő főpolgármester négy ja-
vaslatot tett az új városvezetésnek. Az első, 
hogy őrizzék meg a város 1995-ben kidol-
gozott városgazdálkodási modelljét, mert 
szerinte így lehet elérni, hogy a költségve-
tés 30–40 százalékát fejlesztésekre fordít-
sák. Másodikként azt üzente a következő 
testületnek, hogy folytassa a 4-es metró 
építését, ne csak a Kelenföldi és a Keleti 

pályaudvar közötti szakasz készüljön el. 
Demszky Gábor szerint meg kell őrizni a 
város kulturális önállóságát, és óvott attól, 
hogy a politika rátelepedjen a kultúrára. 
Negyedikként pedig azt javasolta az utó-
doknak, hogy legyenek szolidárisak és to-
leránsak a legszegényebbekkel. 
 Demszky Gábor beszéde után mind-
egyik frakcióvezető felszólalt. Megköszön-
ték a főpolgármester munkáját, bírálatot 
senki sem fogalmazott meg. A fideszes 
György István ezt azzal magyarázta, hogy 
ilyen emelkedett pillanatban nincs helye 
a kritikának, és nehezen lesz utánozható 
Demszky Gábor azon teljesítménye, hogy 
egymás után ötször választották meg fő-
polgármesternek. 

Döntések, viták, elmaradt  
szavazások
Mégsem drágul a távfűtés Budapesten, 
miután a Fővárosi Közgyűlés a választás 
előtti utolsó ülésén túlnyomó többséggel 
megszavazta az előterjesztést. Több mint 
kétszázezer háztartásnak kedveztek ezzel 
a képviselők. A Főtáv még augusztus köze-
pén jelezte, mivel a második negyedévben 
drágult a földgáz a nemzetközi piacon és 
a forint gyengült a dollárhoz képest, meg-
emeli a hődíj árát. A fővárosi képviselők 
szerint azonban – összhangban a gázárat 
befagyasztó kormányzati döntéssel – nem 
kell emelni a távhő árát, az önkormány-
zati tulajdonban levő cég hárommilliárd 
forintos bevételkiesése pedig a felszólalók 
szerint nem okoz jelentős károkat. Bár 
arról vita volt a pártok között, hogy az új 
kormány vagy a távozó városvezetés hi-

bájából kellett volna emelni az árat, végül 
az SZDSZ-es Ikvai-Szabó Imre kivételével 
mindenki elfogadta a javaslatot. 
 Egy másik fontos témában, a 
metrókocsik ügyében viszont a következő 
testületre hagyták a döntést: nem bontot-
ták fel a szerződést a francia gyártóval a 
2-es metró új kocsijaira, holott már lejárt 
a határidő, amikorra a cégnek be kellett 
volna szereznie a hatósági engedélyt. A 
vidámpark átalakításáról sem határoztak, 
azonban százmillió forint kölcsönt, vala-
mint százmillió forint támogatást adtak 
a városligeti, fővárosi tulajdonban lévő 
szórakoztatóközpontnak. A cég átalakí-
tásáról már hónapokkal ezelőtt keringtek 
hírek, állítólag az állatkerttel akarták ösz-
szevonni, végül ez a döntés is a következő 
képviselő-testületre maradt. Egyik utolsó 
javaslatként a fővárosi képviselők elfo-
gadták, hogy megvehetik eddig használt 
hordozható számítógépüket, nagyjából 50 
ezer forintos áron. Ezt az MDF-es előter-
jesztést először levették a napirendről, ké-
sőbb – hosszas vita után – mégis megsza-
vazták. Döntöttek a díszpolgári címekről 
is. A kitüntetéseket november 17-én, Pest, 
Buda és Óbuda egyesítésének évfordulóján 
adják majd át tizenhárom közéleti szerep-
lőnek, mások mellett Albert Flóriánnak, 
Demjén Ferencnek, Miklósa Erikának és 
Szörényi Leventének. 
 A képviselők utoljára üléseztek az ok-
tóber 3-i önkormányzati választás előtt. 
Az eddig 67 tagú Fővárosi Közgyűlés a 
következő ciklusban a főpolgármesterrel 
együtt már csak 34 fős lesz az Országgyű-
lés döntésének értelmében. 

g. p.

Húsz év után elbúcsúzott Demszky
Nem drágul a távhő – A metrókocsikról az új közgyűlés dönthet

folytatás az első oldalról 
Az igazi, a hagyományos magyar halászlé 
győzött, az alapanyagok is a megszokot-
tak: hagyma, pirospaprika, só, ponty és 
víz. Elkészülte után friss kenyérrel fo-
gyasztva. Az is régi tapasztalat, hogy ne-
vetés és vidámság nélkül aligha készülhet 
el a magyar gasztronómia egyik legszebb 
ékköve, a bográcsban főtt halászlé. Ezút-
tal is, mint mindig a polgármester adta a 
halat, három országgyűlési és jó pár ön-
kormányzati képviselő és képviselőjelölt 
pedig a tüzifát, a díjakat és a rendezvény 
egyéb költségeit finanszírozta. 

Aki nem szereti a halat, vagy éppen más-
fajta ízekre vágyik, mostantól nem marad 
program nélkül, mivel idén – hagyomány-
teremtő céllal – Kelenvölgyben megtartot-
ták az első Lecsófesztivált.
 A versenyzők a tűzrakó helyhez tűzi-
fát, ivóvizet, három kiló paprikát, fél kiló 
hagymát, fél kiló paradicsomot és egy kiló 
frissen sült kenyeret kaptak. Persze szinte 
minden csapatnál volt egy kis szalonna, 
néhány rőf házikolbász, az elmaradhatat-
lan pirospaprika, só, ízlés szerint bors, és 
helyenként a specialitásnak megfelelő tar-
honya, esetleg virsli. A színpadon énekszó, 

Halászlé és lecsó 
mesterfokon

tánc, egyebek mellett kékfestőbe öltözött 
gyerekek mutatták be bámulatos műso-
rukat. Mint Morvay László, a Kelenvölgy 
Baráti Társaság elnöke, a rendezvény 
szervezője elmondta, azt szeretné, ha ez 
a Lecsófesztivál az egyik olyan közös ne-
vező lenne a kelenvölgyiek életében, ami-
kor minden konfliktust, nehézséget, akár 
még politikai nézeteltérést is hátra lehetne 
hagyni, és csak a főzésről, az együttlétről 
és a finom ízekről szólna. Az idei első, 
szemmel láthatóan beváltotta a hozzáfű-
zött reményeket.  

B. A. 

A jó családi nap receptje: két hal, két gyerek, barátok, remek hangulat és egy finom halászlé
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Október 3-án támogassa 
Ön is Molnár Gyula polgármester 
újraválasztását és önkormányzati 
képviselőjelöltjeinket!

www.molnargyula.hu         info@molnargyula.hu         zöldszám: 06/80-982-982

SZLOGENEK NÉLKÜL, CSAK A TÉNYEK...   SZAVAZZON A JÖVŐ ÚJBUDÁJÁRA!ÖSSZEFOGÁS 
ÚJBUDÁÉRT

MOLNÁR GYULA
ÚJBUDA POLGÁRMESTERE
MOLNÁR GYULAMOLNÁR GYULA

LEGYEN

 ISMÉT!

Szeptember elsején a 25 éves jubi-
leumát ünneplő Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskola születésnapját egy 
közismert személyiség, Ábel Anita is 
megtisztelte jelenlétével. 

A Szomszédok című teleregény 
Magenheim Julcsija nem véletlenül volt 
ott a gazdagréti iskola évnyitóján, hiszen 
a sorozat szerint ő is ebbe az intézménybe 
járt. A színész-műsorvezető már korán 
reggel a buszmegállóban várta az iskolába 
igyekvő gyerekeket, hogy átsegítse őket 
a forgalmas útszakaszon, majd a torna-
terembe mentek, hogy együtt vegyenek 
részt az ünnepi megnyitón. Az alsósok a 
nyár szellemét idéző Neoton-dalra mutat-
ták be strandon játszódó koreográfiájukat, 
később néptáncot adtak elő, majd egy je-
leneten keresztül mesélték el a közönség-
nek, miért jó a Csíkibe járni. A produkci-
ók után az – csak tiszteletbeli – öregdiák, 
Ábel Anita lépett színpadra, hogy kö-
szöntse a diákokat, meglepetésként pedig 
egy részletet adott elő a Micimackóból. 
 Az ünnepség végén felkísérte a meg-
szeppent elsősöket tantermükbe, hogy ki-
csit beszélgessen velük.
 A régóta itt dolgozó tanítónők még jól 
emlékeznek azokra az időkre, amikor a 
Magyar Televízió forgatócsoportja hetente 
megszállta az épületet, nem kis izgalmat 
okozva ezzel tanárnak, diáknak egyaránt. 
A kicsiknek akkoriban minden vágyuk az 
volt, hogy statisztálhassanak a sorozatban, 
így az egész iskola legszebb élményei kö-
zött tartja számon a szomszédos időket.
Ábel Anita megjegyezte, a sikeres szériá-

nak hála teleregénybeli szerepléséről már 
városi legendák is születtek. – Többször 
hallottam az elmúlt tíz évben, hogy ebben 
az iskolában végeztem a tanulmányaimat. 
Pedig én a XIII. kerületbe jártam, hétvé-
gén, ha volt iskolai jelenet, itt, Gazdagréten 
forgattunk. A sorozat 1987-es kezdetekor 
a lakótelep még egészen más képet muta-
tott: meglehetősen kietlen volt, az iskola 
épp csak egy éve működött, így a sorozat 
népszerűsége a lakótelepet is kedveltté tet-
te – mondta el a színésznő. 
 Manapság újra előkerült a teleregény, 
a Szomszédoknak immár retróérzete van. 

Ábel Anita köszöntötte a Csíki sulisokat
Az iskolában vették fel a Szomszédok egyes részeit

Erről Ábel Anita úgy vélekedett: ez talán 
annak is köszönhető, hogy a szereplők 
nem művi díszletek között, egy kitalált 
világban éltek, a történet rólunk, buda-
pestiekről szólt. A 13 év alatt egy egész 
generáció szocializálódott a teleregényen, 
amely körképet nyújtott a ’87–99-ig tartó 
időszakról. Az immár családos anyukát 
még sokszor „lejulcsizzák” az utcán. – Tíz 
éve már teljesen másról szól az életem, de 
ez is a múltam része, így el kell fogadnom 
az egykori szerepemmel való azonosítást 
– tette hozzá.

T. D.

Színházjáró program 60+ 
kártyatulajdonosoknak
Örömmel értesítjük, hogy Újbuda Ön-
kormányzata a 60+ programban 2010. 
őszén ismét színházjáró programot 
indít! A 2010/2011-es évadban már 6 
színház darabjaiból választhatnak jö-
vendő bérlettulajdonosaink (Játékszín, 
Karinthy Színház, Operett Színház, 
Pesti Színház, Vígszínház, Radnóti 
Színház). A bérlet megvételével kap-
csolatos további részletes információk a 
2010. szeptember 29-i Újbuda újságban 
lesznek olvashatók!
Kérem, olvassák figyelmesen, érdemes!

Figyelem! Itt az ősz, meg-
kezdődött az új tanév!
Keresse ön is tanfolyama-
inkat, előadásainkat!
Örömmel értesítjük, hogy Újbuda Ön-
kormányzata a 60+ program keretében 
2010. őszén ismét kedvezményes angol, 
német- és internettanfolyamot indít.
A képzések kezdő szinten történnek 20 
órás időtartamban 1500 Ft teljes kép-
zési díj befizetése mellett. A jelentkezés 
feltétele: 60+ kártya, aki még nem ren-
delkezik a kártyával, annak 
elegendő, ha a 60+ kedvez-
ménykártya igénylő adatla-
pot bemutatja. 
A jelentkezés időpontja: 2010. 
szeptember 21–27., hétköz-
napokon 9–14 óráig.
A jelentkezés helye: Újbuda 60+ Prog-
ramközpont, XI., Zsombolyai u. 6. (a 
TIT épülete).
A kedvezménykártya-igénylés feltétele: 
betöltött 60. életév és XI. kerületi lak-
cím.
A kártyaigénylő elérhető az Újbuda 
újságban, a TIT Programközpontban, 
melynek pontos címe: XI., Zsombolyai 
utca 6. szám, valamint a Polgármesteri 
Hivatal portáin és az Önkormányzat 
közösségi házaiban. 
Fontos, hogy minden jelentkező csak 
egy tanfolyamon vehet részt. Azok-
nak, akik tavasszal már jelentkeztek, de 
nem tudtak részt venni képzéseinken, 
nem kell újra jelentkezni, e-mailben és 
telefonon keresni fogjuk őket. A tan-
folyamokra kizárólag személyesen, a 
megadott időpontokban és helyszínen 
lehet jelentkezni. Az Újbuda újság kö-
vetkező számában hírt adunk a haladó 
és egyéb tanfolyamokról.
További információk az Újbuda 60+ 
Programközpontban, a következő el-
érhetőségen kaphatók: telefonszám: 
3724-636, vagy személyesen hétköz-
napokon 9–14 óráig
Nagy szeretettel várunk minden ked-
ves jelentkezőt!

Bűnmegelőzési klub 
– szeptember
Az Újbuda 60+ program keretében 2010 
júniusában bűnmegelőzési alprogram 
indult, amelyen belül két előadás lezaj-
lott már. Következő előadónk és egyben 
díszvendégünk dr. Komáromi István 
rendőr-dandártábornok, zenész, zene-
szerző, közkedvelt előadóművész lesz. 
Zenés bűnmegelőzési előadást tart 2010. 
szeptember 27-én 15 órától, melyre 
minden időskorú újbudai lakost szere-
tettel várunk. 
AZ ELŐADÁS HELYSZÍNE: Újbuda 60+ 
Programközpont, XI., Zsombolyai utca 
6. Az előadó az időseket érintő bűnmeg-
előzési esetekről, a megelőzés lehetséges 
módjairól tart előadást, sok-sok dallal és 
zenével színesítve.

Vetélkedjünk ismét!
A 80 éves Újbuda, hol élni jó! címmel 
a 60+ szomszédsági önkéntesek hely-
történeti vetélkedőt szerveznek 2010. 
október 2-án, szombaton 14 órakor 
a Gazdagréti Közösségi Házban, XI., 
Törökugrató u. 9. Tel.: 06/1-246-5253. 
Szeretettel várunk egyéni versenyzőket, 
vagy maximum 3 fős csapatokat.

JELENTKEZÉS: Gálné Bö-
be, tel. :+36/30/984-5672 
és 06/1-246-5654, vagy 
gboebe@freemail.hu.
Jelentkezést – végszükség 
esetén – a helyszínen is elfo-
gadunk!

A VETÉLKEDŐ TÉMAKÖREI: Újbuda múltja 
és jelene, híres emberek, érdekes törté-
netek, régi és új épületek, terek, parkok, 
tavak stb. A résztvevők jutalomban 
részesülnek, bár annál többet ér a fel-
készülés és a vetélkedés öröme, mert 
szórakoztat és frissen tartja az elmét! A 
legfiatalabb és legidősebb versenyző kü-
löndíjat kap!

Egészségmegőrzés 
Az Újbuda 60+ Egészségfejlesztési 
alprogram keretében szeptemberben is 
előadásokkal egybekötött vizsgálatokat 
tartunk, a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel. A részvétel és a vizsgálat minden 
helyszínen ingyenes.
AZ ELŐADÁS TÉMÁJA: Mozgásszervi prob-
lémák, megelőzésük és gyógyításuk az 
időskorban
VIZSGÁLATOK: vérnyomásmérés, csont-
ritkulás vizsgálat, számítógépes talp-
nyomás-vizsgálat 
A program időpontjáról és helyszínéről 
az Újbuda 60+ Programközpontban 
kaphatnak tájékoztatást.
Cím: XI. Zsombolyai u. 6. ( a TIT épüle-
te ) Telefon: 3724 636
Nyitva tartás: hétköznapokon 9–14 óráig

Szeptemberi 
60+ programok

Ábel Anita próbálta oldani az elsősök izgalmát

Nincs elég használható busza a BKV-nak, 
ezért szeptembertől huszonötöt alvállal-
kozóktól bérel. A múlt héten már Újbudán 
is látni lehetett a szokatlan külsejű jármű-
veket, például a 40E vagy a 250-es járaton. 
A BKV abban bízik, hogy csupán néhány 
hónapig lesz szükség a bérlésre, addig meg 
tudnak javítani annyi buszt, hogy ne kell-
jen külső segítséget igénybe venni. Közben 
az egyik buszos szakszervezet bejelentette, 
bírósághoz fordul, mert a vállalat vezetése 
nem egyeztetett velük az ügyben. Az ér-
dekképviselet szerint egyébként is nagyon 
sokba, három hónapra kétszázmillió forint-
ba kerül a bérlés. A BKV szerint csak száz-
millióba, de ebből még le lehet vonni azt a 
negyvenmillió forintot, amit azzal takaríta-
nak meg, hogy saját buszaik nem járnak. 


Már zsarolással is gyanúsítja Hagyó Mik-
lóst, volt MSZP-s főpolgármester-helyettest 
a Központi Nyomozó Főügyészség a BKV-
botrányban. A hatóság azt állítja: a szoci-
alista városvezető két éve arra utasította 
Balogh Zsoltot, a BKV akkori megbízott 
vezérigazgatóját, hogy évente adjon neki 15 
millió forintot, különben ellehetetleníti. A 

FŐVÁROSI HÍREK
politikus ezt tagadja, és panaszt tett az eljá-
rás ellen. Hagyó Miklóst májusban gyanú-
sították meg az ügyben hűtlen kezeléssel, 
azóta előzetes letartóztatásban van. 


Csődbizottságot alakít a kormány a BKV 
pénzügyi helyzete miatt. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium szerint a főváros 
egyedül nem tudja kezelni a cég pénz-
ügyi helyzetét. Elsőként egy bizottság áll 
föl, amelyet Naszvadi György államtitkár 
irányít. A Főpolgármesteri Hivatal szerint 
akkor áll elő csődhelyzet a közlekedési 
vállalatnál, ha a kormány nem fizeti ki azt 
a több milliárd forintos plusztámogatást, 
amelyet még a Bajnai-kabinet ígért.


Európai uniós vizsgálat indult a budai alsó 
rakpart átépítése miatt. Egy támfallal van 
probléma: a Budapest Világörökségért 
Alapítvány szerint silány a munka, nem 
felel meg az unió előírásainak. A budai 
szennyvízfőgyűjtő építésekor bontották 
meg a falat a budai rakparton a Margit 
hídtól délre. Bár a csatornaberuházást 
irányító cég szerint az újjáépített támfal 
minden előírásnak megfelel, az Európai 

Bizottság most mégis megvizsgálja, mi 
történt. Addig pedig 15 milliárd forintot 
visszatartanak a támogatásból.


Már nemcsak figyelmeztetik, hanem bün-
tetik is azokat, akik rágyújtanak az aluljá-
rókban. A közterület-felügyelet tájékozta-
tása szerint akár 30 ezer forintos bírságra 
számíthat az, aki dohányzik az aluljáróban. 
A Fővárosi Közgyűlés még nyár elején dön-
tött arról, hogy augusztusban bevezetik 
a tilalmat. Az aluljárókban figyelmeztető 
táblákat és csikkgyűjtőket tettek.


Folytatják a rákospalotai buszfolyosó épí-
tését – a Fehér úton és a Jászberényi úton 
dolgoznak a munkások: néhol csak külön 
sávot festenek föl, máshol ki kell szélesíte-
ni az utat. A munka a tervek szerint jövő 
tavasszal fejeződik be, akkor Rákoske-
resztúrról szinte végig külön sávot tudnak 
majd használni a buszok az Örs vezér té-
rig. A munka több mint egymilliárd fo-
rintba kerül, nagyobb része uniós forrás. 
Hasonló buszfolyosót terveznek Budaörs 
irányából is, annak azonban egyelőre csak 
egy rövid szakasza épült ki tavaly. 
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Az Újbuda újság augusztus 25-i 
számában Egységben a civilek 
címmel cikket közöltünk. Ebben 
az újonnan alakult Civil Fórum 
időszaki ügyvivője, Jakab Árpád 
– aki egyébként a Kelenvölgyi 
Polgárok Körét képviseli – arról 
beszélt, hogy számos civil szer-
vezet vesz részt aktívan Újbuda 
közügyeinek alakításában, rend-
szeres és eseti megszólalásaikkal 
segítették a kerület irányítóit. 
Azonban a Civil Összefogás Fó-
rum (CÖF) vezetője, Csizmadia 
László ezt másképp látja. Felke-
reste szerkesztőségünket azzal, 
hogy ő is szeretné a témában el-
mondani a véleményét. Az alábbi 
beszélgetés vele, a CÖF szóvivője-
ként készült.

Az elmúlt időszakban több alkalommal 
is megszólalt mint civil képviselő, hang-
súlyozva azt, hogy a nem hivatalban 
lévő, a gazdaság, a társadalom részeként 
dolgozó szakemberek és helybeliek ré-
szesei kell legyenek a döntéseknek, azok 
előkészítésének. A Civil Fórum is hasonló 
szándékkal alakult, mi az ellenvetése?

Én azt látom, a kerületben egyál-
talán nincsenek egységben a civi-
lek, egyelőre jövőbeli összefogás-
ról beszélhetünk. Azt gondolom, 
a közelgő választások sajnos sze-
repet játszanak abban, hogy olyan 
híreket olvashatunk, amelyekről 
önök utóbb beszámoltak. Konk-
rétabban fogalmazva: szerintem 
a szocialista és liberális politikai 
oldalon most a civil kártya meg-
játszása a kiadott feladat. Az ön-

kormányzati választások előtt pár 
héttel hirtelen se szeri, se száma a 
civil szervezetekre való hivatkozá-
soknak.

De mint a civil szféra elkötelezettje, 
nem tartja jónak, ha összefogást kez-
deményeznek hasonlóan elkötelezett 
emberek? 

Ezzel csak az a baj, hogy nem tu-
dom, hol voltak az elmúlt évek-
ben. Attól tartok, újra öt perces 
demokráciát kínálnak nekünk. 
Most hirtelen fontosak lettünk, de 
már tudjuk, ez mindössze addig 
tart, míg szavazatainkat bedobjuk 
az urnába. Addig pedig mestersé-
gesen előállított civilek dicsérik a 
regnáló polgármestert mint a ke-
rületi lokálpatrióták rendíthetet-
len barátját. Arra az esetre, ha nem 
ő győzne a választáson, már most 
harcot hirdetnek, ahogy ők fogal-
maztak a „közöny nevű rákfene” 
ellen, és orvosságként ajánlják ha-
marosan összeállítandó listájukat 
a kerület égető problémáiról. De 
miért csak most?

Súlyos mondatok ezek, mások indíttatá-
sát a közjó megteremtésére nem szeren-
csés megkérdőjelezni.

Az viszont tény, hogy az állítóla-
gosan egységben lévő civilek fö-
lött házigazdaként a Civil Fórum 
koordinátora, a köztudottan szo-
cialista támogatást élvező Újbuda 
XI. Baráti Kör bábáskodik, amely-
nek eddig nem volt olyan sürgős a 
megoldásra váró problémák feltér-
képezése.

