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Kelensuli 
Kártya

cikkünk a 6. oldalon

Közösen gyűjtenek az 
iskolának a szülők és 
a vállalkozások.

Önzés és 
elmagányosodás
Freund Tamás megkapta az 
agykutatásért járó legmaga-
sabb elismerést.

beszámolónk a 7. oldalon

Százéves házak:
Bartók 15.

írásunk az 5. oldalon

Békés, szép emlékeket őriz 
a különleges kialakítású ház 
a pezsgő városközpontban.

Rendben lezajlottak az írásbeli érettsé-
gi vizsgák a fő tantárgyakból. Az idén 
elballagott diákoknak igencsak zsú-
foltan indult a május. A tanulók 2-án 
magyar nyelv és irodalom tantárgyak-
ból bizonyíthatták tudásukat. 

A 2011-es középszintű érettségi szöveg-
értési feladatsorának tárgya egy Nemes 
Nagy Ágnes mű volt, a szövegalkotási 
rész pedig Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz 
Mihály és Móricz Zsigmond munkáira 
épült. Az értő olvasást vizsgáló feladatlap 
kitöltésére mindössze egy óra, a fogalma-
zás kidolgozására pedig három óra állt a 
diákok rendelkezésére. Összesen 90 275 
nebuló jelentkezett középszintű vizsgára 
magyarból, emelt szintre pedig 1292-en 
vállalkoztak. A hivatalos megoldásokat 
az érettségi kezdete után 24 órával, tehát 
kedden reggel 8 órakor tették közzé. 
 A XI. kerületben 17 önkormányzati 
fenntartású középiskolában folynak az 
érettségik. Magyarból egyetlen újbudai 
diák sem írt emelt szintűt, matematikából 
76-an írták meg a nehezebb feladatlapot, 
történelemből pedig 95-en jelentkeztek az 
emelt szintre.
 Az Újbuda TV is utánajárt, ki hogyan 
idézi fel saját érettségijét. A megkérdezet-
tek fele emlékezett, mit húzott a szóbe-
liken, de a lakók nagy része nem követte 
figyelemmel a mostani érettségi tételeket. 
Volt, aki inkább humán beállítottságú, így 
a magyar és történelem érettségire gondol 
szívesebben vissza, de természetesen akadt 
olyan is, akinek a matematika érettségije 
pillanatok alatt készen lett.
 Az idei matematika érettségin a függ-
vények, halmazok és térfogatszámítások 
is előkerültek, a feladatokat középszinten 
89 316-an, emelt szinten pedig 2941-en töl-
tötték ki. Május 4-én, szerdán a jobbágy-
felszabadítás, a rendszerváltás, a Kádár-
korszak, az alkotmány és Mátyás király is 
szerepelt a középszintű történelem érettsé-
gi esszéfeladatai között. Május 5-én angol-
ból, 6-án pedig németből lehetett vizsgáz-
ni. Az írásbeli érettségik egyébként május 
23-áig tartanak, majd pár nap szünet után 
újból vizsgáznak a tanulók, ugyanis június 
2-án veszi kezdetét a szóbeli érettségi.

Petőfi, Csokonai 
és Móricz az 
érettségin

A Gyógyír XI. Kft. nyílt napja évről évre 
egyre több látogatót vonz. Az idei 
rendezvényen abban is segítettek a 
szülőknek, milyen szempontok alap-
ján érdemes sportágat választaniuk a 
gyerekeiknek.

– Bár immár többéves hagyománya van 
a Gyógyír Családi Egészségnapnak, a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban 
az idősebb korosztály veszi igénybe az in-
gyenes egészségügyi szolgáltatásokat. Épp 
ezért üdvözöltük azt a kezdeményezést, 
amely a szülőknek nyújt segítséget abban, 
hogy megtalálják gyermekeik számára az 
ideális sportágat – nyilatkozta Hoffmann 
Tamás polgármester. Az egészségnapon 
is bemutatott módszernek köszönhetően 
pszichológiai, antropometriai és mozgás-
szervi vizsgálatok segítségével határozzák 
meg az orvosok, pszichológusok, sport-
szakemberek, hogy a 8–12 éves gyermekek 
melyik sportágban lennének a legeredmé-
nyesebbek, illetve melyikben éreznék ma-
gukat a legjobban.
 Először pszichológiai elemzés készül: 
elbeszélgetnek a szülőkkel és a gyerekek-
kel is. Feltérképezik többek között az olyan 
sporthoz kapcsolódó tulajdonságaikat, 
mint a stressz- és monotóniatűrő, valamint 
helyzetfelismerő képesség. Ezután követ-
kezik az antropometriai felmérés, amellyel 
megállapítható a gyermek várható magas-
sága, testalkata. A két vizsgálat után már 
körvonalazódik, milyen típusú sportágak 
jöhetnek szóba. Végül egy mozgásszervi 
vizsgálattal azt is meghatározzák, melyik 
sportág nem ajánlatos. Például, ha valaki-
nek x-lába van, nem érdemes a maratoni 
futással próbálkoznia, mert az ízületek nem 
bírnák el az évtizedes terhelést.
 A kivizsgálásokat követően összeáll a 
végső javaslat, amelyet kéthetes edzés kö-
vet, ekkor a gyakorlatban is megfigyelik, 
hogy a gyermek miként viszonyul az adott 
sportághoz. – Úgy gondoltuk, ha a szülők 
elhozzák csemetéiket erre a vizsgálatra, 
talán ők is kipróbálnak olyan szűréseket, 
amelyekért egyébként nem biztos, hogy 
eljönnének a rendelőintézetbe. Ha elláto-
gatnak hozzánk a gyerekek, a szülők és a 

nagyszülők is, akkor valóban a családról 
fog szólni a Gyógyír Családi Nap – fo-
galmazott Kóti Tamás, a Gyógyír XI. Kft. 
igazgatója. 
 A szűrővizsgálatok ebben az évben 
is rendkívül sok érdeklődőt vonzottak. 
A legnépszerűbb vizsgálat ezúttal is a 
vércukor-, a vérnyomás- és a koleszterin-
szűrés hármasa volt. Sokan végezték el az 
allergia- és az asztmatesztet, de szemvizs-
gálaton és különböző életmód-tanácsadá-
sokon is részt vehettek az idelátogatók. Az 
egészségnap egyik fontos állomása volt az 
a lakossági fórum is, ahol a résztvevők az 
országos, valamint a kerületi egészségügyi 
helyzetről faggathatták Újbuda vezetését.
 Gyorgyevics Miklós, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke hang-
súlyozta, vannak még megvalósítandó 
feladatok ezen a területen. Újbuda Ön-
kormányzatának rövid távú tervei között 
szerepel a Gyógyír XI. Kft. zökkenő-
mentes járóbeteg-ellátásának biztosítása, 
valamint a tárgyi-eszközbeli fejlesztések 
támogatása is. Noha csak közvetett mó-
don érinti a kerületet, mégis lényeges, 
hogy javuljon a fekvőbeteg-ellátás a Szent 
Imre Kórházon belül, amelyhez az Ön-
kormányzat is segítséget nyújt. A beteg-
ségek kezelésén túl a prevencióra is nagy 
hangsúlyt kíván fektetni Újbuda veze-
tése, így tovább folytatódik a HPV-vírus 
elleni oltássorozat, de szűrővizsgálatokat 
és egyéb egészségmegőrzéssel kapcsola-
tos rendezvényeket is kiemelten támogat 
a kerület.
 Rétvári Bence államtitkár az országos 
egészségügyi helyzetre is kitért. A gyógy-
szerkasszával kapcsolatos intézkedésekről 
úgy nyilatkozott, fontos, hogy az orvosok 
és betegek között szorosabb együttműkö-
dés jöjjön létre. Mint mondta, Magyaror-
szágon tíz beteg közül csupán kettő szedi 
be a hosszú távra felírt gyógyszereket, míg 
Finnországban nyolcan követik az orvos 
utasításait. A mostani rendelkezés szerint 
azoknak, akik csak alkalomszerűen sze-
dik be a gyógyszereket, vagyis rontják a 
kezelés eredményét, jóval magasabb lesz a 
tabletták ára, mint azoknak, akik betart-
ják az orvos utasításait.                             K.A.

Családi egészségnap

Gyógyítás és 
prevenció egy helyen

2003 óta minden évben május 6-án, a Magyar 
Sport Napján rendezi meg egész napos prog-
ramját a Grosics iskola. A vidám hangulatú 
rendezvény szurkolástól volt hangos. 
A hagyomány elindítója Kiss Mihály igazgató, 
aki idén immár 10 éve vezeti az Újbudai Grosics 
Gyula Sport Általános Iskolát. A sportnapon a 
több mint négyszáz diákkal együtt Hoffmann 
Tamás polgármester, Simicskó István ország-
gyűlési képviselő és Kocsis Sándor, a Sport Kft. 
igazgatója is bekapcsolódott a programok-
ba: beálltak kosárlabdázni a tanulók közé. Az 
eseményen részt vett az iskola névadója, az 
áprilisban a Nemzet Sportolójává választott 
Grosics Gyula is, aki szerint a sportolási lehető-
ségek ma már jóval szélesebb körben érhetők 
el a gyerekeknek, mint amikor ő volt iskolás. 
Az idei eseményen az alsó tagozat atlétika-
versenyen vehetett részt, a felsősöknek pedig 
streetballbajnokságot szerveztek, melyen 30 
csapat indult. A legnépszerűbbnek a büntető-
dobó-verseny bizonyult, ahol évfolyamonként 
a legjobb büntetőt dobó gyerekeket díjazták 
egy sportszeráruház ajándékaival.
Jakobszen Tamás, a sportiskola testnevelő 
tanára kiemelte, a gyermekkorban elkezdett 
sport nemcsak erősíti a testet, a szellemet, de 
a tanulásban is nagy segítséget nyújt. A moz-
gás, a szabályokra épülő játékok fejlesztik a 
gyerekek koncentrációs képességét, kitartását. 
A pedagógus szerint nem lehet egyhuzamban 
öt-hat tanórát végigülni úgy, hogy végig frissek 
maradjanak a diákok. A Grosicsban éppen ezért 
napi két tesiórát tartanak az osztályoknak, és a 
tanítási időn kívül szervezett programokkal is 
arra buzdítják a diákokat, hogy mozogjanak.

VIII. Újbudai Ünnepi Könyvhét

Supka Géza neves publicista, régész és művészettörténész 1927-ben, Miskolcon 
a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete közgyűlésén 
fogalmazta meg a könyvhét gondolatát. Eredeti javaslata szellemében a jogutód 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg az 
Ünnepi Könyvhetet. Kerületünkben idén immár 8. alkalommal rendezik meg 
az Újbudai Ünnepi Könyvhetet június 2–5. között, párhuzamosan a Vörösmarty 
téren folyó 82. Ünnepi Könyvhét eseményével. 
A rendezvény helyszíne a Kőrösy József utca, Allee bevásárlóközpont melletti 
sétáló rész, ahol koncertek, bemutatók, dedikálások, gyermekelőadások és kéz-
műves foglalkozások is színesítik a programot. Újbuda Önkormányzata fontos 
feladatának tekinti a kultúra támogatását, ennek megfelelően továbbra is ingye-
nes megjelenést biztosít a felállítandó 20 pavilonban a rendezvényen megjelenni 
szándékozó könyvkiadóknak és könyvterjesztőknek. A VIII. Újbudai Ünnepi 
Könyvhétre mind a négy napon 10–18 óráig várják az érdeklődőket. 
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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 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerdán 9–12 óráig. 
Tel.: 3723-497.

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).

   Rétköz u. 7. (Eleven Center). 
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden 
9–13, szerdán és csütörtökön 14–18 
óráig, pénteken 9–13. Tel.: 248-0777.

Bartók Béla út 120–122.
Ügyfélfogadás: 
Hétfőtől péntekig 8–20 óra között.
Telefon: 1818 (a nap 24 órájában).
Honlap: www.kormanyablak.gov.hu
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu

ÚJBUDAI KORMÁNYABLAK
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
IGAZGATÓSÁG 

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP)
önkormányzati képviselő
Elérhetőség: bacs.marton@ujbuda.hu
DR. BAJOMI IVÁN (LMP)
önkormányzati képviselő
hétfőn 18–19 óra között. Gazdagréti 
Közösségi Ház (Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második csütörtökén 17 
órától. 
Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06-20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Időpont-egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második szerdáján 18–
20 óráig. Lágymányosi Közösségi Ház 
(Kőrösi J. u. 17., fszt. 5.)

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden második kedden 14–17 óra kö-
zött. Cím: Bocskai út 39–41. 
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap első kedd 17–18 
óráig KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
Elérhetőség:
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 16.30–18 
óráig. XI. Kerületi Logopédiai Intézet 
(Kanizsai utca 17–25.) Elérhetőségek: 
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óra között, Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. Elérhetőségek:
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/260-1100
Elérhetőségek: www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Időpont-egyeztetés fogadóórára: 372-4620
LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő

Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája
18–20 óráig (Budafoki úti Fidesz-iroda)
Elérhetőség: ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első
keddjén 16.30–18 óráig.
Karinthy Frigyes út 9.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó-
nap harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai utca 5., III.
304. Bejelentkezés: 372-4672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfő 17–18 óráig.
Domokos Pál Péter Ált. Isk.
(Sopron út 50.) Elérhetőség: n.antal.
aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17
órától. Villányi út 20/A. Időpont-
egyeztetés:06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtö-
kén 17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden harmadik hétfő
17.30–19 óráig Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 
2.) Elérhetőség: sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Fogadóóra: minden hónap negyedik
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órá-
tól. Villányi út 20/A. Bejelentkezés: szabo.
gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hó utolsó keddjén 17 órakor. Bartók 
Béla út 19. (bejárat a Mészöly utcából)
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök
17–18.30 óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45.). Elérhetőség: 06/20/ 
250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30 
óráig. Keveháza utcai Óvoda 
(Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
óráig. Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
Elérhetőségek: 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com
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Ügyintézés és információk 
az interneten:  

www.ujbuda.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

Újbuda Önkormányzata közel három 
éve együttműködési megállapodást írt 
alá a kerületben található három nagy 
egyetem karaival. A kooperáció értel-
mében a hallgatók féléves vizsgafel-
adatként lehetséges terveket készíte-
nek egy valós közterületi problémára, 
így a hivatal friss ötletekkel, az egyete-
misták pedig életszerű, kreatív tapasz-
talatokkal gazdagodhatnak. Legutóbb 
a Sas-hegyi Természetvédelmi Terület 
rendezési koncepcióit mutatták be a 
kertészetis fiatalok.

A Polgármesteri Hivatal nagytermében 
rendezett bemutatón a Corvinus Egyetem 
Tájépítészeti Karának hallgatói tartottak 
prezentációt arról, hogyan tennék rendbe 
a természetvédelmi terület környékét. Ezt 

a részt annak idején azért nem építették 
be, hogy védje a rezervátumot, a szabadon 
hagyott terepen azonban hajléktalanok 
telepedtek meg, valamint illegális szemét-
rakások keletkeztek. A végzős tájépítészek 
a probléma megoldására véderdősáv, köz-
park vagy a helyi közösség által fenntartott 
mezőgazdasági termőterület kialakítását 
vetették fel terveikben, de volt, aki kaland-
parkban gondolkodott.
 Sallay Ágnes egyetemi docens a ta-
lálkozón elmondta, a feladatnak azért is 
örültek a tanulók, mert ezúttal nem egy 
százszor feladott, csak papíron létező pél-
dát kellett megoldaniuk, hanem egy valós 
helyzetet gondolhattak újra. Az ELTE Ter-
mészettudományi Kara, a Budapesti Mű-
szaki Egyetem és a Corvinus diákjai már 
korábban is bizonyítottak, például a Bikás 
Park átszervezésében is praktikus elkép-
zelésekkel jelentkeztek. Ha Újbuda Ön-
kormányzata fantáziát lát az ötletekben, 
lehetséges, hogy felhasznál majd egyes 
elemeket a megvalósításban.                

  T. D.

Egyetemista 
tervek a  
Sas-hegyre

Ötletbörze

Újbudán 130 ezer polgár él, közülük 40 
ezren betöltötték már a 60. életévüket. 
E korosztály számára a kerület önkor-
mányzata a szociális és egészségügyi 
ellátórendszer mellett komplex prog-
ramot működtet, melynek átfogó 
célja az időskorúak életminőségének 
javítása, közösségi szerepük és érdek-
érvényesítésük erősítése. A 60+ Prog-
ram népszerűsége és sikere töretlen: 
több tízezren vesznek részt benne, 
az Újbuda 60+ Kedvezménykártyát 
eddig 10 860-an igényelték, a nyelv- és 
internettanfolyamokat évente ezren 
végzik el, és idén is közel ennyien jut-
nak kedvezményesen színházjegyhez.

A kerület három éve Magyarországon 
elsőként segíthette a hatvan feletti kor-
osztály életminőségének javítását, egész-
ségének megőrzését egy uniós pályázat 
elnyerésével. Április 29-én szakpolitikai 
egyeztetést tartottak a programról, me-
lyet egy tájékoztató előadás követett a 60+ 
résztvevőinek, önkénteseinek, érdeklődő-
inek. Az esemény kapcsán Molnár László 
alpolgármestert kérdeztük arról, mit tart 
az Önkormányzat a program legnagyobb 

eredményének. – Három dolgot emelnék 
ki. A legfontosabb, hogy olyan programot 
tudunk adni a kerületben lakó időseknek, 
amely több szempontból is (például célo-
kat, motivációt kapnak, lehetőséget önma-
guk megvalósítására, testi-lelki kondíció-
juk javítására, kapcsolataik, érdekeik erő-
sítésére) emeli életük minőségét és csök-

kenti az idősekre fordítandó egészségügyi, 
szociális kiadásokat. A program működé-
se kapcsán olyan tapasztalatokra tettünk 
szert, melyek nemzeti és európai szinten 
is hasznos segítséget adhatnak. Aktív 
szerepvállalásunk pedig az idősek hely-
zetének javításában nem csupán emberi 
értelemben jelent „hasznot” számunkra, 

Az idősbarát közösségeké a jövő
de elismerést hozott és hoz Újbudának 
Magyarországon és az Európai Unióban 
egyaránt – foglalta össze a szociális ügye-
kért felelős alpolgármester.
 Az eredményekkel azonban nem elég-
szenek meg: a programot továbbfejlesz-
tik: az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 
lehetőségek terén szélesítik a kínálatot, és 
dolgoznak a civil szervezetek és az egyhá-
zak bevonásán, motiválásán is. Kiemelt 
cél, hogy a generációk közötti kapcsolat 
aktívabbá, széles körűvé váljon. – Meg-
becsüljük és értékeljük az idős embereket. 
Nemcsak azért, amit aktív korukban tet-
tek, hanem azért a jelenlegi aktivitásért, 
általuk vallott értékekért, tapasztalatukért 
és tudásukért is, amellyel a mai napig is 
tevékenyen támogatják Újbuda lakóinak 
közösségét. A program segít felszámolni 
az életkorból adódó hátrányos megkülön-
böztetést és a generációk közötti szaka-
dék okozta problémákat – hangsúlyozta  
Molnár László.
 A most futó projekt idén ősszel véget 
ér, de már megkezdődtek az előkészületek, 
hogy újabb pályázati források bevonásá-
val, a célközönséget szélesítve, folytassák a 
60+ programot.                                        K. M.

