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Betemetett 
metrógödör
Befejeződött a 4-es metró 
Bikás Parkot érintő részének 
teljes felújítása.

Évadnyitót tartottak az 
Újbudai Pedagógiai Inté-
zetben.

Változás 
az oktatásban

beszámolónk az 5. oldaloncikkünk a 3. oldalon

Nyilasi Tibor
Az egykori sztárfutballista 
újbudainak vallja magát és 
programot indít az iskolai 
fociért.

interjúnk a 16. oldalon

Kutyák, bográcsok, napsütés. Szeren-
csésen alakult szeptember harmadik 
hétvégéjén a hagyományos Őrmező 
Ünnep, amelyet immár kilencedik 
alkalommal rendeztek meg a Költök 
parkjában.

A reggeli, kiábrándító időjárás ellenére 
egyre többen gyülekeztek a Költők parkjá-
ban, így mire a nap kisütött, a bográcsok-
ban is rotyogni kezdtek a finomságok. Ez-
úttal a pörkölt és a gulyás különféle variá-
ciói illatoztak Őrmezőn. Egy igazi ünnep 
elképzelhetetlen finom, közösen készített 
és fogyasztott falatok nélkül. 
 Nagy várakozás előzte meg a kutyás 
programokat. Vizslák, collie-k, retrieverek 
versengtek, az Őrmezei Kutyaiskola be-
mutatóján pedig kiderült, az ebek tényleg 
bármit képesek megtenni, ha az ember 
kéri. A helyi vállalkozókat egyebek mellett 
a Budai Papírmerítő Műhely képviselte, 
és mint évek óta mindig, most is ott volt a 
Mórus Szent Tamás Egyesület. 
 Torta és taps járt a legjobbaknak, a 
pörköltek és kutyák jutalma után jöhettek 
a koncertek és a helyi együttesek, a Botla-
dozók és a Tarka Színpad műsora. A napot 
Charlie és a Budapet Jazz Orchestra zárta.

Szeifried Adél

Kultúra és vidám 
kikapcsolódás 
a Költők parkjában

Őrmező ünnepe

Szeptember közepén egy hétvégére 
a monarchia pompáját idézte meg az 
a kulturális fesztivál, amely ezúttal a 
Gárdonyi téren és a Feneketlen-tónál 
várta az újbudaiakat. Hungarikumok, 
a régmúlt ma is értékes emlékei adták 
a nagy sikerű program különleges 
zamatát. 

A Feneketlen-tónál a nagyszínpad adott 
lehetőséget a kerületi művészeti csoportok, 
mint például a Petőfi Musical Stúdió vagy 
a Goldance Tánciskola bemutatkozásá-
nak. A koncerteken többek között Koós 
Rékát, Mészáros Árpád Zsoltot, Détár Eni-
kőt, Zsédát, vasárnap, a Magyar dal napján 
pedig a Viva comet sztárjait, L.L. Juniort, 

Gáspár Lacit, Puskás Petit láthatta a közön-
ség. A tombolán egymillió forint értékű 
nyeremények találtak gazdára. A kisszín-
pad hagyományosan a gyermekeket várta: 
bábszínház, gólyalábasok, néptánc és inte-
raktív játék varázsolta el a kicsiket. A Grófi 
mesterek utcájában és Sissi szépségszige-
tén magyar kézművestermékek, kulináris 
ínyencségek, egészségmegőrző és wellness 
szolgáltatások kényeztették a közönséget. 
 Lélegzetelállító díszletek között szá-
zadelős hangulat várta a Gárdonyi térre 
látogatókat. Veterán autók, verkli muzsi-
ka, képző- és iparművészeti kiállítások, 
vurstli, térzene színesítette a fesztivált. A 
Taurin cirkuszcsoport és a Pomázi Tűzol-
tózenekar mellett fellépett Littvay Gyula és 

A monarchia hangulata Újbudán

Megnyitott Kosztolányi, Déry és Karin-
thy egyik kedvenc törzshelye, a legen-
dás Hadik Kávéház. A Bartók Béla úti 
vendéglátó-ipari egység újjáéleszté-
sének koncepciója szerint két egymás 
mellett létező, egymást kiegészítő 
vendéglátóhelyet alakítottak ki, így a 
klasszikus kávéház és az art café típusú 
Szatyor bár jól megfér együtt. A kultu-
rális programokkal szintén előrukkoló 
ház már a századelőn is kettéosztva 
működött.

A megnyitó szolidan, családiasan, mond-
hatni boldog békeidőkre jellemző han-
gulatban telt. A rendezvény díszvendége, 
Karinthy Márton is a századelő hangulatát 
idézte meg beszédében. Arra emlékezte-
tett, a Hadikban főtt kávéról az a hír járta, 
hogy elég rossz volt, ezért aki egy igazán jó 
feketére vágyott, azt a közeli Gebauer-ba 
küldték. A Hadik a számos kávéház közül 
mégis legendássá tudott válni törzsközön-
sége miatt. A színházi direktor azt is elme-

sélte, Kosztolányiék „lágymányosi pam-
páknak” nevezték a városrészt, hiszen a 
budai oldal akkor még jóval kietlenebb 
képet mutatott.
 A Hadikról kevesen tudják, hogy már 
nagy irodalmáraink idejében is két részre 
tagolódott: fent klasszikus, polgári han-
gulatú kávéház, míg a pincehelyiségben 
amolyan lazább, bohém művésztanya 
üzemelt. Bosznai Tibor, a Hadik művésze-
ti vezetője elárulta, a ma divatosan csengő 
Szatyor bár elnevezés sem új keletű, így 
különösen büszke a hagyományok meg-
tartására. Karinthy Frigyes a pincében 
működő éjszakai bár gyékényborítását 
meglátva kijelentette, úgy érzi magát, 
mintha egy szatyorban ülne. Az akkori 
üzlettulajdonos ráharapott a humoros 
megjegyzésre, és Szatyor bárra keresztelte 
a Hadik nagyvilágibb részét.
 A Szatyor bár és Galéria enteriőrjét 
Babos Zsili Bertalan vezetésével 18 fia-
tal képzőművész alakította ki, ami már 
önmagában művészeti alkotássá emeli a 

vendéglátóhelyet. Az 
egytől egyig különböző 
székek, antik asztalok, 
belógó színes lampio-
nok, falfestmények és 
dekorációk meglehe-
tősen eklektikus, de 
mégis kellemes, vidám 
atmoszférát nyújtanak. 
Hol egy hatalmas fá-
ról néznek le ránk fura 
manók, erdei lények, 
hol pedig Ady Endre 
integet felénk egy ke-
reklámpás Zsiguliból. 
A Hadik mindkét szek-
cióját művészetekkel 
és kultúrával igyekszik 
megtölteni az üzemel-
tető, a Szatyor Galéria 
rögtön Opánszki Ta-
más, Kávéház éjjel című 
kiállításával nyitotta 
meg a helyet. A jövőben 
mindkét helyen kortárs 
művészeti kiállítások, 
irodalmi estek, film-
vetítések, koncertek 
és alternatív színházi 
előadások várják a be-
térőket. – Azt hittük, az 
idősebbek a kávéházba, 
a fiatalok, művészek pe-
dig a Szatyorba járnak 
majd inkább. A pró-
baüzem alatt azonban 
nagy örömünkre kide-
rült, nagy az átjárás a 
két hely között, ami ve-
gyes közönséget ered-
ményez – jegyezte meg 
Bosznai Tibor.

T. D.

Klasszikus és 
művészkávéház 
egy helyen

Végre hivatalosan is megnyitott a Hadik

A kelenvölgyiek régi vágya teljesült azzal, hogy Újbuda Önkormányzata rendbe 
tette a közösségi ház melletti elhanyagolt területet, amelyen a Kelenvölgyi Baráti 
Társaság egy bank pályázati forrását is segítségül kapva piacot alakíthatott ki. A 
nyitás napján már nyolc órakor száz vevőn voltak túl a kofák, ami nem csoda, hi-
szen a kertvárosban még mindig hiány van közértekből és piacokból.

A Szatyor bár tervezői mozgalmas belső teret alkottak

Tabányi Mihály tangóharmónika művész 
is. Kapócs Zsóka Karády-dalokkal, a kerü-
leti Tarka színpad Karinthy-kabaré tréfá-
ival szórakoztatta a közönséget. Magyar 
néptánc és korabeli társastáncbemutatót is 
tartottak, a gasztronómia szerelmeseinek 
pedig régi konyhai fortélyokkal jártak a 
kedvükben. Vasárnap este kivételes elő-
adást élvezhetett a nagyközönség: Kacsóh 
Pongrác, János vitéz daljátékát adták elő a 
Bel Canto operaegyüttes és a Zuglói Szim-
fonikus Zenekar művészei. 
 Az Újbuda Média és az Őrmezei Kö-
zösségi Ház közösen szervezte a kétnapos 
fesztivált, amelyen valóban együtt töltött 
egy egész hétvégét Újbuda apraja-nagyja.

Szeifried Adél

A Border Collie a világ egyik legokosabb kutyája

Új piac nyílt Kelenvölgyben
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Választási összeállítás 
 6–11. old.

Önkormányzati
választások

OKTÓBER 3-án
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16–17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók B. 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 bejelentkezés: 
06/20/2000-781.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
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. 

AZ LMP PROGRAMJAI
Október 1-jén 20 órától LMP-kam-
pányzáró a Móricz Zsigmond körté-
ren. Zenés, de zajvédett kikapcsolódás 
hajnalig, a megépült, de alig használt 
körtéri aluljáróban! Lakjuk be közösen 
a teret!

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 állampol-
gárokat. Ajánlott az előzetes időpontfog-
lalás 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 iro-
dában. 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 MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szervezete 
minden héten péntek délelőtt 9–12 óráig 
a Bartók Béla út 79. szám alatti irodájá-
ban várja a párt különböző kiadványai, 
tájékoztatói, újságja iránti érdeklődőket, 
ahol igénybe vehetik a szépirodalmi 
könyvtárat is.

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12., 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: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emele-
ti 307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő 
fogadóórájára telefonos egyeztetés alap-
ján lehet időpontot kérni. Telefonszáma: 
06/30/817-2303.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első péntekén 17–18 óráig 
tartja fogadóóráját az Őrmezei Közösségi 
Házban, (Cirmos u. 8.). Egyéb elérhető-
ségek a www.junghauszrajmund.hu we-
boldalon találhatóak.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ország-
gyűlési és kerületi képviselő szeptember 
6-án 17 órakor a Fidesz Regős utca 13. 
szám alatti irodájában várja az érdeklő-
dőket. A kérdéseket, észrevételeket ad-
dig is a kupper.andras@fidesz.hu e-mail 
címre vagy a www.kupperandras.hu 
portál üzenő falára lehet elküldeni.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő minden hó-
nap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 

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.

A kerületi rendőrkapitány-
ságot támogató Biztonsá-
gunkért Alapítvány lövész-
versenyre hívta Újbuda 
várospolitikusait, valamint 
minden olyan szervezetet, 
amely érintett a városrész 
közbiztonságában. A sport-
lövő torna a férfias játék 
mellett alkalmat teremtett az 
egyeztetésre is az alapítvány 
jövőjéről. 

A budaörsi repülőtér mögötti 
lőtéren Újbuda Önkormány-
zatának vezetői, országgyűlé-
si, önkormányzati képviselők 
és jelöltek, a rendőrkapitány, a 
közterület-felügyelet munkatár-
sai, valamint kerületi biztonsági 
cégek vezetői gyűltek össze a 
Biztonságunkért Alapítvány 
meghívására.
 Fábián Péter, a szervezet 
nemrégiben megválasztott el-
nöke – mint mondta – a kerü-
leti közterület-felügyelettel és 

Új módszerekkel a közbiztonságért

Férfias játékok

A takarítás világnapja alkalmából 
Újbuda Önkormányzata palackprése-
ket helyezett ki a hivatal több pontján. 
Az önkormányzatban már 2008 óta 
működik szelektív hulladékgyűjtő 
rendszer, így mindhárom épület folyo-
sóin találunk műanyag- és papírhulla-
dék-gyűjtő edényeket, melyekbe mos-
tantól összezsugorítva lehet kidobni a 
feleslegessé vált műanyag poharakat 
és PET-palackokat.

A műanyag hulladékok legnagyobb részét 
a PET-palackok teszik ki – különösen igaz 
ez a nyári hónapokra –, melyek sok eset-
ben összelapítatlanul kerülnek a többi sze-
mét közé. Ilyenkor a szolgáltató több leve-
gőt szállít el, mint amennyi műanyagot, 
ez pedig a szállítási költséget is jelentősen 
megnöveli. Újbuda Önkormányzata a pa-
lackok zsugorítására hívta fel a figyelmet 
akkor, amikor épületeiben 20 palackprést 
helyezett el. 
 A készülékek maximum 2 és fél lite-
res PET-palackok tömörítésére alkalmas 
beltéri, mechanikus berendezések. Segít-
ségükkel a műanyag palackok eredeti mé-
retük 20 százalékára tömöríthetők össze. 

Alkalmazásuk nagyon egyszerű: a palac-
kot kupak nélkül a tartóba helyezzük, a 
kart könnyedén lehajtjuk, majd a kupakot 
az összenyomott flakonra visszacsavarjuk. 

Palackzsugorítókat helyeztek el a takarítás világnapján

Ki kell szorítani a levegőt

Rendkívüli ülést tartott az újbudai 
képviselő-testület. A szeptember 16-i 
ülésen nem született döntés a Hadik 
Kávéház ügyében, zöld utat kapott 
viszont a KVK akcióterve. Az ülésen, 
bár elképzelhető, hogy még nem az 
utolsó volt, a polgármester és a kép-
viselők egy része is megköszönte a 
közös munkát.

A szabályzat értelmében a rendkívüli ülé-
sen a képviselőknek sem napirend előtti 
felszólalásra, sem interpelláció benyújtá-
sára nem volt lehetőségük. Kupper And-
rás, a Fidesz kerületi frakcióvezetője ezért 
két fontos napirendről az ülés előtt nyilat-
kozott lapunknak. A Hadik Kávéházzal 
kapcsolatos tulajdonosi döntések kérdése, 
valamint a körtéri Gomba újrapályáztatá-
sa ugyanis számos ellentétet szült a pártok 
között. A politikus elmondta, úgy látja, a 
polgármester nem csupán el akarja húzni 
a Hadikról való döntést, de előnyöket is 
biztosítana a jelenlegi bérlőnek, aki áttéte-
leken keresztül ugyan, de az MSZP vezető 
személyiségeihez köthető. 
 Molnár Gyula válaszában kijelentette, 
az állítások 90 százaléka egyszerűen nem 
igaz, a kampányt egyes politikusok arra 
használják, hogy rossz fényben tüntesse-
nek fel jó ügyeket. – A kulturális város-
központ terve, a Bartók Béla út rendezése 
és mindezek nyomán a budai belvárosi 
sétálóutca megteremtése túl jó kezdemé-
nyezés, nem kedvezne az ellenzéknek, ha 
sikerülne megvalósítani – mondta a pol-
gármester. A kerület vezetője szerint a tes-
tület dönthet úgy, hogy az Önkormányzat 
nem fogadja el a befektető ajánlatát, és 
kiszáll a jelenlegi bérleti szerződésből, an-
nak azonban komoly következményei le-

hetnek. – Ha a képviselők ezt a lehetőséget 
szavazzák meg, a Hadik egy bérlő nélküli 
önkormányzati ingatlan marad, amit a 
mai piaci viszonyok között nem könnyű 
feladat önállóan üzemeltetni – tette hoz-
zá. Az ellenzék a kávéház tulajdonlását 
tárgyaló napirend szavazásakor nem nyo-
mott gombot, így a testület határozatkép-
telensége miatt átugrotta a Hadikról szóló 
döntést.

Kupper András a Gomba ügyében már 
többször jelezte, hogy a körtéren álló ipari 
műemlék átépítését újra kellene pályáz-
tatni, hiszen véleménye szerint annak 
folyamata szabálytalan volt. A frakció-
vezető azt állította, a pályázatot nyu-
godtan újra lehet indítani, hiszen az idő 
nem sürget. – A metróépítkezések csak 
jövő tavasszal vonulnak le a körtérről, 
így van időnk a lakosság által legjobbnak 
ítélt elképzelést kiválasztani – mondta el  
Kupper András.

 A polgármester szerint, ha nem aka-
runk második Moszkva teret a Móriczból, 
most kell lépni. – Az ország egyik legna-
gyobb építészeti tervpályázatát folytattuk 
le, nagyon hosszú volt az út, amíg a tulaj-
donba vételtől eljutottunk idáig. Ha a szak-
mának lett volna kifogása, már jelezte vol-
na. Az időhúzás csak arról szól, kié a siker, 
de én azt mondom, legyen a siker közös, 
nem kellene ebből politikai kérdést csinál-
ni – jelentette ki Molnár Gyula. A polgár-
mester a választások okozta kockázatokra 
hívta fel a figyelmet, és azt mondta, ha az 
új testületben nem alakulnak ki gyorsan 
az erőviszonyok, kifuthatnak az időből, a 
metróépítés levonulása után pedig újra fel 
kellene bontani a körteret, továbbnyújtva 
a környéken lakók szenvedéseit.
 A képviselők döntöttek a kulturális 
városközpont második fordulós akció-
tervéről. Ennek értelmében a korábbi 
egyhangú támogatással megkezdett fel-
adatok folytatódhatnak. – EU-s pályázati 
eredményt is vár Újbuda, amely 600 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatást 
jelent a városrésznek – mondta Lakos Imre 
alpolgármester. Egy ellenszavazat és egy 
tartózkodás mellett a testület a folytatás 
mellett foglalt állást. 
 A két évvel ezelőtt meghozott rossz 
döntéseket át kell értékelni, és ezt vállalni 
kell, hangzott el a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépisko-
la kapcsán. Az ülésen megjelent a szülői 
munkaközösség elnöke, Fodor Ottília is, 
aki a gimnázium fokozatos megszünteté-
se és a művészeti oktatásáról híres iskola 
leépülése közötti összefüggésre hívta fel a 
figyelmet. A képviselők megszavazták az 
intézmény fejlesztési és intézkedési tervét. 

T. D. – Sz. A.

Nincs egyeszség a Hadik vezetéséről és a Gombáról

Zöld utat kapott a kulturális 
városközpont terve

A hasznos eszközt a hölgyek is könnyedén tudják kezelni

Ezután felemelve a kart egy mozdulattal 
kidobhatjuk az alatta található gyűjtőbe. 

K. A.

az önkormányzattal tervezett 
egyeztetések után szorgalmazni 
fogja, hogy ezentúl még szoro-
sabb legyen a kapcsolat a terület 
szereplői között, és továbbfej-
lődjön az együttműködés. 
 A jövőről szólva Fábián 
Péter elmondta, hogy az ala-
pítvány új koncepciója egy 
vagyonvédelmi rendszer kiala-
kítására épül, melynek egyik 
eleme a rendőrséget kiegészítő 
lakóközösségi járőrszolgálat 
megszervezése. A polgárőrök 
továbbképzésével így ütőképes 
közbiztonsági egység vigyázna 
a lakóövezetek rendjére.
 Balázs Norbert rendőrkapi-
tány arról biztosította a jelenlé-
vőket, hogy mindent megtesz, 
hogy a kapitányság az utcai jár-
őrözésbe több rendőrt, a bünte-
tőeljárásokba pedig több képzett 
nyomozót tudjon bevonni, ehhez 
azonban további létszámbővítés-
re lenne szükség. 

T. D.
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Egy európai uniós projektben az 
Újbudai Pedagógiai Intézet idén sike-
resen pályázott egy tehetségfejlesztő 
programra. Az intézet közel tízmillió 
forinthoz jutott, hogy tehetséges 
fiatalokat kutasson fel. A pályázatnak 
köszönhetően lehetőség nyílik arra, 
hogy óvodás, kisiskolás és felső tago-
zatos gyerekek között, úgynevezett 
tehetségazonosítást végezzenek. 

A feladat az, hogy a szakemberek ráta-
láljanak azokra a gyerekekre, akikben a 
tehetség legkisebb jelét is fel lehet fedezni, 
bármilyen készségről is legyen szó. Így a 
fejlesztő- és személyiséget gazdagító prog-
ramok segítségével ki tudják bontakoztat-
ni a fiatalokban szunnyadó képességeket. 
A projekt szeptember 15-én indult, és egy 
év múlva zárul le – ez persze nem jelenti 
azt, hogy azután az intézet nem törődne az 
újbudai tehetségekkel. A központ a későb-
biekben is szeretne gondoskodni további 
anyagi forrásokról és támogatásokról.
 Az Újbudai Pedagógiai Intézet egyéb-
ként létrehozott egy tehetségkutató-háló-
zatot, ezáltal minden óvodában és iskolá-
ban egy-egy pedagógus segíti munkájukat. 
Tapasztalatot cserélnek, valamint közösen 
dolgoznak a tehetségek támogatásán, fel-
kutatásán. – Minden ember tehetséges va-
lamiben, de a különleges gyerekekre még 

több figyelmet kell szentelni. A szakem-
bereknek, pedagógusoknak nagy szerepe 
van abban, hogy megtalálják melyik az a 
tulajdonság, képesség, amelyet valóban 
érdemes továbbfejleszteni, hogy a kicsi 
sikeres legyen és boldoguljon az életben 
– véli Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai Peda-
gógiai Intézet vezetője. 
 A tehetségazonosítást a szakemberek 
végzik, de egy „jó szemű” pedagógus is 

A tehetség szárnyain
A lehetőség mindenkiben ott van 

Egy sportszergyártó cég a Mozgás-
sérültek Pető András Nevelőképző 
és Nevelőintézete számára komplett 
sportudvart építtetett, a köztársasági 
elnök felesége pedig ünnepélyesen 
felvállalta az intézmény fővédnöki 
szerepét.

