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PaneltörténetZajvédő

riportunk az 5. oldalon

A Hamzsabégi út – Dombóvári 
út – Szerémi út kereszteződé-
sénél zajvédő fal volt, de aztán 
jöttek a szarkák...

cikkünk a 4. oldalon

Az iparosított technológiával 
épült lakóházakat már sokan 
elsiratták, pedig van megoldás  
most már idehaza is.

 ŐRMEZŐ      KELENFÖLD  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  

ÚJBUDA
a program a 9. oldalon

Újbuda Jazz
A Fonó Zeneház, az A 38  hajó 
és a MU Színház páratlan össze-
fogással szervez háromnapos 
zenei fesztivált.

XV. ÉVF. 18. SZÁM 

Vészhelyzet nincs, helyzet van 

Tavaly 6570 általá-
nos iskolás, és 2020 
középiskolás tanuló 
járt a kerület önkor-
mányzati fenntartású 
oktatási intézménye-
ibe. A 2005/2006-os 
tanév pontos számait 
csak az évkezdés után 
egy hónappal összeg-
zi a hivatal, mivel a 
beiratkozottak és a 
tényleges iskolakez-
dők száma esetenként 
jelentős különbséget 
mutat. 
 Az önkormány-
zat a mintegy 23 mil-
liárdos költségvetési 
keretének közel 37%-
át fordítja a kerületi 
oktatás támogatására, 
ebből egészül ki az ál-
lami normatíva, mely 
az oktatásra szánt 
összeg mintegy felét 
teszi ki. A rendelke-
zésre álló pénzből 
350-400 millió Ft-ot 
felújításokra költe-
nek, a fennmaradó 
összegből biztosítják 
az intézmények fenn-
tartását, a rezsikölt-
ségeket, a munka-
béreket, az ingyenes 
tankönyvellátást, va-
lamint az étkeztetést. 
Már harmadik éve 
minden első osztá-
lyos gyermeknek, és a 
2–12. osztályig a szo-
ciális alapon rászoru-

lóknak ingyen tankönyvet biztosít az ön-
kormányzat, ennek a költsége idén közel 
15 millió Ft. A rászorultság megítéléséről 
az adott intézmény vezetője, a gyermek-
védelmi felelős és a családsegítő szolgálat 
együttesen dönt. 
 Az önkormányzat számára az egyik 
legnagyobb kihívást a fenntartásában mű-
ködő ötven közoktatási intézmény épü-
leteinek állagmegóvása, illetve felújítása 
jelenti. Korábban minden intézménynek 
jutott egy kevés pénz évente, ez azonban 
csak a legégetőbb feladatok elvégzésére 
volt elég. Ezért néhány éve úgy határozott 
a kerületi vezetés, hogy nem aprózza el a 
pénzt, ehelyett minden nyáron elvégzi 3-
4 intézmény komplex felújítását, így tíz év 
alatt minden épületre sor kerül. Az elmúlt 
nyáron a Csíkihegyek Utcai Általános 
Iskola kapott új tetőszigetelést, az Ádám 
Jenő Általános Iskola udvarát és kertjét 
rendezték, a Mérei Ferenc Általános Isko-
la, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimná-
ziumban 45 millió Ft értékben történtek 
felújítások, valamint a Lágymányosi Ál-
talános Iskolában végeztek átalakításokat. 
A rekonstrukciók elhúzódásában közre-
játszik a közbeszerzési pályázatok lassú 
ügymenete, de természetesen szeptember 
elejére – ahogy az eddigi években is – 
minden iskolában megkezdődik a tanítás 
– tudtuk meg az önkormányzat illetékes 
munkatársától. 
 Taneszközök és bútorok vásárlására 
ebben az évben közel 70 millió Ft-ot osz-
tott szét az önkormányzat az intézmények 
között. A törvényi előírás értelmében 
2008-ig kaptak haladékot az iskolák, hogy 
a kötelező taneszközöket biztosítsák di-
ákjaik számára. Szintén kötelező önkor-
mányzati feladat az akadálymentesítés, 
amely az anyagi források hiányában csak 
igen lassan halad.
 Három évvel ezelőtt még csökkenő-
ben volt a kerületben a gyermeklétszám, 
ezért az önkormányzat átalakította az ok-
tatási intézményrendszert. Az eddig ten-
dencia azonban megfordulni látszik.

folytatás a 7. oldalon

Kezdődik az iskolaév

A Lágymányosi hídnál bekövetkezett 
sorozatos támfalleomlások miatt utána 
jártunk, milyen állapotban van a négy 
újbudai Duna-híd. A hídhelyzetről a 
Fővárosi Közterület-Fenntartó Rt. híd-
műtárgy osztályának vezetője, Rábai 
László adott tájékoztatást.

Kerületünkben összesen négy Duna-
híd található: a Lágymányosi, a Petőfi, a 
Szabadság és az Erzsébet híd. Közülük a 
Szabadság híd a negyedikként megépült 
fővárosi Duna-híd. Tervezője Feketeházy 
János, 1894-ben kezdeték építeni és 1896-
ban adták át. A világ egyik legszebb úgy-
nevezett gerber-csuklós hídja, mely a vi-
lágörökség részét képezi. Acél anyagának 
80%-a még 1896-ban lett beépítve, ezért 
ez a legöregebb budapesti Duna-hidunk, 
nem a Lánchíd. A honfoglalás ezeréves 
évfordulójára épült, felavatásakor a név-
adó, I. Ferenc József császár saját kezűleg 
ütött be a híd szerkezetébe egy ezüst sze-
gecset. Mára sajnos a szegecs másolatát is 
ellopták. A második világháború idején a 
hidat a német csapatok felrobbantották.  
Az újjáépítést 1946 januárjában kezdték 
el, a kész hidat pedig 1946. augusztus 20-
án adta át Gerő Ernő a forgalomnak. 
 A híd alsó szerkezetén 1997-ben 
nagyfelújítást végeztek. Utána a felső rész 
felújításának kellett volna következnie, de 
nem volt meg a szükséges anyagi fedezet. 
A főváros vezetése a közelmúltban úgy 
döntött, hogy a 4-es metró építésének el-
kezdéséig várnak a híd felújításával.   

folytatás a második oldalon

Szeptember elsejét minden évben vegyes érzelmekkel fogadják a diákok. Vége 
a játékkal, pihenéssel töltött nyárnak, de mégis örömmel tölti el őket jó barátaik 
viszontlátása. A felnőttek ezzel szemben komolyabb dolgokkal kell, hogy foglal-
kozzanak: a szülőknek egyre nagyobb költséget jelent gyermekeik taníttatása, 
az iskolák pedig továbbra sincsenek túl rózsás anyagi helyzetben.

Megfordult a tendencia – nő a gyermeklétszám a kerületben

A szeptember 3–4-i Tóparti Újbuda 
Partyról Vincze Kinga, az Újbuda 
TV főszerkesztője, a jubileumi év 
nagyobb rendezvényeinek koordiná-
tora nyilatkozott lapunknak.

Az év számos meglepetést tartogatott a programok 
terén a kerület lakossága számára. E sorozat folytató-
dik a hagyományos Tóparti Újbuda Partyn?
Remélem, hiszen ezúttal is rendkívül nép-
szerű művészek jönnek el a Feneketlen-tó-
hoz szeptember első 
hétvégéjén. Most is 
hangsúlyosan jelenik 
meg az a törekvés, 
hogy minden gene-
ráció megtalálhassa a 
számára vonzó kon-
certeket, programo-
kat. Kovács Kati csak 
egyike azoknak a ne-
veknek, akik fémjel-
zik a legendás, nagy generáció korszakát, 
ő és művésztársai biztosan felejthetetlen 
pillanatokat szereznek. De ugyancsak 
szombaton este az egyik legújabb és leg-
sikeresebb, hazánkat külföldi versenyen 
is képviselő sztárcsapat, a NOX, csaknem 
kétórás, kétemeletnyi színpadon zajló 
show-val kápráztatja el a közönséget. A 
vasárnap most is a Megasztár csapatát ígé-
ri, de aznap délután közkívánatra az Ope-
rett Színház fiatal művészeinek 40 perces, 
bizonyosan lebilincselő műsorának is 
tanúi lehetünk. Természetesen mindkét 

napon működik a „Gyereksziget”, ahol a 
már kedves ismerősként érkező iparmű-
vészek a gyerekekkel közösen készítenek 
különböző tárgyakat, emlékeket.

Az esemény a 75 éves Újbuda jubileumi rendezvény-
sorozatának negyedik állomása. A rendezvények nem 
csak a remek színpadi produkciók miatt voltak nép-
szerűek. Miért fontos, hogy a kézművesek, kirakodó 
sátrasok mellett más típusú résztvevők is legyenek?

Az úgynevezett „társadalmi üzeneteket 
közvetítő helyszíni aktivitások”, azaz töb-
bek között az ezoterikus sátor, az egész-
ségmegőrzését célzó kitelepülések, a vál-
sághelyzetben lévő anyákat segítő védőnői 
hálózat megjelenése mind-mind azt a célt 
szolgálja, hogy a kikapcsolódni, szórakoz-
ni jövő lakosság oldott körülmények kö-
zött, kötetlenül találkozhasson a minden-
napi életünkre hatással lévő dolgokkal. Az 
egymás iránt érzett felelősség tudata, és 
nem utolsósorban a közösségi érzés erősí-
tését szolgálják ezek a kitelepülések. Nagy 
örömünkre Újbuda Polgármesteri Hiva-
tala elfogadta felkérésünket, és a helyszí-
nen fogadóórát tart, ahol ugyancsak köz-
vetlenül tehetik fel kérdéseiket, kérhetnek 
tanácsot az érdeklődők. Az intézmény kü-
lönböző területeiért felelős igazgatók sze-
mélyesen lesznek jelen és várják a lakossá-
got. Úgy gondolom, hogy ez egy különle-
ges, ritka alkalom, amely az éppen tizedik 
éve megrendezésre kerülő feneketlen-tavi 
családi hétvége egyik értéke lesz. 

részletes program a 6. oldalon

Buli a Feneketlen-tónál
TUP: Családi hétvége közösségi értékekkel

Vincze Kinga

Ke
rt

és
z 

D
án

ie
l

Ke
rt

és
z 

D
án

ie
l

Ezen a nyáron a víz volt az úr, ráadásul 
az erőszakosabb fajtából. István király 
ünnepén azonban a játékos tűz lett az 
erősebb. Pompázatosan búcsúztattuk 
az ünnepet, a napot. Vagy a nyarat?



