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Várospolitikai vita
Május 26-án lesz Molnár Gyula
polgármester és Kupper András
Fidesz-frakcióvezető nyilvános
jótékonysági szópárbaja.
tájékoztatónk a 3. oldalon

Csökken a tempó
és a zsúfoltság
Folytatódik Újbudán a közlekedés-átszervezési program. A jelentősen megnövekedett autóforgalom
és a gépkocsiparkolók szűkössége mellett
gyakori probléma, hogy a
lakóövezeteken átvezető
utcákban az
autósok nem
csök kenti k
sebességüket, Szabó Ferenc
veszélyeztetve
ezzel a köztereket használókat, különösen
a gyermekeket, az időseket és a babakocsival közlekedőket. A forgalmirend-változások elsősorban ezeket a helyeket érintik.
Oláh Zoltán, az Önkormányzat forgalomtechnikai szakembere elmondta,
városszerte hatalmas probléma, hogy
az úthálózat nem a mai, autóktól zsúfolt
közlekedésre van tervezve. Nem bírja el a
forgalmat és a parkolás is egyre nagyobb
gond. Emiatt a kerületben is folyamatosan figyelik egy-egy negyed közlekedési,
parkolási helyzetét. A vizsgálatokat olyan
tervek követik, amelyek megpróbálják
a környéken élők életét kényelmesebbé,
komfortosabbá tenni, illetve a torlódásokat, dugókat feloldva a haladást segíteni. Ennek következő állomásaként több
utca egyirányúvá válik a közeljövőben,
amelyek zömében rendszeresen problémákat okoz az útszélén parkoló autók
miatti „útszűkület”. Ott, ahol a kétirá-
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Kelenvölgyi séta

Nyéki uszoda

Különleges emberek élnek
Kelenvölgyben. A hajdani népszerű kirándulóhely, pihenőövezet
vonzza az egyéniségeket. Sétánk
közben találkoztunk néhányukkal.

Újraválasztották a Nyéki Imre
Uszoda igazgatóját. A fejlesztések után a karbantartást és a
működőképesség fenntartását
jelölte meg elsődleges feladatnak.

írásunk a 9. oldalon

interjúnk a 6. oldalon

Megnyitják a Szabadság
hidat, lezárják a rakpartot

Forgalomátszervezés

Számos újbudai utcában kell fokozott
figyelemmel közlekedni júniustól. A
zsúfolt autóforgalommal és parkolási gondokkal terhelt szakaszok egy
részén a nyári időszakban átszervezik a
közlekedést.
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nyúság tarthatatlan, több utca bevonásával egyirányú utcákat alakítanak ki. Mivel a parkoló autók száma folyamatosan
nő, míg a helyek nem, el kell fogadni, ha
az autósok jó része kénytelen az út szélén
megállni. Másutt éppen ellenkezőleg, a
lakóövezetekben lévő, gyakran a főutak
zsúfoltsága miatt telítetté, nagy forgalmú
kerülőúttá vált utcákból szeretnék viszszaszorítani a forgalmat. A csillapított
forgalmú utcák száma egyre nő, a 30-as
övezetekben jelentősen csökken a zaj és a
szmogterhelés is.
Oláh Zoltán hozzátette, nagyon fontos, hogy a rendszeresen, rutinból egy-egy
területen közlekedő autósok fokozottan
figyeljenek a táblákra a következő hónapokban ugyanis több helyen vezetnek be
új forgalmi rendet. A csillapított forgalmú
utcák mellett főként az újonnan egyirányúvá tett utcák jelenthetnek balesetveszélyt, ha megszokásból behajtanak az
autósok. Érdemes nagyon figyelni a 30-as
övezetben, mert egyszerű jobbkéz-szabály
lesz érvényben. Ugyanis a kereszteződések
egyenrangúvá válnak.
Szabó Ferenc kelenföldi önkormányzati képviselő körzetében évek óta előkészítés
alatt álló közlekedés-átalakítási tervek valósulnak meg júniustól. – Legalább öt éve
szorgalmazom, és még terveket is készítettem a közlekedési anomáliák rendezésére
– mondta el a képviselő. Hozzátette: Kelenföld közlekedési terhelése egyre nagyobb,
bizonyos helyeken már-már elviselhetetlen.
Emellett a Nádorliget lakóparkkal új lakónegyed épült, amely nem csupán új utca kialakítását, de mára a forgalmi rend rendezését is igényli. A kelenföldi negyedet érintő
új közlekedési rend kapcsán elmondta: még
több utcát bevonna a Tempo 30 övezetbe.
Ilyen például a Nándorfejérvári út környéki
utcák egész sora, amelyeket táblával védetne a forgalom elől.

Pünkösd napján birtokba
vehetik az autósok a Szabadság hidat, a felújítást
ugyanis teljesen befejezték. Üröm az örömben,
hogy ugyanaznap újból
lezárják a Műegyetem
rakpartot a 4-es metró
építése miatt. A felső rakparton a tervek szerint
leghamarabb csak jövő
októberétől lehet majd
autózni.
A Szabadság híd felújítása
majdnem két évig tartott,
ezalatt kicserélték a gerendák többségét, a híd pályáját, felújították az acélszerkezetet és a díszítést. Sok
helyen a második világháború nyomait is el kellett
tüntetni. A felújítást végző
cég azt ígéri, hogy a következő ötven évben nem kell
majd komolyabb munkát
végezni a szerkezeten. Bár
a hídon júniustól korlátozás nélkül át lehet hajtani, Budáról Pestre csak a
Lónyai utcáig lehet eljutni
a Kiskörúton. A Kálvin téri
metróépítkezésen ugyanis
csak októberre készül el a
födémszerkezet, így addig
csak Pest felől Buda irányá-

ban lehet majd átautózni a
téren.
Közben napokon belül
– lapzártánkkor még pontosan nem lehetett tudni,
mikor – újra lezárják a
Műegyetem rakpartot a
4-es metró építése miatt.
Most fogják megépíteni a
lejáratot az állomáshoz, valamint a pesti oldal alagútjainak fúrása közben innen
emelik be a betongyűrűket és innen szállítják el a
kitermelt földet. Mindkét
munkafolyamathoz nagy
helyre lesz szükség. A lezárást leghamarabb a jövő
év szeptemberében oldják
fel, ekkorra ugyanis megépül a lejárat. De az is lehet,
hogy tovább marad zárva a
rakpart, addig amíg a fúrópajzsok nem érnek el a
Keleti pályaudvarhoz. Ennek határideje bizonytalan.
Szintén késleltetheti a Műegyetem rakpart átadását,
ha közben elkezdik építeni
az egyetem központi épülete elé tervezett mélygarázst,
de erről még nincs döntés.
A Budafoki úton viszont
végig zavartalan lesz a forgalom.
(gp)

A. S.

Vrbanac Zoltán
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Átadták a Marton Frigyes-díjakat

Gálvölgyi és Trunkó vitték a pálmát
volt. Ha a lelátóról rendbontást vett észre a
tömegben, felengedtek háromszáz színes
léggömböt, és amíg mindenki tátott szájjal

MÁJUS 23-24.

Családi majális
a Bikás parkban
Részletes program a 4. oldalon,
és a www.ujbuda.hu honlapon

Marton Frigyest mindenki a Mikroszkóp
Színpad egykori igazgatójaként és a rádiókabaré életre keltőjeként ismeri, így talán
kevesen tudják, hogy mással is foglalkozott. Az Újbudán élt direktor annak idején
még a kerületi rádió főszerkesztőjeként is
tevékenykedett, Trunkó Barnabás a díjátadáson pedig arra emlékezett, Marton Frici
bácsi nemcsak színházi előadásokat rendezett, hanem május elsejei felvonulást is. Ezt
pedig ugyancsak nagy szakmai siker övezte, hiszen – az író szerint – ez is csak kabaré
volt. – Ha azt látta, hogy a tribün előtt megritkultak a sorok, az egyik mellékutcából
kivezényelte a Csepeli Vasmű munkásait,
azok lelassították a sort és minden rendben

bámulta az eget, gyorsan elvitték a renitenseket – anektodázott Trunkó.

Dömök Viktória

Google Maps

A rádiókabaré atyjának emlékére
2005-ben Marton Frigyes-emlékdíjat alapított az Újbuda Baráti Kör,
melyet minden évben olyan közéleti
személyiségeknek ítélnek oda, akik a
társadalmi problémák iránt tanúsított
empátiával és a díj névadójához méltó
humorral végzik tevékenységüket.
Idén Gálvölgyi János és Trunkó Barnabás is elismerésben részesült.

A DÍJAZOTTAK: Trunkó Barnabás és Gálvölgyi János

folytatás a 3. oldalon
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Kevesebb engedélyt adnak majd ki az övezetben lakóknak

Bővül a fizetős parkolási zóna
Drágul a parkolás Budapesten, átlagosan 27 százalékkal – erről döntött
nagy többséggel a Fővárosi Közgyűlés.
A rendelet a parkolóövezetet is bővíti:
júniustól például a Bartók Béla út belső
részén is fizetni kell. Megnövelték a
pótdíjakat, viszont újra bevezették az
öt perces türelmi időt. Szigorítottak a
lakóknak adható parkolási engedélyek
feltételein, de a már kiadott engedélyek lejártukig érvényesek – általában
2010 január végéig.
Módosította a parkolási rendeletet májusi
ülésén a Fővárosi Közgyűlés: a képviselők
túlnyomó többsége igent mondott a javaslatra. Átlagosan 27 százalékkal drágul
a parkolás Budapest utcáin, a legdrágább
részen, a Várban és a Margitszigeten óránként 580 forintot kell majd fizetni. Az átlagos díj egy BKV-jegy ára, 290 forint lesz.
A rendeletben nem írtak konkrét összegeket, hanem egy jegy árához viszonyították
a díjat (például a 3. díjövezetben egy BKV-

jegy árának 0,75-szöröse az óradíj), így ha
drágul a budapesti tömegközlekedés, akkor többe kerül majd a parkolás is. A XI.
kerületben júniustól 3 díjzóna lesz: 290,
220 és 145 forintos. Ez általában drágulást jelent az eddigihez képest, de vannak
olyan részek, például a Bukarest utca, ahol
csökken majd a tarifa.
Emelkedett a pótdíjak mértéke is, elsősorban a háromszáz napon túli tartozásoké, de a legtöbbet annak kell fizetnie,
aki jogtalanul áll meg egy, a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen. Újra bevezetik a türelmi időt: ha valaki csak néhány
perccel azután vált jegyet, hogy az előző
lejárt, akkor azt elfogadják, igaz, csak havonta egyszer.
Bővült a fizetős zónák területe, ez
azonban Újbudát csak kismértékben érinti. A már eddig is fizetős részeken kívül
a XI. kerületben a zónán átfutó főutak
mentén vezetik be a rendszert. Így júniustól fizetni kell a Bartók Béla úton a Szent
Gellért tér és a Hamzsabégi út között, a

Villányi úton a Móricz Zsigmond körtér és a Tas vezér utca között, a Fehérvári
úton a körtér és a Hamzsabégi út között,
valamint a Bocskai út–Október Huszonharmadika út vonalán a Tas vezér utca és a
Bogdánfy út között.
Más feltételek mellett igényelhetnek
parkolási engedélyeket a zónákon belül
lakók, illetve az ott működő cégek, mint
eddig. Például lakásonként csak két engedélyt lehet majd kérni, az egyikért pedig legalább a teljes ár felét ki kell fizetni.
Eddig a kerületi önkormányzatok akár
ingyen is adhatták az engedélyeket a lakóknak, elvileg bármennyit lakásonként.
Az új fővárosi rendeletben az szerepel,
hogy a lakossági engedély éves díja az
adott zónában érvényes óránkénti parkolási díj kétszázötvenszerese. Ezt a kerületi
önkormányzat az első autó esetében akár
teljesen elengedheti, a lakásonkénti második kocsinál azonban legfeljebb a felével csökkenheti. Így ha egy lakásnál két
kocsira kérnek engedélyt, akkor Újbudán
legalább 36 250, 27 500, vagy 18 125 forintot kell majd évente fizetni, attól függően,
melyik zónában található az ingatlan. Azt,
hogy Újbuda Önkormányzata pontosan
mekkora kedvezményt ad majd a parkolási engedélyek kiváltására – a Fővárosi
Közgyűlés által megszabott keretek között
–, csak május második felére dolgozzák ki
a szakemberek.
A Polgármesteri Hivatalban kérdésünkre azt mondták: május elején kapták
meg a végleges fővárosi rendeletet, azóta
dolgoznak azon, mit kell megváltoztatni
a kerületi szabályozásban. Egy biztos: az
idénre kiadott, azaz 2010. január 31-éig
szóló engedélyek érvényesek maradnak
lejártukig, azokat csak jövőre kell majd
megújítani, akkor már a szigorított feltételek szerint.
A főváros vezetése arra számít, hogy
évente összesen 3–5 milliárd forint folyik
be a díjakból, ezt pedig parkolók és kerékpárutak építésére fordítják. Erről egy
civil szerzetek képviselőiből álló testület
dönt majd.
(gianone)

Átépül az Alsóhegy utca

Felépült a zajvédő fal
Elkészült a zajvédő fal az autópályák
bevezető szakaszánál és végéhez
közeledik az Alsóhegy utca átépítése.
Mindkét önkormányzati beruházás
régóta sürgető problémára ad megoldást. A zajvédő falat az Állami Autópálya Kezelő Zrt., az Alsóhegy utcát
pedig uniós forrásból Újbuda Önkormányzata építtette.
Újbuda területét két vasútvonal, valamint
egy autópálya bevezető szakasza bontja
meg. Az utóbbi évtizedekben a környéken
élőknek egyre nagyobb zajt kellett elviselniük, mivel jelentősen megnövekedett a
forgalom. Az itt élők joggal várták el azt,
hogy az önkormányzat szorgalmazza az
autópálya-menti zajvédő fal megépítését.
Az évek óta problémát jelentő Lapu és
a Neszmélyi út térsége nemcsak a sztráda
forgalmával, hanem az idecsatlakozó, a
hegyvidékről érkező autó- és buszforgalommal is terhelt. 2008-ban elkészült az

autóbuszok elsőbbségét jelentő besoroló
sáv, amely legalább a tömegközlekedést
használók részére elsőbbséget biztosított.
A zajvédő fal azonban az Önkormányzat
hatáskörén túli feladat, így az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t kellett meggyőzni
ennek a beruházásnak a szükségességéről.
Az elmúlt évben az első ütem, most
pedig a második ütem is elkészült, egészen
az autószalonok vonaláig. Bár a fal hossza
nem jelentős, a kritikus zajterhelésű lakóterület védelmét ellátja. Lakos Imre alpolgármester a beruházás kapcsán elmondta,
hogy egy ilyen fekvésű kerület esetében,
a főváros és az agglomeráció határtérségében az egyik legnagyobb gond a közlekedés. Az utóbbi időben többszörösére
duzzadt autósforgalom számos problémát
vet fel. Ilyen például a zajhatás. A másik
jelentős terhelés, a forgalmi dugók kialakulása a kerület belső részeire is kihat, az
utak zsúfoltak, áteresztő képességük véges.
Az alpolgármester utalt arra is, hogy az

Önkormányzatnak saját kezelésű útszakaszait folyamatosan karban kell tartania, és
ahol szükséges, a felújításról is gondoskodni kell. Ennek szellemében épül át most
az Alsóhegy utca is. Az európai uniós forrásból megvalósuló földútátépítés a végső
fázishoz közeledik. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás nyertese, a Colas Építő Zrt.
végzi, amely 2009. március 5-én vette át a
munkaterületet. Az útépítés a csapadékos
időjárás elmúltával a terveknek megfelelően zajlott: alépítményi munkák, ágyazatépítés, szegélyépítés. Jelenleg az utolsó réteg munkálatainál tartanak, az aszfaltréteg
terítése után a burkolati jelek felfestése és
forgalomtechnikai kiépítés következik.
A vasútvonal közelsége többletfeladatokat eredményezett, például a már évek
óta használaton kívüli vágány elbontását.
Ugyancsak nagyobb átalakítást végeztek
el a Daróczi úti csomópontnál, az útpályát
az ingatlanok irányába szélesítették, ezzel
megkönnyítve a kanyarodást. Az út vasút
felöli oldalán elkészült gyeprácsos parkolót
helyenként már most használják az autósok. Előre láthatóan jövő hónapban lezajlik
a forgalomba helyezési eljárás is, amit követően az autósok birtokba vehetik az új utat.
B. A.

Különleges kiállítás –
különleges helyszínen

Az épülő 4-es metró Bocskai úti állomásánál, a felszín alá szervezett kiállítást
Újbuda Önkormányzata a DBR Metró
Projekt Igazgatóság és az állomást kivitelező Swietelsky Magyarország támogatásával. Festményeken és fotókon mutatták
be a metróépítkezést, annak nem látható
részleteit és kulisszatitkait. A tárlatot Molnár Gyula polgármester, Klados Gusztáv,
a DBR Metró igazgatója és Friedrich Gyula az állomás építésének vezetője nyitotta
meg, majd Sulyok Miklós művészettörténész beszélt az alkotásokról.
Takáts Márton festőművész, valamint Görög András, Németh András, Tóth Gyula
és Vanik Zoltán fotósok munkáit állították ki a szervezők. A képek az építkezés
különböző fázisait mutatták be a felszín
alatt, a felszínen és a levegőből. Különleges
élmény látni ugyanazt az állomást festményen, egy hasonló beállításból készült
fotón, majd pedig a levegőből fényképezve. A szervezők több ilyen összeállítást is
bemutattak. Emellett a 3-as metró építkezéséről is kiállítottak archív, fekete-fehér

képeket. Összehasonlítva a 3-as és a 4-es
metró építkezését látszik a több évtizedes
technikai fejlődés. A tárlatot a tervek szerint nyáron a Kopaszi-gáton lehet majd
megtekinteni.
török
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Waldorf-pedagógia: középpontban a gyermek

Nyílt nap a Gyógyírban
Május 9-én gyakorlatilag megrohamozták az újbudaiak a kerületi
„esztékát”. A Gyógyír Kft. nyílt napján
több százan álltak sorba, hogy részt
vegyenek a szűrővizsgálatokon és tájékozódjanak az új szakrendelésekről.
A rendelő családi napján az idősek közül
jöttek a legtöbben, és a legnépszerűbbek
ezúttal is az alapvető szűrővizsgálatok
voltak. Különösen sokan érdeklődtek az
úgynevezett alsó végtagi artériás Doppler-vizsgálat, azaz az érszűkület kiszűrése,
illetve a kardiológiai rendelés iránt. Bár a
nyitáskor bezúduló tömeg miatt kezdetben elég nagy volt a káosz, később azonban, amikor a vizsgálatok beindultak, a
páciensek is nyugodtabban várakoztak.
Valamennyi vizsgálat ingyenes volt, és a
komoly szűrések mellett gyerekprogramok, bemutatók fogadták az érdeklődőket. Dr. Kóti Tamás igazgató szerint ezeknek a nyílt napoknak fontos szerepük van
abban, hogy a kerületben élők beépítsék

az életükbe a betegségek megelőzésének
igényét, a különböző szűrővizsgálatokat.
Az igazgató utalt arra, hogy az orvostudomány mai állása szerint egy ember – ha
kellően odafigyel az egészségére – akár
százhúsz évet is megélhet.
Dr. Kóti némileg tréfásan megjegyezte, reméli, több olyan hatvanéves is él a kerületben, aki éppen a Gyógyír szűréseivel
és ellátásával képes elérni a csúcséletkort.
Dr. Hódosi Gábor sebész azzal magyarázza az idősek aktivitását az ilyen nyílt napokon és általában is a szűrővizsgálatokon,
hogy ők már tapasztalataik révén tisztában vannak azzal, milyen súlyos gondokat
lehet megelőzni némi odafigyeléssel. A
fiatalokról szólva pedig azt mondta, amíg
az első bajok nem jelentkeznek, addig
szinte mindenki úgy gondolja, a betegség
valami távoli dolog, amivel nem kell foglalkozni. Természetesnek veszik az egészséges állapotot, amelyben nincs szükség
orvosi segítségre.
B. A.