A 60+ Program elismerést hoz Újbudának

Harmadik születésnapját ünnepelte 
májusban az Újbuda Közterület-fel-
ügyelet. A hivatalos megnyitót köve-
tően egy hangulatos bográcsozással 
folytatódott az évforduló. 

2008-ban alapították az Újbuda Közterület-
felügyeletet azért, hogy a közösség igényei-
hez igazodva egy biztonságosabb, élhetőbb 
XI. kerületet teremtsenek. Az elmúlt évek 
során egyre bővült a szervezet állománya 

és feladatköre. A közterületek biztonsága, 
tisztasága, a térfigyelő rendszer üzemelteté-
se, valamint a parkolási feladatok ellátása is 
e szerv hatáskörébe tartozik.
 A tavaly szeptemberben indult gépjár-
mű-elszállítási projektnek köszönhetően 
150 roncsautótól szabadult meg a kerület, 
de a szabálytalan helyen parkoló gépko-
csikat is a közterületesek szállítják el. 2010 
decembere óta fokozottabban ellenőrzik az 
éjszakai üzletek és szórakozóhelyek nyitva 
tartását, valamint a szeszes italok közterü-
leten történő fogyasztását is. Nemrégiben 
hozták létre a Nonstop Újbuda diszpécser-
szolgálatot, ahol a lakosság az észlelt problé-
mákat közvetlenül a rendvédelmi szervnek 
jelentheti be, így a felmerülő hibák sokkal 
hamarabb orvosolhatók. 
 Az Újbuda Közterület-felügyelet har-
madik születésnapjának hivatalos megnyi-
tójának a Fraknó utcai Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Centrum adott otthont. Az 
évfordulóval egybekötött állománygyűlésen 
értékelték a múltat, de a jövőbeni tervekről 
is szó esett. Az összejövetel után az Önkor-
mányzat repülőtéri faházában egy hangu-
latos bográcsozással és karatebemutatóval 
ünnepeltek a dolgozók, ahol dr. Komáromi 
István tábornok ezúttal előadóművészként 
szórakoztatta a társaságot.

K. A.

Már három szál gyertya égett a szülinapi tortán

Ünnepeltek a közterületesek
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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 
minden páros hét keddjén 16–18 órá-
ig. Minden hétfőn 17 órától befektetési 
tanácsadás euró- és svájcifrank-ala-
pú, megbízható hozamú termékek 
tárgyában. Rozgonyi György Gábor 
segítségével (R2G Financial) emellett 
legális adócsökkentő megoldások be-
mutatása cégeknek. Időpontfoglalás a 
+36/20/958-6769 telefonszámon vagy a 
gyrozgonyi@gmail.com e-mail címen.
Programok:
Május 18-án 18 órakor Budai Polgári Est: 
Beszélgetés a múlt század nagy tanújá-
val. Dr. Rétvári Bence vendége Horthy 
Istvánné Edelsheim-Gyulai Ilona a 
Szent Margit Gimnázium dísztermében 
(Villányi út 5.).
Május 25-én 18 órakor színházi est 
„Mustármag” címmel Wass Albert mű-
veiből. Szerkesztette és előadja Kulcsár-
Székely Attila a Székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház színművésze.

AZ ÚJBUDAI MSZP PROGRAMJA
15-ös sz. országgyűlési választókerület 
irodája. Helyszín: Bartók Béla út 19. 
(bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-
6235. Nyitva tartás: csütörtökön 16–18 
óráig; 16-os sz. országgyűlési válasz-
tókerület választási irodája. Helyszín: 
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. Nyitva 

tartás: hétfőtől csütörtökig 10–17, pén-
teken 10–13 óráig; 17-es sz. országgyű-
lési választókerület irodája. Helyszín: 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711. Nyitva 
tartás: hétfőn és csütörtökön 16–19 
óráig.
Állandó program (Mérnök u. 40.):
Minden hónap első szerdáján 17–19 
óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; 
adó, könyvvezetési és vállalkozási; la-
kásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyek-
ben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: 
www.mszpujbuda.blog.hu

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hét-
főtől péntekig 14–18 óráig tart nyit-
va. Tel.: 209-0474. Látogassa meg az 
Országházat! Dr. Rétvári Bence vezeté-
sével parlamenti látogatást szervezünk. 
Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes út 
9. szám alatti irodában. Május 24-én 
18 órakor Salamon László ogy. képvi-
selő, a korábbi Alkotmány Előkészítő 
Bizottság elnöke tart előadást az új 
Alkotmányról. Május 25-én 17–18 óra 
között nyugdíjba menetellel és nyugdíj-
jal kapcsolatos tanácsadás.

LMP-HÍREK
Az LMP-s önkormányzati képviselők 
tevékenységéről és az LMP délbudai 
területi szervezetének programjairól 
részletesen tájékozódhat blogunkon 
http://delbudamaskepp.blog.hu és hon-
lapukon: http://delbuda.lehetmas.hu. 
Ha elektronikus hírlevelünkből sze-
retne tájékozódni tevékenységünkről, 
programjainkról, küldjön egy e-mailt-t 
a bp1122@lehetmas.hu címre!

KÖZÉLETI PROGRAMOK

Miért pont ennyi?

Környezetvédelem

Ipari katasztrófák árnyékában 
címmel rendeztek nemzetközi 
konferenciát a Zsombolyai 
utcában május 6–8. között. 
A TIT, a Le Monde diplomatique 
magyar és kelet-közép-európai szer-
kesztősége, valamint a Levegő Mun-
kacsoport közös rendezvényét az EU 
„Európa a polgárokért” és a Budapesti 
Francia Intézet támogatta. A külföldi 
és magyar vendégeket Hoffmann 
Tamás polgármester fogadta, 
köszöntötte.

A programot Janez Potocnik, az Európai 
Bizottság környezetvédelemért felelős biz-
tosa nyitotta meg, majd Illés Zoltán, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium környezet- és 
természetvédelemért, valamint vízügye-
kért felelős államtitkára vette át a szót. A 
szlovén származású európai politikus és 
magyar kollégája aznap Devecseren és 
Kolontáron, a tavaly októberben tíz ember 
életét követelő ipari katasztrófa helyszínén 
tett látogatást.
 Illés Zoltán arról számolt be, a baleset 
óta a több mint ezerhektárnyi vörösiszappal 

Ipari katasztrófák árnyékában
Háromnapos közéleti konferenciát tartottak a TIT-ben

szennyezett terület 70%-át megtisztították, 
a teljes munkát június végéig kívánják elvé-
gezni. Megtudhattuk, hogy a magyar kor-
mány európai léptékkel mérve is példátlan 
mértékű kártérítést nyújt a károsultaknak, 
hiszen egy időben 206 házat építenek a lak-
hatatlanná vált ingatlanok tulajdonosainak, 
akik maguk választhattak a rendelkezésre 
álló tervek közül. 
 Szó esett az uniós és a hazai jogi szabá-
lyozás helyzetéről, valamint az ipari tevé-
kenységet végző cégek kötelező biztosítá-
sának szükségességéről is. Janez Potocnik 
szerint az EU nagyon fontosnak tartja, 
hogy a tagországok beemeljék az európai 
jogszabályokat saját nemzeti jogszabályaik 
közé, amit szigorúan ellenőrizni is fognak. 
Illés Zoltán elmondta, az EU-s irányelvek-
nek megfelelően éppen készül egy új tör-
vény, amely hazánkban is bevezeti a kö-
telező biztosítást azon cégeknél, amelyek 
tevékenysége környezetvédelmi engedély 
vagy egységes környezethasználati enge-
dély (IPPC) köteles. A készülő jogszabályt 
a parlamentben már ősszel elfogadhatják, 
így a jövő év elején életbe léphet. 
 A konferencián felszólalt többek közt 
Vass Gyula, az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főosztályvezetője, 
Sylvie Mayer volt Európai Parlamenti kép-
viselő, Anne-Cecile Robert, a Le Monde 
diplomatique főszerkesztő-helyettese, 
Jávor Benedek, az Országgyűlés Fenn-
tartható Fejlődés Bizottságának elnöke, 
Lukács András, a Levegő Munkacsoport 
elnöke és több környezetvédő szervezet 
képviselője is. 

D.R.

100 éves néniket köszöntöttek

FENT: Kenyeres Erzsébet egy szegény kubikos csong-
rádi család negyedik gyermekeként született 1911-
ben. Édesanyja Nusinak becézte, és férjének is így 
mutatkozott be első találkozásukkor. A Kenyeres csa-
lád a jobb élet reményében Pesterzsébetre költözött, 
ahol azonban nemhogy a gyerekek taníttatására, de 
tüzelőre sem volt pénzük. Nusi néninek 12 éves korá-
ban már dolgoznia kellett, a helyi zománcgyárban napi 
12 órát robotolt, majd dolgozott a Gellért Szállóban is. 
16 évesen szövőnő lett: – Abban az időben az egyetlen 
„luxus”, amellyel megjutalmaztam magam, az a heti 
egyszeri nagy pohár tejszínes tejeskávé volt – emlék-
szik vissza a nehéz időkre Nusi néni. Férjével egy fod-
rászüzletben látták meg egymást először, takarékos 
és szorgalmas természetüknek köszönhetően később 
egy csepeli kertes házba költözhettek. – Laci mindig 
mondta, úgy kerültünk össze, mint két szalmaszál. 
Csak a munka váltott ki minket a nyomorból – meséli 
Nusi néni, aki lassan 29 éve vesztette el férjét, és most 
a kamaraerdői idősek otthonában él. 

Most ünnepelte 100. születésnapját Vukov Ferencné is, aki 1992 
óta él a Fraknó utcai Újbudai Idősek Otthonában. A szép kort meg-
élt hölgyet százszeletes tortával ünnepelték a barátok és a lakótár-
sak, a kerület nevében pedig Hoffmann Tamás polgármester adta 
át a jókívánságokat. Vukov Ferencné évtizedek óta él Újbudán, a 
Vendéglátóipari Vállalat különböző egységeiben volt pénztáros. 
Amíg egészségi állapota engedte, szívesen kézimunkázott, kezei 
alól szép horgolt és kötött munkák kerültek ki.

Hoffmann Tamás polgármester hatalmas ajándékcsomaggal és miniszter-
elnöki emléklappal köszöntötte fel 100. születésnapján Dénes Józsefnét 
farkasréti otthonában. Az 1911-ben született, korához képest rendkívül aktív 
Kati néninek megadatott, hogy négy dédunokáját is ismerheti. Az egykor az 
édesipari gyárban, majd a történeti múzeumban dolgozó idős hölgy szerint 
az egy évszázados kor áldás és átok egyszerre. – A memóriám, a hallásom és a 
látásom nem a régi, de nem panaszkodhatom. Mindenkinek olyan szép idős-
kort és olyan gondoskodó gyerekeket, unokákat kívánok, mint amilyenek az 
enyéim – mondja vidáman Kati néni, aki még ma is önállóan jár templomba 
és vásárolni. A százéves hölgy 1946 óta él Újbudán.

II. János Pál pápa embersége címmel nyílt tárlat 
az Allee Bevásárlóközpontban. Május 11-éig 
volt látogatható az a népszerű vándorkiállí-
tás, melyet Basa Ottóné Révész Erzsébet hat-
vani művésztanár indított el 2005-ben. Idén 
összesen hétszáz pályamunka érkezett be a 
világ minden tájáról: a díjazott országok között 
Magyarország mellett szerepelt még Románia, 
Szlovákia, Lengyelország, Peru és Indonézia.  
Elsőként Hatvanban állították ki a 32 győztes 
munkát, melyet II. János Pál pápa május 1-jei 
boldoggá avatása alkalmából már Rómába szál-
lítottak. A Vatikáni Szentszék Magyarországi 
Nagykövetségén látható kiállítást Schmitt Pál 
köztársasági elnök nyitja meg május 27-én. 
A pályaművek másolataiból álló újbudai tár-
lat Rétvári Bence államtitkár, Szentimreváros 
országgyűlési képviselője kezdeményezésére 
jött létre. A kiállítást már külföldre és legalább 
10 magyar nagyvárosba hívták meg. A pálya-
művekben a legfigyelemreméltóbb az, hogy 
a gyerekek mennyire élethűen adták vissza 
munkáikban II. János Pál pápa legjellemzőbb 
vonásait: a szeretet, a gondoskodás, a fiatalok 
felé való fordulás, a népek szeretete, vagy a 
megbocsátás, csakúgy, mint a biztatás egy-
aránt megjelenik a rajzokon. 

Gyerekrajzok II. János Pálról

Környezetünk megóvása, az erre 
való tudatos nevelés azt teszi lehe-
tővé, hogy a most felnövekvő nem-
zedék számára természetes legyen 
a környezettudatos magatartás. 
Ezért az előző évek gyakorlatával 
szemben kidolgoztuk a környezet-
védelem egy másfajta stratégiai 
szemléletét. A megörökölt nehéz 
gazdasági helyzet ellenére, az idei 
költségvetésben az eddigi évekkel 
megegyező összeget, azaz 213,5 
millió forintot különítettünk el erre 
a célra.

Már az előző írásban is a gyermekek 
nevelésével, a megfelelő környezet 
kialakításával foglalkoztunk, ehhez 
azonban szorosan hozzákapcsolódik 
az is, ők milyennek látják a körülöttünk 
lévő természetet. Nagyvárosiak lévén 
olykor több energiát és fáradságot igé-
nyel a környezettudatos magatartás, 
amit ezért már kisgyerekkorban ki kell 
alakítanunk és elő kell segítnünk, hogy 
annak megvalósítása, az ahhoz szüksé-
ges eszközrendszer egyszerűbben elér-
hető legyen. Ahhoz, hogy gyermekeink 
megismerjék a kerület környezeti érté-
keit, fontosnak tartom, hogy a megfe-
lelő ismeretek a tanmenetben is helyet 
kapjanak. Emellett folyamatosan szer-
vezünk vetélkedőket a környezetisme-
ret és környezetvédelem témakörében, 
rajzpályázatokat írunk ki, 
illetve nemrégiben 
például a Tiszta-
ságot Újbudán! 
p r o g r a m b a 
is bevontuk 
a kerületi is-
kolásokat . 
E g y ú t t a l 
k ö z ö s e n 
ünnepel-
j ü k 

gyerekekkel a Föld napját vagy az ehhez 
a témához kapcsolódó Jeles Napokat is.
 A fiatalság környezeti nevelése mel-
lett azonban a felnőtteknek, a mi gene-
rációnknak is szüksége van az ismere-
tekre, hiszen be kell látnunk, mi egy tel-
jesen más közegben szocializálódtunk. 
Éppen ezért tesszük folyamatosan 
közzé a légszennyezettségi adatokat, 
támogatjuk a kerékpáros közlekedést, 
hivatalosan is Kerékpárbarát Kerületté 
szeretnénk válni, kiemelten kezeljük a 
zöldhulladék-gazdálkodást. A Prizma 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együtt-
működve szelektív hulladékgyűjtőket 
szállítunk ki a lakosok kérésére, műkö-
dik a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés, a forgalmasabb helyekre még 
több kukát helyezünk ki, igyekszünk 
kezelni a veszélyes hulladékokat, ezek 
külön gyűjtőnapot kaptak például a 
Tisztaságot Újbudán! programban is.
 A környezeti nevelés és a fenntart-
ható városüzemeltetés mellett a kör-
nyezeti stratégiánk harmadik alappillé-
re a területkezelés. Nem szabad ugyanis 
elfeledkeznünk a Feneketlen-tóról 
vagy a Hosszúréti-patakról. Előbbi ál-
lapotának és problémáinak felmérése 
ugyanolyan fontos, mint a patakme-
der rendezése. Ennek a tartóelemnek a 
legnagyobb beruházású terve azonban 
a Kamaraerdő mint turisztikai erdőte-
rület méltó funkciójának megterem-
tése, ami összhangban áll a környezeti 
nevelési célokkal is. A jelen forrásból 

a terület kultúrtörténeti, geológiai, 
állat- és növénytani értékeit, il-

letve az erdőművelést bemutató 
tanösvényt hozunk létre, amit a 
2012. évi Föld napja alkalmából 
szeretnénk átadni. Ez azonban 
csak az első ütem, hiszen a ké-

sőbbiekben erdei iskolát, majd 
vadasparkot is szeretnénk kiala-

kítani, egy olyan komplex helyet 
megteremtve, ami kikapcsolódás 
és szórakozás közben tanít min-

denkit a környezet értéke-
inek megőrzésére és a 

környezettudatos 
magatartás tanu-
lására.

Hoffmann Tamás 
polgármester
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A Sopron úti iskola öt évvel ezelőtt 
vette fel a csángókutató néprajztudós, 
Domokos Pál Péter nevét, az esemény 
tiszteletére pedig Csoma Gergely 
szobrászművész domborművet készí-
tett róla az iskola számára. Az intéz-
mény minden évben erre az alkalomra 
emlékezve tartja meg a hagyomány-
őrző programokkal tarkított iskolai 
napokat.

Az igazgatónő, Steigerwald Éva arról szá-
molt be, az emlékhéten a néprajzkutató 
életét és munkásságát szeretnék közelebb 
hozni az itt tanuló gyermekekhez. Az aulát 
díszítő dombormű megkoszorúzása után 
a diákok ellátogattak a névadó Széchenyi-
díjas magyartanár budafoki házához és 
Kerepesi temetőbeli sírjához, de a progra-

mok között kézműves foglalkozásokon és 
mesemondó délutánon is részt vehettek.
 A Csíkvárdotfalván született Do-
mokos Pál Péter földműves család gyer-
mekeként már fiatalon megtapasztalta a 
csíksomlyói kegyhely pünkösdi búcsú-
jának különlegességét. Ekkor találkozott 
először az ide zarándokló csángókkal. 
Később a moldvai csángó magyarság tör-
ténetének, kultúrájának elismert kutatója 
lett. Magyartanárként a Domokos iskolá-
ból többen személyesen is ismerték.
 Az intézmény központi ünnepségén 
az éppen 110 éve született Domokos Pál 
Péter mellett Lakatos Demeter csángó köl-
tőről is megemlékeztek. Az egyik legrégeb-
bi magyarlakta településen, Szabófalván 
született irodalmár archaikus, 500–600 
évvel ezelőtti nyelvjárásban beszélt és írta 
verseit. A 100 éve született költő soha nem 
járhatott magyar iskolába, így a román 
ábécé szerint írta le a magyar szavakat.
 A rendezvényre a moldvai csángók 
kultúráját ápoló Lakatos Demeter Egye-
sület is meghívást kapott. A szervezet tag-
jai – Demse Márton író és Csoma Gergely 
szobrászművész – beszédükben felidézték, 
a két ünnepelt sorsa egykor összefonódott, 
hiszen Domokos Pál Péter a Széchenyi-dí-
jával járó kétszázezer forintot arra fordí-
totta, hogy kiadja Lakatos Demeter verse-
it. A szobrászművész elmondta, a csángók 
száma mára erősen megfogyatkozott, nap-
jainkban közel ötvenezren élnek Moldvá-
ban. – Amikor az egyik legkeletibb csángó 
faluba érkeztem tanítani, kiderült, utoljára 
34 éve volt magyar nyelvtanítás a telepü-
lésen – érzékeltette a térség asszimilációs 
veszélyeit Csoma Gergely.

török

Névadójára emlékezett 
a Domokos iskola Április 30-án, szombaton délelőtt nagy 

érdeklődés mellett nyitották meg az 
első tanyasi gazdapiacot Albertfalván. 
A szervezők, Nagyné Antal Anikó és 
Ludányi Attila önkormányzati képvise-
lők szerint is minden várakozást felül-
múlt a környéken élők érdeklődése, 
így a heti rendszerességgel szomba-
tonként megrendezendő piacra még 
több gazdát, még nagyobb árukészlet-
tel várnak.