  

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
MOLNÁR GYULA a 16. számú egyéni or-
szággyűlési választókörzet képviselő-
je szeptember 15-én, csütörtökön 17 
órakor tartja fogadóóráját az MSZP 
székházban (Bikszádi u. 43.).

JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az érdek-
lődők és rászorulók rendelkezésére 
szeptember 7-én 17 órától a Bikszádi 
u. 43. alatti székházában.

ADÓ TANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési- és vál-
lalkozási tanácsadást tart szeptember 
7-én 17 órától a Bikszádi u. 43. alatti 
székházában.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete új 
formában ismét elindította ingye-
nes angol nyelvi klub foglalkozásait. 
Ennek keretében a résztvevők felmér-
hetik nyelvtudásuk szintjét, kommu-
nikációs helyzeteket gyakorolhatnak, 
korrepetálhatják nyelvtani ismerete-
iket, eredeti angol nyelvű filmeket, 
irodalmi alkotásokat ismerhetnek 
meg. Az érdeklődőket várják szep-
tember 6-án 16 órától a Bikszádi u. 
43. alatt.

FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGI TANÁCSADÁS
A Fidesz XI. kerületi irodája (XI., 
Budafoki út 9-11.) nyitvatartási ideje: 
hétfő-csütörtök: 10-18, péntek 11-17, 
telefonszám: 209-3439. Kedden a 17. 
választókerület, szerdán a 16. válasz-
tókerület, csütörtökön a 15. választó-
kerület az ügyeletes. Dr. Oláh András 
Sándor ügyvéd ingyenes jogi tanács-
adása nyáron szünetel. 

MDF PROGRAMOK
Az MDF XI. kerületi székházában 
(XI., Bartók B. út 61. bejárat a Fadrusz 
u. felől) dr. Tóth László ügyvéd min-
den hónap első és harmadik hétfőjén 
16-18 óra között ingyenes jogi tanács-
adást tart. Minden héten kedden: 
Gondolatkör.

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(XI., Bartók B. út 96.) minden szer-
dán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
tart. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelki segély 
tanácsokat ad. Jelentkezés a 06/30/3-
84-4873-as mobiltelefonon.

JOBBIK-KAPCSOLAT
Ingyenes pénzügyi tanácsadást tar-
tanak a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom kerületi irodájában (XI., 
Villányi út 20/A, tel.: 365-1488). A 
párt elektronikus hírlevelére a www.
jobbik.hu honlapcímen lehet felirat-
kozni.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete 
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., 
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes 
szépirodalmi kiskönyvtár várja az ér-
deklődőket.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig

Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.bp11.hu

Helyzet van, vészhelyzet nincs
Teljes körű vizsgálat vár a Lágymányosi hídra

TÓTHNÉ VÉCSEI ÉVA (MSZP) 9. 
vk: a Keveháza Utcai Óvodában 
minden második szerdán 16–18, 
illetve a Palánták  Óvodában min-
den 3. szerdán 16.30–18.

WIESZT JÁNOS (MSZP): az 
MSZP Klubhelyiségében 
(Bartók Béla út 19.) minden 
hó negyedik csütörtökén 18 
órától.

TASNÁDI ANDRÁS CSABA 
(JOBBIK): a Jobbik  irodájában 
(Villányi út 20/A.) minden hó 
2. hétfőjén 12 órától.

SZESZTAY ANDRÁS (SZDSZ) 
20. sz. vk: a Gazdagréti Idősek 
Otthonában minden hó első 
szerdáján 18–20 óráig

SZABÓ FERENC (MSZP) 12. vk: 
az Ált. Iskolában (Sopron út 
50.) minden hó első szerdáján 
17–18.30, és az Ált Iskolában 
(Mérnök u. 39.) minden hó 3. 
szerdáján 17–18.30 óráig. 

SIMON KÁROLY (MSZP) 
16. vk: az Idősek Otthonában 
(Kamaraerdei út 16.), minden 
első szerdán 10–12 és az 
Alabástrom u. 9. alatt 17–19,  a 
Kőérberki út 37. szám alatt minden 
második szerdán 17–19.

RIEDEL RENÉ (FIDESZ) 22. vk: 
A 327-1731-es telefonszámon 
történt bejelentkezés után.

MESSEL GÁSPÁR (SZDSZ) 18. 
sz. vk: a Gazdagréti Közösségi 
Házban (Törökugrató u. 9.), 
minden páros hét hétfőjén 
17–19-ig.

KOPCSAY LÁSZLÓ (MKDSZ) 
4. sz. vk: a Bocskai István 
Általános Iskolában (Bocskai 
út 47–49.), minden hó első 
csütörtökén 18 órától.

KIS JÓZSEF (MDF): az 
Általános Iskolában (Sopron 
út 50.), minden hó első pénte-
kén 17–19 óráig. 

JELLINEK JÁNOS  (MSZP) 17. 
vk: az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.),  min-
den hó első és harmadik hét-
főjén 17–19 óráig. 

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ) 6. 
vk.: Kanizsai utca 17–25., a 
Nyitnikék Óvodában minden 
hó első keddjén 16.30–18 .

GYORGYEVICS MIKLÓS (MKDSZ) 
5. vk.: Bocskai út 47–49., a 
Bocskai István Ált. Iskolában 
minden hó első csütörtökén 
18 órától.

GEHÉR JÓZSEF  (SZDSZ): az 
SZDSZ Irodában (Ecsed u. 13.) 
minden hónap 3. keddjén 
17.30–18.30 óráig

FODOR VINCE (MDF) 1. vk: a 
Gárdonyi G. Ált. Iskolában (Bartók 
B. út 27.), minden 2. hétfőn 17–19 
– az Ádám Jenő Ált. Iskolában 
(Köbölkút u. 27.) minden 4. hétfőn 
17–19.

FISCHER GÁBOR (MSZP): az 
MSZP Klubhelyiségében 
(Bartók Béla út 19.), minden 
hó 4. csütörtökén 18 órától.

FARKASNÉ DR. KÉRI 
KATALIN (MSZP) 7. sz. vk: 
a Lágymányosi Közösségi 
Ház (Körösi J. u. 17.) fszt. 5-ös 
helyiségében, minden hó 2. 
szerdáján 18–20 óráig.

DR. SCHNELLER DOMONKOS 
(FIDESZ) Folyamatosan üze-
netet lehet hagyni számára 
a Fidesz kerületi irodájában 
(Budafoki út 9–11.)

DR. PERJÉS GÁBOR ANDRÁS 
(FIDESZ) 8. vk: Bethlen G.  Ált. 
Isk. (Bartók B. út 141.) minden 
hó 3. keddjén 17–18 óráig. Idő-
pontegyeztetés: 06/30/655-3043.

DR. MORAVSZKI MÓNIKA 
(SZDSZ): az SZDSZ Irodában 
(Ecsed u. 13.), minden hó első 
keddjén 17 órától.

DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) 
21. sz. vk: A 327-1731-es tele-
fonszámon történt bejelent-
kezés után.

DR. HOFFMANN TAMÁS 
(FIDESZ) 3.  vk: a Fidesz Iro-
dában (Budafoki út 9-11.), 
minden hó első keddjén 
17.30–19.00, a Fürkész Óvodá-
ban (Bogdánfy  u. 1/B) minden 
hó 3. keddjén 17– 18.30.

DR. MESTYANEK ÖDÖN 
(JOBBIK): a Jobbik irodájában 
(Villányi út 20/A.), minden hó 
első hétfőjén 15–17 óráig.

DR. FENYVESSY ZOLTÁN 
(MIÉP): a MIÉP Irodában, 
Bartók B. út 96., minden hó el-
ső szerdáján 16.30–17.30-ig 

DR. FAZEKAS RÓBERT 
(JOBBIK): a Polgármesteri 
Hivatal fszt. 26-os szobájában 
minden hó harmadik hétfőjén 
16–17 óráig

DR. BATÓ ANDRÁS (KDNP): 
a Don Bosco Általános 
Iskolában (Albertfalva u. 9–11.) 
minden hó első hétfőjén 
17–18 óráig.

DR. BALÁS PIRI LÁSZLÓ 
(FIDESZ) 2. vk: a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában 
(Bartók B. út 27.), minden hó 
első keddjén 17.30–19 óráig.

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP) 
14. vk: az MSZP székházban 
(Bikszádi út 43.), minden hó 3. 
keddjén 16.30 – 17.30.

DR. BÁCSKAY ANTAL (MSZP) 
11. vk: a Budai Sport Általános 
Iskolában (Bikszádi u. 11–15.) 
minden hó első szerdáján 
17–19 óráig. 

BUDAI MIKLÓS (MSZP) 10.  
vk: a Napraforgó Óvodában 
(Bikszádi u. 57.) minden hó 2. 
csütörtökén 17–19 óráig.  

BOJTA LÁSZLÓ (MDF):  
Üzenetet lehet hagyni számá-
ra az MDF kerületi irodájában 
(Bartók Béla út 61.)

BOTH ZOLTÁN (MKDSZ): az 
MKDSZ Irodában (Budafoki út 
9–11.), minden hó harmadik 
szerdáján 16–17 óráig. 