Csizmadia: sokasodnak a mesterséges civilek

A jelenlétet intézményesíteni kell

Gajárszki Áron, az LMP kerü-
leti polgármesterjelöltje igazi 
sportos politikus. 15 évig kenu-
zott versenyszerűen, később 
triatlonozott, manapság pedig 
falmászással tölti szabadidejét. 
Ezek után nem meglepő, hogy 
aktív szerepet vállalt az LMP 
sportpolitikai programjának 
kidolgozásában. 

A jelölt szerint a sportot a kultúra 
részeként kell kezelni, Újbudán pe-
dig mindkét terület fejlesztésre szo-
rul. A Lehet Más a Politika újbudai 
polgármesterjelöltjével nem vélet-
lenül a Lágymányosi Spari Kajak-
Kenu Egyesület csónakházánál 
találkoztunk. Gajárszki Áron 
kijelentette, identitást kell adni a 
kerületnek, mégpedig azzal, hogy 
kiemelt figyelmet szentelünk a vá-
rosrész emblematikus figuráinak.  
 – A pályafutását Újbudán kez-
dő és folytató világelső sportoló, 

Újbudának identitás kell
Az LMP a sport és a kultúra területén is változtatna

Kolonics György nevét nyugod-
tan odaírhatjuk a kerület képét 
meghatározó személyiségek közé, 
Kosztolányi és Karinthy mellé. 

Nagyon fontos, hogy emlékezzünk 
azokra, akikre büszkék vagyunk 
– mondta a jelölt.
 Az ajánlószelvény-gyűjtési 
hajsza lezárulta után az LMP poli-
tikusa azt hangsúlyozta, a sportot 
nem külön, hanem a kultúra része-
ként kellene kezelni, így egészsége-
sebb lenne, ha az önkormányzati 
munkában is összevonnák a két 
bizottságot. Gajárszki hozzátette, 
a sportfinanszírozás állandó ne-
hézségeire gyógyírt jelentene, ha 
az állam direkttámogatása helyett 
a magántőke bevonásával teremte-
nék elő a források jelentős részét. 
 A jelölt úgy gondolja, a pezsgő 
kulturális élethez szükséges felté-
telek sem adottak a városrészben, 
a hiányt pótolandó művészmozik 
és irodalmi kávéházak létesítésére 
lenne szükség. – Azt szeretném, 
hogy valami különlegeset jelentsen 
újbudainak lenni – jegyezte meg.

T. D.

Önök feltérképezték már azokat? 
Részben, hiszen eddig nem lát-
hattunk a dolgok mélyére. Azon-
ban bízunk abban, hogy a kerület 
szerződéseinek átvizsgálása során 
nem szembesülünk újabb korrup-
ciógyanús ügyekkel, amelyre a kö-
zelmúltban volt példa. De ennek a 
korszaknak vége. A jövőben nem 
fogunk kívül rekedni a közügye-
ken. A civil részvételt az önkor-
mányzati munkában gyökeresen 
meg kell változtatni, valamint in-
tézményesíteni kell. 

Milyen konkrét lépéseket tesznek ennek 
érdekében?

A Civil Összefogás Fórum és a 
Keresztény Értelmiségiek Szövet-
sége a XI. kerületben is megala-
kítja a Nemzeti Együttműködési 
Kerekasztalt, amely az Önkor-
mányzattal történő civil kapcsolat-
tartás fórumjellegű szervezete lesz. 
Felkértük a Fidesz–KDNP polgár-
mesterjelöltjét, hogy még a válasz-
tások előtt nyilatkozzon a Nemzeti 
Együttműködési Kerekasztallal 
való jövőbeni együttműködésről, 
amennyiben a kerület polgár-
mesterévé választják. Ez a közös 
nyilatkozat a kollektív szabadság-
jogok megerősítéséről és a teljes 
választási ciklus alatti folyamatos 
kapcsolattartásról szól. A Nem-
zeti Együttműködési Kerekasztal 
munkájában minden, a közjó iránt 
elkötelezett, felelős kerületi polgár 
közreműködésére számítunk. 

Sz. E.
(www.civilosszefogas.org) 

Dr. Erőss Gábor, a Lehet Más a 
Politika egyéni képviselőjelöltje 
(12. vk.) a kerületben induló 
pártok jelöltjei közül elsőként 
adta le 96 darab ajánlószelvé-
nyét a Zsombolyai úti Választá-
si Irodában. 

Gajárszki Áron LMP-s polgármes-
terjelölt szerint gondot okozott 
számukra az ajánlószelvény-gyűj-
tés. Végül aztán Gajárszkinak is 
sikerült az induláshoz szükséges 
számú cédulát összeszednie. A 
családjával Albertfalván élő és 
jelöltként induló Erőss Gábor az 
LMP hitvallása szerint először lo-
kális ügyeket vinne sikerre. – Azt 
szeretném, ha a fiammal végre 
sétálhatnék egyet a Duna-parton, 
hiszen erre jelenleg nincs lehető-
ség. A száguldozó autókkal teli 
úttest teljesen elzárja az embereket 
a folyótól – említette meg céljai 
egyikét a szociológusként végzett 
jelölt. Erőss Gábor hozzátette, az 
LMP részönkormányzatok létre-

hozásával segítené a helyi demok-
rácia működését, szomszédsági-
kerekasztalokat alakítana, hogy a 
helyi ügyekről valóban a helyben 
élők dönthessenek. 
 A párt kerületi csoportja to-
vábbá csökkentené a lég- és zaj-
szennyezést, kibővítené és felgyor-
sítaná az épületrekonstrukciós 
programot, és a paneleken kívül, 
más lakóházaknak is megadná az 
esélyt, hogy áttérhessenek a taka-
rékos energiagazdálkodásra. 
 Gajárszki Áron LMP-s pol-
gármesterjelölt elmondta: kemény 
meccs volt összeszedni a jelöléséhez 
szükséges 2100 kopogtatócédu-
lát, de sikerült. Az LMP a Móricz 
Zsigmond körtéren, a Kosztolányi 
Dezső téren és az Eleven Centernél 
szervezett kitelepüléseket. Ezt a 
polgármesterjelölt azzal magyaráz-
ta, hogy az ajánlószelvény-gyűjtés-
re rendelkezésre álló kevés idő alatt 
lehetetlen néhány tucat emberrel 
végigjárni ekkora területet.

török

Elsőként adta le  
ajánlószelvényeit az LMP-s jelölt

Az LMP programjai
Szeptember 18-án 16 órától 
ökopolitikai filmklub: Riporter 
Drótszamáron. A filmek kapcsán 
beszélgetés Kaufer Virággal és 
Gajárszki Áronnal. Helyszín: Tranzit 
Art Café (Bukarest utca 5.).
Szeptember 23-án 18 órától beszélge-
tés Szabó Tímeával, a parlament em-
beri jogi bizottságának alelnökével, 
Bajomi Ivánnal, a 17. körzet jelöltjével 
és Gajárszki Áronnal Újbuda nyu-
gati területeinek (Gazdagrét, Sasad, 
Őrmező, Kelenvölgy) problémáiról 
és fejlődési lehetőségeiről és az esély-
egyenlőségről. Helyszín: Gazdagréti 
Közösségi Ház (Törökugrató u. 9.).
Szeptember 24-én 18 órától beszélge-
tés Schiffer Andrással, az LMP frak-
cióvezetőjével, dr. Erőss Gáborral, 
a 12. körzet jelöltjével és Gajárszki 
Áronnal Újbuda déli területeinek 
(Albertfalva, Kelenföld) problémá-
iról és fejlődési lehetőségeiről és az 
antikorrupciós programunkról. 
Helyszín: Albertfalvai Közösségi 
Ház (Gyékényes u. 45–47.).
Szeptember 28-án 18 órától be-
szélgetés Jávor Benedekkel, az 
LMP főpolgármester-jelöltjével, 
Deschelák Károllyal, a 4, valamint 
Németh Vladimir „Vovával”, a 2. 
körzet jelöltjével Újbuda belváro-
si területeinek (Szentimreváros, 
Lágymányos, Gellérthegy) prob-
lémáiról és fejlődési lehetőségeiről, 
valamint az LMP városfejlesztési 
koncepciójáról. Helyszín: Villányi 
úti Konferenciaközpont (Villányi út 
11–13.).

Tanévnyitó Albertfalván

Lakos Imre alpolgármester (jelenleg független önkormányzati képviselő-jelölt) 
képviselte az Önkormányzatot Albertfalván a Petőfi iskola évnyitóünnepségén, 
ahol tájékoztatást adott a tanévkezdéshez nyújtott önkormányzati támogatá-
sokról, a nyáron befejezett sportudvar-beruházásról, valamint a tálalókonyha 
és étterem felújításáról. Egyben ígéretet tett arra, hogy a képviselő-testület 
napirendjére tűzi a Petőfi iskola jövőbeni helyzetének újratárgyalását.

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom jelöltjeire Újbuda minden 
választókörzetében lehet majd 
szavazni. Kerékgyártó Krisztina, a 
párt újbudai polgármesterjelöltje 
kerületi elképzeléseiről beszélt. 
– Személyesen is részt vettem a 
cédulagyűjtésben, így sok ember 
mondhatta el nekem problémáit. 
Azt tapasztaltam, hogy a Jobbik 
programjában a felsorolt gondok 
mindegyikére létezik megoldás 
– mondta a jelölt. 
 Kerékgyártó Krisztina arról 
tájékoztatott, az öt pillérre támasz-
kodó program egyik legfontosabb 
témája a kerület kaotikus közleke-
désének rendezése. A politikus sze-
rint az M1-es, M7-es autópályákról, 
illetve az agglomerációból érkező, 
városi dugókat okozó forgalmat a 
kerület határában elhelyezett P+R 
parkolókkal lehetne csillapítani, 
az utasok innen kulturált és meg-
fizethető tömegközlekedéssel jut-
hatnának el a főváros belsejébe. A 
polgármesterjelölt szerint buszok  
helyett inkább villamosokat kellene 
alkalmazni a budapesti közleke-

désben, a jól összekötött és néhol 
föld alá vezetett hálózatok így job-
ban szolgálnák az itt élőket. A párt 
továbbá azt szeretné elérni, hogy 
azok is válthassanak kedvezményes 
parkolóbérletet a kerületben, akik 
nem parkolózónában laknak. Ke-
rékgyártó Krisztina kiemelte, hogy 
a bölcsődei és óvodai férőhelyek bő-
vítését nem a tornatermek csoport-

Minden körzetben indul  
jobbikos jelölt

szobává alakításával oldanák meg, 
szerintük célravezetőbb lenne új 
épületeket létesíteni, vagy a bezárt 
intézményeket újra megnyitni. A 
Jobbik kidolgozta bérlakás-építési 
programját is, melynek értelmében 
régi gyárépületek átalakításával 
több mint tízezer bérlakás épülne 
Budapesten.

T. D.

SZEPTEMBER 15., SZERDA:
• Az áfatörvényben meghatáro-
zott új közlekedési eszközt értéke-
sítő adózó adatszolgáltatása.
SZEPTEMBER 20., HÉTFŐ:
• A társasági adó havi adóelőlegé-
nek befizetése 
• Az áfa, a játékadó bevallása és 
befizetése
• A 1001-es számú havi bevallás 
benyújtása 
• A fogyasztói árkiegészítés, a költ-
ségvetési támogatás igénylése

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Szeptemberi adózási határidők
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ÜGYES  
KUTYA.

Artúrral ellentétben 
a legtöbb kutya 
nem takarít fel maga 
után. Kérjük tegye 
meg helyettük és 
használja a kihelye-
zett gyűjtőládákat.

Ha olyan területet lát, amelynek közelében 
nincs kutyapiszokgyűjtő láda, vagy kérdése 
van a Zöld Újbuda programról, keresse az 
Önkormányzat Környzetvédelmi Osztályát.
Telefon: 372-46-84

Tiszta Újbuda
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Az utóbbi hetekben arról szóltak a 
hírek, hogy a képviselőjelölteknek 
nehéz összegyűjteni az ajánlószelvé-
nyeket. Az elmúlt húsz évben sohasem 
indult ilyen kevés jelölt az önkormány-
zati választásokon a kerületünkben. 
Hogyan értékeli ezt a szakaszát a kam-
pánynak? 

Köszönöm az albertfalvaiaknak – 
tapasztalataim szerint – a pártho-
vatartozástól független támogatá-
sukat, melynek eredményeképpen 
a szükségesnél mintegy négyszer 
több kopogtatócédulát kaptam, és 
ami ennél fontosabb, sok biztató 
szót és köszönetet.

A hetvenegy regisztrált képviselőjelölt-
ből mindössze ön és egy másik induló 
párton kívüli. Hogyan látja az esélyeit?
37-ről 24-re csökken a képviselő-
testület létszáma, de az igazi nagy 
változás a törvénymódosítás ér-
telmében, hogy 15 helyett csak 7 
úgynevezett listás hely osztható ki. 
Ezen négy párt fog „marakodni”! 
Így nagyon fontos az, hogy a vá-
lasztókerületekben valóban egyé-
ni képviselőket válasszanak az itt 
élők. Nekem az elmúlt húsz évben 
négyszer sikerült elnyernem a vá-
lasztópolgárok bizalmát, bízom 
benne, hogy ez most ötödször is 

Albertfalva 12. választókerület

„Kétperces interjú” Lakos Imrével

Molnár Gyula polgármester a 
Bethlen Gábor Általános Iskola és 
Újreál Gimnázium tanévnyitó-ün-
nepségén arról számolt be, ebben 
az évben a gyerekek, a tanárok és a 
szülők is minden lehetséges támo-
gatást megkapnak Újbuda Önkor-
mányzatától. – Szeretnénk a gyer-
mekek számára minden olyan kö-
rülményt megteremteni, amelyek 
a legjobb eredmények eléréséhez 
szükségesek, ezért tanítási eszközö-
ket és anyagi forrásokat biztosítunk 

az intézményeknek és tanulóiknak 
– jelentette ki Molnár Gyula. 
 A polgármester arról is tájé-
koztatott, hogy a kisdiákok idén 
nemcsak az első két osztályban, 
hanem a harmadikban is ingyene-
sen juthatnak hozzá a tankönyvek-
hez. Emellett az Önkormányzat 
2010-ben is átvállalta az áfaemelés 
és a gazdasági válság okozta ár-
emelkedést, ezért az iskolai étkezé-

sért a szülőknek most is annyit kell 
fizetniük, mint az elmúlt években.
 – Ha azt szeretnénk, hogy a pe-
dagógusok is tudásuk legjavát adva 
végezzék munkájukat, az ő helyze-
tükön is javítanunk kell. Az elmúlt 
tanévben megemeltük a tanárok, 
tanítók béren kívüli cafetéria jutta-
tását, de idén is tovább fogjuk nö-
velni az összeget – számolt be Mol-
nár Gyula a pedagógusokat érintő 
változásokról. 
 Az évnyitón az is elhangzott, 

az Újbudai Pedagógiai Intézet 
szervezésében az Önkormányzat 
megalapítja a Szülők Akadémiáját, 
amelyen keresztül az édesanyák és 
édesapák megtanulhatják, milyen 
eljárási rendben, hogyan férhetnek 
hozzá a számukra felajánlott lehető-
ségekhez, például utazási, nevelési, 
étkezési, szociális vagy egészségügyi 
támogatásokhoz.

Török

Molnár Gyula: Javítanunk kell 
a pedagógusok helyzetén

Megalakulhat a Szülők Akadémiája

Lakossági fórumon mutatta be ön-
kormányzati képviselőjelöltjeit a 
Fidesz. A párt Újbuda mindhárom 
országgyűlési választókerületében 
találkozott az érdeklődőkkel.
 – A lakosságnak tisztességes 
és átlátható önkormányzatra van 
igénye. Ahonnan nem visznek 
senkit börtönbe, és amely dönté-
seit a civilek bevonásával hozza 
– mondta Kupper András válasz-
tókerületi elnök, önkormányzati 
képviselőjelölt. Hoffmann Tamás 
polgármesterjelölt a fórum részt-
vevőinek konkrét kérdéseire adott 
válaszában úgy fogalmazott, egy 
önkormányzatnak a legapróbbnak 
tűnő problémákra is nyitottnak 
kell lennie. Észre kell venni, ha 
valahol hiányzik egy zebra, vagy 
a gyalogsétányon nincs pad, hogy 
megpihenjenek az idősek. 
 Rétvári Bence közigazgatási ál-
lamtitkár, aki a TIT Stúdióban mu-
tatta be a kerület fideszes jelöltjeit, 
hangsúlyozta, most először nyílik 
lehetőség arra, hogy a kormány, a 
főváros és Újbuda vezetése is Fidesz-

KDNP színezetű legyen. Azt is hoz-
zátette, az ország a hazugság kultú-
rájában szenved, hiszen az adózók 
hazudnak az államnak, és eddig az 
állami vezetők is hazudtak az állam-
polgároknak. Ezt fogjuk megszün-
tetni a következő években –jelentet-
te ki. Az országgyűlési képviselő úgy 
fogalmazott, erős középosztályt kell 
kiépíteni, amely biztonságot teremt 
az adókból, de képes megóvni az or-
szágot a szélsőségektől és a politikai 
demagógiától is.
 Simicskó István honvédelmi 
államtitkár az FMH-ban tartott 
fórumon Hoffmann Tamás al-
kalmasságát hangsúlyozva a jelölt 
amerikai tapasztalatait, Újbuda 
ügyeinek ismeretét és szerénységét 
emelte ki. Az országgyűlési kép-
viselő azt mondta, az elmúlt száz 
nap bizonyította, hogy a kormány 
cselekvőképes, a kampányukban 
megfogalmazott értékeket pedig – 
munka, egészség, gazdaság talpra 
állítása, rend, biztonság – Újbudán 
is szeretnék megerősíteni.

B. A. – T. D. Kupper András, Hoffmann Tamás és a jelöltek

A Fidesz bemutatta kerületi jelöltjeit
Kormány, Főváros, Újbuda: Hoffmann Tamás az egyszínű vezetés mellett

Újbudai konzultációs kérdőív
1. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy a Fidesz kormány jelentősen csökkentette az újbudai önkor-
mányzati képviselők számát?

2. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy itt, Újbudán is új munkahelyeket kell teremteni?

3. Egy korábbi felmérésben, az újbudai válaszadók 70%-a szerint alapos a gyanú, hogy a Kopaszi-gát 
ügyében korrupció történt. Ön szerint lesznek-e további vádemelések ebben az ügyben?

4. Önnek mennyire fontos az, hogy jobb és hatékonyabb legyen az egészségügyi ellátás Újbudán?

5. Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy sürgősen megoldást kell találni Újbuda közlekedési problémáira?

6. Történt-e az Ön környezetében bűncselekmény az elmúlt egy évben?

7. Molnár Gyula MSZP-s polgármester-jelölt kampányában azt állítja nincs olyan ember a kerületben, 
aki többet tett volna Újbudáért mint Ő. Egyet ért-e a szocialista politikus pökhendi kijelentésével?

Molnár Gyula MSZP-s polgármester-jelölt kampányában azt állítja nincs olyan ember a kerületben, 
aki többet tett volna Újbudáért mint Ő. Egyet ért-e a szocialista politikus pökhendi kijelentésével?

Molnár Gyula MSZP-s polgármester-jelölt kampányában azt állítja nincs olyan ember a kerületben, 

8. Mi a véleménye arról, hogy Molnár Gyula közvetlen munkatársai közül az egyik előzetes letartóz-
tatásban van, míg a másikat 3 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték korrupció miatt? 

9. Mi az, amit az Ön környezetében legsürgősebben rendbe kell tenni?

10. Újbudát érintő fontos kérdésekben máskor is kikérhetem az Ön tanácsát?

További észrevételek, vélemények:

Az Ön elérhetősége:
ÉLETKOR                     NÉV                      IR.SZÁM

CÍM         TELEFONSZÁM                                              E-MAIL CÍM
A személyes adatok kitöltése nem kötelező! Alulírott hozzájárulok, hogy a kérdőíven megadott adataimat a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség kezelje, és azok felhasználásával Velem folyamatosan kapcsolatot tartson programismertetés, vélemény-
kérés, értékelés, konzultáció kezdeményezése céljából. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez való 
hozzájárulásomat az adatkezelőnél bármikor visszavonhatom.

A kitöltött kérdőíveket leadhatja személyesen választási irodánkban vagy elküldheti postán a következő címre - 
Fidesz Iroda,  1111 Budapest, Budafoki út 9 - 11. illetve visszaküldheti beszkennelve az ujbuda@fidesz.hu email 
címre. Ingyenesen hívható zöldszámunk, amin várjuk az észrevételeit: 0680-980-005

................                    NÉV................                    NÉV ....................................................................................................                   IR.SZÁM....................................................................................................                   IR.SZÁM ..........................
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lesznek további vádemelések, 
a teljes városvezetés korrupt

nem lesznek újabb vádemelések, a bű-
nösöket már megtalálta a rendőrség

nem ismerem az ügyet

a legfontosabb     fontos   nem fontos       egyáltalán nem fontos

igen       nem

teljes mértékben egyetértek             egyetértek                    felháborító  a kijelentése és ez a stílus

...............................................................................................................................................................Az Ön válasza:

...............................................................................................................................................................Az Ön válasza:

igen       nem

........................................................................................................................

teljes mértékben egyetértek     egyetértek          nem értek egyet         egyáltalán nem értek egyet 

Amennyiben személyesen szeretné véleményét elmondani számunkra, kérem, keressen bennünket az alábbi 
ingyenesen hívható telefonszámon: 06 80 980 005

teljes mértékben egyetértek     egyetértek          nem értek egyet         egyáltalán nem értek egyet 

teljes mértékben egyetértek     egyetértek          nem értek egyet         egyáltalán nem értek egyet 

A korrupció teljes felszámolását, az önkormányzati 
munka átláthatóságának megteremtését és a Polgár-
mesteri Hivatal tisztességének, megtépázott hírne-
vének helyreállítását tűzte zászlójára Dr. Hoffmann 
Tamás, a Fidesz-KDNP újbudai polgármesterjelöltje, 
aki programját több kerületi fórumon is bemutatta 
az elmúlt napokban. A polgármesterjelölt a többi 
között a közbiztonság megerősítéséért, a közleke-
dési rend helyreállításáért és a kerület egészségügyi 
rendszerének megerősítéséért kíván tenni.

Programjának visszatérő eleme a rendteremtés. Ennyire rossznak ítéli 
a helyzetet Újbudán? 
Sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Újbuda az el-
múlt években kizárólag a visszaélésektől, korrupciós 
ügyektől, ügyészségi és rendőrségi vizsgálatoktól 
volt hangos. A Wieszt-ügy, a Kopaszi-gát botrány, a 
százmilliós sikkasztási ügy az Újbudai Egészségcent-
rumnál, az újbudai szocialistákat is elérő Zuschlag-
ügy mind olyan botrányok, melyek szégyent hoztak 
kerületünkre. Ez nem mehet így tovább! Október 
3-án, amennyiben bizalmat kapunk az emberektől 
– haladéktalanul kivizsgáljuk és feltárjuk a korrupci-
ós ügyeket és gátat szabunk a fölösleges kiadások-
nak, a vagyonvesztésnek. Minden téren új szemlé-

letre és folyamatos 
párbeszédre van 

szükség. Ahhoz, 
hogy az újjáala-
kuló újbudai kép-
viselőtestület, és a 

reményeim szerint 
megújuló kerületi 

vezetés valóban 
hatékony munkát 

végezhessen, 
először 

le kell 
z á r -

nunk a múltat, szembe kell néznünk az elmúlt nyolc 
év örökségével. Minden Újbudán élő embernek ez 
az érdeke.