– Fontos dolog egy képviselőnek úgy is 
reprezentálni a lakosság érdekeit, hogy 
lehetőséget teremt egészséges és magyar 
élelmiszerek vásárlására. Emellett gyer-
mekkori baranyai élményeim is segítették 
az elhatározást, mert a nagyszüleim kert-
jében mindig friss zöldség és gyümölcs 
termett, aminek azóta is felejthetetlen, 
egyedi zamata volt – hangsúlyozta Nagyné 
Antal Anikó.  
 Először szabolcsi gazdákkal vették fel 
a kapcsolatot, majd 2010 októberétől több 
alkalommal rendeztek kedvezményes al-
ma-, hagyma- és burgonyavásárt Kelen-
földön, az épülő Szent Adalbert-plébánia 
területén, Musics Antal esperes-plébános 
támogatásával. 
 A jó szervezés érdekében egyeztetést 
kezdeményeztek Balogh József országgyűlési 
képviselővel, aki a Magyarországi Tanyákon 
Élők Egyesületének (MTÉE) elnöke, vala-
mint az első budapesti tanyasi áruk boltjá-

nak létrehozója. Az ügy sikeréhez hozzájá-
rult Simicskó István Kelenföld-Albertfalva 
országgyűlési képviselője és Hoffmann Ta-
más polgármester támogatása is.
 A Bács-Kiskun megyei tanyavilágból 
érkezett őstermelők valóban kiváló minő-
ségű árukkal és nem mellesleg rendkívül 
kedvező árakkal mutatkoztak be. A friss 
zöldségek-gyümölcsök mellett házi tojás, 

Sikeres piacnyitás Albertfalván

A vásárlás mellett beszélgetésre is lehetőség nyílt

Kiváló minőség, kedvező árak

tejtermékek, húskészítmények és termelői 
méz is volt a kínálatban. Az említett nagy 
érdeklődésnek köszönhetően már első 
alkalommal a teljes árukészlet vevőre ta-
lált, így azóta még szélesebb és gazdagabb 
kínálat várja a vásárlókat szombatonként 
8 és 12 óra között az Albertfalvai Piacon 
(1116 Bp., Fehérvári út 213.).

Szabó Zsolt

110 éve született a csángókutató

Az eredeti folklór zene széles palet-
táját tárta elénk a 2011-es Budapest 
Folk Fest, ahol a jó hangulatról az 
ország, sőt, Európa leghíresebb folklór 
zenekarai gondoskodtak. Az ötnapos 
folklórzenei fesztiválon idén Bulgá-
ria, Szerbia, Románia, Franciaország 
zenészei és zenekarai mellett a hazai 
élvonal együttesei léptek színpadra a 
rendezvény három helyszínén. 

A szervezők szerint a folk nem csak ha-
gyományőrzés vagy múzeumi látnivaló, 
sokkal inkább az egyik legéletképesebb, 
folyamatos fejlődésben, változásban 
lévő műfaj.
 – A folk egy mély kút, ahonnan meg-
annyi más stílus is táplálkozik, kimeríthe-
tetlenül gazdag, személyes, egyszerű, befo-
gadó. Ott van az emberi hangban, a hege-
dű, a cimbalom, a szaxofon, vagy akár az 
elektromos gitár akkordjaiban egyaránt. 
Ereje, hatása minden esetben a zenében 

van, ennek a hitelét a közönség igazolja 
vissza. Örülünk, hogy megteremthetjük a 
lehetőséget, hogy mindenki ízlése szerint 
választhasson – fogalmazták meg a Buda-
pest Folk Fest 2011 célját.
 A paletta pedig valóban színes volt. A 
közönség találkozhatott az ötéves születés-
napját ünneplő, világhírű Cimbalibanddal, 
a méltán híres Herczku Ágival, a Söndörgő 
zenekarral. A fesztivált színesítette az East 
Gipsy Band és a Parno Graszt koncertje is. 
Május 15-én, a záró napon pedig igazi cse-
megével várták a folklórzene szerelmeseit. 
A Millenárison a Fanfara Ciocarlia és a 
Marko&Boban Markovic Orkestar mérte 
össze tudását és tehetségét. A két banda elő-
adásában 27 rezes muzsikált együtt, a nagy 
versengés igazi győztese azonban a közönség 
volt, amely a világ két legtehetségesebb fúvós 
zenekarát hallhatta.
 A Budapest Folk Festről május 20-án 
20 órakor láthatják az ÚjbudaTV összefog-
lalóját.

Budapest Folk Fest
Különleges zenei élmény
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Egy esős vasárnap délelőtt érkezem 
a Budafoki út régi kis cukrászdájába. 
Portáljának üvegablakán finoman 
metszett betűkkel olvasható: bolesz, 
kuglóf, sóssütemények. Az üzletben a 
pult mögött fiatalember várja a ven-
déget, de sehol egy lélek rajtam kívül. 
Én pedig a cukrászmestert keresem. 
Amikor édesanyámnak említettem, 
hogy a Budafoki úti cukiba megyek, 
ahol régen a tízes busz is megállt, kide-
rült, apró gyermekkoromban még a 
mi családunk is e helyről szerezte be a 
süteményt hétvégenként, 
sőt, tortát is rendeltünk a 
születésnapokra. A csodás 
orosz krémtortát! 

A műhelyből kisvártatva elő-
kerül egy szomorú szemű, 
bajuszos, mokány kis ember: 
a cukrászmester. László József 
hellyel, kávéval kínál, és már-
is ömlik belőle a szó. – Lassan 
nyolc éve, hogy kibővítettük 
az üzletet, a barátok biztattak 
rá, hogy le lehessen ülni kis 
asztalok köré – magyarázza 
a közelmúltat László József. 
– A falakon pedig Macskássy 
Izolda festményeiből egy 
minikiállítást láthatnak a 
vendégek – mutat körbe az 
asztalokkal teli térben a cuk-
rászmester. – Mindent meg-
próbálok, hogy becsábítsam 
a vendéget, de hat éve na-
gyon nehéz. Nézzen körbe! 
– pattan fel székéről, és invi-
tál a műhely megtekintésére. 
– Csupa modern géppel dol-
gozunk, de szigorúan hagyo-
mányos alapanyagokkal. 
 A modern cukrászmű-
hely mellett előkerül egy 
igazi kincs Hegyesi József 
1893-ban kiadott Házi cuk-
rászat című kézikönyve, ezt ma is rendsze-
resen forgatja. – Melyik a legnépszerűbb 
sütemény? – érdeklődöm. – A tejszínes 
túrókrémszelet – hangzik a válasz. S ahogy 
nézem a hűtőpultban szépen egymás fölé 
rendezett süteményeket, nemcsak a túró-
krémtől, de a vaníliakrémmel töltött fehér 
fondant-nal áthúzott franciakrémestől is 
összefut a nyál a számban. 
 László József a Jégbüfében kezdte pá-
lyafutását, és 1976-ban már mint mester 
és kisiparos vette át Halász Évától a Buda-
foki út 53. szám alatti üzletet. Nemcsak a 
családi vállalkozást vitte sikerrel, de a kö-
zelmúltig a cukrászmester-vizsgabizott-
ság alelnökeként is dolgozott. – Őrizzük a 
hagyományokat – azzal beszalad a kony-
hára, és kisujjnyi nyerstésztával jön elő. 
– Ez a kindli – magyarázza –, és közben 

gyakorlott ujjakkal megcsipkedi a tésztát, 
mutatja, hogy milyen lesz az édesség végső 
formája. – Fehérborral és libazsírral ké-
szítjük, mákos és diós változatban, a kindli 
a zsidó hagyomány része. A ’60-as évek-
ben az Igrinyi József cukrásziskolában a 
katolikus és a zsidó cukrászsütemények 
elkészítését is megtanították – meséli.
 – Csütörtök a túróstáska, a bolesz és 
a kávéfánk napja nálunk, pénteken a zsi-
dók számára barheszt készítünk, a kato-
likusoknak kuglófot. A hétvége pedig a 
franciakrémes ideje – árul el részleteket 

a heti rendből a mester. Remekei város-
szerte ismertek, karamellás kuglófjáért 
sok édesszájú rajong. László József kug-
lófjának lényege, hogy saját töltelékében 
sül meg. Nekem is elmagyarázza a sülő 
tészta megfordításának csínját-bínját, ettől 
a művelettől csurog ki a megolvadt vaj és 
cukor, fényes karamell bevonatot képezve 
a tészta megkelt dundi testén.
 – Sokaknak megmutattam már az el-
készítését, le is van írva a receptje, de hiába 
sikerült elkészíteniük egyszer, nem biztos, 
hogy másodszorra is megy. Magam is pró-
báltam már többféle módon elkészíteni, 
de rámával nem olyan, mint vajjal – jegyzi 
meg. Ragaszkodom az eredeti hozzáva-
lókhoz! Nem csak gyakorlat kell hozzá, 
érzésből kell csinálni! 

Jadviga

A karamellás kuglóf 
mestere

László József cukrászmester

A 100 éves házak sorozatunk következő 
gyöngyszeme a Bartók Béla út 15. szám 
alatti ikerépület, amely most ünnepli 
jubileumát. Nézzék el nekem, ha írá-
somban kissé elfogult vagyok, hiszen 
én is ebben a házban, ezen a környéken 
cseperedtem fel, és a mai napig meg-
dobban a szívem, ha arrafelé járok.

Most is emlékszem, ahogy a Bartók suli-
ból egyenesen a Gárdonyi téren lévő kis 
bazárba rohantunk a barátnőmmel, hogy 
BROS-matricát és Michael Jackson-kitű-
zőt vehessünk, a maradék pénzből pedig a 
közeli fagyizóban együnk egy kis fagyit a 
bátyámmal – ami jóllehet jeges és ízetlen 
volt, ma mégis édes, finom zamatot érzek 
a számban, ahogy erre gondolok.
 Soha nem felejtem el a nyárfa hófehér 
szálló termését, ahogy ellepte az udvart, a 
kedves Panni nénit a lenti közértből, vagy 
azt, ahogy barátnőmmel a ház folyosójá-
ról lestük „Depest”, a suli ügyeletes szív-
tipróját, és persze oltári viccesnek találtuk 
az egészet. A „Bartóknak” a zsúfoltsága 
ellenére is egyfajta tiszta bája 
volt, és ezt máig őrzi. 
– Így van ez a 15. 
számú házzal is 

– meséli Sükösd Gábor, a „B” és „D” lép-
csőház közös képviselője, aki büszkén kí-
sér ki társalgásunk helyszínére, a Gellért-
hegy csodás zöldjére néző teraszra, ahol 
legfeljebb a madárcsicsergés zavarhatná 
meg beszélgetésünket. A közös képviselő 
igazi őslakos, hiszen nagypapája, a bohém 
bányamérnök 1926-ban költözött a házba, 
unokája pedig már ide született, és azóta 
is itt él. Mint mondja, becsüli-szereti ezt 
a patinás, különleges épületet. Gábor a 
családi anekdotákból úgy tudja, az ingat-
lan régen az egyház tulajdonát képezte, és 
paplakások voltak benne. A ház régi hom-
lokzati rajzán is ez áll: Főiskolai Internátus 
Egyesület. A létesítmény később bérház-
ként működött, majd szépen sorjában be-
népesedett a francia udvar.
 A különleges megjelenésű épület száz-
éves kora ellenére még ma is igen jó álla-
potban van, húsz éve újították fel teljesen. A 
„duplaház” nem hétköznapi látványt nyújt 
a Bartók Béla úton, ugyanis az egymással 
szemben lévő két-két lépcsőházat egy a fő-
útra merőleges, úgynevezett francia udvar 
választja el egymástól. Mintha egy önálló 

kis utcácska volna. A két 60 méter 
hosszú épület csaknem teljesen 
egyezik: a szecessziós ház világos 

falait fehér stukkók, különleges 
bagoly- és oroszlánfejek dí-

szítik, a vendéget pedig egy 
óriási, szépen kidol-
gozott, automatizált 

Heidekker stílusú 
százéves vaskapu 
fogadja. A Siegel 
Albin által terve-

zett épületben 
egy időben 

még Kosz-
t o l á n y i 
D e z s ő 
és Ottlik 
Géza is 

lakott. 
Ma a 
65 la-
k á s -

ban közel százan élnek, és – főleg az utca-
fronton – sok irodahelyiség is van.
 Az ötemeletes ingatlan 25 méter ma-
gas, a négy eredeti liftben régen még kar-
fás tonettszék is szolgálta az utasok kényel-
mét, azonban negyven évvel ezelőtt a régi 
patinás felvonókat az összes lépcsőházban 
„szocreálra” cserélték. A lakóközösség vá-
gya és terve az, hogy ezeket egy korszerű, 
stilisztikailag a múltat idéző formajegye-
ket viselő liftté alakítanák át – egyet már 
sikerült is felújítani.
 A Bartók 15. egyik régi „gyöngy-
szeme” a százéves falba szerelt központi 
porszívó-csatlakozó, ami a modern por-
szívó elődje – annak idején a cselédek 
elektromos kapcsolóval jeleztek egymás-
nak, hogy ne használják egy időben a be-
rendezést. A géphez egy 19 méter hosszú 
gégecsövet csatlakoztattak, és így a lakás 
bármely pontját ki lehetett takarítani. 
A közös képviselő, Gábor kis lurkóként 
ezen a központi porszívórendszeren ke-
resztül ledugott egy vezetéket a szomszéd 
lakásba, és így barátjával „ingyen tudtak 
telefonálni.” 
 Az épület „A” és „C” lépcsőházának 
közös képviselője, Szedlár György fiatal la-
kónak tartja magát, hiszen „csak” 40 éve 
él a Bartók 15.-ben. György mérnök, a kö-
zösség választotta meg közös képviselőnek, 
amit örömmel ellát. Szereti a házat, számá-
ra minden életszakaszban ideális volt ez a 
környezet: korábban gyerekeket nevelni, 
most meg nyugodtan pihenni és kikapcso-
lódni. Mikor feleségével, Ibolyával ideköl-
töztek még egyetlenegy szobában laktak, 
ráadásul 3-as társbérletben másokkal. Már 
a régi időkben is az ikerépület végében egy 
igazi játszótéren virgonckodtak a fiatalok, 
a nagyobbak pedig tollasoztak, fociztak 
– az ügyesebbek tanították a kicsiket, és 
örökéletre szóló barátságok köttettek. Gá-
bor is a téren rúgta a bőrt, amíg anyukája 
le nem kiabált az erkélyről, hogy: „Gábor 
vacsora!”, és persze ő igazi csintalan gyerek 
módjára annyit válaszolt: „Jaj, még öt per-
cet hadd maradjak, anyu!” Valódi gyerek-
paradicsom volt a Bartók 15. – a felhőtlen 
gyermekkor színhelye.
 – Az itt lakók ma is összetartanak, 
az egésznek van valami vidéki hangulata 
– állítják a közös képviselők, akik igen jó 
kapcsolatot ápolnak egymással, az em-
ber ugyanis nem tud nem összefutni a 
szomszédokkal az udvarban. Volt arra is 
példa, hogy egy nagy havazás alkalmával 
az összes otthon lévő férfiember lent volt 
az udvaron, a fiatal markos legények ha-
vat lapátoltak, a gondoskodóbbak egy kis 
melegítő pálinkát és erőt adó rágcsálniva-
lót hoztak, az idősebbek meg felügyelték, 
hogy minden rendben menjen. Ebben a 
„kis faluban” a város közepén, a Bartók 
15.-ben már száz éve minden rendben és 
békességben megy. 

Huszák Nina

Kis falu a város közepén 
Száz éves a Bartók Béla út 15. Modern gépek, hagyományos alapanyagok

FŐVÁROSI HÍREK
Mégis összekötik a budai villamos-
vonalakat. Több hónapos vita után 
megegyezett a Fővárosi és a II. Kerületi 
Önkormányzat, így elkezdődhet a bu-
dai fonódó villamoshálózat építése. A 
fejlesztést két részre osztották. Először 
a Moszkva tér irányába vezetik el az 
észak-budai villamosvonalat, és egyben 
fel is újítják a 17-es villamos pályáját. A 
vitatottabb kérdésről, a Batthyány tér fe-
lé tervezett vágányépítésről viszont csak 
további vizsgálatok után döntenek. A 
megegyezéssel nem veszik el az a körül-
belül ötmilliárd forintos uniós támoga-
tás, amit elkülönítettek az építkezésre.

   
Május 13-án átadták a Műegyetem rak-
partot. A 4-es metró Szent Gellért téri 
építkezése miatt zárták le 2006-ban a 
felső rakpartot és a Budafoki út forgal-
mát is korlátozták. Most is csak részben 
nyitották meg, kétszer egy sávon, az út 
egy része továbbra is zárt munkaterület 
marad. 

   
A tervek szerint átalakítják a fővárosi 
egészségügyi rendszert, de a kormány 
nem akar bezárni kórházakat – jelentet-
te ki az egészségügyi államtitkár. Szócs-
ka Miklós a szocialista Havas Szófia nyi-
latkozatára reagált, aki egy kormány-
előterjesztésre hivatkozva azt állította, 
hogy több budapesti kórházat be fognak 
zárni. Az államtitkár annyit mondott, 
hogy a fővárosban három sürgősségi 

központot hoznának létre, amely éjjel-
nappal fogadná a betegeket. Ezen felül 
eladnának néhány feleslegessé váló, 
vagy már most is üresen álló épületet, 
és az így befolyó pénzt fejlesztésre fordí-
tanák. Azonban egyetlen kórházat sem 
akarnak bezárni.

   
A Fővárosi Önkormányzat azt fontol-
gatja, hogy feljelenti a francia Alstomot. 
A cég képviselői ugyanis rágalmazták 
Budapest jelenlegi vezetőit egy francia 
bírósági tárgyaláson, és félrevezették 
a hatóságot – közölte Tarlós István. A 
francia vállalat képviselői azt állították, 

hogy a BKV-nak azért kell a pénz, mert 
nem tudja fizetni a béreket, és a főváros 
tavaly októberben már megállapodott 
az oroszokkal az új metrókocsik beszer-
zéséről. A versailles-i bíróság azért hall-
gatta meg a feleket, hogy eldöntse, jogo-
san akarja-e lehívni a BKV az Alstom 
bankgaranciáját, amiért a cég által gyár-
tott metrókocsik nem kaptak típusenge-
délyt. A döntést júniusban hozzák meg. 