BALÁZS GYÖRGY (MSZP) 19. 
vk: az Ált. Iskolában (Csíki-
hegyek u. 13–15.) minden  
második csütörtökön 17–19  
–  az MSZP Irodában minden 
negyedik csütörtökön 17–19.

VERESNÉ KRAJCÁR 
IZABELLA alpolgármester:  
Polgármesteri Hiv. II. em. 217. 
szoba, minden hó második 
és negyedik szerdáján 9–12 
óráig.

DR. BÁCS MÁRTON alpolgár-
mester, 15. vk.: a Polgármesteri 
Hivatal II. em. 222. szobájában 
minden hó negyedik szerdáján 
9–12 -ig.

BALÁZS GYULA alpolgármes-
ter: a Polgármesteri Hivatal II. 
em. 219-220. szobájában, min-
den hó negyedik szerdáján 
9–12 óráig. 

LAKOS IMRE alpolgármes-
ter, 13. vk: Polgármesteri 
Hivatal II. em. 219-220. szoba 
(időpontegyeztetés szükséges) 
– minden hó utolsó hétfőjén 
17–18 óráig az  Albertfalvi 
Közösségi Házban.

MOLNÁR GYULA polgármes-
ter, a Polgármesteri Hivatal II. 
em. 226. szobájában minden 
hó negyedik szerdáján 9–12 
óráig.

SZABÓ VILMOS (MSZP): 
Minden hó negyedik pénte-
kén 15–17 óráig a Petőfi Ált. 
Iskolában.

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP):  
Minden hó 2., csütörtökén 
17.30–19 óráig az Őrmezei 
Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.), – minden 4. csütörtö-
kön 17.30–19 óráig az MSZP 
Irodában (Kaptárkő u. 8.)

DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF): 
Minden szerdán 18 órától 
tartja fogadóóráját az MDF 
kerületi székházában (Bartók 
B. út 61.).

A kerületi önkormányzat  
vezetőinek fogadóórái:

Az országgyűlési  
képviselők fogadóórái:

Újbuda képviselő-testülete tagjainak fogadóórái
Csendes nyarunk volt, nem csak esős. 
Halkabban zakatoltak politikusaink is. 
Ám itt az ősz, és az Újbuda hagyomá-
nyainak megfelelően ebben az évben 
is közöljük a kerület képviselő-testülete 
minden tagjának fogadóóráját és annak 
helyszínét, illetve elérhetőségét.

folytatás az első oldalról
Az Erzsébet hidat hatodikként adták át a 
fővárosban. Tervezője Sávoly Pál,  elődjé-
nek építését 1897-ben kezdték meg, az át-
adás dátuma 1903. Sokáig ez volt Európa 
leghosszabb függőhídja. Nevét Erzsébet 
királynéról, I. Ferenc József császár felesé-
géről kapta. A gyönyörű szerkezetű hidat a 
pesti oldal felszabadulása előtt alig néhány 
órával 1945. január 18-án robbantották fel 
a németek. A hidat eredeti alakjában nem 
lehetett újjáépíteni. Az új, modern arcu-
latú híd építése 1960 tavaszán kezdődött 
meg, és a kész művet 1964. november 20-
án adták át. Ezzel fejeződött be a második 
világháborúban elpusztult budapesti Du-
na-hidak újjáépítése. Az Erzsébet híd alsó 
szerkezetének felújítását tavaly fejezték be: 
megtörtént a teljes korrózióvédelem. A 
főtartó kábel és a korlátok korrózió elleni 
védelmével már korábban végeztek. Már 
csak a pesti hídfelhajtó felújítása van hátra. 
A budai oldal felhajtóját a közelmúltban 
tették rendbe. A híd kiváló állapotban van, 
az egyik legbiztonságosabb Duna-hidunk.
 A Petőfi híd hetedikként készült el. 
Tervezője Álgyai Hubert Pál, építését 
1933-ban kezdték el és 1937-ben készült 
el. Átadásakor Magyarország akkori kor-
mányzójáról, Vitéz Nagybányai Horthy 
Miklósról nevezték el. A német hadsereg 
1945. január 14-én röpítette a levegőbe. 
Az újjáépítéshez 1951-ben fogtak hozzá. A 
kész hidat 1952. november 25-én adták át a 

forgalomnak, ekkor kapta meg mai nevét. 
A híd felső pályáját 1996-ban újították fel. 
Azóta csupán kisebb karbantartási mun-
kákat kellett elvégezni rajta, de alapvető-
en semmi probléma nincs a híddal. Ha 
minden a tervek szerint alakul, akkor még 
ebben az évben sor kerül foltszerű javítá-
sokra az acélszerkezeten. Közismert, hogy 
a nagy járatsűrűségű 4-es és 6-os villamos 
itt halad át, de ez mégsem károsítja a Pető-
fi hidat, hála a szilárd szerkezetnek.
 A legfiatalabb fővárosi Duna-híd a 
Lágymányosi. Tervezője Sigrai Tibor, épí-
tésének kezdete 1992, az átadás dátuma 
1995. Különlegessége az egyedülálló meg-
világítás, mely reflektorokkal és tükrökkel 
történik. Nevét a dél-budai városrészről 
kapta, de már fölvetődött, hogy átkeresz-
telik. A XI. kerületi Önkormányzat képvi-
selő-testülete is többször kezdeményezte a 
híd nevének megváltoztatását. 2001-ben, 
Latinovits Zoltán halálának 25. évfordu-
lóján, és 2004-ben egyaránt javasolták, 
hogy a nagy színész nevét viselje a híd, hi-
vatkozva arra, hogy ezer szállal kötődött 
Újbudához: ott járt középiskolába, és ott 
végezte felsőfokú tanulmányait is.  
 Mint ismeretes, július elején a híd pes-
ti hídfőjénél leomlott a támfal egy része. 
Ennek a problémának a Lágymányosi 
hídhoz semmi köze sincs, hangsúlyozta 
Rábai László, maga a híd teljesen rendben 
van. Építésekor – egy közlekedési beruhá-
zás részeként – Budán és Pesten felüljárók 

épültek, de ezek a Duna-hídnak csupán 
kapcsolt részei. Budán a Budafoki út, és a 
Nádorkerti út felett, Pesten a Soroksári út 
és a Gubacsi út felett épült meg egy-egy 
felüljáró. A problémát a talajtámfalak el-
mozdulása okozta. Ezt a H-elemekből ösz-
szeállított falat üvegszálból készített leme-
zek fogják hátra, réteges tömörítéssel. Az 
építési módszer francia eredetű, de nálunk 
változtattak rajta, fém helyett üvegszálas 
szalagokat használtak a betonelemek rög-
zítésére. A tervezés időszakában még senki 
sem tudhatta, hogy milyen lesz az üvegszál 
és a vasbeton kapcsolata. Sajnos a módszer 
nem vált be. A baj váratlanul következik 
be: nem lehet előre kiszámolni, mikor 
robban ki a helyéről az egyik elem, és ez 
nagyon megnehezíti a védekezést. A Ná-
dorkerti úti és a Gubacsi úti felüljáróknál 
is meg kellett támasztani a támfalakat, de 
ez természetesen nem végleges megoldás. 
A tervek szerint ún. talajszögeléses eljárás-
sal kötik meg a földet, és hatalmas szorító 
anyákkal rögzítik a támfal oldalát. A mun-
ka kezdete a főváros költségvetésétől függ. 
 Idén tíz éves a Lágymányosi híd. Min-
den 30 méternél hosszabb hídon tízéven-
te teljes körű vizsgálatot kell végezni. A 
Lágymányosi híd esetében tehát idén ese-
dékes ez a vizsgálat, és sor is fog kerülni 
rá, közölte Rábai László, aki összegzésként 
még elmondta, hogy a hidak biztonságo-
sak, bátran közlekedhetünk rajtuk.

dergán

Kerületi kitüntetettek  
augusztus 20. alkalmából 
Veresné Krajcár 
Izabella, Újbuda 
Önkormányzata 
alpolgármestere a 
Magyar Köztársa-
sági ezüst érdem-
kereszt kitüntetés-
ben részesült. A 
kitüntetést augusz-
tus 19-én 10 órakor 
a Belügyminiszté-
riumban dr. Lamperth Mónika miniszter 
asszonytól vette át, önkormányzati képvi-
selőként és alpolgármesterként  a XI. ke-
rület szociális ellátórendszerének kialakí-
tásáért, a támogatásra szorulók érdekében 
végzett eredményes szakmai munkájáért.

Nagy Péter, a Lágy-
mányosi Általános 
Iskola igazgatója 
a Magyar Köz-
társasági ezüst 
érdemkereszt ki-
tüntetésben része-
sült. A kitüntetést 
augusztus 19-én 11 
órakor a Néprajzi 
Múzeumban Ma-

gyar Bálint oktatási minisztertől vette át, 
a XI. kerület gyermekeiért, a közoktatás-
ban végzett kiváló szakmai munkájáért, 
a közérdekű feladatokban vállalt aktív  
részvételéért, szolgálataiért. 

HÍREK

A polgármester és az alpolgármesterek foga-
dóóráira bejelentkezni az általános igazgatási 
és tájékoztatási csoportnál személyesen vagy a 
372-4577-es telefonszámon lehet.
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Kezdeményező közösség él itt 
Riedel René, a 22. választókerület egyéni önkormányzati képviselője

Riedel René (Fidesz) A kerületi képvise-
lő-testület Fidesz frakciójának korábbi 
vezetője, az önkormányzat pénzügyi 
és költségvetési bizottságának elnöke. 
1998 óta képviselő. Hivatása informati-
kus. Nős, két gyermeke van.

 Miért szeret Újbudán élni, dolgozni?
Kisgyerekkoromban is itt laktam, aztán 
elköltöztünk a családommal, de az első 
osztályt még a Bocskai úti iskolában vé-
geztem. Később az új családi kötelékek ide 
húztak, 1998 óta lakom a kerületben, és 
azóta vagyok képviselő is. Mindig is sze-
rettem ezt a környéket, és mindig otthon 
éreztem magam, annak ellenére, hogy 
sokáig nem itt éltem. Most itt élek, itt dol-
gozom, ha nem muszáj, nem is szívesen 
mozdulok ki. 