Kezdődik a nyár, ami nemcsak a szünidő, de az iskola- és óvodaválasztás
dilemmákkal terhelt időszaka is. Számos anyuka és apuka temeti arcát a
tenyerébe, amikor rádöbben, a választék olyan széles, hogy szinte lehetetlen a döntés.
Az észérvek és az előnyök-hátrányok strigulázása helyett ilyenkor sokkal jobb, ha
megérzéseinkre koncentrálunk. A lehetőségek tárházát természetesen itt sem tudjuk bemutatni, de belekóstolhatnak egy
olyan, különlegesnek mondható módszerbe, amely nagyban eltér az általános
nevelési elvektől. Egyre többen keresik
ugyanis az olyan alternatív intézményeket, ahol a gyermek elkerülheti napjaink
rohanó, teljesítménykoncentrált világát,
hogy később, egészséges lelkületű felnőttként könnyebben vegye a rá váró akadályokat. Hasonló gondolatokat követ a kerületünkben működő Waldorf-óvoda is.
A Diószegi úti Rózsátnevető Waldorf
Óvoda nyílt napját is azért látogatták meg
a napokban az érdeklődő szülők, hogy
belekóstoljanak mindabba a misztériumba, amit már hallottak, olvastak, de nem
tudtak elképzelni az alternatív pedagógiáról. Itt ugyanis szinte minden egy kicsit
más, mint egy hagyományos oviban. A
Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorfpedagógia alapelve az emberközpontúság,
itt minden arról szól, hogy a gyermek testileg, lelkileg és szellemileg egészségesen
fejlődjön ahelyett, hogy – akár már óvodában is – tananyagot sulykolnának a fejekbe. Itt döntően az életkori sajátosságok
határozzák meg a tevékenységi formákat,
a gyerekek a koruknak megfelelő személyiség-, és készségfejlesztő, de ugyanakkor
játékos feladatokat kapnak. – Tudatosan

Marton Frigyes-díjátadó

Gálvölgyi és Trunkó vitték a pálmát
János közgazdász, az MNB volt alelnöke
lett. Trunkó Barnabás mindkét kategóriában jeleskedett, hiszen főhivatású biztosítási szakemberként és a Mikroszkóp
Színpad író-dramaturgjaként is komoly
múlttal rendelkezik.
Molnár Gyula polgármester, az
Újbuda Baráti Kör tagja az ünnepségen
elmondta, a színházi direktor jelentős
szerepet töltött be a kor társadalomkritikájában és közéleti humorában, amely annak idején a túlélés egy jelentős eszközét
képezte. – A mostani helyzetben is egyre
nagyobb szükség van arra, hogy Marton Frigyesi derűvel tudjunk átlendülni a
mindennapi nehézségeken – tette hozzá a
polgármester.
T. D.

törekszünk egy elfogadó, szeretetteljes,
családias hangulat megteremtésére, amiben a gyerekek otthon érzik magukat. Azt
is szoktam mondani, mi pótanyaként viselkedünk velük, így teljes biztonságban
érezhetik magukat – mesél az óvoda mindennapjairól Toroczkay Ildikó, az óvoda
vezetője. – Az életkori sajátosságok szerint
szervezzük a tevékenységeinket. Mivel a
4–7 éves korosztálynak a saját testét kell
először „belakni”, ebben kell őket elsődlegesen segíteni. A feladatlapok erőltetése
és a túl korai intellektuális fejlesztés ezeket
az erőket veszi el – magyarázza Ildikó. Az
óvónők tehát a kicsik belső világát védik és
erősítik, hogy szabad lelkű, kreatív gondolkodású felnőttek válhassanak belőlük.
Ennek a miliőnek szerves részét képezi
a környezet. A nevelők a szépség meglátására vezetik rá a kicsiket, magától értetődő
tehát, hogy az őket körülvevő dolgoknak is szépnek és valódinak kell lenniük.
– A hiteles valóságot próbáljuk megéltetni
a gyerekekkel, ezért arra törekszünk, hogy
a berendezés és a játékszerek természetes
anyagokból készüljenek – mondja az óvónő, miközben a farönkből kifaragott gyönyörű asztalokra és pöttömnyi székekre
mutat. A foglalkoztató szobákba belépve
valóban mesebeli látvány fogad. Elsőre
az ugrik be, Hófehérke csodálkozhatott
így, belépve a törpék varázslatos világába.
A hasonlat még inkább stimmel, mikor
meglátom a gyerekek által gyönyörűen
rendbe rakott kis munkaasztalt, a szabályosan a falra akasztott zsákocskákat és
miniszerszámokat. Egy órával korábban
még hatalmas gyurmázás és festés folyt a
teremben, most a jelét sem látni. – Különböző eszközöket használunk – vezet tovább
a pedagógus –, melyek segítségével a gyerekek külön kis fantáziavilágot alakíthatnak

A FŐVÁROS TERÜLETÉN A HATÁRSZEMLE
2009. MÁJUS 18. NAPJÁN KEZDŐDIK!
Kérjük a földtulajdonosokat és földhasználókat, hogy gondoskodjanak a tulajdonukban, használatukban lévő termőföld művelési
ágának megfelelő hasznosításáról. A törvény – egyes művelési
ágaknál – lehetőséget ad a termelés szüneteltetésére is, ám a
termőtalaj védelméről, fertőzés- és gyommentes állapotának
fenntartásáról ebben az esetben is kötelező gondoskodni. A szőlő
és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területeket azonban
a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfű-virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek elmulasztása esetén közérdekű védekezést
kell elrendelni, növényvédelmi bírság kiszabása mellett.

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS
HATÓSÁGI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSI MUNKÁINAK KEZDŐ IDŐPONTJA JÚLIUS 1.

Pálfy Jenőné május 2-án ünnepelte századik születésnapját. A jeles alkalomból Budai Miklós
önkormányzati képviselő születésnapi ajándékkosárral, a Napraforgó Óvoda néptánccsoportja
pedig verssel és énekkel köszöntötte. A kerek évfordulóról a Vöröskereszt munkatársai sem
feledkeztek meg, hiszen Pálfy Jenőné 40 évig volt aktív tagja a szervezetnek. Anna néninek
egy lánya és két unokája van, családja, szomszédai és volt vöröskeresztes munkatársai körében
nagy megbecsülésnek örvend segítőkészségéért, önzetlenségéért.

Mellébeszélés? Szóvirágok? Nem!
NYÍLT VITA ÚJBUDA JÖVŐJÉRŐL

Molnár Gyula polgármester és Kupper András Fidesz-frakcióvezető
nyilvános várospolitikai vitája május 26-án, kedden 18 és 20 óra között
az Önkormányzat képviselő-testületének üléstermében.
Mi történt
EU-tagságunk elmúlt
öt éve alatt?
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t. d.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény minden
földhasználó számára előírja a termőföld-hasznosításának kötelezettségét, és a törvény megszegőivel szemben szankciókat helyez
kilátásba. Az időszerű mezőgazdasági munkák elvégzését a földhivatalok határszemlék keretében ellenőrzik, mely során felmérik az
engedély nélküli termőföld-igénybevételeket, a parlagfűvel fertőzött területeket, illetve ellenőrzik a művelési ágak egyezőségét is.

JÓTÉKONYSÁGI SZÓPÁRBAJ HÁROM MENETBEN
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ki maguknak. Ilyenek a pallók, paravánok,
nagy lepedők, melyekből gyakran építenek
egy kuckót, vagy ami az eszükbe jut.
A sarokban rögtön meg is pillantok
egy babázó sarkot elkerítve, lefüggönyözve, gondolom, az építőik a másik nem illetéktelen behatolóitól tartottak. A túlsó
oldalon egy veterán hintaló áll magányosan, fölötte a polcon faragott fajátékok.
– A játékaink nem kidolgozottak – veszi
észre érdeklődésemet Ildikó –, így óvjuk a
gyerekek fantázia világát.
A mindennapi foglalkozások is egyedi
stílusban zajlanak. Nem közvetlenül játszanak a kicsikkel, inkább a vigyázó anyuka
hozzáállásával kötögetnek, varrogatnak, de
fél szemül mindig a gyerkőcökön van. – Ha
konfliktust észlelünk, arra törekszünk,
hogy inkább maguk oldják meg az apróbb
nézeteltéréseket. Mi csak akkor lépünk
közbe, ha muszáj – teszi hozzá az óvónő.
Ezek az intézmények természetesen
önfenntartók, tehát az állami normatíván
túl jelentős részben a szülők támogatására számítanak. A Rózsátnevető Óvodába
huszonkét gyermek jár, akiket nem osztottak csoportokra, inkább a nemek és a
kor egyensúlyát igyekeznek fenntartani.
Ugyancsak a költségek és az étkeztetéshez szükséges engedélyeztetések miatt itt
csak délután 13 óráig töltik el idejüket a
gyerekek, de az apró óvodát látva ez nem
meglepő. A túljelentkezés mindezek ellenére állandó, azok akik megengedhetik
maguknak, szívesen áldoznak arra, hogy
nap mint nap boldog, kiegyensúlyozott gyermek térjen haza az óvodából. A
Waldorf-módszer csak egy lehetőség, ami
azonban felvillant átlagostól eltérő utakat.
Kutakodjunk tehát csak tovább, és ha úgy
érezzük, merjünk változtatni!

Anna néni 100 éves

Határszemle

Már nyitás előtt nagy tömeg gyűlt össze a Fehérvári úti intézet előtt

Folytatás az első oldalról
A Marton-díj nemcsak humoristáknak
jár, hanem azoknak a közéletben is megjelenő személyiségeknek, akik szakmájukba, mindennapi munkájukba is belecsempészik a humort. Az elismerést így Kolláth
György, Sas József, Csala Zsuzsa és Kuncze
Gábor is átvehette már. Gálvölgyi János
közéleti humorista kategóriában kapta
meg az elismerést, aki elmondása szerint
sokat köszönhet a díj névadójának. – Volt
alkalmam együtt dolgozni Marton Frigyessel, és elsősorban az ő érdeme, hogy
megváltozott a közélethez való hozzáállásom azáltal, hogy rávett az újságolvasásra
– emlékezett vissza Gálvölgyi. Az ez évi
közéleti díjazott, aki küldetése mellett kiváló humoráról is tanúságot tett, Fekete

Óvodai nevelés kicsit másképp

Az Újbudai
Önkormányzat válságkezelő intézkedései
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Újbuda jövőképe,
az együttműködés
lehetőségei

Ha nem szeretne lemaradni a vitáról, akkor regisztráljon most, de legkésőbb május 21-ig,
mert a terem mérete miatt csak az első száz jelentkező tud személyesen részt venni!
A vitát moderátor vezeti. A helyszínen írásban tehetik fel kérdéseiket.
A várospolitikai estet a www.ujbuda.hu honlapon élőben követhetik, és az ÚjbudaTV is felvételről sugározza.

?

Miért nevezzük jótékonysági
vitának ezt a beszélgetést?
Azért, mert az est közönsége „belépődíjat”
fizet, és a teljes bevétellel a szervezők a VICUS
Közalapítványt támogatják, mely az Újbudán
élő időseknek, rászorulóknak nyújt segítséget.
A jótékonysági rendezvények hagyományainak
megfelelően a jegyárak 1500 forintnál kezdődnek, de a jelentkezők maguk dönthetnek arról,
mennyivel járulnak hozzá a nemes célhoz.

Hogyan tud regisztrálni
a szópárbajra?
A www.ujbuda.hu weboldalon
A Média 11 Kft. irodájában személyesen (Szent
Gellért tér 1–3.), vagy telefonon a 372-09-60
számon, ügyfélfogadási időben.
A sikeres regisztrációról a vita előtt három nappal értesítjük a jelentkezőket.

Média 11 Kft. ügyfélfogadás:
Hétfő és kedd 9–18 óráig,
Szerda és csütörtök 9–15 óráig.
Péntekenként nincs ügyfélfogadás

KERÜLET
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ÚJBUDA 2009. MÁJUS 20.

Kupper András magas részvételben bízik az EP-választáson

Baloldali szavazatok a Fideszre
A Fidesz XI. kerületi frakcióvezetője
vitára hívta a polgármestert, hogy az
EP-választások kapcsán a belpolitikai
helyzetről és a kerület ügyeiről ütköztessék álláspontjukat. Kupper Andrással ennek apropóján beszélgettünk.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Eleven Center, Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778.


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, szerda 9–12 óráig.
Tel.: 372-3497.

A kihívást az EP-választás kampányának idejére
időzítette, de gyaníthatóan nem az uniós képviselet jelenti az önök közötti legmarkánsabb ellentétet. Mi a valódi célja ennek a találkozónak?
Az EP-választás kapcsán az a cél, hogy az
emberek figyelmét felhívjuk arra, hogy
mindennapjaikat befolyásolják az uniós folyamatok, tehát nem mindegy, hogy
Magyarországot kik képviselik az Európai
Parlamentben. Azt szeretnénk, ha minél
magasabb lenne a részvétel. Arra szeretnénk buzdítani a választókat, hogy menjenek el szavazni, és ne legyenek közömbösek. Természetesen úgy érdemes erről
beszélgetni, hogy közben a kerület és az
ország dolgait is „elővesszük”, mert amikor a választók szavazataikkal véleményt
mondanak, döntésükben nem pusztán az
uniós képviselet ügye játszik szerepet. A
vita egyébként nyilvános, és belépődíjas.
A bevételekkel a Vicus Alapítványt támogatjuk, azaz szociális kiadásokat fedez
majd ez a pénz.

Ha jól értem, szeretné szóba hozni a belpolitikai
fejleményeket és a kerület ügyeit is.
Igen. Értékelésre és szembesítre készülök.
A közelmúltban lezajlott választások kimenetelén mindenkinek el kell gondolkodnia.
Igaz ez a politikusokra és a választókra is.
Csak nézzük meg a pécsi időközi polgármester-választás eredményét. Azt, hogy az
MSZP legnépszerűbb politikusa egy költséges kampánnyal egy hagyományosan
baloldali városban óriási vereséget szenvedett, nem érdemes színezni. A tények árulkodóak. 2006-ban, a rendes választásokon
a pécsiek 47 százaléka, most pedig 44 szá-

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

Bántalmazott, erőszak áldozatává vált,
krízishelyzetben lévő gyermekek és
felnőttek számára készenléti telefon
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
KATASZTRÓFAVÉDELEM

A katasztrófahelyzetek megoldásában
Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt.
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-3850078 (munkaidőben).

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emeleti
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy telefonon
a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni.
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. VK) május 28-án
(csütörtök) 17 órakor tartja fogadóóráját,
a Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail:
junghausz.rajmund@fidesz.hu.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő
minden hónap első keddjén 18 és 19
óra között tartja fogadóóráját a kerületi Fidesz gazdagréti irodájában, a
Regős utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen, vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő május 28-án 17-től
18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).

zaléka ment el voksolni. A részvétel tehát
hasonló. Az MSZP akkor önállóan indult,
most azonban Szili Katalin az SZDSZ és
az MDF támogatását is élvezte. Ennek ellenére 2006-ban a szocialisták jelöltjére 31
ezren szavaztak. Most Szili Katalinra – az
MSZP–SZDSZ–MDF-fel a háta mögött –
csak 19 ezren voksoltak. A Fidesz jelöltjére,
Páva Zsoltra pedig mintegy 8600-zal több
szavazat érkezett, mint 2006-ban. Ebből

pedig az következik, hogy baloldali szavazók közül is sokan a Fideszt támogatták.
Az is ennek a megmérettetésnek a tapasztalata, hogy az emberek az önkormányzati
választásokon is számon kérik a kormányzati politika hibáit.