   
Alacsonypadlós, használt trolibuszo-
kat vásárolt a BKV. A 15 jármű az el-
öregedett szovjet trolikat váltja fel. A 
megkímélt műszaki állapotú és ener-
giatakarékos járműveket 143 millió fo-
rintért vették meg, eddig a németországi 
Eberswaldéban futottak. A beszerzés 
olcsóbb volt, mint amibe ugyanennyi 
használt budapesti troli felújítása került 
volna. A pénzt a főváros beruházási tá-
mogatásából fizetik. 

   
Május 20-án megnyitják a városligeti 
csónakázó tavat, októberben pedig a 
műjégpályát is. A végéhez közeledik a 
másfél éve kezdett, majdnem ötmilliárd 
forintba kerülő nagyfelújítás. Már vet-
tek 25 új, egyedi csónakot, amit bérelni 
lehet majd. A tavat a közeli Széchenyi 
fürdő elhasznált gyógyvizével, vala-
mint a fürdő nem használt hideg vizes 
kútjaiból töltik fel. A több mint 30 ezer 
négyzetméteres felületű tó feltöltése vár-
hatóan öt napig tart.

Valószínűleg alig akad olyan ember 
a Földön, aki ne hallott volna Darth 
Vaderről vagy ne ismerné a vulkániak 
legendás köszönését. A fanatikus rajon-
gók azonban nem elégszenek meg eny-
nyivel, ezért összejárnak, hogy kedvenc 
filmjeikről és színészeikről beszélgesse-
nek, vagy újabb érdekes információkat 
osszanak meg egymással. A Magyar 
Műszaki Múzeum Sci-fi és tudomány 
címmel rendezett egész napos progra-
mot a műfaj szerelmeseinek, akik elő-
adásokon, kiállításon és tárlatvezetésen 
szívhatták magukba a „fantasytudást”.

Egyetlen filmműfajt sem lehet olyan bo-
nyolult módon meghatározni, mint a 
science fictiont, ezt a temérdek filmet és 
könyvet felölelő monstrumot, amely gya-
korlatilag egyidősnek nevezhető magával 
a filmezéssel. A legszikárabb definíciót 
alkalmazva sci-finek tekinthető minden 
olyan történet, amelyben – a kor technikai 
szintjéhez képest – irreálisnak tekinthető 
események, motívumok szerepelnek. 
 Az első alkotás maguknak a Lumière 
fivéreknek tulajdonítható, akik már ta-
lálmányuk bemutatási évében meglep-
ték az izgatott publikumot az Önműkö-
dő hentesüzlet egypercesével. A vidám 
szkeccsben egy zordszívű mészáros ijedt 
hússertést gyömöszöl gépébe, hogy aztán 
a kimeneti nyílásban megjelenjen a kony-
hakész hurka, kolbász, szalonna. A több 

mint egy évszázados múltra visszatekintő 
műfaj olyan kultuszfilmeket termelt ki, 
mint például a Majmok bolygóját, a Csilla-
gok háborúját, a Star Trek című évtizede-
kig futó sorozatot, vagy a szintén legendás 
hírű 2001: Űrodüsszeia című alkotást. Ez 
utóbbiban az amerikai tudósok galaktikus 
szintű intelligencia nyomára bukkannak a 
Holdon, a kormány pedig expedíciót küld 
az űrbe, hogy megtudják, kinek küldött 
üzenetet az évmilliók óta eltemetett feke-
te tömb. Az út során az űrhajót irányító 
HAL–9000 számítógép programozási 
hiba miatt úgy véli, a legénység veszélyt 
jelent a küldetésre, ezért támadást indít a 
tudósok ellen. 
 A szekrénysor nagyságú informatikai 
csodáról kevesen tudják, hogy valóban lé-
tezett és működött, sőt, ikertestvérét még 
most is bárki megtekintheti a Magyar 
Műszaki Múzeum Tanulmánytárában. 
Ugyanúgy, mint az első magyar robotot, 
a Katicabogarat, ami mai napig képes mo-
zogni, villogni vagy sírni, ha éppen bántás 
éri. A tárlatvezetés mellet a sci-fihez kötő-
dő előadásokon is részt vehetett a közön-
ség, így a legnagyobb hazai sci-fi-írókkal, 
Nemere Istvánnal, Lovas Lajossal, vala-
mint Kasztvovszky Bélával is beszélgethet-
tek. Ezután következett a sokak által várt 
előadás Kollárik Pétertől, aki a klasszikus 
filmekben alkalmazott trükkök (például 
az Elfújta a szél festett üveghátterei) vilá-
gába kalauzolta el a látogatókat.             K.A.

Sci-fi és tudomány
Galaktikus kalandok
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A kisgyermekes családokban egyre 
ritkábban csendülnek fel dalok, de az 
iskolák többségében is visszaszorul-
ni látszik a művészeti nevelés. Ezért 
néhány lelkes énektanár egy nap elha-
tározta, nem hagyja feledésbe merülni 
a magyar népdalkincs gyöngyszemeit, 
és megtanítja a ringató dalokra az 
újdonsült anyukákat. 

A Fonó Budai Zeneházban már évek óta 
tartanak Ringató foglalkozásokat, melyek 
abban segítenek, hogy a kisbabák minél 
gyakrabban hallják édesanyjuk megnyug-
tató hangját. Az évekkel ezelőtt született 
ötletcsírából mára egész országot lefedő 
hálózat épült ki, még egészen kis települé-
seken is összejárnak énekelni a családok. 
A Ringató programokon a babájukkal ér-
kező, eleinte még szégyenlős anyukák az 
énektanár közvetlenségének és játékossá-
gának köszönhetően hamar feloldódnak, 
hiszen itt senki nem azt nézi, ki milyen 
tisztán énekel.
 Felcsendül a „Hinta-palinta”, a „Csip-
csip csóka” és még rengeteg olyan, kevésbé 
ismert dalos mondóka, mely eléneklésé-
hez már többnyire segítség kell. – Az édes-
anyák nagyon kedvelik a foglalkozásokat, 

jó látni, hogy mindenki átadja magát az 
éneklés örömének – meséli a szervező, 
Gállné Gróh Ilona, aki legfontosabb fel-
adatának tekinti, hogy az eltűnőben lévő 
gyermekdalokat visszacsempéssze a csalá-
dok mindennapjaiba. 
 – A kisgyermekes anyukák így nem-
csak mintát kapnak az otthoni zenei ne-
velésre, de énekükkel lelki táplálékot is 
adnak babájuknak – magyarázza a foglal-
kozásvezető. A Ringató közös éneklései, 
élő hangszeres játékai alkalmával ráadásul 
a kicsik olyan ritmusokat, dallamokat is-
mernek meg, melyek meghatározók lesz-
nek későbbi emlékeikben.
 A szakember szerint a dalolás közben 
kialakuló meghitt hangulat, az édesanya 
ölelése, hangja rendkívül erősen hat az ér-
zelmi fejlődésre, de a közös pillanatok az 
értelmi és szocializációs folyamatokat is 
kedvezően befolyásolják. A csupán a rá-
dió és a tévé hanghatásai mellett felnövő 
gyerekek személyisége általában kevésbé 
harmonikus, több területen is gyengébben 
teljesítenek. A Ringató együttlétek során a 
zene által a baba-mama kapcsolat is fejlő-
dik, a dalolás közben pedig a kicsik meg-
szokják mamájuk hangját.

T. D. 

Egészséges énekszó
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W W W . T R O F E A G R I L L . C O M
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W W W . T R O F E A G R I L L . C O M

A gyermeknap a legszínesebb és leg-
vidámabb ünnepünk. Nemcsak azért, 
mert ilyenkor bármi megengedett a 
kicsiknek, hanem mert a világon szám-
talan különféle időpontban és külön-
böző okból ünneplik a legkisebbeket. 
A magyar gyermeknap egyedülálló. 
Abban legalábbis mindenképp, hogy 
május utolsó vasárnapján tartjuk. 

Van napja a Földnek, a víznek, a fegyver-
ellenességnek, az erőszakmentességnek, 
és szinte mindennek, ami azért – valljuk 
be őszintén – nem melengeti át szívünket. 
A május azonban a legkedvesebb ünnepek 
hónapja: az első vasárnapja az anyáké, 
míg az utolsó a gyermekeké. Bármilyen 
furcsának tűnik, ez utóbbi ünnep a legfia-
talabb a jeles napok sorában. 
 Eredetileg a figyelemfelhívó, konkrét 
dátumhoz nem kötött jótékonysági ren-
dezvényeket hívták gyermeknapoknak, 
amelyeken a vendégek adakoztak a rászo-
rulók javára. A nemzetközi gyermeknapot 
a világ több országában is megünneplik, 
hazánkban – hivatalosan – 1950 óta május 
utolsó vasárnapján tartják. A hidegháború 
kezdetén a háború sújtotta országok gyer-
mekeinek megsegítése volt a cél. Magyar-
országon a diktatúra hívta életre – eszmei 
megfontolásokból – a gyerekek ünnepét, 
kicsit elmosva azt a tényt, hogy hasonló 
rendezvény már az első világháború előtt 
is létezett. A világszerte elterjedt emlék-
nap ugyanis magyar eredetű. A Gyer-
mekvédő Liga 1906-ban rendezte meg 
első gyermeknapját Budapesten, s ez több 

évtizedig tartó hagyományt indított el. Az 
eseménynek ekkor még nem volt évenként 
ismétlődő, rögzített időpontja. Leggyak-
rabban májusban rendezték meg, de akadt 
példa áprilisi és júniusi időpontokra is. 
Általában kétnapos ünnepséget tartottak, 
kezdetben szombaton és vasárnap. A két 
világháború között az adakozással, aján-
dékozással egybekötött ünnepség később 
már egész hetes eseménysorozattá nőtte ki 
magát. A magyar hagyományokat követő 
ünnepnek gyermekhét volt a neve, s ezt 
először 1931 májusában tartották meg, és 
– mint mindig – ekkor is elsősorban jóté-
konysági céllal. 
 Uralkodó eszmék jöttek-mentek, a 
gyermeknap karaktere azonban alig vál-
tozott az évtizedek során: máig játékos 
programok, játszóházak, kis színi- és báb-
előadások, kirándulások, apró ajándékok 
várják a kicsiket. Sőt, túllépve a határokat, 
világviszonylatban is egyre 
népszerűbb eseménnyé 
nőtte ki magát az évek 
folyamán. A gye-
reknapnak nincs 
különösebb ritu-
áléja. Épp ezért 
jó alkalmat te-
remt egy saját 
családi szokás 
kialakítására, 
eg y á l la ndó, 
minden évben 
várható program-
ra. Az igazi az, ha a 
gyermeknap nem az 

Gyermekeink ünnepe
ajándékról szól, hanem valami másról. A 
kikapcsolódásról, a szórakozásról, a közös 
együttlétről.
 Van család, ahol ez a nagy kirándulás 
napja: felkerekedik mindenki, és elmegy 
a kedvenc helyre. Amikor anya mindig 
ugyanazt a szendvicset készíti, ugyanazt a 
pogácsát csomagolja. Amikor apa cipeli a 
hátizsákot, és mindig ugyanott téved el. A 
kirándulás során, vagy éppen a végén pe-
dig mindig ugyanoda tér be a család, hogy 
ugyanazt egye és igya, amit minden évben 
csakis gyereknapon szokás. 
 Másoknál ilyenkor az állatkert vagy 
a vidámpark az úti cél. Amikor perecet 
eszik mindenki, esetleg virslit papírtálcá-
ról, amikor senki sem rohan, és még apa is 
kikapcsolja a telefonját. 
 De a nagyobb bevásárlóközpontok is 
igyekeznek ilyenkor a kicsik kedvébe járni. 
Kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, 

szórakoztató előadásokkal vár-
ják a csöppségeket, míg apu 

és anyu néhány percre 
fellélegezhet egy pohár 

hűsítő üdítő mellett. 
Igazából mindegy, 
hogy mit csiná-
lunk és hol, csak 
különleges le-
gyen, emlékeze-
tes és maradandó. 
Olyan alkalom, 
amely miatt min-

denkinek érdemes 
várni május utolsó 

vasárnapját.             K.A.

A Bocskai István Általános Iskola 
humán munkaközössége a költészet 
napja alkalmából Csukás 75 címmel 
témahetet rendezett, ezzel is tiszteleg-
ve Csukás István 75. születésnapjára. 

– Rengeteg élményt adott és ad a mai na-
pig is kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
Ahogyan ő mondja: „...a felnőttek és a 
gyerekek is érzik, hogy az olvasás élmé-
nyére szükség van és mindig is szükség 
lesz” – indokolta a témaválasztást Gorka 
Szabolcs igazgató. A témahéten az író 
életművének megismerése mellett a diá-
kok kreativitása is kibontakozhatott: a 
szövegértéstől a csokipapírból mozaik-
szerűen kirakott Gombóc Artúr figurán 
át a rajzfilmslágerek elénekléséig színes 
feladatokban próbálhatták ki magukat.
 A Bocskai iskola tanulóit több él-
mény is fűzi Csukás Istvánhoz: a tanév 
elején a „Veszíts el egy könyvet!” játék-
ban az alsósoknak Csukás István A téli 
tücsök meséi, felsősöknek pedig a Nyár 
a szigeten című könyvet „hagyták el” az 
iskola falain belül a pedagógusok. De a 
diákok szabadidejükben is szívesen köl-

csönzik a könyvtárból a Csukás-köny-
veket, sőt, ha van rá módjuk, szeretettel 
nézik ezek filmfeldolgozását is. Például 
a Süsüt, a Pom Pomot, a Mirr-Murrt, a 
Keménykalap és krumpliorrot vagy ép-
pen a Le a cipővelt.
 A Csukás-témahét után pedig ismét 
a dalé, versé volt a főszerep a Bocskaiban. 
A Fővárosi Művelődési Házban május 
6-án volt az iskola tanulóinak kulturá-
lis bemutatója, melyet minden évben a 
Bocskai-héten rendeznek meg.
 A gyerekek színjátszó, zenei, énekes 
és táncos produkciókban mutatták meg 
tehetségüket a több mint 400 fős közön-
ségnek. A gálán az iskola díjazottjait is kö-
szöntötték. A Bocskai-díjat a tantestület 
titkos szavazással ítéli oda egy tanártár-
suknak, egy felsős és egy alsós diáknak. A 
Mosoly-díjjal kitüntetett pedagógusra pe-
dig a diákok és szüleik is leadhatják sza-
vazataikat. Az iskola a csillogó gyermek-
szemek és szüleik, családtagjaik örömét 
és büszkeségét látva biztos abban, hogy 
tanárai a jövő évben is lelkesen készítik 
majd fel tanítványaikat.

- bocskai -

Ringató foglalkozások a Fonóban

Néhány szín 
a Bocskai palettájáról

Az iskolavezetők többsége bizonyára 
gyakran törte már azon a fejét, hogy 
az általában szűkös állami normatíván 
túl hogyan tehetne szert pluszbevé-
telekre. Egy oktatási intézményben 
ugyanis mindig van helye a pénz-
nek. A Kelenvölgyi Általá-
nos Iskola Szülői Munka-
közössége fél évvel ezelőtt 
olyan ötlettel állt elő, amely 
nemcsak az iskola kasszáját 
gyarapítja, de a helyi vállal-
kozókat is segíti.

A Kelensuli Kártya egy olyan 
jótékony célú támogatási rend-
szer, melyben a részt vevő üzle-
tek és vállalkozások a kártyával 
rendelkező vevők vásárlásai után 
támogatást fizetnek a Kelenvölgyi 
Általános Iskola alapítványának. A 
különböző intézmények vásárláson 
keresztül történő anyagi támogatása 
nem teljesen új keletű, a kelenvölgyi szü-
lők a Waldorf iskolák példáján felbuzdul-
va vágtak neki a rendszer kiépítésének.
 Az Iskolánkért-Gyermekeinkért Ala-
pítvány munkatársa, Rechnitzer Judit 
szerint a kezdeményezéssel minden sze-
replő jól jár. A rendszer három fő pillérre 
épül, melynek egyik legfontosabb eleme 

a Kelensuli Kártya elfogadóinak köre. A 
környékbeli üzleteknek és vállalkozások-
nak – többnyire a szülői munkaközösség 
tagjainak – azért előnyös a meg-
á l l ap o d á s , 

mert az iskola révén 
nemcsak reklámlehetőséghez, de egy lojá-
lis vendégkörhöz is jutnak. A népszerűsí-
tésért cserébe minden egyes vásárlás után 
az ár 3–10%-át átutalják az iskola alapítvá-
nyának.
 A kártyabirtokosok körébe pedagógu-
sok, iskolai dolgozók és szülők tartoznak. 
Az intézmény igazgatója, Helfensteinné 
Nagy Valéria elmondta, az elkötelezett 

szülői közösség már számtalan iskolát 
érintő ügyben bizonyította segítőszándé-
kát, és legújabb akciójuk eddigi tapaszta-

latai is bizakodásra adnak okot. 
Az első, bevezető fél évben 60 ezer 
forintot sikerült összegyűjteniük, 
ez az összeg pedig a továbbiak-
ban feltehetően növekedni fog. 
       Az elfogadóhelyek sorában 
többek között virágüzletet, 
könyvárust, ajándék- és bor-
boltot találhatunk, de szolgál-
tatók, oktatási cégek és adóta-
nácsadók is akadnak a listán. 
A kezdeményezést támogató 
helyi képviselő, Endrődi Jó-
zsef szerint a kártyarend-
szernek van jövője, amit az 
egyre sokasodó érdeklődő is 

jól mutat. – Csupa olyan céget 
kell bevonni, amely a mindennapi élethez 
szükséges termékeket és szolgáltatásokat 
kínál – tette hozzá a képviselő. Csendes 
Györgyi, a Szülői Munkaközösség veze-
tője arról számolt be, a Kelensuli Kártya 
saját honlapján minden információ meg-
található, a szülőket pedig hírleveleken 
keresztül tájékoztatják az aktualitásokról. 
Az intézményt támogató plasztikkártya 
egyébként ingyenesen igényelhető.

Török

Egyre népszerűbb a Kelensuli Kártya

A szülők vásárlással is támogatják 
a Kelenvölgyi iskolát

MÁJUS 29.Az első vasárnap az édesanyáké volt
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Május 21-én az egész ország szeme-
tet gyűjt majd. A TeSzedd akcióból 
Újbuda is kiveszi a részét. Az önkén-
tesek között ott lesz Komár László 
rock and roll énekes is.

– Május harmadik szombatján ön is kesztyűt 
húz, hogy szemetet szedjen. Miért vállalta el a 
kerület vezetésének felkérését, hogy csatlakoz-
zon az önkéntes programhoz?
Elsősorban azért, mert magam is itt, Ka-
maraerdőn élek 1995 óta. Nagyon meg-
kedveltem ezt a sokszínű és hatalmas 
kerületet. Ugyanakkor elborzaszt, hogy 
zöld területeinket elborítja a szemét, az 
illegálisan lerakott hulladék, amit sze-
rintem nem a kerületben élők hordanak 
ide. Engem felháborít, ha autózás közben 
azt látom, hogy egyesek zokszó nélkül 
kidobják a cigarettacsikket, a használt 
zsebkendőt a gépkocsiból. Lapjukban 
sokat olvastam az elmúlt hetekben zajló 
Tisztaságot Újbudán! akcióról, örülök, 
hogy a kerület vezetése szívügyének te-
kinti a köztisztaság helyzetének javítá-
sát. Remélem, ezen megmozdulásokkal 

nemcsak a figyelmet tudjuk felhívni a 
problémára, hanem a szemetelők agyában 
és lelkében is változásokat érhetünk el.