 Hogyan látja választókörzete életét? 

A 22. körzet szerencsére nem tartozik a 
különösen problémás környékek közé, 
mivel jobbára családi házas beépítésű, 
hegyvidéki övezet. Ennek megfelelően 
speciális problémák jelentkeznek, melyek 
nem kapcsolódnak közvetlenül az ön-
kormányzati élethez. Ahogy általánosan 
a fővárosra, vagy az egész kerületre, úgy 
erre a körzetre is jellemző, hogy egyre idő-
södik a lakosság. Az a generáció él itt ma 
is, amelyik annak idején először építkezett 
ide, és úgy tűnik, hogy az ő utódaik más-
hol keresnek és találnak otthont és család-
alapítási lehetőséget. 
 A legtöbben arra panaszkodnak, hogy 
a közellátási intézmények távol esnek a la-
kóhelyüktől, és problémás a megközelíté-
sük; például, ha egy idős ember csomagot 
kap, amit a posta persze nem visz ki neki, 
akkor el kell zarándokolnia mondjuk Őr-
mezőre, a postahivatalba. Ugyanígy em-
líthetem a háziorvosi ellátást, ami szintén 
messze esik bizonyos részektől. A tapasz-
talatom sajnos azt mutatja, hogy az ön-
kormányzat a probléma megoldása helyett 
csak a szép szavakat tudja megfogalmazni 
ebben a témában. Pedig egy fiókposta ki-
alakítása sok ember problémáját oldaná 
meg, és nem is kellene ezért nagyon nagy 
erőfeszítéseket tenni. Sok olyan gond is 
van, melyet az önkormányzat akkor sem 
tud megoldani, ha akar, például hogy hol 
nyílnak közértek, üzletek. 
 A körzet szinte teljesen be van építve, 
eltekintve egy régi laktanyától, amelynek 
a sorsa még nem dőlt el; ebben az ügyben 
én nagyobb aktivitást várnék el az önkor-
mányzattól, hogy használható jövőképet 
tárjon a körzet lakói elé. Intézményeket 
tekintve, van a körzetben két óvoda; ezek 
nagyon jól működnek. Egyébként az ok-
tatási bizottság egyik volt tagjaként el-
mondhatom, hogy a kerület valamennyi 
óvodája magas színvonalon működik. 

 Milyen gondokkal keresik meg a választói?
Előre meghirdetett fogadóórát nem tar-
tok, gyorsabbnak és hatékonyabbnak tar-
tom, ha telefonos egyeztetés után találko-
zom valakivel egy-egy konkrét ügyben. A 
körzetem annyira tagolt, hogy nehéz lett 
volna olyan helyet találni, amely minden-
ki számára könnyen megközelíthető.
 A lakossági megkeresések nagyon 
sokrétűek. A problémák egyik gócpontja 
a Rubin Hotel és környéke, ahol főként a 
nyári rendezvények miatt jelentős zaj és 

forgalom zavarja meg a környéken lakók 
nyugalmát. Valamennyit már javult a 
helyzet, ehhez szükség volt arra a hatá-
rozott lakossági fellépésre, ami mellé én 
is oda tudtam állni. Alapelvem, hogy a 
körzetemben élőket tartom annyira fel-
nőttnek, hogy ha egy problémával állnak 
szemben, akkor nem én találok meg-
oldást, hanem ők, és én természetesen 
minden lehetőség adta eszközzel segítem 
őket ebben. Ez egyrészt számukra sikerél-
ményt jelent, másrészt nem akarok teher 
lenni a körzet életében.

 Mire a legbüszkébb? 

Ebben a körzetben nincsenek nagy pro-
jektek, inkább kisebb sikereink vannak, 
így például lakossági kezdeményezés 

nyomán sikerült néhány forgalomtech-
nikai változtatást elérni a kisebb utcák 
egyirányúsításával és egy megszüntetett 
buszmegálló visszahelyezésével. Szintén 
fontos eredmény, hogy néhány korábban 
lepusztult játszóteret sikerült megszépíte-
ni. A Sas-hegy Védő Egyesülettel és a kör-
nyékbeli óvodásokkal együtt minden év-
ben facsemetéket ültetünk, ez is az itt élők 
kezdeményezőkészségét dicséri. A zöld-
hulladék összegyűjtési program az egész 
kerületre érvényes ugyan, de a kertes te-
rületek érintettek igazán, így a 22. körzet 
is. A lakosság magáénak érzi nemcsak a 
kertet, de az utcát is, nagy igény mutatko-
zik ilyen konténerek elhelyezésére, ennek 
megszervezésében sokszor szükség van az 
én segítségemre is. Minden igényt sikerült 
kielégíteni, és viszonylag kevés panasz ér-
kezett az akció kapcsán. 

 Milyen tervei vannak?

Az önkormányzati munka általában nem 
bontható körzeti szintű ügyekre, ennek 
megfelelően az energiáim nagy részét 
nem a körzettel kapcsolatban fejtem ki, 
hanem a bizottságokban végzett munká-
ba fektetem. A pénzügyi és költségvetési 
bizottságban nagyon sok feladatunk van, 
miközben az államigazgatás is megbíz 
bennünket kisebb ügyekkel. A polgár-
mesteri vezetés részéről a bizottsághoz 
havonta érkezik egy költségvetési módosí-
tás, folyamatosan felügyelni kell a beszá-
molókat, zárszámadásokat, és egyébként 
sincs olyan önkormányzati ügy, mely ne 
érintené valamilyen formában a költség-
vetést, vagy a gazdálkodást. Természete-
sen a bizottság nem határozhatja meg az 
önkormányzati gazdálkodást, hiszen az a 
polgármesteri vezetés joga, de a bizottság 
véleményének megfogalmazása mégsem 
hiábavaló munka. Ellenzéki önkormány-
zati képviselőként úgy látom, hogy poli-
tikai szempontból is sok feladatunk van, 
hiszen a mindenkori ellenzék feladata a 
polgármesteri vezetés kontrollja. Ennek 
is köszönhető, hogy szinte állandó látoga-
tója vagyok nemcsak a saját bizottságom-
nak, hanem más bizottságoknak is. Meg-
próbálok az intézményvezetőkkel is napi 
kapcsolatban lenni, mert csak így lehet 
megfelelő rálátásom a kerület életére.
 Meggyőződésem, hogy a körzet vá-
lasztói, ahogy eddig, ezután is el fogják 
tudni dönteni, hogy ki a számukra megfe-
lelő önkormányzati képviselő. 

Szöllőssy Anna
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Egymásnak ellentmondó hírek láttak 
napvilágot arról, hogy bekameráz-
zák-e az összes BKV-járművet. Abban 
azonban minden nyilatkozó egyetér-
tett, hogy ennek jelenleg nincsenek 
meg a törvényi feltételei, továbbá sem 
a megfelelő műszaki háttér, sem a 
pénz nem áll rendelkezésre.

A BKV tervei szerint a jövőben valameny-
nyi HÉV-, metró- és villamoskocsira, tro-
lira és autóbuszra kamerákat szerelnek 
föl, hogy a járművezetők figyelemmel 
kísérhessék, mi történik az utastérben. 
Aba Botond, a BKV vezérigazgatója sze-
rint így védekeznének a zsebtolvajok és a 
vandálok ellen. A kamerák által készített 
felvételeket később fel lehetne használni 
a bizonyítási eljárás során is. Másnap ezt 
a bejelentést tévesnek minősítő nyilatko-
zat látott napvilágot. Ebben Héri József, a 
BKV infrastruktúra főmérnöke elmondta, 
a közeljövőben csak a metróállomásokon 
tervezik a kamerarendszer bővítését, és 
megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy 
a metrókocsikba is szereljenek kamerá-
kat. A felszíni járatok bekamerázása csak 

Kameraláz 
Törvény és pénz nélkül

Egyesített bérlet
Szeptember 1-jétől vásárolható meg a 
BKV, a Volánbusz és a MÁV szolgáltatása-
inak igénybevételére feljogosító, kizárólag 
a főváros közigazgatási határán belül érvé-
nyes új bérlet-család. Ára 10%-kal maga-
sabb az összvonalas BKV-bérlet áránál. 
 A Budapesti Egyesített Bérlet alapve-
tően a fenti három közlekedési társaság 
járatain érvényes, de a Hatvani, a Nógrád 
és a Vértes Volán Rt. elővárosi forgalmat 
ellátó járatain is elfogadják. Amennyi-
ben a BKSZ területén, de a közigazgatási 
határon túli településekre utazunk, az új 
bérlet mellé kiegészítő bérletjegyet vagy 

menetjegyet kell váltani. A volánbuszok 
esetében az egyesített bérlet csak az agglo-
merációba közlekedő járatokra érvényes, 
a távolsági és nemzetközi járatokra nem.  
A MÁV esetében a bérlet azokra a vona-
tokra érvényes, amelyek a BKSZ területén 
a menetrend szerint eddig is megálltak. 
 A Budapesti Egyesített Bérletszelvény 
használható a hagyományos BKV-bér-
letigazolvánnyal, illetve a bérletárusító 
helyeken igényelhető igazolvánnyal, és a 
BKV Rt., a MÁV Rt., valamint a Volán-
busz Rt. kijelölt pénztáraiban vásárolható 
meg: Újbudán a BKV bérletpénztárak-
ban, az Etele téri autóbusz-állomáson és a 
Kelenföldi pu. jegypénztáraiban.