Úgy érzi, az elmúlt években semmi sem fejlődött a kerületben?
Igazságtalan lennék, ha nem ismerném el, voltak 
területek, ahol valóban történt változás, néhány 
felújítás is az előző városvezetéshez kötődik. Azon-
ban ezeket a fejlesztéseket az ellenzéki képvise-
lők minden esetben támogatták. Molnár Gyulára 
jellemző, hogy igen hangzatos, de konkrétumok 
nélküli, és ezért nem is számonkérhető ígéreteket 
tesz. Több, általa meghirdetett program is csak a 
sajtó és a kamerák jelenlétéig tartott, a valóságban 
ezek nem működnek. Így pontos mérleget nagyon 
nehéz készíteni a Polgármesteri Hivatal, illetve pol-
gármester úr közel évtizedes tevékenységéről. Az 
elmúlt néhány évben pedig leginkább korrupciós 
ügyek kísérték az itteni szocialisták tevékenységét. 
Ennek tükrében meglehetősen felháborítónak és 
ízléstelennek tartom Molnár Gyula választási szlo-
genjét, mely szerint nem ismer más, a kerületben 
élő embert, aki személyén kívül többet tett volna 
Újbudáért. 

Mely területeket tartja még fontosnak, ahol változást szeretne elérni?
A közbiztonság megerősítését, köztereink tisztasá-
gának növelését, a kerületi egészségügy rendbeté-
telét nagyon fontosnak tartom.  Nem mehetünk el 
szó nélkül a közlekedési helyzet és közútjaink álla-
pota mellett sem. Többet kell tennünk a kerületben 
élő idős emberekért, fiatalokért és a családosokért. 
Számos elvégzetlen feladatot látok a kerületi kultú-
ra, az oktatás, a sport és a környezetvédelem terüle-
tén is. Ezek a fontos témák képezik programom ge-
rincét, ezekről szeretnék a kerületben élő emberek-
kel párbeszédet folytatni. Nagyon fontosnak tartom 
ugyanis, hogy az újbudaiak ne csak megismerjék, 
de magukénak is érezzék azt a programot, amit egy 
eredményes választást követően megvalósíthatunk. 
A következő napokban és hetekben ezért konzultá-
ciót indítunk. Több fórumon, személyesen, illetve 
kérdőívek segítségével is kikérjük itt élők vélemé-
nyét arról, milyen irányt képzelnek el kerületünk 
fejlődésének. Sokat tehetnek tehát közvetlen kör-
nyezetükért és Újbudáért, ha ezeket a kérdőíveket 
szeptember végéig eljuttatják hozzánk. 

Törvényes rendet Újbudán!

(x)

A Fővárosi Közgyűlés 2010. 
augusztus 26-án döntött ar-
ról, hogy a Feneketlen-tavi 
Parkszínpad rendbetételének 
költségeit Újbuda Önkor-
mányzata számára megtéríti 
– tájékoztatta lapunkat Lakos 
Imre alpolgármester.

A Főváros fizeti a 
Parkszínpad rendbetételét

sikerülni fog. Ehhez kérem az al-
bertfalvaiak támogatását.

SZEPTEMBER 15-ÉN 18 órakor lakos-
sági fórum a kelenvölgyi közösségi 
házban. Házigazda Morvay László 
önkormányzati képviselő jelölt. 
Vendégek: Molnár Gyula pol-
gármester, Simon Károly önkor-
mányzati képviselő.
SZEPTEMBER 18-ÁN, szombaton 
délben Molnár Gyula valamint 
Vécsei Éva és Takácsné Szepesi 
Zsuzsa képviselőjelöltek várják a 
kelenföldieket egy kötetlen beszél-
getésre, pörköltfőzésre a Fraknó 
utcai nyugdíjas pihenőkertbe.
SZOMBATONKÉNT találkozhat Mol-
nár Gyulával és önkormányzati 
képviselőjelöltjeinkkel a Vahot utcai 
piacon, a Skála piacnál, valamint az 
Őrmezőn és Gazdagréten. Hétköz-
naponként a kerület 2-3 forgalmas 
pontján tartunk kitelepüléseket.

Az MSZP programjai
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Mesélne kicsit az intézményükről?
A Kossuth Lajos Gyermekotthonban 
90–100 gyerek nevelkedik. A gyermek-
védelmi gondoskodás – többnyire íratlan 
megállapodásai – alapján mi főként azo-
kat a gyerekeket fogadjuk be, akiknek a 
korai anya-gyermek kapcsolata a lehető 
legelképesztőbb, borzongást keltő trau-
mákról szólt. A családon belüli erőszak, 
a sokszor alkoholfüggő, börtönviselt 
vagy kiskorú szülők nevelési következet-
lensége nem biztosította számukra azt a 

harmóniát, amely az egészséges pszichés 
fejlődésükhöz elengedhetetlen lett vol-
na. Gyermekeink még ilyen nehéz évek 
után is nagyon szerethetőek. Vágynak 
a szeretetre, és ki is merik mutatni azt. 
Segítjük őket és szüleiket abban, hogy 
rendezzék az esetleges konfliktusokat. A 
gyermekvédelmi törvény értelmében leg-
fontosabb feladatunknak a kicsik család-
jukba történő hazagondozását tekintjük. 
Ennek érdekében családgondozó mun-

katársaink rendszerszemléletű gondol-
kodásának köszönhetően, a gyermekek 
családja és az őket gondozó gyermekjó-
léti szolgálatok együttműködése gyü-
mölcsöző. Családi napokat szervezünk, 
amelyben – ha otthonuk nincs is – végre  
együtt lehetnek.

Melyek a traumatikus gyermekkor tünetei, és ho-
gyan tudják korrigálni azokat?

Felkészült nevelőink és az alternatív él-
ménypedagógiában jártas tanáraink 

bizony sokszor erőt próbáló kihívással 
szembesülnek. A tanórákon túl serdü-
lőkorú növendékeink fizikai energiáját a 
hagyományos sportfoglalkozások mel-
lett számos extrém sport és kiscsoportos 
foglalkozás köti le. Fontosnak tartjuk, 
hogy legyen alternatívájuk a szabadidő 
hasznos eltöltésére, ne kelljen unalmuk-
ban „bandázással” tölteni az időt. Hét-
köznap délután 19 szakkör működik, 
célunk, hogy minél több gyerek házon 

belül találja meg a számára legmegfele-
lőbb elfoglaltságot. Többek között kéz-
műves-, színjátszó-, zene-mozi klub, fő-
zőtanfolyam közül választhatnak. A napi 
4–5 foglalkozás biztosítja növendékeink 
elfoglaltságát, a kiírásra kerülő sportver-
senyeken pedig mindig nagy létszámban 
képviseljük intézményünket. Egyházi 
szervezetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
változatos programokat kínáljunk nö-
vendékeinknek, a Külső-Kelenföldi Re-
formátus Gyülekezet, a Palánta Misszió, 
a Remény Magyarországért Alapítvány 
és az Új Aranykor Alapítvány szintén 
kedves vendégek gyermekeink, nevelőink 
számára. Az elmúlt fél évben két fővárosi 
pályázaton is nyertünk, így a 2010/2011-es 
tanévnyitóra a tornateremben elkészült 
a mászófal, mely minden korosztály igé-
nyeit kielégíti. Megállapodásunk szerint 
a Budai XI. SE szervezett keretek között 
tart sportfoglalkozásokat intézményünk-
ben. Másik díjazott pályázatunknak 
köszönhetően a Nemzeti Drogmegelő-
zési Intézet koordinátora szervezésében, 
önismereti és drogprevenciós csoport 
foglalkozás indul.

Ön szerint milyen üzenete van a gyermekotthon 
előtt gyakran látott rendőrautóknak a lakótele-
pen élők számára?

A nálunk elhelyezett gyerekeknél előfor-
dulnak büntető eljárási cselekmények. 
Ezek főként szabálysértési értékhatá-
ron belüli esetek, illetve házon belüli 
rongálások. Ennek oka – a már említett 
agresszivitás miatt –, hogy számukra 
sajnos ez a legkézenfekvőbb megoldás az 
egymás közötti konfliktusok kezelésére. 
Természetesen ezek észlelésekor rögtön 
megtesszük a szükséges intézkedéseket, 
nagyon jó kapcsolatban vagyunk a kerü-
leti rendőrkapitányság illetékes nyomo-
zóival. Mivel nevelési koncepciónkban 
első helyen szerepel az értékközvetítés 
és -korrigálás, növendékeinknek folya-
matosan biztosított a pszichoterápiás 
segítségnyújtás. Természetesen mi is 
meghúztuk a határtvonalat abban, hogy 

mit nem fogadunk el gyermekeink maga-
tartásában, így azon gyermekek, akik vi-
selkedése romboló hatással volt a kiseb-
bekre, már minisztériumi fenntartású, 
zárt intézményben helyeznek el. Sajnos a 
mi támogató pedagógiai munkánk 10–15 
gyermeknél elégtelennek bizonyult, így 
ezen a nyáron kevesebb növedékkel, az 
elmúlt hét év legnyugodtabb hónapja-
it éltük meg. Gyermekeink 9 táborban 
vettek részt, az épp itthon maradók pe-
dig naponta négy-négy városi program 
közül választhattak. Az intézmény előtt 
parkoló rendőrautók sokszor nagyobb 
pánikot keltenek a szükségesnél, de mi a 
legkisebb szabálysértésnél, rongálásnál is 
feljelentést teszünk, hogy az elkövetők és 
követőik, azonnal szembesüljenek tetteik 
lehetséges következményeivel.

Milyen lépéseket tesznek a lakókörnyezettel való 
kapcsolat építése érdekében?

Az elkészült mászófal – a pályázati szer-
ződésnek megfelelően – nyitva áll a lakó-
telep fiataljai előtt is. Kezdetben szomba-
tonként várjuk az érdeklődőket, ezen felül 
pedig tornatermünkben próbára tehetik 
korfball-tudományukat is. Negyedévente 
nyílt napot szervezünk, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk, hisz nekünk 
sem érdekünk elszigetelten nevelni a fiata-
lokat. Szemünk előtt több szerelem, barát-
ság szövődött a szemközti házakban élő 
fiatalok és növendékeink között, és valljuk 

Őrmezei gyermekvédelem
Dóka Rita, a Kossuth Lajos Általános Iskola és Gyermekotthon igazgatónője:
„Gyermekeink vágynak a szeretetre, és ezt ki is merik mutatni”

A gazdagréti Halászléfőző versenyen csapattal indultak a gyerekek

be, a felnőtt társadalomban sem élhetünk 
izoláltan, túlélési esélyeinket hatványoz-
za, ha több csoporthoz tartozónkat érez-
zük magunkat. Szeretnénk nyílt lapokkal 
játszva megdönteni a sztereotípiákat: nem 
szükségszerű, hogy gyermekeink stigma-
ként éljék meg a gyermekvédelmi gondos-
kodást, és az sem, hogy a családban nevel-
kedő gyerekek előítéletekkel tekintsenek 
rájuk. A nyílt napokon közelebbről megis-
merkedhetnek a környékről már ismerős 
arcokkal: gyermekeinkkel, munkatársa-
inkkal. Ünnepségeinkre és házgyűlése-
inkre, hagyományainknak megfelelően, a 
továbbiakban is szeretettel várjuk a kerüle-
ti képviselőket, az Újbudai SE képviselőit, 
valamint – nem utolsósorban – az Őrme-
zei Lakószövetség elnökét. Az integráció 
számunkra is fontos feladat, egyre több 
gyermekünk folytatja külső iskolában ta-
nulmányait. Ebben az évben részt vettünk 
a kerületi Halászléfőző versenyen, és a 
kerületi képviselők csapatával a Balaton-
átúszásra is elsőként jelentkeztük – nem  
miattunk maradt el.

Az önök intézménye Őrmező része. Mennyire érzik 
itt otthon magukat? 

Valahol azt olvastam, négy év kell ahhoz, 
hogy egy költözés után befogadjon a vá-
ros. A Kossuth Lajos Gyermekotthon hét 
éve költözött Újbudára. Mi nagyon szere-
tünk itt élni, dolgozni…

PeGé

Balatoni tábor: mindenkinek felejthetetlen élmény volt
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November 12-én a Gödöllői Művészte-
lep egyik kiemelkedő alakjáról, Nagy 
Sándorról nyílik kiállítás a Molnár-C. 
Pál Műterem-Múzeumban. A tárlatra 
való folyamatos készülés egyik állo-
másaként – Bizzer István művészet-
történész vezetésével – a múzeum 
önkéntes egyetemistákból álló csa-
pata augusztus 16-án három napra 
Vicziántanyára utazott. 

Házigazdáink a múzeum fenntartói, 
Csillag Éva és Péter voltak. Elsősorban a 
leszármazottakkal való találkozás volt 
fontos számunkra, hiszen így sok érdekes 
információt kaphattunk a Gödöllői Mű-
vésztelep életéről, és más szemszögből is 
megismerhettük Nagy Sándort. 
 Alkalmunk adódott találkozni Remsey 
Flóra textilművésszel, Remsey Jenő festő-
művész unokájával, aki számtalan anek-
dotával szolgált nagyapjáról, aki feleségé-
vel, Frey Vilmával a művésztelep második 
generációjának meghatározó alakja volt. 
Remsey Flóra a GIM-házban (Gödöllői 
Iparművészeti Műhely) fogadott bennün-
ket Katona Szabó Erzsébet textilművész-
szel, a ház vezetőjével együtt. A GIM-ház 
a művésztelep utcájában áll, így a helyszín 

is továbberősíti azt a szellemiséget, amit a 
ház képvisel. A kortárs kiállítások szerve-
zése mellett a művészeti oktatást tartják fő 
feladatuknak az itt dolgozó művészek. 
 Nagy örömünkre – a Gödöllői Városi 
Múzeum munkatársának, Őryné Nagy 
Ceciliának köszönhetően – kinyílt előt-
tünk a Nagy Sándor-műteremház ajtaja 
is, így végre saját szemünkkel láthattuk, 
hol élt a festő családjával, hogyan hagyta 
ott kéznyomát a műterem falán látható 
firkákkal. A ház kertjében találkoztunk 
Körösfői Lászlóval, Körösfői-Krisch Ala-
dár, a Gödöllői Művésztelep alapítójának 
unokájával. Nagy Sándor Krisch Aladár 
húgát, Krisch Laurát vette feleségül, így 
beszélgetőpartnerünk tulajdonképpen ro-
koni kapcsolatban állt Nagy Sándorral is. 
 Harmadik „leszármazott vendégünk” 
a ház építője, Medgyaszay István uno-
kája, Ládonyiné Barta Gabriella volt, aki 
Medgyaszay munkásságáról, valamint 
Nagy Sándor házáról mesélt. A Gellért-
hegyen épült Medgyaszay-házban élő csa-
lád szoros kapcsolatot ápol a szomszédos 
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumot fenn-
tartó Csillag családdal. Találkozóink sorát 
Gellér Katalin művészettörténész, Nagy 
Sándor monográfusa zárta, aki hatalmas 

Nagy napok Vicziántanyán
Készülőben a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nagy Sándor-kiállítása

segítséget nyújt a kiállításra való készülés-
ben. Történeti tudásunk gyarapítása mel-
lett azonban alkalmunk akadt elméleti 
felkészültségünk fejlesztésére is, ugyanis 
Kondor Attila festőművész interaktív be-
mutatót tartott nekünk a festészeti techni-
kákról, így testközelből ismerkedhettünk 
meg a festés összes csínjával. 
 A Gödöllőn töltött napunk során al-
kalmunk nyílt megtekinteni a Premontrei 
Kápolna üvegablak-oltárát, mely Nagy 
Sándor tervei alapján készült. Érdekessé-
ge, hogy a magyarság eredetmondájának 
egy fontos eseményét – a Csodaszarvas 
vadászatot – ábrázolja szakrális kontex-
tusba helyezve.
 Rendhagyó háromnapos szakmai 
műhelyünk nemcsak az intenzív mun-
kára volt alkalmas, hanem remek csa-
patépítő tréningként is szolgált. A gödöl-
lőiek életeszményeként megfogalmazott 
test-szellem-lélek „egészélet szigetét” 
éltük meg Vicziántanyán. A ránk váró 
sok munka árnyékában lélegzet-vissza-
fojtva várjuk, hogy létrejöjjön a kiállítás, 
és a közönség is megérezze, milyen él-
ményeket éltünk meg a rendhagyó tárlat  
előkészületei során.

Felföldi Kitti

SZEPTEMBER 
17–18–19.
K u l t u r á l i s 
Örökség Napok 
(m i nd h á rom 
túravezető kü-
lönböző túrát 
szervez)
Túravezetők: Csík Aranka (Solidaritás) 
281-2764, dr. Raile Erzsébet (Solidaritás) 
222-1256, Szopják Mária (Solidaritás) 
367-2339

SZEPTEMBER 18., SZOMBAT
Gödöllői dombság: Monor Strázsa 
hegy, Ezer pince tanösvény
Találkozó: 7.45, Nyugati p.u. pénztá-
rak. Túravezető: Galló Péter (TvTE) 
(70)391-3818

SZEPTEMBER 18., SZOMBAT
Vitamintúra II.- Városkapu látogatása
Találkozó: 8.45 Moszkva tér 61-es vill. 
mh. Túravezető: Bartha Gyula (Bakan-
csos Kör) 206-3854

Az újbudai Karinthy Színház idén 
ünnepli fennállásának 29. évfordu-
lóját, és ez alkalomból nemcsak a 
repertoár, de az épület belső tere is 
megújult. Mészáros Márta  Fellini-ren-
dezése, több Márai-darab és egy új 
Moldova György-vígjáték is szerepel a  
2010/2011-es évad újdonságai között.

– A nyári felújítás során kétszeresére bőví-
tették az előcsarnokot, ahol új ruhatár és 
női mosdó is helyet kapott, és egy máso-
dik bejáratot nyitottak a nézőtérre, amely 
légkondicionált lett – számolt be a változ-
tatásokról Karinthy Márton igazgató. A 
színház idén ünnepli fennállásának 29. év-
fordulóját, ami bizonyítja, hogy igenis lé-
tezhet Budán színház. Karinthy Márton a 
teátrum szellemiségéről úgy fogalmazott: 
sosem hitt az úgynevezett művész- és bul-
várszínház szembeállításában, a közön-
ség így szeret a Karinthy Színházba járni. 
– Ezt nem kell szégyellni – tette hozzá. Az 
új évadról szólva az igazgató elárulta, saját 
bemutatóik sorát a filmes direktorként 
ismert Mészáros Márta pályafutásának 
második színpadi rendezése, a Cabiria éj-
szakái nyitja szeptember 24-én. Federico 
Fellini világhírű filmjét Pataki Éva vit-
te színpadra, a főbb szerepeket Kecskés 
Karina, Balázs Andrea, Kapócs Zsóka, 

Hámori Ildikó, valamint a színházban 
először szereplő Árpa Attila és Czinkóczi 
Zsuzsa alakítják. Szintén „női darab” lesz 
októberben a kecskeméti Katona József 
Színházzal bemutatott Csodás vagy, Júlia, 
Somerset Maugham vígjátéka. Ősz végén 
láthatjuk azt a darabot is, melyet Moldova 
György kifejezetten a Karinthy Színház-
nak írt. A Te furcsa katona címet viselő, 
a világháború utolsó napjaiban játszódó 
komédia bemutatóját novemberre tűzte ki 
a teátrum. 
 – A színháznak nevelnie és beavatnia 
kell, az életbe is – szólt Karinthy Márton 
a fiatal korosztályok színházi nevelésének 
fontosságáról. A Vidovszky György rende-
ző, drámapedagógus vezetésével harma-
dik éve futó beavatószínházi sorozatuk 
decemberben Kosztolányi Dezső Arany-
sárkányának első színpadi adaptációjával 
folytatódik. Nem hiányozhat a zenés ko-
média sem: a Hippolyt, a lakáj főbb szere-
peiben Koltai Róbertet, Voith Ágit és Galla 
Miklóst láthatja a közönség januártól. 
 A Bartók Béla úti teátrum külső pro-
dukciókat is befogad: két Márai darab – a 
Pinceszínház Válás Budán és a kecskeméti 
színház Eszter hagyatéka című előadá-
sai – mellett Stephen King Tortúra című 
pszichothrillere is látható lesz.

T. D.

Évadnyitó a Karinthyban
Fellini-, Márai- és Moldova-darabok a repertoáron

Újbuda Önkormányzatának 60 év 
felettiek számára rendezett Őszkö-
szöntő Fesztiválja idén a minőségi 
időskort megcélzó Q-Ageing nemzet-
közi program égisze alatt zajlott. 

Az egészségmegőrzést, a sportos, aktív 
életmódot népszerűsítő programsorozat 
központi eseménye a „Hihetetlen nagyik” 
képregény-kiállítás volt. A rajzos történe-
teken keresztül grafikusművészek, profi 
képregényrajzolók és amatőr piktorok 
mondták el, mitől lehet élvezetes az idős-
kor. Az egész napos újbudai Őszköszöntő 
Fesztivál centrumát a Zsombolyai utcai 
önkormányzati negyed adta, ahol a hiva-
tali épületben működő Újbuda Galériá-
ban, a kiállító standokkal végigbástyázott 
utcán, valamint a TIT Stúdióban zajlottak 
az események. 
 Az ősz eljövetelére azonban a kerü-
let számos pontján készültek. A Bocskai 
István Általános Iskolában sportos prog-
ramokkal, a Karinthy Szalonban mű-
vészettel, az Albertfalvi, az Őrmezői és 
Kelenvölgyi Közösségi Házakban pedig 
kulturális, zenei és szórakoztató előadá-
sokkal várták az újbudaiakat. 
 A rendezvényt a Kaméleon Small 
Band dzsesszmuzsikája nyitotta meg 
a Zsombolyai utcában felállított szín-
padon, majd átadták a három legjobb 
képregényalkotónak járó díjakat. A ki-
választott képes történetek ezután hosz-
szú utazásra indulnak. Körbejárják a 
partnerországokat, ahol a helyi művészek 
munkáival együtt kiállítják azokat. Az út 
során mindig gazdagodik a vándorkiállí-
tás, végül pedig egy zsűri dönt arról, hogy 
a magyar, a lengyel, az olasz, a német vagy 
a szlovén képregény érdemli ki a legjobb-
nak járó elismerést. A szervezők szerint a 

pályázat friss ötletekkel gazdagítja majd a 
60+ programot.
 A TIT Stúdióban civil szervezetek 
és idősklubok mutatkoztak be, megnyi-
tották a nyugdíjas fotókör kiállítását, a 
nyelvi teremben pedig oroszóra, majd 
origamioktatás zajlott. A Nyugdíjasok 
Budapesti Szövetsége olyan képzésekkel 
készült a napra, amelyek segítségével az 
idősek újra hasznosnak érezhetik magu-
kat. Véghné Reményi Mária elnök asszony 
megjegyezte, tapasztalataik szerint azt 
idősek élethez való hozzáállása napjaink-
ban pozitívabb irányt mutat. – A szép-
korúak egyre inkább adni szeretnének a 
fiatalabb generációknak, nem pedig kapni 
tőlük – mondta a szervezet vezetője.
 A Polgármesteri Hivatal nagytermé-
ben ismeretterjesztő előadások várták a 
látogatókat, ahol elsőként a Kékfény cí-
mű műsor egykori műsorvezetője, Szabó 
László számolt be tapasztalatairól. Később 
dr. Iván László professzor az időskorban is 
fenntartható egészség lehetőségeiről tar-
tott előadást, Monspart Sarolta pedig nem-
csak táplálkozási és mozgási tanácsokkal 
látta el az időseket, de prezentációja végén 
meg is tornáztatta a nagyszülőket. A szín-
padon eközben a híradós Erős Antónia, az 
Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója 
a cukorbetegség veszélyeire hívta fel a fi-
gyelmet. Bede Róbert, a Paprika Tv nép-
szerű szakácsa a témához kapcsolódva egy 
főzőbemutatóban reformételek elkészítési 
trükkjeit árulta el a közönségnek. A Tar-
ka Színpad nyugdíjas színészei kabaré-
jeleneteket adtak elő, de a Szenior Ki Mit 
Tud Gála győztesei is bemutatták, hogy 
Újbudán 60 felett is találhatunk rejtőzkö-
dő tehetségeket. Az egész napos program-
sorozatot Gallusz Niki, majd Kovács Kati 
koncertje zárta.                       T. D.