Az ismert sportáruházlánc jóvoltából 
többfunkciós mászóka, mozgássérültek 
számára kialakított kosárlabdapálya és 
egy speciális akadálypálya kapott helyet 
a Pető Intézet kertjében. Utóbbi segít-
ségével a gyerekek különböző feladato-
kon keresztül gyakorolhatják, mire kell 
ügyelniük, ha kimennek az utcára vagy 
átmennek a zebrán, de a lejtőn való köz-

lekedést és a járdaszegélyre kaptatást is 
megtanulhatják. – Nagyon kevés lehe-
tőségünk van eljutni bárhová, mert a 
mi gyerekeink nem tudnak felszállni a 
villamosra, nehezen oldjuk meg a köz-
lekedést. Ezért nagyon örülünk, hogy 
helyben, az iskola területén tudnak majd 
játszani, sportolni – számolt be a beru-
házás előnyeiről az intézet igazgatója, 
Stocker Tiborné. A Villányi úti komple-
xum vezetője azt is elmondta, az elké-
szült sportudvar új lendületet adhat azon 
kezdeményezésüknek, amely magasabb 
szintre emelné az intézet sporttevékeny-
ségét. – Az itt lakókkal a legkülönbözőbb 

fejlesztő sportokat gyakoroljuk, ezért a 
jövőben a para sportolókhoz hasonlóan 
szeretnénk versenyeken is részt venni 
– tette hozzá.
 Az átadóünnepség kiemelt vendé-
ge volt a köztársasági elnök felesége, 
Schmittné Makray Katalin, aki felvál-
lalta a Pető Intézet fővédnöki szerepét. 
Elmondta, először 1995-ben, a spanyol 
király feleségének kísérőjeként, Zsófia 
királyné külön kérésére látogattak el az 
akkor még a Kútvölgyi úton működő 
intézetbe. Azt is hangsúlyozta, egykori 
sportolóként jól tudja, mennyi lelkierő, 
akarat és küzdeni tudás kell ahhoz, hogy 
ezek a gyerekek képesek legyenek fejlőd-
ni, előrelépni életükben.

Az intézetben a dr. Pető András által ki-
fejlesztett, úgynevezett Pető-módszerrel, a 
konduktív pedagógiával folyik a mozgás-
sérültek fejlesztése. A már csecsemőkortól 
az intézetben fejlesztett gyermekek több 
mint negyede iskoláskorra eléri a környe-
zet által elvárt színvonalat. A konduktív 
pedagógia világszerte elterjedt: az Egye-
sült Királyságban, az Egyesült Államok-
ban, Izraelben, Japánban és számos más 
helyen is alkalmazzák. A Pető Intézet öt 
éve esélyteremtő osztályt indított, ahol a 
tanulási problémákkal, zavarokkal küzdő 
egészséges gyerekeket is képeznek.

török

Akadálypálya segíti a sérült 
gyermekek fejlődését

Sportudvart kapott a Pető Intézet

észreveszi, ha egy adott gyermek az át-
laghoz képest jobban teljesít valamiben. 
Sokszor ezek a jelek túlzott aktivitásban, 
vagy akár visszahúzódásban mutatkoz-
nak meg, de elképzelhető, hogy a fiatal 
gondolkodásmódja, a világhoz való hoz-
záállása tér el a megszokottól. Érdekes 
megállapítás, hogy vannak olyan készsé-
gek, amelyek általában már nagyon korai 
gyermekkorban megmutatkoznak, mint 
például a zenéhez való különös érzékeny-
ség, vagy a különböző sportágakhoz való 
affinitás.
 – Érdemes foglalkozni a tehetségek ki-
bontakoztatásával, hiszen az ember szemé-
lyisége élete végéig változhat, fejlődhet, és 
ha adott tevékenység örömet okoz annak, 
aki csinálja, akkor mindenféleképpen mű-
velnie kell azt – mondja Szénási Istvánné, 
a projekt munkatársa. A mentor segít-
sége feltétlenül szükséges egy tehetséges 
gyerek képességfejlesztésében, ismerni és 
irányítani kell a személyiségét. Bármilyen 
furcsán hangzik, vannak szülők, akikkel 
el kell fogadtatni, hogy gyermekük igenis 
tehetséges. Azonban ennek az ellenkező-
jére is láthatunk példát. Velük pedig azt 
kell megértetni, ne erőltessék mindenáron 
gyermekükre azokat a különórákat vagy 
foglalkozásokat, melyekben szemük fénye 
mégsem annyira fényes. 

Huszák Nina

A kerületi oktató-nevelő munkát ösz-
szefogó Újbudai Pedagógiai Intézet 
(UPI) megtartotta hagyományos 
intézményi tanévnyitóját. Elismerték 
a környezeti nevelésben kimagaslóan 
teljesítő pedagógusok munkáját, a 
szervezet éves programjából pedig 
kiderült, az intézet a törvényi változá-
sokra is felkészíti Újbuda tanerőit.

Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelt 
figyelmet fordít a „zöld szemlélet” kerületi 
meghonosítására, amelyet elsősorban az 
oktatási intézményeken keresztül szeretne 
elterjeszteni. A megnyitón ennek szelle-
mében elismerő okleveleket és jutalmakat 
adtak át azoknak a pedagógusoknak, akik 
a környezeti és egészségnevelés terén az el-
múlt években kiemelkedő munkát végeztek. 
Az ÚPI igazgatója, Gyurcsó Gyuláné arról is 
tájékoztatott, az idei tanév szakmai prog-
ramjainak megtervezésekor ügyeltek arra, 
hogy jusson idő felkészíteni pedagógusaikat 
a következő évben életbe lépő új közoktatási 
törvényre és Nemzeti Alap Tantervre.
 Az éves irányelveket meghatározó 
idei tervezetben külön hangsúlyt helyez-
nek az erkölcsi-etikai nevelésre, valamint 
az intézmény központi tevékenységének 
számító egészségnevelésre és tehetséggon-
dozásra, amely országos szinten is egyre 

nagyobb figyelmet kap. Az évnyitón az ár-
víz sújtotta Szendrőlád polgármestere és a 
helyi napközi otthonos óvoda és általános 
iskola igazgatója is részt vett. A kerületi 
pedagógusközösség ugyanis nyár elején 
úgy döntött, a Pedagógus est tombola be-

vételeit a károsult település oktatási intéz-
ményének ajánlják fel. Homolay Károly, 
az igazgatói munkaközösség vezetője 250 
ezer forintot nyújtott át Joó Istvánnénak, 
Szendrőlád polgármesterének.

T. D.

Október 3-án támogassa 
Ön is Molnár Gyula polgármester 
újraválasztását és önkormányzati 
képviselőjelöltjeinket!

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

MOLNÁR GYULA
ÚJBUDA POLGÁRMESTERE
MOLNÁR GYULAMOLNÁR GYULA

LEGYEN

 ISMÉT!

Tanévnyitó a pedagógiai intézetben

Változásra készülnek az oktatásban

Az erkölcsi, etikai és egészségnevelés, illetve a tehetséggondozás kiemelt szerepet kap

EZ MOST NEM NAGYPOLITIKA, EZ ÚJBUDA!
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LAKOS IMRE
A LOKÁLPATRIÓTÁK ÚJBUDÁÉRT EGYESÜLET
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A XI. és XXII. kerület lakóit 
kiszolgáló Szent Imre Kórház 
kilencedik éve várja minden 
ősszel azokat, akik általános 
képet szeretnének kapni egész-
ségi állapotukról. A gyors szű-
rések különleges népszerűsége 
annak köszönhető, hogy az itt 
elvégzett vizsgálatokat normá-
lis esetben csak hónapok alatt 
lehetne lefolytatni. A tájékoz-
tató előadásokkal egybekötött 
rendezvényen mindkét kerület 
vezetőjének részvételével 
lakossági fórumot is tartottak.

A vércukor-, a vérnyomás- és a ko-
leszterinszint-mérő vizsgálatokon 
túl a kórház többek között érszű-
kületszűrést és a tüdőbetegségeket, 
valamint az asztmát vizsgáló lég-
zésfunkciós tesztet is biztosított a 
látogatók számára. 
 A nyílt napon már hagyomány, 
hogy az érdeklődőket orvosi taná-
csokkal látják el, sőt, számos tudo-

mányos előadást is meghallgathat-
nak. Néhány éve az egészségügyi 
fórum szintén a rendezvény szo-
kásos programjává vált, amelyre 
minden alkalommal a két kerület 
polgármestere, valamint a Fehér-
vári úti Rendelőintézetet üzemel-
tető Gyógyír Kft. ügyvezetője kap 
meghívást.
 Dr. László Imre, a Szent Imre 
Kórház főigazgatója bevezetőjében 
elmondta, az elmúlt hónapokban 
felújították a szakambulanciát vég-
ző rendelőintézetet, majd hamar a 
rossz hírekre is kitért. Kijelentette, 
az egészségügy finanszírozását az 
elmúlt egy évben az ámokfutás 
jellemezte, amely ellehetetlenítette 
az intézmények működését. Idén 
a kórház költségvetése további tíz 
százalékkal csökkent, így jelenleg 
csak a bérek kifizetésére jut pénz, 
az élelmezésre, betegellátásra és 
egyéb feladatokra már nem ma-
rad elegendő forrás. A fórumon 
elhangzott, ez évben országosan 

Gyors egészségügyi szűrések
Nyílt nap a Szent Imre Kórházban

A Mérnök utcai szociális konyha 
bejáratánál általános a sorban 
állás. A 80 ezer forint alatti jöve-
delemmel rendelkezők évek 
óta járnak ide ebédelni, mivel 
itt meglehetősen kedvező áron, 
55, illetve 125 forintért juthat-
nak meleg ételhez. Az étkezdét 
most uniós források bevonásá-
val felújították, és teljes körűen 
akadálymentesítették.

Újbuda Önkormányzata közel 
15 millió forint értékben uniós 
támogatást nyert a naponta 550 
adag ételt készítő Szociális Konyha 
és Étterem felújításra. A munká-
latok során az összes helyiséget, 
a bejáratot és a parkolóhelyeket is 
akadálymentesítették. A belső tér-
ben megszüntették a küszöböket, 
a járófelületeket vezetősávval lát-
ták el, és a mosdót és zuhanyzót is 
használhatóvá tették a fogyatékkal 
élők számára. 
 Az átalakítások folyamán 
azonban nem csak a mozgássérül-
tek igényeire ügyeltek. Az étkezdét 

eztán a vakok és gyengén látók, va-
lamint a hallássérültek is könnyeb-
ben használhatják. Molnár Gyula 
polgármester elmondta, az Önkor-
mányzatnak a szociális ellátórend-
szer működtetésére elkülönített 

Akadálymentes lett az étkezde
Megújult szociális konyha várja a rászorulókat

9 milliárd forintra nő az egészség-
ügyi intézmények hiánya.
 Molnár Gyula, Újbuda pol-
gármestere elmondta, az ország 
jelenlegi helyzetében egyelőre nem 
lát módot a gyors változásra, de a 
Szent Imre Kórház a főváros leg-
jobb kórházaként a lehetőségekhez 
képest tartja magát. 
 – Az intézmény nehéz időkben 
is színvonalas szolgáltatása és ma-
gas szintű munkája annak a sze-
mélyes teljesítménynek köszönhe-
tő, amit az elkötelezett személyzet 
hozzátesz. Az, hogy néhány éve 
a kórházat átvettük a fővárostól, 
olyan megújulást eredményezett, 
amely motiváló erőként hat az itt 
dolgozókra is – mondta el a pol-
gármester. A találkozón elhang-
zott, az önkormányzat jövőre a 
járóbeteg-szakellátás eszközellá-
tottságán szeretne javítani, vala-
mint csökkentené a hosszú vára-
kozási időket.

Török

MINIGOLFFESZTIVÁL
2010. OKTÓBER 10., VASÁR-
NAP
ELTE pálya (XI., Mérnök u. 35.)
Program: 2010. október 8–9-én: 
edzések és játék lehetőség. Mindenki korlát-
lanul gyakorolhat, aki a vasárnapi versenyen 
kipróbálja tudását. 2010. október 10-én: VER-
SENY. Várunk minden érdeklődőt a versenyre 
és azon családokat, kicsiket és nagyokat, akik 
versenyen kívül szeretnék kipróbálni ezt a sza-
badidős sportágat.

TERMÉSZETJÁRÁS:
OKTÓBER 2., SZOMBAT
Szalonnasütős túra (ha nincs tűzgyújtási tila-
lom!) Előre jelentkezést kérünk! KFKI–pihenő 
Makkos felett–Budakeszi. Találkozó: 8.45-kor, 
Moszkva tér 61-es vill. mh. Túravezető: Bartha 
Gyula (Bakancsos Kör) 206-3854.
OKTÓBER 9., SZOMBAT
Kulturális séta a Várban – Józsa Judit kera-
mikusművész kiállításának megtekintése. 
Találkozó: 9.45-kor, Moszkva tér 61-es vill. mh. 
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos Kör) 206-
3854. Ajánlott öltözet: réteges, az időjárásnak 
megfelelő ruházat, szükség esetén esőkabát; 
bokatartó cipő vagy bakancs; tízórai és víz 
vagy üdítőital.

RENDSZERES PROGRAMOK:
Az Olajipari Természetbarát SE minden szerdán 
nyílt túrát rendez a nyugdíjasok részére! Talál-
kozó: 7.20-kor a Moszkva téri óra alatt. Túrave-
zető: Kremser Ferenc (Tel.:+36-30-5608042). 
A Természetvédők Turista Egyesülete szerdai 
túrái: 6., 13., 20. és 27. Találkozó: 8.50-kor a 
Moszkva téri óra alatt. Túravezető: Somóczi 
Szilvia 70/207-5374, illetve 316-7423.
OKTÓBER 4., HÉTFŐ – SAKK
Rendszeres sakkoktatás és -játék indul szak-
ember vezetésével. Hétfőnként 15–17 óra kö-
zött, helyszíne: TIT 60+ programközpont 7. te-
rem. Szerdánként 16–18 óra között az Őrmezei 
Közösségi Házban. Vezető: Tichy Rács Bálint

OKTÓBER 8., PÉNTEK – 
SAKKSZIMULTÁN
Rekordkísérlet Újbudán. Sinka Brigitta 83 éves 
sakkmester rekordkísérletre készül. Elhatározása 
szerint 10 ezer sakkszimultán partnerrel játszana 
élete során. Kerületünk augusztus 26-án, az Ősz-
köszöntő Fesztiválon már segítette őt a bűvös 
határ elérésében. Jelenleg már túl van a 9 ezredik 
játszmán is, és hogy mihamarabb teljesüljön az 
álma, újabb lehetőséget biztosítunk számára 
2010. október 8-án, pénteken 13–18 óra között 
a TIT 60+ központjában. Kérünk minden kedves 
sakk-kedvelő jelentkezőt (korhatár nélkül), hogy 
legyen sakkpartnere Sinka Brigittának, és szimul-
tán játékával járuljon hozzá nagyszerű sportbéli 
teljesítményének megvalósulásához. A szimultán 
játékra jelentkezőket előzetesen a Jegyzői Osz-
tály sportmunkatársai regisztrálják a 372-34-82 
telefonszámon vagy személyesen a Bocskai út 
39–41., félemelet 30. szobában.

EGYÉB HAVI PROGRAMOK
SZEPTEMBER 30., CSÜTÖRTÖK.
István Ági diavetítéses úti beszámolója, Thaiföld-
körút 16 órától a Keveháza u. 6. szám alatti 60+ 
klubban (az INO épületében).
OKTÓBER 1., PÉNTEK
Ünnepi Műsor
Költészet és zene szárnyán. Tárogatón játszik 
Delényi Éva 13.30-tól a Kisújszállás u. 10. szám 
alatti 60+ klubban (az INO épületében).
OKTÓBER 4., HÉTFŐ
„Ötórai Tea” 16 órától a Gazdagréti tér 1. szám 
alatti 60+ klubban (az INO épületében).
OKTÓBER 5., KEDD
„Nem csak a húszéveseké a világ...” Gondolatok az 
idősek világnapja alkalmából dr. Tóth József törté-
nésszel 16 órától a Budafoki u.12. szám alatti 60+ 
klubban (az INO épületében).

OKTÓBER 6., SZERDA
István Ági diavetítéses úti beszámolója, 
Kína-nagykörút 16 órától a Bocskai u. 
43–45. szám alatti 60+ klubban (az 
INO épületében).

OKTÓBER 7., CSÜTÖRTÖK
Origami (kezdőknek is) 14 órától Villányi Ma-
riann vezetésével a Keveháza u. 6. szám alatti 
60+ klubban (az INO épületében).
OKTÓBER 8., PÉNTEK
Romantikus dal délután
Kánai Zsófia operaénekessel 14 órától a Kisúj-
szállás u. 10. szám alatti 60+ klubban (az INO 
épületében).
OKTÓBER 11., HÉTFŐ
Zenehallgatás, beszélgetés 16 órától a Gaz-
dagréti tér 1. szám alatti 60+ klubban (az INO 
épületében).
OKTÓBER 12., KEDD
István Ági diavetítéses úti beszámolója Liba-
non, Szíria 16 órától a Budafoki u. 12. szám 
alatti 60+ klubban (az INO épületében). 
OKTÓBER 13., SZERDA
István Ági diavetítéses úti beszámolója 
Szecsuán, Kína 16 órától a Bocskai út 43–45. 
szám alatti 60+ klubban (az INO épületében). 
VETÉLKEDJÜNK ISMÉT!
A 80 éves Újbuda, hol élni jó! címmel a 60+ 
szomszédsági önkéntesek helytörténeti 
vetélkedőt szerveznek 2010. október 2-án, 
szombaton 14 órakor a Gazdagréti Közösségi 
Házban, XI., Törökugrató u. 9. T.: 06/1-246-
5253. Szeretettel várunk egyéni versenyzőket 
vagy maximum 3 fős csapatokat. Jelentkezés: 
Gálné Böbe, t.:+36/30/984-5672 és 06/1-246-
5654, vagy gboebe@freemail.hu. Jelentkezést 
– végszükség esetén – a helyszínen is elfoga-
dunk! A vetélkedő témakörei: Újbuda múltja 
és jelene, híres emberek, érdekes történetek, 
régi és új épületek, terek, parkok, tavak stb. A 
résztvevők jutalomban részesülnek, bár annál 
többet ér a felkészülés és a vetélkedés öröme, 
mert szórakoztat és frissen tartja az elmét! 
Legfiatalabb és legidősebb versenyző külön-
díjat kap!

egymilliárd forint húsz százalékát 
kötelező feladatokra kell költenie. A 
konyha működtetése kötelező fel-
adat, a felújításához azonban szük-
ség volt a pályázati támogatásra.

T. D. 

A Királynő Képző Akadémia 
Gyermekszépségversenyének 
budapesti helyszíne: az Új 
Buda Center. A keleti régió-
ban már mindenki ismeri az 
akadémia nevét: a cég egy év 
alatt teljesen felpezsdítette a 
divatéletet és a szépségipart. 
A szervezők pedig úgy dön-
töttek, kitolják határaikat, és 
a fővárosiaknak is bemutatják 
ötleteiket, megismertetik a 
lakosságot összetett prog-
ramjaikkal.

Az országos rendezvényük bu-
dapesti állomásának az Új Buda 
Centert, azon belül is az Eleven 
parkot választották, ahol a kicsik 
játsszák majd a főszerepet. A szü-
lők 3 hónapos kortól 10 éves korig 
nevezhetik be csemetéjüket nem-
től függetlenül. A szervezők úgy 
látják, ebben a korban még annyi-

Októberi 
programok

ra angyaliak és bájosak a gyerekek, 
hogy nincs is szükség külön fiú és 
lány kategóriára.
 – Sok fiús anyuka ijedt már 
meg attól, hogy vegyes megmé-
rettetésen vesznek részt a gyere-
kek. Pedig nincs rá okuk. A deb-
receni szépségversenyen például 
több kis királyfit avattunk, mint 
amennyi királylányt. A zsűri 
tényleg arra figyel, mennyire bá-
jos a csöppség. Ezért is kérjük a 
szülőket, hogy egyszerű viselet-
ben, smink nélkül hozzák el cse-
metéiket – fogalmazott Pálfalvi 
Petra, főszervező, aki sejtelmesen 
elárulta, azoknak sem kell szo-
morkodniuk, akik már kinőttek 
a korhatárból, hiszen számukra a 
december nem csak a karácsony-
ról fog szólni Újbudán. 
 A verseny nevezési díja 5000 
Ft, mely tartalmazza az Eleven 
parki belépőt is. A szépségver-

seny záró eseménye – az Új Buda 
Centerben zajló makettkiállítással 
összefogva – az „Öleljük át együtt 
az Új Buda Centert” rekordkísérlet 
lesz. 
 A nyertesek exclusive szer-
ződést kapnak a Királynő Képző 
Akadémiától, de ingyenes port-
foliókészítést, belépőjegyeket és 
vásárlási utalványokat is hazavi-
hetnek Újbuda legbájosabb gyer-
mekei. 
 Nevezni lehet: október 2-áig 
a gyerekszepseg@kiralynokepzo.
hu e-mail címen egy jó minőségű 
fényképpel. Az e-mailnek tartal-
maznia kell a gyermek bemutatá-
sát pár mondatban, életkorát és a 
szülő elérhetőségét (telefonszám és 
e-mail cím). További információ: 
www.kiralynokepzo.hu
 Verseny: október 10. 14 óra 
Eleven park játszóház

x

Ki lesz Újbuda legszebb gyermeke?

Szűcs József vagyok, a kerületünkben születtem, ide jártam iskolába és a mai 
napig is itt dolgozom. Feleségem a Bethlen Gábor Újreál Iskolában dolgozik. 
Két gyermekem van, akik itt végzik tanulmányaikat. A vendéglátóiparban 
tevékenykedem, így napi szinten találkozom az itt élő emberekkel, az ide járó 
dolgozókkal és az átutazókkal, valamint a problémáikkal. 

Kérem szavazzanak Reám! Én is itt élek Önök között, függetlenként indulok 
az MDF és a Külső Bartók Béla úti Baráti Egyesület támogatásával.

Tisztelt választópolgárok!

A kerületünkben fészkelő 
több mint 10 pár vörös vércse 
számára is nehéz év volt 2010. 
Több vércse pár el sem kezdte 
a költést, például a Sopron úti 
költőüreg is üres maradt, pedig 
a Semilab cég munkatársai idén 
is fészekkamerával várták meg-
szokott helyükön a különleges 
ragadozó madarakat. 