Útfelújítások Újbudán
A Nagyszöllős utcai felüljáró felújításának 
befejezési időpontja november 1., részleges 
útlezárások mellett. 
 A Balatoni úton a BKV-villamosvonal 
feletti és a MÁV vágányok feletti felüljárók 
helyett újakat építenek. Mindkét mun-
ka a Balatoni út teljes lezárásával jár. A 
közúti forgalom és a Volánbusz a Dózsa 
György út – Kamaraerdei út – Repülőtéri 
út – Kőérberki út – Kétvölgy utca terelő-
útvonalon közlekedik. Az újjáépítések be-
fejezési időpontja november 15.  
 A Dobogó utca feletti Balatoni úti fe-
lüljárót rossz állapota miatt felújítják. A 

budapesti vonalon összesen 350 kamera 
működik, rögzített felvételeket azonban 
nem készítenek. Számukat két éven belül 
500-ra kívánják növelni, és alkalmassá 
szeretnék tenni a rendszert felvételrögzí-
tésre is. Ezen kívül a BKV a 2-es metró fel-
újítása miatt forgalomba állított új Volvo 
buszokra szereltetett belső kamerákat.
 Az adatvédelmi ombudsman ezek 
miatt már kifogás emelt. Péterfalvi Attila 
szerint jelenleg nincs törvényi háttere an-
nak, hogy a közlekedési vállalat kamerá-
kat szereltessen járműveire. Ehhez vagy új 
törvényt kell alkotnia az országgyűlésnek 
– ugyanúgy, ahogy törvény született a 
közterületeken elhelyezett térfigyelő ka-
merák esetében –, vagy minden felszálló 
utastól külön hozzájárulást kellene kérni a 
felvétel készítéséhez, ami nyilvánvaló kép-
telenség. Hozzátette, ő egy ilyen törvény 
szükségességét is megkérdőjelezné, hiszen 
már így is a közterületek mind nagyobb 
részén és egyre több intézményben kame-
rák figyelik minden lépésünket.
 A londoni merényletek után kamerázási 
láz bontakozott ki Európa nagyvárosaiban, 
miután a robbantások utáni nyomozásban 
éppen a kamerák felvételei segítették a ha-
tóságokat a tettesek felderítésében. Bécsben 
pár hete néhány metrókocsira és villamos-
ra kamerákat szereltek, és megkezdték az 
utasfigyelő rendszer próbaüzemét.

forgalmat félpályás útlezárás mellett jelző-
lámpával irányítják. Az átadás időpontja 
várhatóan október 31.  
 A Keserű-ér feletti Balatoni úti hídat 
is felújítják, a munkák október 31-ig tarta-
nak részleges útlezárások mellett. 
 A Kőérberki út Budaörsi út – Reptéri 
út közötti szakaszának felújítása szeptem-
ber 1-jén kezdődik, és szeptember 16-án 
fejeződik be. A Budafoki út Bogdánfy 
utca – Hengermalom út közötti szakaszá-
nak felújítása szeptember 12-én kezdődik, 
és november 11-én fejeződik be. A Bala-
toni út M7 – Egérút közötti szakaszának 
felújítása szeptember 15-én kezdődik, és 
november 15-én fejeződik be.

   KÖZLEKEDÉSI HÍREK      KÖZLEKEDÉSI HÍREK      KÖZLEKEDÉSI HÍREK      KÖZLEKEDÉSI HÍREK      KÖZLEKEDÉSI HÍREK        

Törvényesen figyelik az utcákat

Lomtalanítás Újbudán

 Görög katolikus mise
A Budafok-Belváros Szent Lipót-plébánia-
templomban (XXII. Plébánia u. 2.) min-
den hónap 1., 3. és 5. vasárnapján (azaz 
kéthetente) déli 12-kor görög katolikus 
szentmisét celebrálnak.

 Nyílt nap a templomban
Szeptember 17–18-án nyílt napot tartanak 
a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus 
alkalmából a Szent Imre-plébániatemp-
lomban (XI., Villányi út 25.) azok szá-
mára, akik nem tudnak részt venni a 
kongresszus eseményein. A kétnapos 
rendezvényen idegenvezetéssel, kiállítás-
sal, előadásokkal, vetítésekkel, hangver-
senyekkel várják az érdeklődőket.

 Kosaras toborzó
A KOKEC SE toborzót tart szeptember 
4-én, vasárnap 10-12-ig az ELTE BEAC 
teremben (XI., Bogdánfy u. 10.). Minden 
1993 és 1997 között született, kosárlab-
dázni akaró fiút várnak. Érdeklődni lehet 
Mocsai Lászlónál (06/30/990-6163) és 
Szalay Krisztinánál (06/30/397-2512).

 Nincs többé akadály
Teljesen akadálymentes lett a Fraknó 
utcai idősek otthona, miután augusz-
tus elejére a kerti utat és a bejáratot is 
akadálymentesítették, valamint a gyen-
gén látók számára vakvezető sáv is épült.

 Szemétszállítás Örsödön 
A Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. au-
gusztustól az Örsöddűlő út ingatlanjai 
részére bevezette a heti szemétszállítást. A 
szemeteseket szombatonként ürítik.

Szeptember 1-jétől átalakul Budapest éj-
szakai tömegközlekedése, a BKV új éjsza-
kai buszhálózatot alakított ki. Újdonság, 
hogy 30 helyen átszállási csomópontokat 
hoztak létre, ahol a különböző járatok egy 
közös megállóhelyen bevárják egymást, 
s csak rövid várakozás után indulnak 
tovább. A korábbi „É” betűs jelzést kilen-
cessel kezdődő háromjegyű szám váltja 
fel. Újbudát érintő változások: a Fehérvári 
úti éjszakai járat (973) a Móricz Zsigmond 
körtértől tovább közlekedik a belváros és 
Újpalota irányába. Az Etele térig közleke-
dő Bartók Béla úti járat (907) a Kelenföldi 
lakótelep jó kiszolgálása érdekében a Tété-
nyi út – Etele út útvonalon jár, és a jelenleg 
a Moszkva tér felől érkező 49É helyett a 
pesti belváros felől átszállásmentes utazást 
nyújt. Új járat (941) közlekedik a Móricz 
Zsigmond körtérről az Őrmezői lakótelep 
és Kelenvölgy érintésével tovább Budafok 
és Budatétény felé. Gazdagrét két irányból 
is elérhető lesz (908), egyrészt a Móricz 
Zs. körtér felől, másrészt a belváros felől a 
Hegyalja úton át. A XI. kerületi utasokat 
is szolgálja a Móricz Zsigmond körtér és 
Óbuda között a Villányi úton és a Moszk-
va téren át közlekedő új járat (960).

Változik az éjjeli 
tömegközlekedés

 HÍREK  

igen távoli cél lehet, aminek az anyagiak 
mellett műszaki okai is vannak, hiszen a 
rázós fővárosi utakon csak a legkorsze-
rűbb berendezések tudnak értékelhető 
felvételt készíteni, ezek ára meghaladhatja 
a kétmillió forintot. A BKV csak a metrón 
figyeli kamerákkal az utasokat. A három 

1. KÖRZET SZEPTEMBER 9., PÉNTEK  Hegyalja út – Budaörsi út – Hamzsabégi út – 
Bogdánfy u. – Irinyi J. u. – Duna által határolt terület.
2. KÖRZET SZEPTEMBER 10., SZOMBAT  Kakukkhegyi út – Irhás árok – Törökbálinti út – 
Érdi út – Németvölgyi út – Hegyalja út – Budaörsi út – városhatár által határolt terület.
3. KÖRZET  SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP  Budaörsi út (Hamzsabégi úttól kifelé) – Kelen-
földi pályaudvar – Péterhegyi út – Csákvár u. – Gépész u. – Kővirág sor – Méhész u. – 
Ringló út – Horogszegi határsor – Vöröskúti határsor – városhatár által határolt terület.
4. KÖRZET  SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ  Dombovári út – Sárborgárdi út – Tétényi út – 
Kondorosi út – Duna által határolt terület. 
5. KÖRZET SZEPTEMBER 13., KEDD  Kondorosi út – Petényi út – Hamzsabégi út – Kelen-
földi pályaudvar – Péterhegyi út – Csákvár u. – Gépész u. – Kővirág sor – Kitérő út 
– Duna által határolt terület. 
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Több száz rendszám nélküli, vagy lejárt műszaki engedéllyel rendelkező gépkocsi 
található kerületünk útjain. Ezek jelentős mértékben rontják Újbuda városképét,  
parkolóhelyeket vesznek el a forgalomban szabályosan résztvevő gépkocsiktól. 
 Újbuda Önkormányzata idén júniusban módosította a közterületek használa-
táról szóló rendeletét, hogy a jövőben lehetőségünk legyen az útjainkon található 
roncs, vagy üzemképtelen autók elszállítására. Az önkormányzat munkatársai szep-
tember elseje után fokozottan ellenőrizni fogják kerületünk útjait, és a rendelet által 
érintett gépkocsik tulajdonosait matricával és levéllel felszólítják a közterület-fogla-
lás megszüntetésére. Ha a tulajdonosok 15 napon belül nem szállítják el autójukat 
(vagy nem kérnek közterület-használati engedélyt, ami maximum 90 napra adható), 
az önkormányzat által megbízott cég, a tulajdonos költségére, telephelyére szállítja 
azt. A jármű tárolása azután a hatályos törvények és rendeletek szerint történik.
 Felkérünk minden kerületi lakost, hogy vegyen részt kerületünk képének szeb-
bé tételében, a parkolási gondok enyhítésében és az önkormányzat ingyenesen hív-
ható zöld számán, a 06-80-ÚJBUDA (06-80-852-832) jelezzék, ha üzemképtelen 
vagy roncsautót látnak környezetükben.

Molnár Gyula, polgármester

Felhívás üzemképtelen vagy roncsautók elszállítására

Éjszakai patikaügyelet
A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út 
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.
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Kolber István regionális fejlesztésért  
felelős miniszter az év végéig meghosz-
szabbította a lakóépületek energia-
takarékos felújítására kiírt pályázatok 
beadási határidejét. Újbudán az önkor-
mányzathoz benyújtható pályázatok 
beadásának határideje október 30.