Ön szerint indokolt ebből az egy eredményből
messzemenő következtetéseket levonni?
Nem egy eredmény, hanem időközi választások sora van mögöttünk, és mindenütt tarolt a Fidesz. Ez tény, amelyhez nem
fér kétség. Minden következtetés nélkül is
magáért beszél, sokat elárul az MSZP és
az SZDSZ elmúlt évekbeli politikájának

„sikeréről”. A szembesítés során nem mehetünk el amellett, hogy Molnár Gyula
szocialista parlamenti képviselőt, Újbuda
polgármesterét is felelősség terheli. Ahogy
mindazok a korábbi döntések, amelyek
ilyen helyzetbe hozták az országot, úgy a
Bajnai-csomag támogatása is a szocialisták lelkiismeretén szárad. Ezt a választók
is tudják…

Azt ugye nem vitatja, hogy Újbuda nem éppen az
a kerület, amelynek választói rendre a parlamenti
választások erőviszonyainak megfelelően szavaznak?
Ennek a kérdésnek most nincs jelentősége.
Eddig Pécset is úgy ismertük, mint határozott, baloldali elkötelezettségű várost,
mégis felborult a papírforma. A választók
szempontjából ennél sokkal érdekesebb a
kerület várospolitikája, hogy mi történt az
elmúlt években, milyen szándékok és viselkedés jellemezte a kerület vezetőit. A városfejlesztésben az ingatlanfejlesztők érdekei
és igényei dominálnak. A kerületben élők,
a fejlesztések környékén lakók már csak a
megtörtént építkezésre reagálhatnak, senki nem kíváncsi a véleményükre. Csak két
konkrét példa erre a Sas-hegy és a sasadi
városrész túlépítése. A problémák az intézmények irányításában is megjelentek, a Farkasréti Általános Iskolát először egy alapítványnak akarták átjátszani, most pedig vezetői válság alakult ki. Aztán teljes a káosz
a Kelenföldi pályaudvar és környezetének
fejlesztési tervével kapcsolatban is. A metró végállomásának és a teljes közlekedési
csomópont kialakításában sem látjuk biztosítva a kerület érdekeinek érvényesítését.
Ezt a projektet persze sok tényező hátráltatja, beleértve a kerület és a főváros vezetőinek tétlenségét. Ettől függetlenül persze
a Kelenföldi pályaudvar működik, vagyis
semmi akadálya annak, hogy Újbudára is
„megérkezzen a pécsi gyors”…
Bárczy Andrea

RÖVID HÍREK
Térfigyelő-kamerákat szerelnek fel a legforgalmasabb budapesti aluljárókban,
hogy így próbálják csökkenteni a bűnözést és a rongálásokat. A kamerákat a
rendőrségre és a közterület-felügyeletre
is be fogják kötni. Valószínűleg már az
idén elhelyezik a kamerákat a Ferenciek
terén, az Astorián és a Blaha Lujza téren,
három év alatt pedig 20 aluljáróba telepítenének kamerát.
Több mint egymilliárd forintot költ a
BKV használt buszok felújítására. A cég
saját forrásból a Fővárosi Önkormányzat
fejlesztési támogatásából fizeti ki a
munkát azoknak a cégeknek, amelyek
elnyerték a pályázatokat. Összesen
70 buszmotort, 160 futóművet és 160
kormányművet, valamint váltókat
újítanak fel az idén.

Tömeges megbetegedés történt Újbudán,
a Keveháza utcai általános iskolában.
Majdnem 80 tanuló, tanár és konyhai
dolgozó kapott hasmenést a múlt héten.
Az ÁNTSZ vizsgálja, hogy mi okozta a
tömeges rosszullétet. Mivel elképzelhető,
hogy ételmérgezés történt, vizsgálják az
ebédet szállító céget is.
Világháborús bombát találtak a
Műegyetem télikertjében a Stoczek utcában. A százkilós, orosz robbanószerkezetet egy közmunkagép fordította ki a
földből. A robbanószerkezet feltehetően
akkor került a földbe, amikor a területet
a háború után feltöltötték törmelékekkel. A bombát a tűzszerészek megvizsgálták, és megállapították, hogy nem
volt rajta gyújtószerkezet. Egy rövid
időre a környéket is lezárták, ám a ve-

szély elhárultával a korlátozásokat feloldották, a bombát pedig elszállították.
Több mint három évtizede működik
az Agárdi Popstrand, amely idén is a
megszokott klasszikus popzenekarokkal várja a közönséget. Mivel Újbuda
Önkormányzata már harmadik éve támogatja a rendezvényt, a szervezők fél áron
engedik be a programra a XI. kerületből érkezőket. Turbók János szervező törekvése
az, hogy a Popstrandon jól érezze magát
a 70 éves, a 30 éves, de még a 18 évesek
is. Az idei programban júniusban fellép
az Első Emelet, júliusban a Tankcsapda,
az Edda, a Kormorán és az R-Go, augusztusban pedig az Irigy Hónaljmirigy,
Demjén Ferenc, a Mobilmánia-rockband
és a Lord, a Bikini, a Beatrice és a Benkó
Dixieland Band.

FODOR VINCE (MDF)

Interjú Lakos Imrével

POLITIKAI HIRDETÉS

Újbudán az átlagosnál
aktívabbak a szavazók
Az európai parlamenti választás kampányában az
ön plakátjaival is lehet találkozni. EP-képviselői
ambíciói lennének?

Nem elég biztosíték erre, hogy ebben a kerületben hagyományosan minden szavazáskor átlagon
felüli a részvétel?

Visszatérve az EP-voksolásra. Általában úgy tűnik,
az embereket hidegen hagyja az EU-képviselet.
Távolinak és indifferensnek tartják ezt az ügyet. Mivel
lehet mégis felkelteni a választók érdeklődését?

Remélem, hogy ez a hagyomány nem törik meg, és erre jó esélyünk van. A közvélemény-kutatások szerint ebben a kerületben sikerült az Önkormányzatnak
úgy dolgozni, hogy az itt élők sajátjuknak
érzik ezt a városrészt. Az újbudai emberek

Úgy, hogy elmondjuk, mennyi minden múlik az unión. Nem mindegy tehát, kik azok, akik ezeket a döntéseket
befolyásolni tudják. Itt van például az
unalomig ismételt 4-es metró, az 1-es

önkormányzati képviselő minden
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30 óra között a Bethlen
Gábor Általános Iskolában (Bartók
Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) május 26án (kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
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 hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes
jogi tanácsadást tart kedden 15–17 óráig,
valamint május 13-án 16 órától a Fidesz
Fejér Lipót u. 63. sz. alatti irodájában.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási tanácsadás. Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától Szeretet Klub működik. Életmód-tanácsadás és gyakorlati
ügyintézés. Hétfőnként 16–18 óra között
Rozgonyi György hitelbróker díjmentes
lakáshitel- és pénzügyi tanácsadása magánszemélyeknek. Társasházak részére
hitelprogramok, önkormányzati támogatások: felújítás, ökoprogram, távfűtésről leválás. Ingyenes internetelérhetőség
várja a böngészni vágyókat, szeptembertől már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
Programok:
Május 21. 18.00 Közéleti est. Vendég:
Lázár János országgyűlési képviselő,
Hódmezővásárhely polgármestere.
Házigazda: Rétvári Bence országgyűlési
képviselő, a 15. vk. elnöke.
SZDSZ-PROGRAMOK

Május 28. 18.00 Liberális klub. Vendég:
Szent-Iványi István EP-képviselő. Téma:
Nemzeti érdekérvényesítés az EU-ban.
Házigazda: Balázs Gyula, XI. kerületi
elnök.
MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől) minden hétfőn és szerdán 15 és
18 óra között nyitva tart. Ugyanitt dr.
Tóth László ingyenes jogi tanácsadást
tart minden hónap 1. és 3. hétfőjén. Az
Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi
szervezetének elérhetőségei és legfrissebb hírei a www.idf-buda.hu cím alatt
találhatók.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja
az érdeklődőket. Minden hónap első
hétfőjén 18 órakor tartja összejöveteleit a Szentimrevárosi Kertbarát Kör.
Mindenkit szeretettel várnak. Látogassa
meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence
vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes
út 9. sz. alatti irodában. Tel.: 209-0474
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti irodája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar Fórum régebbi
számai ingyen elvihetők. Szerdánként
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart. Előzetes egyeztetéssel Kerekes Péter (20/5129-001)
lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi- és
jógaoktatást, Szalkai Péter (20/3768-468)
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart fogyasztóknak és nem-fogyasztóknak.

Ezt a fejlődést ön húsz éve képviselőként követi.
Elégedett az SZDSZ-frakció két évtizedes teljesítményével?
Újbudán hárman vagyunk, akik a kezdetek óta folyamatosan dolgozunk a testületben. Ketten vagyunk az SZDSZ-ből. Az
első ciklusban mi adtuk a polgármestert,
és három ciklusban is adtunk alpolgármestert a kerületnek. Sok volt az általunk
kezdeményezett és sikerre vitt ügy, ilyen
például a Fehérvári úti Szakrendelő átvétele és felújítása, a játszótérprogram és a
közterületek újjáépítése is. Újbuda a legkiegyensúlyozottabban gazdálkodó kerülete
a fővárosnak, és ebben az SZDSZ-frakció
is szerepet játszik.

DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ)

MIÉP-HÍREK

az átlagosnál optimistábbak. Minden különösebb álszerénység nélkül mondhatom
azt, hogy ez a kerület a főváros legdinamikusabban fejlődő, legizgalmasabb része.

Szó sincs erről. Azt tapasztalom, hogy az
emberek közönyösek, kiábrándultak, és
ezt – őszintén szólva – meg is értem. Ez az
országos politikára, a pártok hibáira való,
szinte természetes reakció. Ugyanakkor a
plakátokkal arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Magyarország képviselete az
Európai Unióban kardinális kérdés, ezért
az erről szóló döntés is nagyon fontos. Azt a
jogot, hogy a választópolgárok a döntés részesei lehetnek, nem szabad elutasítani. Azaz minél többen részt vesznek a voksoláson,
annál demokratikusabb döntés születik.

országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNPirodában (Karinthy F. út 9.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.)

A MUNKÁSPÁRT HÍREI

villamos budai szakasza, és sok egyéb
közlekedési beruházás. És akkor még ez
csak egy terület.

Az uniós forrásokra, támogatásokra gondol?
Arra is gondolok. Ugyanakkor látni kell
azt is, hogy az EU nemcsak pénzforrás,
hanem minta is. Tagállamai között mindenre lehet jó megoldást találni. Az oktatás, a kutatásfejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, a kisebbségi politika, a kerékpáros
közlekedés, a parkolási rendszer, és számos terület van, amely az unió egyes államaiban jól működik, és amely minta lehet
a számunkra, mert mi is tagjai vagyunk
ennek a rendszernek. Végül is arra számítok, hogy a kerületben – mivel az emberek
elégedettek a munkákkal –, nagyobb lesz
az aktivitás, mint amekkorára országosan
számítani lehet. Bízom abban, hogy sokan
elmennek voksolni, és szavazatukkal az
SZDSZ listáját támogatják.
(x)

A kerületi szervezet hétfőtől csütörtökig
10–16, pénteken 10–13 óráig tartja nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.). Ugyanitt
ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja
az érdeklődőket.

Parkbejárás és
fogadóóra Albertfalván!
LAKOS IMRE,

a 13. vk. albertfalvi egyéni képviselője
2009. május 27-én, szerdán 16.30-tól
helyszíni bejárást tart az albertfalvi
parkoknál, az Abádi téren és a Kisköre
utca 16. mögött. Ezt követően, 17.30-tól
18.30-ig fogadóórát tart az Albertfalvi
Közösségi Házban.
Lakókörnyezetével kapcsolatos kérdéseit
tegye fel ön is, személyesen!

KERÜLET
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Forgalmirendváltozások Újbudán
Gazdagréten ideiglenesen, júniustól 3
hónapra egyirányúsítják a lakótelepen
lévő Regős utca–Regős köz utcapárt. A
Regős utca a Rétköz utca felől a Regős
köz csomópont felé, míg a Regős köz
a Regős utca csomóponttól a Rétköz
utca felé lesz egyirányú. A Regős utca
a Regős köz és a Gazdagréti út között
kétirányú marad.
Kelenföldön júniustól Tempo 30 övezetbe
sorolják a Fehérvári út–Hengermalom út
–Szerémi út–Dombóvári út által határolt
területet, a Hauszmann Alajos utca kivételével. A Sopron utca a Prielle Kornélia
utca felől – a Hengermalom út irányában
– teljes hosszában egyirányú lesz. Ennek
ellentétes irányú párja, a Nándorfejérvári
út–Nádorliget utca, a Hengermalom úttól
a Hauszmann Alajos utcáig szintén egyirányú lesz.
Őrmezőn szintén júniustól a Cirmos
utca és a Kérő utca, a Menyecske és a Boldizsár utca között Tempo 30 forgalomcsillapított övezetbe kerül, és továbbra is egyirányú marad.
Július 1-jétől az átmenő forgalom csökkentésének érdekében egyirányúsítanak a
Zólyom köz–Zólyomi út–Breznó köz–Jagelló út–Muskotály utca közötti területen.
Eszerint a Zólyomi út–Muskotály utca
egyirányúsított lesz a Zólyom köz–Fehérítő
utca csomóponttól a Muskotály u. 2. szám
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Beszélgetés Fehér Lászlóval a Suzuki Plusz ügyvezető igazgatójával

Mindenkiben van plusz tíz százalék

alatti házig, a BAH-csomópont irányába.
A Breznó köz egyirányú lesz a Hegyalja
út felől a Jagelló út irányába. A Zólyomi út
felső része szintén egyirányúvá válik a felső Zólyomi közzel párhuzamos szakaszon,
a Bod Péter utca irányába. A terület egyéb
útszakaszai kétirányúak maradnak.
Nyár végén két további helyszínen vezetnek be forgalmirend-változást. Az egyik
terület a Sárbogárdi út–Fehérvári út–Tétényi út–Mérnök utca által határolt tömb. A
Bártfai utca a továbbiakban is egyenrangú
kereszteződésekkel rendelkező út marad.
Az utcától északra fekvő lakó-pihenő övezetből kikerül a Kovászna utca–Szováta
utca teljes szakasza, valamint a Halmi utca
Tétényi út–Kovászna utca közötti része. Ez
utóbbi Tempo 30-as forgalomcsillapított
övezet lesz.
A Mérnök utca a Fehérvári út felől, a Kocsis utca a Fehérvári út felé a Petzvál utcáig
lesz egyirányú. A Petzvál utca az Etele út 15.
számtól a Kocsis utcáig szintén egyirányúvá
válik. A Fegyvernek utca a Vegyész utcától
az Építész utcáig lesz egyirányú.
A Péterhegyi lakóterületen a március 1-jétől életbe lépett egyirányúsítás tapasztalatainak feldolgozását lakossági és
szakmai egyeztetéseken tovább folytatják.
A végleges forgalmi rend kialakításához
további javaslatokat készítenek elő, amelyeket július végén tárnak az érintett övezetben élők képviselői elé.

A kultúra, a tömegsport olyan területek, amelyeknek nem az anyagi
haszonszerzés a céljuk. Ezek nélkül
elképzelhetetlen az életünk, de pénz
kell a létezésükhöz. A szűkös állami és
önkormányzati források mellett ezért
fontos szerep jut a mecénásoknak.
Újbudán ebből a szempontból is az egyik
legjelentősebb cég a Suzuki Plusz, amelynek ügyvezetője nemcsak, hogy nem utasítja vissza a támogatásra szoruló rendezvényeket, önmaga is kezdeményező alkat.
Fehér Lászlóval erről a különleges elhivatottságról beszélgettünk.

Mi az autókereskedésének filozófiája?
Nem frázis, nálunk tényleg az első az
ügyfél. Elégedetlenül senki nem mehet
el innen, amíg nem találkozik velem. Ha
én sem tudom orvosolni a problémáját,

Gyakorlatilag nincs olyan kerületi rendezvény,
amelyen ne tűnne fel a Suzuki Plusz logója. Minek
köszönhető ez a hangsúlyos szerepvállalás?
Öt éve vezetem ezt a céget itt a XI. kerületben. Itt voltam gyerek, a kötődésem tehát
egyértelmű. Amikor a munkám munkám
miatt visszatértem a kerületbe, szinte azonnal felkerestem az önkormányzat illetékeseit. A célom az volt, hogy az autókereskedésen túl másképp, például a rendezvényeken
keresztül is, közel kerüljek az itt lakókhoz.
Elsősorban a fiatalságot, a gyerekeket, a jövő nemzedékét szerettem volna valahogy
támogatni. Az egyik ilyen ötletem a Suzuki
Focikupa alapítása volt, amelyet május 23án immár ötödik éve rendezünk meg.

Miért gondolta, hogy ebbe érdemes pénzt fektetni?
Csodálatos érzés, amikor az ember érmet
akaszthat egy lelkes kisgyerek nyakába, azt
a büszke pillantást látni, a tiszteletet érezni
nem mindennapi élmény. Legalább ilyen
sikert remélek a Mini Tini Motorsulitól,
amelyet itt, a Suzuki Plusz telkének folytatásában hoztunk létre. Öt és fél évre
bérbevettük az önkormányzat telkét. Az
vezérelt, hogy a gyerekeket játékosan tanítsuk meg a közlekedés szabályaira. Ha
emiatt csak egy gyerekbalesettel kevesebb
lesz a jövőben, már nem hiába hoztuk létre egy oktatóbarátommal ezt a tanodát.
Google Maps
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felnőttek munkahelyére. Én is ilyen élményt szeretnék adni. Az általános iskoláknak és a Műegyetemnek is felajánlottam ezt a lehetőséget, szeretném, ha
sokan élnének is vele.

Az autótelepre is járnak fiatalok üzemlátogatásra.
Miért?
Emlékszem, gyerekkoromban lenyűgözött, amikor beengedtek minket a

Ahogy mesél a motivációiról, úgy érzem, ön optimista, jó kedvű ember. Egyre kevesebben vannak
ilyenek, az emberek kiábrándultak, sok a gond, a
probléma. Van valami gyógyír erre?
Negatív hatások engem is érnek. Én ezt
úgy fogom fel, hogy ha beülök a sarokba
sírni, azzal nem jutok előbbre. Meggyőződésem, hogy mindenkiben vannak tartalékok, egy előcsalható tíz százalék. Erre
most van szükség. Én nem tudok világmegváltó módszerekről, de abban hiszek,
hogy ha mindenki rákapcsol, és mozgósítja a lelki és fizikai tartalékokat, számos
problémára születhet megoldás. Persze,
engem is bosszant, amikor alapvető dolgokban nálamnál sokkal képzettebb emberek rosszul döntenek. Magánemberként
sok politikussal találkozom, sok olyannal,
akivel hasonlóan gondolkodunk. Aztán
azt érzem, amint bekerülnek a mindennapi politikai vérkeringésbe, már más emberként viselkednek. Ez elszomorít.

Nem titkolja, hogy a gyerekek nagy örömet
okoznak önnek. A családon belül sikerült a saját
gyermekeinek is átadni valamit ebből a pozitív
hozzáállásból?

Fehér László

akkor biztos, hogy nem velünk van a baj.
Nem szeretnék álszerénynek tűnni, tényleg mindent megteszek azért, hogy mindenki azt kapja, amit szeretne. A kedvezményrendszerünk is olyan, hogy valami
kis pluszt tudunk nyújtani a vevőknek. Az
a törekvésünk, hogy a kerület lakóit maximálisan kiszolgáljuk. Például, úgymond
saját zsebre, a három éves gyári garanciát
megtoldottuk még két évvel, tehát a Suzuki plusznál vett autók garanciális javítása
öt évig ingyenes. Saját szervizünk is van,
nemcsak szuzukikat javítunk, hanem
minden típust, és van lakatos- és fényező
műhelyünk is. Szóval azt szeretném, ha
azok, akik az ügyfeleinkké válnak, vigyék
a jó hírünket. Természetesen ezt a hozzáállást a tulajdonosunk, Török István is
joggal várja el tőlünk, nekünk pedig az ő
elégedettsége is fontos.