Testedzés másként: ez a nordic walking

Idősekről szóló képregényeket állítottak ki

Őszköszöntő fesztivál

SZEPTEMBER 25., SZOMBAT
Vitamintúra III. Nagytétényi fennsík
Találkozó: 8.45 Kosztolányi Dezső tér. 
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör) 206-3854-3854

SZEPTEMBER 25., SZOMBAT
Győr – városnézés  Előre jelentkezés: 
Mógor Gabriella (TvTE) (70)380-8871
Találkozó: 6.15, Népliget autóbusz p.u. 
Túravezető: Bauer Magdi

EZEN KÍVÜL RENDSZERES  
PROGRAMOK:
Az Olajipari Természetbarát SE min-
den szerdán nyílt túrát rendez a nyug-
díjasok részére!
Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri 
óra alatt. Túravezető: Kremser Ferenc 
(Tel.:+36-30-5608042)
A Természetvédők Turista Egyesülete 
szerdai túrái: 8., 15., 22. és 29.
Találkozó: 8.50-kor a Moszkva téri 
óra alatt. Túravezető: Somóczi Szilvia 
(70)207-5374, ill. 316-7423

TERMÉSZETJÁRÁS
Szeptemberi programok
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Koncertsorozattal folytatódnak a 
„Fonódások”. Maratoni születésnapi 
programmal készül a másfél évtizede 
nyílt, legendás népzenei-világzenei 
kultúrműhely.

Különleges koncertekkel térnek vissza a 
Fonóba a „nagy öregek”, akik az általuk 
legtehetségesebbnek tartott ifjú művé-
szeket hívják meg közös örömzenélésre. 
A koncerteken rendre fellépnek ismert és 
megismerésre érdemes roma muzsikusok 
is. Felsorolni is lehetetlen azon zeneka-
rokat, művészeket, akik hírnevét a Fonó 
Budai Zeneházban töltött évek alapoz-
ták meg. Számos fesztivál és a magyar 
népzenét megörökítő, hiánypótló zenei 
album kiadása a Fonóhoz köthető. Jó ér-
zékkel, nyitottsággal, kísérletező kedvvel 
és a progresszivitást képviselve lett a Fonó 
egyedi, máig fontos zenei műhelye a fővá-
rosnak. A 15 éves születésnap jó alkalom 
arra, hogy parádés koncertsorozattal ün-
nepeljék meg az eddigi sikereket, ráadásul 
a Fonóhoz méltó, úttörő vállalkozással fű-
szerezzék azt. 
 – Amellett, hogy a hozzánk kötődő 
művészekkel közösen visszatekintünk az 
évforduló alkalmából, minden fellépőnk 

közös zenélésre hív olyan fiatal, tehetséges 
muzsikusokat, akikben magukat látják, 
akiket nagyra értékelnek. Ők lehetnek a 
következő évtized meghatározó zenészei, 
a mai nagyok nyomdokaikba léphetnek. 
Úgy is hívhatnánk ezeket a koncerteket, 
hogy „Fonódások” – mondta el lapunk-
nak Török Ferenc, a Fonó munkatársa. 
 Emellett Kathy Horváth Lajos hege-
dűművész, a Fővárosi Roma Kulturális és 

Oktatási Központ igazgatója is részt vesz 
az év végéig tartó fesztiválon. Az általa 
vezetett projektnek köszönhetően estéről 
estére cigány muzsikusok is színpadra 
lépnek a koncertsorozatban. Nem csu-
pán szervezőként, zenészként is láthatja a 
közönség a hegedűművészt. Fiával közös 

fellépése mellett az ötventagú Józsefvá-
rosi Cigányzenekarral is színpadra lép. A 
művész elhozza a fiatal hegedűvirtuózt, a 
19 éves Sárközi Lajost, aki közös koncertet 
ad híres prímás édesapjával. A program-
sorozatban ott lesz Szakcsi Lakatos Béla, 
Babos Gyula, Lukács Miklós cimbalmos, 
vagy éppen az újjáalakult Amaro Suno. 
– A Fonó mindig is multikulturális hely 
volt, számos roma zenész kapott itt lehe-
tőséget az elmúlt tizenöt évben. A népze-
ne jó része évszázadok óta a cigány zené-
szek előadásában öröklődik nemzedékről 
nemzedékre, így ez a kapcsolódás nekünk, 
muzsikusoknak természetes. Örömmel 
jövünk ezúttal is a Fonóba, és van egy tit-
kos vágyunk is, hogy évről évre megren-
deznénk ezt a fesztivált – mondta el kér-
désünkre Kathy Horváth Lajos. A Fonó 
15 koncertsorozat nyitóprogramjának, a 
Ghymes Summa koncertjének a MÜPA 
ad otthont szeptember 19-én. Ezt köve-
ti Bognár Szilvia és a Fanfara Complexa, 
valamint az Amaro Suno koncertje, szep-
tember 24-én a Fonó Budai Zeneházban. 
Másnap, szeptember 25-én Palya Bea és 
a Szokolay Dongó Balázs duó, valamint a 
szerb Bojana Nikolic lép fel a koncert első 
részében. Ezt követi Kathy Horváth Lajos 
és ifj. Kathy Horváth Lajos közös műsora.
További részletek: www.fono.hu 

Szeifried Adél

Ghymes, Muzsikás, Csík zenekar, Palya Bea, Makám

Tizenöt éves a Fonó
Közel száz, 17. tévét betöltött újbudai 
középiskolás tanuló vett részt abban 
a jogosítványprogramban, amelynek 
köszönhetően a diákoknak a teljes 120 
000 forintos tandíjból csupán 20 000 
forintos önrészt kellett befizetniük. 

Szeptemberben a legtöbb résztvevő már 
kezébe veheti az okmányt. A fennmaradó 
költségrészt átvállaló Újbuda Önkormány-
zata úgy véli, a Gondoskodó Újbuda jelszó 
nem korlátozódhat kizárólag a szociális 
segítségnyújtásra, legalább ennyire fontos 

támogatni a fiatalok életkezdését is. Ennek 
szellemében – pályázat útján – közel száz 
tanulót választott ki a lebonyolítással meg-
bízott Újbuda 11. Nonprofit Kft., a lelkes 
sofőrjelöltek pedig márciusban már a ru-
tinpálya kihívásaival küzdöttek.
 A 19 éves Viszkó Szilvia, aki régen ter-
vezte, hogy megtanul vezetni, az ősz első 
hetében vehette át jogosítványát, és az en-
gedély büszke tulajdonosaként – még szülei 
kíséretével – megtette első kilométereit a 
forgalomban. A Nemes Nagy Ágnes Hu-
mán Szakközépiskola tanulója az Újbuda 

Szilvia már volán mögé ülhet

Hatodáron szerezhettek jogsit a kerületi fiatalok

Az Értékmegőrzés a Városfejlesz-
tésben címet viselő partnervá-
rosi konferencia napján Újbuda 
és testvérvárosa, a horvát Trogír 
képviselői nem csak műemlék-
védelmi gyakorlatukról számol-
tak be egymásnak. Trogír volt 
polgármestere, Jerolim Ostojic 
ugyanis nem csupán a városve-
zetéshez, de az ecset használa-
tához is kiválóan ért. Kerületünk 
elismert művészeivel, Bráda 
Tiborral és Deák Ilonával közö-
sen hozta el a hivatalba az adriai 
tenger sós levegőjét.

A képzőművészet terén folytatott 
vendégeskedések a partnervárosi 
kapcsolatok talán legintenzívebb kö-
telékét jelentik. Jerolim Ostojic sem 
először hozta el alkotásait Újbudára: 
2004-ben és 2005-ben Budapesten 
közös kiállításon szerepelt német, 
ustroni, marosvásárhelyi, újbudai és 
stuttgarti képzőművészekkel. Bráda 
Tibor és Deák Ilona festményeit ugyan-
csak ennek az együttműködésnek köszön-
hetően láthatta a trogíri közönség. 
 Jerolim Ostojic korunk polihisztora: 
diplomás jogász, matematika-fizika sza-
kos tanár, festő, grafikus, szcenográfus. A 
tengeri környezetvédelemről ír könyveket, 
rádióműsorokat készít, a Matica Hrvatska 

Intézet és a Páneurópai Unió tagja, 1994–
1997-ig Trogír polgármestere volt. A most 
kiállított képei a festő új, „3D-től a 11D-ig” 
korszakából valók. Korszakainak közös 
címe: Gondolatok a tengerhez közeli di-
menziókról. Munkáinak jellegzetessége a 
valóság lefestése, annak a valóságnak, ami 
nem látható első látásra, de lehet, hogy 

Adriai hangulat az Újbuda Galériában
még később sem. Ostojic képein 
ezek a mezők látszanak különböző 
szimbólumokkal ábrázolva. A mű-
vész rendszerint azt a kérdést bon-
colgatja képein keresztül, hogy mi 
a szerepe az embernek ezekben a 
valóságrétegekben. 
 Deák Ilona a XI. kerületben 
ismerkedett meg férjével, Bráda 
Tiborral, itt telepedtek le, és itt dol-
gozik azóta is. A főiskola elvégzése 
után több kiállítása volt, gyakran 
vesz részt önálló tárlatokon. Képe-
inek középpontjában az emberáb-
rázolás áll, az ember egymáshoz és 
környezetéhez való viszonya foglal-
koztatja. Az elmúlt években szíve-
sen fest természetben, különösen az 
Adria partján. 
 Bráda Tibor évtizedek óta dol-
gozik családi műtermében, őslakos-
nak vallja magát a kerületben. Mun-
kássága nagy részét az üvegfestészet, 
a mozaik megbízások, valamint a 
táblaképfestészet tölti ki. A Festészet 

Napja országos rendezvényötletével jelen-
tősen gazdagította Újbuda képzőművé-
szeti hagyományait. Feleségével nyaranta 
a horvátországi Jelsa városka művésztele-
pén dolgozik, ahol a tenger fenséges látvá-
nya és a települések bája egy életre megha-
tározó élményévé vált.

T. D.

újságban talált fel-
hívásra jelentkezett. 
– Nagy segítségnek 
tartom, hogy eny-
nyi pénzért jogosít-
ványt szerezhettem, 
hiszen manapság 
jelentős terhet jelent 
egy családnak száz-
ezreket kifizetni 
egy vezetői tanfo-
lyamra – mondta el 
lapunknak Szilvia.

Palya Bea

Ghymes – Szarka Gyula és Szarka Tamás
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Kedvezménykártya igénylő adatlap



NÉV:

ÉV HÓ NAP

- -

ÉV HÓ NAP

LAKCÍM (irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó):

SZÜLETÉSI HELYE:SZÜLETÉSI IDEJE:

ALÁÍRÁS:DÁTUM:

E-MAILCÍM (ha van):

ahová az aktuális programokról értesítés küldhető

Igényt tartok a a 60+ programmal kapcsolatos további információkra

TELEFONSZÁM: A KÉSZ KÁRTYÁT
a Programközpontban 
veszem át

postán kérem

Az igénylő aláírásával tudomásul veszi, hogy 
nevére szóló kártyáját saját maga használ-
hatja, a kártya másra nem átruházható. 
A kitöltött igénylőlapot az ügyfélszolgála-
tokon található Újbuda 60+ gyűjtőládába 
szíveskedjen elhelyezni. 

Kérjük az igénylőlapot olvasható, nyomtatott 
betűkkel töltse ki!

Az ország szinte minden részén élt, 
végül Újbudára költözött. Úgy tapasz-
talta, több olyan fővárosi kerület is 
van, amely öröksége okán hivatott 
lehetne arra, hogy kulturális városköz-
ponttá váljon. A különbség az, hogy 
Újbudán ezt el is határozták. Bodrogi 
Gyula Kossuth- és kétszeres Jászai 
Mari-díjas színművész, a Nemzet Szí-
nésze a városrész egyik emblematikus 
helyén, a Tranzit Art Caféban osztotta 
meg gondolatait az Újbuda olvasóival. 

Nincs a kávéháznak olyan vendége, aki ne 
mosolyodna el, amikor meglátja az ajtón 
belépő Bodrogi Gyulát. Az örökifjú szín-
művész minden ízében ellentmond a kint 
tomboló szélnek és szokatlan hidegnek. 
Kedvessége, mosolya magával ragadó, 
könnyű felöltőjében, vidám kalapjában 
valóban behozott magával egy darabkát a 
búcsúzó nyárból.

 Hogyan indul az évad, mi foglalkoztatja?

Öt, pontosabban hat előadásban játszom, 
hiszen a János vitézben két szereposztás-
ban is közreműködöm. Szerencsére ez a 
szezon is munkás lesz. Szeretem a színhá-
zat!

 Melyek a legkedvesebbek a jelenlegi szere-
pei közül?

Talán álságosan hangzik, de nincsenek 
kedvenceim. Reggel belekukkantok a napi 
teendőkbe, és látom, hogy ma az Orfeusz 
alászáll van műsoron. Én innentől már 
egész nap erre készülök, ez foglalkoztat. 
Ha azt olvasom, János vitéz, francia ki-

rály, akkor pont ugyanígy vagyok vele. 
Mindig az a legkedvesebb, amit épp aznap 
játszunk. 

 Ön patrónusa a kulturális városközpont 
programnak. Miért tartja fontosnak a kez-
deményezést?

Sok helyen éltem a városban és vidéken 
is. Mindenütt úgy érzik az emberek, van 

valamilyük, amitől egyedi, különleges 
a lakóhelyük. Így van ez Újbudán is. A 
Karinthyak és a hozzájuk kötődő szel-
lemiség olyan kulturális örökség, amely 
jó alap egy ilyen programhoz. Vannak a 
Józsefvárosban, vagy éppen a XIII. kerü-

Bodrogi Gyula a kulturális városközpontról és a közéletről 

Egyetértés is lehetne a politikában
letben is olyanok, akik méltán büszkeségei 
városrészüknek. Újbudán az a jó, hogy 
itt el is határozták, erre építeni kell. Ez a 
kerület meg is érdemli, mert jó hely. Bár 
van benne egy kis Gellérthegy, egy kis Fe-
neketlen-tó, egy kis Bartók Béla út, mégis 
friss és lendületes. Örömmel tapasztaltam, 
hogy a kulturális városközpontnak nagy 
tábora van.

 A kulturális életre is hatással vannak a po-
litikai döntések. Mit vár a művészvilág a 
politikusoktól? 

A színészektől távol állnak a napi politikai 
csatározások, számunkra egyszerűen nem 
létezik politika. Képzelje csak el, mi lenne, 
ha a színpadon azt mondanám, kérem, az 
egyik oldaliak most menjenek ki, a má-
sik oldaliak maradjanak, a bizonytalanok 
pedig menjenek fel a karzatra… Máskü-
lönben a világon mindenütt versengenek 
a politikai erők, mindegyik győzni akar, 
ez normális. Az viszont jó lenne, ha nem 
ennek rendelnének alá mindent. Az MTK 
és a Fradi is győzni akar. De van egy válo-
gatott csapat is… Jó lenne, ha léteznének 
fontos ügyek, amelyekben egyetértés van, 
függetlenül attól, ki találta ki. Ha elindul 
valami jó, értékes dolog, ne lehessen csu-
pán azért megvétózni, mert a politikai el-
lenfél kezdeményezte. Az elmúlt 20 évben 
többször láttuk, hogy csak azért, mert az 
egyik azt mondta, „piros”, a másik gon-
dolkodás nélkül rávágta, „zöld”! Magam 
részéről vágyom egy olyan vitaműsort 
látni, ahol az egyik politikus azt mondja a 
másiknak: „igazad van, meggyőztél.”

Szeifried Adél

Egy igazi angol úriembernek hála mos-
tantól körülkerített aszfaltos pályán 
kosarazhatnak, focizhatnak és kézi-
labdázhatnak a környékbeli fiatalok a 
Bikás Parkban. 

A hazánkban élő brit vállalkozó azzal ke-
reste meg a budapesti Rotary Clubot, hogy 
ötmillió forintot ajánl fel a parkbéli spor-
tolási lehetőségek bővítésére. A világszerte 
ismert szervezet Újbuda Önkormányzatá-
val együttműködve sikerre vitte az ügyet.
 Az itthon is számos jótékonysági ak-
ciót lebonyolító Rotary Club világszerte 
olyan üzletemberek, szakemberek szerve-
zete, akik hisznek az emberbaráti segít-
ség fontosságában. Minden szakmában 
magas etikai normákat állítanak, vala-
mint világszerte támogatják a nemzetek 
közötti békét és jó viszonyt. Az idén 105 
éves klub olyan egykori és jelenlegi ta-
gokkal büszkélkedhet, mint a Nobel-díjas 
Szentgyörgyi Albert, Thomas Mann vagy 
John F. Kennedy. A Rotary Club Budapest 
elnöke és a magyarországi szervezet ala-
pítója, Berend Richárd professzor a pálya 

átadóünnepségén arról számolt be, egy 
hazánkban élő angol üzletember kereste 
meg azzal, jó üzleti évet zárt, ezért ötmil-
lió forintot szeretne adományozni azért, 
hogy a Bikás Parkban egy sportpálya 
létesüljön. 
 – Sokan itthon nem értik, mi visz rá 
valakit hasonló cselekedetre, de tanulhat-
nánk tőlük – jegyezte meg a professzor.A 
klub elnöke azt is elmondta, hihetetlennek 
tűnhet, de hasonló esetekben ennyi pénzt 
elkölteni ugyanolyan nehéz, mint megke-
resni, hiszen a felajánlások célba juttatásá-
ig számos akadály merülhet fel. – Nagyon 
örülünk, hogy Újbudával ilyen gördülé-
keny volt az együttműködés, és nemcsak 
helyet, de támogatást is adott a kezdemé-
nyezésnek – tette hozzá Berend Richárd.
 Molnár Gyula a kerület polgármeste-
reként nyitóbeszédében elmondta, reméli, 
a jó tett követőkre talál majd a városrész 
vállalkozói körében, a felajánlóknak pe-
dig partnerséget ígért az Önkormányzat 
részéről. Az avatóünnepségen az Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola di-
ákolimpikon focistái és kosarasai vették 

először birtokba a többfunkciós pályát, 
majd az intézmény testnevelői és szülői 
csapata mérkőztek meg egymással.

T. D.

A Rotary Club a Bikás Parkért
Igazi gentleman: ötmilliós felajánlás a sportpályára

Sportpálya jótékonyságból

Méltó emlékhelyet szeretne a Külső 
Bartók Béla úti Baráti Egyesület (KBBK) 
azon kelenföldi focistáknak, akik a II. 
világháborúban vesztették életüket. 
Az egykori Kelenföldi Football Club 
(KFC) sportolóira a Bartók Béla út 134. 
számú ház falán ma egy ütött-kopott 
tábla emlékeztet. A felajánlásból készü-
lő emlékművet a szemközti parkban 
helyeznék el, amelynek felújítását szin-
tén kezdeményezi az egyesület. Hama-
rosan nyíló érdekvédő irodájukban sze-
mélyesen is várják a környékbelieket. 

Tizennyolc név egy ütött-kopott táb-
lán. Egy külső Bartók Béla úti sarokház 
homlokzatán áll az írás. Ez olvasható 
rajta: „a kelenföldi labdarúgók emléké-
re, akik a II. világháborúból nem tértek 
vissza”. Hogy mikor és ki állította ezt a 
jelet az utókor számára, nem derül ki. 
Egy biztos: 1912-ben, főként a Beszkárt 
dolgozóiból alakult baráti közösség volt 
a magja annak az amatőr focicsapatnak, 
amelynek sok fiatal sportolója halt meg a 
II. világháborúban. Később sokakat mun-
katáborba vittek – velük együtt többtucat-
nyian vannak, akiknek a ma élők méltó 
emlékhelyet szeretnének. 

Az egyesületté alakult baráti társaság cél-
ja, hogy egyfajta kohéziós erőt képezzen a 
helyiek között. Például azzal, hogy meg-
becsülik lakóhelyük épített és szellemi 
örökségét. Terveik szerint egy emlékmű 
készülne, amelyet az egykori focipálya kö-
zelében található parkban helyeznének el. 
Az emlékművet Bogyó Barna iparművész, 
az egyesület pártoló tagja felajánlásból ter-
vezi meg. A baráti egyesület hamarosan 
gyűjtést szervez az emlékműért.
 A kis park élelmiszerüzlet melletti te-
rülete alkalmas lenne vásárokra, kisebb 
rendezvényekre, sőt, a helyiek egyik pi-
henőhelye is lehetne, ha rendbe tennék. 
Több javaslatuk közül, melyet az önkor-
mányzat illetékeseihez eljuttattak, az egyik 
ennek a parknak a megújításáról szól, 
mondta el lapunknak Popovics Attila, az 
egyesület elnöke. 
 Emellett a Külső Bartók Béla úti 
Baráti Egyesület hamarosan megnyit-
ja lakossági érdekvédő irodáját, amelyet 
egy, az Önkormányzattól kedvezmé-
nyes áron bérelt helyen, a Bartók Bé-
la út 134. szám alatt kereshetnek fel a 
kelenföldiek, egyebek között ingyenes 
jogi tanácsokért.

Sz. A.

Emlékmű- és parkfelújítás
Méltóságot a KFC hajdani focistáinak
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Szeptember 6-tól gyermek tanfolyamok indulnak, úszás, 
dance-aerobik, röplabda, kosárlabda sportágakban. 

Jelentkezés: www.nyekiimreuszoda.hu
vagy személyesen az uszodában , tornacsarnokban.

Tanévkezdéskor Újbuda Önkor-
mányzata a környezeti nevelés 
területén több éve kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó négy peda-
gógusnak elismerő oklevelet ado-
mányozott:

KRÁNICZNÉ DOBÓ ERIKA óvodapedagó-
gus (Pitypang Óvoda)
IVÁN LÁSZLÓNÉ pedagógus (Újbudai 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola)
VALENTA FERENCNÉ pedagógus (Bárdos 
Lajos Általános Iskola és Gimnázi-
um) 
JÁNOSINÉ BARTA JUDIT pedagógus 
(Gazdagrét-Csíki-hegyek Általános 
Iskola)

Az Albertfalvi Közösségi Ház februári 
mesemondó versenyén népviselet-
ben megjelent bogácsi mesemondó, 
Kovács Sándorné, vagy ahogy ő 
szereti: Manci néni, nem csak ruháza-
tával nyújtott emlékezetes élményt 
a jelenlévőknek. Gyönyörű tájnyelvi 
kifejezéseivel, ízes beszédével egy csa-
pásra elnyerte a közönség kegyeit és a 
zsűri különdíját. Később az is kiderült, 
Manci néninek százdarabos baba-
gyűjteménye van, és mindegyiknek 
ruhákat is varr.