1966 és 1992 között a fővárosban 191 ezer 
563 panellakás épült, a lakótelepek meg-
határozó jellegzetességei Budapest város-
képének. Az ország lakótelepein a 795 ezer 
lakásból 500 ezer épült panelból, műszaki 
állapotuk leromlott, felújításuk költséges. 
A kormány a „Sikeres Magyarországért” 
program keretében a lakótelepi otthonok 
korszerűsítését, a lakók terheinek csök-
kentését, a modern, biztonságos környe-
zet megteremtését tűzte ki célul.
 A magyar lakosság egyötöde él ipa-
rosított technológiával készült épületben, 
melyek többsége több mint 30 éve épült. 
Az elmúlt évtizedekben kevés pénzt for-
dítottak az épületek és környezetük kar-
bantartására. A lakótelepeken élők leg-
főbb problémáit a magas közüzemi költ-
ségek és a közbiztonság jelentik, valamint 
az, hogy az itt lévő lakásoknak alacsony a 
presztizsük. A lakók többsége az átlagnál 
alacsonyabb jövedelmű. Ugyancsak az át-
lagnál több az idősebb nyugdíjas, és a több 
gyermeket nevelő fiatal házaspár. 
 A panelprogram legfontosabb célja, 
hogy a hőszigetelési munkálatok, a gépé-
szeti felújítások és a házak környezetének 
rendezése után jó minőségű, kényelmes, 
összkomfortos lakásokban élhessenek a 
családok. 

Segíthet az új hitel
A kormány a Panel Plusz hitelprogram el-
indításával megoldást kínál a lakótelepen 
élők számára a távfűtés költségeinek mér-
séklésével és a lakótelepek élhetőbbé, biz-
tonságosabbá tételével. A panelépületek 
energiatakarékos felújítása a homlokzati 
nyílászárók és a gépészeti berendezések 
cseréjével, a falak, a tető és a pincefödém 
szigetelésével a hőveszteséget hivatott 
csökkenteni. 
 A Panel Plusz hitelprogram azoknak 
a lakóközösségeknek nyújt megoldást, 
amelyek nem rendelkeznek elegendő ön-
erővel. Évek óta működik az a panel-felújí-
tási konstrukció, melyben a költségek két-
harmadát az önkormányzat és az állam 
biztosítja, de gyakori, hogy a lakásonként 
átlagosan 1 millió 200 ezer forintból a rá 
eső 400 ezer forintot sem tudja kifizetni a 
lakó. Az új hitelkonstrukció tehát azokon 
segít, akik nem rendelkeznek megfelelő 
anyagi tartalékokkal, mégis korszerűsíte-
nék otthonukat. 
 A hitelt lakóközösségek vehetik igény-
be, pályázatokat az év végéig lehet benyúj-
tani a kereskedelmi bankokhoz. A prog-
ramban több mint 50 ezer lakás felújítását 

támogatja a kormány; a 20 milliárd Ft 
forrást a lakóközösségek és önkormány-
zatok 15 évre, és az állami támogatás ré-
vén 5-6%-os kamattal vehetik igénybe. A 
rászorulók esetében a kormány hajlandó 
a kamatterhek átvállalására, így a lakás-

fenntartási támogatáshoz hasonlóan 1900 
Ft kamattámogatásra lesznek jogosultak. 
E támogatásban közel 200 ezer háztartás 
részesül, negyedük él panellakásban, vár-
hatóan harmaduk fogja igénybe venni a 
Panel Plusz támogatási konstrukciót.
 A panelprogram állami támogatására 
és a Panel Plusz hitelre egyéni fűtéssza-
bályozást megvalósító lakóközösségek is 
pályázhatnak. A szabályozható fűtés és az 
egyéni fogyasztás mérésének beruházási 
költsége 20–80 ezer Ft lakásonként, ami  
3-4 év alatt térül meg az alacsonyabb fű-
tésszámlában. A kormány árhatósági jogát 
a jövőben kiterjeszti a távhőszolgáltatók 
árképzésének ellenőrzésére is, ezzel gátat 

kíván vetni a lakosság számára indokolat-
lan többletkiadást jelentő, gyakran önké-
nyes ármeghatározásnak. 

Versenyképes Budapest
Augusztus 15-én Kolber István miniszter 
látogatást tett Molnár Gyula polgármes-
ternél, a találkozón szó esett a főváros 
és a kerület terveiről is. Kolber Isván el-
mondta, hogy a most készülő Országos 
Területi Fejlesztési koncepció egyik fontos 
célkitűzése a főváros és az agglomeráció 
versenyképességének megteremtése. Bu-
dapest jó adottságait a kormányzat minél 

teljesebben szeretné 
kiaknázni. Szó esett 
a kerület jövőjéről is, 
melyben a fejlesztések 
fontos szerepet kapnak. 
A miniszter szerint a 
városrészt jól mene-
dzselik, mivel Újbuda 
reputációja nemcsak 
fővárosi, de országos 
szinten is igen kedve-
ző. Az elmúlt években 
Újbudán végzett út- és 
közterület felújítások, 
átépítések átrajzolták a 
kerület képét, a panel-
házak és környezetük 
felújítása ehhez hasonló 
életminőséget meghatá-
rozó eleme lesz a kerület 
jövőjének. A minisz-

ter eddig 1,6 milliárd Ft felett döntött, ez 
közel 16 ezer lakás felújítását biztosítja, a 
további 6 milliárd Ft akár 80 ezer lakás 
gondjait oldhatja meg. 
 A 2004-es pályázati kiíráson öt lakó-
közösség nyert, náluk már el is kezdődött 

a felújítás. A közös képviselőket kérdeztük 
a már folyó munkálatokról, a tapasztala-
tokról és a várható pozitív változásokról. 
 A Kérő utca 18-20. szám alatti 129 
lakásos épület felújítása július 1-jén kez-

dődött, és novemberre fejeződik be: teljes 
homlokzatszigetelésre kerül sor. A ház a 
kerületben az elsők között szereltetett fel 
egyéni vízórákat és egyéni mérőket a fűtés-
fogyasztás megállapítására. Az épület déli 
homlokzat már elkészült, a nemesvakolat 
alá 7 cm vastag szigetelőborítás került. A 
lakók számára az északi fal borítása létfon-
tosságú, mivel ez fogja fel az esők, a szelek, 
a viharok rohamát. A fokozott terhelés mi-
att a szigetelés tönkrement, és már nem-
csak a panelelemek találkozásánál ázott 
a fal, hanem a közepén is. Kardos Ernőné 
képviselő lapunknak elmondta, már évek 
óta szervezik a felújítást, náluk szerencsére 
a lakók közt teljes az egyetértés, ez ugyanis 
szükséges a pályázat beadásához. A felújí-
tás a következő öt évben havi 1000–1300 
Ft költséget fog jelenteni a lakóknak la-
kásmérettől függően. Tapasztalata szerint 
a szervezés nagyon sok nehézséggel jár. 
Szerinte sokan azért nem vágnak bele, 
mert nem tudják, mi a teendő a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban; valamint 
azoknál a lakóközösségeknél, ahol a közös 
képviselő nem lakik a házban, nincs senki, 
aki magára vállalná a szervezést. 

Fontos a karbantartás
A Gazdagréti lakótelep épületei a jobb ál-
lapotú házak közé tartoznak, de probléma 
azért itt is van. A Csíkihegyek utca 1-7. szám 
alatt 248 lakás lakói várják a házak északi 
falának hőszigetelését. A munkálatok au-
gusztus 7-én kezdődtek, de a támogatási 
szerződés még nem készült el. Bár a ház ön-
része a kifizetett számlákra már elfogyott, 
a tervezett időpontra – szeptember 10-re 
– be fogják fejezni a felújítást. Érces Miklós 
közös képviselő elmondta, a nehézséget a 
kétlépcsős pályázati rendszer bonyolultsá-

ga jelenti. Következő pályázatuk önrészét 
az új támogatási konstrukcióval, a Panel 
Plusszal szeretnék biztosítani; ha nyernek a 
teljes épület hőszigetelési munkáit el fogják 
végezni. Érces Miklós építőipari szakem-

berként úgy látja, a panelek ideje nem járt 
le, csak a házakat ugyanúgy karban kell 
tartani, mint a más anyagból készült épü-
leteket. Tapasztalata szerint sokan érdekte-
lenek a környezetükben lévő problémákkal 
szemben; ezért a lakók részéről esetenként a 
közönyösség nehezíti leginkább a pályázat 
és a felújítás szervezését. 
 Az Andor utcában két épület is nyert 
a tavalyi pályázaton, a 23/A és a 23/C, D, 
E - 25/A; az elsőben 45, a másodikban 
60 lakás teljes homlokzati szigetelése va-
lósul meg. A munkálatok november 10-
ig be is fejeződnek, eszerint az itt lakók 
már alacsonyabb fűtésszámlát remél-
hetnek ezen a télen. A lakók négyéves 
előtakarékosságának köszönhetően sem-
milyen aktuális költséget nem jelent a 
munka. Az alacsonyabb fűtési költséghez  
a nyílászárók cseréjére is szükség van, ezt 
a lakók önerőből oldják meg. Boros Gyula, 
a két ház közös képviselője ugyanarra pa-
naszkodott, mint kollégái, eszerint nehéz-

Van jövője a panelnak

Szeptember 9-én
ZENÉS-TÁNCOS KLUBEST!

NYITÓ BULI!
Szeptember 24-25-én 

kirándulás autóbusszal!
PISZTRÁNGSÜTÉS

a SZALAJKA-VÖLGYBEN
Vacsora -zene-tánc és fürdőzés a

ZSÓRY-FÜRDŐ-ben!

„KORONA”
Klub és Baráti Kör!