Két fiam és egy lányom van. Emlékszem,
kiskorukban a leggyakrabban a diavetítő
előtt ültünk. Kezdetben én olvastam, aztán ahogy a gyerekek nőttek, az vette át a
szerepemet, aki már tudott olvasni. A kicsi
pedig betéve tudta egyik-másik mesét, és
javította a nagyobbat, ha hibázott. Szóval
az együttlét, a beszélgetés, a közös élmény
nagyon fontos. A feleségem nélkül persze
kevés lettem volna erre, a jó családi programok szervezésében ő oroszlánrészt vállalt. A másik fontos dolog, hogy nemcsak
a babusgató szeretet az, amit adhatunk
a gyerekeinknek, az elvárások legalább
ilyen fontosak. A munkatársaim is tudják,
mindenben számíthatnak „mindenki Laci
bácsijára”, de tisztában vannak vele, hogy
teljesíteni is kell. Tisztességgel helyt kell
állni. Minden helyzetben. Mindent egybe
vetve azt mondhatom magamról, nyilván lehetnék eredményesebb, és akár vagyonosabb ember is, azonban számomra
mindennel felér, hogy elégedett embernek
mondhatom magam.
Bárczy Andrea

Tarlós István a kerületben

Május 13-ára virradó éjjel betörték
az Éghajlat könyves kávézó kirakatát.
Az Éghajlat vezetője, Kovács Lajos
Péter elmondta, előző este az üzlet a
Keresztény Ifjúsági Kör egy rendezvényének adott otthont, fél kilenc,
kilenc körül zártak. Az éjjel folyamán
ismeretlenek nagy erejű ütést mértek
a kirakatra.
– A helyszínelők szerint tudatos támadás volt – tudtuk meg Kovács
Lajos Pétertől. – Két éven belül már
harmadszor történt ilyen cselekmény.
Értéket egyetlen alkalommal sem
vittek el, holott a kirakatunk tele van
értékes kegytárgyakkal, albumokkal,
borokkal. Mélyen sajnálom, hogy
ilyen emberek vannak, és felháborít
az eset.

A demokráciát a választók alakítják.
De ezt csak úgy tehetik meg, ha
elmennek szavazni, részt vesznek a
választásokon. A változást, az ország
új irányba indulását csak így lehet
elérni – hangzott el a Szent Margit
Gimnáziumban a Fidesz–KDNP uniós
választási gyűlésén.

– Létezik más út is, nemcsak az, amit Bajnai
Gordon kijelölt – fogalmazott Rétvári Bence,
újbudai országgyűlési képviselő. Tarlós István, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNPfrakciószövetség elnöke kiemelte, szerinte
az EP-választásnak hangsúlyos a belpolitikai jelentősége is, hiszen a választóknak
módjában áll kifejezniük elégedettségüket
vagy elégedetlenségüket az országban zajló
folyamatokkal. – A leadott voksok alapján
kiderül, hogy az ország lakossága menynyire elégedett a jelenlegi állapottal, illetve

Családi
hétvége
a Bika
jegyében
BIKÁS PARK
2009. május 23–24.

hogy óhajt-e változást. – Mindent megteszek azért, hogy a Fidesz–KDNP minél
nagyobb sikereket érjen el, és bízom abban,
hogy senki nem fogja elhinni azokat az előzetesen publikált adatokat, melyek szerint
már minden eldőlt. Igenis mindenkinek el
kell mennie szavazni. Ha valaki nem vesz
részt a választásokon, egy valamit veszít el
biztosan: a panaszkodáshoz való jogát – fogalmazott Tarlós István.
Magyarország uniós csatlakozásával
kapcsolatban a politikus úgy fogalmazott:
az Európai Unióba be kellett lépni, „nem
ez a Kánaán, hanem ez a kisebbik rossz”.
Mint mondta: az unió nemzetköziségét
ésszel kell elfogadnunk, elsődlegesen arra
kell törekedni, hogy „ebben a globális tengerben magyarok tudjunk maradni”. Mint
mondta, Magyarországnak ma mintegy 18
ezer milliárd forint az államadóssága. Az
elmúlt hét év alatt – folytatta – a kormány-

május 23., szombat

17:00 GOLDANCE TÁNCEGYÜTTES
17:40 KID-BALL ÉS AKROBATIKUS ROCK & ROLL
17:50 RETRÓSOKK
19:00 EMILIO
20:00 SZAMBA SHOW
21:00 NAGY EDMUND
május 24., vasárnap

16:30 AKH (DALSTÚDIÓ ÉS TÁNC)
17:00 AKROBATIKUS ROCK & ROLL
17:15 GOLDANCE TÁNCEGYÜTTES
18:00 SOLTÉSZ REZSŐ
19:00 LOLA
19:50 OLGI HASTÁNC
20:30 PUSKÁS PETI

zat több államadósságot
halmozott fel,
mint a Kádárkorszak kormányai 32 év
alatt összesen.
A gazdasági
válsággal kapcsolatban úgy
fogalmazott:
Gyurcsány Ferenc legalább 50 látszatintézkedést hozott,
de a válságból az ország mégsem került ki.
Fónagy János, a Fidesz budapesti elnöke
szintén a választáson való részvételre buzdította hallgatóságát. Szerinte június 7-e a
legjobb kampánynyitó arra, hogy az ország
bebizonyítsa, új utat szeretne. Az ellenzéki
politikus úgy vélte, ma Magyarország legnagyobb gondja az, hogy a társadalom je-

60+ SÁTOR

EGÉSZSÉGNAP

Dömök Viktória

Betörték az Szavazásra buzdított a Fidesz
Éghajlat ablakát

lentős része feladta, mert az elmúlt 6–7 évben a kormány meggyőzte őket arról, hogy
úgysem tudnak változtatni. Fónagy János
véleménye az, hogy az uniós választáson
való magas részvétel és jobboldali győzelem közrejátszhat abban, hogy ez a „meggyötört ország” megtegye az első lépést az
előrehozott országgyűlési választások felé.
K.A.

ÚTC SPORTPROGRAMOK

TÁJÉKOZTATÁS
A 60+ PROGRAMOKRÓL
PETANQUE-PÁLYÁK
MINIGOLFPÁLYÁK

RENDŐRSÉGI BEMUTATÓK

A GYÓGYÍR XI. NONPROFIT KFT. SZAKEMBEREI VASÁRNAP 9–12 ÓRA KÖZÖTT
INGYENES KOLESZTERINSZINT, VÉRCUKORSZINT- ÉS VÉRNYOMÁSMÉRÉST VÉGEZNEK

PROGRAMOK SZOMBAT–VASÁRNAP 9 ÓRÁTÓL
Suzuki Plusz kispályás labdarúgó-bajnokság  Volvo-Ford Ivanics – Suzuki
Plusz autóbemutatók  XI. ker. rendőrkapitányság programjai – kapitányi
fogadóóra  Újbuda Média információs sátra  Újbuda 11. Nonproﬁt Kft.
információs sátra  Közterület-felügyelet információs sátra  Egészségért
Egyesület sátra  Budapest Bank információs sátra  Fényterápiás kezelés és
tanácsadás  Kézművesek vására  Díjmentes játszóház – Vidámpark – Póni
lovaglás – Állatsimogató  Családi és gyermekprogramok

GYERMEKPROGRAMOK A KISSZÍNPADON
SZOMBAT: 11:30 Kacor király (Hahota Gyermekszínház), 13:00
ARANYBALTA bábjáték (Domonkos Béla), 14:30 Piroska és a
farkas, 16:00 BÁBUK ÉS BOHÓCOK (Domonkos Béla). VASÁRNAP:
10:30 AFRIKAI VADÁSZKALAND (Domonkos Béla), 13:00 Csalavári
Csalavér, 14:30 ZSUGORI GAZDA ÉS AZ ÖRDÖG bábjáték és
BŰVÉSZMUTATVÁNYOK. (Domonkos Béla), 16:00 Pázmán Lovag.

TOVÁBBI PROGRAMOK: Újbuda Rendőrkapitánysága közreműködésével 10–18 óráig (bűnmegelőzési kisﬁlmek vetítése minden korosztálynak folyamatosan, DROGTOTO,
DROGTÁSKA, KRESZ-TOTO, tenyérlenyomat, ujjlenyomat vétele, bevetési ruha bemutató (Testpáncél), rendőrautó bemutató, rendőr motorosok, kapitányi fogadóóra), az Újbuda 11
vagyonvédelmi Kht. közreműködésével, közlekedés biztonsági program motoros bemutató (Kobak Program), Újbuda járőrszolgálat, drogprevenció, Hevederzár Program.
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Dr. Csikány Józseffel, a Nyéki Imre Uszoda igazgatójával beszélgettünk

Kulcsszó a munka

Nyerjen könyvet Ön is!
Radnóti Miklós 100. születésnapja,
és az erre emlékező jeles év adta az
apropót, hogy a Hangzó Helikon
sorozat 19. kiadása a költő verseiből adjon zenés ízelítőt. A modern
magyar líra egyik legemlékezetesebb alakjának verseit Both Miklós, a hazai etnorock legkiemelkedőbb gitárprímása, a Napra zenekar frontembere zenésítette meg és
énekelte lemezre, zenekara kíséretében. – A legfontosabb szempontom a versek kiválasztásakor az
volt, hogy megszólal-e bennem a
zene olvasásukkor, valamint át tudom-e adni azt a feszültséggel körbezárt nyugalmat, azt a meghittsége, vagy akár gyakran játékosságot,
amely számomra Radnóti oly sok
sorát átitatja. A versekhez olyan
zenét álmodtam meg, melyek követik az eredeti művek szellemét,
esszenciáját, és tiszteletben tartják,
hogy immáron dalként, a zenével

egy új csatornát nyerve adhassák
át érzéseiket a természetről, szerelemről és persze a halálról – fogalmazott a zeneszerző. Így olyan
versek csendülnek fel melódiaként,
mint a Tajtékos ég, a Téli napsütés
vagy éppen a Hetedik ecloga. A
költeményekhez az illusztrációkat
Nágai Kornél készítette, aki már
többször bemutatkozott kiállításával a kerületben. Both Miklós

Radnóti című albumával egy új
„érzést” varázsolt a közönsége elé,
hiszen a kiadvány egyszerre hat a
szemünkre, a fülünkre, a hangulatunkra és lelkünkre.
Azok közül, akik az alábbi
kérdésre helyesen válaszolnak, kisorsolunk egy értékes ajándékcsomagot a Helikon Kiadó jóvoltából.
A megfejtéseket a web@ujbuda.
hu e-mailcímre várjuk legkésőbb
június 3-áig. A tárgyban tüntessék
fel: Helikon Kiadó – megfejtés.
KÉRDÉS: Milyen díjjal jutalmaz-

Franciaországban, Hollandiában,
Angliában, Magyarországon, és
még Óceániában is. A kislányok a
tündérek kalandjaiból merítenek
ihletet a babázáshoz, a játékokhoz

A Kondorosi úti Nyéki Imre
Uszoda igazgatója, dr. Csikány
József újabb öt évre kapott
bizalmat Újbuda képviselőtestületétől. A pozícióra kiírt
pályázaton többen is elindultak. A régi-új igazgató tervei
szerint a fejlesztéseket követő
időszakban a karbantartásra
és a működőképességre kell
koncentrálni.


ták Both Miklós Radnóti című
kötetét a közelmúltban?

Winx: Szerelemkönyv
Bloom egy 16 éves lány, aki nagyon érdeklődik a tündérek iránt.
Egyszer aztán találkozik egy titokzatos lánnyal, Stellával, akit
démonok, vámpírok üldöznek.
Kiderül, hogy Stella egy tündérlány, és hogy Bloomnak is van ereje. Bloom úgy érzi, hogy
az álma vált valóra, ezért
úgy dönt, hogy csatlakozik Stellához, és elindul az
Alfea Tündériskolába, ahol
számos kalandba csöppen.
Így kezdődik a WINX története, amely mára már
világviszonylatban is a
legnézettebb gyereksorozatok közé nőtte ki magát.
Sokan nem tudják, hogy a
sorozat először képregény
formájában jelent meg
Olaszországban, az ötlet
Iginio Straffi elképzeléseiből született. Mikor a gyerekek rajongói
lettek a történetnek, elhatározta, hogy megfilmesíti a népszerű
tündérmesét. 2004-ben elindult a
rajzfilm készítése, az ötletgazda,
Straffi rendezésében. A sorozat elsősorban lányoknak szól, de fiúk is
nagy létszámban nézik. Mára több
mint 130 országban adják, vetítik a filmeket: Németországban,

és az olvasáshoz. A most megjelent
Szerelemkönyvben a Winx tündérek romantikus bálba készülnek,
ám a gonosz erők ismét útjukat
állják, hogy megfosszák őket a
boldogságtól. A tündéri varázslat
azonban ismét diadalmaskodik, és
övék lesz a jól megérdemelt szerelem! Ám a hat tündérszív szerelmi
történetén túl a mágiába is belekóstolhatnak a gyerekek, hiszen
a könyvben az is kiderül, hogy
hogyan kell Tündérhabos Pixiepikótát sütni, és hogyan készíthetnek a csöppségek házilag Tündéri
zenés CD-t, fényképtartót, valamint virágos kártyát.
Azok közül, akik az alábbi
kérdésre helyesen válaszolnak,
kisorsolunk egy értékes ajándékcsomagot a M&C Publishing
Kft. jóvoltából. A megfejtéseket
a web@ujbuda.hu e-mailcímre
várjuk legkésőbb június 3-áig. A
tárgyban tüntessék fel: WINX megfejtés.
KÉRDÉS: Mi a hétvégi nyitvatartása a Mintatvben-nek?

Igazgatói pozíciójának meghoszszabbításakor voltak, akik vitatták az ön szakirányú felsőfokú
végzettségét, amelyet a pályázati kiírásban feltételül szabott
az önkormányzat. Milyen diplomája van?

Kérdés, hogy egy évente háromszázmilliós forgalmat produkáló
intézmény vezetése kapcsán mi tekinthető szakiránynak. Én úgy vélem, fontos és komoly nagyságrendeket jelentő üzleti döntések megalapozásához az én jogi diplomám
szükséges. Ez a korábbi beruházói
gyakorlattal kiegészülve, és az
immár több mint két évtizedes
uszodavezetői múlttal, szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a
következő öt évre is kellő tudással
rendelkezem.


ember fordul meg, és most már
a kerekesszékeseknek is adottak
a lehetőségek. Megépítettük a
rámpát egy speciális öltözőhöz,
a medencébe pedig egy speciális emelőszerkezet segíti be őket.
Ráadásul nálunk működik az a
víziterápia, amely a mozgásszervi
nehézséggel küzdőkre koncent-

Önnek igen jelentős élsportolói
múltja van – a világsikerek mellett örökös magyar bajnok –, az
elmúlt évtizedek viszont egyértelműen a tömegsportról szólnak.
Nem bánja, hogy nem maradt
úszóedzőként az élen járók közelében?

Ha most választhatnék, újra
emellett döntenék. Az élsport
világa manapság sokkal kevésbé békés közeg, mint az, hogy a
gyerekek, a fiatalok és az idősek
számára megfelelő körülményeket biztosítsunk a mindennapos testedzéshez. A Nyéki Imre
Uszodában évente 400–500 ezer

is. A csarnokban emellett szombatonként szabad kosárlabdázást
biztosítunk, és nálunk rendezik
a 24 órás röplabda-találkozót, és
van diákolimpiánk is. Ezeket a
törekvéseket még az üzleti haszon
rovására is támogatom, hiszen a
tömegsport rendezvények szervezőitől nem kérünk bérleti díjat.
De búvárverseny, szenior úszóklub, szinkronúszás is működik
nálunk.


rál. Van egy vendégünk például,
aki ennek segítségével tanult újra
járni. Erre a programra egyébként
kifejezetten orvosi javaslatra is
érkeznek vendégek, az ORFI-ból
például rendszeresen érkeznek
betegek.


Az uszoda mellett egy tornacsarnok is üzemel. Ezt mire használják?

Sok rendezvényünk van, hamarosan beindulnak a nyári gyerektáborok, amelyek már évek óta maximális létszámmal működnek. A
gyerekek a tornacsarnok mellett
természetesen a medencéket is
használják, az új szabad téri víztükörhöz elkészült a vizes csúszda

Az Önkormányzat támogatása mire elég ehhez?

Az önkormányzati forrást teljes
egészében az iskolai úszásoktatásra fordítjuk. A kerület majdnem
mindegyik általános iskolájából
idejárnak a gyerekek év közben.
Tehát a támogatás ezt fedezi, a
nyereséget magunk termeljük ki
úgy, hogy a belépőjegyek árát például most sem emeljük, a fővárosi
fürdők között a miénk a legalacsonyabb belépődíj. Ami a következő öt évet illeti, mivel újabb medencékre és létesítményekre már
nincs helyünk, az a feladat, hogy
az uszoda bonyolult gépészetét,
az épületeket karbantartsuk, és a
lehető legjobb műszaki állapotban
üzemeltessük.


Ön betöltötte a 66. életévét, most
is sportol, és amíg itt beszélgettünk, több munkaügyet is elintézett. Minek köszönheti ezt az aktivitást?

Kulcsszó a munka. A tevékeny
és tudatos hozzáállás. Ami pedig
számomra elhagyhatatlan, az a
sport, amely fantasztikus tartalékokat tud adni az embernek. A
gyermekeimet is ebben a szellemben neveltem fel. Két fiam van és
egy lányom, mindhárman kiváló
teljesítményt produkálnak. Boldog emberek, és magam is elégedett vagyok.
Bárczy Andrea

Újbuda Önkormányzata 2009-ben is szeretné köszönteni azon polgárait, akik
legalább fél évszázada élnek, dolgoznak a kerületben, vagy most ünneplik
arany- vagy gyémántlakodalmukat. Idén azon kerületi lakosok jelentkezését
várjuk, akik az alábbi években – 1934, 1939, 1944, 1949, 1954, 1959 – kötöttek
házasságot kerületünkben, vagy ebben az időben költöztek a XI. kerületbe,
vagy szerezték meg képesítésüket.