A szeles, esős idő miatt sok pár 
vissza sem tért költőhelyére, a 
megkezdett költések pedig a viha-
rok miatt félbeszakadtak, mivel a 
magukra hagyott tojások kihűltek. 
Ugyancsak üres maradt az ön-
kormányzat épületének Vincellér 
utcai oldalán található, korábban 
vércsék által már lakott falüreg. Az 
időjárás a vércsék fő tápláléka – a 
pockok, egerek – sorában is való-
színűleg nagy pusztítást végzett. A 
sanyarú időjárás mellett ez is oka 
volt, hogy e védett, 50 000 forint 
eszmei értékű madarak állománya 
ez évben is jelentősen csökkent a 
városban.
A Magyar Madártani Egyesület 
szakemberei több mint 10 éve kö-
vetik a fővárosi vércseállomány 
költésének eredményességét. Becs-
lések szerint fővárosunkban körül-
belül 80–100 pár vércse költ a jobb 
években. Nagy segítség a védelmi 
munkában a szemfüles lakók be-
jelentése. Sok fészek így kerül lá-
tókörbe. A mellékelt kép is azért 

készülhetett, mert évekkel ezelőtt 
egy Inga utcai anyuka észrevette 
a szomszédos épülő ház ideiglenes 
üregében megtelepedett ritka ma-

darakat. A vércse megfigyeléseket 
a következő telefonszámon lehet 
bejelenteni: 06/20/261-99-64.

Morandini Pál

Az újbudai vörös vércsék 
nehéz éve volt 2010
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36 budapesti civilszervezet fejlesztését 
szervezte meg és kísérte végig 2009. 
május 1-je és 2010. szeptember 30-a kö-
zött a Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) Alapítvány, valamint 
partnerei, az Ifjúsági Koordinációs és 
Szolgáltató Egyesület (ikszi.hu), a Ta-
nácsadók a Fenntartható Fejlődésért 
(tff.hu) és a Nonprofit Humán Szol-
gáltatók Országos Szövetsége (www.
humszolg.hu).
 A fejlesztéseknek köszönhetően a 
fővárosi alapítványok és egyesületek 

Profi nonprofitok
Civil szervezetfejlesztési program Budapesten

A Kanizsai utcai játszótér után újabb 
közterületet kapott vissza a kerület a 
metróépítkezéstől. A 4-es metró Tété-
nyi úti megállójának megépítésével 
párhuzamosan befejeződött a Bikás 
Park érintett részének teljes felújítása. 
A további csomópontok felszabadulá-
sa a következő évben történhet meg.

7500 négyzetméteren öntözőrendszerrel 
kiépített, 320 cserjével gazdagított zöld 
területet adtak vissza a lakosságnak a 
Bikás Parkban. A kutyák újra biztonság-
ban lesznek az új kerítéssel és kapukkal 
ellátott kutyafuttatóban. Térkövet fek-
tettek a minigolfpályától a Vahot utcáig 
vezető útra, amelynek végén újabb par-
kolók épültek. A park felújított részén 
műkő asztalokat is elhelyeztek, ahol pi-
henni, sakkozni lehet. Az esti biztonsá-
gos közlekedés megkönnyítésére köztéri 
lámpákat kapott a tér, a kelenföldi vá-
rosközpontnál pedig új jelzőlámpás cso-
mópont épült ki. A biztonságos átkelést 
segítendő két új gyalogosátkelőhelyet 
alakítottak ki. A területen mindenhol 
akadálymentes járdák segítik a fogya-
tékkal élők közlekedését.

Kovács Levente kerületi metróbiztos  sze-
rint a Tétényi úti megálló építése halad a 
legjobban az összes közül. Az aknában 
130 helyiséget alakítottak ki, a megálló-

Betemették a gödröt a Bikáson 
METRÓ: Az építkezést követően a park is megújult

Bikás park: Automata öntözőrendszer, világítás, bekerített kutyafuttató

ban jelenleg a gépészeti szerelés folyik. Az 
állomás különlegessége a felszínről mesz-
sziről látható, természetes fényt beengedő, 
üveges kupolatető lesz. Molnár Gyula pol-
gármester a terület átadásakor elmondta, 
az jó, hogy újra birtokba vehetik az itt élők 
a kerület egy meghatározó közterületét, 
de a főbb csomópontok átadása már csak 
jövőre történhet meg. A tervek szerint a 
Gellért téri és a Bocskai úti állomás fel-
színi befejezése után jövő nyár végén va-
lószínűleg a Móricz Zsigmond körtéren is 
megszűnik a rendetlenség. 

Látogatható a metróépítés

Szeptember 30-án előzetes bejelentkezés  
alapján bárki megnézheti a 4-es metró 
Tétényi úti megállóját a föld felszíne alatt 
is! Jelentkezni a metromegallo@ujbuda.
hu címen, vagy a 372-4625-ös telefonszá-
mon lehet, legkésőbb szeptember 29-én 14 
óráig!

LÁTOGATÁSI IDŐPONTOK: 
11.00–11.30 óra 
14.00–14.30 óra 
14.30–15.00 óra

Török Dániel

nemcsak mindennapi munkájukat 
tudják a jövőben profibban végezni, 
de javult forrásteremtő kapacitásuk 
is, melynek hála könnyebben tudnak 
majd fenntartható, tervezhető munkát 
végezni. A fejlesztések az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósultak 
meg. 
 További információk a programról 
és a fejlesztett fővárosi szervezetekről: 
nonprofit.hu/profinonprofitok. 

TÁMOP 5.5.3-08-01/2008-0006

Több szempontból is kifogásolja a 4-es metró építését az Állami Számvevőszék. 
A Magyar Rádió értesülése szerint a számvevők sokallják például az építés során 
kifizetett tanácsadói díjakat: eddig 21 milliárd forintot költöttek ilyen célra, és a 
vizsgálat szerint többször aránytalanul sokat fizettek az elvégzett munka után. A 
Számvevőszék azt is javasolja a kormánynak, hogy módosítsa a 4-es metró finan-
szírozási szerződését, valamint azt állítja, hogy még mindig nem tudni, mikorra 
készül el az első szakasz és mennyiből. A Főpolgármesteri Hivatal illetékese sze-
rint az összköltséghez képest nem adnak ki sokat tanácsadókra, és a jelentés több 
téves állítást tartalmaz. Közben Domokos László, a Számvevőszék elnöke közölte, 
hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek a 4-es 
metró építésének ügyében.


Elkészült a zajvédő fal az M3-as autópálya bevezető szakasza mentén, az átadáson 
a főpolgármester és a két érintett kerületi polgármester is beszédet mondott. Ösz-
szesen majdnem öt kilométer hosszú a több mint két méter magas árnyékoló fal, 
így a környéken lakókat már kevésbé zavarja majd a nagy forgalom. A következő 
hónapokban még mintegy ezer lakás ablakait cserélik ki, illetve javítják meg, ez is 
a zajvédelem része. A munka összesen másfél milliárd forint, ennek egy részét az 
Európai Unió állja. 


Az önkormányzatok nagy része jóval többet költ, mit amennyi a bevétele – ez de-
rül ki az Állami Számvevőszék tavalyi vizsgálatából. A szakemberek több mint 
száz helyhatóságot vizsgáltak meg, köztük több fővárosi kerületet is: 80 százalé-
kuknak kölcsönt kellett fölvennie – legtöbbször kötvényeket bocsátott ki –, mert 
hiány volt a költségvetésben. A hitelfelvétel viszont komoly kockázatokkal jár, ol-
vasható a jelentésben.


Vitát kezdeményezett a Fővárosi Könyvtárhálózat névadójáról, Szabó Ervinről 
a Nemzeti Konzervatív Történetkutató Alapítvány. A szervezet indítványozta, 
hogy a Fővárosi Közgyűlés nevezze át az intézményt, mert Szabó Ervin nemcsak 
könyvtáros volt, hanem a szélsőbaloldali kommunista mozgalom ideológusa. A 
felvetésről a politikusoknak és a történészeknek is megoszlik a véleménye.

FŐVÁROSI HÍREK
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A programot nem választási program-
nak, ígérethalmazoknak, hanem meg-
valósítandó cselekedetek, feladatok 
sorának tekintik. 

Az első olvasatra talán túl nagyszabású 
fejlesztésekre és jelentős mértékű szoci-
ális háló bővítésre valószínűleg többen 
felkapják a fejüket, akik úgy gondolják, 
ilyesmikre úgysincs pénz. A kerületet ket-
tészelő vonatsínek és villamospályák föld 
alá vezetése, az ingyenes parkolási lehető-
ség biztosítása minden kerületi lakos szá-
mára az egész kerületben és a nagyszabá-
sú bérlakás építési program, valóban sok 
pénzbe kerül. 
 – Ha a rendelkezésre álló pénzeszkö-
zök a megfelelő helyekre kerültek volna, 
egyes politikusi zsebek helyett, ma már 
csak azon vitatkoznánk, melyik beruhá-

zást valósítsuk meg előbb. Ezért az újbudai 
Jobbik, bekerülve az önkormányzati tes-
tületbe, elsődleges feladatának tekinti 
az önkormányzat korábbi munkájának 
felülvizsgálatát, a korrupciós ügyek felde-
rítését és azonnali jogi útra terelését. Az 
Önkormányzat korábbi ingatlanügyeinek 
felülvizsgálatában nagy szerepet szánunk 
polgármesterjelöltünknek – Kerékgyártó 
Krisztinának –, aki közgazdász végzettsé-
ge mellett jelentős ingatlanpiaci, ingatlan-
értékbecslői tapasztalattal is rendelkezik – 
mondta el Szabó György, a Jobbik újbudai 
alapszervezetének alelnöke.
 A Jobbik tiltakozik az ellen, hogy a ke-
rületi fejlesztéseket hitelből vagy közös va-
gyonunk, zöld területeink kiárusításából 
fedezzük, véleményük szerint ezzel a jövő 
nemzedékét semmizzük ki.

(n. n.)

A Jobbik Újbudáért!
Nem ígérnek, cselekednének

A kampány ideje alatt, október 3-
áig mindennap folyamatosan jelen 
vagyunk a Móricz Zsigmond kör-
téren. Keressen minket a jobbikos 
konténernél. Tegye fel kérdéseit 
programunkkal kapcsolatban, 
mondja el problémáit! Kérje szóró-
anyagainkat, kerületi és budapesti 
programunkat. Vigyen haza Barikád 
remittendát! A konténer nyitva 
tartása: hétfőtől péntekig 8 és 19 
óra között, szombaton 8 és 14 óra 
között, vasárnap 14 és 16 óra között.

Jobbik Magyarországért Mozgalom, XI. kerület

 Lakos Imre képviselőjelölt részt vett 
az Albertfalvi Közösségi Házban Winkler 
Márta, a Kincskereső Iskola megalapítójá-
nak előadásán. Ezt követően megtartotta 
cikluszáró fogadóóráját, ahol a legtöbbször 
felmerülő téma: a bölcsődei, óvodai férőhe-
lyek bővítésének lehetősége, illetve a Petőfi 
iskola jövője volt.
 Lakos Imre meghívást kapott és részt 
vett az Új Társadalom Szalon megrendezé-
sében lezajlott Budapest Imázs Konferenci-
án, ahol többek között európai nagyváros-
ok előadói mutattak be sikeres városarcu-
lat-építő példákat. 
 Lakos Imre részt vett továbbá az au-
tómentes napon megrendezett „Működő 
városhoz, működő közlekedés kell” című 
konferencián, ahol ismert hazai és külföldi 
szakértőkön kívül a Levegő Munkacsoport, 
a Kerékpáros Magyarország Szövetség és a 
VEKE előadásai szóltak Budapest közleke-
désének jövőjéről.
 Lakos Imre meghívást kapott és részt 
vett az Önkormányzatiság 20 Éve elnevezé-
sű előadássorozaton és vitán, ahol bemutat-
ták A világváros Budapest – Két századfor-
dulón című tanulmánykötetet is.

57 éves, okleveles gépész- és gazdasági 
mérnök. Nős, egy 28 éves lány- és egy 
18 éves fiúgyermek édesapja.
A rendszerváltás óta, 20 éve folyama-
tosan tagja a kerületi önkormányzat 
képviselő-testületének. 
1990-től 1994-ig, illetve 2002-től 2010-
ig a kerületi fejlesztésekért felelős al-
polgármesterként dolgozott. Négyszer 
választották meg egyéni önkormány-
zati képviselőnek Albertfalván. 
1994 és 2002 között a Sportlétesítmé-
nyek Részvénytársaság vezérigazgató-
ja volt, majd ezt követően a SEM IX. 
Részvénytársaság vezérigazgatójaként 
irányította a középső Ferencváros re-
habilitációját.
2002 és 2010 között Fővárosi Önkor-
mányzat Városüzemeltetési Bizott-
ságának elnöke, 2006 és 2010 között 
parlamenti képviselő, a parlamenti 
Gazdasági Bizottság tagja volt.

Lakos Imre

Miért civil szervezetek támogatásával indul most 
a választáson?

Azt szeretném, hogy az önkormányzati 
politikában sokkal nagyobb szerepet kap-
jon a helyi értékek képviselete, a civil és 
szakmai szervezetek véleménye, és háttér-
be szorulna az országos nagypolitika.

Az Újbuda név bevezetése és tartalommal meg-
töltése az elmúlt két ciklusban az önök tevé-
kenységéhez kötődik. Hogyan képzeli el Újbuda 
jövőjét?

Folytatni kell, amit elkezdtünk, egy önál-
ló városrész töretlen fejlesztését fegyel-
mezett, átlátható gazdálkodással. Érezze 
mindenki, aki itt lakik az önkormányzat 
figyelmét és gondoskodását, legyen ez a 
kerület mindannyiunk otthona. 

Mit tart fontos megoldandó feladatoknak?

Az új kormány és az új budapesti város-
vezetéssel együttműködve meg kell olda-
ni a közösségi közlekedési problémákat, 
be kell fejezni a metrót és továbbépíteni 
Budaörsig, továbbá kell egy új Duna-híd 
Dél-budán. Tiszta, rendezett, nyugodt és 
biztonságos környezetet kell teremteni 
minden korosztály számára.

Mi az, amin változtatna a helyi politikában?

A mostani kampányból is jól látszik, hogy 
a különböző pártok jelöltjei gyakorlatilag 
nem tudnak új, érdemi mondanivalóval 
előállni. Ígéreteikben azt ismétlik, amit 
eddig is csináltunk. A hatalom megszer-
zése érdekében azonban semmilyen sár-
dobálástól, alaptalan vádaskodástól nem 
riadnak vissza. De az önkormányzati 
munka szerintem nem a hatalomról szól, 
hanem szolgálatról az itt élők javára. Kö-
zös felelősségünk, hogy építkezzünk, ne 
pedig romboljunk.
Ezt szeretném, ehhez kérem az albertfal-
vaiak támogatását.  

Négy kérdés  
Lakos Imréhez

Az Önkormányzat hitelének helyreállí-
tásával kezdené a munkát a Fidesz XI. 
kerületi polgármesterjelöltje. Hoffmann 
Tamás Kelenvölgyben egy lakossági 
fórumon úgy fogalmazott, hogy a 
korrupció felszámolása az első és leg-
fontosabb feladat, ugyanis a rendőrségi 
ügyek, a ma is főügyészi vizsgálatban 
lévő Lágymányosi-öböl ügye, a kisebb 
és nagyobb felelőtlenségek aláásták a 
városvezetők és a hivatal tekintélyét. 

A fideszes polgármesterjelölt programjá-
nak további lépéseiben a közrend és a köz-
biztonság megerősítéséről beszélt, mint 
mondta, mintegy kétszáz rendőrrel van 
kevesebb Újbudán az optimális létszám-
hoz képest. Megerősítené a közterület-
felügyeletet, és fontos célként említette a 
4-es metró vonalának meghosszabbítását 
a budaörsi virágpiacig. Ezeken kívül az 
oktatásra is nagyobb figyelmet fordítana. 
Kupper András, a városrész országgyűlési 
képviselője a kerületi Fidesz alapítójaként 
mutatta be Hoffmann Tamást, aki két-
gyermekes családapaként ma is ugyan-
abban az utcában lakik, ahol született, 
gyermekei Albertfalván járnak óvodába, 
illetve iskolába. A kelenvölgyiek helyi 
problémákra hívták fel a körzet képviselő-
jelöltje, Endrődi József és a polgármesterje-
lölt figyelmét, egyebek mellett arra, hogy a 
Bazsalikom utcában hosszú évek óta mű-
ködik egy engedély nélkül odatelepített 
mobilhálózati bázisállomás. Szóba hozták 
a zajos átmenő forgalmat, a szűk utcákban 
parkoló autókat, amelyeket új közlekedési 
táblákkal és forgalmi renddel lehetne ki-
szorítani a lakóövezetből.

Rendet ígér 
Hoffmann 
Tamás

Fidesz-program

Az Eleven Center előtti parkoló helyén 
hamarosan hétszintes parkolóház 
épül, amit majd egy híd köt össze a 
szemben lévő bevásárlóközponttal.  
A beruházás, amely az itt található 
zöld felület teljes kiirtásával járna, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
szerint teljesen felesleges. A lakókkal 
történt egyeztetés alapján a párt nem-
csak a betonszörny felépülését, de a 
közelben álló, leégett iskola kereske-
delmi hasznosítását is szeretné meg-
akadályozni.

A párt kerületi polgármesterjelöltje, Ke-
rékgyártó Krisztina szerint a tervezett be-
ruházás csaknem kétezer négyzetméteres 
zöld területet, rajta 25 fát és számos bok-
rot tarol le és változtat betondzsungellé. A 
lakossággal történt konzultáción kiderült, 
sokan ellenzik a tervezett építményt, mi-
vel az semmiben sem szolgálná az itt élők 
érdekeit. A polgármesterjelölt szerint a két 

közeli szupermarket, az Eleven Center és 
a mellette lévő irodaház mélygarázsai és 
parkolói megfelelő számú helyet biztosíta-
nak a környékbeli autósoknak.
 Kerékgyártó Krisztina a Nagyszeben 
téri Szent György Média és Informatikai 
Szakközépiskola sorsáról is beszélt. Az 
intézmény tetőszerkezete két évvel ezelőtt 
leégett, az Önkormányzat pedig ahelyett, 
hogy felújíttatta volna, bezárta az iskolát, 
majd eladta egy befektetőnek, mondta el a 
politikus. Azt is hozzátette, az egy-két év-
vel ezelőtti övezeti átsorolás miatt a terü-
leten csak kereskedelmi egységet például 
irodaházat, szupermarketet lehet építeni, 
amire szintén semmi szükségük a helyi-
eknek. Bathó Zoltán és Vajda Miklós gaz-
dagréti képviselőjelöltek a lakók igényei 
alapján orvosi rendelőt, uszodával ellátott 
sportcentrumot vagy közösségi házat lát-
nának szívesen a tervezett parkolóház, il-
letve a lebontásra ítélt iskola helyén.

T. D.

Jobbik: nem kell 
parkolóház Gazdagrétre!

A leégett iskola kereskedelmi hasznosítását is ellenzik

Újbuda Önkormányzata, amely 2007-
ben Magyarországon először adott át 
közösségi célokat szolgáló napelemes 
rendszert, most újabb közintézmény, 
a GAMESZ energiaellátását teszi költ-
ség- és környezetkímélővé. 

A Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat épü-
letében ezután napkollektorok segítségével 
állítják elő a meleg víz jelentős részét, nyá-
ron pedig közel a teljes mennyiséget. Arra 
azonban, hogy a panelházak rezsijén is 
könnyítsen a szolárenergia, még várni kell.
 Tavaly Újbuda Önkormányzata 
– folytatva a megkezdett kísérleti progra-
mot – Gazdagréten adta át a főváros első, 
panelházon működő napkollektorát. A 
Zöld Újbuda Program égisze alatt kiala-
kított rendszer a melegvíz-ellátásba kap-
csolódott be, jelentősen csökkentve ezzel 
a lakók távhőszámláját. Az előzetes számí-
tások szerint az eszköz a teljes hőmennyi-
ségigény 40 százalékát képes megtermel-
ni. A beruházás borsos költségeit három 
szereplő: az uniós forrást felhasználó ál-
lam, az önkormányzat és a lakóközösség 
fedezte. Azóta a Zsombolyai utcában két 
önkormányzati épületet és egy Bartók 
Béla úti társasházat is felszereltek napele-
mekkel, illetve kollektorokkal, legutóbb 
pedig a GAMESZ tetejére került a korsze-
rű energiatermelő berendezés.
 A speciális, magyar fejlesztésű alkat-
résszel kiegészített napkollektoros rend-
szer 2,5 millió forintos költsége öt év alatt 
térülhet meg, ha pedig beválik, referenci-

aként szolgálhat a további beruházások-
nál. Az átadáson résztvevő Molnár Gyula 
polgármester arra hívta fel a figyelmet, az 
ország túl van a városfejlesztés azon idő-
szakán, amikor minden területet be akar-
tak építeni. Ma a fejlesztések minősége a 
cél, amelyben a környezetvédelem kiemelt 
szerepet játszik, tette hozzá. 
 Az Önkormányzat néhány éve min-
den városrészben kísérleti programot indí-
tott, hogy a napelemek és napkollektorok 
milyen hatékonysággal képesek kiváltani 
az elektromos áramot, vagy a használati 

Molnár Gyula: a cél a minőségi fejlesztés

Nyáron ingyen lesz a meleg víz a GAMESZ-ban

Újabb közintézmény kapott napkollektort

meleg vizet. – A tapasztalatok megmutat-
ták, egy átlagos társasház számára ezek a 
beruházások megfizethetetlenek, állami, 
uniós és önkormányzati források nél-
kül nem kivitelezhetők. Ezért amíg nem 
állnak rendelkezésre ilyen támogatások, 
csak saját intézményeinkben folytatjuk a 
programot – jelentette ki a kerület veze-
tője. Molnár Gyula hozzátette, a költségek 
egyharmad részével az Önkormányzat 
továbbra is hozzájárul a társasházak eset-
leges kezdeményezéséhez.

T. D.

Jobbik a Móriczon

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kedvtelésből tartott álla-
tok tartásával és forgalmazásával kapcsolatos 41/201-
0. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kor-
mányrendelet) 2010. július 01. napjától 
hatályos, előírásainak betartását az 
arra illetékes szervek ettől a naptól 
kezdve ellenőrzik.