Fényképes adatbank minden 
korosztálynak!

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT KERES?

Igényes ügyfelek részére!

Telefon: 279-0834, 06/70/363-5767

A Társkereső SPECIALISTA!

Kirándulások, rendezvények!

8.00–16.00-ig

Zöld 
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA

Cím: 1119 Budapest 
XI., Borszéki u. 2.

205-5949 
06/30/2946-511

HALM OPTIKA
Őszi akció

Cím: Bartók Béla út 136.  
Tel: 203-9807 Ny.: H-P 9–16.45. 
Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

November 15-ig
10% kedvezményt 
kap a választott 
keret árából! KEDVEZMÉNY!

10% 
Diákoknak akciós 
szemüveglencsék!

Egész nap INGYENES 
a szemvizsgálat 
szemüvegrendelés esetén.

Apróhirdetés-felvétel 
a szerkesztőségben:

hétfő–csütörtök: 9–15.30. 
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3.

Médiatanácsadás 
a keretes hirdetésekről:

06/30/9925-866

Fórum a pályázatokról
A Közös Képviselők Klubja következő 
találkozója szeptember 12-én 16 óra-
kor lesz Újbuda Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatalának (XI., Bocskai 
út. 39-41.) nagytermében. A képvise-
lőkkel az LKFT-2005-LA-2 pályázat 
előkészítésével és a Panel Plusz prog-
ram igénybevételével kapcsolatos tud-
nivalókat ismertetik. A klub vendége 
lesz Veresné Krajcár Izabella, a XI. 
kerületi Önkormányzat alpolgármes-
tere, Varga Péter, a XI. kerületi Ön-
kormányzat Városüzemeltetési Igaz-
gatóságának igazgatója, Kozlovszky 
Zsuzsanna, az Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal vezető főtanácso-
sa, valamint Bolobás Teréz, a XI. kerü-
leti Önkormányzat Városüzemeltetési 
Igazgatóság beruházási osztályának 
munkatársa. Az összejövetelen részt 
vesznek a hitelt folyósító pénzintéze-
tek képviselői is. Kérdéseket előzete-
sen írásban is el lehet juttatni a Pol-
gármesteri Hivatal lakásgazdálkodási 
osztályára (1115 Budapest, Bogyó utca 
8.) Győrffy József tanácsadó részére.

Panel Plusz: állami és önkormányzati támogatás + támogatott hitel

Kolber Istvánt Molnár Gyula polgármester kalauzolta

Hőszigetelés alpinista technikával Bár a támogatási szerződés még nem készült el, a Csíkihegyek utca 1-7. alatt a munkálatok jól haladnak

Fényes Elek 
Közgazdasági 

Szakközépiskola

Információ: 
1117 Budapest, Kőrösy J. u. 3.

Telefon: 466-6248
szabozs@fenyes-elek.sulinet.hu

www.fenyes-elek.sulinet.hu

2005. szeptember 15-én 
induló tanfolyamai:

Gépírás 60 óra (520 Ft/ó+áfa)
ECDL 140 óra (700 Ft/ó modulonként)

Iskolánk ECDL vizsgaközpont is.
Jelentkezési határidő: 2005. IX. 8.

Panel Plusz program
Az MSZP XI. kerületi szervezete au-
gusztus 31-én, szerdán 17.30 órakor la-
kossági fórumot rendez a panellakás-
ok felújítását segítő kormányzati hitel-
programról a Gazdagréti Közösségi 
Házban (Törökugrató u. 9.). A fó-
rumon rész vesznek: Molnár Gyula 
polgármester, dr. Józsa István ország-
gyűlési képviselő, Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester, Szilveszter 
József szakértő (OTP Bank Rt.), Csider 
László szakértő (Országos Lakás- és 
Építésügyi Hivatal), valamint Jellinek 
János, Balázs György és Messel Gáspár  
önkormányzati képviselők.

III. kerület panellakásainak száma 34 729

IV. kerület 24 552

XI. kerület 21 540

XV. kerület 17 790

XIV. kerület 15 832

XIII. kerület 14 578

X. kerület 12 631

XXI. kerület 12 246

XIX. kerület 11 303

A többi kerületben összesen 26 362

kes az eljárás és túl sok a felesleges admi-
nisztráció. Az Andor utcaiak októberben 
adták be a pályázatot, és csaknem egy évre 
volt szükség, hogy valóban elkezdődjenek 
a munkálatok az épületeken. Az új hitel 
remélhetőleg ebben is hoz némi változást, 
csökken a bürokrácia, és többen és gyor-
sabban jutnak hitelhez.
 A Bukarest utca 9-11. számú két lép-
csőházas, iparosított technológiával ké-
szült épület is nyert a tavalyi pályázaton, 
20 lakás külső szigeteléséről, a sátortetős 
padlás szigeteléséről és a homlokzati nyí-
lászárók cseréjéről gondoskodnak. A ház-
kezelő szövetkezet vezetője, Szuhaj Eszter 
elmondta, az önkormányzat minden se-
gítséget megad a pályázathoz és a felújítás 
során, azonban nagyon fontosnak tartja, 
hogy a ház lakóit egy műszaki ellenőr is 
képviselje, segítse a munkálatok során. 
 A lakások hő- és melegvízellátása táv-
fűtéssel történik, a zömmel nyugdíjasok 
lakta házban energia- és pénzmegtaka-
rítást remélnek a benne élők. A szakvé-
lemény szerint a fűtési díj kétharmadát 
megtakaríthatják a következő télen. 
 Az önrészt bankhitel segítségével te-
remtik elő a lakók: már 2004 júliusa óta 
működik az a lakástakarék számla, me-
lyet még évekig törlesztenek. A kislakás-
ok esetében 2500 Ft, a nagyobbnál 3000 
Ft havi pluszköltséget jelent a felújítás. 
Szuhaj Eszter elmondta, az egyik legfon-
tosabb tennivalója a lakók folyamatos és 
előre történő tájékoztatása a ház béké-
jének fenntartása érdekében, egyébként 
semmiféle fennakadást nem okoz a fel-
újítás az életükben.
 A 2005. évi pályázatok beadásához az 
önkormányzat beruházási osztálya min-
den segítséget megad, Bolobás Teréz ügy-
intéző személyesen felkereshető (XI., Bo-
gyó u. 8. B. épület I/104.) vagy a 463-8650 
vagy 463-8643-as számon hívható. 
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Megdöbbentő állapotok uralkodnak 
a Sas-hegy délnyugati lejtőjén. Az itt 
levő kertek bérlői azt mondják, tűrő-
képességük határa felé közelítenek. A 
valaha oly rendezett területen nem-
csak hívatlanok garázdálkodnak, és 
foglalnak el víkendházakat maguknak 
– akár elkergetve a tulajdonosokat is –, 
de újra és újra felbukkan a környéken 
egy gyújtogató, s porig éget egy-egy 
fából, furnérból készült épületet.

Az elmúlt három évben több mint húsz 
hétvégi ház vált a lángok martalékává. 
Üszkös romok, itt-ott egy bútor maradvá-
nyai, másutt törött és szénné égett geren-
dadarabokra ismerni, ennyi emlékeztet 
csupán a valaha volt víkendházra. 
 Parák András sas-hegyi telkén va-
gyunk, néhány nappal korábban gyújtotta 
fel egy ismeretlen tettes a házát. (Hivatalo-
san ezek az építmények szerszámoskam-
rának számítanak, de mindenki hétvégi 
háznak nevezi őket.) 
 Parák úrnak még annak idején az or-
vos azt javasolta, járjon ki sokat a termé-
szetbe, töltsön minél több időt a jó levegőn. 
Tegyen-vegyen, mozogjon... Használt is az 
előírt kúra, elmúlt a súlyos alvászavara. 
 – Most viszont mindent kezdhetek 
elölről – mondja keserűen a férfi és fel-
emel egy különös tárgyat az üszkök közül. 
Egy metszőolló volt valamikor, mostanra 
műanyag szárai teljesen ráolvadtak a fém 
részekre. Parák András megtúrja a cipőjé-
vel a kupacban álló fekete törmeléket: egy 
amerikáner kerül elő, de csak az agya ma-
radt meg, a fogantyúja teljesen elégett. 
 Különös terület ez a sas-hegyi lejtő, 
amely szinte közvetlenül a Petőfi lakta-
nya fölött van. 100–200 négyszögöl kö-
zötti kertek találhatók rajta, többségü-
kön régi víkendház, azokból a fajtákból, 
amelyeket a tulajdonosok maguk barká-
csoltak össze. Az 1960–70-es évek nagy 
telkes korszakának lenyomata itt min-
den. Ezen a területen semmiféle luxus 
sem hivalkodik, nemcsak az apró, több-
nyire tíz négyzetméteres víkendházak, 
de szemmel láthatóan a kerítések is házi 
kivitelezésben készültek.  
 – Én 1962-ben kerültem ide – magya-
rázza Balázs József nyugdíjas főszerkesztő, 
aki egy külügyi szaklapot irányított koráb-
ban. – Mindenütt bunkereket, lövészárkokat 
láttunk, mi kezdtük betemetni, felszámolni 
ezeket. Iparkodtunk, szépek, gondozottak 
voltak a kertek. Bár itt semmiféle közmű 
sincsen, végül azt is elértük, hogy úgyneve-
zett nyári vizet kapjunk a locsoláshoz. 
 1989-ben egyesületet alakítottak a 
kertek bérlői. A kerületi önkormányzat-

tal kötött megállapodás alapján gondozá-
sukba került az egész terület. Vigyáztak a 
rendre, figyelték és ellenőrizték a kerteket, 
ha elhanyagolta valaki a telkét, akkor új 
bérlő kijelölését kezdeményezték. 
 – Ez a korszak egészen 1999-ig tartott, 
akkor ugyanis az önkormányzat egyolda-
lúan felbontotta a Sas-hegyi Természetvé-
dő és Kertbarát Egyesülettel kötött meg-

állapodását – teszi hozzá Balázs József. 
 Mostanra a kertek egy része elvadult, 
felverte a gaz, betegségek, kártevők pusz-
títják a gyümölcsfákat...