A Borsod megyében elterülő Bükkalja 
egyedülállóan értékes kincseket rejt. A ha-
gyományaikat szigorúan őrző térségben 
található a magyar folklór északi bástyája, 
Palócföld, valamint Matyóföld központi 
települése, Mezőkövesd. Az elsőre talán 
kevésbé ismerős Bogács ezen a területen 
fekszik, és meglepő módon, a kicsiny te-
lepülésen nem a palóc, de nem is a ma-
tyó népművészet érvényesül. Bogácsnak 
egyedi, és sok szempontból különleges 
néphagyományai vannak. Erről a helyről 
érkezett Manci néni, aki az Újbudai Ősz-
köszöntő Fesztiválra magával hozta száz 

babáját, bükkaljai és bogácsi viseletbe öl-
töztetve.
 A babakiállítás a falusi népszokásokat és 
hagyományokat mutatja be különböző élet-
képeken keresztül. A beállított jelenetekben 
megismerhetjük a sommások világát, ahogy 
szekereikkel a mezőkövesdi állomásra igye-
keznek, a piaci életet, a szüretet, a kukorica-
fosztást, a rokka használatát, a lakodalmas 
menetet és a fonót mint a leányok és legények 
legfőbb ismerkedő helyét. Az Albertfalvi 
Közösségi Ház kiállítás-megnyitóján olyan 
apró érdekességekről is hallhattunk, mint a 
bogácsiak templomi öltözete. 
 A helyiek külön viseletet hordtak 
templomba járáskor, amit soha nem sza-
badott kimosni. Mosott ruhában temp-
lomba menni egyenesen tiszteletlenségnek 
számított. Kaposvári Mari szervező szerint 
a tárlat igazi unoka-nagyi program, mely-
nek során az idősek nosztalgiázhatnak, a 
városi gyerekek pedig rácsodálkozhatnak 
a számukra már mesevilágnak tűnő falusi 
életformára. A babákat óvodai csoportok 
is meglátogatják, a kézműves-foglalkozá-
sok során pedig a kicsik megismerkedhet-
nek a textilbaba-készítés fortélyaival.

T. D.

Induló kerületi vállalkozásoknak helyet 
adó sorozatunk kapcsán egy bemuta-
tóra kaptunk meghívást. A kicsik a talaj-
szennyezés hatásaival és a szennyezett 
víz megtisztításával ismerkedtek. Persze 
a 4–8 éves gyerekek számára ez a fogla-
latosság főként csak játékot jelentett a 
vízzel, homokkal, kavicsokkal. Nagymáté 
Emese új vállalkozásának lényege éppen 
ez: a gyermeki érdeklődésre építve 
közel hozni a természettudományokat. E 
hónap közepétől két helyszínen is meg-
kezdi működését a Kistudós Club. 

Ötéves gyermeke kíváncsisága adta az ötle-
tet Nagymáté Emese okleveles vegyésznek, 
a Spectromass Analitikai Laboratórium 
laborvezetőjének arra, hogy szervezett 
formában, játékosan, kísérletezgetve is-
mertesse és szeretesse meg a kicsikkel a ter-
mészettudományokat. Minden anya tudja, 
hogy a legkisebbek számára nincs nagyobb 
élvezet, mintha nyakig vizesen, homoko-
san tapasztanak, vagy éppen kavicsokat 
dobálnak a folyóba, nem beszélve arról, 
ha végre komoly méretű pocsolyával ta-
lálkozhatnak. Az anyagok viselkedésének 
felfedezése, egymással vegyítése és az ered-
mény vizsgálata igazi gyermeki élmény. 
 E nyitottság aztán az iskoláskori mate-
matika-, fizika- és kémiaórák időszakára 

a legtöbb gyermeknél jelentősen meg-
csappan. Vajon miért? – teszi fel a kérdést 
Nagymáté Emese. Tapasztalata szerint az 
iskolai órákon nincsen elegendő idő a kí-
sérletekre, az érdekességek bemutatására, 
így a reáltantárgyak megmaradnak a „túl 
száraz” kategóriában, és a kisdiákok egy-
szerűen nem értik, miért kell megtanul-
niuk, mire jó nekik mindez. Nem sikerül 
felkelteni az érdeklődésüket, és mire elérik 
a középiskolás kort, már nem is igen lehet 
megszerettetni velük a természettudo-
mányokat. A csökkenő óraszámok csak 
továbbnehezítik az oktató pedagógusok 
helyzetét. Szomorú eredmény, hogy az 
elmúlt tanévben egyetlen jelentkező sem 
volt az ELTE fizikatanári képzésére, és 
egyre kevesebben vesznek részt a mérnök- 
és kutatóképzésben is.
 A gyermekkorban megalapozható 
természettudományos érdeklődést sze-
retné erősíteni a kicsikben Nagymáté 
Emese, akinek vezetésével szeptember 
közepétől két helyszínen, az FMH-ban és 
az Albertfalvi Közösségi Házban Kistu-
dós Club indul. Már óvodáskortól várják 
a gyermekeket, különböző időpontokban. 
A részletekről, valamint részvételi díjról 
a www.kistudosclub.hu weboldalon kap-
hatnak tájékoztatást. 

Szeifried Adél

Volt egy remek ötlet még nyár elején: 
Junghausz Rajmund önkormányzati 
képviselő elhatározta, hogy a kerü-
letből csapatot szervez, amely együtt 
fogja átúszni a Balatont. Hosszú ideig 
tartott a toborzás, aztán találkoztak a 
jelentkezők, csináltak egyéni és közös 
edzéstervet, folyamatosan egyezettek, 
biztatták egymást.

Találtak támogatót is, aki az első 100 jelent-
kező regisztrációs költségét vállalta, sőt, volt 
olyan cég, aki a csapaton belül elsőnek ér-
kezőknek ajánlott fel komoly díjakat. Azon-
ban az immár 180 főre duzzadt újbudai Ba-
laton-átúszó csapat átúszás nélkül maradt. 
Az idei nyár időjárása nem kedvezett sem a 
nyaralóknak, sem az átúszóknak. 
 A többször meghirdetett időpontok 
sorra elmaradtak, így idén nem valósul-
hatott meg ez a terv. Azonban úgy tud-
juk, a társaság együtt marad, tartani fog-
ják a kapcsolatot, lesznek rendezvények, 
közös alkalmak és éberen őrködnek a tél 
fölött, hogy mielőbb beköszöntsön a kö-
vetkező nyár. 

M. G.

Babakiállítás Albertfalván
Népviseletet is varr a bogácsi mesemondó Óvodásoknak és kisiskolásoknak

Kistudós Club Újbudán

Elmaradt a 
Balaton-átúszás

Pedagógusokat 
tüntettek ki

1116 Bp., Kondorosi út 14. /uszoda bejárat/
1111 Bp., Érem u. 2. /tornacsarnok bejárat/

Tel: 06 1 208 40 25/111

Gyermek tanfolyamok 
a Nyéki Imre Uszodában
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SZELEKTÍV 
GYŰJTŐ.

Artúr környezettudatos. 
Megfogja, összepréseli 

és egy helyre gyűjti a 
műanyag flakonokat. 

Ön is megteheti.

Zöld Újbuda
A Zöld Újbuda Program célja egy zöldebb, tisztább, környezetbarátabb kerület. 
Ha kíváncsi, mit tehet Ön, kérdése, javaslata van, vagy saját lakókörnyezetének 
szebbé, tisztábbá tételéhez szeretne önkormányzati segítséget, hívja a Polgár-

mesteri Hivatal Környezetvédelmi osztályát a 372-46-84-es számon!

A kerületi Környezetvédelmi Program 
keretében, Újbuda levegőtisztasága 
érdekében, valamint a zöldlomb 
szállítási költségeinek csökkentésére 
Újbuda Önkormányzata, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettudomá-
nyi Kar, az OBI Barkács Áruház (Savoya 
Park) és az Újbuda Prizma Kft. együtt-
működésével folytatja a 2008 szep-
temberében elkezdett sikeres kerületi 
komposztálóprojektet.

A programban bárki részt vehet, aki a 
kerületben lakik, és ked-
vet érez a komposztálás-
hoz: – kertes házak 
– kertes tár-
sasházban élő 
lakóközössé-
gek–intézmé-
nyek számára 
biztosítunk 
lombg y űj tő 
k o m p o s z t á -
l ó - k e r e t e t A 
prog ra mba n 
részvevőknek 
Újbuda Ön-
kormányzata 
ingyenesen 2 
db 100x100x70 
cm-es impregnált 

komposztáló keretet ad át használatra. 
Az átvevőnek vállalnia kell, hogy az 
átadott komposztáló keretet 5 évig ren-
deltetésszerűen használ-
ja. A 6. évtől a résztve-
vők tulajdonába 
ker ü l nek a 
komposz tá-
ló keretek . 
A komposztáló 
k e r e t e k 
kiosztása 
során, a 

Zsákok nélküli levélgyűjtés

Komposztálóprojekt Újbudán Az ENSZ Környezetvédelmi Program-
ja (UNEP) 1992-ben szeptember 20-ára 
hirdette meg a takarítási világnapot. Az 
egykori jelmondat: „Gondolkodj világ-
méretekben és cselekedj otthon” ma is ak-
tuális. Szedjük össze környezetünkben a 
szemetet, és ezt a jó szokást tartsuk is meg 
hosszú távon. Ne csak tereinkre, utcáink-
ra, erdeinkre gondoljunk. Ezt a világnapot 
kezdjük otthon, hisz itt az ősz, a portalaní-
tás, rendrakás ideje.
 Egy alapos takarítással egészségünket 
is védjük, főleg ha olyan eszközzel végez-
zük, amely környezetbarát is. Ehhez sze-
retnénk néhány jó ötletet adni. A fenntart-
hatóság jegyében a takarításhoz a vegysze-
rek helyett használjunk természetes, a ház-
tartásban fellelhető anyagot. Így nemcsak 
a környezetet, de pénztárcánkat is óvjuk. 
A függönyök kimosásához használhatunk 
sütőport a mosóvízbe. Hatásos, olcsó és 
környezetkímélő fehérítő. Ha konyhasóval 
alaposan átkeféljük a benedvesített szőnye-
get, visszanyeri eredeti színét. Az ecetes víz 
is csodákra képes (a szaga hamar elillan). 
Vörösbor ejtette foltot sóval és egy kevés 
vízzel, a tintát langyos tejjel lehet könnyen 
eltüntetni. Kitűnő bútorfényezőt készíthe-
tünk egy rész citromfűolaj és három rész 
olívaolaj keverékéből. 
 Porszívózáskor tegyünk illóolajat a 
porszívó légszűrőjébe, így az egész helyi-
ségben kellemes illat lesz. Ha maréknyi 
szódát forró vízben feloldunk, majd óva-
tosan a lefolyóba öntünk, és ezt hetente 
többször alkalmazzuk, elkerülhetjük a 
drága pénzen vett vízkőoldók használatát. 
A bőrbútoron keletkező zsíros foltot szó-
dabikarbónával tudjuk lemosni.
 Az immáron csillogó-villogó lakásun-
kat elhagyva mehetünk, és megtisztíthat-
juk utcáinkat, parkjainkat is! 

Takarítási 
világnap 2010

Mindenki segíthet valakinek. Még az 
is, aki úgy érzi, maga is problémákkal 
küzd. Ezt vallja Somkutiné Bernek 
Éva életvezetési tanácsadó, aki új 
közösségi programot indít. Mindenkit 
szívesen lát, aki úgy érzi, napi gond-
jaival egyedül van. A környéken lakó 
idősek között pedig keresi azokat, akik 
szabadidejükben pótnagyi-pótpapa 
szerepet vállalnának. 

– Alig ismerjük egymást, sokan behú-
zódva, elszigetelten élnek. Hány nagy-
mama-, nagypapakorú szomszédunk 
van, aki egyedül él, és ha véletlenül belá-
zasodik, még csak azt sem várhatja, hogy 
valaki rányitja az ajtót – sorolja Somku-
tiné Éva életvezetési tanácsadó az érveit, 
amelyek arra ösztönözték, hogy szűkebb 
környezetében tegyen valamit az elide-
genedés ellen. 
 Munkája tapasztalata is az, hogy so-
kan, akik gondokkal, a napi megélhetés 
problémáival, az idő szabta korlátokkal 
küzdenek, könnyebben vehetnék az aka-
dályokat, ha néhány praktikus dolgot be-
építenének életükbe. Nem beszélve arról, 
mennyi tapasztalattal, tanáccsal segíthe-
tik egymást az emberek olyan ügyekben, 
amelyeket ők maguk már átéltek. 
 A most induló program találko-
zóin mindig lesz egy kiemelt téma, 
amelyhez vendéget hív a szervező. 
Ilyen lehet például, amikor egy pénz-
ügyi szakember beszél a kölcsönfelvé-
tel kockázatairól, egy családi keret ra-
cionális és optimális felhasználásáról. 
Bárki hozzászólhat, kérdezhet az elő-
adótól, hiszen a lényeg, hogy minden 
résztvevőről derüljön ki, ha segítségre 
szorul, vagy éppen segítene.
 A környék önkormányzati képviselő-
je, Király Nóra háromgyermekes család-
anyaként is találkozik a napi élét számos 
kihívásával, és fontosnak tartja az erős ci-
vil közösséget. Az indító közösségi össze-
jövetel helyszínéül felajánlotta a Fidesz 
Regős utca 13. szám alatti irodáját, ahol 
az érdeklődőket szeptember 21-én este 
hat órára várják. További információk: 
somkutibernek@freemail.hu

A. Sz.

Pótnagyi 
kerestetik!

Életvezetési praktikák

A ZORIL Közhasznú Alapítvány 
Patrin - Üzenet címmel tárlatot 
szervez 2010. szeptember 24-én 
17 órakor. Helyszíne: Gazdagréti 
Közösségi Ház (XI., Törökugrató 
u. 9.).
A tárlaton Csányi János, Ferkovics 
József, Kunhegyesi Ferenc, Radó 
László kiváló művészek jellemző 
alkotásait mutatja be az alapítvány. 
Tárlatvezető: a Pro Urbe Díjjal 
kitüntetett Szentandrássy István 
festőművész. Szeretettel hív és vár 
minden érdeklődőt az alapítvány!

A roma nők esélyei Magyarországon és az 
Európai Unióban címmel nemzetközi konfe-
renciát rendez a ZORIL Közhasznú Alapítvány. 
A tanácskozás helye: Gazdagréti Közösségi 
Ház (XI. kerület, Törökugrató u. 9.). Időpontja: 
2010. szeptember 25–26. 09.30 óra. Megnyit-
ja: Kálmán Péter református lelkész. 
Előadók: dr. Lévay Katalin, Kóczé Angéla, Ber-
ki Judit, Daróczi Ágnes, Holdosiné Bánhegyi 
Katalin, Mühl Terézia, Rácz Gyöngyi, Babin-
dák István, Verőné dr. Jámbor Noémi, Maria 
Alexandrovics. Közreműködik: a Romano 
Glaszo Művészegyüttes Kamarakórusa, 
Czipott Géza, Árpy és Mari.
A konferencia egész napos, vetítésre kerül az 
Átok és szerelem című nagysikerű film. 
Szeretettel vár mindenkit a ZORIL Alapítvány. 
A konferencia a 153-as autóbusszal közelíthe-
tő meg. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a MÁV Zrt. a XI. kerület, Kőérberki 
úti vasút–közút szintbeni keresz-
teződést, vasúti átjárót lezárja és 
átépíti. A munkavégzés várható 
ideje: 2010. szeptember 20. 6 órá-
tól 2010. szeptember 24. 24 óráig. 
Ezen időszakban a Susulyka utca 
felé lehet kerülni.

MÁV tájékoztató

Konferencia 
a roma nőkért

lakosság számára bemutató előadást, 
tanácsadást is tartanak. 
A komposztálóprojekt részvételi feltételei: 
– Részvétel a Budapesti Corvinus Egye-

tem tájékoztató előadásán. – A keretek 
rendeltetésszerű használata.– Kom-
posztáló napló vezetése, amely egy év 
elteltével összegzi a komposztált lomb 

mennyiségét és a projekt eredmé-
nyességét. Jelentkezni lehet a 372-

34-71 telefonszámon, illetve az 
ecsedi.helga@ujbuda.hu e-
mail címen. További informá-

ciók: Kápolnai Andrea projekt-
felelős, Újbuda Önkormányzata. 

Tel.: 381-13-16

 A komposztálásról szóló bemuta-
tó előadás után a kereteket a következő 
helyszíneken osztják: 2010. szeptember 
23-án, csütörtökön 17 órakor az Újbuda 
Prizma Kft. székhelyén (1113 Budapest 
Hamzsabégi út 60., www.ujbudaprizma.
hu, megközelíthető az Ajnácskő u. fe-

lől).2010. szeptember 28-án, kedden 
16 órakor az Újbuda Prizma Kft. 
székhelyén. 2010. október 5-én, ked-
den 16 órakor az Újbuda Prizma Kft. 

székhelyén.2010. október 12-én, ked-
den 16 órakor az Újbuda Prizma Kft. 

székhelyén.
Z. Ú.

ZÖLD ÚJBUDA

Tárlat a GKH-ban

érdekében, valamint a zöldlomb 
szállítási költségeinek csökkentésére 
Újbuda Önkormányzata, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettudomá-
nyi Kar, az OBI Barkács Áruház (Savoya 
Park) és az Újbuda Prizma Kft. együtt-
működésével folytatja a 2008 szep-
temberében elkezdett sikeres kerületi 
komposztálóprojektet.

A programban bárki részt vehet, aki a 
kerületben lakik, és ked-
vet érez a komposztálás-
hoz: – kertes házak 

lombg y űj tő 
k o m p o s z t á -
l ó - k e r e t e t A 
prog ra mba n 
részvevőknek 

db 100x100x70 
cm-es impregnált 

átadott komposztáló keretet 5 évig ren-
deltetésszerűen használ-
ja. A 6. évtől a résztve-
vők tulajdonába 
ker ü l nek a 
komposz tá-
ló keretek . 
A komposztáló 
k e r e t e k 
kiosztása 
során, a 

A komposztálóprojekt részvételi feltételei: 
– Részvétel a Budapesti Corvinus Egye-

tem tájékoztató előadásán. – A keretek 
rendeltetésszerű használata.– Kom-
posztáló napló vezetése, amely egy év 
elteltével összegzi a komposztált lomb 

mennyiségét és a projekt eredmé-
nyességét. Jelentkezni lehet a 372-

ciók: Kápolnai Andrea projekt-
felelős, Újbuda Önkormányzata. 

Tel.: 381-13-16

A komposztálásról szóló bemuta-
tó előadás után a kereteket a következő 
helyszíneken osztják: 2010. szeptember 
23-án, csütörtökön 17 órakor az Újbuda 
Prizma Kft. székhelyén (1113 Budapest 
Hamzsabégi út 60., www.ujbudaprizma.
hu, megközelíthető az Ajnácskő u. fe-

lől).2010. szeptember 28-án, kedden 
16 órakor az Újbuda Prizma Kft. 
székhelyén. 2010. október 5-én, ked-
den 16 órakor az Újbuda Prizma Kft. 

székhelyén.2010. október 12-én, ked-
den 16 órakor az Újbuda Prizma Kft. 

székhelyén.
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véghez vitt, páratlan teljesítmény. Sztárok 
születnek, jönnek-mennek, de az, aho-
gyan ő a semmiből, egy nyolcgyerekes 
család harmadik gyermekeként, Detroit 
külvárosaiból a világ legismertebb éne-
kesnőjévé vált, valóban lenyűgöző. Sok 
minden kellett ehhez, de igazi tehetség, 
valódi tálentum nélkül nem ment volna. 

Meg kellett küzdenie a világgal, a névbi-
torlás, és a Like a Virgin miatt az egyház-
zal, az őt kihasználó férfiakkal, a meg-
aláztatásokkal, a 25 dolláros fotózások 
nyomasztó emlékével. A La Isla Bonita 
óta az egyik kedvenc énekesem. Csodál-
tam a koncertjeit, amelyeket a tévében 
lehetett látni, lenyűgözött a produkció 
monumentalitása, a nő átütő tehetsége, 
magával ragadó egyénisége. És persze a 
hangja, a tánctudása, az állóképessége. 
63 millió eladott lemezzel az USA-ban 
és 200 millióval világszerte a Recording 
Industry Association of America a 20. 
század legtöbb lemezt eladó rock énekes-
nőjévé nyilvánította Madonnát. 2007-ben 
a Guinness minden idők legsikeresebb 
énekesnőjének titulálta, a következő év-
ben pedig beiktatták a Rock and Roll Hall 
of Fame-be, amely egy múzeum az Erie-
tó partján Cleveland városban, az Egye-
sült Államokban. Célja, hogy emléket ál-
lítson azon ismert művészeknek, produ-
cereknek és egyéb személyeknek, akik a 
zeneiparra és azon belül főleg a rock and 
rollra nagy hatással voltak. A múzeum 
listát vezet a rock and roll legmeghatáro-
zóbb személyeiről és zenekarairól, mely 
listához minden évben ünnepélyesen új 
neveket adnak hozzá. Ők kerülnek be a 
Rock and Roll Hall of Fame-be, a rock 
and roll dicsőségének csarnokába, más 
néven a rock and roll halhatatlanjai közé. 
Az első ilyen ceremónia 1986-ban volt, 
amikor is olyan nevek kerültek fel a listá-
ra, mint Chuck Berry, James Brown, Ray 
Charles vagy Elvis Presley. A Forbes Ma-
gazin a harmadik legbefolyásosabb híres-
ségnek választotta Madonnát. Én erre a 
leg-leg-leg Madonnára voltam kíváncsi, 
amikor két évvel ezelőtt (lehet, van már 
három is) rászántam magam, hogy el-
menjek Bécsbe a koncertjére. A magyar 
szervezők a Hősök teréről indítottak 
buszokat, de gondolom máshonnan is, 
mi a két barátnőmmel onnan indultunk, 
rengeteg Madonna-rajongó társaságá-
ban. A helyszínen kihajtottak bennün-
ket valami nagy rétre, ahol gyakorlatilag 
semmi nem volt alkalmas arra, hogy az 
ember átadja magát az élvezetnek. Miu-
tán a rét nem lejtett, a színpad pedig nem 
volt megfelelően megemelve, szinte sem-
mit nem láttunk. A színpadi kivetítőn is 
többnyire margaréták szaladgáltak, lehet, 
hogy néha látszott valami az énekesnő-
ből is, de akkor éppen nem néztem oda. 
A koncert rövid volt, Madonnát egyszer 
sem láttuk, ő azonban tudhatta, hogy ott 
vagyunk, mert a karavánban szállított 
magyaroknak valami szépet akart adni, 
arról azonban nem világosították fel sze-
génykémet, hogy a magyar és cigánynóta 
között – noha mindkettő nagyon jó tud 
lenni – óriási a különbség. A világsztár 
koncertjén jártunk tehát, ahol nem lát-
tunk semmit, így nem is voltunk bizto-
sak abban: aki a színpadon ugrál, való-
ban Madonna néni…A kurta koncert 
végén a magyarok csendesen bandukol-
tak vissza a buszok felé, csalódottság ülte 
meg a levegőt. Egyszer csak felhangzott 
jobb szélről: „Ment a hűtlen nehéz fejjel, 
tudta jól, hogy ő már nem kell” – a követ-
kező soroktól már mindenki énekelte az 
EDDA-dalt. Szóval feltaláltuk magunkat. 
És az egész bécsi kirándulásból a csajok-
kal való dumcsizás, a kávézás jó érzése 
maradt meg, és annak a szendvicsnek a 
receptje, melyet az útra vittük, amit egy 
barátunktól kaptunk ajándékba. 