– Jövőre lesz ötven éve a pályán, viszont lassan tíz 
éve nem jelent meg lemeze. Készülnek új dalok, 
várható új CD a „magyar Elvis Presley-től”?

Nemrégiben készült el egy új dal, amit 
Karolinának, a kislányomnak írtam, aki 
ősszel kezdi az általános iskolát Gazdag-
réten, egy német–magyar kéttannyelvű 
osztályban. Ezen kívül is vannak új nóták, 
a hozzám közel álló lírai melódiák mellett 
igazi rock and roll is íródott, A zongorám-
ról álmodtam címmel. Manapság CD-t 
kiadni azonban nem érdemes, inkább az 
interneten tesszük ezeket hozzáférhetővé, 
illetve a fellépéseken hallhatja a közönség. 

D. R.

Komár: Én szedem, Te (is) szedd!

Önzés és elmagányosodás címmel tar-
tott előadást Freund Tamás agykutató 
professzor április 29-én a Dr. Batthyá-
ny László Orvoskör Egyesület délután-
ján a Szent Imre-házban. A társadalmi 
mozgások megértéséhez érdemes a 
biológiai evolúció több százmillió éves 
folyamatait tanulmányozni – kezdte 
előadását a neurobiológus. 

Az állatvilág kolóniákban élő fajainál 
megfigyelhető a környezeti változásokkal 
összefüggésben álló együttműködés és ön-
zetlenség, és az ebből eredő sikeres túlélés. 
A tudós egyebek mellett a nyálkás penész 
viselkedését is vázolta. A nyálkás penész 
– mint igen primitív élőlény – képes arra, 
hogy önzetlenül viselkedjen, és a közösség 
érdekében önfeláldozóvá váljon. A nyálkás 
penész egysejtűekből álló telepének egye-
dei önző módon a jó tenyészterületek meg-
szerzésére törekednek. Amint azonban a 
szárazság megjelenése a létüket fenyegeti, 
az egyedek önmagukat feláldozva spóra-
tartó szárrá tapadnak össze. Kiszáradnak 

és elpusztulnak, ezzel viszont elérik, hogy 
spórává alakult társaikat magasra emeljék. 
A spórát a szél olyan területre repítheti, 
mely megfelelő tenyészterület lehet. 
 A környezeti változások tehát alkal-
mazkodásra kényszerítik a fajokat, és ez az 
emberi társadalomra is igaz. – A techno-
lógiai fejlődés levette a terhet az ember fi-
zikumáról, és áttette az agyára, különösen 
igaz ez az információrobbanás korára. Az 
emberi agy feldolgozó kapacitása csupán 
minimálisan változott, a feldolgozandó in-
formáció mennyisége azonban elképesztő 
mértékben nőtt – mondta Freund Tamás. 
A felszínesen nyert értesülések csak telítik 
az agy memóriatároló kapacitását. Az em-
berek az így kialakuló stresszre, frusztrált-
ságra különbözőképpen reagálnak. Egye-
sek kimenekülnek a városból a természet-
be, visszaszorítják a mobiltelefonálást, a 
televíziózást, mások alkoholba, drogok 
használatába menekülnek, depresszióba 
esnek. Az agykutató hangsúlyozta, hogy 
a WHO szerint 2020–2030 táján a szo-
rongás, a depresszió lesz a legsúlyosabb 
egészségügyi probléma a Földön. Mindezt 
tetézi, hogy a fogyasztói társadalomban 
folyton reklámokkal, szappanoperákkal 
tömik az emberek fejét, a tévé és a számí-
tógép túlzottan kiszakít minket a társas 
érintkezésekből. A kapcsolataitól,  gon-
dolkodási képességétől megfosztott ember 
közösségen kívül reked, és elveszíti önálló 
létre való képességét.
 – A homogenizálódó kultúra gátja a 
fejlődésnek, ugyanis a szomszédos kultú-
rák sokszínűségében és versenyében van 
a fejlődés hajtóereje – mutatott rá Freund 
Tamás. Összetartó, fejlődő nemzet pedig 
csak ott lehetséges, ahol a kis közösségek 
az együtt megvallott értékek alapján képe-
sek önmagukért cselekedni.
 Freund Tamás Széchenyi- és Bolyai-
díjas neurobiológus május 2-án Koppen-
hágában vette át két magyar agykutató 
kollégájával, Buzsáki Györggyel és Somogyi 
Péterrel a The Brain Prize-t, az Agy-díjat, 
mely az agykutatás legmagasabb presztí-
zsű elismerése. 

Feibel 

A túlterhelődő agy
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Freund Tamás Agy-díjas kutató

Újbuda Önkormányzata a társasházak részére ingyenesen biztosítja  
a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedényeket.  

A szelektíven gyűjtött hulladékot az FKF Zrt. hetente térítésmentesen 
szállítja el. A szelektív gyűjtéssel jelentős mértékben csökkenthető  
a hagyományos kommunális hulladék elszállítására költött összeg!

Jelentkezni lehet a 372-46-84-es telefonszámon.

Házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtés

Ha valaki szívesen fellapozná a Gel-
lérthegy társadalmi és történelmi 
krónikáját, sétáljon végig a Ménesi 
úton, és kutassa fel a környék építésze-
ti emlékeinek történetét. A Molnár-C. 
Pál Műterem-Múzeum rendszeresen 
szervez ilyen kirándulást híres magyar 
építészek, képzőművészek, a felső-
oktatás gyökerei és a vallási kultúra 
legendáinak útvonalán. A tavasz egyik 
első napsugaras hétvégéjén tartották 
a legutóbbi „kultursétát”.

Az első állomás mindjárt a Ménesi út 65., 
Molnár-C. Pál egykori műterme volt, ahol 
az unoka, Csillag Péter és felesége, Éva 
nagy szeretettel és gondoskodással őrzik a 
művész hagyatékát, és emellett időről idő-
re helyet adnak egy sor más híres magyar 
képzőművész családi hagyatékának is. 

Néphagyomány és egyházi 
épületek
A kiállítóteremből a néhány lépésre lévő 
Medgyaszay-emlékhelyre sétáltunk, a 
Ménesi út 59/B-be, a buja kerttel körül-
vett családi házba, amely nemcsak építé-
szetében, hanem a helyiségeiben kiállított 
emléktárgyakkal és fotókiállítással őrzi 
Medgyaszay István építőművészetét. A 
belépő, a hall, a szalon, a lépcsőház és a 
háló is telve van épületfotókkal és -rajzok-
kal, a vasbeton építőművészet – világvi-

szonylatban – első létrehozója több mint 
száz alkotásának képével. Az itt látható 
bútorok többségét is a művész tervezte. 
Ezeken, akárcsak az emlékház egészén, 
Medgyaszay néphagyományból vett mo-
tívumai is fölfedezhetők.  
 Elérve a Szüret utcát, érdekes saroképü-
letet látunk, melynek földszinti lakásából 
alakították ki a Budai Adventista imaházat. 
Az utca másik oldalán pedig egykor Pász-
tor János szobrászművész villája volt. A Mé-
nesi út 57/A-ban a Claivauxi Szent Bernát 
Emmausz Kápolnát találjuk és nem sokkal 
messzebb a Ménesi út 27. alatt működik a 
Szeretet Leányai Társasága, a vincés nővé-
rek rendháza. A Páli Szent Vincéről elne-
vezett Irgalmas Nővérek Rendjét 1633-ban 
alapította Szent Vince Párizsban a har-
mincéves háború idején. A közösség nem-
zetközi központja Rómában van, a Ménesi 
út a magyar központnak ad otthont. Átel-
lenben, a Ménesi út 26.-ban, a neogótikus 
hangulatú kápolna pedig a Misszióstár-
saság Lazaristák apostoli életű közösségé. 
A városrész egyházi emlékeihez gazdag és 
egyedi gyűjteménnyel járul hozzá az Orlay 
utcai örmény katolikus templom

A Budai Arborétum
A Ménesi út gyakorlatilag kettészeli, úgy-
nevezett alsó és felső kertre osztja a Gel-
lérthegy déli lábánál elterülő, a Villányi út–
Szüret utca–Somlói út által határolt Budai 
Arborétumot. A magasabban fekvő felső 
kertet 1893–94 telén kezdték telepíteni, így 
itt több, százévesnél is idősebb fa található. 
Az alsó kert későbbi születésű, itt korábban 
a Kertészeti Tanintézet kísérleti telepe és 
üvegházai voltak. Az alsó kert védett fekvé-
se és kialakítása a nagyobb meleget igénylő 
növények termesztését is lehetővé teszi. A 
hathektáros arborétum főként a kertésze-
ti felsőoktatást szolgálja. A területén élő 
mintegy 1600 féle fa- és cserjefaj, a 300 féle 
évelő dísznövény, a 250 féle hagymás nö-
vény, a 120–130 féle egynyári dísznövény, 
valamint a 600 részes növényházi gyűjte-
mény jelentős része a tájépítész és kertész-
mérnök hallgatók tananyagát képezi.

Szabadságszobor-legendák
Ahogy a Ménesi út vonala, úgy a hegyvi-
déki tárlat is egy idő után a Bartók Béla út-
ra érkezett, azaz az egykori Horthy Miklós 
útra. Az innen jól látható Szabadságszo-

Gellérthegyi mesék

Séta a Ménesi úton

Újbuda Önkormányzata idén ismét kom-
posztálási programot hirdet kerületi lakók 
számára. A komposztáló keretek ingyenes 
átadása az Újbuda Prizma Kft. székhelyén, 
a Hamzsabégi út 60. szám alatt (bejárat az 
Ajnácskő utca felől) lesz az alábbi időpont-
okban:
Május 31-én, kedden 16–18 óra között
Június 7-én, kedden 16–18 óra között
Június 14-én, kedden 16–18 óra között
Június 21-én, kedden 16–18 óra között
Az érdeklődők a nyitrai.zsofia@ujbuda.hu 

e-mail címen, valamint a 372-4684 telefon-
számon jelentkezhetnek.
A komposztáló keretek fából készültek, 
méretük: 1m x 1m x 0,7 m. Lécre szerelve, 
csomagolva adjuk a készlet erejéig. 
A szállítást az igénylőnek kell megoldania. 
Minden alkalommal 16 órától tájékoztató 
előadást tartunk a komposztálásról. Az 
előadáson való részvétel feltétele a keretek 
ingyenes átadásának.
Tegyünk együtt a kerti szerves hulladék 
hasznosításáért!

Komposztálás Újbudán

Rövid ideig ez a ház volt Wigner Jenő Nobel-díjas fizikusunk otthona

bor létrejöttéről több legenda is napvilágot 
látott, így nehéz lenne egyik vagy másik 
történetre megesküdni. Újbuda sugárút-
jának régi elnevezése kapcsán lehet érde-
kes az a felvetés, amely szerint ez a szobor 
eredetileg a fronton repülőbalesetet szen-

vedett Horthy István kormányzóhelyettes 
emlékművének készült. A tudományos 
magyarázat azonban az, hogy Kisfaludi 
Strobl valóban megbízást kapott Horthy 
István Budapestre szánt szobrának elké-
szítésére, amelynek a tervezett helye a Gel-
lérthegy volt. Ez a szobor azonban nem 
készült el, de a terveket, talán a makettet 
is, többen ismerhették. Így születhetett 
több változat az elkészült Szabadságszo-
bor keletkezésének történetére. 
 Kupper András kultúráért felelős al-
polgármester a több mint négyórás séta 
végén éppen a tervezett kulturális város-
központ helyszínén összegezte élményeit. 
– A kerület mindenkori vezetőinek fe-
lelőssége, hogy melyik városrész mikor 
és hogyan alakul át. Újbudán például a 
Duna-part fantasztikus fejlesztési lehe-
tőségeket kínál, míg a Bartók Béla utat a 
végleges lepusztulástól kell megóvni. A 
Gellérthegy azonban védelmet igényel. A 
múlt századnak annyi története elevene-
dik meg ezekben az utcákban, házakban, 
hogy vétek lenne megváltoztatni e törté-
netek tanúként itt maradt díszleteit.

F. E.

A II. világháború idején a svéd nagykövet-
ség működött ebben a Minerva utcai házban, 
Raoul Wallenberg innen szervezte az üldözöt-
tek mentését

A Medgyaszay-emlékház a híres magyar épí-
tész életművét mutatja be

Példát vehetünk a nyálkás penészről

2011. május 18–19-én 22–02 óra között 
szúnyogirtást végeznek kerületünkben a 

Kamaraerdő területén és a Hosszúréti-patak 
mentén. A K-OTHRIN ULV vegyszer emberre, 

madarakra, emlősállatokra ártalmatlan. 
A permetezés földi módszerrel zajlik. A 

méhek érzékenyek a szerre, ezért Újbuda 
Önkormányzata felhívta a méhészek 

figyelmét az irtásra.
A munkálatokat Budapest Főváros 

Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve végzi, melyet a 

megyei tiszti főorvos irányít.

Szúnyoggyérítés

Tisztaságot Újbudán! AKCIÓ

A teszedd@ujbuda.hu e-mail címen várjuk 
azok jelentkezését, akik csatlakozni kívánnak a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium által május 21-ére 
meghirdetett országos takarítási akcióhoz. 
Célunk, hogy felszámoljuk a külterületi illegális 
hulladéklerakókat.

Várjuk jelentkezésüket!
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Gyerekektől és felnőttektől várjuk 
saját meséiket. Akár képzeletbeli, akár 
valós tereken és személyekkel játszód-
nak a történetek, küldjék el szerkesz-
tőségünkbe! A legjobbakat, legkedve-
sebbeket kéthetente megjelentetjük 
az Újbudában, és miután egy kötetre 
való összegyűlt, kiadjuk a kerület első 
mesekönyvét.

Horváth Zsófia 6. b
Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

Dorka és a kiselefánt
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
kislány, akit úgy hívtak, Dorka. Dorkának 
nem volt testvére, a szülei sokáig dolgoztak. 
Délután, amikor hazament az iskolából, nem 
tudott senkivel játszani. Nagyon unatkozott. 
Este, amikor aludni ment, arra gondolt, mi-
lyen jó lenne, ha lenne egy barátja, aki min-
dig vele van. Álmában egy kis rózsaszín ele-
fánt várta otthon. Ez a kiselefánt egész nap 
vele játszott. Repülni is tudott az óriási füli-
vel, így hát Dorkával elrepültek a Marsra…
 Dorka egyszer álmában furcsa hango-
kat hallott, felébredt, körülnézett, de nem 
látott senkit.
– Ki van ott? – kérdezte suttogva Dorka.
– Én vagyok az, Fáni! – szólt egy halk hang 
a sarokból. 

Sz
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VÍZSZINTES: 1. Pápua Új-Guinea má-
sodik legnagyobb városa (LAE). 4. 
Az idézet első és második sora (E, 
T, T, G. É, T). 13. A közelebbibe. 14. 
Tragikus sorsú olasz politikus (Aldo). 
15. Földfelszín. 16. Latyak. 17. Bo-
nyodalom. 19. Huszár vezényszó. 20. 
Lengyel váltópénz. 22. Némán adni! 
23. Víziállat. 25. Középen beás! 26. 
Átló egynemű betűi. 27. Zuhany. 29. 
Szándék. 32. Fényképet bemozdít. 34. 
Zúdít. 35. Katonadolog! 37. Szólam 
fele! 39. Nevetés. 41. Stratford folyó-
ja. 42. Farkasvezér Kiplingnél. 44. Ez 
a közelebbi. 45. Fapipás helység. 46. 
Település. 47. Idegen összetételekben: 
klórral alkotott vegyület. 49. Luftbal-
lon eleje! 50. Svéd váltópénz. 51. Kiej-
tett kettős betű. 52. Vonatkozó név-
más. 54. Ütővel játszott labdajáték. 
57. Török katonai rang. 58. A magyar 
ábécé utolsó betűje. 59. Azonos be-
tűk. 61. Micike egynemű betűi. 62. … 
ipso, magától értetődően. 64. Csurgó. 
66. Ránc. 68. Argentin világbajnok 
labdarúgó (Mario). 71. Sarokrész! 72. 
Női név. 74. Régi iskolatípus. 75. An-
gol mérföld.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harma-
dik és negyedik sora (L, L, F, Y, P). 
2. Szalonnát főző. 3. Spanyol folyó. 
4. Kiss … Kate! (musical). 5. Mag-
keverék! 6. A Föld kísérője. 7. Orosz 

női név. 8. Olimpiai csúcsszerv, röv. 
9. Keresztül. 10. A spanyol polgárhá-
ború tábornoka (Máté). 11. Középen 
átlóg! 12. Svájci folyó. 17. Plasztilin. 
18. Nemesfém. 21. Áttoló egynemű 
betűi. 24. Bajt okoz. 28. Számos pá-
ratlan betűi. 30. Ragályos betegség. 
31. Múlt évben. 32. Épületszint. 33. 
Szaloncukorfajta. 36. Kínai eredetű 
élelmiszer, szójasajt. 38. Iparkodik. 
40. Mosópor márka. 41. Vércsoport. 
43. Lutécium vegyjele. 45. Türelmet-
len. 47. Cigarettavég. 48. Fohász. 51. 
Számítógépes vezérlésű, angol rö-
vidítéssel. 53. LAR. 55. Női név. 56. 
Középtávfutó (János). 58. Hópénz. 
60. Napfény. 63. Víztartalmú szilí-
ciumoxid. 65. Az Öt-tó egyike. 67. 
DIH. 69. Paprikának van. 70. A lábá-
hoz. 73. Ezüst vegyjele. 75. Mikszáth 
Kálmán.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 4. és függ. 1. A 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megjelenést 
követő hét keddje. Cím: 1118 Bp., Csí-
ki-hegyek u. 13. A 9. SZÁM REJTVÉNYÉ-
NEK MEGFEJTÉSE: „Mit a szem szépnek 
lát a szívbe rajta keresztül behatol egy 
perc alatt.” NYERTES: Oleszka Enikő 
Budapest, Fehérvári út. NYEREMÉNY: 
Avon-ajándékcsomag, mely a TV 
szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 
13.) vehető át.