A RENDELET ÉRTELMÉBEN:
– A kutya tulajdonjogát csak úgy lehet 
megszerezni, ha el van látva bőr alá 
ültethető mikrochippel. 
– Az állattartónak rendelkeznie kell a kö-
telező veszettség elleni oltás és a chippelés 
összes dokumentumával, amit az állat tulaj-
donosának változása esetén az új tulajdonosnak 
át kell adni.
Fentiek kapcsán felhívjuk figyelmüket Újbuda Önkormányzata 
39/2003./XI.26./ XI.ÖK számú állattartási rendeletére, mely 
szerint Újbuda közterületén csak chippel ellátott kutya tartóz-
kodhat. Továbbá arra, hogy az ebek veszettség elleni oltásának 
beadatása, a kutyák bőr alá ültethető mikrochippel való ellátá-
sa, valamint ezeknek önkormányzati nyilvántartásba való írá-
sos bejelentése továbbiakban is az állattartók kötelezettsége.
Az állattartó az adatszolgáltatási kötelezettségnek a www.
ujbuda.hu honlapunkról letölthető adatszolgáltató lap kitölté-
sével és postai úton (Önkormányzati Állatorvosi Rendelő 1113 
Budapest, Dávid Ferenc u. 11.), faxon (fax: 466-9505), valamint 
e-mailben (kiss.ildiko@ujbuda.hu) történő visszaküldésével, 
vagy az ügyfélszolgálati irodában (1113 Bp., Bocskai út 39–41.) 
való leadásával tud eleget tenni. 
Amennyiben a kerületben működő állatorvosnál oltatta, illetve 
chipeltette kutyáját, az állatorvos útján is be lehet jelenteni az 
adatokat. 

Az önkormányzat rendelete megtekinthető a www.ujbuda.hu 
weboldalon, illetve az önkormányzat ügyfélszolgálatán.

A teljességre törekvés nélkül felhívjuk figyelmüket 
a kormányrendelet ebek tartására vonatkozó 

további szabályaira:
Rendszeres ellenőrzés és gondoskodási 

kötelezettség, az állat természetes, 
jellemző és önálló mozgás és helyigé-
nyének biztosítása.
A kutya számára mozgatás/sétál-
tatás, száron/pórázon vezetés is 

megfelel.

TILOS:
a) ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen,

b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel ki-
kötve,

c) ebet állandó jelleggel kikötve tartani.
(Az a) és b) pontok nem vonatkoznak az állatmenhelyekre.)
  Futólánc esetén a feszítő- és futóelemek hossza 5 mé-

ternél hosszabb legyen, a futóelem hossza nem lehet 3 
méternél kisebb.

  Kutyát kikötni, illetve vezetni csak nyakörvvel, illetve 
hámmal lehet.

  Csoportos kutyatartás esetén 6 m2 akadálytalan terület 
illet meg minden egyes kutyát (ez nem vonatkozik az 
állatmenhelyekre).

  A csoportosan tartott állatoknak biztosítani kell a szük-
ségleteik egy időben történő, agresszió és versengés 
nélküli kielégíthetőségét.

Belterületi közterületen a póráz vagy hám használata kötelező. 
Harapást megakadályozó eszköz felhelyezése továbbra is köte-
lező, mivel az önkormányzati rendelet ezt előírja.

Újbuda Önkormányzata

TISZTELT KUTYATARTÓK!

Kérem a választópolgárokat, hogy mielőtt 
szavazni indulnak, ellenőrizzék választási érte-
sítőjükön a szavazás pontos helyszínét és címét. 
A tájékozódást segíti Újbuda honlapja, ahol az 
aktuális szavazókörök számai, címei megta-
lálhatók, illetve kereshetők a www.ujbuda.hu 
(Főoldal/Helyi Önkormányzati Választás/Válasz-
tókerület kereső) választókörzet keresőjében.

A szavazás helyéhez, illetve a választáshoz 
kapcsolódó kérdésekben szívesen segítik Önt a 
választási iroda munkatársai, akár a hivatal épü-
letében (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), akár 
telefonon (3811-350), akár a hivatal@ujbuda.hu 
e-mail címen.

dr. Filipsz Andrea jegyző, HVI vezető

VÁLASZTÁSI FELHÍVÁS
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Bajomi Iván nem ért egyet azzal, hogy 
az egykori Cserepes iskola előtti zöld 
területen parkolóház épüljön. Az 
LMP önkormányzati képviselőjelöltje 
szerint változtatni kellene a jelenlegi 
gyakorlaton, vagyis a helyi lakosokat 
be kellene vonni a városfejlesztéssel 
kapcsolatos döntések előkészítésébe. 

– Mivel a közeli bevásárlóközpontban már 
van parkolóház, felesleges egy újabbat épí-
teni Gazdagrét ezen pontján – mondja Ba-
jomi Iván képviselőjelölt. Az egykori ön-

kormányzati telket véleménye szerint az 
eladás után most úgy hasznosítják, hogy a 
döntésbe nem vonták be a helyi lakosokat. 
Bajomi úgy véli, ez az eset jól mutatja, vál-
toztatni kell a jelenlegi gyakorlaton, és az 
egyeztetéseken erősebben kell képviselni 
a civil szférát. – Ebben az ügyben a lakók 
egy táblával szembesültek, így tudták meg, 
milyen építkezés kezdődik a telken – tette 
hozzá a politikus. Bajomi hangsúlyozta, 
kulturális központ vagy más közcélú léte-
sítmény szolgálná inkább a gazdagrétiek 
érdekét. 

Az LMP a parkolóház ellen

A tanévnyitó napjaiban átadott Petőfi 
suli udvara után most a Törökugrató 
Utcai Általános Iskolában köszöntötték 
ünnepi műsorral a felújított kosár- és 
röplabdapályát. A 70 millió forintos 
beruházás eredményeként az udvar 
minden szegletét rendbe tették.

Nemcsak a három sportpályát újították 
meg, de rendbe tették az iskola kerítését és 
újjávarázsolták a lelátót is. Mindezek mel-
lett a területen két fedett szabadidőpark lé-
tesült játszóterekkel, pingpongasztalokkal. 
Az udvart az iskola családi napján adták át. 
A rendezvény nyitányaként az ÚTC kosa-
ras reménységei egy barátságos mérkőzést 
játszottak a szülők együttesével.
 A meccs kezdete előtt az udvart átadó 
Molnár Gyula polgármesterjelölt is mezben 
jelent meg a pályán, hogy erősítse a kerületi 

sportegyesület kosárcsapatát. Az új burko-
latú pályákat az alsósok avatták fel ünnepi 
tornabemutatójukkal, majd a tornaterem-
ben elkezdődött a diákok és szüleik részvé-
telével zajló családi sportverseny. 
 A két éve útjára indított programban 
mára hét iskola udvara vált európai szín-

vonalúvá. A polgármester – mint mondta 
– a kezdeményezést mindenképpen foly-
tatni szeretné, az udvarokat pedig egyre 
inkább úgy kell kialakítani, hogy azokat 
a helyben lakók is használhassák. A kör-
nyéken élő felnőttek közül ugyanis egyre 
többen szeretnének szabadidejükben la-
kóhelyükhöz közel sportolni. A gazdag-
réti iskola életében aktív szerepet vállaló 
szülők igényeire is válasz lehet az iskolai 
sportpálya.

T. D.

Hetvenmilliós beruházás

Új sportudvar a 
Törökugratóban

A biciklizés mellett, a parkolóház ellen van az LMP

A kerékpárutak rendbetételét és a 
környezettudatos önkormányzati dön-
téseket szorgalmazza az LMP. Filmve-
títést rendeztek a városi kerékpározás 
népszerűsítésére. A párt jelöltjei egyé-
ni körzetük feladatairól is beszéltek.

Gajárszki Áron, a párt kerületi polgármes-
terjelöltje szerint a meglévő kerékpárutak 
karbantartása és új utak építése csakúgy 
fontos önkormányzati feladat, mint a vá-
rosi kerékpározás népszerűsítése. Ennek 
pénzügyi kereteit meg kell találni a költ-
ségvetésben, mondta a rendezvényen a 
politikus. – Példamutató magatartással 
a közéleti személyiségek is sokat tehet-
nek azért, hogy a környezetkímélő köz-
lekedési eszköz még jobban elterjedjen a 
fővárosban, így Újbudán is – tette hozzá 
Gajárszki.
 Az LMP átlátható kerületi gazdál-
kodást sürget, amit részönkormányzat 
felállításával tart megoldhatónak. A most 
elfolyó pénzeket jó célokra kellene fordí-

tani: így az önkormányzati intézmények-
nél kerékpártárolókat kellene elhelyezni, 
illetve tusolóval ellátott öltözőket kellene 
biztosítani a biciklivel munkába érkező 
munkatársaknak. Erőss Gábor, az LMP 
albertfalvai képviselőjelöltje hangsúlyoz-
ta, szeretné, ha lakókörnyezete élhetőbb, 
levegője kevésbé szennyezett, az autóter-
heléstől mentesített városrész lenne. A 
forgalomcsillapítást és a szemétkupacok 
felszámolását tartja kiemelt feladatának. 
Emellett szeretné, ha a Duna-part megkö-
zelíthetőségét megoldaná az Önkormány-
zat. Az óvodai és bölcsődei férőhelyek szá-
mának növelését szintén célul tűzte ki.
 Deschelák Károly képviselőjelölt el-
mondta, maga is kereskedő, ezért a kisvál-
lalkozásokat is képviselné a testületben. Az 
LMP-s politikus úgy ítéli meg, hogy szükség 
van a hivatal és a vállalkozások közötti mun-
kakapcsolat egyszerűsítésére, gyorsítására. 
Emellett a hajléktalankérdést és a köztiszta-
ság ügyét is kiemelt feladatának tekinti.

Sz. A.

Két keréken politizálnak

Tisztelt Újbudai Választópolgár!
Nyolc év hosszú idő. Bár a történelem leg-
inkább évszázadokban mér, egy ember 
életében ez mégis jelentős szakasz. Ennyi 
idő alatt a kisiskolásból csaknem felnőtt 
lesz, egy pályakezdőből rutinos szakem-
ber. Egy polgármester életében ennyi idő 
azt jelenti, hogy megkeresi és megtalálja 
az utat, ami a fejlődéshez vezet, döntéseket 
hoz, amelyek megalapoznak újabb évti-
zedeket. Arra törekedtem, hogy kerüle-
tünk ne egy legyen a többi kerület között, 
hanem az a városrész, amelyet a fejlődés, 
a biztonság és a gondoskodás jellemez. A 
kerület az elmúlt években nemcsak nevet, 
de hitem szerint identitást is kapott. Bízom 
abban, hogy az itt élők érezték, érzik, hogy 
nincsenek egyedül, legyenek azok idősek, 
gyermeket vállaló és nevelő szülők, vagy 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott 
kerületiek. 

Önök október 3-án arról döntenek, hogy 
elégedettek-e a végzett munkával, hogy 
akarják-e, hogy Újbuda a megkezdett és 
megszokott fejlődési pályán maradjon.  
Vajon Önök is úgy érzik-e, hogy előrébb 
jutottunk az elmúlt években. Ha szívük 
szerint igennel tudnak válaszolni, ké-
rem, hogy jöjjenek el vasárnap szavazni 
és támogassák újraválasztásomat.
 Döntésétől és pártállásától függetle-
nül mindenkinek köszönöm az elmúlt 
nyolc év közös munkáját, a támogatást, 
a dicséretet és a kritikát egyaránt. Meg-
tisztelő és felemelő munka, amivel már 
kétszer is megbíztak, és remélem, hogy 
a következő négy esztendőre is megtisz-
telnek bizalmukkal és támogatásukkal. 
Hű maradok Újbudához, amely mind-
annyiunk otthona.

Ismerjük egymást. Tisztelettel:
Molnár Gyula

– Gyermekkorom óta a kerületben élek, 
életem szinte minden fontos eseménye 
ide köt. Itt jártam iskolába, itt élnek a 
barátaim, a családom, 2 gyermekem-
mel a gazdagréti lakótelepen lakunk. 
Jobboldali szavazóként sokáig nyugodt 
voltam, hogy a szavazatommal beju-
tott politikusok mindent megtesznek 
értem, gyermekeimért. Sajnos azonban 
rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van, 
és nekem is tennem kell valamit. Ekkor 
lettem tagja a Jobbiknak, mert ez az 
egyetlen hiteles párt, amely az elmúlt 20 
év korrupciós ügyeiben nem vett részt, 
és azért a jövőért dolgozik, amelyben 
én is szeretnék élni. Egyszerű aktivista-
ként kezdtem segíteni Újbudán. Szóró-
lapoztam, standoltam, ajánlószelvényt 
gyűjtöttem és sokat beszélgettem az 
emberekkel. A Jobbik programjában a 
felsorolt gondok mindegyikére létezik 
megoldás. 2010-ben az újbudai szer-
vezet alelnökévé választottak, majd a 

kerületi tagság és vezetés 100 százalékos 
támogatásával lettem polgármesterjelölt. 
Számomra ez nem a pozícióról szól, a 
mandátum megszerzése nem cél, hanem 
eszköz a munka folytatásához.
 Nőként és anyaként másképp látom a 
világot, mint egy férfi. Jobban felfigyelek 
a rászorulók igényeire, empatikus, szo-
ciálisan érzékeny vagyok. Ha egy fejlesz-
tésről van szó, nem azt tartom elsődleges 
szempontnak, hogy anyagilag megéri-e 
foglalkozni vele, hanem hogy ezzel kinek 
és miben segíthetek. A nők ősi feladata a 
gondoskodás, a szeretve féltés, a család-
összetartás. Ezzel a hozzáállással szeret-
nék leendő polgármesterként az újbudaiak 
számára egy valódi közösséget létrehozni, 
ahol fontosak a gyermekek, hiszen ők je-
lentik a jövőnket, ahol fontosak az idősek, 
hiszen nekik köszönhetjük a múltunkat, 
és fontosak a többiek is, hiszen az ő mun-
kájuk teremti meg a jelen lehetőségeit. 
Pont úgy, mint egy családban.

1964-ben születettem Budapesten a XI. 
kerületben, azóta is Albertfalván élek  
feleségemmel és két csodálatos gyer-
mekemmel. Igazgatásszervezőként vé-
geztem az Államigazgatási Főiskolán, 
majd a Pécsi Tudományegyetem sze-
reztem jogi diplomát. Ösztöndíjasként 
két szemeszteren keresztül az Egyesült 
Államokban, a Kentucky Egyetemen 
önkormányzati gazdálkodást tanul-
tam. Mindig is aktív résztvevője voltam 
a közéletnek, 1989-ben részt vettem az 
újbudai Fidesz megalapításában, és a 
helyi Ellenzéki Kerekasztal megbeszélé-
seknek is. 1998-ban és 2002-ben egyéni 
választókörzetből szereztem mandátu-
mot a helyhatósági választáson, 2006-
tól az Egészségügyi Bizottság tagjaként 
dolgoztam.
 Polgármesterként az a célom, hogy 
megtisztítsuk Önkormányzatunkat a 

tehetetlen és felelőtlen politikusoktól. Itt az 
idő, hogy a híradások ne csak a korrupci-
ós ügyekről és ügyészségi nyomozásokról, 
hanem a fejlődő és gyarapodó Újbudáról 
szóljanak! Az önkormányzati munka tisz-
taságának és átláthatóságának mielőbbi 
megteremtése, a Polgármesteri Hivatal hi-
telességének helyreállítása mára halaszha-
tatlan feladattá, közös ügyünkké vált!
 Hatalmas lemaradásokat kell pótol-
nunk. Cselekednünk kell a nyugdíjasokért, 
tennünk kell a családokért, a fiatalokért és 
tennünk kell gyermekeinkért! Cseleked-
nünk kell az elesettekért, a munkanélkü-
liekért és a biztonságos város megterem-
téséért! Október 3-án kérem, támogassa 
szavazatával a Törvényes Rend programját 
és a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjeit!

E-mail cím: hoffmann.tamas@fidesz.hu
web: www.hoffmantamas.hu

34 éves, kétdiplomás kelenföldi lakos va-
gyok. Földrajz-biológia tanárként végez-
tem, és környezetvédelmi tanácsadóként 
dolgozom. Az utóbbi években egyre többet 
önkénteskedem, ami nagy hatással van az 
életmódomra. Budapesten szinte kizárólag 
kerékpárral közlekedek és takarékosan élek. 
Aktív közösségi életem részeként rendsze-
resen sportolok – korosztályos kenuvilág-
bajnok vagyok. Szeretném tájékoztatni a 
lakosságot a kerületi (ingyenes) sportolási 
lehetőségekről, valamint fejleszteni a kultu-
rális terítéket például egy művészmozival. 
Meggyőződésem, hogy az életminőséget 
sokkal jobban befolyásolja a közérzet, mint 
az anyagi helyzet. E miatt tartom fontos-
nak, hogy parkjaink ne kerüljenek magán-
kézbe. Ma már a Kopaszi-gáton csak írásos 
engedéllyel lehet fotózni, és egyre csökken 
a Feneketlen-tó és a Bikás Park területe is a 
fizetős sportpályák javára.
 Személy szerint akkor ítélem majd si-
keresnek a következő ciklust, ha az Önkor-

mányzat működése átláthatóvá válik, a 
testület felelős döntéseket fog hozni, a 
lakosság sokkal jobban be lesz vonva a 
döntésekbe és egészségtudata megerő-
södik. Ha a politikus, a vállalkozó, a ke-
rékpár, a BKV, a panellakás és a távfűtés 
nem szitokszavak lesznek, hanem egy 
virágzó város kulcsszavai. Mert közle-
kedési alternatívák nélkül nem szűnnek 
meg a dugók, mert panelátalakítások 
nélkül továbbra is tengődni fog a lako-
sok zöme, mert a lakosság megkérdezé-
se, aktivizálása nélkül a politika tovább-
ra sem a köz ügye lesz.
 A sport és az önkéntesség is alázatra 
nevelt, ami érzésem szerint a kulcsa an-
nak, hogy egy politikus ne nyúljon a köz-
javakhoz. Azért indulok az újbuda polgár-
mestere címért, hogy a választók ne a vár-
hatóan kevésbé korrupt jelöltet próbálják 
megtippelni a szavazólapon, hanem egy 
tettvágytól fűtött, de kellő tapasztalattal 
rendelkező emberre voksolhassanak.

GAJÁRSZKI ÁRON

MOLNÁR GYULA

DR. HOFFMANN TAMÁS

KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA

KERÜLETI POLGÁRMESTER-JELÖLTEK

MSZP

FIDESZ-KDNP

LMP

JOBBIK
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AZ MSZP ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐJELÖLTJEI

Dr. Török Erzsébet, 1. vk.
Biztonságos, megnyugtató nyugalom-
mal... Miért szavazzon rám? Mert jogász-
ként foglalkozom az egészségüggyel is, 
sokat tettünk és tehetünk azért, hogy az 
újbudaiak egészségesebb életet élhesse-
nek, legyen lehetőségük sportolni, fontos, 
hogy megteremtsük a korszerű, haté-
kony egészségügyi ellátás feltételeit. Mert: 
szükséges a környezetünk megóvása, a 
lakosság biztonságos nyugalma, értékeik 
megnyugtató megóvása, ebben szeretnék 
segítségükre lenni.

Bulyáki Ákos, 2. vk.
Fontosnak tartom a további beépítések kor-
látozását, az itt lakók nyugalmát szolgáló for-
galomcsökkentő, -lassító intézkedéseket, új 
csillapított (30-as) övezetek kijelölését, az ut-
cák egyírányúsítását, hogy a reggeli csúcsfor-
galmat ne a Gellérthegyen kerüljék ki az au-
tósok. Szorgalmazom a gellérthegyi támfalak 
és lépcsők felújítását és a járdák állapotának 
javítását. Szeretném ha a faültetési program 
folytatódna, és újabb 500 fát ültetnénk ki a 
környéken. Szeretném megőrizni a Gellért-
hegy csodálatos hangulatát, megvédeni a vá-
rosrész értékeit és nyugalmát.

Kazai Zoltánné, 3. vk.
Az MSZP Nyugdíjas tagozatának veze-
tőjeként eddig is sokat tevékenykedtem 
Újbudáért, amit mint önkormányzati kép-
viselő még hatékonyabban szeretnék foly-
tatni. Legfontosabb célkitűzéseim: Budai 
Parkszínpad hasznosítása; a játszóterekre 
több szabadtéri játék; a Feneketlen-tó és a 
játszótér árnyékosítása, őrzés megoldása, 
a környék bevonása a térfigyelő hálózatba; 
járdák akadálymentesítése; szelektív hul-
ladékgyűjtés biztosítása; nyugdíjas ked-
vezményes telefon, internet; bölcsődék, 
óvodák bővítése; a fiataloknak gördeszka 
és görkorcsolyapálya.

Albrechtné Bíró Margit, 4. vk.
Új önkormányzati képviselőjelöltként, de 
régi környékbeliként jól ismerem a környék 
környezetvédelmi, szociális, parkolási és 
közbiztonsági gondjait. E gondok megoldása 
érdekében a Hamzsabégi úti zajvédő fal meg-
építését, a szelektív hulladékgyűjtés lehetősé-
gének biztosítását a társasházak számára, a 
körzetben a forgalomcsillapítás kiterjeszté-
sét, a hajléktalankérdés megoldását, a nyug-
díjasok tartalmas elfoglaltságának szervezési 
támogatását, anyagi helyzetének javítását, 
a körzet parkolási nehézségeinek enyhítését 
és a kamerás biztonsági megfigyelőrendszer 
telepítését kívánom támogatni. 

Farkasné dr. Kéri Katalin, 5. vk.
Négy önkormányzati ciklus óta vagyok 
Lágymányos önkormányzati képviselője. 
Munkám eredményeképpen a környék so-
kat fejlődött: a vasúti töltés mellett zajvédő 
fal épült, parkok, játszóterek újultak meg, 
gépkocsiparkolók kerültek kialakításra, zárt 
kutyafuttató épült, térfigyelő-kamerákat he-
lyeztek el, csökkent a nagy-tehergépjárművek 
forgalma, utcák és járdák kaptak új burkola-
tot. Közreműködtem a környék számára sok 
kényelmetlenséget és bosszúságot okozó épít-
kezések terheinek mérséklésében. A jövőben 
folytatni szeretném a környéken a környezet-
szépítő tevékenységét és a körzet problémái-
nak (parkolás, megnövekedett forgalom, köz-
biztonság) megoldását, a térfigyelőrendszer 
teljes körű kiépítését, az utcák és járdák álla-
potának folyamatos javítását. 

Fischer Gábor, 6. vk.
Képviselőként az a célom, hogy minden 
erőmmel a kerület lakóit szolgáljam. Le-
gyen szó egy új virágos közterületről, egy 
új köztéri padról vagy egy útfelújításról. 
Minden Önöknek és Önökkel együttmű-
ködésben valósul meg. Az elmúlt években 

rengeteget fejlődött nemcsak Újbuda, de a 
mi közvetlen környezetünk is. Szeretném, 
ha ez a munka folytatódna, és ebben én is 
szerepet vállalhatnék, mint az Önök ön-
kormányzati képviselője. 