Évtizedek Újbudán
Kérjük, hogy legkésőbb 2009. augusztus 20-áig az alábbi kérdőív kitöltésével
jelentkezzenek a következő címen:

ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN 2009

Újbuda Önkormányzata, Domonkos Csaba, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Elektronikusan a www.ujbuda.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni,
vagy e-mailben az evtizedek2009@ujbuda.hu címen az alábbi kérdések megválaszolásával!

A JELENTKEZŐ NEVE:
A JELENTKEZŐ ÉRTESÍTÉSI CÍME:
A jelentkező esetleges e-mailcíme:
A JELENTKEZŐ TELEFONSZÁMA/EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE:
Mely eseményről kér oklevelet? (csak egy jelölhető meg!):
1. Házassági évforduló:
A házastárs neve:
Házasságkötés éve:
2. Képesítés
Képesítés típusa:
Szerzésének éve:
3. A kerületben él:
A költözés éve:
Megjegyzés (Kérjük, írja le pár mondattal,
hogy miért kötődik kerületünkhöz, milyen
meghatározó élmények fűzik Újbudához):
A jelentkezés dátuma:
Aláírás (postai jelentkezés esetén):

(A vastag betűs részek kitöltése nélkül a jelentkezést nem tudjuk elfogadni!)

Újbudai könyvajánló

Both Miklós: Radnóti

ÚJBUDA 2009. MÁJUS 20.

ÚJBUDA 2009. MÁJUS 20.

PROGRAMOK
SZÍNHÁZAK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.

Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
NOVEMBER 21-ÉIG„A modern diszkobolosz”

ALMA GALÉRIA

Törökugrató u. 9.
MÁJUS 27-ÉIG Héderfái Péter ikonkiállítása.

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
MÁJUS 20.–JÚNIUS 20. Mike Balázs és Balogh

Eszter kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. MÁJUS 22-ÉIG Kondor Attila Tudat

és lét: Egy azonosság című kiállítása.
Megtekinthető munkanapokon 12–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig.
BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
MÁJUS 20. 18.00 Pongrácz Zoltán festőmű-

vész kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 29-ÉIG Makhult Gabriella grafikus,

Opánszki Tamás festő és Vörös Csaba szobrász
Hommage à Radnóti című kiállításának
megnyitója.
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG 9–17 óráig, MINDEN
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10–16 óráig.

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
MÁJUS 20. Tetőterasz: 21.00 PASO Ska-Reggae

Club – PASO Sound System, Sound Sistaz.
MÁJUS 21. 21.00 Jótékonysági koncert a Korai
Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány javára. Random Szerda, Óperentzia. Tetőterasz:
21.00 A38_MNML - Coyote (Deadcode);
Collins & Behnam (Solid Beats); Subotage VS.
Dr. Zoidberg. MÁJUS 22. Tetőterasz: 21.00 NVC
presents: Casino Bangkok Terasz – Grasshop
(Hypnosis); Sinko; Subotage; Dr. Zoidberg;
Ioda & Tempo! MÁJUS 23. 20.00 Negative Art
pres: Corvus Corax (D), Yava, The Moon and
the Nightspirit. Tetőterasz: 21.00 MONKEY
MADNESS with Ludmilla, Sikztah, Bergi,
Svindler, Max Factor. MÁJUS 24. Tetőterasz:
21.00 Tilos On Board! – S*10 Boogie Ship
– FIXI4; DJ Suhaid; DJ Johnny Drama.
MÁJUS 26. 20.00 I’m from Barcelona (SE), Clã
(P) Tetőterasz: 21.00 Singas Project, Bergi DJ
Set. MÁJUS 27. Tetőterasz: 21.00 PASO SkaReggae Club – PASO Sound System, Sound
Sistaz. MÁJUS 28. Tetőterasz: 21.00 FUNZINE
Születésnap meglepetés-fellépőkkel.
MÁJUS 29. Tetőterasz: 21.00 Lick The Click!
Summer Edition- Chrom; Crimson; Isu;
vendég: Cadik. MÁJUS 30. 21.00 Kispál és a
Borz, The Trousers. Tetőterasz: 21.00 Hypnosis
pres: Grande Holiday Grooves - Nyárnyitó
Különszám. MÁJUS 31. Tetőterasz: 21.00 Death
Disco Cabriolet – The Puzzle (Akusztikus
koncert, vendég: Beck Zoli – 30Y); Dictator
& Hussar featuring MC Kolin Márk (DJ Set);
Girlpower (DJ Set); Ligeti Gyuri (The Puzzle)
VS. Beck Zoli (30Y) DJ Set; Király Károly (Panic
Radio – DJ Set).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató,

14.00 Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00
Bogozgató, Salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00
haladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Mesetorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00,
SZOMBAT 10.00„Fitt” torna. SZERDA 19.00
Szenior táncrendklub. SZERDA, PÉNTEK 18.00
Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga,
Karibi táncok 19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00
Salsaklub. PÉNTEK 19.00 AKH festő- és rajzstúdió, Standard és latin társastánc 19.15 kezdő,
20.15 haladó. MÁJUS 20. 13.00 Albertfalvi
Cukorbetegek Klubja, 16.00 ”60+ Pódium
és Teaház” beszélgetés a 80 éves Drucker
Tiborral, a könyvszakma és a közművelődés
„mágusával”. JÚNIUS 2. 18.00 Albertfalvi Napok
megnyitó. Albertfalva művésztanárai és a
tanítvány II. Pertl Evetke, Sajtos Gyula és Ürmös
Péter grafikáinak és kisplasztikáinak tárlata.
18.30„Örök szép melódiák”– az AKH Opera-és
Dalstúdiója ünnepi koncertje.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Mélyizomtorna. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna. SZERDA 17.00
Pilates torna. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. KÉTHETENTE SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 16.00 Képzőművészeti konzultációk. HÉTFŐ–PÉNTEK

14.00–19.00 Ingyenes e-Magyarország
pont. Bejelentkezés: 371-2760. MÁJUS 22.
17.00 Budapest 135 szabadegyetem. Az
ötvenes évek kitelepítése, 18.30 A szocreál.
MÁJUS 26. 17.30 Színháztörténeti sorozat.„A

című kiállítás Molnár-C. Pál sporttárgyú
újságrajzaiból és fametszeteiből.
RÉT GALÉRIA

A tárlat megtekinthető hétköznapokon
10–20 óra között. MÁJUS 29. 18.00
Repülőgépmodellek kiállítása.
SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
MÁJUSBAN Reich Károly mesefigurái gyer-

meknapra.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁJUS 22. 18.00 Fritz Béla, Nagy Sándor

fotóművészek és Sárközi Sándor kard- és
tőrkészítő kiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető JÚNIUS 24-ÉIG hétköznap
15–18 óráig.
ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em.
MÁJUS 29-ÉIG Varga-Amár László festőmű-

vész kiállítása.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

színházba belépni csak levetett cipőben szabad.” Sztanyiszlavszkij munkássága. Csehov.
Abszurd színház. MÁJUS 29. 17.00 Budapest
135 szabadegyetem. Budapest 1956., 18.30 Új
művészeti törekvések a ’60-as évek elejétől.
CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.
MÁJUS 24. 20.15 A Győri Székesegyház

Palestrina Kórusa és Zenekara: A győri
Székesegyház zenei kincsei (Istvánffy, Richter,
Werner és kortársaik). MÁJUS 30. 12.00–24.00
Haydn kismaraton: A tisztelet tizenkét órája.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁJUS 20. 18.00 Táncház – Vajdaszentiványi
hagyományőrzők. MÁJUS 21. 20.00 India

est – Debasish Ganguly-szitár, Abhijit
Banerjee-tabla, Bittner Meenakshi DóraBharatanatyam tánc. MÁJUS 22. 20.00 Palatkai
Banda. MÁJUS 23. 20.00 Improvizációs zenei
műhely. MÁJUS 27. 18.00 Táncház. MÁJUS 29.
20.00 Szenior Sebő Klub. MÁJUS 30. Görög nap
– Evros zenekar. JÚNIUS 1. 18.30 Budai Tangó.
JÚNIUS 2. 18.00 Khamoro.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés,17.30

Hatha jóga, 17.30 Indiai tánc haladó.
HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Alakformáló torna, 18.30
Hastánc. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00, 16.00
Nyugdíjastorna, 17.00 Alakformáló torna,
18.00 Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc.
KEDD 10.00 Csikung, 10.15 Kreatív angol,
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 19.30 Latin
társastánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Anyuka
aerobik. KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc
kicsiknek. KEDD, PÉNTEK 17.00 Ninjatanfolyam.
SZERDA 16.30 Kempo karate 4–8 éveseknek,
17.30 Szövőtanfolyam, 19.00 Picasso.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Csiri biri torna és muzsika.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Foltvarró haladó, 17.30
Indiai tánc kezdő. PÉNTEK 15.00 Alma
rajzszakkör, 17.00 Foltvarró kezdő, 17.30
Nemezelőszakkör. SZOMBAT 12.00 Társastánc.
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub. MÁJUS 22.
19.00 a Falkafolk együttes balkáni táncháza.
MÁJUS 23. 8.00–13.00 Babaruhabörze, 19.00
a Sültü együttes csángó táncháza. MÁJUS
29. 18.00 Csürrentő gyerektáncház, 19.00 a
Csürrentő együttes moldvai táncháza.
MÁJUS 29. 18.00 Petőfi Musical Stúdió gyermeknapja.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Etele út 55.
MÁJUS 21. 10.00 Baba-mama klub.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 20. 19.00 Sors bolondjai. MÁJUS 22.
19.00 Liliom. MÁJUS 23. 19.00 Sors bolondjai. MÁJUS 24. 19.00 Szerelmes nagykövet.
MÁJUS 27. 19.00 RETRO szerelem avagy

özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak.
MÁJUS 29. 19.00 Anconai szerelmesek.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 30. 19.00 Tisztelt ház.

Gyermekelőadás:
MÁJUS 22. 19.00 A Napsugár fiúk.
LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD
– BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMN.
Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
MÁJUS 27., 29. 19.00 Szigligeti Ede:

Liliomfi.

18.00 Gombászklub – Tanulmányi kirándulás:
Pesthidegkúti repülőtér és környéke.
MÁJUS 25. 18.00 Gombászklub. Gombahatározás (ismeretbővítéssel). MÁJUS 27. 18.00
Ásványbarátkör. Felkészülés a tavaszi 4 napos
gyűjtőútra. MÁJUS 29. 18.00 Törpenyúlklub.
Kérdezz-felelek: felmerülő kérdések megválaszolása nyúltartással kapcsolatban.
Kiállítás:
Öveges József emlékkiállítás. Dokumentumok,
tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. Előzetes
bejelentkezés: 466-9019.
TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 A Magyar

Kerékpárosklub dél-budai tagszervezetének
gyűlése.
ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZP.

JÚNIUS 2.19.00 Szigligeti Ede: Liliomfi.

Bogdánfy u. 7/d. T.: 209-2411

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 19., 20. 20.00 Gaál Mariann és a
Pécsi Balett: Chance operation. MÁJUS
22. 20.30 Szputnyik Hajózási Társaság
– Soharóza: Felületi feszültség. MÁJUS
23., 24. 20.00 MU Terminál IV. évfolyam
C est Gergye Krisztián: Danse Macabre.
Bemutató. Újvári Milán: Makett. Bemutató.
MÁJUS 30. 20.00 K. V. Társulat: Fellebbezés.
Bemutató. JÚNIUS 2. 19.30 Szputnyik
Hajózási Társaság – Modern Színház- és
Viselkedéskutató Intézet – Labor:
Bérháztörténetek 0.1.

rozat. Téma: Fejlődéslélektani szakaszok 0–3
éves korig.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 23. 11.00 Apró Színház: Mostohák
(gyermekelőadás). MÁJUS 24., 25. 19.00

Kompánia Színházi Társulat: Karnevál- lakodalom. MÁJUS 28. 19.00 Borsógörgetők.
Bemutató. MÁJUS 29. 20.00 Majdnem
Társulat: Állítólag. MÁJUS 30. 19.00 Urbán
András Társulata: VÉR.
Közösségi Számítógépes Központ.
MÁJUS 28. 16.00 Gazdagréti„Őszikék”
Nyugdíjas Klub. MÁJUS 30. 10.00 Gazdagréti
gyereknap: cirkusz, Ricsi bohóc, kézművesfoglalkozás. A szülőknek vérnyomás- és
vércukorszintmérés.
HEMINGWAY ÉTTEREM
Kosztolányi D. tér 2. T.: 381-0522
MÁJUS 22. 20.30 Dumaszínház Badár Sándorral

és Aranyosi Péterrel.
MÁJUS 29. 20.30 Dumaszínház Kőhalmi
Zoltánnal és Hadházi Lászlóval.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ 13.00 Pingpong, 15.30 MKM Férfikórus.
KEDD 15.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.00

Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. KEDD 10.00,
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. SZERDA 14.
00 Sakk. CSÜTÖRTÖK 12.00 Torna, 16.15 ovitánc.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Társastánc. MINDEN HÓ ELSŐ
PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek,

17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek.
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés.
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK
10.30 Tarka Színpad –őrmezei nyugdíjas színpad, 15.00, 16.00 Hip-hop, 17.30 Törpördög
Tánctanoda kezdő, 18.15 haladó. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi tanácsadó munkatársának ingyenes jogi képviselete.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00 Balettiskola
9–13 éveseknek. 16.00, 17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK 19.00
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 15.00 Újbudai
Botladozó. Szenior néptáncklub. HÉTFŐ–PÉNTEK
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. MÁJUS
26. 19.00„Előhívó” – Filmklub mindenkinek.
Michelangelo Antonioni: Nagyítás. MÁJUS 29.
9.00 Újbudai belevalók szenior főzőverseny.
SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT

Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00

klub,10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia
gyermekaerobik, 17.00„Szívmosoly” dallamok, mozgások. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Ringató. 10.00 Eklektikaklub.
KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub. KEDD 19.30,
CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate. SZERDA 15.00
Kártyaklub,15.00 Társastánc. SZERDA, PÉNTEK
9.00 Ízületi torna. PÉNTEK 10.30 Bukfenc,
16.00 Fashion dance. VASÁRNAP 10.00 Alétheia
Gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN
HÉTFŐ 18.00 Verses-Lelkes együttlét.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Gazdagréti
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Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁJUS 20. 18.00 Ásványbarátkör. Recski

Csákánykő-apdezitbánya ásványai, régi gyűjtések emlékei. MÁJUS 21. 17.00 Csapody Vera
Növénybarátkör. Képes séta a Kontyvirágfélék
(Araceae) családjában. MÁJUS 24.

MÁJUS 19., 26. 10.00 Cseperedő programso-

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00,
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok
összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00

Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 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.

Plébánia u. 2.

Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

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

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet,

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.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

párhuzamosan gyermekfoglalkozás.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET

Németvölgyi út 138.

Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

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

10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-

Sáfrány u. 43.

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

beszélgetés az iszlámról.

mek istentisztelet.

a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

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.

XI., Csíki-hegyek utca 13.
Telefon: 246-6259 Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a

magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA

18.30 Házas- és szülői kör.

MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520
VASÁRNAP 10.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP

Liturgia, illetve szentmise váltakozva 8.00
és 18.00. MINDEN NAP 18.30 Rózsfüzér. KEDD
19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30
Katekézis.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-Mama
kör (Szent István-ház), 18.30 Placid atya
katekézise (templom), 19.30 Katekumenátus
(Szent István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal
házasok beszélgetése (Szent István-ház).
SZOMBAT 6.30 órai szentmisében Laudes,
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN
HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (Szent
István-ház). MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és
papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT
7.00 Szentolvasót ima. MINDEN HÓ MÁSODIK
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (Szent
István-ház). MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK
18.00 Szentmise a plébánia betegeiért,
szenvedőiért. MÁJUS 22. 18.00 Boldog Apor
Vilmos püspök-vértanú ünnepének. MÁJUS
24. húsvét 7. vasárnapja. Urunk mennybemenetele. 11.30 Barlay Ödön vasmiséje. Schola
Gregoriana Budapestinensis énekel, 19.00
Bérmálás, 20.30 Győri Székesegyház Ének-és
zenekara. MÁJUS 30. Szent Jobb emléknapja.
9.00–24.00 Haydn zenei maraton. MÁJUS 31.
Pünkösdvasárnap. 11.30 Nelson mise (Szt.
Alberik kórus), 18.30 Záró májusi litánia.

SZABADIDŐ
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SZŰZ

március 21.–április 20.

augusztus 24.–szeptember 23.

Május második fele a munkán belüli sikereknek kedvez. Még a máskor kevésbé
szívesen végzett munkákba is olyan lendülettel veti bele magát, hogy ezzel kivívja főnöke és munkatársai elismerését.
Anyagi helyzete is fellendülőben lesz.

BIKA

április 21.–május 20.

A Nap ebben az időszakban vonul ki égi
útján a jegyéből. Ez azonban most nem
okoz megtorpanást önbizalmában, sőt,
sokkal inkább magabiztos lesz, mint korábban. Május utolsó napjaiban bevállal
egy kockázatot, amellyel kicsit meg is
lepi szeretteit.

Nagyon sokat dolgozott az elmúlt időszakban, és ez bizony érezteti hatását.
A szervezete valósággal „kiállt” a pihenésért. Tudom, hogy nyárra tervezte a
szabadságát, de ha ebben a két hétben
legalább pár napot engedélyez magának,
visszanyeri régi, energikus formáját. Május vége felé érzékenyebb lehet, holott
senki sem akarja megbántani.

HOROSZKÓP
május 18.–május 31.

június 22.–július 21.

Magánéletében kisebb viták, feszültségek
lehetnek, amelyek abból fakadnak, hogy
mindkét, úgynevezett szerelmi bolygó,
azaz a Vénusz és a Mars kedvezőtlen fényszögeket vetít jegyéhez. Társkapcsolatában
nagy szüksége lesz a legendás türelmére és
megértésére. A friss hódításra vágyó Rákok egyelőre ne ostromolják Ámort.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Az előző, nyugtalanabb időszak után
végre nyugodt napok állnak ön előtt, és
most éppen erre van a legnagyobb szüksége. Május utolsó hete különösen alkalmas mindenféle lakáson belüli átalakításhoz, átrendezéshez, akár új bútorok
vásárlásához. A megújult környezetben
még jobban fogja érezni magát.

NYILAS

november 23.–december 22.