Nagy András
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Dorka körülnézett, és meglátta a kis rózsa-
szín elefántot.
– De hát te hogyan kerülsz ide? – kérdezte 
a kislány.
– Én az álmaidból jöttem, mert tudom, hogy 
egész nap unatkozol, ezért úgy döntöttem, 
eljövök hozzád, hogy együtt játszhassunk 
– mondta Fáni.
– Jaj de jó, akkor délután lesz kivel játsza-
nom! – kiáltotta Dorka boldogan. – De most 
bújj el! Elmegyek az iskolába, de nemsoká-
ra hazajövök, és akkor együtt játszhatunk 
majd!
– Siess haza! – mosolygott a kiselefánt. Dor-
ka az iskolában csak arra várt, hogy haza-
mehessen végre. Amikor haza ért, Fáni már 
nagyon várta.
– Gyere! Játszunk fogócskát! – kiáltotta 
Fáni, és már szaladtak is ki a kertbe. Aztán 
kirakóst játszottak, utána babáztak, aztán 
pedig társasoztak.
– Tudod, mit találtam ki? – kérdezte Dor-
ka –, hogy repüljünk a Holdra!
– A kiselefánt a hátára vette Dorkát, és 
már repültek is a Holdra. Este hazajöttek, 
és Fáni így szólt Dorkához: – Sajnos most 
vissza kell mennem álomországba, nagyon 
jól éreztem magam! – mondta, és eltűnt. 
 Dorka csalódottan feküdt le este. De 
amikor elaludt, álmában eljött hozzá Fáni, 
hogy együtt bújócskázzanak.
Azóta minden este eljön Dorkához.

Kedves Olvasó!
Nagyon örölünk annak, hogy folyamatosan érkez-
nek az újbudai és a csak a fantáziánkban létező 
helyszíneken játszódó mesék. Sok történetet levél-
ben kapunk, ezeket is természetesen feldolgozzuk, 
és hamarosan sorra kerülnek, azonban arra sze-
retnénk kérni Önöket, hogy a postai úton hozzánk 
eljuttatott levelekben a könnyebb kapcsolattartás 
érdekében a levelezési címük mellett a telefon-
számot is legyenek szívesek feltüntetni. Rajzokat, 
kéziratokat nem őrzünk és nem küldünk vissza. 
A beküldött művekből szerkesztőségünk választja 
ki a lapban megjelenő munkákat. A beérkezett 
adatokat a Média 11 Kft. bizalmasan kezeli, és 
nem adja ki harmadik személynek.

Köszönettel: A szerkesztőség

Horváth Zsófia 
meséjét  e g y 
páros SZKÉNÉ 
SZÍNHÁZ belé-

pőjeggyel köszönjük meg. A jegyek átvéte-
lével kapcsolatban a 06/20/531-9103-as szá-
mon érdeklődhetnek.

Nyári táborozás

– Azt hiszem, ma ment el végleg a kedvem az íjásztábortól, mama!

Újbuda Prizma 
Közhasznú 
Nonprofit Kft.

TERJESZTÉS

SZABAD A PÁLYA!

A rajzot a hatodik osztályos Horváth Zsófia készítette, aki ezzel illusztrálta meséjét. 
Várjuk a te rajzodat is! Hozd el vagy küldd be a szerkesztőségbe!

ÚJBUDAI ÍZEK

OLVASÓINK RECEPTJEI

A receptet beküldte: Dr. Somodi Zoltán gyermekorvos, 
aki a TRÓFEA GRILL Étterem ajándékutalványát kapja

RECEPTJEIKET A MEDIA@UJBUDA.HU E-MAIL CÍMRE VAGY A SZERKESZTŐSÉGÜNKBE VÁRJUK!

HOZZÁVALÓK: újhagyma (csak a „fehér” 
része) vagy lilahagyma, sárgarépa, 
retek (piros), kígyóuborka, karalábé, 
paprika (sárga, azaz zöldpaprika, ízlés 
szerint lehet csípős is, ha nem kisgyer-
meknek készül), paradicsom.
ÍZESÍTÉS: olaj a salátához (napraforgó is 
jó), kevés salátalé (klasszikusan víz, só, 
cukor ízlés szerinti arányban), csipet-
nyi őröltbors, méz.
ELKÉSZÍTÉS: a hozzávalókat jól meg-
mossuk. Kevés olajba belekeverjük az 
apróra vágott hagymát, mivel így job-
ban kioldódnak a benne lévő illóolaj-
ok. A retket, a meghámozott sárgaré-
pát, illetve karalábét finomra reszeljük, 
a levével együtt a hagymára borítjuk, 
majd jól elkeverjük. Az uborkát – a 
kisgyermekekre is gondolva – meghá-
mozzuk, kockára vágjuk. A paprikát 
és a paradicsomot tetszés szerint kari-
kára vagy kockára vágjuk – esetleg sós 
vízzel leforrázva előbb meghámozzuk 
szintén a gyermekgyomrok kedvéért. 
Ízlés szerint mézzel is feldobható. Ha 
nagyobbaknak készül, akkor kerül-

Már javában benne járunk a tavaszban. A villamosok, az 
autóbuszok és a véget nem érő autósorok zaja mellett 
immár az újbudai madarak élénk dalai is felcsendülnek. 
Az utca zöldje és a terek fái között végre langyos szellő 
fújdogál, és békésen borzolja a Feneketlen-tó vizét. 
A piacok zöldséges standjain egyre tarkább a válasz-

ték. Itt az ideje a befőttek, a fagyasztott és egzotikus 
gyümölcsök után vagy helyett olyan zöldségeket, gyü-
mölcsöket fogyasztani, amelyek illata, íze az évszaknak 
megfelelő. Nézzünk hát egy tavaszi salátát, amely talán 
a „rossz étvágyú” gyermekeink kedvét is meghozza, 
hogy asztalhoz üljenek.

Ma az orvos a szakács: Tavaszi vitaminsaláta
het bele egy kevés bors is. Néhány alapos 
megforgatás után (lehetőleg nem fémka-
nállal) behűtjük. Egy jó fél óra múlva már 
levet fog ereszteni, ebből – ha bors nélkül 

készítettük a salátát – evés előtt 1–2 kávés-
kanállal már egyéves kortól adhatunk az 
étvágytalan kicsiknek. A szárazabb részek 
segíthetnek a szorulással bajlódóknak is. 

A salátát feldobhatjuk karikára vágott 
kemény tojással és pár szál petrezse-
lyemmel.
 A salátával a hasznos ásványi 
anyagok (pl. magnézium) mellett bő-
ségesen jutunk vitaminokhoz is. A 
C-vitamint mindenki ismeri, de ne fe-
ledjük az A-vitamin kiemelkedően jó 
hámvédő hatását. A gyulladt légutak 
is hamarabb gyógyulnak az A-vita-
minnak köszönhetően. A különböző 
vitaminok a természetes közegből (az 
aprítás során összegyűlt léből) jobban 
felszívódnak. Ezért fontos például az 
is, hogy az őszi-téli légúti hurutos sze-
zonban gyakran szedett C-vitamint 
gyümölcslével vegyük be.
 A tiszta, élelmiszeriparilag nem 
kezelt, friss gyümölcs- és zöldségle-
veknek sajátos élettani hatásuk is van. 
Kicsit megmozgatják anyagcserénket. 
Hasonló, valamivel erőteljesebb hatá-
suk van a fehérjében gazdag más élel-
miszereknek is.

ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELYÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELYÚJBUDAI MESEMŰHELY

Horváth Zsófia rajzát 
a Scolar Könyvkiadó 
jóvoltából könyvekkel 
jutalmazzuk,  melyeket 
a szerkesztőségben, 
a Gellért tér 1–3. alatt 
lehet átvenni hétfőtől 
csütörtökig, ügyfélfo-
gadási időben.

ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 

Az Alkotó Muzsikusok Társaságába 
olyan zenészek tartoznak, akik olykor-
olykor félreteszik hangszerüket, hogy 
más művészeti ágaknak is hódoljanak. 
A képzőművészként és irodalmárként 
is szép eredményeket produkáló 
muzsikustársaság festménykiállítással, 
valamint kamarakoncerttel emlékezett 
meg fennállásának huszadik évfordu-
lójáról az Őrmezei Közösségi Házban. 

A jubileumi ünnepséget a társaság tagjai-
nak festménykiállítása nyitotta meg, majd 
a megjelentek átvonultak a nagyterembe, 
hogy rövid koncerttel szórakoztassák a 
közönséget. A tagokat elsősorban zenei 
hivatásuk köti össze, a körbe tartozó ze-
nekari muzsikusok, tanárok és szólómű-
vészek azonban – az önkifejezés sokféle-
ségét hirdetve – alkotóművészetekkel is 
foglalkoznak.
 Az Alkotó Muzsikusok Társaságában 
így nemcsak festeni tudó komolyzené-
szekkel, de esszé- és meseírókkal, költők-
kel is találkozhatunk. Az idei évforduló 
azért is számít rendkívüli eseménynek, 
mert nincs a világon még egy olyan alko-

20 évesek az őrmezei 
Alkotó Muzsikusok

tóművészeti tagság, amely megélt volna 
húsz esztendőt. A társaság életképességé-
nek titkára közös jelszavuk adja meg a vá-
laszt: – Nem egymás árnyékában, hanem 
egymás fényében élünk – mondja az el-
nök, aki szerint az egymás iránt tanúsított 
megbecsülés és tisztelet segítette őket az 
együttmaradásban.

T. D.

Egymás fényében élünk
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Sikerekkel 
a diszkrimináció ellen!

Bízz mozgássérült 
embertársaidban, hogy 
Ôk is bízhassanak 
magukban!

Egyenlôek a jogaik. 
Legyenek egyenlôek 
az esélyeik is!

Sikerekkel 
a diszkrimináció ellen!

Bízz mozgássérült 
embertársaidban, hogy 
Ôk is bízhassanak 
magukban!

Egyenlôek a jogaik. 
Legyenek egyenlôek 
az esélyeik is!

Sikerekkel 
a diszkrimináció ellen!

Bízz mozgássérült 
embertársaidban, hogy 
Ôk is bízhassanak 

Egyenlôek a jogaik. 
Legyenek egyenlôek 

Nemzeti Fejlesztési ÜgynökségNemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.huwww.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Szeretnél igazi vadnyugati kalandokban részt 
venni, rodeó bikán ülni, mexikói kaktuszra cowboy 

kalapot dobálni, prérikutyát futtatni, 
csörgőkígyók között átkelni a sivatagon?

Akkor a Savoya Park Vadnyugati Gyermeknapján 
a helyed, ahol a fenti kalandok mellett még 

számos izgalmas program vár Téged és 
családodat.
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Téged és 

Cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 19.
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RAKTÁR-TELEPHELY
Budapest XI. kerület Kőérberki úton, a 
Balatoni út és M7-es autópálya között 

bérbeadó raktárépületek, 240nm, 135nm, 
88nm és további kisebb, raktárhelyiségek 

egyben vagy külön-külön is.
Felújítandó Iroda bérleti lehetőség is van 

12–200 nm.
2ha-os terület, rajta 5000 nm össz. 
épület, 24 órás porta szolgálattal.

Tel: 06 30 9614962

Pályázati kiírás 
0–3 éves korú gyermekek nap-
közbeni ellátására új férőhe-
lyek kialakítása.

MEGJELENÉS DÁTUMA: 2011. május 15. BEADÁSI HATÁRIDŐ: folyamatosan 
2011. november 15-éig. PÁLYÁZAT LEÍRÁSA: 0–3 éves korú gyermekek nap-
közbeni ellátására új bölcsődei, családi napközi, illetve játszóházi férőhely 
kialakítása. 1. KIÍRÓ: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 
2. A TÁMOGATÁS CÉLJA: A Budapest Főváros XI. kerületben lakcímmel ren-
delkező 0–3 éves korú gyermekek nappali ellátását biztosító új férőhelyek 
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 41.§-43.§-ban meghatározottak szerint – kialakítására pénzügyi for-
rás biztosítása. 3. ÉRVÉNYES: 2011. június 1.–november 15. 4. TÁMOGATÁS 
FORMÁJA: Vissza nem térítendő támogatás. 5. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖ-
RE: Pályázatot nyújthatnak be azok a fenntartók vagy szervezeteik, amelyek 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak az alábbi felsorolás 
szerint: alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság, egyesület, egyesülés, 
egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet, pályázhatnak továbbá a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkezők is. 6. A 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE: Alapító dokumentumban szerepel 
a gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, családi napközi vagy játszóház. 
 A szolgáltatás nyújtásának helye a XI. kerület közigazgatási területe.  
Jogerős működési/vállalkozói engedélyt kap 2011. június 1.–2011. október 31. 
között bölcsőde, családi napközi vagy játszóház szolgáltatás valamelyikére.  
Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy 
csődeljárás indult. 7. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS: Formája: 
vissza nem térítendő támogatás. Mértéke: maximum 200 000 Ft/férőhely. 8. 
TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS: a pályázatok 
egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra. 9. FORRÁS MEGNEVE-
ZÉSE: Jelen pályázati kiírás forrását Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata 2011. évi költségvetése biztosítja. 10. FORRÁS ÖSSZEGE: 
10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint (2011. évre). 11. PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: 
A pályázatok elbírálásáról Bíráló Bizottság javaslatára a polgármester dönt. 

12. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE: A pályázatot pályázati 
adatlapon, magyar nyelven, kizárólag papír alapon lehet benyújtani. A pro-
jekt adatlap tartalmában nem változtatható. A pályázati adatlap letölthető 
a www.ujbuda.hu honlapról. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs 
lehetőség. A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt papír alapon 2 
példányban (1 eredeti és 1 másolati), személyesen kell benyújtani az alábbiak 
szerint: A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság 
Szociális és Egészségügyi Osztálya, 1113 Budapest, Zsombolyai út 4., I. em. 
103. szoba. CÍMZÉS: Dr. Hoffmann Tamás polgármester, Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. A BORÍ-
TÉKRA RÁ KELL ÍRNI: „Pályázat a 0–3 éves korú gyermekek napközbe-
ni ellátására, új férőhelyek kialakítására”. 13. A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI 
KELL HITELESÍTETT FORMÁBAN: kitöltött adatlapot, alapító dokumentumot, 
jogerős működési/vállalkozói engedélyt, 0–3 éves korú gyermekek magas 
színvonalú ellátását célzó szakmai programot. 14. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁ-
SÁNAK HATÁRIDEJE: Folyamatosan 2011. november 15-éig (személyesen). 
15. HIÁNYPÓTLÁS MÓDJA: A pályázat benyújtásának határidejétől számí-
tott 5 napon belül a pályázat hiányossága esetén – amennyiben a pályázat 
pótolható – a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 napos határidővel a pá-
lyázó felszólításra kerül. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, 
amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon 
belül (a határidő utolsó napján 16.00 óráig) személyesen a Humánszolgálati 
Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályára beérkezik. Amennyiben a 
pályázó a hiánypótlási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget 
a megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat 
érvénytelenné válik. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye 
nincs. 16. EREDMÉNYHIRDETÉS: Folyamatosan 2011. november 30-áig. 17. 
A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: 
Bunkóczi Szilvia, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osz-
tálya, 1113 Budapest, Zsombolyai út 4., I. em. 103. szoba. Telefon: 3723-411, 
e-mail: bunkoczi.szilvia@ujbuda.hu PÁLYÁZAT CÉLKÖZÖNSÉGE: Minden, a 
pályázatban leírt feltételeknek megfelelő vállalkozói engedéllyel rendelkező 
személy és civil szervezet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága (XI., Bocskai 
út 39–41.) kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet 
az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím Alapterület 
(m2)

Albetét 
száma Fekvése Műszaki 

állapota

Bartók B. út 79. 83 6 földszint, lépcsőházi bejárat jó

Bercsényi u. 15. 39 2 pince, utcai bejárat közepes

Budafoki út 22. 112 51 pince, utcai bejárat rossz

Orlay u. 2/B 47 1 földszint, udvari bejárat rossz

Vegyész u. 1–5. 22 földszint, utcai bejárat rossz

Villányi út 86. 48 9 földszint, utcai bejárat közepes

Zenta u. 3. 30 49 földszint, utcai bejárat rossz

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5., II. em. 206. szoba) kell benyújtani. 
A ZÁRT BORÍTÉKRA RÁ KELL ÍRNI: „Helyiségpályázat”. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2011. június 9., csütörtök 12 óra. A pályázat feltételeit a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai u. 5., II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető 
az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ a 381-1312-es, a 381-1311-es és a 372-4655-ös 
telefonszámon kapható. 

Dr. Hoffmann Tamás, polgármester

Az újonnan kialakított 2–3 személyes urnafül-
kéket az első száz megrendelő jelentős kedvez-
ménnyel – elhelyezkedéstől függően 110–250 
ezer forintért – válthatja meg 99 évre. (Ugyan-
ezen urnafülkék alapára 270–450 ezer forint.). 
2011 májusában és júniusában további kedvez-
ményeket biztosítunk.
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia
E-mail: iroda@gazdagretiplebania.hu
Honlap: www.gazdagretiplebania.hu

Kedvezményes urnahelyek vált-
hatók a Gazdagréti templomban
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NYÁRI, akciós áron angolnyelv-vizsga előké-
szítés, korrepetálás, utazás előtti nyelvgyakorlás, 
céges oktatás egyénileg, csoportosan a budafoki 
nyelviskolában. 06/70/279-6549.

ANGOL felnőtt tábor Kelenföldön, anyanyelvi 
oktatókkal, június 6–10., délelőtt vagy esti órák-
ban. A tábor díja 2500 Ft, amely 10 órát tartal-
maz. Érd.: 06/20/969-8412. A tábort a Kelenföldi 
Evangéliumi gyülekezet támogatja.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerület gyors-

szolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, 
falbontás nélkül azonnal, garanciával! 228-6193, 
06/30/921-0948.

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

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. 06/30/944-6513, Nagy László épületgé-
pész. www.nl-gaz.hu

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István. 
Tel.: 06/20/317-0843.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések 
műszeres keresése-javítása, dugulás elhárítás, 
WC-k, csapok cseréje. Kerti csap csere ásással. 
06/30/914-3588.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, 
konvektorok javítása, villanybojler- vízkőtelenítés, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010. 

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújí-
tás, ázások megszüntetése, készülékek javítása, 
cseréje, garanciával. Balázs János épületgépész 
technikus. Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.

VILLANYSZERELŐ XI. kerületből – XI. ke-
rületieknek. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi 
Zoltán. 06/30/947-6036.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárí-
tók szerelése, javítása, garanciával. 310-4018, 
06/20/915-2678.

VILLANYSZERELÉS ELMŰ minősített cégtől. 
Hibaelhárítás, felújítás is. Ugyanitt rácskészítés, 
zárszerelés. 06/20/921-4114.

VÍZSZERELÉS nonstop! Mosógépek bekötése, 
mosdók, csapok cseréje. Vízóraszerelés ügyinté-
zéssel! 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést, 
kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával kis-
iparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

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

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

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

VIZES FALAK, pincék utólagos szigetelése 
garanciával! Épületek műszeres falnedvesség-
mérése, hőtérképezés. Falszárító vakolatok for-
galmazása. Telefon: 06/30/950-1306, 251-8684, 
www.falszigeteles.hu

TÁRSASHÁZI közös képviselet, profi szakem-
berekkel megbízhatóan. 0–24-ig gyorsszolgálat, 
on-line ügyfélkapu, szakmai felelősség biztosítás. 
www.kozoskepviselo.hu Tel.: 302-3257.

ALPINTECHNIKÁVAL vállalunk: homlokzat-
felújítást, veszélyelhárítást, festést, mázolást, bádo-
gozást. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.

LAPOS TETŐK szigetelése, bádogosmunkák, 
garanciával. 273-1857, 06/20/471-1870.