Szepesiné Takács Zsuzsa, 7. vk.
43 éves nő és kétgyermekes édesanya vagyok, 
az egészségügyben minőségbiztosítási veze-
tőként dolgozom. Mindig fontosnak tartot-
tam segíteni másoknak. Az önkormányzat 
munkájában is ezen a területen tevékeny-
kedtem az elmúlt években a rászorulókat se-
gítő Vicus Alapítvány kuratóriumának tag-
jaként. Javítani szeretném választókörzetem 
területén a közbiztonságot, fokozottabbá 
tenném a kerületőrség, polgárőrség jelenlét-
ét a Kelenföldi pályaudvar, a Dombóvári és 
Halmi út környékén az ott lakók biztonság-
érzetének növelése érdekében. Célom, hogy 
Kelenföld ezen része méltón viselhesse a 
„Budapest nyugati kapuja” címet!

Vécsei Éva, 8. vk.
1972-óta az egészségügy elkötelezettje va-
gyok. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál 
dolgozom klinikai laboratóriumi szakasz-
szisztensként. Családommal 1976 óta élünk 
Kelenföldön. Negyedik ciklusban vagyok a 
XI. kerület választott képviselője. Munkám 
során nagyon sok egyéni és közösségi kérés 
megvalósításában tudtam segíteni, képvi-
seltem az önök érdekeit. Ha újra bizalmat 
kapok október 3-án azon leszek, hogy a 
Fejér Lipót utca 65. számú ház közelében a 
sportpálya megépüljön, a Bikás Park fejlesz-
tése elinduljon, a Fraknó utcai házak közötti 
parkok aszfaltmentesítése a folytatódjék, az 
Ildikó utca és járda építése megvalósuljon.

Bács Márton, 9. vk.
A körzetben az egyik legfontosabb teendő-
nek az Etele út mentén két oldalt található 
füves rész rendbetételét tartom. Hasonlóan 
fontos, hogy amennyiben lehetőség nyílik 
rá, további panelházakat sikerüljön bekap-
csolni a rehabilitációs programba. A kör-
zet kertvárosi részében fontosnak tartom, 
hogy a járólapos járdák helyett aszfaltozott 
járdák kerüljenek kialakításra. Oktatásért 
felelős alpolgármesterként szerzett tapasz-
talataimat szeretném hasznosítani a körzet 
iskoláinak és óvodáinak munkáját segítve. 

Molnár László, 10. vk.
Fontosabb céljaim:  fekvőrendőrök a kertes 
házas övezet utcáiban, forgalomcsillapítás, 
30-as övezetek kijelölése,  tisztább szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek , a lakótelepi részen 
házankénti szelektív gyűjtés, a Kondorosi 
út és Tétényi út kereszteződésénél pihenő-
park kialakítása, a Szerelmey Miklós utca 
és Vasvirág soron pihenő park, bekerített 
kutyafuttató a vasút mellett, gyalogos vagy 
futójárda építése, a játszótereken a hinták 
mellett babahinták kialakítása,  az Adony, 
Albertfalva és Sáfrány utca kereszteződés-
ben iskolai forgalomirányító rendőr telepí-
tése. A hajléktalanok kérdését humánusan 
kell megoldanunk! Rendőri jelenlét a kertes 
övezetben, a térfigyelő-hálózat bővítése a 
mi körzetünkben is.

Görög András, 11. vk.
1967-ben Albertfalván születtem, és je-
lenleg is itt élek. Itt jártam óvodába, isko-
lába, majd később itt kezdtem el tanítani. 
Egy 12 éves fiú édesapja vagyok. Először 
1998-ban lehettem az önök bizalmából 
önkormányzati képviselő, és ezt a bizal-
mat 2002-ben és 2006-ban is megkaptam. 
Az önkormányzati képviselői munka 
mellett informatikusként dolgozom. Sza-
badidőmben szeretek kirándulni, kerék-
pározni, fotózni. Helyi lakosként nap mint 
nap átérzem az itt élők problémáit, gond-
jait, melyek megoldásáért a továbbiakban 
is szeretnék dolgozni. Elérhetőségeim: 

web: www.gorogandras.hu, e-mail: gorog.
andras@ujbuda.hu, tel.: 30/655-3005.

Morvay László 13. vk. 
Támaszkodjunk az elmúlt évek elhazud-
ható, de le nem tagadható eredményeire, 
fogjunk össze Újbudáért, és közös erővel 
munkálkodjunk a még élhetőbb lakóhe-
lyünkért! Négy év múlva Kelenvölgyben 
találkozzunk az új közösségek házában, 
vásároljunk együtt az új piacon, gyönyör-
ködjünk a szépülő óvodában és iskolában, 
vigyük csemetéinket az új, tóvárosi játszó-
térre, hallgassuk meg az Idősek Otthonában 
élők élményeit az ünnepségekről, a kirán-
dulásokról, és mondhassuk büszkén, hogy a 
házankénti szelektív hulladékgyűjtéssel mi 
is hozzájárultunk Földünk védelméhez! 

Molnár Sándor, 14. vk.
Molnár Sándor vagyok, 28 éves, nős, két 
gyermek édesapja. Születésem óta a kerület-
ben tanultam, lakom, élem a mindennapo-
kat Önökkel. Átérzem a mindennapi prob-
lémákat: a bölcsődével kapcsolatos kérdések 
éppúgy az életem részei, mint a nyugdíjas 
korú emberek mindennapjait meghatáro-
zó ügyek. Amit teszek, azért teszem, mert 
hiszek Újbudában, a körzetemben, és mert 
szolgálni akarom az itt élőket. Ennek a vá-
lasztásnak nem a pártokról kell szólnia, 
hanem azokról a személyekről, akik tényleg 
elhivatottak a körzetük iránt. Én ilyen va-
gyok: Képviselő! Nem politikus!

Dorogi Katinka, 15. vk.
Már 15 éve vagyok újbudai polgár. Különö-
sen szívemhez nőtt a sas-hegyi természetvé-
delmi terület, mely nemcsak kerületi, hanem 
nemzeti érték. Sasad–Sas-hegy szerencsére 
látványos változáson nem ment keresztül, 
és magam is azon fáradoznék, hogy hagyo-
mányos és kulturált villanegyed jellegét ne 
háborgassa az egyre zajosabb és piszkosabb 
urbanizáció. Ennek útját a civil összefogás-
ban látom. Lényeges, hogy Sasad – Sas-hegy 
infrastruktúráját a kerületrész tradícióinak 
megfelelően erősítsük. Úgy szeretném to-
vábbépíteni a körzetet, hogy nem veszünk 
el, csak adunk. Kulturált és kényelmes szol-
gáltató rendszert, erősebb lét- és közbizton-
ságot és problémamentes életet.

Baráz András, 16. vk.
A Regős utca–Nagyszeben tér között élők, 
valamint Sasad polgárainak MSZP-s kép-
viselőjelöltje, Baráz András vagyok. 1976-
ban születtem, gyermek- és felnőttkorom is 
Újbudához köt. 1987-ben költöztem szüleim-
mel Gazdagrétre, itt jártam iskoláimat. Most 
Sasadon élek családommal, kisfiam 10 hóna-
pos. Az Önkormányzat tudatos és átgondolt 
városfejlesztése a mi életünkben is pozitív 
változásokat hozott. A játszóterek, az iskolai 
sportudvarok, az utcák és járdák felújítása 
mind-mind az itt élők érdekében történt. Ez 
folytatásra érdemes! Ezért támogatom Mol-
nár Gyula Családbarát – Gondoskodó – Biz-
tonságos – Zöld Újbuda programját.

Veresné Krajcár Izabella, 17. vk.
Újbuda az otthonom. 1955 óta élek a kerü-
letben. Gazdagrétre 1987-ben költöztem két 
fiammal. Egyik fiam családja és én ma is itt 
élünk. Négy unokám van, ők teszik teljessé 
az életem. 1994-ben lettem először önkor-
mányzati képviselő, 2002 óta alpolgármes-
ter vagyok. A következő 4 évben fontosnak 
tartom: A Gazdagréti tér és az orvosi ren-
delők felújításának folytatását; A Kaptató 
sétány, a belső utak és járdák felújítását, a 
gyermekintézmények folyamatos fejlesz-
tését; A Gazdagréti úti buszvégállomáshoz 
a Madárhegyi lakópark felőli átjárás; A 
csapadékvíz elvezetést; a Madárhegyen a 
Rétalja lejtő, a Lépés utca, a Bordézsma utca 
aszfaltburkolatának végleges elkészültéig, 
azok szakszerű karbantartását.

Bulyáki Ákos, 2. vk.

Dr. Török Erzsébet, 1. vk.

Kazai Zoltánné, 3. vk

Albrechtné Bíró Margit, 4. vk.

Farkasné dr. Kéri Katalin, 5. vk.

Fischer Gábor, 6. vk.

Szepesiné Takács Zsuzsa, 7. vk. Vécsei Éva, 8. vk. Bács Márton, 9. vk. Molnár László, 10. vk.

Veresné Krajcár Izabella, 17. vk.

Lakos Imre, 12. vk.

Baráz András, 16. vk.

Dorogi Katinka, 15. vk.

Molnár Sándor, 14. vk.

Morvay László 13. vk. 

Görög András, 11. vk.
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Molnár László, 1. vk.
A TF-en diplomáztam testnevelőtanár sza-
kon, majd jogi egyetemet végeztem, jelenleg 
jogászként dolgozom. Nős vagyok, egy 5 
éves fiú és egy 3 éves kislány édesapja. Cé-
lom növelni a bérházak felújításához szüksé-
ges önkormányzati segítséget, erősíteni a ke-
rületi rendfenntartást, fokozott ellenőrzéssel 
csökkenteni a szórakozóhelyek okozta prob-
lémákat. Emellett fontos, hogy folyamatos 
karbantartással rendben tartsuk és fejlesz-
szük a zöld területeket, mindenki számára 
elérhetővé tegyük a szelektív hulladékgyűj-
tést. E-mail: molnar.laszlo@fidesz.hu

Szabó András, 2. vk.
Újbudán végeztem iskoláimat, mérnök-
közgazdászként itt dolgozom. Építész fe-
leségemmel három gyermeket nevelünk. 
Célom a közbiztonság növelése, térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése a Gellérthegyen 
és Szentimrevárosban. El kívánom érni 
az ingatlanok beépíthetőségének korláto-
zását, valamint az értékes épületek védel-
mét. Fontosnak tartom a növényállomány 
megőrzését és bővítését, a játszóterek, 
közparkok felújítását. Meg kell erősíteni a 
közterület felügyeletet, és szigorúbban kell 
büntetni a rongálókat.
E-mail: szabo.andras@fidesz.hu

Dr. Ábrahám Katalin, 3. vk.
Közgazdász és szociológus végzettséggel 
2006 óta dolgozom önkormányzati képvi-
selőként. Gyermekkorom óta a kerületben 
élek, jól ismerem Újbuda és az itt élő embe-
rek problémáit. Célom, hogy megőrizzük 
a környék zöld területeit, változtassunk 
a Feneketlen-tó és környékének áldatlan 
helyzetén, felújítsuk a Diószegi úti játszó-
teret, egyszerűsítsük az önkormányzati 
ügyintézést. Fontosnak tartom, hogy ja-
vítsunk a közbiztonságon, csökkentsük a 
szórakozóhelyek okozta kellemetlensége-
ket. E-mail: abraham.katalin@fidesz.hu

Jankó István, 4. vk.
51 éves vagyok, nős, három gyermek édes-
apja. A XI. kerületi Logopédiai Intézet 
igazgató-helyetteseként dolgozom. 1998 
óta vagyok önkormányzati képviselő. Cé-
lom a Károli tér felújításának a befejezése, 
a Bocskai úti fasor felújítása, a Hamzsabégi 
utcában a zajvédő fal építésének folytatá-
sa, a Kanizsai és a Hamzsabégi utcában a 
fizetős parkolás visszaállítása. Fontosnak 
tartom a közúti forgalom csillapítását, a 
társasházaink felújításának hatékonyabb 
támogatását és a környezetidegen, ma-
gas házak építésének megakadályozását. 
E-mail: janko.istvan@fidesz.hu

Gyorgyevics Miklós, 5. vk.
Születésem óta Lágymányoson élek, itt jár-
tam iskolába. Munkahelyem is ide köt, a 
Corvinus Egyetem oktatója vagyok. Tizen-
hat év képviselői tapasztalata áll mögöttem. 
Legfontosabb feladatomnak a közbizton-
ság és közrend megteremtése érdekében 
a rendőri jelenlét növelését, és a térfigyelő 
kamerarendszer bővítését tartom körze-
temben. Kiemelt célom a panelprogram 
újraindítása és a távfűtés költségeinek radi-
kális csökkentése, emellett az Újbuda tüde-
jét jelentő zöldövezetek megőrzése. E-mail: 
gyorgyevics.miklos@fidesz.hu

Nagyné Antal Anikó, 6. vk.
A kerületben születtem, itt töltöttem gyer-
mekkoromat, és családommal jelenleg is 
Újbudán élek. Célom, hogy minden itt élő 
nyugalmas otthonra és élhető környezetre 
leljen. Figyelnünk kell arra, hogy csök-
kentsük az ártalmas zaj- és levegőszeny-
nyezettséget, növeljük zöld területeink 
számát, megóvjuk köztereink tisztaságát. 
Célom, hogy modernizáljuk óvodáinkat 
és iskoláinkat. Fontos, hogy összhangot 

teremtsünk az új lakásépítés, valamint a 
megfelelő óvodai, bölcsődei és iskolai férő-
helyek száma között.

Zsargó Krisztián, 7. vk.
Közgazdász vagyok, 2006 óta az Önkor-
mányzat Ifjúsági és Sport Bizottságának, 
majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizott-
ságának szakértőjeként dolgozom. Célom, 
hogy megóvjuk körzetünk kisvárosias 
hangulatát. Meg kell állítanunk a metró-
építés okozta forgalomnövekedést. Ren-
deznünk kell az átmenő forgalom kérdését 
a Szováta–Kovászna–Halmi, és a Sárbo-
gárdi utcákban. Meg kell oldani a Sóspark 
rendbetételét, és a Bethlen Gábor iskola 
felújításával méltó körülményeket kell te-
remtenünk gyermekeink számára. 
e-mail: zsargo.krisztian@fidesz.hu

Kocsis Sándor, 8 vk.
A kerületben élek, itt dolgozom, és ha te-
hetem, még ma is itt sportolok. Célom az 
egészségügy fejlesztése, preventív szűrések 
bevezetése, az egészséges életmód elterjesz-
tése, a sport felkarolása minden korosztály 
számára. Javítani szeretnék a közbizton-
ságon, megóvni a leendő metróállomás 
környékén élők nyugalmát, és megoldani 
a parkolást. Ideje, hogy újraindítsuk a pa-
nelprogramot és befejezzük az elmaradt 
panelkorszerűsítéseket, fejlesszük a város-
központot, valamint rendbe tegyük a Bikás 
Parkot! E-mail: kocsis.sandor@fidesz.hu

Ludányi Attila, 9. vk.
Kedves számomra ez a környék, ahol az 
egyetem elvégzése és egy külföldi ösztöndíj 
után megtaláltam az első munkahelyemet, 
és családommal otthont teremtettünk. Cé-
lom, hogy eredményesen tudjuk kezelni a 
hajléktalanok okozta problémákat, rendőr-
járőrökkel és a térfigyelő kamerarendszer 
kibővítésével növeljük a közbiztonságot, 
vigyázzunk zöld területeinkre, valamint tá-
mogassuk a panellakások felújítását. Kiemel-
ten fontosnak tartom az Etele úti templom 
megépítését és a Grosics Gyula Sportiskola 
fejlesztését! E-mail: ludanyi.attila@fidesz.hu

Csernus László, 10. vk.
30 éve élek Albertfalván feleségemmel és 
öt gyermekemmel. Legfontosabb célom a 
körzet kertvárosi jellegének megtartása, 
köztereink rendezése és tisztántartása, 
valamint a közúti forgalom csillapítása. 
Kiemelt feladatnak tartom a kulturált 
ebtartás feltételeinek megteremtését és a 
falfirkák eltüntetését körzetemben. Mind-
ezek mellett fontos, hogy folytathassuk a 
panelfelújítási és fűtéskorszerűsítési prog-
ramokat, a rászorulóknak pedig megfe-
lelő segítséget nyújtsunk a felújításokban. 
E-mail: csernus.laszlo@fidesz.hu

Szaniszló Krisztián, 11. vk.
Újbudán érettségiztem, jelenleg a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem harmadéves jo-
gászhallgatója vagyok. Születésem óta a 
kerületben, egy panellakásban élek. Célom, 
hogy a panelfelújítási program újraindul-
hasson ebben a körzetben is, valamint 
megvalósuljon a zöld területek rendbetéte-
le. Elengedhetetlen a közbiztonság növelé-
se, fontos a rendőrjárőrök számának, vala-
mint a térfigyelő kamerarendszer bővítése. 
Mindezek mellett kiemelt feladatomnak 
tartom az albertfalvai piac újjáélesztését. 
E-mail: szaniszlo.krisztian@fidesz.hu

Farkas Krisztina, 12. vk.
Az ELTE-n szereztem magyar-történe-
lem szakos tanári diplomát, tizenöt éve 
dolgozom pedagógusként. A kerületben 
születtem, itt nőttem fel, most is Albert-
falván élek egy lakótelepi lakásban, jól 
ismerem az itt élők problémáit. Célom, 

hogy modernizáljuk az iskolákat, meg-
oldjuk a gyermekek biztonságos közleke-
dését, továbbá Albertfalván is létesüljön 
szociális bolt. Fontos feladat a kertváros 
műemlékjellegű házainak állagmegóvá-
sa, a Tisztviselőtelep felújítása, a panelre-
konstrukciós program folytatása. E-mail: 
farkas.krisztina@fidesz.hu

Endrődi József, 13. vk.
Több mint egy évtizede élek a családom-
mal, feleségemmel és három gyermekem-
mel Kelenvölgyben. A gyerekek Őrme-
zőn járnak bölcsődébe és óvodába, illetve 
Kelenvölgyben iskolába. Volt időm meg-
ismerni a környék gondjait és lehetőségeit. 
Célom, hogy javuljon a környék közbizton-
sága, hogy határozott lépéseket tegyünk 
környezetünk megóvásáért, a jelentős át-
menő forgalomból származó káros hatások 
csökkentéséért. Fontosnak érzem, hogy 
megfelelően gondoskodjunk a köztünk élő 
idősekről és elesettekről, valamint gyerme-
keinkről. E-mail: endrodijozsef@fidesz.hu

Junghausz Rajmund, 14. vk.
Az elmúlt ciklusban Őrmező képviselőjeként 
dolgoztam az önkormányzatban. A képvi-
selő-testület létszámának csökkentésével, 
választókörzetem kibővült, ezért a következő 
ciklusban a Sashegyen élőket is képviselni sze-
retném. Továbbra is kiemelt célom Őrmező 
közlekedési gondjainak megoldása, helyi isko-
láink megvédése, hagyományaink ápolása. A 
Sashegyen el kívánom érni, hogy megszűnjön 
az átmenő forgalom, szeretném, ha megol-
dódna a csapadékvíz-elvezetés, ha Sasadon és 
Sashegyen gyalogosjárdák épülnének. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu
www.junghauszrajmund.hu

Sass Szilárd, 15. vk.
Nyugdíjas okleveles villamosmérnök 
vagyok. Huszonkét éve élek feleségem-
mel Sasadon, gyermekeim mellett hét 
unokámra vagyok legbüszkébb. 2006 óta 
önkormányzati képviselőként dolgozom. 
A következő ciklusra legfontosabb felada-
tomnak a szelektív hulladékgyűjtés rend-
szerének haladéktalan átalakítását tekin-
tem. El kívánom érni a Dayka Gábor utca 
rendezését és a Sas-hegy Védő Egyesület 
által megálmodott parkerdő megvalósítá-
sát. E-mail: sass.szilard@fidesz.hu

Király Nóra, 16. vk.
Születésem óta Újbudán élek, 2006 óta 
dolgozom önkormányzati képviselőként. 
Célom, hogy megfelelő forgalomtechnikai 
megoldásokat találjunk a sasadi, sashegyi 
dugók megszüntetésére, kulturáltabbá te-
gyük a szelektív hulladékgyűjtést, megold-
juk Sasad és Sashegy csapadékvíz-elvezeté-
sét, valamint megvalósítsuk a Márton Áron 
tér felújítását. Háromgyermekes anyuka-
ként fontosnak tartom a családok védelmét, 
a fiatal házasok gyermekvállalásának tá-
mogatását és a bölcsődei, óvodai férőhelyek 
növelését. E-mail: kiraly@fidesz.hu
www.kiralynora.hu

Dr. Kupper András, 17. vk.
Sohasem egyszerű ilyen alkalommal a meg-
szólítás, hiszen találkozásainkkor nem a 
választó beszélget a képviselővel, hanem az 
ember az emberrel, az újbudai az újbudaival. 
Nem látatlanban kérem a bizalmukat, meg-
köszönve most is a tavaszi sikert. Az elmúlt 
években azon dolgoztam, hogy a visszás-
ságokat feltárjam, hogy munkámmal és 
szavazatommal az Önök életét könnyeb-
bé, jobbá tegyem. Ha Önök is úgy akarják, 
most rendkívüli lehetőség nyílna arra, hogy 
Újbuda fejlődése a lehető legjobb irányba 
forduljon. Kérem, szavazzanak a közéletben 
tisztább, átláthatóbb irányítású Újbudára! 
E-mail: kupper.andras@fidesz.hu
www.kupperandras.hu

A FIDESZ–KDNP ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐJELÖLTJEI
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Dr. Ábrahám Katalin, 3. vk.

Jankó István, 4. vk.

Gyorgyevics Miklós, 5. vk.

Nagyné Antal Anikó, 6. vk.

Zsargó Krisztián, 7. vk. Kocsis Sándor, 8 vk. Ludányi Attila, 9. vk. Csernus László, 10. vk. Szaniszló Krisztián, 11. vk.

Király Nóra, 16. vk.

Dr. Kupper András, 17. vk.

Sass Szilárd, 15. vk.

Junghausz Rajmund, 14. vk.