Ezen a napon történt – szeptember 15.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1953-
ban Bordán Irén színésznő. 1974-ben 
játszott ebben a magyar filmben (P, F). 
14. Titokban átnéz. 15. Becézett női név. 
16. 1923-ban ezen a napon született Barta 
Mária színésznő. O’Neill: Hosszú út az éj-
szakába c. darabjában ezt a szerepet ala-
kította. 17. Folyó, spanyol földrajzi nevek-
ben. 18. Szít páros betűi. 20. … Holgerson, 
mesehős. 22. Új-zélandi madár (TUI). 23. 
Csont, latinul. 24. Angol iskolaváros. 26. 
Kötetlen. 28. Űrmérték. 29. Barta Mária 
ebben a Shakespeare műben Gertrú-
dot személyesítette meg. 31. Potyogtat. 
33. Klasszikus föld. 35. Molibdén és fluor 
vegyjele. 37. Össze-vissza fen! 38. Lent. 39. 
Barta Mária szerepe Katona József Bánk 
bánjában. 41. Kipling kígyója. 42. Betegség 
jele. 43. Zötykölődni. 44. Orosz uralkodó. 
45. Dátumrag. 46. Megveszteget. 47. Mun-
kácsy inasának igéje. 48. Seben keletkezik. 
49. Nyakbavaló. 50. Koszorús költő (János). 
51. Festői osztrák falucska a Zeller See kö-
zelében. 54. Gyérül. 56. Francia arany. 57. 
Quam … Abrahae promisisti (Requiem 
részlet). 59. Víztartalmú szilíciumoxid. 60. 
Igevégződés. 61. Lócsemege. 63. … Paulsen, 
norvég korcsolyázó, ugrást neveztek el róla. 
65. Galla Miklós. 66. Világtalan. 67. Földet 
túrna. 69. Zöldes szín. 71. Barta Mária sze-
repe Shaw: Pygmalion c. darabjában. 73. 
Ezen a napon született 1923-ban Fejes 
Endre író. 1992-ben adta ezt a kötetét, 
amelyben novellák, esszék és vallomások 
sorjáznak (É, V).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1904-ben Szergej Joszifovics Jutkevics 
orosz filmrendező. 1948-ban forgatta ezt 
a filmjét (M, L). 2. … tarda, túzok. 3. Istál-
ló vége! 4. Tiltószó. 5. Fulladásos nehézlég-

zés. 6. A 10-es alapú logaritmus jele. 7. Egy, 
Bécsben! 8. Fafajta. 9. Erdélyi város, Ady is 
tanult itt. 10. Ellentétes kötőszó. 11. Londo-
ni macska! 12. Kisebb bolt. 13. 1890-ben 
ezen a napon született Agatha Christie 
angol írónő. 1936-ban írta ezt a krimit (K, 
Á, L). 19. Taszít. 21. A hét törpe egyike. 24. 
Angol nemesi cím. 25. Agatha Christie mű 
1971-ből. 27. Bordán Irén szerepelt ebben 
az 1975-ös kisjátékfilmben is. 29. Petőfi 
édesanyja (Mária). 30. Retesz. 32. Igekötő. 
34. Lendület. 36. Ezen a napon született 
1945-ben Jessye Norman amerikai szop-
rán énekesnő. Címszerepet játszott eb-
ben a Beethoven operában. 39. MÁF. 40. 
Fenntartás része! 41. Ábel testvére. 43. Sza-
bályzat, régies szóval. 44. Hamisan kártyá-
zik. 46. Tartozást megad. 47. Forgalomba 
hoz. 48. Harry Potter. 50. Vésett drágakő, 
névelővel. 52. Népi hosszmérték. 53. 1946-
ban ezen a napon született Oliver Stone 
amerikai filmrendező. 1995-ben készí-
tette ezt a filmjét. 55. Némán tipegő! 58. 
Hasonlító szó. 60. Jászvásár román neve. 
62. Bór és neon vegyjele. 64. … Ullmann, 
norvég színésznő, filmrendező. 66. Ritka 
férfinév (VID). 68. Agárdy Gábor. 70. Ró-
mai 6. 72. Kétell! 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 16., 29., 39., 71., 73., 
függ. 1., 13., 25., 27., 36. és 53. A BEKÜLDÉSI 
HATÁRIDŐ: a megjelenést követő hét kedd-
je. A 16. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A 
majmok bolygólya, Lídia, Shalako, Batman, 
Sellő, Csongor, Ariel, A világítótorony, A 
hatalom akarása, Kerala, A makrancos 
hölgy, Nyikita, Azt soha, Gálok, Legato.” 
NYERTESE: Szabó Erika, Budafoki út. NYERE-
MÉNY: könyvjutalom, mely a szerkesztőség-
ben vehető át.

Nagy András

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

Jönnek a választások, érdemes tehát rá-
hangolódni a dologra, mondjuk egy jó 
film segítségével, de erről majd később. 
Szokták mondani, hogy a nyári nagy örö-
mök közé tartozik a családi bográcsozás. 
Nálunk ez az öröm egész évben tart. Mi 
bográcsozunk, ha esik, ha fúj – és ezt le-
het nyugodtan szó szerint érteni: télen 
napernyőt teszünk a bogrács fölé, hogy ne 
essen bele a hó, és jó melegen felöltözve, 
forralt bort iszogatva készítjük a jobbnál 
jobb ételeket. Ha valakinek, akkor aztán 
nekünk nagyon kell a jó recept, hogy ne 
legyen unalmas és mindig ugyanaz a me-
nü. Bár a férjem múlhatatlan kedvence a 
vörösboros marhapörkölt csülökkel, bab-
bal és káposztával, én mindig igyekszem 
a könnyebb ételek irányába eltolni ezt a 
dolgot, mert a marha, a csülök meg a bab 
már önmagában is komoly étel, és noha a 
káposzta segíti az emésztést, ebben a for-
mában mégis nehezít az ügyön. 

Zöldséges fehérboros 
egytál szerecsendióval
Mangalicacombot érdemes venni hozzá, 
azt felkockázni és a forró zsírba beledob-
ni. Meg kell pirítani gyorsan, hogy össze-
kapják magukat a rostok, én utána teszem 
rá a nagyon apróra vágott vöröshagymát, 
átforgatom, sózom, borsozom, majd jö-
het egy pohár fehérbor meg valamennyi 
víz és néhány szem aprított fokhagyma. 
Mindig csak pici vizet és bort adunk hoz-
zá, utóbbiból egy teljes üveg kell. A fű-
szerezés nagyon fontos: kell bele egy kis 
rozmaringpor (ebbe nem jó a friss, mert 
átveszi az étel karakterét, a friss rozmarin-
got majd a bárányhoz használjuk), major-
ánna és őrölt köménymag. Aztán jöhet a 
kézi reszelő, amivel egy egész szerecsen-
diót reszelünk le, esetleg másfelet. (De ne 
a bogrács fölött, mert a gőztől vizes lesz 
a reszelék, szalvétára reszelünk, onnan 
szórjuk bele.) Ez utóbbi fűszer adja meg 
ennek az ételnek a hangulatát. Amikor a 

hús már majdnem puha, jöhet bele a kis 
kockára vagy karikára vágott sárga- és 
fehérrépa. Amikor minden puha, bele-
borítunk egy doboz kukoricát a levével 
együtt, valamint egy kisebb csokor aprí-
tott petrezselymet. Rottyan egyet, és kész. 
Kenyérrel, savanyúval szoktuk enni, de 
nagyon jó hozzá a pirított párolt rizs is. (A 
rizst olajon vagy vajon megpirítom, nem 
barnára, csak hogy színt kapjon, felöntöm 
nem egészen kétszeres mennyiségű vízzel, 
sózom, borsozom, beleteszek egy kettévá-
gott paradicsomot, egy paprikát és egy fej 
vöröshagymát. Ezeket a végén kidobom. 
Lefedve párolom, amíg a vizet teljesen fel 
nem szívja, majd fedő nélkül nagylángon 
átforgatom. Ezzel a módszerrel nem lesz 
mancsos a rizs.) Az étel tálalásakor slussz-
poénnak még apróra vágott kemény tojást 
is forgathatunk hozzá, persze csak akkor, 
ha a tojás pucolásához van segítségünk. 

Madonna
Mégiscsak furcsa, hogyha az ember be-
üti a google keresőbe, hogy Madonna, 
az első száz vagy még több találat is egy 
Madonna Louise Ciccone nevű olasz 
származású amerikai énekest, színészt és 
üzletasszonyt dob ki. Majd csak sokára 
találunk cikkeket vagy utalást a név való-
di tulajdonosára, Szűz Máriára. Fura vi-
lág ez, bár meg kell hagyni, amit Ciccone 

Madonna néni szendvicse
Ciabattából az igazi, de ha nincs olaszos 
zsemlénk, megteszi a magyar is. Marga-
rint teszünk rá, vékonyan felszeleteljük a 
magunk sütötte kacsamájat, több szeletke 
is jár egy szendvicsbe(!), megsózzuk, rá-
fektetünk óvatosan leszeletelt kecskesajtot, 
jöhet a szárított paradicsom 2 gyufamére-
tűre csíkozva, majd az előzőleg általunk 
megsütött piros kaliforniai paprika olyan 
két centiméteres csíkokban. Lehet bele-
tenni valami csípőset, esetleg savanyított 
pepperonit (egyébként ezt a paprikát ná-
lunk „hegyes-erősnek” nevezik). Jól össze 
kell nyomni a szendvicset, és pár órán be-
lül meg kell enni. De térjünk vissza a kali-
forniai titokra. A paprikákat megmossuk, 
megtöröljük, aztán az előmelegített sütőbe 
tesszük egy olyan tepsibe, amelyen rács 
van. Majdnem egy órát sül. Lábasfogó-
kesztyűvel szoktam kivenni és nejlonzacs-
kóba tenni, úgy ül meg a tányéron, amíg 
ki nem hűl. Ha langyos, nagyon könnyen 
és egyben le tudom húzni a bőrét, így az 
egyben maradt szép paprikahúst vasta-
gabb csíkokban teszem a dobozba. Egy 
részét lefagyasztom, a másik része a sima 
hűtőben vár sorsára. Salátákba, húsok 
szaftjába, díszítésre egyaránt jó. 

A király összes embere
Ez az a film, amit nem szabad kihagyni. 
Most, hogy nálunk megint választások 
lesznek, még izgalmasabb megnézni vagy 
újranézni. Ha másért nem, hát Sean Penn 
alakításáért. Minden mozdulata tanul-
mány. Egyébként Sean Penn volt Madon-
na első férje. Az énekesnővel a Material 
Girl forgatása alatt jöttek össze, és Ma-
donna 27. születésnapján esküdtek meg. 
Mindketten úgy jellemezték házasságu-
kat, mint négy, a pokolban eltöltött évet. 
Noha Sean Penn nemigen szokott nyilat-
kozni Madonnáról, a vele való házasságá-
ról, egyszer mégiscsak megtette, akkor a 
következőket mondta az Elle magazinnak: 

„Nagyon kedvelem a volt feleségemet, de 
24 évesen az ember nem tud különbséget 
tenni egy jól sikerült első randevú és egy 
életre szóló elkötelezettség között. Ő már 
akkor úton volt afelé, hogy a világ legna-
gyobb sztárja legyen. Én csináltam néhány 
filmet, és néha elvertem őt. Mérges ember 
voltam, haragudtam az egész világra. Szá-
mos démonnal küzdöttem magamban, 
nem is tudom, ki lett volna képes együtt 
élni velem akkoriban”. Sean Justin Penn 
mára már kétszeres Oscar-díjas színész, 
rendező és politikai aktivista. A Cannes-
i filmfesztivál legjobb férfi alakításának 
díjával, egy Golden Globe-díjjal, két Volpi 
Kupával is kitüntették és számos kritikus 
elismerést kapott.
 A király összes emberének hőse, Willie 
Stark politikus szeretne lenni. Tele van öt-
lettel, jobbító szándékkal és lelkesedéssel. 
Ám az ellenfelek agyafúrtabbak – vagy 
annak látszanak. Willie Stark azonban 
olyan kommunikációs képességek birto-
kában van, olyan retorikára képes, amire 
csak születni lehet. Nagyon izgalmas, bo-
nyolult történet, amely semmiféle sémára 
nem épül. Egyedi és különleges. És mi lesz 
Willie-ből kormányzóként? Merthogy 
addig viszi. Meg kell nézni. Nevetséges és 
egyben félelmetes a figura, akit Sean Penn 
játszik. Azt mondják, hogy egy konkrét 
személyről mintázhatta a figurát, és ez a 
személy talán Huey Long demokrata pár-
ti, radikális populista politikus, aki 1928 
és 1932 között volt Louisiana kormányzó-
ja, majd elnöknek is jelöltette magát. 

Vincze Kinga

Várom az önök családi receptjeit, történeteit, 
ételfotóit vagy lakmározás közben készült képeit 

a media@ujbuda.hu e-mail címre!

„Építek nektek utakat, hidakat, isko-
lát, kórházat és magamról nevezem 
el, mert én építem.” (Willie Stark 
beszéde A király összes embere című 
filmből)

Jókedvvel, bőséggel 
étel-, könyv-, film- és más jó dolog ajánló
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– Atya világ, a kémia segédfoglalkoztató pótfeladat munkafüzetet kifelejtettem, Lacika!
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Jó ha a közelben van segítség

Madonna

Sean Penn
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Testünkben a véráramlás maga az élet, hisz 
azon keresztül jut el különböző szerveinkhez, 
végtagjainkhoz a szükséges oxigén és táp-
anyag. Életünk mindennapjaiban többféle 
káros tényező szerepel, mely hatására kialakul 
a rettegett betegség vagyis az érszűkület. Na-
gyon sokat lehetett olvasni az érszűkületes be-
tegek kezelésére kiválóan alkalmas Nashwan-
ParasoundPlus eljárásról, melyet Dr. Khaled 
Nashwan orvos, feltaláló dolgozott ki. Ezt az 
eljárást  alkalmazó Dr. Pintér István PhD bel-
gyógyász, nephrológus és diabetológus szak-
orvos  beszélt tapasztalatairól, észrevételeiről. 
- Mi volt az a 
döntő tényező, 
ami miatt ezt az 
eljárást alkalma-
zó centrumban 
kezdett dolgozni?
- Rengeteg po-
zitív véleményt 
hallottam róla, 
mind betegek, 
mind kollégák 
részéről. Sokat le-
hetett olvasni az 
eljárásról. Többek 
között tudomá-
nyos lapban is 
megjelent publikáció, amely igazolta, hogy a 
betegek többségénél javulást eredményez ez 
a kezelés. Mivel minden orvos, én is a betegek 
javulását tűztem ki célul, ezért nem volt nehéz 
úgy döntenem, hogy itt akarok tovább dol-
gozni. Mint diabetológus munkám során sok 
betegemen tapasztaltam az érszűkület rom-
boló hatását, hisz a betegség kialakulásának 
egyik rizikófaktora a cukorbetegség.
- Milyen eredményeket tapasztalt a bete-
geknél a kezelések során?
- Egyik jellemző tünete az érszűkületnek a 
bizonyos távolság megtétele után jelentkező 
vádli, comb vagy fartájékon jelentkező fájda-
lom vagy görcs. Ez a távolság a kezelés során 
a betegek többségénél megnőtt, sőt bizonyos 

esetekben megtöbbszöröződött. A betegek 
gyakran éjszakai görcsökre, végtag zsibbadás-
ra panaszkodnak, vagy arra, hogy hidegek, fáz-
nak a végtagjaik. Ezek a panaszok a kúra során 
többségüknél csökkennek vagy megszűnnek. 
- Kik vannak kitéve a betegségnek?
- Kiemelten veszélyeztetettek azok, akik 
dohányoznak, magas a koleszterinszintjük, 
cukor- vagy magasvérnyomás-betegségben 
szenvednek, illetve ha gyakran fordult elő a 
családban érbetegség. Ezeken kívül a stressz 
és az életkor is szerepet játszik a betegség ki-
alakulásában.

- Mi az eljárás lé-
nyege?
- A készülék infra-, 
hallható- és ultra-
hang hullámokat 
kibocsájtva ser-
kenti a kolletarális 
(mellékerek) ke-
ringésképzését. 
A kívánt hatás el-
éréséhez csupán 
20 kezelésre van 
szükség. A kúra 
előtt és után mű-
szeres orvosi vizs-
gálat történik. A 

kezelés és a vizsgálat fájdalommentes. 
- Mit javasolna az embereknek?
- Fontos, hogy naponta legalább 2 liter 
folyadékot fogyasszunk. Kerüljük a zsíros 
ételeket és a dohányzást, és nagyon fontos a 
rendszeres testmozgás, jót tenne az ereknek a 
naponta legalább félórás séta. 
A több mint 25 nemzetközi nagydíjat nyert 
Nashwan-ParasounPlus eljárás már minden 
megyeszékhelyen elérhető, Budapesten 5 he-
lyen, a XI. kerület mellett a XIV, XV, XVII és XXIII-
ban is megtalálható a rendelő.
További felvilágosítás: www.medhungary.
com vagy 06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 
06-30/339-6963, 06-72/551-714

x

Nashwan-ParasoundPlus eljárással  
az érszűkület ellen

A 20 kezelés naponta 30-40 percet vesz mindössze igénybe. 

A nagypapa háborús képeit és a furcsa 
öltözékű dédszülők családi fotográfiáit 
mindenki szívesen veszi elő újra meg 
újra a komódból, hogy néhány pillana-
tig elrévedjen az idő változásán, a kor 
hangulatán. 

Erre a kellemes múltidézésre ad most le-
hetőséget a Bartók 32 Galéria kiállítása, 
amely múlt századi fotók különleges egy-
más mellé helyezésén keresztül Magyar-
ország 20. századi történetét eleveníti fel.
Szepessy Ákos és Tamási Miklós húsz évvel 
ezelőtt úgy határozott, gyűjteni kezdi a ré-
gi fényképeket. Eleinte csupán a családtól, 

rokonságtól és ismerősökről elkért fotókat 
sikerült albumba ragasztani, később azon-
ban már ahol csak megfordult a két gyűj-
tő, mindenhol kért egy papírképet.  
 Kreativitásuknak hála a történet itt sem 
ért véget, hiszen lomtalanításokon talált ne-

gatívokkal és az Ecseri piacon 
vásárolt fotókkal egészítették 
ki az egyre színesebbé váló 
gyűjteményt. Az anyag végül 
akkorára duzzadt, hogy csak-
nem elérte az ötezer darab 
képet. A kiállítók létrehozták 
a hajdani egyetlen magyar 
film márkanevét felhaszná-
ló Fortepan online privát-
fotó-gyűjteményt, amely 
1900–1990-ig mutatja be 
szegények és gazdagok, fiata-
lok és idősek mindennapjait, 
ünnepeit, szokásait, a hátte-
ret pedig a korabeli magyar 
városok és tájak csodálatos  
díszletei adják. 
     A Bartók 32-ben megnyi-
tott Kettős látás című tárlat 
ebből a sorozatból válogat, 
a gyűjtők azonban a fekete-
fehér képek sorát megbo-
londították néhány apró ér-
dekességgel. A negatívokon 
szereplő figurákat például 
áttükrözték egy másik hát-

térre, de láthatunk olyan véletlen balesete-
ket is, amikor egy kockára dupla expozíció 
készült. A tárlaton gyakori látvány az is, 
amikor két, egymástól teljesen különböző, 
mégis valamiben hasonlító fotót egymás 
mellé illesztettek, mely izgalmas gondola-
tokat indíthat el a látogatóban.

T. D.

Magyarország feketén-fehéren

Pillanatok a múltból

Az ötödik évébe lépő fesztiválsoro-
zat idén kettős jubileumot ünnepelt 
a rendezvénynek otthont adó 80 
éves Újbudával. A MU Színház, a 
Fonó Budai Zeneház és az A38 Hajó 
együttműködéséből létrejött fesztivál 
az elmúlt években igazi nemzetkö-
zi rangú zenei eseménnyé nőtte ki 
magát, mely most is nagyszerű merí-
tést adott a kortárs magyar és nemzet-
közi dzsesszélet irányzataiból.

Amikor 2005-ben Újbuda megalakulásá-
nak 75. évfordulóját ünnepelte a kerület, 
az Újbuda Jazzfesztivál egyike volt a prog-
ramsorozat kiemelkedő eseményének. 
Ma a rendezvény a hazai és nemzetközi 
dzsesszélet egyik megkerülhetetlen sa-

rokkövévé vált, amelyen a kortárs szabad 
improvizációs zene legnagyobbjai for-
dultak meg. A szeptember harmadikán 
induló dzsessztalálkozón olyan muzsiku-
sokkal és együttesekkel találkozhattunk, 
mint az európai free dzsessz legkiemel-
kedőbb zenésze, Peter Brötzmann, a fiatal 
magyar generáció egyik legtehetségesebb 
tagja, Tóth Viktor vagy a műfaj nagy öreg-
jének számító Dresch Mihály. A fesztivál 
egyik legizgalmasabb jellegzetességeként 
magyar büszkeségeink nemzetközi hírű 
zenészcsapatokkal próbáltak együtt, kö-
zös alkotómunkájuk gyümölcsét pedig a 
színpadon is bemutatták. 
 A MU Színház talán legnagyobb dobá-
sa idén az Egyesült Királyságból idelátogató 
énekes-trombitás, Phil Minton meghívása 

volt, aki angol kollégájával, az ütőhangsze-
res Roger Turnerrel, a magyar avantgard 
dzsessz egyik meghatározó alakjával, 
Grencsó István szaxofonossal, a Dresch 
Quartetből ismert Benkő Róbert nagybő-
gőssel, valamint Mezei Szilárd hegedűs, 
zeneszerzővel alkotott közösen egyszeri és 
megismételhetetlen produkciót. Az A38 
Hajón a Harcsa Veronikát is tagjai között 
tudó Bin-Jip vonzotta a legnagyobb kö-
zönséget, Babám nevű elő zenekaruk pedig 
szintén különleges zenei élménnyel ajándé-
kozta meg a jelenlévőket. A három nap alatt 
láthattuk még a Juhász Gábor Triót, Mikołaj 
Trzaska-Wacław Zimpel-Rafał Mazur Tri-
ót, akik Dóra Attila szaxofonossal, és Pándi 
Balázs dobossal zenéltek együtt.

T. D.

Világhírű zenészek találkozója
Nagy érdeklődés mellett zajlott az V. Újbuda Jazzfesztivál

A KÖVETKEZŐ KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJÁNAK IDŐPONTJA: 
2010. szeptember 13-án 16 órakor lesz.
HELYE: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal (XI., Zsombolyai utca 5.) földszinti nagyterem.
NAPIREND: Könyvvizsgálók, mérlegképes könyvelők szerepe 
a társasházak pénzügyi ellenőrzése során, valamint a társas-
házak kötelezettsége a Társasházi törvény /2003. évi CXXXIII./ 
51/A §-ának értelmében.