Kedve lesz új dolgokat kipróbálni, akár
szokatlan, érdekes dolgokba belefogni,
ám valaki a környezetéből minduntalan
vissza akarja húzni a túlzott aggódásával. Vita helyett győzze meg az illetőt, és
hallgasson a belső hangra. Bátorsága sok
pártfogóra lel. Még az sem kizárt, hogy
egy olyan új hobbiba fog bele, ami kitágítja horizontját.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Családja és barátai több terhet tesznek
a vállára, mint amit elbír. Ez az időszak
tehát arra ad alkalmat, hogy meghúzza
a határokat, és nemet mondjon. Legyen
az a mottója, hogy csak önmagának kell
megfelelnie, nem pedig másoknak. Eleinte furcsa lesz, de környezete hamar megszokja, és még az önbizalma is megnő, a
szabadidejéről nem is szólva.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Végre elérkezett az az időszak, amikor
élvezheti munkája gyümölcsét. Az előző, dolgos heteknek most arathatja le a
babérjait, és ez elégedettséggel tölti el.
Lesz a környezetében, aki irigykedik, de

Apró bosszúságok keresztezik napjait,
ön pedig hajlamos lesz ettől elkeseredni,
holott egy kis humorral át lehetne rajtuk,
lépni. Úgy érzi, mintha a tárgyak összeesküdtek volna ön ellen, ami pedig az
emberi kapcsolatait illeti, a szavak csak
a félreértések forrásai. Naponta legalább
egy órát szenteljen saját magának.

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Ezekben a napokban egy régi ígéret kerül
felszínre. Lehet, hogy ezt önnek tették,
de az sem kizárt, hogy ön ígért valamit,
ami most kínos helyzetbe hozhatja. Ha
bármi olyan dolog van, ami akár a lelke
legmélyebb zugában lelkifurdalást okoz,
nézzen vele szembe, és amennyire lehetséges, tegye jóvá. Ha valakit akaratlanul
megbántott, kérjen tőle bocsánatot.

HALAK

február 20.–március 20.

Május utolsó két hete inkább a visszavonultabb, magányosabb tevékenységekhez lesz kedvezőbb. Legszívesebben kicsit visszavonulna a világ elől, holott szó
sincs arról, hogy bármi is nyomasztaná,
vagy hogy ne lenne jó az alaphangulata.
Szabadidejében szívesebben fog olvasni,
zenét hallgatni, elmélkedni. Környezete
tiszteletben tartja kívánságát.
Horváth Andrea

Szülői értekezlet
Rosszul kezdődött az egész: későn érkeztünk,
és mire beléptünk az osztályba, már javában
folyt a szülői értekezlet. Gizi néni, az I. a osztályfőnöke épp a névsort olvasta föl; szünetet
tartva, szigorú arccal nézte végig, amint feleségemmel lábujjhegyen az utolsó padig sompolyogtunk. Átvillant ugyan az agyamon,
hogy nem kellene-e valami kifogást mondani
– de mivel egyelőre nem állítottak a sarokba
– csak hallgatunk szemlesütve.
Ez az utolsó szülői értekezlet idén, a
levegőben valami feszültség vibrál. A mamák és papák titokban méregetik egymást:
hosszú barátságok sorsát döntheti el minden pillanat. – Fiacskám, nehogy szóba állj
többé azzal az undok kölyökkel – mondja
majd otthon sok mama a fiának, és a csemete ettől a naptól kizárólag azzal az undok kölyökkel fog barátkozni. Gizi néni
egyenként veszi sorra a gyerekeket, és minden szülőnek elmondja a tanév tapasztalatait. Az Ábelnek szamárfüles a füzete, a
Ballabán nem figyel óra alatt, a Cékmány
meg... nahát, a Cékmánynál álljunk meg
egy pillanatra: Cékmány összefirkálta a
falat, Cékmány ledobálta a fogasról a kabátokat és óra alatt rohangál – pillanatok
alatt kiderül, hogy Cékmány az osztály
réme. Általános fölzúdulás, mindnyájunknak volna egy-két szavunk a Cékmány
família képviselőjéhez, de Cékmányéktól
nincs itt senki. Jellemző!

De folyik tovább a káderezés, újabb nebulók és újabb gaztettek kerülnek terítékre,
és lassan kiderül, hogy senki sem különb a
Deákné vásznánál. Egyszerre érzem a pad
alatt, hogy a feleségem ijedten kapaszkodik
a kezembe, és nedves a tenyere az idegességtől. Úristen, mindjárt a mi gyerekünk
következik, mik fognak kiderülni róla (és rólunk) ország-világ előtt? Szerencsére, sok a K
betűs. Kabai nem szeret mosakodni, Kalina
felesel, Kamocsai számtanórán eszi a tízóraiját, és ekkor újabb égi kegy késlelteti a Végzetet: Keindlről kiderül, hogy a tíz percben
betört egy ablakot. Keindl mama dühösen
tiltakozik: az ő fia nem olyan, tavaly az óvó
néni mindennap kezet csókolt neki, ő volt a
kerület példaképe magatartásból.
– Mégse véletlen – jegyzi meg valaki –,
hogy itt meg folyton botrányt csinál, biztosan
ezt látja otthon is. A mama kikéri magának:
a többi húsz elvetemült ördögfiókát okolja
konkrétan és általában. Ehhez többen hozzászólnak, és hamarosan kiderül, hogy itt
minden gyerek maga a földre szállt jóság,
csak a padszomszédja, az a gonosz himpellér, mindig ráfogja a saját bűnlistáját.
Érzem, hogy hajam a fejbőrömhöz tapad, mikor végre a mi nevünket hallom.
– Súgjál! –szorítom meg a feleségem kezét, és
zavaromban fölállok, mikor Gizi néni rólunk
kezd beszélni. – No, Istenem, hát az a rongyos szorzótábla nem megy még a gyereknek,

GLOSSZA

meg a múltkori eset azzal a graffitizéssel, mit
csináljunk, kreatív a gyerek, azért vannak a
pedagógusok! Mit kell ezt nyilvánosan szóvá
tenni? – dohogom magamban, míg Gizi néni
beszél. – Na, csakhogy abbahagyta! – ülök le
megkönnyebbülten. – Ezt megúsztuk! – kacsintok össze a feleségemmel – Lám, alapjában véve milyen nagyszerű gyerek a miénk!
Ettől hirtelen pokoli jókedvünk támad,
és egyszerre föléled bennünk a régen szunynyadó diák. Rosszalkodni kezdünk: az utolsó pad jótékonyan leplezi vásottságunkat. A
feleségem lehajolva rágyújt, és a tintatartóba
fújja a füstöt; én meg kackiás kis szívet karcolok a padba, jeléül, hogy egy öregdiák is lehet
szerelmes. Közben Gizi néni fáradhatatlanul
sorolja tovább, hogy a Markó örökké duzzog,
Opéczy elrágja a számolópálcikákat, a Pázmány pedig mindennap elkésik, de már oda
se figyelünk, hiszen velünk már nem lehet baj,
a lányunk mégse hozott szégyent a fejünkre.
– Elvisszük moziba – suttogom meghatottan. – És veszünk csokoládét – tódítja
a feleségem, és ettől újra nevetni kell, mint
régen, a kémiaórák alatt. Nem is maradunk
tovább, határozzuk el, és sürgős munkára hivatkozva elbúcsúzunk az osztálytól. Viháncolva, kettesével vágtatunk le a lépcsőn, egy
kanyarban összecsókolózunk, és díszmenetben kitrappolunk a kapun.
Fülkéjéből a mogorva pedellus hosszan
néz utánunk.
Kaposy Miklós

NYÁRI TÁBOROK

SAKKSAROK

E heti feladványunkban a 19. század közepére, a romantikus korszakba kanyarodunk vissza. Az akkori sakkszemlélet
szerint csak támadni volt szabad, és csupán az áldozatokkal tarkított játszmáknak volt becsületük. REJTVÉNYÜNK IS ILYEN:
d’Orville munkája, amelyet négy évvel az
első nemzetközi sakkverseny (London,
1851) előtt közölt. Világos indul, és négy
lépésben szépen mattot ad…
A megfejtéseket 2009. május 25-éig várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban (1118
Budapest, Törökugrató utca 9.), illetve az
info@gkh.ujbuda.hu e-mailcímen! A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki, amelyet a Gazdagréti

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

december 23.–január 20.

május 21.–június 21.

RÁK

sokkal többen fogják tisztelni és csodálni. Május utolsó hetében figyeljen jobban
oda azokra a barátaira, akiket eddig kissé
elhanyagolt.

BAK

IKREK

Május második fele remek lehetőséget
ígér, hogy átgondolja távlati terveit. Érdekes, új lehetőségek bukkannak fel életében, azonban megmarad a józanság
talaján, és csak azokat az ötleteket illeszti
be terveibe, amelyeket sikerrel meg is tud
valósítani. Ne higgyen annak, aki álmodozással vádolja.

ÚJBUDA 2009. MÁJUS 20.

ALBERtörpFALVI JÁTSZÓTÁBOR

3–7 éves korú gyerekeknek
Helye: Albertfalvi Közösségi Ház
Turnusok: június 29.–július 3., július 27–31., 7.30 –17. 00 óráig;
további információ: Kaposvári Dénesné: 204-6788

INTENZÍV BHARATANATYAM
KLASSZIKUS INDIAI TÁNCKURZUS

Helye: Fővárosi Művelődési Ház
Turnusok: júniusban, 2 x 5 napos időtartamban.
További információ: Gulyás Ildikó 06/30/409-4029

INTENZÍV TÁRSASTÁNCKURZUS

Közösségi Házban lehet átvenni. A nyertes nevét a következő számban közöljük.
AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA:

31...ne3+! 32.kh2 [32.fxe3 rxb2+ 33.kg1
rxb1+ 34.kg2 rxh1 35.kxh1 c5 azonnal
veszít] 32...rxb2 33.hxg4 rxf2+ 34.kh3
[34.kg1 rg2#] 34...rf1 35.rxf1 nxf1
után sötét könnyen nyert 0–1

A szerencsés nyertes Pacher Áron, akinek szívből gratulálunk! GKH-Jakobetz

6–14 éveseknek; helye: Fővárosi Művelődési Ház
Turnusok: június 15–19., június 22–26.; tel.: 203-3868

„MESEVILÁG” JÁTSZÓHÁZ

3–7 éves korúaknak ; helye: Fővárosi Művelődési Ház
Turnusok: június 22–26., június 29.–július 3., augusztus
24–28.; további információ: 203-3868

Ezen a napon történt – május 20.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 2008-

ban Raksányi Gellért, a Nemzet Színésze.
Egyik színházi szerepében Antoniót alakította Beaumarchais darabjában (F, A,
A). 14. Eretnek páros betűi. 15. Népi hosszmérték. 16. Gyógynövény a mályvafélék
alcsaládjában. 17. Oda-vissza: motorfajta.
18. Megszégyenítő. 19. Vízi emlős. 20. Névutó, röv. 21. Testrész. 23. Sallai András. 24.
Afrikai folyam. 26. Nagyszülő kedvence.
28. Döntést hozó. 30. Zseton páratlan betűi.
32. Rövid nadrág. 34. Ráth-Végh István. 35.
Karvég. 36. Ukrán gépkocsijelzés. 38. 1960ban ezen a napon született Tony Goldwyn
amerikai színész. 1995-ben játszott ebben
a TV-filmben. 40. Tó jelzője lehet. 41. Félig
szakad! 43. Közel-keleti mesehős. 45. Állami
bevétel. 46. Igen sovány és magas. 48. Vakaró. 50. Csók befejezése! 51. Füzet. 52. Jód,
hidrogén és nitrogén vegyjele. 53. A győzelem istennője a görögöknél. 55. Dominó
egynemű betűi. 56. Batsányi János egyik híres verse (2 szó). 58. Verbuvál. 60. Rágalmaz.
62. Kicsinyítő képző. 64. Török pálinkaféle.
65. Éneklő szócska. 67. Minimum, röv. 68.
Zongoraművész (Dezső). 70. Kripton vegyjele. 71. Foglyul ejt. 73. Svéd természettudós
(Carl von) 74. Beáta rövid alakja. 75. Ezen
a napon született 1956-ban Peremartoni
Krisztina színésznő. Csehov darabjában
Varja alakját domborította (S, K).
FÜGGŐLEGES: 2. Ezen a helyen, népiesen. 3.
Germánium vegyjele. 4. Koralldarab! 5. Időmérők mestere. 6. Honi. 7. Kerti szerszám. 8.
Azonos betűk. 9. Mértani fogalom. 10. In
…, eredeti helyzetben. 11. Hamis. 12. Borókapálinka. 13. 2002-ben ezen a napon halt

meg Tyll Attila színész. 1987-ben szerepelt
ebben a játékfilmben (T, É). 14. Ezen a napon született 1945-ben Petrovits István
erdélyi magyar képzőművész. 1983-ban
leplezték le Árapatakon azt a kőből faragott mellszobrát, amelyet egy román íróról mintázott (L, F). 18. Létrehoz. 19. Becézett női név. 22. … Angeles, USA-város. 24.
Ezen a napon született 1913-ban Kozák
László színész. 1980-ban szerepel ebben
a TV-filmben. 25. Táncterem. 27. Francia
város a belga határ közelében (ARRAS).
29. Kétütemű csoda. 31. Bolti alkalmazott.
33. Skatulya belseje! 35. Képző. 37. Szigetek
az Atlanti-óceánban. 39. Szerep a Bánk
bánban, Tyll Attila a színpadon, Raksányi
Gellért a TV-képernyőn alakította nagy sikerrel. 40. Madár a guvatfélék családjában.
42. Ablaktalan fülke a szobában. 44. Helyhatározó rag. 47. Soha egynemű betűi. 49.
Igen régi. 52. Női becenév. 54. Korszak. 56.
Folyó É-Olaszországban. 57. Békés megyei
település. 59. Sárgás-vöröses szín. 61. Római
szerelemisten. 63. Falatozná. 66. Német hasonlító szó (ALS). 68. …-tin-tin, kutyasztár.
69. Evőeszköz. 72. Vas vegyjele. 73. Laosz
határai! 74. A szobába.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 38., 75., függ. 13.,
14., 24. és 39. A 9. SZÁM MEGFEJTÉSE: „A gonosz érintése, Rossz pénz, Cigányok a mezőn,
Asterix és Obelix, Európa messze van, Utószezon, Násznép”. A 9. SZÁM NYERTESE: Szeipné
Kovács Mónika, 1067 Budapest, Podmaniczky
u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Aranysas Étterem

Grillezett óriásﬂekken fűszeres ágyon
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1 kg ser-

téstarja csont nélkül, 3 fej közepes vöröshagyma, 10 gerezd fokhagyma, 1–1 csokor friss petrezselyem és zeller levél, 1 dl
olaj, só és fűszerkeverék, 1 kg burgonya.
Fűszerkeverék (Bio fűszerkeverék): szárított sárgarépa, pasztinák, fehérrépa, zeller, póréhagyma, vegeta, szezámmag és
lenmag. ELKÉSZÍTÉS: A húst négy szeletre
vágjuk, sózzuk, a fűszerkeverékbe,
magokba mártjuk. Grillezhetjük,
vagy serpenyőbe olajat öntünk és
az ízlés szerint vékonyan, vagy
vastagon befűszerezett húst beletesszük. A húst sütés közben
lenyomjuk. Mindkét oldalát
megsütjük. Az étteremben mindig friss burgonyából készül a
sült krumpli. Ezt megsütjük, amíg
a hús elkészül. TÁLALÁS: először
a sült krumplit tesszük a tányérra,
majd a húst. A sütéskor keletkezett hús

szaftját, egyenlő részletben elosztva a tálalt ételre locsoljuk.
Aki ellátogat az étterembe, és az újság
receptjére hivatkozik, ételfogyasztása mellé
ajándékot kap.
A receptet Fodor Zsuzsanna séf ajánlja.
Aranysas Étterem, 1118 Budapest, Rétköz u. 15.
Asztalfoglalás: 06-20-805-2869
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Főszerkesztő: Vincze Kinga, főszerkesztő-helyettes: Pindroch Tamás
Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3.  Telefon: 372-0960, e-mail: media@ujbuda.hu
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Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán
Prepress: OZ 2000 Kft. tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Lajosmizsei Nyomdája  Felelős vezető: Burján Norbert igazgató  Terjeszti a DTSA Marketing Kft.
Címlap idézet: Petőfi Sándor

SZÍNHÁZI ALKOTÓ MŰHELY

5–12 éves gyerekek részére
Helye: Fővárosi Művelődési Ház; tel.: 203-3868

TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN: www.minitipp.hu

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.
Kommunikációs partnerünk
a T-Mobile

Munkatársainkat
a City Taxi szállítja

Étteremből a szószékre – Michels
Antal plébános
Nem csupán a templomba járók ismerik
és szeretik a fél évvel ezelőtt érkezett új
kelenvölgyi plébánost, Michels Antalt (a
helyieknek Tóni atya). A papi hivatást már
felnőttként, huszonhat évesen választó
plébános a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Kozma Imre atya hittanóráira járt Zugligetbe. Tóni atya a vele
egykorú fiatalokból álló társaság tagjaként
mindenben segített, amiben tudott az
időseknek. Így a fűnyírás és az étkeztetés
mindennapos volt. A munka mellett egy
filmvetítéssel, és finom ételekkel megspékelt házibuli-szervezéssel lett az összetartó
társaság elfogadott tagja.
Fiataloknak szervezett utazásokat,
ministrált, egyre több feladatot vállalt a
katolikus közösségben. Eközben egyre
jobb vendéglős lett, hiszen a szakácsmes-

Újbudai Decameron

Kelenvölgyi kitérő
élőket várnak. Velük közösen arra keresik
a választ, hogyan lehet megújítani, felfrissíteni a kapcsolatokat. Papként azt tartja
fő feladatának, hogy megmutassa, sokféleképp lehet élni, és az adandó választási
lehetőségek egyike bizonyosan segít a belső harmónia megteremtésében. Továbbra
is hisz az asztal közösségteremtő erejében,
és vallja, a világi életben eltöltött éveinek
tapasztalatai segítik abban, hogy jobban
megértse az embereket. Azt vallja: ehhez
a hit hatalmas erejére van szükség. Ebből
különösen ma, a hirtelen változások korában mindenkinek elkél egy jó adag.