CSEMPEBURKOLÁS, kőművesmunkák, víz-
szerelés! Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Anyagbeszerzéssel! 06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 

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

TELEVIZIÓ, LCD, plazma, kamera, mikrosütő 
gyorsszerviz. 06/70/246-5049, mindennap. 

SZOLGÁLTATÁS
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbíz-

ható mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

VESZÉLYES fák ágankénti lebontással való ki-
vágása. 06/20/485-6547. Kovács Sándor.

KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, 
növényültetést, fakivágást, sövényvágást válla-
lok, szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663, 
gold333@freemail.hu

REDŐNY, reluxa szerelés, javítás, gurtni cse-
re, szúnyogháló, harmonika ajtó, szalagfüggöny. 
06/20/321-0601.

LAPOSTETŐ szigetelés és kapcsolódó munkák 
referenciával, garanciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 
06/30/931-5495.

KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás. 
Autóklíma töltés. Tel.: +36/30/212-4677.

LAPOSTETŐK, teraszok, csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, a csatlakozó kő-
műves és bádogosmunkákkal, tetők, pincefödé-
mek homlokzatok hőszigetelése, referenciákkal, 
garanciával. 204-6793, 06/20/934-6993.

AUTOMATA kapu, kerítés, korlát, rács, víz-, 
villanyszerelés, gipszkartonozás, redőnykészítés. 
06/70/278-1818.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet, 
társasház könyvelés. Megbízható szolgálta-
tás több évtizedes gyakorlattal, kedvező áron. 
Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.com Tel.: 06/30/668-5058.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácsok, kapuk, lakatosmunkák. 
06/30/299-1211. www.racskeszites.hu

WWW.FAEPITO.HU energiatanúsítvány, 
famunka, építészeti tervezés. 06/30/517-7120, 
06/70/330-8560.

LAKATOS, ajtózárak, ablakzárak, hevederzá-
rak javítását, cseréjét, nyílászárók szigetelését, 
rácsos ajtók, lemezajtók, ablakrácsok készítését, 
vállalom. Előtetők, korlátok gyártását, javítását. 
Telefon: 06/20/945-0316, 375-4194.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva. 06/20/464-6233.

RUHAJAVÍTÁS és -készítés, szoknya-, nadrág-
felhajtás, zipzárcsere, függönyvarrás Gazdagréten. 
246-5402.

FESTÉS-MÁZOLÁS tapétázás, parkettacsiszo-
lás rövid határidővel. Tel.: 06/30/288-6614.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, kerületi kft., jogi, mű-
szaki háttér. 06/20/215-9830, 706-2879.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállal-
ja cégünk, teljes körű ügyintézéssel, háttérrel. 
06/20/931-7244, 06/30/412-2062.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök 
kisiparostól 1984. óta. 06/20/944-9015, 249-2664.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, KÍNÁLUNK eladó-kiadó in-

gatlanokat. 17 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 
06/70/944-0088, www.amadex.hu

KIADÓ lakásokat, házakat, szobákat ke-
resünk! Albérletpont Ingatlaniroda a bérbe-
adás szakértője. 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.alberletpont.hu

BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál 
eladó vagy kiadó lakásokat, házakat, irodákat. 
06/30/530-5338, www.pesti-budai.hu

RÓZSADOMBON Zöldlomb–Pitypang sarkon 
55 nm-es, másfél szobás, II. emeleti, délkeleti, 
erkélyes, panorámás lakás játszótérrel, tulajdo-
nostól, jó közlekedéssel 16,9 M Ft-ért eladó. 
06/20/525-4019.

TULAJDONOSTÓL eladó XI., Kőérberek, 2 
szoba + nappali étkezős, déli fekvésű, napos, fel-
újított, téglalakás, 16,5 M Ft, 06/30/242-3122.

XI. KERÜLET határában 3 szintes sorház eladó. 
Irányár: 33,3 millió. Telefon: 06/30/439-4713.

SZABOLCSKA utcában kétszobás, jó állapotú 
lakás eladó. 06/30/922-9053.

ALBERT utcában 2,5 szobás, loggiás panellakás 
eladó. 06/30/922-9053.

BUDAFOKI úton 59 nm-es, panorámás lakás 
eladó. 06/30/922-9053.

SASADON háromlakásos kertes házban 120 
nm-es lakás eladó. 06/30/922-9053.

ATTILA úti 94 nm-es, 2,5 szoba + hallos, vi-
lágos, kéterkélyes, cirkós, nagykonyhás polgári 
lakás 23,5 millióért tulajdonostól. Panorámakép: 
www.krisztina.tk 06/20/933-9271.

ELADÓ a Bikszádi utca 48 nm, III. emelet (lift-
nélküli), 2 szobás, gázkonvektoros lakása. A ház 
1977-es építésű, nyitott parkolóval sok zöldben. 
13 millió, közvetítő kizárva. 222-3714.

XI., MADÁRHEGYEN eladó 601 nm-es te-
lek 13 millióért, 1095 nm-es összközműves 
telek 39,9 millióért. További telkek honlapun-
kon: madarhegyingatlaniroda.ingatlan.com 
Tel.: 249-3006, 06/70/275-9064.

BÉRLEMÉNY  
ÜZLET KIADÓ (fodrászat volt) 18 nm-es XI., 

Kanizsai utcában. 06/70/414-3099.
XI. KERÜLETBEN családi ház 50 nm-es föld-

szinti része irodának vagy raktárhelyiségnek ki-
adó. 06/20/573-3933.

GARÁZS
VÁLI utcában, teremgarázsban parkolóhely ki-

adó. 06/30/228-9393.

OKTATÁS 
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai 

asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. 
Ny:01006404

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/30/479-7247.

ANGOL-, német- spanyol-, francia-, olaszórák 
egyénileg. 06/20/508-4884, 5nyelv@g-mail.com

NÉMET- angoltanítás, korrepetálás az Allee-nál 
06/30/259-7091, 466-5301.

MATEMATIKÁT, fizikát, statikát, szilárdságtant 
tanít mérnöktanár. 
06/1/246-2122, 06/70/519-4356.

„JÓGA a mindennapi életben” tanfolyamok a 
körtérnél. Bartók Béla út 51. 
www.sadhana-studio.tvn.hu, 06/20/453-0930.

ÉNEK-ZENE diplomával magántanítást, 
korrepetálást vállalok zongora, szolfézs és ze-
neelmélet tárgyakból a XI. kerületben, bármely 
korosztály részére. Elérhetőségeim: Kiss Eszter, 
teresz@gmail.com, 06/70/414-8448.

OLASZTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gazdagréti templommal szemben nyelvtanárnál. 
246-9294, 06/20/422-6146.

TELJES KÖRŰ építőipari munkákat ki-
sebbektől a nagyokig, felújítást, lakásszervizt 
minőségi kivitelben, referenciákkal vállalunk. 
06/30/280-7257.

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, 
murva, termőföld, zöldhulladék szállítása. 
06/20/944-4759.

ADÓTANÁCSADÁS, könyvelés, adóbevallások 
elkészítése. 06/20/967-5619.

KISEBB kőművesmunkát, járólapozást, csem-
pézést vállalok referenciákkal. 06/30/227-9616.

KŐZETGYAPOT, dryvitszigetelés, valamint to-
lóajtók, nyílászárók készítése fából. 
06/70/510-7868. 

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalom 
kedvező áron. e-mail: kollmann1@freemail.hu 
06/30/253-5121.

ÓLOMKERETBE foglalt színes díszműüveget 
készítek ajtókba, ablakokba, bútorokba, lámpát is. 
06/30/521-4434.

REDŐNY javítás-készítés. Gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, harmonikaajtó. 
06/30/212-9919.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítá-

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

MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó, felső 
fogsor 80 000 Ft-ért, törésjavítás 3000 Ft. Hívjon 
bizalommal! 06/30/935-4395, Budapest, Baranyai 
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásel-
látás, lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

IZÜLETI problémákra lóbalzsam megrendel-
hető. 06/70/511-2844, 06/70/235-0886.

POTENCIANÖVELŐ és stresszoldó szerek 
gyógynövényekből megrendelhetők. 
06/70/511-2844, 06/70/235-0886.

EREDETI kínai orvosi rendelő: dr. Wang 
Jun akupunktúra orvos, természetgyógy-
ász. Rendelő: Bp., Bartók Béla út 55., I. em. 3. 
Tel.: 06/30/618-8420, 06/70/378-8365, 783-2052, 
www.kinaiorvos.hu

RÉGISÉG
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, 

porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., 
Andrássy út 16. Tel.: 266-4154.

MINDENNEMŰ régiséget vásárolok. Díjtalan 
kiszállással, értékbecsléssel, azonnali készpénzfi-
zetéssel. 285-4808, 06/30/328-6188.

GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindenne-
mű régi tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi ta-
pasztalt) Üzlet: Bp. XI. ker., Bartók Béla út 10–12. 
Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.

VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni kész-
pénzfizetéssel vásárol! Csillárokat, bútorokat, 
festményeket, órákat, ezüstöket, kitüntetéseket, 
régi pénzeket, bélyegeket, képeslapokat, zongo-
rákat, szőrmebundákat, varrógépet, rádiókat, 
írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lak-
berendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is. 
Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére 1 
órán belül is. Híjon minket: Tel.: 06/30/324-4986.

KASTÉLY berendezésére vásárolok, antik búto-
rokat, nagy- és kisméretű festményeket, ezüsttár-
gyakat, bronzszobrokat, perzsaszőnyegeket, régi 
álló, asztali, fali díszórákat. I. kerület Batthyány u. 
10.,  201-6188.

ANTIKVITÁS! www.budaikrisztina.hu, vásá-
rolok hagyatékot, bútorokat (koloniált is) fest-
ményeket, dísz-, lakberendezési tárgyakat, órákat, 
szőnyegeket, numizmatikát, ezüstneműt, bizsu-
kat, könyveket stb. E-mail: antik@dravanet.hu, 
tel.: 06/20/932-6495. Díjtalan kiszállással, hívható 
az ország területén.

KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat. 
Arany: 4500–7000 Ft, tört ezüst 90–120 Ft. VII., 
Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938.

RÉGI BÚTORT, festményt, szőnyeget stb., 
hagyatékot készpénzért válsárolok. Magyar. 
06/30/238-9008.

ÜDÜLÉS
BALATON! Nyaraljon közvetlen vízparton, 

üdülési csekk elfogadóhely. www.balaton-
szallashely.hu  Tel.: +36/30/517-3741.

BIBIONÉBEN, 3–7 fős apartmanok közvet-
lenül olasz irodától. Magyar nyelvű információ 
+36/30/540-8909.

ANGOL tinitábor (nappali) Kelenföldön! 
Amerikai fiatalokkal, oktatókkal, július 18–29. 
Tábor díja:16 ezer Ft. Érd.: 06/20/969-8412. A 
tábort a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet tá-
mogatja.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

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

ESZTERGÁLYOST felveszünk budafoki mun-
kahelyre, hagyományos gépre, kisgépes élő gya-
korlattal, lehet 4 vagy 6 órás is. Tel.: 228-2737, 
06/20/980-8077.

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

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

KÖNYVEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 

elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 
06/20/956-4084.

KÖNYVET, könyvtárat, papírrégiséget, képes-
lapot, plakátot, kitüntetéseket, jelvényeket vásárol 
on-line antikvárium. Azonnali díjtalan kiszállás-
sal! Tel.: 06/30/949-0055, Szemerédy László.

Újbudaiaknak a nap 
24 órájában hívható telefon-

szám: 06-30-621-2103
www.sashegypolgaror.hu

Sashegy 
Polgárőr Egyesület

Vannak, akik egyformának látják a kisvállalkozásokat, 
pedig valójában igen sokszínűek

Ezért is kínáljuk nekik új, ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat!
A kisvállalkozások sokféle igényeihez fejlesztettük ki személyre szabható ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat. Az ÉnCégem Start Net2Go díjcsomag 1800 Ft-os nettó havi díja (bruttó 2250 Ft) 
rugalmasan felhasználható belföldi T-Mobile és vezetékes telefonálásra, valamint belföldi internetezésre egyaránt. Ráadásul ÉnCégem M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagokhoz* különböző 
BlackBerry készülékeket is választhat 0 Ft-ért, amelyekhez BlackBerry Instant E-mail szolgáltatást is igényelhet, szintén 0 Ft-ért.

Ajánlataink 2011. május 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, új vagy lejárt hűségidejű üzleti előfi zetők részére kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel. 
Ajánlatainkért hívja a 1430-as számot, vagy látogasson el a T-Pontokba!

Üzleti ajánlatok minden vállalkozásnak. 

A BlackBerry készülék bizonyos alkalmazásaihoz mobilinternet-, illetve BlackBerry-szolgáltatás igénybevétele, valamint szoftver licenc vásárlása szükséges, azok letöltése és használata adatforgalmat generál. A részletes és teljes körű feltételek a 
T-Pontokban, Partner üzletekben, a 1430, 06-1/265-9210 ügyfélszolgálati számokon és a www.t-mobile.hu honlapon érhetők el. * Az ÉnCégem díjcsomagok esetében a hivatkozott M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagok alatt a Business Net M, L, XL, 2XL, 3XL 
internet-szolgáltatás opcióval eladott ÉnCégem díjcsomagok értendők.

www.t-mobile.hu

BlackBerry® Torch™ 9800
ÉnCégem 3XL díjcsomaggal

0 Ft
A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt 
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói 
megállapodással, új vagy lejárt 
hűségidejű előfizetők részére

BlackBerry® Curve™ 9300
ÉnCégem L díjcsomagtól

0 Ft
A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt 
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói 
megállapodással, új vagy lejárt 
hűségidejű előfizetők részére

TM_33010724-2_282x209_Ujbuda.indd   1 5/11/11   6:13:56 PM

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Ámonné 
Virág Ibolya tanító – a tanítványok Ibi nénije 

– türelemmel viselt betegség után 2011. május 
3-án csendesen megpihent.

Várjuk mindazokat, akik szeretnének 
fájdalmunkban osztozni, a megemlékező 

búcsúztatóra a Bartók Béla úti Gárdonyi Géza 
Általános Iskola kertjébe 2011. június 3-án 18 
órától. Megközelíteni a Mányoki utca felöli 

kertbejáratnál lehet. 
Hozzanak magukkal gyertyát, egy szál virágot, 

és kérjük, ne öltsenek gyászruhát.
Ámon család
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JÓ MATRACOK - TÖMÖRFA ÁGYAK - AKCIÓS ÁRAK !

-28%
Vákuum - memory matrac

12 cm hideghab
4 cm memory réteg
levehető, mosható bamboo huzat

47 300 Ft 34 110 Ft-tól

ANTON 
tömör BÜKKFA francia ágykeret 
(140, 160, 180X200)

39 900 Ft-tól*

*90x200-as méret ára. 
Amennyiben matracot és bordát/rácsot is nálunk választ hozzá!

Felnyílós-ágyneműtartós 
változatban is rendelhető!

-20%CLAUDIA
tömör borovi fenyő
felnyílós ágyneműtartós 
ágykeret

www.agyakhaza.hu

59 900 Ft 47 900 Ft-tól

Az akciók időtartama: 2011.05.02-06.30.

Bp. XI.  Fehérvári út 83.  Tel.: 06 1 203 0941 

Új üzletet nyitottunk 
a Fehérvári úton!

Akciósár!
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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.

GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI LELKÉSZSÉG 
Hegyalja út 113. 

VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KATOLIKUS LELK.
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

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

SZOMBAT 13.00−18.00 Dharma-könyvtár.
MÁJUS 21. 9.00 Felkészülés a halálra és az élet-
re. Buddhista tanítások a bardo-állapotokról 
(Dr. Pressing Lajos); pszichológiai előadás.
MÁJUS 21. 15.00 Samatha meditáció.
MÁJUS 28. 15.00 Samatha meditáció. A tudati 
csapongások csillapítása, bármely tudati 
jelenséghez való tapadás oldása meditációs 
támaszték használatával. 
Keleti Kulturális Központ
Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/582-2394
SZERDA 6.45–8.30 Reggeli üldögélés − éber-
ségmeditáció. PÉNTEK 9.00–10.30 Do-In (kínai, 
a taoizmusban gyökerező jóga) tanfolyam. 
(Előzetes bejelentkezés: 06/20/992-9429). 
MÁJUS 20. 18.00 Filmklub. „…Az Isten igaz-
sága egy, és azt világosan fel kell mutatni…”. 
Dokumentumfilm Lükő Gábor néprajzkutatóról 
(r.: Halmy György). A vetítés után beszélgetés a 
filmről meghívott vendégekkel. 
MÁJUS 23., 30. 17.15 Buddhizmus a hétközna-
pokban (dr. Pressing Lajos előadássorozata).

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 isten-
tisztelet.

FŐVÁROSI BAPTISTA GYÜLEKEZET

Szent Gellért tér 3., 2-es kapucsengő

KEDD 18.00 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Bibliaóra, 11.00 Istentisztelet. 

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

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

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

Miserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, KEDD, 
PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, SZERDA 19.00, 
VASÁRNAP 10.00.

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.

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

Istentisztelet: VASÁRNAP 8.00, 10.30 és 18.00, 
MINDEN ELSŐ VASÁRNAP 9.30 családi isten-
tisztelet. Farkasréten (Németvölgyi út 138.): 
VASÁRNAP 9.00. HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjasok 
bibliaórája, 19.30 Felnőtt ifiklub. SZERDA 
16.45 Gyülekezeti bibliaiskola. PÉNTEK 
16.00 Hittanóra, 18.00 Kisifi alkalom, 19.30 
Ifjúsági óra. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK, 19.00 
Imaközösség. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.30 
Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 2. KEDD 10.00 Mamakör.

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, 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 gyermek-
foglalkozás.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

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

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 szentol-
vasó 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 beszélge-
tése (Szent Imre-ház). SZOMBAT 6.30, 17.30 
Reggeli és esti dicséret (zsolozsma).
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub 
(Szent Imre-ház). MINDEN HÓ 1. KEDD 17.00 
Szeretetláng imaóra, utána szentmise.
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.30 
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi 
és papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 
7.00 Szentolvasó ima. MINDEN HÓ 2. SZERDA 
19.30 Bibliai elmélkedések (Szent Imre-
ház). MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 20.00 
Engesztelés Magyarországért. MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 8.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért.