Tisztelt közös képviselők és lakásszövetkezeti elnökök!
VENDÉGÜNK: dr. Ladó Judit Magyar Könyvvizsgálói Kamara, 
szakmai alelnök

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttatni Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatal Lakásgazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai 
u. 4. III. 302.) Győrffy József tanácsadó részére.
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OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

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

AZ ALLEE szomszédságában, német-angol ta-
nítás, korrepetálás, nyelvvizsgára történő felkészí-
tés egész nap. 466-5301, 06/30/259-7091.

ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire 
felkészít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 
06/20/546-8963.

KORREPETÁLÁS, felkészítés felvételire, alsó 
tagozatosoknak: matematika, nyelvtan, szövegér-
tés. 06/30/429-2618.

ANGOL nyelvklub Kelenföldön! Anyanyelvi 
oktatókkal több szintű és társalgási csoportok. 
Ár: 300 Ft/óra. Érd.: 06/20/969-8412. A klubbot a 
Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

ANGOL kezdő: szerdánként 16.30–18.00-
ig. Angol középhaladó: hétfőn és csütörtökön 
18.00–19.30-ig, Gazdagréti Nyelviskolában. 
06/20/350-3686.

ANGOLTANÁRNŐ nyelvoktatást, korrepetálást 
vállal a Bornemissza térnél, minden korosztály-
nak, kisiskolásoknak mindezt játékos formában. 
Szükség esetén házhoz megyek. 06/30/297-4232.

NÉMET, angol egyéni, intenzív beszédcentrikus 
tanítás, szakmai nyelvvizsga-felkészítés. 
06/20/313-1206.

KEZDŐ és haladó bridzstanfolyamok a 
belvárosban. Indulás 2010. szeptember 20-
ával kezdő héten. www.bridzsakademia.hu, 
bridzs@bridzsakademia.hu, 06/30/931-5922, 
209-5243.

ÓVODÁS gyermektorna tanfolyamunkra sze-
retettel várjuk az érdeklődőket, szeptember 6-tól. 
Helyszíne: XII. ker. Kiss J. altb. u. 31. (Tanítóképző 
Főiskola „B” épület kistornaterem.)

NÉMETOKTATÁS, korrepetálás, felkészítés 
nyelvvizsgára. Házhoz megyek, 
tel.: 06/70/653-9120.

ANGOLOKTATÁST vállal nyelvvizsgáztató ta-
nárnő Kelenföldön. 277-9316, 06/30/350-0554.

ANGOLTANÍTÁS, felkészítés érettségire, nyelv-
vizsgára a körtérnél. Tel.: 06/30/218-4990.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.

MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy ha-
tékonysággal, szaktanártól! 06/20/959-0134.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés, 
gazdagréti templomnál, nyelvtanárnál. 246-8246, 
06/30/386-2480.

FEJESTANODA vállal matematika- és fizika-
oktatást, alapoktól szigorlatig. www.fejestanoda.
atv.hu, 06/70/366-6445, 250-2003.

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

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

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

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

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

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

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

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is 
vállalok, Pálfi Zoltán villanyszerelő mester. 
06/30/947-6036.

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁST, szobafestést, mázolást, ta-

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

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

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

ÜVEGESEK Kft., üvegezés helyszínen is, 
thermoüveg, tükör, képkeretezés, készítés. 1116 
Budapest XI., Kondorosi út 7. 208-2352, mobil: 
06/30/966-0259.

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

TÁRSAS és családi házak, eresz és faszer-
kezeteinek mázolása, alpintechnikával is. 
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.

SZOBAFESTÉS, burkolás, parkettacsiszolás, 
lakkozás, laminált parkettázás, árengedmény. 
06/30/232-8732.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával, 

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

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! 
06/20/410-6393.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 

vírusirtás, bővítés, telepítés. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal, 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

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

FAKIVÁGÁS, bármilyen nagyságú veszé-
lyes fák biztonságos kivágása. Kovács Sándor. 
06/20/485-6547.

KERÍTÉS, kapu, rács, lépcső, korlát, előtető, re-
dőny, rovarháló, napellenző, javítás is! 
06/70/278-1818.

ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában megbíz-
ható mérnöktől. 06/30/863-7680.

LAKÁSFELÚJÍTÁST teljes körűen, garanciával, 
vállalok, kisebb munkákat is. 06/20/430-1461.

ASZTALOS, lakatos munkák, készítéstől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal, mindenre 
van megoldás. 06/20/411-4349.

REDŐNY, reluxa szerelés, javítás, gurtni csere, 
egyéb javítások. 06/20/321-0601.

CSEMPÉZÉS, aljzatburkolás, javítás, kőműves-
munkák készítése, garanciával. 
Tel.: 06/30/328-2871.

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok, 
kül- és beltérben. 06/30/243-2908.

FODRÁSZ házhoz megy, akár hétvégén is. 
Mérsékelt árak. 06/70/286-2904.

REDŐNYÖK, napellenzők, szalagfüggönyök, 
reluxák, faredőnyök készítése, javítása, automa-
tizálása, szervizelése garanciával. Szentgyörgyi 
Béla. 06/30/996-6871.

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, zárt égéste-
rű és kondenzációs rendszerek szerelése. 

TÁRSASHÁZI MUNKÁK: gyűjtőkémény, 
kéményseprőjárda, kéményfej átépítés, referen-
ciák, garancia. Wiesler Tamás. 06/20/924-1194, 
www.kemenyonline.hu

CSEMPÉZÉST, hidegpadló burkolást, szoba-
festést, kőműves munkát, villanyszerelést, parket-
tázást, vízvezeték szerelést, takarítást, azonnalra is 
vállalok. 226-2527, 06/30/975-0053.

KALAPTISZTÍTÁS formázás XI., Sasadi út. 
139. 319-2023.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó ingat-

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

BUDAGOLD Ingatlan ügyfelei részére keres-
kínál eladó, kiadó lakásokat, házakat, telkeket 
és irodákat. Tel.: 315-1020, www.budagold.hu, 
budaivillak.com, irodainfo.com

BÉRELHETŐ, vagy eladó lakást keresek, min-
den megoldás érdekel. 06/30/729-7546.

ÉRTÉKESÍTJÜK újbudai ingatlanát, nagy 
tapasztalattal, korrekten, alacsony díjazással. 
06/30/315-1929.

ÉPÜLŐ társasházban XI. kerületi lakások ked-
vező feltételekkel leköthetők! 06/20/326-5268.

NE TÖPRENGJEN! Bízza ránk ingatlanügyeit! 
12 éves a Nagy Kékség ingatlaniroda. Alacsony 
jutalék, több mint 500 lakás, 1000 regisztrált 
vevő és bérlő. XI., Bartók Béla út 21. 385-3711, 
www.nkingatlan.com

BP., I. KRISZTINAVÁROSI 94 nm-es, 2,5 
szoba+hallos, világos, utcai, kéterkélyes, 2. emeleti 
hívóliftes, cirkós, polgári lakás Bauhaus-házban 
sürgősen eladó. 06/20/933-9271.

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

PATINÁS villa Budafokon eladó, 39 900 000 
Ft, alkalmas összeköltözőknek, nagycsaládnak, 
műteremnek, otthon dolgozónak, vállalkozásra. 
06/30/236-0584.

KERESEK a XI. kerületben 3–4 szobás egye-
di fűtéses, felújítandó, téglalakást alkalmi áron. 
06/30/971-4846.

KISKÖRE térnél 33 nm-es, emeleti, felújítandó, 
tégla 06/30/729-7546, irányár: 9,5 M.

GYÖNYÖRŰ helyen, XII., Lóránt utcában, 
20 nm-es, szép, napos I. emeleti lakás felújított 
villában, ősparkban, központi fűtéssel, gépkocsi 
beállással, kitűnő közlekedéssel eladó, 11,6 millió. 
Esetleg kiadó: 55 000 + rezsi. 06/30/274-4419.

XI., SZENTIMREVÁROS egyik legszebb ré-
szén, az Orlay utcában, 80 nm-es, 2 szobás, tágas, 
nagy belmagasságú, cirkófűtéses lakás, nívós 
villaépületben 24,5 M Ft-os irányáron eladó. 
06/30/338-9604.

VÁSÁROLNÉK saját részre készpénzért tu-
lajdonostól Sasadon 45–60 nm-es téglalakást. 
06/20/344-3179.

ELADÓ Újbuda belterületén, metró közelben, 
egy 42 nm-es, teljesen felújított, magasföldszinti 
lakás, tégla házban. 2 szoba külön bejárattal, 
(konyha, fürdőszoba, előszoba) gázfűtés, biz-
tonsági ajtó. Ingyen parkolás, kiváló közlekedés, 
bevásárlási lehetőségek a környéken. Azonnal be-
költözhető, esetleg bútorozva. Irányár: 14 millió, 
06/20/332-3020,06/70/283-9239.

GAZDAGRÉTEN magasföldszinti, 53 nm-es, 
két szoba, étkezős lakás eladó! 10 900 000.-, ingat-
lanosok kíméljenek.06/30/933-6221.

KOSZTOLÁNYIHOZ közel új építésű, másfél 
szobás, csendes, panorámás, berendezett, légkon-
dicionált lakás kilencvenötezerért hosszútávra 
kiadó. Garázs lehetséges. 06/70/549-3259.

SÜRGŐS! Eladó, vagy XI. kerületi lakásra cse-
rélhető, tehermentes, 74 nm-es, teraszos, kertes, 
2006-ban épült lakás Martonvásáron. 12,5 M Ft. 
06/20/544-6357.

SASAD kertvárosi részén új építésű, változatos 
méretű és elrendezésű, erkélyes, teraszos lakások 
eladók. 06/20/393-9689.

LÁGYMÁNYOSON új építésű, 37–112 nm kö-
zötti lakások vásárolhatók! 06/30/855-6336.

KELENFÖLDÖN új építésű, beköltözhető, 
nappali+2 hálós, déli fekvésű, emeleti lakás liftes 
házban, 30 M Ft-ért eladó! 06/30/855-6336.

NYÍREGYHÁZI kertvárosi 90 nm-es sorházun-
kat, 50 nm-es budapesti XI. kerületi lakásra cse-
rélnénk, értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30/999-9451.

XI. KER. Allee bevásárlóközpontnál, Móricz 
Zsigmond körtértől egy percre, kiváló közleke-
désnél, csendes, egyirányú, kis utcában eladó, 
másfél szobás, 41 nm-es, tehermentes utcai tég-
lalakás. Szép állapotú, kiváló beosztású, felújított, 
gyönyörű zöld kerttel rendelkező ház. Irányár: 13 
600 000 Ft. Tel.: 06/30/982-3965.

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

es iroda- és üzlethelyiségeket, 18 nm-es üzlethe-
lyiséget és raktárakat. Érdeklődni a 06/30/821-
3755-ös mobilszámon lehet.

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

GARÁZS
TEREMGARÁZSBAN beálló bérelhető, a Váli 

utcában. 06/30/228-9393.

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

TERVEZŐIRODA, 
MŰTEREM

Budapest XI. kerület Kőérberki úton, az 
M7-es autópálya mellett, tervezőiroda, 

műterem 142 nm + 33 nm galéria kiadó. 
Bérleti díj 160.000 Ft/hó +rezsi +áfa

Telefon: 06-30 9614 962

RAKTÁR-TELEPHELY 
Budapest XI. kerület Gyógyvíz  utcában, 
az M7-es autópálya mellett, 240 nm-es 
egylégterű, nagy belmagasságú raktár-

épület és további kisebb, 130,210 nm rak-
tárhelyiségek egyben vagy külön-külön 

is kedvező áron bérbeadók. 
Telefon: 06-30 9614 962

FENYŐKÉREG: 1225 Bp. Nagytétényi út 3–5., H–
P: 7.30–17, Szo: 7.30–13. dekorkereg@gmail.com, 
06/30/478-5368.

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakko-
zás, PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóbur-
kolatok kivitelezése garanciával. Baraha Kft. 
06/30/933-3026.

KERTÉPÍTÉS, kertfenntartás minden, ami 
a kerttel kapcsolatos! Tervezés, kivitelezés, ta-
nácsadás, öntözőrendszer építés, térburkolás 
referenciákkal! Tel.: 06/20/378-4632, e-mail: 
prokert@gmail.com

AJTÓ-, ablak-, zárjavítás, asztalos munkák, ki-
csiben is. 06/70/262-8598.

TELJES körű takarítást vállalok, 10 éves szak-
mai tapasztalattal. 06/70/984-5029.

GYÓGYÁSZAT 
FOGSOROK, hidak készítése, javítá-

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

EREDETI KÍNAI orvosi rendelő: Dr. Wang 
Jun, akupunktúra orvos, természetgyógyász. 
Rendelő: Bp., XI. ker. Bartók Béla út 55. I. em. 3. 
Tel.: 06/30/618-8420, 06/70/378-8365, 783-2052. 
www.kinaiorvos.hu

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

DR. KASSAY Erzsébet gyermekbőrgyógy-
ász szombaton délelőttönként várja betegeit. 
Bejelentkezés: 06/20/986-7764.

RÉGISÉG
ARANY, ezüst felvásárlás napi legmagasabb 

áron, (drágakővel díszített előnyben). Kérem, hív-
jon bizalommal, az üzletünk itt a kerületben talál-
ható. Elérhetőség: 209-4245, 06/20/200-6084,

TÖRTARANY- ezüstfelvásárlás a napi legma-
gasabb áron, készpénzért. Wesselényi u. 19. (régi-
ségbolt) 317-9938.

ARANYÁT, zálogpapírját napi legmagasabb 
áron felvásárolom. 06/70/206-0553, 06/20/495-
3201, kisbizsu18@freemail.hu

VAS- ÉS színesfém hulladékot, és rossz akku-
mulátort magas áron felvásárlok! Díjtalan kiszál-
lással. 06/30/682-1016.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fény-

képes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

ÜDÜLÉS
KIEMELT kedvezmény! Visegrádi, négycsilla-

gos wellness hotel félpanzióval 2 fő/3 nap 29 900 
Ft. 06/70/770-9294.

ÁLLÁS 
MUNKATÁRSAKAT keresünk csapatunkba! 

Akár 60%-os jutalék! Fényképes önéletrajzot a 
nagykekseg@t-online.hu címre kérjük.

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-
informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

ÓVODAPEDAGÓGUS, 21 éves tanhallgató 
lány, gyermekfelügyeletet vállal. 06/30/896-9221.

GONDOZÁS
EGYEDÜL érzi magát? Szívesen segítek, ápolási, 

eltartási szerződés formájában is. 06/20/480-1437.

VEGYES
PIANINÓK iskolakezdési kedvezménnyel. 

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

MEGJELENT Lelkes Péter: Szerelmem a vibra-
fon. Káldor Péter élete. 204-9213. 

A pályázat a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata (továbbiakban 
Kiíró vagy Önkormányzat, székhely: 
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) nyil-
vános, egyfordulós pályázatot hirdet az 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő nem közterületi ingatlanok 
reklámcélú hasznosítására.
A részletes pályázati tájékoztató beszerzésének módja és feltét-
elei: A részletes pályázati tájékoztató 100 000 Ft térítés ellenében 
vehető át a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán (XI., Zsom-
bolyai u. 5., 1. emelet, 111-es ajtó) 2010. augusztus 30-ától 2010. 
szeptember 15-éig ügyfélfogadási napokon. A pályázatra vonat-
kozóan további információkat a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemelte-
tési Osztálya (XI., Zsombolyai u. 5., 1. emelet, 111-es ajtó) 2010. 
augusztus 30-ától 2010. szeptember 15-éig ad. A pályázaton 
csak az vehet részt, aki a részletes pályázati tájékoztatót a fenti 
címen átvette.
A pályázati ajánlat benyújtásának helye, módja és határideje:
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) Pol-
gármesteri Titkárságnál kell benyújtani. 
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat magyar 
nyelven, az alább megjelölt címre, lezárt, jelzés nélküli boríték-
ban, 3 példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat az arra nyitva 
álló határidőben személyesen vagy meghatalmazott útján kell 
leadni. A pályázatok beérkezése során a Kiíró képviselője az át-
vétel időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó borítékra, és 
egyúttal igazolja az ajánlat átvételét. A borítékon fel kell tüntetni 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁMOGATOTT OKJ-s 
képzések indulnak! 

Kéz-, lábápoló, 
műkörömépítő, fodrász, 

kozmetikus, masszőr. 
Tel.: 06/70/533-6379, 

www.fodraszoktatas.hu

a következő szöveget: „PÁLYÁZAT közterületek és közterületi 
ingatlanok reklámcélú hasznosítására”.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. szeptember hó 30. 16.00 óráig.
A Kiíró jogfenntartása: A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázatot érvényes ajánlatok beérkezése esetén is eredmény-
telennek nyilváníthatja.
Pályázati biztosíték: A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a 
pályázó igazolja, hogy előzetesen bánatpénz jogcímen meg-
fizetett a Kiíró OTP Bank Rt.-nél vezetett 11784009-15511001-
10120006 számú számlájára 5 000 000 Ft összeget. A Kiíró 
ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai alapján rendelkezik. A 
bánatpénz felhalmozott kamata a pályázót illeti meg abban az 
esetben, ha a Kiíró nem válik jogosulttá a bánatpénz megtartá-
sára. A bánatpénzt a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok 
érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének 
megállapítását követően 8 napon belül vissza kell fizetni a pá-
lyázó részére.
A pályázati ajánlatok bontásának helye és időpontja: Az ajánla-
tok felbontására az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 
lejártát követően azonnal sor kerül, melyen a Kiíró képviselője, a 
Kiíró által meghívott személyek, az ajánlattevők, illetve megha-
talmazottjaik is jelen lehetnek.
Az ajánlatok elbírálása: A pályázati ajánlatokat a Kiíró a lehető 
legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2010. október 30-áig bí-
rálja el. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban határozza meg az 
ajánlatok elbírási szempontjait. 
Az eredményhirdetés módja, helye, ideje: A Kiíró a pályázat ered-
ményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 
munkanapon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.

Molnár Gyula, polgármester
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u1117 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

Egy lap a fővárosról, fővárosiaknak

A SZERKESZTŐ JEGYZETE

ÍtélethumorMiközben Budapest 21 vá-
lasztókerületében csak a va-
sárnapi második fordulóban 
dől el, ki kapja a következő 
négy év parlamenti mandátu-
mát, a kritikus választók már 
az első fordulóban megbuk-
tatnák a Fővárosi Bíróság el-
nökét, feltéve, hogy erről is 
ők lennének hivatottak dön-
teni. Gatter László bizonnyal 
alulmaradna egy népi meg-
mérettetésen önkritikus kije-
lentésével: maga is csak azért 
jár bíróságra, mert ott dolgo-
zik. E hasábokon azt üzeni 
a fővárosiaknak: mindenki-
nek jobb, ha békésen, egymás 
közt kiegyeznek. Vagy vár-
nak évekig a sorukra. Talán. 
Gatter Lászlónak akár igaza 
is lehet az általa vezetett tes-
tület leterheltségéről, ám saj-
nálkozása amiatt, hogy a mil-
liárdos többletjuttatás, a bí
rói létszám növelése ellené

Felújítás miatt nem énekelnek japán turisták Kodály köröndi lakásának ablaka alatt    �   6. oldal
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Egy kis BudapestGyermekkerti csiki-csuki 

Kötelező felvétel: egy év haladék – Az agglomerációból jövők kiszorulhatnak a fővárosi óvodákból

 Egy nagy létszámú óvodai 
csoportban eltöltött nap 
rendkívül megterhelő mind 
a gyerek, mind az óvónő 
számára, mégis úgy tűnik: 
ez az ára annak, hogy jövő-
re az összes hároméves ko-
rú gyermeket föl lehessen 
venni az óvodákba. Az agg-
lomerációból bejárók nem 
biztos, hogy az idén főváro-
si óvodába tudják adni gyermekeiket.

Varga Dóra

„A március végi nyílt napunkon 
hatvanan voltak: ha ők mind 
hozzánk jelentkeznek, már be 

SZEPTEMBERBEN MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN KERESSE A NÉPSZABADSÁGBAN!

Az Újbuda hirdetési ajánlata

oldal/hasáb méret (mm) fekete–fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000

1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000

1/16 álló 68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000

első oldali csík 282 x 37 - 285 000

1/74 fekvő 53 x 74 35 000 40 000

Az
 á

ra
k 

az
 á

fá
-t 

ne
m

 ta
rt

al
m

az
zá

k

A keretes hirdetések árai és méretei:

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

Apróhirdetések:
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KIÁLLÍTÁSOK

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

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
SZEPTEMBER 20-ÁIG Dobó Anita kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. 
SZEPTEMBER 24-ÉIG „Szeptember kettős látás” c. 
fotókiállítás megnyitója a Fortepan fotógyűjte-
mény anyagából. Megtekinthető munkanap-
okon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
SZEPTEMBER 14. 18.00 Szentgyörgyi József 
Munkácsy-díjas festőművész jubileumi kiállí-
tásának megnyitója. A tárlat megtekinthető 
OKTÓBER 5-ÉIG minden nap 10–18 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 16–30. Mészáros Csaba, a XXV. 
Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat nyerte-
sének kiállítása a fotográfia napja alkalmából.

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

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZEPTEMBER 14. 18.00 Karinthyak nyomában 
Skandináviában – Móricz Lívia és Hegedűs 
Zsolt tárlata. Megtekinthető SZEPBEMBER 29- 
ÉIG munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 
14–18 óráig és a rendezvények ideje alatt.

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 

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
SZEPTEMBER 17. 17.00 „Négy boldog halál” 
- Válogatás Molnár-C. Pál egyházművészeti al-
kotásaiból c. kiállítás megnyitója. SZEPTEMBER 
18-19. 10.00–18.00 Kulturális Örökség Napjai. 
Folyamatos nyitva tartás és tárlatvezetés. 
SZEPTEMBER 18-25. Szakrális Művészetek Hete.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 
SZEPTEMBER 24. 17.00 A Patrin – Üzenet c. 
kiállítás megnyitója. A tárlaton Csányi János, 
Ferkovics József, Kunhegyesi Ferenc, Radó László 
alkotásait mutatja be a ZORILL Alapítvány.