Endrődi József, 13. vk.

Farkas Krisztina, 12. vk.
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Uhle Dániel Lóránd, 1. vk.
Az ELTE-n végeztem történelem-német 
szakos tanárként, újságírói és pénzügyi ta-
nulmányokat is folytattam. Tagja vagyok a 
Magyar Madártani Egyesületnek, a Városi 
Biciklizés Barátai Egyesületnek, valamint 
a Nemzeti Reneszánsz Kulturális Egye-
sületnek. Fontosnak tartom az egészséges 
környezethez való jogot. Céljaim: a város 
természettel harmonizáló élettérré alakí-
tása, a zöld területek bővítése, a parkolási 
káosz felszámolása, az autók által letarolt 
zöld területek megvédése, a szórakozóhe-
lyekkel szembeni szigorúbb fellépés a la-
kók nyugalmának védelme érdekében!

Németh Endre, 2. vk.
Diplomás gépészmérnök, őshonos kerü-
leti lakos vagyok, feleségemmel és 4 gyer-
mekünkkel a Köbölkút utcában élünk. A 
Jobbik, valamint a kerületi katolikus Szent 
Imre-plébánia tagjaként elkötelezett híve 
vagyok a keresztény magyar kultúra és 
oktatás erősítésének. Kerületünkben 35 
éve énekelek egyházi kórusunkban, 1992-
ben részt vettem a kerületi Szent Gellért 
Óvoda alapításában. Céljaim: a közbizton-
ság javítása járőrözéssel és a rendőrséghez 
bekötött utcai telefonos bejelentőpontok 
létesítésével, a kerület vagyonának gyara-
pítása a közjavára.

Unger Lőrinc, 3. vk.
Tizenkét éve élek feleségemmel Újbudán. 
A fémipari technikum elvégzése után öt-
vösként dolgoztam 20 évig. A válság ha-
tására nekem is váltanom kellett, de nem 
tettem le róla, hogy újra ebben a szakmá-
ban dolgozhassak. Jelenleg objektum-
menedzseléssel és biztonságtechnikával 
foglalkozom. Tagja vagyok az Emberi Par-
kolásért Mozgalomnak, mely a parkolás 
üzleti szemléletű működtetése ellen küzd. 
Céljaim: a lakosság érdekeinek képvisele-
te, hatékonyabb fellépés a falfirkálókkal 
szemben, az embertelen „várólisták” fel-
számolása az egészségügyben, az idős em-
berek tényleges megbecsülése.

Kőrössy Katalin, 4. vk.
Férjemmel együtt XI. kerületi őslakos va-
gyok. A Külkereskedelmi Főiskolán foly-
tattam tanulmányaimat, németül, angolul 
társalgási szinten beszélek. Műszövéssel, 
hímzéssel, textiljavítással foglalkozom. A 
Horthy Miklós Társaság titkára vagyok. 
Magánemberként és szolgáltatóként is jól 
ismerem a kerületben élő emberek prob-
lémáit, gondjait. Céljaim: a Móricz Zsig-
mond körtér és a Fehérvári út rendezése, a 
közbiztonság megteremtése, a falfirkák el-
tűntetése, a hajléktalanok problémájának 
rendezése, a villamoshálózat fejlesztése a 
füstokádó dízelbuszok helyett.

Lados János, 5. vk.
Az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán végez-
tem, saját építőipari vállalkozásomban dol-
gozom. Tagja vagyok a környezetvédő Zöld 
Válasz Mozgalomnak és a hagyományőrző 
Történelmi Vitézi Rendnek. Egy leány-
gyermekem van. Céljaim: az idősgondozás 
feltételeinek javítása, a vasútvonal zajterhe-
lésének csökkentése az ígért, de meg nem 
valósult zajvédő fallal és radikális sebesség-
csökkentéssel, a közbiztonság javítása gya-
koribb járőrszolgálattal, a Tüske Csarnok 
befejezése, az újbudaiak számára elérhető 
sportolási lehetőség nyújtása, a gazdasági 
visszaélések leleplezése. 

Szabó György, 6. vk.
A XI. kerületben születtem, és a mai na-
pig itt élek családommal. Jelenleg egy 
hazai vállalkozást vezetek. Korábban 
eredményesen emeltem fel szavam, ami-

kor a 4-es metró egyik főszellőzőjét egy 
lakóház udvarára akarták kivezetni. Ha a 
metróberuházás alatt lett volna legalább 
egy, a lakosság érdekeit szem előtt tartó 
önkormányzati képviselő, most nem itt 
tartanánk. Azzal a meggyőződéssel vágok 
neki a megmérettetésnek, hogy a 20 éves 
politikai tevékenységem révén megszer-
zett ismereteimmel, tapasztalataimmal és 
elkötelezettségemmel készen állok, hogy 
az Ön képviselője legyek.

Zsubrinszky Zsolt, 7. vk.
47 éves, kétgyermekes családapa vagyok. 
Célom: a kerületen áthaladó vasútvonal 
zajterhelésének csökkentése az ígért, de 
meg nem valósult zajvédő fal megépítésével 
és radikális sebességcsökkentéssel, vala-
mint a lakó-pihenő övezetek zajmentesíté-
se. Minden kerületi lakos részére parkolási 
matrica juttatását tervezem, hogy a kerületi 
közintézmények (óvoda, iskola, rendelőin-
tézet stb.) látogatása során ne kelljen fizetni 
a parkolásért! Bizalmukat felelősségteljes 
munkával hálálom meg, mert számomra a 
képviselőség nem cél, hanem eszköz közös 
céljaink elérése érdekében.

Galántai József, 8. vk.
Gyermekkorom óta a XI. kerületben élek. 
Villamos üzemmérnök vagyok, jelenleg 
mérnök-üzletkötőként tevékenykedem. 
1990 és 1994 között önkormányzati képvi-
selő voltam, a Kulturális Bizottságban dol-
goztam. Célom: az oktatási és kulturális in-
tézmények minőségének és mennyiségének 
növelése, legalább egy körzeti megbízotti 
iroda felállítása, személyzettel való ellátása, 
bérlakásépítés a fiatalok valós életkezdési 
lehetőségéért, a bölcsődei és óvodai férőhe-
lyek számának növelése, az idős emberek 
tényleges megbecsülése, a lakó-pihenő öve-
zetek zaj- és tehermentesítése.

Krizsa Sándor, 9. vk.
Feleségemmel és egyetemista lányaimmal 
a XI. kerületben élek. A Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskolán szereztem 
üzemmérnöki, majd autógépészi képesí-
tést. 1991-től saját alapítású szövetkeze-
temnél váltam elnökké, és annak vezetője 
vagyok mind a mai napig. Céljaim: a köz-
lekedés problémáinak kulturált és körülte-
kintő megoldása, a biztonságos környezet 
biztosítása elsősorban gyermekeink védel-
me érdekében, további gondozott, kikap-
csolódásra is használható zöld területek 
létesítése, ingyenes sportolási lehetőség 
megteremtése a kerület lakóinak részére.

Dobos László, 10. vk.
34 éves vagyok, Albertfalván élek kedve-
semmel. Iskoláim befejezése óta családi vál-
lalkozásunkban dolgozom. Mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy beleszóljon életének 
alakításába, ezért vállalom képviselőjelölt-
ként az emberek problémáinak képviseletét. 
Céljaim: lámpás gyalogátkelők kialakítása, 
új játszóterek építése, a csatornák, parkok 
folyamatos karbantartása, padokkal fel-
szerelt kutyafuttatók kialakítása, „riasztó” 
program indítása, valamit éjjel-nappali 
gyógyszertár létesítése a kerületben.

Engelhardt Tamara Éva, 11. vk.
Tíz éve élek Újbudán, ötéves a kisfiam. 
2009 februárjában csatlakoztam a Jobbik 
újbudai szervezetéhez szimpatizánsként. 
Az EU parlamenti és az országgyűlési 
választások kampányában is segítettem. 
Céljaim: az életveszélyes festékgyárépület 
bontásának befejezése, a parlagon heve-
rő parkos, de elhanyagolt zöld területek 
pihenőparkká vagy játszótérré alakítása. 
A festékgyár területének hasznosítása a 
megfelelő szennyezést mérő vizsgálatok 
után KRESZ-parkként gyerekeknek. 

Bába Szilvia, 12. vk.
1977-ben születtem, gyermekkorom óta a 
XI. kerületben élek. Egy alapítványi főisko-
la vállalkozásszervező közgazdász szakán 
végeztem. Három gyermekemmel Albert-
falván élek 2005 óta. A Jobbik újbudai prog-
ramjában nevemhez fűződik az „Egy új élet 
– egy új fa” kezdeményezés. Képviselőként 
szeretném elérni a gyermekétkeztetés minő-
ségének javítását, kedvezményesebbé tételét, 
a gyermekek sportolási lehetőséghez jutását, 
a Vegyész utcai kis posta újranyitását, a pa-
nelprogram keretében panellakások energia-
ellátását, szigetelését és ezen házak átfestését.

Schafferné Csák Éva, 13. vk.
1949-ben Budapesten születtem, egész éle-
temben a XI. kerületben éltem. Jómagam 
közgazdasági technikumot végeztem, mér-
legképes könyvelő vagyok. A kerületben na-
pi szinten beszélgetek az emberekkel, isme-
rem gondjaikat, lakóhelyünk problémáit. 
Megválasztásom esetén mindent elkövetek 
hogy megtörténjen a járdák rendbetétele, a 
csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása, 
a vasútvonal melletti zajvédő fal megépíté-
se, a zöldterületek, parkok karbantartása, 
több szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése. 
Kérem, támogasson szavazatával!

Kerékgyártó Krisztina, 14. vk.
37 éves, kétgyermekes édesanya vagyok. 
Gyermekkorom óta Újbudán élek. Közgaz-
dász diplomát szereztem, majd szakdiplomá-
ciát tanultam. A polgármesteri címért vívott 
harc mellett a 14-es körzet képviselőjelöltje-
ként is indulok. Céljaim: a bölcsődei, óvodai 
férőhelyek számának növelése, az olcsóbb 
közétkeztetés és az idős emberek gondtalan 
nyugdíjas éveinek biztosítása, a zöld terü-
letek megóvása, a közbiztonság javítása, az 
önkormányzati vagyon kiárusításának meg-
akadályozása, valamint az átlátható, korrup-
ciómentes önkormányzat létrehozása.

Varga Zsolt, 15. vk.
1964-ben születtem Budapesten, azóta 
Sasadon élek családommal. Tanári diplo-
mámat 1997-ben szereztem. Fontosnak tar-
tom, hogy a közért mindenkinek tennie kell! 
Részt vettem civil kezdeményezés keretében 
az Érdi úti iskola megmentésében, valamint 
a Brassó út elején lévő focipálya ideiglenes 
baleset-mentesítésében. Képviselőként szor-
galmaznám e sportlétesítmény felújításának 
vizsgálatát. Fontosnak ítélem az önkormány-
zati ingatlanvagyon megtartását, a beépíthe-
tőségi besorolási moratórium bevezetését a 
jelenlegi utcaszerkezet megőrzése mellett.

Vajda Miklós, 16. vk.
1949-ben születtem Marcaliban, 56 éve la-
kom a XI. kerületben. Legfontosabbnak a 
közbiztonság javítását látom a technikai felté-
telek fejlesztésével, a zöldövezetek folyamatos 
gondozását és szemétmentesítését, a közte-
rület-felügyelők általi folyamatos ellenőrzést. 
A közlekedés terén szeretném elérni, hogy a 
239-es busz egész nap járjon Gazdagrét és a 
belváros között. Célom a gazdagréti Szent 
Angyalok Templom építésének mielőbbi be-
fejezése, akár önkormányzati segítséggel is.

Bathó Zoltán, 17. vk.
42 éves vagyok, Budapesten születtem. A 
Külgazdasági Akadémián marketing- és 
reklámmenedzser szakon végeztem. A be-
csületes politizálás híve vagyok! Egy szebb, 
tisztább Újbuda eléréséhez fel kell számolni 
a korrupciót. Mindez elképzelhetetlen az 
itt élők támogatása és segítsége nélkül. Cé-
lom: zöldtetők kialakítása, napkollektoros 
fűtéskiegészítés kiépítése, mindenki által el-
érhető mélygarázs építése, fiatalok ingyenes 
tömegsport lehetőségeinek bővítése. Kérem, 
támogasson szavazatával Gazdagréten!

A JOBBIK ÖNKORMÁNYZATI 
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Pongrácz Gergely, 1. vk.
Mérnöki és közgazdasági végzettséggel 
rendelkező távközlési és közlekedési szak-
értő, civil aktivista (VEKE), férj és 2 tün-
déri kisgyerek édesapja vagyok. A Bicskei 
utcában élek, jól ismerem a környezetem 
örömeit és problémáit: a bölcsődei és 
óvodai férőhelyhiányt, a csak félig-med-
dig akadálymentes és nem igazán vonzó 
közösségi közlekedést, a Gellért-hegy és 
a Feneketlen-tó szépségét. Szeretném, ha 
újra kellemes közösségi hellyé válhatna a 
Parkszínpad és környéke.

Németh Vladimir „Vova”,  2. vk.
Tizenöt éve élek a Gellérthegyen csalá-
dommal, így látom folyamatosan lepusz-
tuló épített és természeti környezetét. 
Hallgatom a bömbölő szórakozóhelyek 
decibeljeit. Kerülgetem a szemetet. Park-
őrséget, rendet, tisztaságot, sportolásra 
alkalmas területeket, megújult játszótere-
ket, jégpályát, kortárs köztéri szobrokat, 
kulturált vendéglátóhelyeket, kutyafut-
tatót. Ezekre van szükségünk és az Ön 
véleményére, tanácsaira. A folyamatos 
kommunikáció a lakosokkal garantál-
ja, hogy a lehető legtöbbet tehessünk  
a közösségünkért!

Kelemen-Baross Diána, 3. vk.
31 éves közgazdász vagyok, középvezető-
ként dolgozom a kerület egyik nagyvál-
lalatánál. 6 éve töltöm napjaim zömét a 
XI. kerületben, és nap mint nap észlelem 
a lehetőségeket, amelyek kihasználatlanok 
maradtak. Szeretnék a XI. kerületért és la-
kóiért dolgozni, hogy egy szebb, élhetőbb 
kerület legyen a miénk! Női jelöltként sze-
retném képviselni a fiatal anyákat: célom 
a bölcsődei férőhelyek kérdésének rende-
zése, a mai kor munkaidejéhez alkalmaz-
kodó nyitva tartás megoldása, hétvégi, 
ingyenes játszóház szervezése és a Bocskai 
úti iskola mielőbbi felújítása.

Deschelák Károly, 4. vk.
39 éves kisvállalkozó vagyok, feleségem-
mel és 12 éves fiammal élek. Az önkor-
mányzati választásokon a 4. számú kör-
zetben (Móricz Zsigmond körtér–Kosz-
tolányi Dezső tér környéke) indulok, ahol 
kereskedőként a napjaim zömét töltöm. 
Célom az állampolgárok ügyeit gyorsan 
és hatékonyan intéző, átláthatóan műkö-
dő önkormányzat kialakítása, valamint 
a kisvállalkozások életének segítése, a ke-
rület polgárait kedvezményekre jogosító 
kártyák rendszerének bővítése és egysége-
sítése révén. www.deschelak.tk 

Jámbor András, 5. vk.
Lehet-e Lágymányos a lakoké? Lehet-e 
élhető, biztonságos és kényelmes Újbuda? 
Jámbor András vagyok, 24 éves, diploma 
előtt álló egyetemista, az LMP országos 
kampánystábjának tagja, és azt gondolom, 
igen, lehet! Meghosszabbítható az 1-es 
villamos vonala, kezelhetők a lágymányo-
si zöld területek, rendezhető a lakosság 
viszonya a helyi vendéglátósokkal, meg-
oldható a helyi hajléktalanság kérdése. A 
lényeg csak annyi, hogy mi, leendő képvi-
selők kommunikáljunk a lakossággal, kér-
dezzük meg a véleményüket arról, vajon 
milyen kerületben akarnak élni?

Sepsi Tibor, 6. vk.
Nádorliget utcai lakosként magam is lá-
tom, mi az, amiben kerületünk jól, illetve 
mi az, amiben nagyon rosszul teljesít. Az 
Önök képviselőjeként arra fogok töreked-
ni, hogy mi, újbudaiak több helyi érdekű 
ügyben hallathassuk a hangunkat, és be-
leszólhassunk a kerületet érintő legfonto-
sabb kérdésekbe. Bármilyen kérdése van, 

találkozzunk személyesen a Móricz Zsig-
mond körtéren minden szerdán és csütör-
tökön este 6 és 8 óra között!

Dr. Debreczi Géza, 7. vk.
33 éves ügyvéd vagyok. Az elmúlt években 
több önkormányzat jogi képviseletében 
vettem részt, ennek körében ingyenes jo-
gi tanácsadást is nyújtottam, valamint 
megismerkedtem az önkormányzat-
ok működésével, gazdálkodásukkal és 
mindezek problémáival. Olyan ország-
ban szeretnék élni, ahol nem az elszá-
moltatás a fontos, hanem hogy ne legyen 
miért elszámoltatni; ahol úgy működik 
a rendszer, hogy esély se legyen a kor-
rupcióra; ahol üzleti titkok, túlárazott 
és a versenyt megkerülő közbeszerzések 
nélkül, gazdaságosan és ellenőrizhetően  
bánnak a közpénzzel.

Gajárszki Áron, 8. vk.
34 éves kétdiplomás környezetvédelmi 
szakember és korosztályos világbajnok 
kenus vagyok. A Fejér Lipót utca egyik to-
ronyházában – az első saját otthonomban 
– élek immáron négy éve. Szeretném a Bi-
kás Parkot megóvni a további beépítések-
től, és egy olyan angolparkká fejleszteni, 
ami megfelelő méretű kutyafuttatókkal, 
játszóterekkel, sakkasztalokkal, kutakkal 
és a faóriások közt megbúvó gazdagabb 
madárvilággal szolgálja a környéken élők 
nyugalmát. Az LMP programjának meg-
valósulásával csökken a városházi korrup-
ció lehetősége, és autó nélkül is könnyen 
bejárhatóvá válik a kerület.

Nagy Melinda, 9. vk.
12 évvel ezelőtt költöztem a Zemplénből 
Budapestre, a XI. kerületbe. Elvégeztem 
a gazdasági főiskolát, ösztöndíjasként 
jártam az Egyesült Államokban és Por-
tugáliában. Jelenleg pénzügyi asszisz-
tensként dolgozom. Fontosnak tartom a 
környezeti nevelést és a helyi közösségek 
fejlesztését, ezért szeretném meghonosí-
tani Újbudán a közösségi kerteket. Támo-
gatom a közösségi közlekedés és a kerék-
párutak fejlesztését, a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés terjesztését, a zöld  
tetők meghonosítását.

Diószegi Ernő, 10. vk.
1955-ben születtem Budapesten. 25 évesen 
üzemszervező agrármérnökként léptem 
be a munka világába. A legutóbbi ország-
gyűlési választáson a kerület országgyű-
lési képviselőjelöltjeként megismertem 
a kerület, az itt élő emberek problémáit. 
Úgy vélem, ezeket a tapasztalatokat jól fo-
gom tudni hasznosítani az önkormányzati 
munkában is. Aktív biciklistaként szor-
galmazni fogom a teljes kerületet lefedő 
kerékpárút-hálózat kiépítését.

Dr. Kolesár Gergely, 11. vk.
26 éves jogász vagyok. Az egyetem elvég-
zése óta – három éve – a térség- és város-
fejlesztésben dolgozom. Feladatomnak 
tartom, hogy valódi alternatívát kínáljak a 
lakóknak, olyat, amely nem csak a válasz-
tásokat megelőzően veszi komolyan a vá-
rosfejlesztés fontosságát és a lakókörnyezet 
élhetőbbé tételét. Célom, hogy a lakótelepi 
közösségek tagjai környezettudatosan és 
egymás felé fordulva éljenek, és a részvételi 
költségvetés intézményén keresztül bele-
szólhassanak a kerület működésébe.

Dr. Erőss Gábor, 12. vk.
Kedves Szomszéd, találkoztunk már! Szo-
ciológus vagyok, a Fehérvári úton élek a 
családommal. Köszönöm a sok kopogta-
tócédulát! Aki korrupció és kétharmados 
Fidesz helyett átlátható önkormányzatot, 

több játszóteret, bölcsődei, óvodai férőhe-
lyet, zajvédelmet, tisztább levegőt, a lakó-
épületek zöld felújítását, gondozott par-
kokat és Duna-partot, közösségi tereket, 
részönkormányzatot szeretne Albertfal-
ván, kérem, október 3-án szavazzon rám! 
http://drerossgabor.blog.hu/

Hermann István, 13. vk.
A Lehet Más a Politika párt és a kerületi 
szervezet alapító tagja vagyok. Művelő-
désszervező és kommunikáció szakos 
bölcsészként végeztem, főállásban az Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézetben dolgo-
zom. Köszönöm, hogy ajánlásukkal a 13. 
számú választókerület képviselőjelöltje 
lehetek. Célom továbbra is a tiszta közélet, 
elfogadhatatlan, hogy a pártok a választók 
pénzén, kedvezményesen jutnak irodahe-
lyiséghez az Önkormányzattól, és hogy a 
helyi képviselők előnyt élveznek a kerüle-
ti polgárokkal szemben a szolgáltatások 
igénybevételénél.

Farkas Eszter, 14. vk.
Farkas Eszter vagyok, 23 éves politológus. 
Az LMP bizonyította számomra, hogy az 
emberek hajlandóak szabadidejüket ál-
dozni egy jó ügy érdekében. Célom, hogy 
az Újbudán élő lakosság is megismerje 
az LMP által kínált „zöld” válaszokat az 
egyes gazdasági, társadalmi, vagy akár po-
litikai problémákra. A kerületen belüli, kis 
távolságú közlekedés fejlesztése érdekében 
a Budaörsi úton és a vasútvonalak mentén 
védett átkelőhelyek építésével kívánom ja-
vítani az egyes részek gyalogos megköze-
líthetőségét. 