Az ügyész keze – Miskolczi
László fafaragó művész
Évtizedekig nézte a vádlottak arcát a tárgyalóteremben, a Legfőbb Ügyészségről
ment nyugdíjba, túl a hetvenen. Keze nyomát mégsem csupán a megoldott ügyek
aktái jelzik. A hivatalban ugyanis minden
ügyész szobájának falán fából faragott
magyar címer mutatja Miskolczi László
második hivatását. Majd ötvenévesen, két
évtizede kezdett a gyermekkorát idéző
fafaragásba. Úgy emlékszik, a lakásának
díszítése volt az indító ötlet. Mindig is jól

Krisztus arcélt, az akkori Iparművészeti
Vállalat zsűrije beválogatta, és megrendeléseket kapott továbbiakra. Ez meglepte,
ám önbizalommal is eltöltötte. Számtalan
számára kedves történelmi alakot, zeneszerzőt, írót, családtagokat mintázott meg.
Először karakteres arcokat választott: II.
Rákóczi Ferenccel kezdte a munkát. Azután Illyés Gyula következett, akinek arcvonásai kevésbé jellegzetesek, ezért is volt
embert próbáló feladat. Mára Balassitól
Dantéig, Kodálytól Hipokratészig számtalan portrét faragott, miközben sorra kapta, kapja a felkéréseket. Bartók és Csaba
királyfi mellett faragott már szekrénydíszeket, ágydíszeket, és gyakran előfordul,
hogy a nappalijában lévő egyik-másik alkotás tetszik meg valakinek, amelyből újat
készít. Ilyen a nejét és ölében hintázó gyermekét ábrázoló szobrocska is. De volt már
példa arra is, hogy ismerőse egyik családtagjáról, fotóról készített faportrét.
Miskolczi László Tolna megyéből
származik. Szívesen emlékszik arra, hogy
Regöly falu főterén egy millecentenáriumi
Szent István-szobor és vele szemben álló,
kiszáradt tölgy fatörzsből készült a tolnai
vidéken született és máig nagy becsben tartott Koppány áll. Egyedülálló ez a párosítás
– mondja. Kamaszkorában a kis faluból komáromi rokonhoz kellett költöznie, mivel
apját kuláknak nyilvánították, és ő maga
nem nyert felvételt egyetlen megyei gimnáziumba sem. Komáromnak a várvédő
Klapka Györgynek és az itt született Jókai
Mórnak az arcképével mondott köszönetet
a befogadásért. Az alkotások a városháza
dísztermében őrzik az egykori diák emlékét. Legtöbbször a magyar koronás címert
faragta ki. Ha külföldi kiküldetésre indult
valamelyik kollégája, már jött is a kérés:
magyar címert ajándékba! Azt mondja,
maga sem tudja, hány címer van szerte a világon, de az biztos, hogy még az új-zélandi
tiszteletbeli konzulnak is jutott belőle.

A varrógéptől az állványig –
Hegedűs Mária festőművész

A Kecskeméti úti templom

terségen kívül a felszolgálást és az üzletvezetést is kitanulta. A barátság, szeretet,
testvériség egységét a baráti körében élte
meg. A papi hivatás és a családalapítás
közötti választás előtt a benső iránymutatásra hallgatott. Végül az Átriumban a
VIP-vendégeknek felszolgáló fiatalember
akinek a vendéglátás a lételeme volt, úgy
döntött, pap lesz.
– A vendég asztalától az Úr asztalához
érkeztem meg – fogalmaz. Tóni atya nem
véletlenül vállalta később az utcai missziót: a világi élet és az egyház közötti együttműködés, kapcsolat építése volt ezzel a
célja. Eleinte meglepte az esztergomiakat,
hogy egy katolikus pap az utcán beszélget
a járókelőkkel. Drogos fiatalokat segítő
szervezettel is együttműködött, és hétvégi estéken megnyitották a plébániát, ahol
játszottak, beszélgettek, táncoltak a fiatalok. Ma is a nyitottságot tartja egyik legfontosabb segítőjének. Itt, Kelenvölgyben
házas hétvégéket szerveznek, ahová öt
évnél hosszabb házastársi kapcsolatban
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rajzolt, erről tárgyalótermi és értekezleten
készült krokik, tollrajzok is tanúskodnak.
Hiába, nem tudott ellenállni, ha egy – ahogyan ő fogalmaz – jó arcot látott. Elsőként
borotvakéssel, csodás, ma is őrzött kócsa-

Miskolczi László: Bartók Béla

got mintázott meg. Ezzel kezdetét vette a
kísérletezés, a fa megismerésének szép folyamata. Örök barátjává lett az anyag, engedelmes társsá szelídült. Egyre finomabb
vonalakat vésett az arcok alakításakor.
Első, komoly munkáját, egy ikonszerű

A porba rajzolt gyermekkorában a
Törökszentmiklóson nevelkedett Hegedűs
Mária. Nagyon jó kézügyességére hamar
fény derült. Tanárai is felfigyeltek rá, sarkallták a továbbtanulásra, rajzkészségének
fejlesztésére. Ennek ellenére nem tanulhatott tovább, a szegény család gyermekéből
minél előbb kenyérkereső felnőtté kellett
válnia. Ennek az lett az ára, hogy bár a kemény munkát megtanulta, hivatást sosem
választott magának. Hosszú ideig varrt,
később kenyérboltot nyitott a család, Mária ott dolgozott. Két fia felnőtté válásáig
ideje sem volt a rajzolásra, a festészetre
gondolni. Azt mondja, legjobbkor, a gyermekei kirepülése után érzett üresség idején jött a gondolat: megpróbálja, milyen
olajjal festeni. De nem maradt ennyiben
a dolog, kereste a fejlődési, tanulási lehetőséget. A mai napig tagja a budafoki Mészáros László Képzőművészeti Egyesületnek, amelyben festők, szobrászok, keramikusok dolgoznak. Évente legalább egyszer
kiállítanak, a zsűri tagjai ilyenkor tanárok
és a meghívott művészek. Jó a társaság.
Mária mégis inkább otthon szeret alkotni, de nem a festőműhelyben. A lakás
nappalija vagy a terasza számára a kedves,
ihletett helyek. Vallja a Nemzeti Galéria

igazgatójának gondolatát, miszerint a profit az különbözteti meg az amatőrtől, hogy
utóbbi szívvel-lélekkel, a saját maga elégedettségére fest. Sokszor évekig nézi egyegy képét, belejavít, változtat egy apró részleten addig, míg a maga számára tökéletes
nem lesz. Festményei azt a nyugodtságot
és harmóniát sugározzák, amit ő maga is

Hegedűs Mária

kifejez személyiségével. Főként tájképeket
fest, különféle utazások, kirándulások emlékeit. A látvány csak útmutató, az élmény,
az emlék vezeti az ecsetet. Tíz éve állít ki,
barátok, ismerősök az ország különböző
pontjaira hívják. Azt mondja, az a célja,
hogy örömet szerezzen a festményekkel. Emellett az is a célja, hogy mindenki
megtalálja bennük a lelkükben felmerült
kérdésekre adott válaszokat. Szerinte jó
volna, ha minél több ember megengedhetné magának, hogy festmények díszítsék
szobája falát. Ugyanis még évek múltán
is új élményeket okozhat az alkotás újabb
részleteinek felfedezése – vallja Mária.

Gumis műhely után vendéglő
– Ronchettiék Bazsalikoma
Bár Ronchetti László már ízig-vérig
kelenvölgyi, ősei Itáliából érkeztek Magyarországra. Mégsem olasz a Bazsalikom
étterem, amelyet feleségével, Mariannával
közösen nyitottak, másfél évvel ezelőtt. Jó

A 20 évvel ezelőtt alakult Kelenvölgyi
Polgárok Köre „Kelenvölgyért” díját
olyan személyeknek ítélik oda, akik
tevékenységükkel hozzájárulnak a városrész közösségi életéhez. Idén Göndör Lajosné, Zsuzsa, a polgári kör
alapítója kapta a jelképes összeget. Ezt
a mindenkori kenyér kilónkénti ára
alapján számítják ki. Ebből, a kitüntetett kérésére Hegedűs Mária festményt
vásároltak. Zsuzsa három évtizede él a
városrészben, ahol a kezdetektől szervezte a helyi érdekképviseletet. Mai
napig jelentős szerepe van a kulturális
és karitatív programokban, így például a családsegítő és időseket támogató
kezdeményezésekben.
magyaros, házias ízek mellett a nemzetközi konyha finomságait kínálják a betérőnek a családias hangulatú helyen. A
sarkon, a patakpart mellett álló százéves
ház régen is vendéglő volt, igaz, akkoriban még nem vezetett mellette forgalmas,
többsávos út az autópálya felé.
Ma már csak néhány ilyen hely maradt
a hajdani tizenegy, helyi vendéglőből. Rég
bezárt például a szemközti Talizmán, és a
Bazsalikom elődje is évtizedekig állt üresen.
A Gépész és Bazsalikom utca kereszteződése a Ronchetti család életében fontos
helyszín, ugyanis a családfő autógumiműhelye is itt, éppen a vendéglővel szemben működik. Sőt, a Bazsalikom utcai ház
egyik része szintén e tevékenységet szolgálja. – A férjem ismerte a nénit, aki a legutolsó lakó volt az épületben, tőle vettük meg
hat éve. Négy évig tartott, mire a nyitásig
eljutottunk. Ma már egész más a vendéglátás, mint húsz évvel ezelőtt, amikor még a
gyermekeim születése előtt magam is vendéglátós voltam – meséli Marianna, aki a
legjobb szállodákban és éttermekben dolgozott. – Először a borospince fogott meg
bennünket, amelyet különteremmé alakítottunk. Szerettünk volna – folytatja Mariann – egy olyan helyet kialakítani, amely
visszaidézi a régen híresen jó helyi kisvendéglők fénykorát, ahol hétvégén családok
népesítik be a teraszt, ahová baráti körök
járnak kikapcsolódni.
A mediterrán stílusú berendezés, az
étterem díszei, a belsőépítészei kialakítás
egyaránt a tulajdonosok ízlését és munkáját tükrözik. – Szeretjük Olaszországot,
sokat utazunk arrafelé – meséli Mariann.
Mind a gasztronómia szeretete, a „körítés”
hangulata mutat ellesett elemeket, mégis,
a vendégszemmel nem látható konyhára
a legbüszkébbek a tulajdonosok. Például
a Four Seasons után a Bazsalikomot választó séfre, aki bármit elkészít, amihez
van alapanyag a konyhán. A vendégek
már tudják ezt, és azt is, hogy az étkekhez
a magyar borvidék színe-javát is fellelhetik az étlapon. Ha a szakács egyszer csak
megjelenik az asztalok között nem kell
megijedni: innen lehet tudni, hogy „szabadon választott” étel lesz aznap…
Szeifried Adél

fotók: Dömök Viktória

Kelenvölgy bolyongásra alkalmas hely.
Annál is inkább, mert autóból kikukkantva nem lehet elmélyedni kertjeinek paradicsomi-őserdei szépségében.
Séta közben ugyanúgy felfedezhetők a
luxusingatlanok és a nyolcvanas évektől benépesült városrész szerényebb,
ám csinos házai is. Néhány vendéglő
pedig még idézi az egykori népszerű
kirándulóhely hangulatát. De nem
pusztán a hajdani szőlős-dombos,
búzatáblás kertváros utcái érdemesek
a nagy sétára. Kelenvölgyben bátor,
a nagy változásoktól sem megriadó,
különleges emberek élnek.

KERÜLETI SÉTA

Helyi rendelet a szeszes italt is árusító üzletek
éjszakai nyitva tartásáról
Május 20-án lép hatályba a XI. Kerület Újbuda Önkormányzat képviselő testülete által
április 16-án elfogadott, az üzletek működési rendjéről szóló 21/2009./IV.22./XI.ÖK.
számú rendelet, mely mind a kereskedelmi, mind a vendéglátóüzletek működését
differenciáltan szabályozza, korlátozva a szeszes italt is árusító üzletek nyitva tartását.
Ez utóbbi üzletek 22 és 5 óra között nem tarthatnak nyitva, kivéve, ha éjszaka nem forgalmaznak alkoholt. A III. és IV. kategóriájú melegkonyhás éttermek naponta 0 és 5 óra
között nem működhetnek. Minden egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhelynek 22 és
5 óra között be kell zárnia. A rendelet nem vonatkozik az I. és II. kategóriájú melegkonyhás vendéglátóhelyekre, a benzinkutakon, üzletközpontokban, kereskedelmi szálláshelyeken, kulturális- és sportlétesítményekben, strandokon, ipari parkokban üzemelő
üzletekre, továbbá pénteken és szombaton a zenés szórakozóhelyekre.
A rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a WWW.UJBUDA.HU weboldalon,
illetve az Önkormányzat ügyfélszolgálatán és az Igazgatási és Szabálysértési Osztály
Vállalkozói Csoportjánál.

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
1117 Bp., Fehérvári út 24., T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54., T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18 Sz: 9–14

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
•
•
•
•
•

KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS, vízszerelés, fűtésszerelés reális áron. Garanciával! Hétvégén is. Kis munkát is vállalok. Pálfi József Károly. 06/70/773-0761.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/9261533.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással.
Fábián István, tel.: 06/20/317-0843.

LAKÁSSZERVIZ

LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, korrekt ügyintézés
megbízástól szerződéskötésig. 15 éve folyamatosan felkészült munkatársakkal az ingatlanpiacon.
315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu,
amadex@amadex.hu.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket.
www.banalp.hu, 361-4287.
NAPFÉNYES otthonomat eladom 25 M Ftért. Kertes, déli fekvésű családi ház /ikerházfél/
Budafokon, csendes, aszfaltos mellékutcában jó
közlekedéssel. Ingatlanosok, ügynökök kíméljenek. 06/70/304-1500.
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán, többgenerációs, kertes, családi ikerház mindkét része eladó.
Ára egyben: 47 900 000 Ft. Tel.: 06/20/548-5705.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
tagja keres-kínál évtizedes tapasztalattal eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Épületenergetikai
tanúsítást is készítünk. Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
ELCSERÉLNÉM vagy eladnám XI-XXII. kerület határán, 160 nm-es, többgenerációs, bővíthető
házamat. Kisebb házat, lakást, üzletet beszámítok
értékegyeztetéssel. Értéke: 52,9 M Ft. 226-4539,
06/20/333-1477.
KERESEK eladó 2–3 szobás lakást mellékutcában 06/20/351-3141.
LAKÁST vásárolnék 10 M Ft körül, Gellért
tér–körtér környékén. 06/30/447-6799.
KAROLINA úton 69 nm-es, kétszoba-hallos
lakás eladó. 06/20/351-3141.

XI., LÁGYMÁNYOSON, csendes utcában, új
építésű társasházban 1–3,5 szobás lakások eladók, év végi költözéssel. 06/20/393-9689.
XI., FENEKETLEN-TÓ közelében, új építésű
társasházban 2–3 szobás lakások szeptemberi
költözéssel eladók. 06/70/616-0652.
ANDOR utcai, 63 nm-es, 2,5 szobás panellakás
eladó. 06/20/364-8676.
FEHÉRVÁRI úton 30 nm-es, erkélyes téglalakás eladó. 06/20/364-8676.
XII., NÉMETVÖLGYI úton, 108 nm-es, 4 szoba
duplakomfortos, panorámás, társasházi nagypolgári lakás, gépkocsibeállási és kerthasználati
lehetőséggel eladó. Irányár: 59 M Ft. Érdeklődni:
06/30/942-1535.
GELLÉRT TÉR közelében 97 nm-es, 3,5 szobás,
cirkófűtéses, tehermentes, felújítandó lakás eladó.
Irányár: 26,5 M Ft. Tel.: 06/30/338-9604.

BÉRLEMÉNY
ULÁSZLÓ utcai, harmadik emeleti, 64 nmes, másfél szoba hallos lakás irodának kiadó.
06/30/261-3519.
KOMFORTOS kis házamat berendezéssel,
tartós használatra átengedem kertbarátnak a
XI. kerületi madárhegyi telkem gondozásáért.
Tel.: 06/30/951-6222.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak.
06/20/380-2039.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen. (Minden szinten.) Tel.: 319-5724.

TENISZOKTATÁS, pályabérlés, nyári táborok Őrmezőn, zöldövezetben. ÁSZ Teniszklub
06/30/522-8588.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, felkészítés minden szinten referenciákkal.
250-2003, 06/20/934-4456.
ANGOLOKTATÁST vállal diplomás tanárnő
Kelenföldön. Tel.: 277-9316, 06/30/350-0554.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ. Cirkók,
gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal.
359-5033, 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelőmester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés keresése, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató,
kerti csap szerelése, vízóracsere. 06/30/914-3588.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi
fűtés, vízvezeték, gázvezeték szerelése, javítása,
ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés.
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés,
-tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása,
cseréje garanciával. Balázs János épületgépésztechnikus. Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

AJTÓ-ABLAKDOKTOR! Nyílászárók javítását,
szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával.
Horváth Ákos: 06/30/962-8704.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással.
260-7534, 06/70/312-7991.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők,
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 249-2664,
06/20/944-9015.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás,
lakkozás, burkolás. Kisebb munka is.
06/30/232-8732.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-,
gipszkartonszerelést, csempézést vállal kisiparos
garanciával, azonnalra is.
202-2505, 06/30/251-3800.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
LAPOS TETŐK szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, reluxák, szalagfüggönyök, roletták készítése, javítása,
cseréje garanciával. 280-5081, 06/20/354-0518,
06/30/211-9730, 06/70/381-0931.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával,
referenciával. 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/931-5495.
TETŐSZIGETELÉS és egyéb épületszigetelési munkák bádogozással együtt. Homlokzatfelújítás és más szakipari munkák kivitelezése
alpintechnikával. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.
www.studiotrenddisign.hu.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis
készítése, javítása. 356-4840, 06/30/954-4894.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, ház-, irodafelújítás minden szakmában,
magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.
CSEMPÉZÉST, szobafestést,vízvezetékszerelést,
kőművesmunkát azonnalra is vállalok.
06/30/975-0053, 226-2527.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása, csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával! 06/20/961-6153.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, járólapozást, csempézést,
kisebb kőművesmunkát vállalok referenciákkal.
06/30/279-9616.
TETŐ víz- és hőszigetelés, épület hőszigetelés,
garázs-, teraszszigetelést vállal a 19 éve működő
VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

PARKETTACSISZOLÁST, -lakkozást, laminált
és szalag parketta lerakását, javítását, parafa, PVC
fektetését vállalom. Festést, burkolást vállalok.
06/20/972-1213.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, rovarhálót. 370-4932.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Tel.:
06/20/410-6393.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS otthonában. Asztali
számítógépek és laptopok széles körű forgalmazása. 06/20/988-5147, www.benyosoft.hu.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
-karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés.
Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjelző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel,
lélekkel.
Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák, ágankénti lebontással való kivágása.
06/20/485-6547.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet
biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki
háttérrel, valamint többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu ,
info@kozoskepviselo.hu
302-3257, 06/70/426-4420, 06/70/338-6723.
KÖLTÖZTETÉS 50%-kal olcsóbban! Ingyen
dobozokkal. Hétvégén is. 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5 x 2 x
2 m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról.
Tel.: 395-1217, 06/70/316-1533, Sziráki.
KLÍMASZERELÉS, szezonkezdő karbantartás, gombátlanítás, értékesítés, szaktanácsadás.
06/70/297-1415.
IRODÁK, lépcsőházak, garázsok takarítását,
nagytakarítását vállalom.
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.
TÁRSASHÁZKEZELÉST, műszaki ellenőrzést,
kerületi székhellyel, műszaki, jogi háttérrel vállal
kft. 06/30/618-7929, 204-0765.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk
20 éves referenciákkal. Ajánlatunk 800 Ft/ albetét/
hó, mely tartalmazza a 24 órás ügyeleti szolgálati-,
a pályázatok beadási költségeit is. Az összes pénzügyi és műszaki teendők ellátásával. Érdeklődni:
06/70/933-9330.
TAKARÍTÁS. Környezetbarát szerek. Ne csak
a környezetét, a pénztárcáját is kímélje. www.
takaritasok.gportal.hu, 06/20/357-1825.
INGATLANÜGYEK, szerződéskészítés, jogi képviselet. Varga Ügyvédi Iroda: Orlay u. 1.
06/70/434-0719.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet, ingatlankezelés. Vállalkozó. Társasházkezelő céggel
is köthető szerződés. 06/70/293-3187.