SAVOYA PARK
Hunyadi János út 19.
SZEPTEMBER 26-ÁIG Ezer bocs vár Mackófalván.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBERBEN Buczkó György szobrászmű-
vész kiállítása látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
SZEPTEMBER 22-ÉIG Eisenmann József E-
MAFOSZ/G díjas fotóművész, kiállítása. A tár-
lat megtekinthető hétfőtől péntekig 15–18 
óráig. SZEPTEMBER 24. 17.30 „Félbeszakadt 
pillanatok…” Koós László szobrászművész 
posztumusz kiállításának megnyitója.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
SZEPTEMBER 17. 13.00 Kondor Attila, László 
Dániel, Mátyási Péter és Takáts Márton 
„Újbuda-Mecénás”ösztöndíjasok kiállításnak 
megnyitója. A képek megtekinthetők 
OKTÓBER 14-ÉIG, 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

SZEPTEMBER 15. 20.00 Moonride Festival 
Warm-Up – Hanne Hukkelberg (NO), Takács 
Eszter, Irmie Vesselski & Band (AT), 20.00 
Psycho Mutants + vendég. SZEPTEMBER 
16. 22.00 Real Your Nature, 19.00 Rock 
The Boat! – Reflected; Nonverse; Destroy 
The Carrot; Kázmér és a Huba. SZEPTEMBER 
17. 21.00 Hősök, Brains, DJ Reza, 22.00 
Bladerunnaz On Board - Different Styles [Non 
dnb event!]; Cj (Mameluk) - electrohouse 
; ib.su (ImpulseCreator) - big beat; Danny 
Darko (Deepbeats) - minimal house; Reload 
(Deepbeats) – dubstep. SZEPTEMBER 18. 
19.00 Örmény Est - Levon Malkhasyann (AR), 
23.00 The Black Dog (UK – Soma, Warp), Isu, 
Mesterházy, 22.00 StayFly presents A38_
MNML – with international guest! SZEPTEMBER 
23. 20.00 Qualitons lemezbemutató, Dorotea, 
Sonny And His Wild Cows. SZEPTEMBER 24. 
19.00 Anna and the Barbies lemezbemutató, 
Manöken Proletarz lemezbemutató, Beat Dis, 
Ozone Mama. SZEPTEMBER 25. 18.00 Budapest 
Slam 3 feat. Bob Holman (USA) & Samantha 
Thornhill (Trinidad). SZEPTEMBER 26. 20.00 
Rising Sound: Melt Banana (J) , Human Error, 
Case. SZEPTEMBER 27. 20.00 Spock’s beard 
(USA), Enochian Theory (UK).

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjas 
Klub és a XI. kerületi Vöröskereszt Albertfalvi 
Klubja, 16.00 Zeneovi, 17.00 Opera-és 
dalstúdió második és utolsó héten, 19.00 
Gesualdo Kamarakórus. KEDD 9.00, 9.45, 10.30 
Ringató 13.00 60+ gyógytorna haladó, 14.00 
kezdő,14.00 AKTK Döngicsélő Nyugdíjasklub, 
16.00 Mesetorna, 17.00 Bogozgató, 19.00 Salsa 
rueda kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. 
HÉTFŐ18.00, PÉNTEK 16.00 Divattánctanoda. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Callanetics. SZERDA 
16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, 18.00 Jazztánc 
stúdió 11–16 éveseknek, 19.15 Senior tánc-
rendklub. CSÜTÖRTÖK 10.00 Tai Chi , Chi Kung, 
15.20 Etka jóga, 18.00 Mesetorna óvodáskorú-
aknak, 19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 
21.00 Salsaklub. PÉNTEK 17.00 Jazztánc stúdió, 
18.00 AKH festő-és rajzstúdió, 19.15 Standard 
és latin társastánc kezdő, 20.15 haladó. SZOMBAT 
10.00 Callanetics. SZEPTEMBER 15. 13.00 
Cukorbetegek Albertfalvai Klubja. SZEPTEMBER 
22. 16.00 60+ Portré Pódium. Vendég: Winkler 
Márta a „szabadság iskolája” módszerével 
létrehozott Kincskereső Iskola megalapítója. 
SZEPTEMBER 26. 15.00 Az Aranybalta. A Domi 
Bábszínház előadása a Szent Mihály napi 
búcsún. SZEPTEMBER 27. 18.00 „Deres már a 

határ.” Idősek köszöntése, az AKH Opera-és 
Dalstúdiójának nóta estje.

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

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 GerinctornA, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 15.00 Ifjúsági rajztan-
folyam 12-14 éveseknek, 17.00 Reflex fotó-
klub. PÉNTEK 15.30 Önismereti pszichodráma 
csoport, 17.30, 18.30 Hastánc. PÉNTEK 17.00, 
SZOMBAT 10.00 Etka-jóga. SZOMBAT 15.00 
Őszidő nyugdíjasklub. MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 
16.30 Képzőművészeti konzultáció. MINDEN 
HÓ UTOLSÓ SZOMBAT 10.00 Budapesti amatőr 
alkotók stúdiója. SZEPTEMBER 18–19. Kulturális 
Örökség Napjai, „A felemelő század – a nem-
zeti styl” bemutatása. Fővárosi ismeretterjesz-
tő séták. SZEPTEMBER 19. 10.00 A csodálatos 
tűzszerszám – Szép Ernő Színház. Az előadás 
után kézműves-foglalkozás.

CISZTERCI SZT. IMRE  TEMPLOM
Villányi út 25.

SZEPTEMBER 26. 20.00 Bob Dylan: Dalok a 
Megváltóról. A Ciszterock Társulat előadása.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. SZERDA 18.00 Utolsó 
óra táncház – Szászcsávási táncok. CSÜTÖRTÖK 
9.45 Ringató. SZEPTEMBER 23. 20.00 Ttrigranita 
Percussion. SZEPTEMBER 24. 20.00 „Fonó 15”: 
Bognár Szilvia, Fanfara Complexa, Amaro Suno. 
SZEPTEMBER 25. 20.00 „Fonó 15”: Palya Bea és 
Szokolay Dongó Balázs, Bojana Nikolic (Ser), 
Kathy Horváth Lajos & ifj.Kathy Horváth Lajos

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

SZERDA 9.30, 10.15 Csiribiri gyermektorna. 
SZEPTEMBER 17. 18.00 A Sámson zenekar 
klubja, 18.30 Bubabál a Csürrentő együttessel, 
18.30 a Csürrentő együttes moldvai táncháza. 
SZEPTEMBER 20. 19.00 a Greenfields együttes ír 
táncháza. SZEPTEMBER 21., 28. 17.00 A Muzsikás 
együttes gyermek táncháza. SZEPTEMBER 
24. 19.00 a Falkafolk együttes balkáni tánc-
háza, 19.30 Balázs János-Balázs Norbert: 
Csodazongorista. Musical premier. SZEPTEMBER 
25. 19.00 a Sültü együttes csángó táncháza. 
SZEPTEMBER 26. 17.00 Classic Beat Club.

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

SZEPTEMBER 18. 16.00 Családi délután. Aki 

nem hiszi, járjon utánam! A Madárdal Zenekar 
mesetáncháza.

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Bartók Béla út 27.

SZERDA 18.30 Létkérdések – biblikus válaszok. 
Interaktív póthittanóra szülőknek. Az órákat 
vezeti: Dr. Blázy Árpád (ev. lelkész).

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

HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 Aikido. KEDD 18.00, 
SZERDA 20.00 Iai jutsu. KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK 
19.00 Kenpo karate. SZERDA 10.00, 10.45 
Ringató, 10.00 Nyugdíjas német nyelvtanfo-
lyam. SZERDA, PÉNTEK 14.30 Izületi torna.
PÉNTEK 15.00 Amara vizuális stúdió, 17.00 Rajz-
festés. SZEPTEMBER 25–26. 9.30 A roma nők 
esélyei Magyarországon és az Európai Unióban 
c. konferencia a ZORILL Alapítvány szerve-
zésében. Előadók: dr. Lévay Katalin, Kóczé 
Angéla, Berki Judit, Daróczi Ágnes, Holdosiné 
Bánhegyi Katalin, Mühl Terézia, Rácz gyöngyi, 
Babindák István, Verőné dr. Jámbor Noémi, 
Maria Alexandrovics. Közreműködik: a Romano 
Glaszo Művészegyüttes Kamarakórusa, Czipott 
Géza, Árpy és Mari. A konferencia keretében 
kerül vetítésre az Átok és szerelem c. film.

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

HÉTFŐ 10.00 Varázsvirág játszóház, 16.00 MKM 
Férfikórus. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA 
17.15 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00 Ovis balett. 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK 
19.30 Társastánc. MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 
Kelenvölgyi nótakör. MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 
18.15 Kertbarát kör. SZEPTEMBER 19. 17.00 
Vasárnapi Házimuzsika. SZEPTEMBER 25. 16.00 
Ismerkedési est a Nótakörrel. SZEPTEMBER 26. 
20.00 Autómodell börze.

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
Temesvár utca 11–15.

SZEPTEMBER 24. 20.00, 22.00 Kutatók éjszakája 
– A Kátyúkészítés tudománya. A rendezvényre 
regisztrálni kell: www.kutatokejszakaja.hu

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

SZEPTEMBER 19. 11.30 A Magyar Kulturális 
Örökség zenéje: G.J. Werner: Missa in minimis 
festis, Esterházy: Harmonia Caelestis - részle-
tek. Közreműködik az Imperatrix Énekegyüttes 
és az Albinoni Kamarakórus és Kamarazenekar.

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

SZEPTEMBER 18. 10.00 Szikla kápolna: Gellért 
hegyi séta. Vezeti Csillag Péter, 19.00 A 
hortobágy poétája – „A legnagyobb magyar 
beteg”. Fenyő Ervin Ady estje. SZEPTEMBER 24. 
18.00 „Zöld ág lobog, illat száll” – ifj. Zlinszky 
János előadása a teremtett világ védelméről. 

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

HÉTFŐ 9.00 Ringató, 16.15 Balettiskola 
kezdő, 17.00 haladó. HÉTFŐ 18.00, SZERDA 
17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00-
0 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, 17.30 Törpördög Tánc-
Tanoda kezdő, 18.15 haladó. SZERDA 13.00 
Hastánc, 15.15 Balettiskola kezdő, 16.00 hala-
dó, 16.00 Ezüstklub, 16.00 Sakk- és kártyaklub, 
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” táncisko-
la. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó 
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. 

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695

SZEPTEMBER 24. 17.30 Somogyi est: Emlékezés 
a Göllén született Fekete István íróra. Előadják: 
Kontha Nelli és Albert Péter.

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

SZEPTEMBER 15.18.00 Ásványbarát Kör. 
Elsősegélynyújtási ismeretek. SZEPTEMBER 
18. Tanulmányi kirándulás: Vöröspocsolyás. 
SZEPTEMBER 20. 18.00 Gombász Klub.  
Gombahatározás, mikroszkópos foglalkozás . 
SZEPTEMBER 22.18.00 Ásványbarát Kör. Az őszi 
4 napos ásványgyűjtő túrán gyűjtött anyag 
néhány darabjának bemutatása. SZEPTEMBER 
25. Tanulmányi kirándulás: Kamaraerdő. 
SZEPTEMBER 27. 18.00 Gombász Klub. A 2009. 
évi magyarországi gombamérgezésekről. 
Kiállítás: Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumentum-
, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és -interjú 
film vetítése csoportoknak és egyéni érdeklődők-
nek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Budafok-Belváros, 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.

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, 06/20/966-0650

SZEPTEMBER 18. 6.30–9.30 Satkarma. Testi 
tisztító gyakorlatok. (Előzetes bejelentkezés: 
06/30/270-0470). SZEPTEMBER 18., 25. 
13.00−18.00 Dharma-könyvtár. SZEPTEMBER 
25. 15.00−16.00 Samatha meditáció.
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10., tel.: 06/20/582-2394

SZEPTEMBER 17., 24. 09.00−10.30 Do-In (kínai, 
taoizmusban gyökerező jóga) tanfolyam. (Előzetes 
bejelentkezés: 06/20/992-9429). SZEPTEMBER 20., 
27. 17.15−19.00 Buddhizmus a hétköznapokban. 
SZEPTEMBER 22. 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 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
SZEPTEMBER 17. 20.00 Kérész Művek 
– Performanszkocsma. SZEPTEMBER 22, 23. 
20.00 KakasKakasKakas.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
SZEPTEMBER 16. 19.00 Szeretem a felesé-
gem. SZEPTEMBER 22. 19.00 Anconai sze-
relmesek. SZEPTEMBER 25. 19.00 Dandin, 
avagy a megcsúfolt férj. SZEPTEMBER 26. 
11.00 Sampucli az irigy perselymalac.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
SZEPTEMBER 16. 19.00 Büszkeség és balíté-
let. SZEPTEMBER 17. 19.00 Őrült nők ketrece 
SZEPTEMBER 18. 19.00 Tortúra. SZEPTEMBER 
23. 10.30 Cabiria éjszakái. Nyilvános főpró-
ba. SZEPTEMBER 24. 19.00 Cabiria éjszakái. 
Bemutató előadás. SZEPTEMBER 25., 26. 
19.00 Cabiria éjszakái. 

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD 
– BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMN.
Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
SZEPTEMBER 20., 27.  19.00 Wilder: A mi kis 
városunk.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 15., 16. 20.00 Láng Annamária 
– Nagy Fruzsina: SYD – Bemutató. 
SZEPTEMBER 25. 20.00 Előéletek II.

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 8.30, 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 UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.
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 gyermek-
foglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyete-
mista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,  
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.

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

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 8.30 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, 19.30 
Katekumenátus (Szent István-ház). 
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(Szent Imre-ház). SZOMBAT 6.30, 17.30 Reggeli 
és esti dicséret (zsolozsma). MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia betegeiért, 
szenvedőiért. SZEPTEMBER 18–19. A Kulturális 
Örökség napjai keretében: a templom nyílt 
napja (8.30–21.00 között), 17.00, 19.00 
Vezetett templombemutatás, 17.30 ünnepi 
esti dicséret. SZEPTEMBER 19. Az orgona nyílt 
napja. 10.00 Zsibongó-klub: játszóház (Aga 
u.), 16.00 vezetett templombemutatás, 17.00 
Fabók Balázs előadást tart az orgonaház 
rekonstrukciós és restaurációs munkáiról, 
20.00 Horváth Márton Levente orgonahang-
versenye. SZEPTEMBER 24. Szent Gellért püspök 
és vértanú ünnepe. 19.00 Esperes-kerületi 
közös szentmise (Szent Gellért templom). 
SZEPTEMBER 26. A Szentírás vasárnapja. 20.00 
Ökumenikus dicséret a Teremtésért, dalok a 
Megváltóról, a Ciszterok Társulat előadása.

������������A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu
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„Kiválasztottak! Szerepelni fogok 
 Katy Perry új videoklipjében!”

A Paletta ajánlatok 2010. június 1-jétől visszavonásig érvényesek konszolidált (azonos előfi zető, egy számla, azonos telepítési hely) T-Home és T-Mobile lakossági előfi zetők számára a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott szolgáltatási területén belül, 
műszaki felméréstől függően. Adott Paletta szolgáltatáscsomagba kötelező bevonni egy tévé-, egy vezetékes internet-, egy vezetékes telefon- és egy mobiltelefon-előfi zetést. Egy előfi zetés kizárólag egy Paletta szolgáltatáscsomag tagja lehet. 
A vezetékes telefon Paletta díjcsomag GSM-RLL technológián és új ISDN vonalon nem igényelhető és a Paletta szolgáltatáscsomag kedvezményei mellett más, díjkedvezményt biztosító kedvezmény nem vehető igénybe.

Minden együtt az új élményekhez
Hogy mostantól senki ne maradjon le az új élményekről, új csomagunkban mind a 4 szolgáltatásunkat együtt, egy csomagban, egy havi díjért kínáljuk. 
Hozd hozzánk, vond össze otthoni TV-, mobiltelefon-, otthoni internet-  valamint vezetékes telefon előfi zetésedet, így a T-Home és a T-Mobile egyedülálló közös Paletta 
szolgáltatáscsomagjával jobban járhatsz!  A Paletta szolgáltatáscsomag igénybevételének további részletes feltételei vannak, ezeket teljes körűen az üzletekben és a 
weboldalainkon (www.t-home.hu és www.t-mobile.hu) tudhatod meg. Új szolgáltatások megrendelése esetén belépési díj és egyéb költségek megfi zetése is szükséges lehet. 

Paletta M szolgáltatáscsomag 
meghatározott díjcsomagokkal 

  Digitális vagy analóg TV 
  Mobiltelefon-előfizetés
  Otthoni internet
  Vezetékes telefon

egy csomagban 10 990 Fthavi díjért

TM_33010023-3_282x209_journey_01.indd   1 9/8/10   3:08:33 PM

A Lágymányosi Spari Vízisport Diáksport és Szabadidő Egyesü-
let szeptember 18-án „Lágymányos-Újbuda Kupa” elnevezéssel 
utánpótlás kajak-kenu versenyt rendez a Lágymányosi-öbölben. 

A verseny országos a 10–16 éves korúak részére. 

Talán kevesen tudják, hogy a Szent 
Imre Kórháznak sportegyesülete is 
van, amely idén harmincéves. A jubi-
leumot a hagyományos Szent István-
napi tenisztornával ünnepelték, ame-
lyen nemcsak az egészségügyi dolgo-
zók, de kerületi és fővárosi teniszezők 
is összemérhették tudásukat.

A Szent Imre Kórház SE elsősorban ke-
rületi lakók számára írta ki a már hagyo-
mánnyá vált teniszkupát, de a szervezők 
bárkit szeretettel vártak a fővárosból. A 
torna 15 éve alatt csak kétszer maradt el, 
mégpedig a kórház felújítási és átalakítási 
munkálatai miatt. Ennek három tenisz-
pálya is áldozatul esett. – A megmaradt 
három salakos pályánk kevés lett volna 
a rengeteg mérkőzésre, így a MAFC a 

segítségünkre sietett, és négy pályájukat 
ajánlották fel az idei versenyre – számolt 
be a változásokról a sportegyesület el-
nöke, dr. Török Erzsébet szakorvos. Az 
elnök elmondása szerint az eddigi leg-
több versenyzőt vonzó kupán 134 játékos 
vett részt, de ötvenhétnél még soha nem 
teniszeztek kevesebben. Idén igen erős 
mezőny alakult ki, de mivel a versenyki-

írások tiltják a részvételt azoknak, akik 
az elmúlt öt évben a hazai ranglista első 
kétszáz helyezettje között álltak, a torna 
egyenlő esélyeket ad mindenkinek. – A fi-
atalokat és időseket egyaránt felvonultató 
mezőnyben idén először külön indítottuk 
a 60+ korosztályt is, melynek költségeihez 
Újbuda Önkormányzata is hozzájárult 
– tette hozzá az egyesület vezetője.

T. D.

Teniszkupa a kórházban
Harmincéves a Szent Imre Kórház SE

Répa Kata arca és neve sokak-
nak ismerős. Annak idején az 
autóversenyzés és más sportok 
szerelmesei között láthattuk, 
ma újságíró és elkötelezett hí-
ve a sport népszerűsítésének, 
az utánpótlás biztosításának. 
Dolgozik a Magyar Autósport 
Szövetség Médiabizottságá-
ban, és a versenyek sajtómun-
kájában is részt vesz. Nem 
utolsósorban pedig újbudai. 
Legutóbb a kerületi diákolim-
pia díjátadóján találkozhatott 
vele a „hazai” közönség, ahol 
háziasszonykodott, ám azt 
kérte, tiszteletdíja kerüljön ab-
ba a fiókba, ahonnan a kerület 
a fiatal sportolóit támogatja. 
 – Örömmel vállaltam ezt a 
feladatot, egyrészt azért, mert 
magam is a kerület lakója va-
gyok, születésem óta mindig 
is itt éltem, másrészt pedig, ha 
sportról van szó, nem kérdés, 
hogy szívesen veszek részt ilyen rendezvé-
nyeken. Bár hozzám leginkább a techni-
kai sportok állnak közel, azon belül is az  
autósport, ami teljesen más, mint az öttu-
sa vagy a foci, ami mégis közös bennük, az 
a saját teljesítményünk fokozása, a teljesí-
tőképességünk határainak feszegetése. Az 
autózásnak is fontos feltétele a jó kondíció, 
a koncentráció, a kitartás, a fegyelem és az 
alázat, ami minden sportról elmondható. 
Így pontosan tudom, hogy a jó eredmé-
nyek mögött milyen komoly munka áll, 
akár úszásról vagy bringázásról legyen 
szó. 

 Ezek szerint elegendő az elszántság, ha 
valaki eredményt akar elérni valamilyen 
sportágban? 

Nem, az akarat kevés, ha a feltételek hiá-
nyoznak. Nem tudom, más kerületekben 
mi a helyzet, de a miénk biztosan köve-
tendő példát mutat. Ahogy látom, itt sokat 
tesznek azért, hogy a gyerekek és a csalá-
dok számára minél több lehetőséget te-
remtsenek a mozgásra, a szabadidő hasz-

nos eltöltésére, az egészséges életmódra 
való nevelésről nem is beszélve. Ennek a 
törekvésnek része az is, hogy az Önkor-
mányzat csatlakozott a TÖMASU (Tár-

sadalmi Összefogás a Magyar Sportért és 
Utánpótlásért) programhoz, melynek célja 
a hazai sportélet támogatása a társadalom 
megmozgatásával. A programmal össze-
fonódva és azt népszerűsítve dolgozik a 
Sportime című negyedévenként megjele-
nő magazin csapata is, amely maga mellé 
állította a Nemzeti Sportszövetséget mint 
szakmai partnert is. A kezdeményezés 
által mindenki támogathatja a sportot, 
sportolókat különösebb anyagi megterhe-
lés nélkül, ami manapság elég ritka. Ezzel 
a friss „barátsággal” a XI. kerületi Önkor-

Répa Kata

mányzat újabb ponton is le-
tette a voksát e fontos és közös 
cél mellett. 

    A gyerekek, a fiatalok sajá-
tossága, hogy döntéseiket ne-
hezen befolyásolják az előttük 
járó generációk tanácsai, pedig 
az élettapasztalatot átadni és 
azt elfogadva életutat tervezni 
könnyebb lenne.

Saját példámon keresztül 
mondhatom, fogalmam 
sincs, hogyan alakult volna az 
életem, ha nem találkozom az 
autósporttal. Egészen biztos 
vagyok benne, hogy renge-
teg kitartást, határozottságot 
tanultam, és ezzel egy idő-
ben beutaztam az országot, 
a világot, sok időt töltöttem a 
szabadban, és munka szem-
pontjából a múlt a mai napig 
is meghatározza mindennap-
jaimat. Persze jó néhány sérü-

lést is el kellett szenvedni a sikerek mellett, 
de ahogy ezt a sportban mondják: benne 
van a pakliban! Azt biztosan nem bántam 
meg, hogy a szabadidőmet nem számító-
gépezéssel, vagy tévézéssel, vagy ki tudja, 
mi mással töltöttem. Az élmények, az el-
ért eredmények, a társaság, a „világlátás” 
viszont felbecsülhetetlen pluszt jelent, 
amit már senki sem vehet el tőlem. Az ak-
tív sportolás befejezése után újságíróként 
kezdtem dolgozni, és nyolc éven keresztül 
utaztam a rali-világbajnokságok helyszí-
nére, amit tényleg nem adnék oda sem-
miért. A sportnak köszönhetem, hogy az 
RTL Autómánia című műsorában autókat 
tesztelhettem, majd a SportKlub csator-
nán élő műsort vezethettem a DTM ver-
senyekről, Le-Mans-ról vagy Nascarról. 
Úgy gondolom, megérte! Szívesen buzdí-
tok mindenkit arra, hogy keresse meg az 
adottságainak, mentalitásának legjobban 
megfelelő sportot, fejlődjön, éljen egész-
ségesen, hátha élete végéig kitartó „szere-
lemre” talál.

(www.tomasu.hu)

SPORT=ÉLET
Rali, úszás, bringa – Újbuda

„Lágymányos-Újbuda Kupa” – kajak-kenu verseny

„Nem tudom, más kerü-
letekben mi a helyzet, de 

Újbuda biztosan  
követendő példát mutat.”
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