Gálicz Tibor, 15. vk.
1996 óta lakom a kerületben. Lakóházak 
építésében-tervezésében veszek részt az 
ország egész területén: régi paraszthá-
zakat, polgári villákat újítunk fel, kor-
szerűsítünk egy kis irodában. A BAH 
csomópont környékén és a Sashegyen 
is az épített környezet értékeinek meg-
őrzését szeretném képviselni, valamint 
a hagyományos „zöld” programokat: 
szelektív szemétgyűjtés, lakások energia-
takarékos felújítása, környezetbarát át-
alakítása. Remélem, Önökkel együtt hoz-
zájárulhatok a kerület legszebb részének  
fejlődéséhez!

Oross Dániel, 16. vk.
Újbudával egyetemistaként ismerked-
tem meg: 2004 óta élek itt. Diplomáimat 
2009-ben az ELTE ÁJK politológia szakán, 
valamint az ELTE BTK szabad bölcsészet 
szakán szereztem meg. Megalakulása óta 
részt veszek az LMP XI.-XXII. kerületi 
szervezetének munkájában, a szervezet 
választmányi tagja, valamint az Országos 
Politikai Tanács kongresszusi küldöttje 
vagyok. Önkormányzati képviselőként 
elsősorban a kerületben élők döntéshoza-
talba való bevonását elősegítő megoldások 
meghonosítását kívánom elérni.

Bajomi Iván, 17. vk.
Szociológusként kezdettől közreműkö-
döm az LMP oktatásügyi elképzeléseinek 
formálásában. 23 éve élek Gazdagréten, 
ahol részt vettem annak megakadályozá-
sában, hogy benzinkút épüljön egy óvoda 
mellé. Korábbi, általam szervezett faül-
tetések folytatásaként szeretném elérni, 
hogy végig árnyas sétaúttá váljon a Kapta-
tó sétány. Hogy ne a fejünk felett szülesse-
nek a döntések, szomszédsági-kerekasztal 
létrehozását javaslom, mely minden min-
ket érintő ügyben állást foglalhatna. Így 
kezdeményezhetnénk, hogy az Önkor-
mányzat a lakók érdekeit szem előtt tartó 
szakértők bevonásával is segítse a panelfel-
újításokat.

AZ LMP ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐJELÖLTJEI

Németh Vladimir „Vova”,  2. vk.

Pongrácz Gergely, 1. vk.

Kelemen-Baross Diána, 3. vk.

Deschelák Károly, 4. vk.

Jámbor András, 5. vk.

Sepsi Tibor, 6. vk.

Dr. Debreczi Géza, 7. vk. Gajárszki Áron, 8. vk. Nagy Melinda, 9. vk. Diószegi Ernő, 10. vk. Dr. Kolesár Gergely, 11. vk.

Oross Dániel, 16. vk.

Bajomi Iván, 17. vk.

Gálicz Tibor, 15. vk.

Farkas Eszter, 14. vk.

Hermann István, 13. vk.

Dr. Erőss Gábor, 12. vk.
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ben dolgozik a robotgép, belecsurgatom a 
tejet. Általában felveszi a negyed litert, de 
mindig óvatos vagyok, nehogy híg legyen. 
Akkor megfelelő, amikor a tésztában hó-
lyagok jelennek meg, mert az azt jelenti, 
hogy szépen fel fog jönni a sütőben. Ne-
kem egy 30x20-as tepsim van, abba teszek 
zsírpapírt, majd egy műanyag hablappal 
belesimítom a tésztát, nem kell nagyon 
nyomogatni, a széleihez, a csücskökhöz 
folyatni, csak nagyjából vízszintes legyen, 
mivel magától elhelyezkedik majd. 190 fok 
körüli előmelegített sütőben úgy negyven 
percig sütöm. Ezt azonban mindenkinek a 
saját sütője szerint kell megtapasztalnia. 
 Ha kész, meg kell várni, míg kihűl, 
utána kiborítom vágódeszkára, óvatosan 
lehúzom a zsírpapírt, hosszában kettévá-
gom, majd mindkét darabot keresztben is, 
megkenem házi baracklekvárral (bármi 
jó, de ez a legfinomabb), visszahelyezem 
a tetejét, majd felvágom. (Levágom véko-
nyan a széleit, hogy szép legyen, azokat 
én eszem meg.) Lehet már kapni „nem ol-
vadós” porcukrot, ami ugyanolyan fehér 
marad a tetején, mint amikor rászórom 
– ha a vendégek jönnek, ezzel díszítem.

Változatok:
MARADÉK CSOKIVAL
A megmaradt mikulásokat, egyéb cso-
kikat egy konyharuhába teszem, és a 
húsklopfolóval megütögetem. Nem kell 
túl kicsi darabokra, mert érdekesebb, fi-
nomabb, ha nagyobb darabokban olvad. 
Mindent ugyanúgy csinálok, mint az alap-
receptnél, csak kevesebb tejet teszek bele, a 
tésztának ugyanis sűrűbbnek kell lennie, 
mivel a csoki sok nedvességet ereszt. Ha 
elkészült a tészta, fakanállal beleforgatom 
a csokikat. Ha kész, nem vágom el kereszt-
ben, és nem is kenem meg lekvárral, csak 
kockákra szeletelem. (Nagyon fontos, 
hogy csak olyan csokit használjunk, ami 
hibátlan, nem járt le, nem avas, mert kü-
lönben rossz ízű lesz a végeredmény.)

GYÜMÖLCSÖS (ALMA, BANÁN, SZILVA)
Nem teszek bele kakaóport, hanem egy 
jó kávéskanál fahéjat (kevésnek tűnik, de 

Ezen a napon történt – szeptember 29.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1969-ben Erika Eleniak amerikai szí-
nésznő, fotómodell. 2005-ben játszott 
ebben a filmben (E, N). 14. Német női 
név. 15. Érv. 16. Amely személyt. 17. Pertu. 
18. Rak. 20. Szorító szerszám. 22. Simon 
Templar. 23. Tét betűi keverve. 25. Testi 
energia. 27. Szökni kezd! 28. Pest megyei 
község. 30. Repülőjegyet érvényesít. 32. 
Csurgó. 34. Középen távol! 36. Kézzel 
megérintő. 38. Az alapmérték 1000-szere-
sét jelöli. 39. Ritka női név. 41. … Kazan, 
Oscar-díjas filmrendező. 42. Mész páros 
betűi. 43. Ezen a napon hunyt el 1988-
ban Basilides Zoltán színművész. 1959-
ben szerepelt ebben a játékfilmben (E, E). 
44. Kettős betű. 45. Méretre vág. 47. Könyv 
része. 48. Örökség. 50. Csali kerül rá. 52. 
Töltött részecske. 53. Gyakori spanyol csa-
ládnév. 54. Mutatószó. 56. Kenderfésülő 
eszköz. 57. Sapienti …, bölcsnek elég. 59. 
A túloldalra vezet. 62. Vasúti pálya. 64. 
Gyilkol. 65. Rhapsody in … (Gershwin). 
66. Angol folyó. 68. Romhány határai! 69. 
Az egyik nap. 71. Londoni raktár! 73. Fi-
renze folyója. 75. 1909-ben született ezen 
a napon Kertész Erzsébet író. 1941-ben 
fejezte be ezt a művét (A, K, Z).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1925-ben Zsurzs Éva filmrendező. 1959-
ben rendezte ezt a TV-filmet (Z, Ő). 2. 
Ezen a napon halt meg 1941-ben Aba-
Novák Vilmos festőművész, grafikus. 
1919 táján alkotta ezt a grafikáját, amely 
a Magyar Nemzeti Galériában látható. 
3. Gésa egynemű betűi. 4. A német ábécé 
utolsó betűje. 5. 1942-ben ezen a napon 
született Borbás Tibor szobrászművész. 
Csongrádon állították ki 1987-ben ezt a 

mészkőből faragott szobrát. 6. Olasz ere-
detű férfinév. 7. Svéd és német gépkocsi- 
jelzés. 8. Rózsa, angolul. 9. Szándékozó. 10. 
Adu betűi keverve. 11. Európa Kupa, röv. 
12. Hurcol. 13. Kertész Erzsébet 1979-
ben kiadott műve (R, O). 19. Emelt zenei 
hang. 21. Fatuskó. 24. Kínai súlymérték. 
26. 1932-ben ezen a napon született 
Robert Benton amerikai író, rendező. 
Forgatókönyvírója volt ennek az 1972-
es vígjátéknak (I, K). 27. Légmozgás. 29. 
Vörösmarty újította férfinév. 31. Basilides 
Zoltán játszott ebben az 1954-es film-
ben. 33. Filmes felügyelő. 34. Megtapasz-
talja. 35. Hasonlító szó. 37. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei település a Tisza mentén. 
39. Tirol központja! 40. … right! Rendben! 
46. Gabonát betakarít. 49. Régi magyar 
férfinév. 51. Legendás kehely, amelybe Jé-
zus vére folyt. 53. Összetételekben égéssel 
való kapcsolatot jelöl. 55. Párviadal, név-
elővel. 56. Helytelen. 58. A héber ábécé első 
betűje. 60. … Bandar, egykori pakisztáni 
kikötőváros az Indus-deltában (KETI). 61. 
Leszármazott. 63. Jegyzetelné. 65. Beduin 
páratlan betűi. 67. Ontana páros betűi. 70. 
Orvos, röv. 72. A vízsz. 30. egynemű be-
tűi. 74. Római katolikus, röv. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 43., 75., függ., 1., 2., 
5., 13., 26. és 31. A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a 
megjelenést követő hét keddje. A 17. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Holnap lesz 
fácán, Mary, Hamlet, Melinda, Elisa, Sze-
gény Vivaldi, Nixon, Nemezis, Fidélio, Al-
fa, Nyílt kártyákkal,  Három találkozás.” 
NYERTESE: Balogh Tünde, 1119 Budapest, 
Hadak u . NYEREMÉNY: könyvjutalom, mely 
a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

Mielőtt bármit is mondanék, bizonyítékul 
itt egy kép, amely ama szenes bőrűre sü-
tött kaliforniai paprikát mutatja. Történt 
ugyanis, hogy az előző lapszámban meg-
jelent receptemhez kapcsolódvó, Olva-
sónk azt írta, képtelenség szépen lehízni a 
bőrt a paprikáról. Íme. 
 Biztosan sokan vannak gondban az-
zal, hogy mit adjanak a gyereknek tízó-
raira, hogy változatos legyen. A különféle 
szendvicstrükkök mellett én mindig egy 
almát vagy körtét teszek be a lányomnak, 
és szívesen egészítem ki a dolgot más fi-
nomsággal. Erre az egyik legmegfelelőbb 
a kalács, amelyet nagypapámtól tanul-
tam, és amely egy szelet igazi boldogság 
az iskolában.

Nagyapó kakaós kalácsa 
Nagyon egyszerű, finom és sokféleképpen 
variálható. Hozzávalók: 2 nagy tojás, 25 
dkg cukor (1 zacskó vaníliás cukorral), 5 
dkg kocka Ráma margarin, ¼ l tej (maga-
sabb zsírtartalmú), 4 dkg holland kakaó-
por, 25 dkg sima liszt, 1 sütőpor. 
 A tojást megmosom, felütöm és a 
cukorral habosra verem (kézi robottal 
vagy habverő karral), beleteszem a szo-
bahőmérsékletű margarint, majd azzal is 
habosra, simára dolgozom. Ezután kerül 
bele a liszt a sütőporral, a kakaó, és miköz-

Jókedvvel, bőséggel 
étel-, könyv-, film- és más jó dolog ajánló
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ÚJBUDA

Igenis le lehet húzni a sült paprika bőrét

– Ez nem igaz, Mihály bácsi, az utcában maga a 18-ik, aki a kopogtatócéduláját megette!
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ennyi elég különben keserű lesz). Itt is ke-
vesebb tejet használok, a gyümölcsöket a 
végén keverem bele. Szoktam egyféle vagy 
egyszerre többféle gyümölccsel. A folyó-
sabb gyümölcsöt, mint például a szilva, 
hirtelen lisztbe forgatom, de csak köny-
nyen, és úgy teszem bele a tésztába.

FÜGÉS
Az a kör alakúra rendezett, szárított, 200 
grammos füge, amit lehet kapni, nagyon 
jó ehhez. Ebbe sem teszek kakaóport, csak 
fahéjat és apróra vágott fügét. Rendkívül 
érdekes, nagyon finom ízű. 

Számtalan variáció van még, ez az alapre-
cept szerintem azért jobb, mint a hasonló 
„bögrések”, mert arányaiban nagyon elta-
lált tészta, könnyű, finom, és egy idő után 
álmunkból felkeltve, csukott szemmel is 
percek alatt megvan.
 

Vincze Kinga

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

a media@ujbuda.hu e-mail címre!

SZÚRJA 
A SZEMÉT?

SZSZSZSZSZSZSZSZÚRJA ÚRJA ÚRJA ÚRJA 
A SZEMÉT?A SZEMÉT?A SZEMÉT?A SZEMÉT?A SZEMÉT?A SZEMÉT?A SZEMÉT?A SZEMÉT?

Ha Önnek is fontos a 
tiszta környezet, 

a hulladékgyűjtőbe, 
ne a földre dobja a 

szemetet.

Zöld Újbuda
A Zöld Újbuda Program célja 

egy zöldebb, tisztább, környezet-
barátabb kerület. Ha kíváncsi, mit 

tehet Ön, kérdése, javaslata van, vagy 
saját lakókörnyezetének szebbé, tisz-

tábbá tételéhez szeretne önkormány-
zati segítséget, hívja a Polgármesteri 

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

NEVERMIND Nyelviskola: angol tanfolyam-
ok indulnak, különböző szinteken (kezdő, alap, 
haladó, közép) kitűnő áron (650 Ft/50 perc). XI. 
kerületieknek 11% kedvezmény! Az első dupla-
óra ingyenes. Érdeklődni lehet: 782-8791 vagy 
06/30/832-1017.

ANGOLTANÁRNŐ a körtérnél felkészít nyelv-
vizsgára, érettségire. Tel.: 06/30/218-4990.

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

NÉMET nyelvből nyelvtanárnő nyelvvizsgára 
felkészítést, oktatást vállal. 06/30/950-3315.

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

ANGOL, német, olasz, spanyol, francia 
Gazdagréti Nyelviskolában, anyanyelvi tanároktól 
is. 06/20/354-4879.

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

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

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

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

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

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

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

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.

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

TÁRSAS és családi házak, eresz és faszerkezete-
inek mázolása, alpintechnikával is. 
06/20/471-1870, 273-1857.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Szúnyogháló is. Számlánkat a biztosítók visszafi-
zetik. Sternglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457.

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.

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

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával, hét-

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

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen! 

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

TV, VIDEÓ, monitor szerviz ingyenes kiszállás, 
15% kedvezmény nyugdíjasoknak. 
06/20/414-6003.

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

PLAZMA, LCD, projektor, projektoros tv, mo-
nitor szerviz. Tel.: 06/70/515-8715.

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

bútorszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés. 
403-9357, 06/20/972-0347, +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.

TÁRSASHÁZI közös képviseletet vállal 1997-
ben alakult, szakképesítéssel, gyakorlattal, refe-
renciákkal rendelkező cég. 06/20/933-5729.

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

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

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, teljes 
körű kezelését vállalja cégünk. Hívjon minket 
bizalommal, kérje ingyenes tájékoztatónkat és ár-
ajánlatunkat. Városház Kft. Tel.: 06/30/230-2186, 
varoshazkft@t-online.hu

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.

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

XI., ULÁSZLÓ utcában 67 nm-es, első emeleti 
2,5 szobás, erkélyes utcai lakás eladó 23,5 millió 
Ft. 06/30/631-9653.

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.

ELADÓ, 1 + fél szobás lakás a Csurgói útnál. 
06/20/595-2585.

XI., PETZVAL utcában eladó 2006-ban 
épült társasházban, II. emeleti 50 nm-es repre-
zentatív lakás, garázzsal, tárolóval. 25,9 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., MAJOR utcában eladó új építésű 62 nm-
es, 2,5 szobás lakás garázzsal, tárolóval. 29,8 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., KELENFÖLDÖN új építésű I. emeleti 40 
nm-es, 1,5 szobás lakás eladó garázzsal, tárolóval. 
18 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., KELENFÖLDÖN eladó I. emeleti 75 nm-
es, 3 szobás, új építésű lakás garázzsal, tárolóval. 
33,9 M Ft. 06/30/251-4000.

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

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

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

KANIZSAI utcai teremgarázsban gépkocsi-
beállóhely kiadó. Tel.: 06/20/226-9459.

GARÁZS
TEREMGARÁZSBAN beálló bérelhető, a Váli 

utcában. 06/30/228-9393.

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

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

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

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.

MATEMATIKA különóra 5–8. osztályosoknak 
gyakorlott, szakmailag elismert szaktanár segítsé-
gével. Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

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

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

VASALÁST vállalok a Kosztolányi környékén, 
tiszta, rendezett lakásban. 365-2709.

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

FOGSZAKORVOS. Korrekt, teljes körű ellátás, 
lézer iontoforézis. 06/30/241-0366.

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.

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,

HAGYATÉK-, gyűjtemény- (pénz, bélyeg, 
képeslap, fotó), régiségfelvásárlás. Hétvégén is! 
Magángyűjtő. Tel.: 06/20/947-3928.

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

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

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

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

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

TÁRSKERESÉS
TÁRSAT, társaságot keres? Hogyan tudja elér-

ni, hogy ne maradjon egyedül? 10 éve hatékonyan 
működő társközvetítő Budán! Tel.:787-8088, 
06/70/555-8034, www.koronaklub.shp.hu

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
és a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 
rendelkezései szerint pályázatot hirdet a 

Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár (1116 Budapest, Kard-
hegy u. 2.) igazgatói (magasabb vezetői) megbízására.
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. február 1. 
 A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű megbízás 5 
évre, 2016. január 31-éig.
 A munkavégzés helye: Budapest XI. kerület, Kardhegy u. 2. 
 Illetmény, pótlékok és juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992 (XI.20.) 
Kormányrendelet rendelkezései szerint. 
 Képesítési feltételek: 
Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga, 
akkreditált közművelődési intézményvezető tanfolyam ered-
ményes elvégzésének igazolása,
felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek, 
vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 
5 éves szakmai gyakorlat, továbbá 
kiemelkedő közművelődési tevékenység. 
 Csatolandó: 
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
szakmai önéletrajz 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁMOGATOTT OKJ-s 
képzések indulnak! 

Kéz-, lábápoló, 
műkörömépítő, fodrász, 

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

www.fodraszoktatas.hu

az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatai a pályázó 
által hitelesítve, 
az intézmény tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó rész-
letes szakmai vezetői program, 
az eltöltött munkaviszonyokat tartalmazó hiteles munkáltatói 
igazolások, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt szemé-
lyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kulturális Bizottság és a kép-
viselő-testület a pályázatát nyilvános vagy zárt ülés keretében 
tárgyalja meg. 
 A pályázat beadási határideje: 2010. november 16. 
 A pályázat benyújtásának módja: 1 példányban kinyomtatva, 
mellékletekkel együtt, valamint CD-R lemezen az anyaghoz 
csatolva. 
Postai úton: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatal 1518 Budapest, Pf. 10. 
Személyesen: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal, Humánszolgálati Igazgatóság 
 Oktatási és Kulturális Osztály, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 
4. IV./405. 
 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A felkért szakértő és 
a kerületi Kulturális Bizottság javaslata alapján Újbuda Önkor-
mányzatának képviselő-testülete dönt. 
 A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 16. 
További információ és felvilágosítás: Oktatási és Kulturális Osz-
tály – Szebeni Dóra, 1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. em. 405., tel.: 
06/1/3723-468. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a 
www.ujbuda.hu honlapon található. 

m
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da
.h
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

• A kiállítás helyszínén rajzver-
seny értékes nyereményekkel

• Kisvasút, hajtány
• CIB Kalandtúra
• FRESSNAPF - Felelős állattartás, 

örökbefogadás,
ingyenes AGILITY pálya próbával

• Lézerharc, falmászás, 
versenyíjászat

• Ingyenes mérések (vérnyomás, 
vércukor, koleszterin)

• Tűzoltóautó, rendőrautó, 
rendőrmotor megtekintése

• Tűzoltóság kereső kutyás 
bemutatója

• Tűzoltózenekar előadása
• ELEVENPARK Trambulin
• Ökörsütés, sörsátor, élő zene
• Gyermek szépségverseny

Időjárás függvényében 
a külső programok változhatnak. 

Részletek és további programok a
www. vasutmodellkiallitas.eu
honlapon.
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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.

CSABAI kolbászfesztivál! Békéscsaba–Gyula, 
autóbuszos kirándulás, október 30–31-én.
Tel.: 787-8088.

VEGYES
PIANINÓK iskolakezdési kedvezmény-

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

GYERMEKFELÜGYELETET vállal nyugdí-
jas zenetanárnő a kerületben 6–10 éves korig. 
06/30/504-8604.
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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 iskolatör-
téneti kiállítás, Mahunka Imre-emlészoba, az 
Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 
OKTÓBER 6.17.00 Kisteleki Margit selyem-
festő művész képeinek kiállítás megnyitója. 
Megtekinthető OKTÓBER 30-ÁIG előzetes 
bejelentkezéssel.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
OKTÓBER 5-ÉIG Szentgyörgyi József 
Munkácsy-díjas festőművész jubileumi kiál-
lítása. A tárlat megtekinthető minden nap 
10–18 óráig. OKTÓBER 7. 18.00 Schrammel 
Imre a Magyar Iparművészeti Főiskola egyko-
ri rektora, Kossuth-díjas keramikus kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 30-ÁIG Mészáros Csaba, a XXV. 
Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat nyer-
tesének kiállítása a fotográfia napja alkalmá-
ból. OKTÓBER 1. – NOVEMBER 15. Felekezeti 
kultúrák a főváros életében a Világvallások 
– Vallásvilágok rendezvénysorozathoz 
kapcsolódóan.

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

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
OKTÓBER 10. 20.00 „Hindu és héber szimbólu-
mok egy XXI. századi kaleidoszkópon keresz-
tül”. Derdák Zoltán Tamás kiállítása. A tárlat 
megtekinthető OKTÓBER 30-ÁIG minden nap 
8–20 óráig.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–16 óráig, MINDEN 

HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10-17 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján. OKTÓBER 9. 10.00–17.00 
Múzeumi Szombat: A technika más 
SZEMpontból – a Látás hónapjához kapcso-
lódó rendezvény.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
OKTÓBERBEN „Négy boldog halál” - Válogatás 
Molnár-C. Pál egyházművészeti alkotásaiból 
c. kiállítása

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
OKTÓBER 16-ÁIG Patrin – Üzenet. A tárlaton 
Csányi János, Ferkovics József, Kunhegyesi 
Ferenc, Radó László alkotásait mutatja be a 
ZORILL Alapítvány.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
OKTÓBERBEN Zoltai Bea festőművész 
kiállítása.