11 program a 11. kerületben
május 18.–június 1.
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MÁJUSI 
PROGRAMOK

MÁJUS 18.
16.00 Diavetítéses úti beszámoló: 
István Ági előadásában: Anglia, 
Skócia, Izland. VII. sz. Idősek 
Klubja, Bocskai út 43–45.
17.00–19.00 Jogi tanácsadás ügy-
véddel, bármilyen jogi kérdésben. 
KKH
MÁJUS 19. 
10.30 Őrmezei Nyugdíjas Szín-
pad, a társulat vár mindenkit, aki 
szereti a színházat, akkor is, ha 
esetleg csak passzív részese kíván 
lenni. ŐKH
13.00 Bach-virágterápia Bazán 
Erikával. Természetes gyógy-
módok. VIII. sz. Idősek Klubja, 
Keveháza u. 6.
16.00–18.00 A Kéktó téri horgász-
tó horgászainak klubja. KKH
MÁJUS 20.
14.00. Irodalmi teadélután Gá-
bor Szabó Béla vezetésével. IV. sz. 
Idősek Klubja, Kisújszállás u. 10.
18.00 Mohainé Burián Ágnes 
mágnes festőművész kiállítása. 
ŐKH
18.00 Levelekiné Lienhardt Ka-
tinka és Scmidt Rudolf festmény-
kiállításának megnyitója a Rét 
Galériában.
18.00 Bengő Péter festmény- és 
grafikakiállítása. KKH
MÁJUS 21.
Természetjárás a Fundoklia-
völgyben. Érd.: Király Lajos 06/
23/361-101
MÁJUS 21–22. 
Autóbuszos túra: Fertő-tó–Han-
ság. Előzetes jelentkezés szüksé-
ges! Galló Péter: 06/70/391-3818
MÁJUS 23. 
16.00–18.00 Rét Nyugdíjas Klub: 
zenés évadzáró klubdélután. 
Gazdagréti tér 1., VI. sz. INO
MÁJUS 24.
11.00 Környezetvédelmi előadás. 
KKH
14.00 Felolvasó maraton: min-
denki hozza magával kedvenc 
versét, novelláját. I. sz. Idősek 
Klubja, Budafoki u.12.
MÁJUS 25. 
15.00 Irodalmi teadélután dr. 
Tóth József előadásában: Deák 
Ferenc és a Kiegyezés. VII. sz. 
Idősek Klubja, Bocskai út 43–45.

MÁJUS 26.
7.00–13.00 Piac, őstermelők árulják 
terményeiket. KKH
16.00–18.00 A Kéktó téri horgásztó 
horgászainak klubja. KKH
MÁJUS 27. 
19.00 Beszélgetés Bereményi Gé-
zával. Író, drámaíró, dalszövegíró, 
dramaturg, színházi és filmrende-
ző. ŐKH
MÁJUS 28.
10.00 Egészségnap: egészségügyi 
mérések és felvilágosítás. KKH
19.00 Monarchia Orfeum címmel 
nyilvános főpróba az Európai Sze-
nior Színházi Fesztiválra készült 
előadásra, német nyelven. ŐKH
Autóbuszos túra: Ópusztaszer és 
környékére. Előzetes jelentkezés 
szükséges! Mógor Gabriella: 06/70/
380-8871
MÁJUS 29. 
10.00–16.00 Gyermeknapi rendez-
vény az ŐKH művészeti csoportja-
inak fellépésével. ŐKH
MÁJUS 31.
14.00–17.00 Fotókör: a digitális fotó-
zás elsajátítása, a képek javítási lehe-
tőségeinek megtanulása. Jó idő ese-
tén fotóséta! 60+ Programközpont 

Nyéki Imre Uszoda
TORNA: Hétfő, szerda: 19.00. Kedd, 
csütörtök: 8.00–10.00. Péntek: 9.00
VÍZIGIMNASZTIKA: Hétfő, szerda, 
péntek: 14.00. Érdeklődni: 208-
4025/119 mellék.

Asztalitenisz-verseny
2010. június 9., csütörtök 14.30
Helye: Hauszmann A. utcai sport-
csarnok (XI., Hauszmann A. 5.)
Kategóriák: Férfi és női egyéni ver-

seny. Nevezés: 2010. június 2-áig 
a 60+ Programközpontban sze-
mélyesen, vagy a 372-4636 és a 
372-3482 telefonszámon.

Sakkverseny
2010. június 9., csütörtök 15.00. 
Helye: József Attila Gimnázium 
(XI., Váli u. 1.). Kategóriák: Férfi és 
női egyéni verseny. Nevezés: 2010. 
június 2-áig a 60+ Programköz-
pontban személyesen, vagy 372-
4636, 372-3482, valamint Tichy-
Rács Bálint versenyrendezőnél a 
06/20/935-1861 telefonszámon.

Energiatakarékos és olcsóbb 
háztartás – nem csak hatvan 
felettieknek!
Újabb témákkal várunk minden 
közép- és időskorú érdeklődőt, 
akit a háztartás (víz, villany, gáz 
stb.) olcsóbbá tétele, vagy Újbuda 
Idősbarát Önkormányzatának 
ingyenes szolgáltatásai (pl.: adós-
ságkezelési tanácsadás), illetve a 
különböző alapítványi támogatá-
sok és azok feltételei érdekelnek. 
Azokat is várjuk foglalkozása-
inkra, akik megosztanák prakti-
káikat a többi érdeklődővel!
A foglalkozás ideje és helye: 2011. 
június 2., csütörtök 15.30 órakor 
Újbuda 60+ Programközpontban 
(Zsombolyai u. 6., TIT épülete)

Újbuda 60+ környezetvédelmi 
alprogram
Újbuda Önkormányzata a 60+ 
programon belül 2011 májusá-
ban elindította környezetvédelmi 
alprogramját, melynek első sza-
kaszában szakemberek tartanak 
előadásokat a környezetvédelem 
aktuális kérdéseiről, az energiata-
karékosság lehetőségeiről, az éle-
tünket megváltoztató környezeti 
változásokról és az alprogram 
többi részéről is. További infor-
mációk: 60+ Programközpont 
(XI., Zsombolyai u. 6.), valamint 
a 372-3449-es telefonszámon.
Előadások: Május 20. 11 óra, 
Őrmezei Közösségi Ház. Má-
jus 23. 14 óra, Albertfalvai Kö-
zösségi Ház. Május 25. 11 óra, 
Kelenvölgyi Közösségi Ház

A 60+ PROGRAMOK CÍMEI: Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes utca 45–47.    Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugra-
tó u. 9.    Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.     Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.

Fanfarna Ciocarlia versus Marko 
és Boban Markovic Orkestar

Herczku Ági és 
a Nikola Parov Quintet

Magyarpalatkai Banda

Internetes Világnap
ISMERETTERJESZTŐ 
PROGRAMOK A NET KÖ-
RÜL, HASZNOS FOGLAL-
KOZÁSOK KEZDŐKNEK 
ÉS ÚJRAKEZDŐKNEK
MÁJUS 18-ÁN 14–18 ÓRA 
KÖZÖTT
Budapesti Művelődési Központ 
(Etele út 55.)

KORTÁRS MAGÁN-
GYŰJTEMÉNYEK
MEGNYITÓ: MÁJUS 18-ÁN 20 
ÓRÁTÓL 22 ÓRÁIG
Godot Galéria (Bartók B. út 11.)

KONDOR ATTILA FESTŐ-
MŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
MEGNYITÓ: MÁJUS 20-ÁN 
13 ÓRAKOR
Újbuda Galéria 
(Zsombolyai utca 5.)

BENGŐ PÉTER BOLDOG 
SZÜLINAPOT KRISZTI 
CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA
MEGNYITÓ: MÁJUS 20-ÁN
18 ÓRAKOR. 
MEGTEKINTHETŐ: MÁJUS 
20–27. KÖZÖTT HÉTKÖZNA-
PONKÉNT 10–18 ÓRÁIG.
Kelenvölgyi Közösségi Ház 
(Kardhegy u. 2.)

Filomela Zenés Színház 
bemutatja 
MOZART: FIGARÓ HÁZAS-
SÁGA C. OPERAMESÉJÉT
MÁJUS 21. 10.30 ÓRAKOR 
Albertfalvi Közösségi Ház 
(Gyékényes u. 45–47.)
Helyfoglalás telefonon: 204-6788

HANGVERSENY A WEINER 
LEÓ ZENEMŰVÉSZETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
NÖVEDÉKEINEK 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
MÁJUS 21. 17.30 ÓRAKOR
Őrmezei Általános Iskola, Weiner 
Terem (Menyecske u. 2.)

A Szent Imre Gimnázium 
Latinovits Zoltán Diákszín-
pada bemutatja:
GOGOL: A REVIZOR
ELŐADÁSOK: MÁJUS 23., 25., 
30., JÚNIUS 1., 4., 6. 19 ÓRÁTÓL
Szent Imre Gimnázium 
(Villányi út 27.)

Színházi Est: „Mustármag”
WASS ALBERT MŰVEIT 
ELŐADJA KULCSÁR-
SZÉKELY ATTILA, A 
SZÉKELYUDVARHELYI 
TOMCSA SÁNDOR 
SZÍNHÁZ SZÍNMŰVÉSZE.

rendező: CSURULYA CSON-
GOR, zene: KORMORÁN
MÁJUS 25. 18 ÓRAKOR
Budai Klub-Galéria 
(Budafoki út 9-11.)

A Fészek Klub vendége: 
BEREMÉNYI GÉZA 
DALSZÖVEGÍRÓ
MÁJUS 27. 19 ÓRÁTÓL 
Őrmezei Közösségi Ház 
(Cirmos u. 8.)

Gyermekszínház
PROKOFJEV: PÉTER ÉS A 
FARKAS – ZENÉS TÁNC-
JÁTÉK EGY RÉSZBEN GYE-
REKEKNEK A TURAY IDA 
SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

MÁJUS 29-ÉN 10.30 ÓRÁTÓL
Belépőjegy: 800 Ft/fő
Fővárosi Művelődési Ház (Fe-
hérvári út 47.)

Gyermeknap 
a Bikás Parkban
SPORTPROGRAMOK, 
FŐZŐVERSENY, GYER-
MEKJÁTÉKOK, ERŐMŰ-
VÉSZ-BEMUTATÓ, KIRÁLY 
L. NORBERT ÉS NEOTON 
FAMÍLIA ÉLŐ KONCERT
MÁJUS 29-ÉN 10 ÓRÁTÓL 
Bikás Park

Május 20-án 20.00 órakor
Összeállítás a BUDAPEST FOLK FEST koncertjeiből: 
Balkáni fúvósok viadala – Ki a trombita királya?

KÜLÖNLEGES ZENEI ÉLMÉNY AZ 
ÚJBUDA TV NÉZŐINEK!

Keresse és kérje 
kábelszolgáltatójától az 

Újbuda TV-t!

VILÁGHÍRŰ ZENÉK

Ismétlési időpontok: május 20. 22.00, május 21. 12.00 és 22.00, május 22. 12.00 és 22.00

Kerekes Band

Cimbaliband

Söndörgő

Parno Graszt
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A 113 éve fennálló BEAC Sport Club 
az elmúlt időszakban kiemelkedően 
fontos versenyeken van túl. Sportolói 
nemzetközi szintű sikereket értek el. 
Van köztük olyan is, aki a londoni olim-
piai szintet teljesítette, és a világrang-
lista előkelő helyein is szerepelnek ver-
senyzőik, sokszoros magyar bajnokok 
és válogatottak.

Felnőtt országos bajnok lett az ELTE-
BEAC Polythlon Triatlon Klub rövidtávú 
duatloncsapata. A Kis Gyula, Pálfy Máté, 
Nyári József összetételű hármas az orfűi 
Országos Bajnokságon utasította maga 
mögé a mezőnyt. A csapatbajnoki cím mel-
lett a polythlonos 
versenyzők re-
mek egyéni tel-
jesítményeket is 
felvonultattak.
 Nem feled-
kezhetünk el a 
BEAC atlétika-
szakosztályáról 
sem, melynek 
sportolói folya-
matosan remek 
eredményeket ér-
nek el. Gerendási 
Eszter többszörös 
válogatott gya-
logló az Orszá-
gos Fedettpályás 
Magyar Bajnok-
ságon 3000 mé-
teres női gyalog-
lásban elért ideje az ez évi eddigi ötödik 
legjobb európai eredménye. Országos 
bajnoki címet szerzett, amely stadion-, 
egyéni csúcs és egyben a világranglista 
8. helyére repítette. Ez a nem minden-
napi siker Szabó Imre edző 11 éve tartó 
kitűnő szakmai munkájának, megszál-
lottságának és Eszterben való hitének 
köszönhetően született meg. A Felnőtt 
20 km-es Gyalogló Országos Bajnoksá-
gon Eszter kiemelkedő egyéni csúccsal 2. 
helyezést ért el. Edzőjével, Szabó Imrével 

bebizonyították a világnak, hogy ez a lány 
eredményével kijutott az idei főiskolás 
világbajnokságra, az Európa-kupára, va-
lamint a 2012-es londoni olimpia B szint-
jét is teljesítette, amivel akár az olimpián  
is részt vehet.
 Az Országos Fedettpályás Serdülő Baj-
nokságon a 14 éves leányok 3000 méteres 
gyalogló számában a dobogó mindhárom 
fokára BEAC-os versenyző állhatott, az el-
ső Südi Anna volt, 1000 méteren a 15 éves 
korosztályban Balog Evelin szerzett orszá-
gos bajnoki címet. A legjobb eredményt 
ebben a számban Richter Dóra jegyzi, aki 
a 13 évesek futamában a legjobb időt érte 
el a lányok közül.

    Az ifjúsági és ju-
nior korúaknak is 
országos bajnok-
sággal ért véget a 
fedett pályás atlé-
tikai szezon. A kö-
zéptávfutók remek 
teljesítményt nyúj-
tottak: Kenesei 
Zsanett az első nap 
1500 méteren nagy 
fölénnyel nyerte a 
bajnokságot, majd 
másnap 800-on 
lendületes futással 
szerzett bajnoki 
címet.
   Budapest Nyílt 
Fedettpályás Baj-
nokságán a rö-
v idtáv f utók ná l 

Csuhai Peti nyerte a 60 és a 200 métert is, 
de a felnőtteknél az Országos Fedettpályás 
Bajnokság is szép sikereket hozott a BEAC-
os atléták számára. Az első bajnoki címet 
Gerendási Eszter szerezte meg 3000 méte-
res gyaloglásban. A másodikat pedig egy 
órával később Kenesei Zsanett szerezte 
800 méteren és ugyanezen a távon Sándor 
Krisztián és Dohoczki Tamás egy kettős 
futamgyőzelemet szerzett, mindketten ab-
szolút egyéni csúccsal értek át a célvonalon.

szalai

Kiváló eredményeket 
jegyez a BEAC

Székelyföld fölényes győzelmet aratott

A Magyar Parlament SE székelyföldi közméltóságokkal játszott barátságos labdarúgó-mérkő-
zést május 7-én a Puskás Ferenc Stadionban. A kezdőrúgást Buzánszky Jenő végezte el; a lelátón 
pedig Grosics Gyula is helyet foglalt. A Parlament SE előzékeny házigazdának bizonyult, ugyanis 
bár az első két gól után még tudtak szépíteni, az újabb kapott gólok és egy elhibázott büntető 
után végül 6:1-re Székelyföld győzött. A barátságos mérkőzésen Simicskó István országgyűlési 
képviselő is pályára lépett. 

Átúszni a Balatont egész életre szóló 
élményt jelent, így évről évre egyre 
többen vágnak neki az 5,2 kilométeres 
távnak Révfülöp és Balatonboglár 
között. 2010-ben a rossz időjárás miatt 
elmaradt az átúszás. Idén a szervezők 
biztosra mennek, július 2-ára tették az 
első időpontot, így kedvezőtlen idő 
esetén többször is el lehet halasztani a 
nyár folyamán az eseményt.

Junghausz Rajmund fideszes önkormány-
zati képviselő még tavaly kezdeményezett 
egy közös Balaton-átúszást. Komoly szer-
vezőmunkába fogott, így száznyolcvanöt 
főt nyert meg az Újbudai Balaton Átúszó 
Csapat tagjának, és bár a megmérettetés 
elmaradt, a képviselő lelkesedése töretlen: 
újraszervezi a gárdát.
 Az átúszás nem kis teljesítmény, ko-
moly felkészülést igényel, de egy átlagos 
állóképességű ember rendszeres edzéssel 
gond nélkül képes végigcsinálni. A Nyéki 
Imre Uszodában június 4-én rövid, június 
11-én pedig hosszú távú, kétezer méteres 

felkészülést segítő versenyeket tartanak. 
Ezeken érdemes részt venni, mivel így 
mindenki megtudhatja, milyen eséllyel 
állhat rajthoz a Balaton partján.
 Az átúszást vitorlások biztosítják, és 
aki esetleg elfárad, kiszállhat pihenni, sző-
lőcukrot enni. Az Újbudai Balaton Átúszó 
Csapatba Junghausz Rajmundnál a www.
junghauszrajmund.hu, a csapat Facebook 
oldalán, illetve a 06/70/942-4624-es tele-
fonszámon lehet jelentkezni. A résztvevők 
kedvezményekben részesülnek, és edzés-
tervet is kapnak a felkészüléshez. 
 Az Újbudai Balaton Átúszó Csapat fő-
védnöke Hoffmann Tamás polgármester 
lesz, aki egykor vízilabdázott, és korábban 
már átúszta a nagy tavat. Úgy tudjuk, idén 
is tervezi, hogy elindul a csapat tagjaként. 
Junghausz Rajmund és számos újbudai 
polgár számára azonban ez lesz az első 
megmérettetés. A képviselő bízik benne, 
hogy egy népes újbudai csapat tagjaként 
mondhatja majd el: „Megcsináltam! Át-
úsztam a Balatont!” 

T. H.

Újra Balaton-átúszás
Tavaly száznyolcvanöten készültek

Az egyetemi atléták jól teljesítenek

MÁJUS 20., PÉNTEK:
Eddig kell benyújtani a vállalkozási tevékeny-
séget nem folytató, áfa fizetésére nem kötele-
zett magánszemély személyijövedelemadó-be-
vallását, valamint a 98%-os különadó beval-
lását. Eddig kell elkészíteni a magánszemély 
jövedelemadóját megállapító munkáltatói 
adatszolgáltatást, melyet június 14-éig kell 
elektronikus úton beküldeni az adóhatóság-
hoz. Társasági adóelőleg-befizetés, játékadó 
befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása, 
havi áfa befizetése és bevallása, 1101-es havi 
bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és 
költségvetési támogatás igénylése, az Európai 
Közösségből történő beszerzés, illetve az Eu-
rópai Közösség más tagállamából személygép-
kocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz 
beszerzésekor a közösségi adószámmal nem 
rendelkezők bevallásának benyújtása.

MÁJUS 31., KEDD:
Eddig kell benyújtani a 1029-es számú nyom-
tatványon a társasági adóról, az osztalékadóról 
a bevallást, a 1043-as számú nyomtatványon 
a számviteli törvény hatálya alá tartozó EVA 
adóalany egyszerűsített vállalkozói adóbeval-
lását. A cégbírósághoz is eddig kell benyújtani 
a cégek beszámolóit, elektronikus úton.

NAV Közép-magyarországi Adó Főigazgatósága

Májusi adózási határidők

A Budapest XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatala 
megbízásából elkészült a Budapest, 
XI. kerület, Andor utca–Borszéki utca–
Than Károly utca által határolt terület 
kerületi szabályozási terve. Az épített 
környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (6) be-
kezdésében foglaltak alapján értesí-
tem a tisztelt kerületi állampolgárokat 
a terv közzétételéről.
A terv 2011. május 6-ától 2011. június 
6-áig tekinthető meg a Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi Irodájának I. eme-
leti hirdetőtábláján (XI., Bocskai út 
39–41.). Az érintettek a tervre vonat-
kozóan részletes tájékoztatást ügyfél-
fogadási időben a Főépítészi Irodán 
(XI., Zsombolyai u. 4., V. em. 503. szo-
ba) kaphatnak.
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