GYÓGYÁSZAT
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Telefon:
203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

FOGSOROK, hidak készítése, javítása 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.
FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fájdalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfájáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.

RÉGISÉG, KÖNYV
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben.
Arany: 2000 Ft–3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg–400
Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásárolunk.
Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06/20/575-7435.
ÁLTALÁNOS iskola határozott időre (2 év) testnevelő – gyógytestnevelő tanárt keres. Jelentkezni
lehet a 205-7171-es telefonon.
NYUGDÍJASOKNAK telefonos asszisztensi
munka a Délinél. Munkaidő: 14–20 óra között. Fix bérezés. Érdeklődni: 06/70/770-0084,
887-5396, 14 óra után.

TÁRSKERESÉS
CRONOS Társkereső Iroda, ha komoly kapcsolatra vágyik! Diszkrét, személyre szabott, több
ezer fős fényképes ügyfélkör. 06/30/602-0094.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitneszlépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
MILITARIA jellegű gazdagréti üzlet-iroda berendezése, árukészlete (bajonett, sisak, kitüntetés,
könyvek stb.) betegség miatt egyben és külön is
olcsón eladó, bérleti joga ingyenesen átvehető.
06/20/333-1477, 226-4539, adria2@t-online.hu
PIANÍNÓK árengedménnyel! Hangolás, javítás.
209-3247, 06/20/912-4845. www.klavirzongora.hu
VÁSÁROLJON 30%-kal olcsóbban. Svéd tisztálkodó és kozmetikai termékek nagykereskedelmi áron. 365-8768.
ORIFLAME svéd kozmetikumok forgalmazásához társakat keresek. 06/20/366-9432.

25. Pfizer
Országos Orvos
Teniszbajnokság
2009. június 19–21.
Újbuda, Park Teniszklub
(a Feneketlen-tónál)
A verseny védnöke és támogatója
Újbuda Önkormányzata
és Molnár Gyula polgármester.
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Együtt könnyebb

Tavaszi nagytakarítás

Fentős Zoltán,, az
Újbuda Prizma Kht.
vezetője elmondta,
minden évben tavasszal és ősszel is
megszervezik az újbudai nagytakarítást, az Önkormányzat kezdeményezésére és anyagi támogatásával. Ilyenkor
tavasszal az akció célja, hogy a környezet
téli megpróbáltatásait követően egy kis
tavaszi rendet vágjanak a parkokban. Öszszegyűjtik a szemetet, az esetleg ott maradt leveleket.
– Ilyenkor végezzük el azokat a tavaszi
kerti munkákat is, amelyekre a vegetáció
előtt szükség van a játszótereken, parkokban és a járdák mellett is. Az Újbuda Prizma egész évben végzi a zöld felületeken a
szemétszedést, valamint a szemetesládák
ürítését, de a tavaszi takarításon koncentráltabban történik a munkavégzés.
Április 8-án kezdtünk, és május elejéig
sorra vettük a lakótelepeket – tájékoztatott
Fentős Zoltán.
Az Újbuda Prizma munkatársai minden lakótelepen 3–4 napot töltöttek el, és a

dékot: az egyes
körzetek önkormányzati
képviselőinek javaslatai alapján összesen 250 zöldhulladékgyűjtő konténert helyeztünk ki, valamint
5000 darab műanyag zöldhulladék-gyűjtő
zsákot is szétosztottunk a lakosság körében. A takarítás sikere mindig összefügg
az időjárással is. Szerencsére ebben a szezonban nem volt csapadék, így a lakosság
is örömmel, nagy kedvvel vett részt az
akcióban hétvégenként – tette hozzá az
Újbuda Prizma vezetője.
Őrmezőn Junghausz Rajmund
fideszes önkormányzati képviselő kezdeményezésére gyerekek is takarítottak,

elsősorban a Menyecske utcai iskola környékén. Természetesen a Prizma Kht. is a
segítségükre volt. A tavaszi nagytakarításhoz kapcsolódóan Junghausz ötlete volt,
hogy a gyerekek számára is hasznos volna
megszervezni a szemétszedő akciót, ezért
egyeztetett az iskola igazgatójával, hogy
a gyerekek bevonásával tegyék szebbé a
környezetet.
– Ha tavasz, akkor tavaszi nagytakarítás! Szeretnénk felhívni az itt lakók
figyelmét, hogy továbbra is gondosan óvják környezetüket. A gyerekek számára is hasznos, közös
tevékenység ez, nagyon fontosnak tartom a környezettudatos
nevelést – mondta a képviselő.
– Látjuk, hogy mindenki szívesen
segít, az iskolások örültek ennek
a lehetőségnek. Nemcsak a házak
közvetlen környéke, hanem
az utca is szebb lesz a
nap végére – tette
hozzá Junghausz
Rajmund.
Az Újbuda Prizma három különféle járdatakarító géppel vonult fel
a helyszínen.
Gazdagréten is hasonló megmozdulás történt, a Prizma ottani nagytakarításához
kapcsolódóan. Ennek „motorja” Balázs
György szocialista önkormányzati képviselő volt, aki – ahogy már pár évvel ezelőtt
is – néhány lakótársával közösen szedte a
szemetet a posta és a közeli élelmiszerbolt
környékén, Gazdagrét legszemetesebb
övezetében.
– Kilószámra hevertek a földön a
csikkek a posta előtt, ott, ahol a padok is
vannak. Bízom benne, hogy a jövőben
ez majd változik, hiszen most helyeztek
ki olyan új szemeteseket, amelyeken van
csikkelnyomó – számolt be tapasztalata-

fotók: Dömök Viktória

lakosság bevonásával, mozgósításával
végezték a munkát, hiszen ilyenkor a
magánterületeken is van mit tenni:
nemcsak a kertben, de az előkertekben is, amelyek igencsak hozzátartoznak a városképhez.
– Összegyűjtöttük a
zöldhulla-

is hozzátette, Újbuda élen jár a környezetvédelmi újítások terén, hiszen nemrég
telepítettek – elsőként az országban – napkollektorokat egy panelház tetejére. Emellett a XI. kerület panelházaiban kezdődött
meg először a szintenkénti szelektív szemétgyűjtő rendszer kiépítése is.
A kiállítás valóban teljes képet adott
a környezettudatos viselkedésről és az
anyagok körforgásának rendszeréről. Az
itt látottakból is az derült ki, szinte minden anyag alkalmas az újrahasznosításra.
Az egyik legizgalmasabb termék a londoni metró szellőzőrendszer ventilátorának lapátjai voltak, melyeket Budapesten

Molnár Gyula polgármester és Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter

szeöntik, és ugyanazon a szemétdombon
végzi, mint a többi. Ezen a kiállításon is
jól látható, hogy az ellenkezője az igaz
– hangsúlyozta a szakember.
A megnyitó előtt a tárlatot Molnár
Gyula polgármester és Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter is
végigjárta, majd a miniszter beszédében
kiemelte, ma már gazdasági kérdés, hogy
másodnyersanyagokat tudjunk kinyerni
a hulladékokból. Szavai szerint az újrahasznosítás a mai igényeknek megfelelően
komoly iparággá fejlődhet, ami számos
munkahelyet is teremthet. Továbbá bejelentette, a Minisztérium „Zöld beruházás”
címmel programot indít Magyarország
energiaszükségleteink csökkentésére. Azt

gyártottak. Hogy miből? Használt kólás és
sörös dobozokból.
A tárlat témája még a művészetet is
megihlette. Leleményes divatiskolások
öko-divatbemutatót tartottak, bemutatva
újrahasznosított anyagokból készített ruháikat. Mindebből kiderül, Magyarország
dinamikusan fejlődik a szelektív hulladékkezelésben. De még van hova.
Hartay Mihály elmondta: Az ötezer
lerakónkkal nemzetközileg valahol a középmezőnyben foglalunk helyet, de ha
sikerül új gyűjtési módszereket bevezetni
– például ha közvetlenül a házak mellé
helyeznének tárolókat – sokat javulhat a
szeméthasznosítási mutatónk.
T. D.

a flakont, háta mögé dobja a cigarettacsikket – tette hozzá a képviselő .
Az Önkormányzat a nagytakarítási akció keretében gondoskodott a lakosságnál
felgyülemlett veszélyes hulladék és elektronikai hulladék elszállításáról is. A tavaszi
takarítás zárónapján, május 9-én délelőtt
három helyszínen, Gazdagréten, Őrmezőn
és Kelenföldön speciális, a veszélyes hulladékok és elektronikai hulladékok tárolására alkalmas konténereket helyeztek ki. Ezekben
lehetett elhelyezni a használt
akkumulátorokat, festékmaradványokat, vegyszereket és
egyéb környezetkárosító anyagokat, továbbá minden olyan
gépet, készüléket, ami árammal, akkumulátorral vagy
elemmel működik. Sokan szabadultak meg ezúton feleslegessé vált régi számítógépeiktől. A
gyűjtést koordináló Újbuda
Prizma vezetőjétől megtudtuk,
Gazdagréten 500 kg, az őrmezei Cirmos utcai parkolóban
400 kg, Kelenföldön pedig
1,1 tonna veszélyes és elektronikai hulladékot adtak le
az ott lakók.

Kukakoncert és nulla hulladék oktatás

Kukafogyókúra
A környezetvédelem egyik leglátványosabb és leghatékonyabb módja az
lenne, ha csökkenne a szemét menynyisége a földön. Ha már a háztartásokban sikerülne beépíteni azokat a
módszereket, amelyek révén kevesebb
hulladék kerülne a kukákba.

Fürjes Viktória

A megnyitón részt vett Szabó Imre környezetvédelmi miniszter. Elhangzott, az
évi 50 000 tonna szelektíven gyűjtött hulladék már szép eredmény, de azért még
sok a tennivaló.
A környezetvédelem jelentőségét
hangsúlyozó hírek és a Földünk állapotáért való aggódás mindennapjaink részévé
váltak. Minden fontos globális döntés,
ipari, kereskedelmi beruházás hátterében
megjelennek a környezetvédelmi szempontok is. Ezt szerencsére egyre többen
komolyan is veszik.
Az üvegházhatás és az ezt okozó
szennyezések mellett talán a legfőbb probléma a hulladékkezelés. A Föld lakossága
által termelt, mérhetetlen mennyiségű
szemetet természetesen nem lehet végeláthatatlan kupacokba halmozni. A megsemmisítés mellett a legjárhatóbb utat,
az újrahasznosítást népszerűsíti a Hulladékból Termék című utazó tárlat, amely
a Gazdasági és Közlekedési, valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fővédnökségével járja immár három
éve az országot. A nagy érdeklődésnek hála eddig több mint harminc hazai nagyvárosban 15 000 érdeklődő láthatta, hogyan
válnak újra hasznos tárgyakká az elhasznált és kidobott termékeink.
– A magyarok évente mintegy 50 000
tonna csomagolási hulladékot gyűjtenek
össze anyaga szerint különválogatva, tehát – népszerű kifejezéssel élve – szelektíven. Ez nem egy hatalmas mennyiség,
de ahhoz képest, hogy 2003 körül ez a
szám gyakorlatilag nulla volt, jelentős a
növekedés – állapította meg Hartay Mihály, egy hulladékhasznosítást koordináló
szervezet ügyvezetője. A társszervező cég
elsősorban a lakossági szelektív hulladékgyűjtés többletköltségeit finanszírozza, de
a szemléletformálást is ugyanolyan fontos feladatnak tekinti. – Magyarországon

iról Balázs György. – Én úgy gondolom,
hogy rengeteget számít az, ha a lakosság
szemléletében tudunk változást elérni.
Sokat jelentenek az ilyen látványos akciók
abból a szempontból is, hogy így jobban
érzékeljük, milyen nagy munka a szemetet összegyűjteni, mennyivel egyszerűbb
és hasznosabb ehelyett azt a mozdulatot
kiiktatni az életből, amikor valaki elhajítja

Írásaink különböző témakörökben foglalkoznak a környezetvédelemmel. Fontosnak tartjuk a környezettudatos életvitel népszerűsítését.
Következő számainkban továbbra is kiemelten foglalkozunk a témával.
Ehhez várjuk olvasóink javaslatait, észrevételeit: mit tapasztalnak saját
környezetükben, mit tehetünk mi magunk lakóhelyünkért, tágabb értelemben a közös jövőnkért, a városrészért, a bolygóért. „Zöld Újbuda” jeligével leveleiket küldjék el a web@ujbuda.hu e-mailcímre, vagy hagyományos levélben erre a címre: Újbuda Média, 1111 Szent Gellért tér 1–3.

Pillepalackból pulóver
évente 4,5 millió tonna szilárd hulladék
keletkezik, amelynek nagy része a szemétlerakókba kerül. Ebből nagyjából 600 000
tonna megmenthető, csomagolási hulladék, melynek jelentős részét igyekszünk
hasznosítani – magyarázta Hartay. A kiállítás célja a szelektív hulladékgyűjtés és az
újrahasznosítás népszerűsítése volt, de az
otthoni komposztáláson keresztül végzett
hulladékmegelőzés szerepét sem győzték
hangsúlyozni. – Mindemellett olyan nem
titkolt célok is szerepet játszottak a kiállítás létrehozásában, mint a városi legendák
szétoszlatása. Egy téves szemlélet szerint
a szelektíven gyűjtött szemetet végül ösz-

Balázs György szemléletváltozást szeretne

Rózsa Melinda

Hulladék-újrahasznosítás

Papírból készült ülőgarnitúra, üdítős
kupakokból gyártott kerti pad – igazán meglepő, ha ezek a használati
tárgyak közönséges szemétből készülnek. Pedig a Budapesti Művelődési
Központban rendezett kiállításon
csupa ilyen „szeméttel” találkozhattunk. A Hulladékból Termék című
kiállításon 100 hazai hulladék-feldolgozó vállalat termékeit mutatták be.

Junghausz Rajmund az utcatisztító géppel ismerkedik

Ezért indította el május 9-én a Hulladék
Munkaszövetség (HuMuSZ) a Nulla Hulladék Programot, amely hasznos tippekkel
segít az új szokások kialakításában.
Cél, hogy csökkenjen Magyarországon a
szeméttermelés.
Egy országos roadshow-val hirdetik a
Kukadiétát, ami a háztartások versenye.
Komposztálással, a vásárlási és felhasználási szokások optimalizálásával csaknem
teljesen száműzhető az otthonokban keletkező hulladék, erre tesznek kísérletet azok,
akik beszállnak a versenybe. A települési
mintaprogram a városok, falvak feladatait
mutatja be. A program nyitónapján Novák
Péter és Endrei Judit is beszélt arról, miért
támogatható ez a kezdeményezés, és ők
maguk milyen változásokat vezettek be
a saját családjukban. A beszélgetések és a
kukakoncert mellett gyerekjátszóház és
természetesen nulla hulladék „oktatás”
is várta az újbudaiakat a Saru utcai Humuszház udvarán.
– A program előkészítése során örömmel tapasztaltuk, hogy egyre szélesebb
körben találunk visszhangra. Az emberek
kezdik megérteni, hogy a szelektív gyűjtés
csak részmegoldás, és ezen túllépve elsősorban a fogyasztási szokásainkkal kell
foglalkoznunk – mondta Szilágyi László, a
Hulladék Munkaszövetség elnöke a Nulla Hulladék Napon. – Mielőtt bárki úgy
gondolná, hogy egyik pillanatról a másikra fel kell rúgni a jelenlegi fogyasztási,
termelési rendszereket, a mostani életvitelünket, vegyük észre, hogy már most is
számos olyan kezdeményezés van – bababörzék, használt cikkek kereskedelme,

Dömök Viktória

Ha tavasz, akkor
nagytakarítás.
Nem volt ez másképp idén sem:
az Újbuda Prizma Kht. koordinálásával április
elejétől fogva
egy hónapon
át tartott a
takarítási akció
Újbudán, amiből nemcsak
az önkormányzat és a Prizma
dolgozói, de
a lakosság és
a képviselők
is kivették a
részüket.

Novák Péter benzinkannán dobol

biogazdaságok terjedése stb. –, ami arról
tanúskodik, hogy elindultunk a jó irányba
– hangsúlyozta Szilágyi.

Ízelítő a tippekből
Amit lehet, javíttassunk meg, ahelyett,
hogy azonnal kidobnánk és újat vennénk.
Válasszunk visszaváltható csomagolású
termékeket, amiből nincs ilyen – PETpalackos ásványvíz –, annak csomagolását szelektáljuk. Vigyünk vászontáskát,
kosarat magunkkal a boltba, hogy minél
kevesebb szatyrot és csomagolást kelljen
otthon kidobnunk. Járjunk könyvtárba,
kölcsönzőbe, cserebere-börzékre, a szerves hulladékunkat komposztáljuk.
Ez csak néhány példa a HuMuSz rengeteg ötletéből, amiből látható, hogy környezettudatosnak lenni se nem bonyolult,
se nem drága. Némi figyelemre ugyan
szükség van, de egy tisztább és élhetőbb
környezetet nyerünk vele, és nem utolsósorban spórolhatunk is.
N. N.