SZATYOR BÁR ÉS GALÉRIA
Bartók Béla út 36.
OKTÓBER 14-ÉIG Kombínó, kombiné és meta-
fizika c. kiállítás tekinthető meg. 
NOVEMBER 18-ÁIG Opánszki Tamás Kávéház 
éjjel c. tárlata látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
SZEPTEMBER 24. 17.30 „Félbeszakadt 
pillanatok…” Koós László szobrászművész 
posztumusz kiállításának megnyitója.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
OKTÓBER 14-ÉIG Kondor Attila, László Dániel, 
Mátyási Péter és Takáts Márton „Újbuda-
Mecénás”ösztöndíjasok kiállítása. A képek 
megtekinthetők 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 29. 20.00 Lajkó Félix és zenekara, 
Die Anarchistische Abendunterhaltung 
(DAAU)(BE). OKTÓBER 1. 20.00 Quimby, 
Petruska Andris. OKTÓBER 2. 20.00 Harcsa 
Veronika Quartet, 23.00 Ninjabreakz proudly 
presents: Plump DJs @ A38 – Plump DJs 
(Finger Lickin’ Records / UK), Ludmilla, Psyon 
& Pryus, Krueger, Cheeky, VJ: Praxinoscope; 
Minimál Motorbár: Dr Zoidberg, Merovingi.
OKTÓBER 3. 21.00 Wordsound Night featuring 
Spectre, Sensational, Kouhei. OKTÓBER 4. 20.00 
Budapest Bár – vendég: Brian Kellock (UK).
OKTÓBER 5. 20.00 Killing Joke. OKTÓBER 7. 20.00 
Napra, Szabó Balázs Band, Fókatelep.
OKTÓBER 8. 21.00 PASO, Dubaku Band, 
Skafunderz, PASO Soundsystem, Sound Sistaz.
OKTÓBER 9. 21.00 Barabás Lőrinc Eklektric: 
Lennon 70 (vendég: Mohai Tamás gitáron); 
Óperentzia, Vida G. OKTÓBER 10. 20.00 Jamie 
Saft (US), Kaltenecker Zsolt.

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. HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK16.00 
Divattánctanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 
Callanetics. SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok 
Köre, 18.00 Jazztánc stúdió 11-16 éveseknek, 
19.15 Senior táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 10.00 
Tai Chi , Chi Kung, 15.20 Etka jóga, 18.0-
0 Mesetorna óvodáskorúaknak, 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. OKTÓBER 2. 10.00 Kistudós Klub.

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

HÉTFŐ 15.00, 17.30 Nézni – látni fotóiskola. 
(OKTÓBER 4-ÉTŐL), 15.30 Diákújságírás (OKTÓBER 
4-ÉTŐL). HÉTFŐ, SZERDA 16.30 Gyermeknéptánc.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 15.00 Ifjúsági rajz-
tanfolyam 12-14 éveseknek, 17.00 Reflex 
fotóklub, 17.30 Képzőművészéti kurzus 
14-16 éveseknek (OKTÓBERT 6-ÁTÓL). 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 ELSŐ HÉTFŐ 14.00 
DélUtán klub. MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 16.30 
Képzőművészeti konzultáció. MINDEN HÓ 
UTOLSÓ SZOMBAT 10.00 Budapesti amatőr 
alkotók stúdiója. SZEPTEMBER 30. 17.00 Angliai 
kalandozások – Ingyenes nyelvgyakorlás.

OKTÓBER 1–10. Világvallások – Vallásvilágok: 
Buddhista kulturális napok. OKTÓBER 5., 7., 12. 
17.00 Angliai kalandozások – Ingyenes nyelv-
gyakorlás. OKTÓBER 10. 10.00 Becsületes Tolvaj 
Marci – a Grimm-Busz Színház meseelőadása, 
utána kézműves foglalkozás. OKTÓBER 11–20. 
Világvallások – Vallásvilágok: Az iszlám 
kultúra napjai.

FARKASRÉTI ÁLT. ISK. KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

SZEPTEMBER 29. Farkasréti esték. Téma: „A 
svájci hun-völgy különös története”. Vendég: 
Dr. Salamin András író, helytörténész, magyar 
őstörténeti kalandozó.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai Tangó. KEDD 19.00 
Kalotaszegi tánctanítás. SZERDA 18.00 Utolsó 
óra táncház. CSÜTÖRTÖK 9.45 Ringató. OKTÓBER 
1. 22.00 Vágtázó csodaszarvas, Kobza Vajk. 
OKTÓBER 2. 20.00 Muzsikás együttes, Buda 
Folk Band. OKTÓBER 9. 20.00 Dresch Quartet, 
Koala Fusion.

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

HÉTFŐ 18.00 Magnósklub. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Gerinctorna, 18.00 Indiai tánc.
KEDD, PÉNTEK 17.00 Ninja. SZERDA 9.30, 10.15 
Csiribiri gyermektorna. SZOMBAT 12.00 Benkő 
Táncstúdió, 14.00 Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub, 15.00 
Nosztalgia Klub. OKTÓBER 1. 18.30 a Csürrentő 
együttes moldvai táncháza. OKTÓBER 2. 
12.00 Repülők Baráti Köre. OKTÓBER 4. 19.00 a 
Greenfields együttes ír táncháza. OKTÓBER 5., 
12. 17.00 a Muzsikás együttes táncháza.
OKTÓBER 8. 19.00 a Falkafolk együttes balkáni 
táncháza. OKTÓBER 9. 19.00 a Sültü együttes 
csángó táncháza. OKTÓBER 10. 15.00 Szüreti 
Bál, 17.00 Illés Klub. OKTÓBER 11. 15.30 
Holdudvar Irodalmi és Képzőművészeti Kör.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
Karinthy Frigyes út 11. Tel.: 279-1483

SZEPTEMBER 29. 17.00 „Nézd milyen a gyer-
mekek élete!” Gyermekjátékok a nagyvilág-
ban, rongybabakészítés. OKTÓBER 6. 16.00 
Országos Családi Könyvtári Napok: Alternatív 
gyógymódok az egészségmegőrzésben, 
gyógyításban.
Etele út 55. Tel.: 371-2788

OKTÓBER 9. 15.00 Családi szombat. Egy furfan-
gos család. Mese és kézművesfoglalkozás.
OKTÓBER 10. 10.00 Baba-mama klub. Téma: 
család, egészség.

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 nyelvtanfolyam. SZERDA, PÉNTEK 14.30 
Izületi torna. PÉNTEK 15.00 Amara vizuális 
stúdió, 17.00 Rajz-festés.

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 16.0-
0 Ovis balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 
Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc. 
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. 
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi 
nótakör. 
MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarát kör.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

OKTÓBER 2. 19.00 Jótékonysági zenei áhítat az 
Imperatrix Énekegyüttes előadásában.

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 
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 haladó, 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” tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.0-
0–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont. 
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak ingyenes. 
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 16.00 Újbudai Botladozó 
– Szenior néptáncklub.

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

SZEPTEMBER 29.18.00 Ásványbarát Kör. 
Ásványmeghatározás és tévedések – a 2010. 
évi túrák anyagából. 
OKTÓBER 3. Tanulmányi kirándulás: 
Szépvölgy. OKTÓBER 4. 18.00 Gombász Klub. 
Szarvasgombáztam Ázsiában II. rész. 
OKTÓBER 6. 18.00 Ásványbarát Kör. Világító 
ásványok, avagy a rácshibák szépségei. 
OKTÓBER 7. 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör. Klubnap, növénybörze.
OKTÓBER 10. Tanulmányi kirándulás: Tahi.
OKTÓBER 11. 18.00 Gombász Klub. 
Gombahatározás  
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.

ÖRMÉNY KATOLIKUS LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka u. 240., tel.: 249-8101, 06/20/966-0650

SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma-könyvtár.
OKTÓBER 2. 9.00–20.00, 3. 9.00–18.00 
Teremtő meditáció. Hétvégi szeminárium.
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10., tel.: 06/20/582-2394

PÉNTEK 9.00 Do-In tanfolyam. (Előzetes beje-
lentkezés: 06/20/992-9429). OKTÓBER 4., 11. 
17.15 Buddhizmus a hétköznapokban.
OKTÓBER 6. 18.00 Éberség-meditáció. 
Meditáció-oktatás kezdőknek. OKTÓBER 8. 
18.00 Filmklub: Andrej Rubljov. A vetítés után 
beszélgetés meghívott vendégekkel a filmről.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma 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.

GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉB. 
Gazdagréti út 14. Tel.: 30/336-2495  

Miserend: HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, 
SZERDA 19.00, CSÜTÖRTÖK 17.00.
VASÁRNAP 8.30 Ünnepi nagymise.

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 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. 
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30 
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
OKTÓBER 6., 8. 19.00 Dandin, avagy a 
megcsúfolt férj. OKTÓBER 7. 19.00 Szeretem 
a feleségem. OKTÓBER 9. 10.00, 14.00 
Csigalétra. OKTÓBER 9. 19.00 Kocsonya 
Mihály házassága. OKTÓBER 10. 10.00 
Sampucli az irigy perselymalac. OKTÓBER 
10. 15.30  Kocsonya Mihály házassága. 
OKTÓBER 11. 11.00 Szeretem a feleségem.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 1. 15.00 Tanár úr, kérem! 
OKTÓBER 2. 19.00 Tortúra. OKTÓBER 3. 
19.00 Őrült nők ketrece. OKTÓBER 7. 10.30 
Csodás vagy, Júlia. Nyilvános főpróba. 
OKTÓBER 8. 19.00 Csodás vagy, Júlia. 
Bemutató előadás.
OKTÓBER 9., 10. 19.00 Csodás vagy, Júlia.
Gyerekelőadás:
OKTÓBER 3. 10.30 Süsü a sárkány.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 1. 20.00 HOPPart: Korijolánus 
– Bemutató. OKTÓBER 2. 19.00 HOPPart: 
Korijolánus. OKTÓBER 4., 7. 20.00 Szputnyik 
Hajózási Társaság – Modern Színház- és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Kockavető. OKTÓBER 8., 9. 20.00 Tünet 
Együttes: Véletlen – Felújító bemutató.
OKTÓBER 11., 12. 20.00 Duda Éva Társulat: 
Lunatika.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
SZEPTEMBER 29., 30. 19.00 Picaro: Rejtő 
Jenő: Csontbrigád. OKTÓBER 2., 3. 19.00 
Kompánia Színházi Társulat: Othello kom-
mentárok. OKTÓBER 4., 5. 19.00 Kompánia 
Színházi Társulat: Rómeó és Júlia.
OKTÓBER 6. 19.00 Picaro: Az Ördög és a 
Jóisten. OKTÓBER 7., 9. 19.00 Picaro: Rejtő 
Jenő: Csontbrigád. OKTÓBER 12. 19.00 
Epopteia Társulás: Hogyan ettem kutyát?

SZÍNHÁZAK

media@ujbuda.hu

9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT 
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00. 
OKTÓBER 4. 18.00 Gyógyító szeretet a gyászban 
– özvegy hölgyek és férfiak részére. 
OKTÓBER 11. 18.00 Gyógyító szeretet a gyász-
ban – szülőjét, gyermekét, más hozzátartozó-
ját gyászolók részére.

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

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

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

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

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

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

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 

Református est. 
MINDEN HÓ 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 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 ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub 
(Szent Imre-ház). MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 17.00 
Szeretetláng imaóra, utána szentmise. 
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.3-
0 Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi 
és papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 
7.00 Szentolvasó ima. MINDEN HÓ MÁSODIK 
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (Szent 
Imre-ház). MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 
20.00 Engesztelés Magyarországért. MINDEN 
HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért.  SZEPTEMBER 29. 
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael 
főangyalok ünnepe. OKTÓBER 1. Első péntek, 
a Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent 
Teréz szűz és egyháztanító ünnepe. OKTÓBER 
2. Első szombat. 7.00 Közös szentolvasót ima. 
19.00 Esperes-kerületi közös szentmise a 
gazdagréti Szent Angyalok templomában. 
OKTÓBER 5. 17.00 Szeretetláng engesztelő 
imaóra, majd szentmise. OKTÓBER 6. Aradi 
vértanúk emléknapja. OKTÓBER 8. Szűz Mária, 
Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 
főpatrónája ünnepe. 20.00 Espereskerületi 
közös szentmise a Sziklatemplomban, a temp-
lom búcsúnapján. OKTÓBER 9. 9.00–21.00 
Világmisszió országos ünnepe. A magyar 
Verbita atyák missziós programja.

texti l (Patchwork) kiáll ításra
.

A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány 
adománygyűjtést szervez a kárpátaljai Mezővári 
rászoruló magyar gyermekek, családok megse-
gítésére. 2010. szeptember 27. és 30. között, hét-
főtől csütörtökig 10–18 óra között az Etele út és 
a Tétényi út találkozásánál felállított sátrunkban 
várjuk a felajánlásokat: gyermekruhát, játékot, 
könyvet, tanszereket és számítástechnikai esz-
közöket gyűjtünk. A helyszínen tájékoztatást 
adunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Tetőcserép-jegy akciójáról is. Minden 
adományozót szeretettel várunk!

Dr. Surányi Ilona
kuratóriumi elnök

Adománygyűjtés  
kárpátaljai gyerekeknek
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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 
az alábbi előfizetésekkel, meghatározott 
díjcsomagokkal 

  Digitális vagy analóg TV 
  Mobiltelefon
  Otthoni internet
  Vezetékes telefon

egy csomagban 10 990 Fthavi díjért

TM_33010023-3_282x209_journey_02.indd   1 9/21/10   4:23:42 PM

A Magyar Fitness Szövetség 
1997 óta szervez gyermekek 
részére versenyeket Fit-Kid 
néven, és újabban elkezdte 
olyan programok szervezé-
sét is, melyek a gyermekek 
egészséges életmódra ne-
velését segítik. Magyaror-
szágon 10 megyében 20 
sportegyesület részvételével 
több mint ezer gyerek kap-
csolódott be a mozgalomba. 
A Fit-Kid II. osztályú Egyéni és 
Csoportos Országos versenyt 
és a Fit-Kid Dance Show csa-
patversenyt október 3-án 10 
órakor rendezik a Sportmax 
Rendezvénycsarnokban (XI. 
kerület, Kánai út 2.).

Fitneszverseny 
gyerekeknekA Pagony közért tulajdonosa felke-

reste a kerületi médiumokat, hogy 
településükön válasszanak ki egy ar-
ra érdemes személyt, és közösen 
ajándékozzák meg őt egy 
élelmiszercsomaggal. El-
indítják ugyanis ingyenes 
házhoz szállítási szolgál-
tatásukat, amely az idő-
sek és betegek, illetve a 
kisgyermekes anyukák 
számára lehet nagy se-
gítség. Az első kerület, amely csatla-
kozott a kezdeményezéshez, Újbuda 
volt. A csomagot, amely elsősorban 
alapélelmiszerekből, így lisztből, só-
ból, cukorból és zöldségfélékből állt, 
az első magyar paralimpikon, Tauber 
Zoltán vehette át a Pagony közért és 
az Újbuda Média képviselőitől. 
 A 76 éves sportoló 11 esztendős 
korában vesztettel el mindkét kéz-

fejét és alkarját, amikor egy hábo-
rús lövedék szétrobbant a kezében. 
Zoli bácsit a tragédia nem keserítet-

te el, megtanult kerékpározni, 
úszni és asztaliteniszezni. 

Ez utóbbi annyira meg-
tetszett neki, hogy tö-
kélyre fejlesztette tech-
nikáját, és 1976-ban a 
torontói paralimpián 
elindult, mi több, meg 

is nyerte. A politika 
azonban közbeszólt: Magyarország 
eredményeit törölték, így Tauber 
Zoltán aranyérmét is. Az 1976-ban 
megszerzett aranyéremmel a min-
den olimpikont megillető életjára-
dék is elszállt. Ezért döntött úgy az 
Újbuda Média, hogy megbecsülése 
jeléül őt ajánlja a felajánló Pagony 
közért figyelmébe.

K. A.

Ajándék az első paralimpikonnak

A kerület néhány éve működő 
sportegyesülete, az Újbuda 
Torna Club megalakulása óta 
lendületes fejlődésnek indult. A 
diák- és tömegsport kiépítésére 
törekvő klub az utánpótlás-
nevelésre és a versenysportra 
is nagy figyelmet fordított. E 
munkának az eredménye az is, 
hogy az ÚTC futballcsapata a 
Magyar Kupában a legendás 
Fradival léphetett gyepre a Cse-
peli Stadionban.

Az izgalmasnak ígérkező mérkő-
zésre Molnár Gyula polgármester 
is ellátogatott, aki a meccs kap-
csán elmondta, úgy érzi, jó döntés 
volt, hogy annak idején létrehoz-
ták a kerület saját sportegyesület-
ét. – A IX. és XXII. kerület saját 
csapatai méltán váltak híressé, ma 
már mindenki hozzájuk köti a vá-
rosrész nevét. Három-négy éve mi 

Újbuda a Ferencvárossal mérkőzött

is azért kezdtünk dolgozni, hogy 
megmutassuk magunkat a világ-
nak. Úgy gondolom, a főváros 
legnagyobb kerületének 30 mil-
liárdos költségvetésébe bele kell 

Nyilasi Tiborral kapcsolatban 
jelzőt keresni igen nehéz. 
Mindegyik elcsépeltnek tűnik, 
vagy túlságosan pátoszos-
nak. De hát mit lehet tenni, 
ha valaki valóban élő legen-
da, a magyar sporttörténe-
lem egyik ikonja? 

Nyilasi Tiborral, az MLSZ 
spor t igazgatójáva l még 
az Újbuda–Ferencváros 
kupamecss előtt beszélget-
tünk, ezért nem szerepelhet az 
interjúban a találkozóval kap-
csolatos véleménye. 
 – Fantasztikus dolognak 
tartom, hogy a legnagyobb 
csapattal játszik a kerület. Én 
itt nőttem fel, idekötnek az 
első sportélmények, az első 
gólok, a Fradi pedig az éle-
tem része, ezért is izgalmas 
számomra ez a találkozó. So-
káig laktam a Gamma pálya 
közelében, megvannak a régi 
ismerősök, a haverok. Ma már 
nem itt élek, de idevalósinak 
érzem magam – kezdi a beszélge-
tést Nyilasi Tibor. 

 Ezúttal azonban hivatalos minő-
ségben jár nálunk, úgy tudom, 
egy új együttműködés ügyében 
tárgyal a polgármesterrel. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség-
ben dolgozom, ott vállaltam fel-
adatot. A munkám egy része a di-
ák-gyermek ifjúsági futball erősí-
tése és népszerűsítése. Kevés olyan 
kerület van, mint a XI., ahol sok 
sportpályát és tornatermet látunk. 
Ez nagyon jó dolog. Azt tapasztal-
juk, hogy nehéz olyan kerületeket, 
városokat vagy falvakat találni, 
ahol megfelelő körülmények len-
nének arra, hogy minél több gye-
reket tudjunk megmozgatni, első-

sorban iskolai keretek között. Ez 
azért fontos, mert a szervezettség 
és a szakmaiság lényeges elemek. 

 Van-e az új feladatot, vagy ha úgy 
tetszik, a filozófiát megerősítő 
gyakorlati cselekvési tervük?

Van egy programunk, amit a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetségnek 
nyújtottunk be. Ennek legfonto-
sabb eleme az, hogy egységesített 
szakmai programokkal próbáljuk 
a futball felé terelni a gyerekeket. 
Ehhez elengedhetetlen, hogy itt, 
Újbudán felkeressük az iskolá-
kat, a testnevelő tanárokat, hogy 
megbeszéljük, hogyan lehetne a 
programba integrálódni. Ha van 
fogadókészség, az MLSZ szak-
mai hátteret, segítséget tud adni 
a munkához. És bizony nemcsak 
a fiúkat, de a lányokat is várjuk, 
azért is, mert a Nemzetközi Lab-
darúgó Szövetség nagyon jó néven 

Nyilasi Tibor: Minden iskolába be fogunk kopogni

Vissza szeretném hozni a régi 
grundok hangulatát

veszi, ha a fiatalok minden rétegét 
meg tudjuk mozgatni. Magyaror-
szágon egyébként nagyon jó a női 

foci, sok az utánpótlás is, és 
egyre több fiatal hölgy fordul 
a futball felé, őket szeretnénk 
még inkább inspirálni.

  Mi lesz a menetrend nálunk, 
Újbudán? 

Valamennyi iskolába szeret-
nénk bekopogni, ehhez nélkü-
lözhetetlen lesz a polgármes-
ter úr támogatása. Sziszifuszi 
munka elé nézünk, de megéri. 
Engem az is motivál, hogy 
emlékszem, amikor a Mérnök 
utcai iskolába jártam, a körü-
lötte lévő grundokon annyira 
szerettünk focizni és annyian 
voltunk. Ezt a hangulatot is 
vissza akarjuk hozni, illetve 
egy olyan élményt szeretnénk 
adni a gyerekeknek, amiről 
mi már tudjuk, hogy átélni 
fantasztikus.  
 Szerintem Újbuda jó 
helyzetben van, hiszen ha-

talmas a terület, ezáltal hatalmas 
terekkel rendelkezik. Bár több 
pálya megszűnt, ennek ellenére 
még sok olyan lehetőség van, aho-
vá a gyereket ki lehet vinni, és az 
iskolákban is javul a helyzet, hi-
szen nemcsak a tornatermek áll-
nak rendelkezésre, hanem ott van 
a Sportmax is, ahova a kicsiket 
adott esetben bármilyen sportág-
ra össze lehet szedni, és meg lehet 
őket mozgatni. Amikor ezt állí-
tom, persze haza beszélek, de még 
egyszer mondom, a régi emlékek 
révén majdnem mindent ismerek 
kerületben, és úgy gondolom, a 
XI. kerület alkalmas arra, hogy itt 
egy úgynevezett alközpontot léte-
sítsünk.

V. K. 

Lendületes fejlődésben az ÚTC

férnie, hogy annak 0,8 százalékát 
sportra költse. Az eredményeket 
látva ez egy fontos és jó befektetés 
– jelentette ki a polgármester.

T. D.

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a