Viszik a vécéajtót is
Az idegen óhatatlanul is azt kérdezi, mi 
történhetett itt? 
 De nem nehéz kitalálni: elég volt né-
hány elhagyott kert, üresen álló víkend-
ház, amit heteken át nem látogatott meg 
a tulajdonosa, s megjelentek a hívatlan 
vendégek. Volt, aki csak azért jött, hogy 
elvigyen egy ásót vagy egy fűrészt...
 Balogh Gábornál – Balázs úr egyik 
közeli szomszédjánál – azonban leg-

alább 60 ezer forintnyi kárt okoztak 
nemrég az ismeretlenek. Betörték a ví-
kendház ablakát, s kivágtak négy egész-
séges fát is a kertjében. Balázs József al-
só szomszédjának pedig felgyújtották a 
víkendházát, jóformán csak a betonalap 
maradt meg az épületből.  
 Az eltulajdonított holmik listáját 
egyébként a kertekben álló budik ajtajai 

vezetik. Hogy kinek és mire kellenek ezek, 
nem tudni. Gálházi Frigyes alsó szomszéd-
jánál is elvitték a budiajtót az idegenek... 
Hozzá kell tenni, a hívatlan látogatók nem 
is használják a budit: hosszabb időre be-
vették magukat a szomszéd házába, de a 
vécé helyett mindig kint, közvetlenül a 
ház fala körül végezték a dolgukat. Egy idő 
után olyan bűz terjengett a kertben, hogy 
lehetetlenség volt megközelíteni. 
 Bár vannak kapuk, amik a kertek 
közötti szűk utakat zárják le, persze feles-
legesen. – Keresztülmennek ezek az em-
berek mindenen, számukra kapu, kerítés 
semmiféle akadályt sem jelent – mondja 
Gálházi Frigyes. – Sőt, lebontanak keríté-
seket, víkendházakat vernek szét, s odáig 

mennek már a arcátlanságban, hogy nem 
messze innen újra felhasználják az anya-
gokat, házat építenek belőle maguknak. 

A bérlők tehetetlenek 
Van olyan kert, amelyet már egymástól 
„örököltek” a hajléktalanok. A kertben 
álló – valaha jobb napokat látott – ház 

tulajdonosa idős 
katonatiszt, nincs 
már ereje kijárni és 
ránézni a telekre. 
Tavaly még látták 
itt néhányszor. A 
kertben nagy a ren-
detlenség, különféle 
használati tárgyak, 
ruhák, papírdarabok 
hevernek szanaszét. 
Érdekes azonban, 
hogy a ház bejárati 
ajtaján látható vas-
rácsot nem az eredeti 
tulajdonos, az idős 
tiszt, hanem az egyik 
korábban itt tanyázó 
hajléktalan szerelte 
fel. Mondhatni, a 
többiek ellen... 
– Alkalmi mun-
kákból élek, főleg 
utcaseprésből – ma-
gyarázza ebben a 
kertben egy sovány, 
negyven-ötven év 
közötti hajléktalan 

asszony, P. Mária. – Most itt lakunk a 
párommal, nincs hová mennünk, csak itt 
találtunk tetőt a fejünk fölé. Hogy mi lesz, 
ha jön a ház tulajdonosa? Összepakolunk 
és továbbállunk.

Új szerződés kellene
És ahogy már szó volt róla, sorozatosan 
kapnak lángra a terület víkendházai. Az 
elmúlt három esztendőben 21 ház égett 
porig, a huszonkettediket nemrég gyúj-
tották fel.  Van olyan háztulajdonos, aki 
nem tudta feldolgozni az üszkös romok 
látványát. Beleőrült.
 – Jeleztem a kerületi rendőrkapitány 
úrnak, mi folyik a Sas-hegyen. Tudott 

a gyújtogatásokról, azt mondta, van is 
gyanúsítottja a rendőrségnek, de nem 
sikerült minden kétséget kizáróan rábi-
zonyítani a bűncselekményeket – ma-
gyarázza Balázs József. 
 Kiderült, e jelzés óta jóval többször 
fordulnak meg a rendőrök a környéken, 
ám nem lehetnek itt állandóan, nem áll-
hatnak oda minden kertkapuba. Trombi-
tás Zsolt, a kapitányság közrendvédelmi 
osztályának vezetője elmondta, továbbra 
is járőröznek a területen, s megtesznek 
minden tőlük telhetőt. 
 A Kertbarát Egyesület – épp a rend-
őrök tanácsára – most a polgárőrség-
hez fordul segítségért. Maga a szervezet 
egyébként azon van, hogy általában is 
rendezze a terület sorsát. Gálházi Frigyes 
szerint először át kellene tekinteni azt, 
hogy melyik kertnek van bérlője, s me-
lyiknek nincs. Az az egyesület célja, hogy 
kert bérlő nélkül ne maradjon, mert eb-
ben az esetben minden tekintetben  
elvadul a környék.
 – Szerintünk nagyon egyoldalú a 
jelenlegi bérleti szerződésünk is, termé-
szetesen nem mi javunkra – teszi hozzá 
Gálházi Frigyes –, és különösnek tartjuk, 
hogy az önkormányzat a tavalyi díjsza-
báshoz viszonyítva az infláció mértéke 
fölött, azaz 10 százalékkal emelte a kertek 
négyzetméterenkénti bérleti díját.
 Az egyesület természetesen szeretné, 
ha abbamaradna a környéken az illegális 
szemétlerakás is, sok helyen látni kido-
bott bútorroncsokat, elkopott háztartási 
eszközöket, kiszolgált hűtőgépet vagy 
mosógépet is. És persze szemetelnek a 
hajléktalanok is, bennük nem működik a 
tulajdonosi, bérlői reflex, nem vigyáznak 
a rendre, a tisztaságra. Panaszkodnak 
az itteniek a kóbor kutyákra is, mert sok 
gondot jelentenek. A nagy nyári melegek-
ben locsolás után befekszenek hűsölni a 
kertek veteményeseibe, tönkreteszik az 
oda ültetett növényeket, sőt az is előfordul, 
hogy megtámadják a telektulajdonosokat.
 – Egyetlen megoldást látunk csak, ha 
új együttműködési szerződést kötünk az 
önkormányzattal – jelenti ki Balázs József. 
– Ebben az esetben a Kertbarát Egyesület 
úgy gondoskodhatna a terület rendjéről, 
mint ahogy tette ezt egészen 1999-ig. El-
készítettük és meg is küldtük már ez év jú-
niusában az általunk megalkotott megál-
lapodás-tervezetet az önkormányzatnak, 
illetve a polgármester úrnak.
 Lapunk úgy tudja, az önkormányzat-
ban megszületett már a döntés: a sas-he-
gyi kertek kérdése ősszel kerül napirendre 
a Bocskai úton. 

S. F.

Sas-hegy: Van, hogy nem engedik be a tulajdonost a víkendházába

Új honfoglalók a hegyen

Van olyan háztulajdonos, aki nem tudta magában feldolgozni az üszkös romok látványát

Az elemeket a benne található alumíni-
umért lopják: egy mezőből 2 kg alumíni-
um nyerhető ki. Amikor épült, 2002-ben, 
folyómétere ötvenezer forintba került. 
Megépítésére nemcsak a vasúti forgalom, 
vasúti zaj miatt, hanem a megnövekedett 
közúti forgalom miatt is szükség volt. A 
MÁV Rt., valamint a Közép-Duna-völgyi 
Környzetvédelmi Felügyelőség rendsze-
resen méri a zajszintet a vasúti pálya tér-
ségében. A zaj nagysága nem érte, nem 
éri el azt a szintet, amely felett a hatóság 
zajvédő fal építésére kötelezte volna a vas-
úttársaságot. A zaj további csökkentése 

érdekében ugyanakkor a vonal ezen sza-
kaszán folyamatos lassújelet vezettek be, 
azaz a vonatok a lehetséges 120-140 km/h 
sebesség helyett csak maximum 80 km/h 
sebességgel közlekednek.
 Több alkalommal – a legnagyobb té-
telben 2005 májusában – loptak a falból. A 
vonzerőt a fal borításának anyaga, az alu-
mínium jelenti. Az éj leple alatt lefeszítik, 
szétszerelik, a lemezeket alaposan össze-
hajtogatják, és másnap valamelyik MÉH 
telepen néhány forintért megpróbálják 
értékesíteni. Fémhulladéknak is kinézhet, 
nehéz felismerni, hogy bűncselekményből 

származik. A két lemez közötti kőzetgya-
pot táblák – ez a hangszigetelő anyaga a 
falnak – viszont ott maradnak, szanaszét 
szórva, szennyezve a környezetet.
 Miután a MÁV feljelentést tett, a rend-
őrség fokozottan figyelte a környéket, így 
több alkalommal sikerült „munka közben” 
elfogni a tetteseket. Ennek ellenére újabb és 
újabb elkövetők jelentek meg. Hajléktala-
nok, de előfordult, hogy négy fiatalkorú in-
tézeti gyerek próbálta ellopni a fal elemeit. 
 Az elkövetők minden esetben más 
kerületből jöttek át – tájékoztatott 
Szentirmai Olivér őrnagy, a XI. kerületi 
Rendőrkapitányság vizsgálati osztályának 
vezetője. – Eddig 7-8 személy ellen foly-
tatnak eljárást, cselekményük büntetési 
tétele akár három év szabadságvesztés is 
lehet. Míg korábban „csak” a jelzőtáblákat 
és a vasúti jelzőberendezéseket rongálták 

meg, vagy tulajdonították el, sajnos ma-
napság már a sorompók alkatrészeit, a 
használaton kívüli, vagy ritkán használt 
vágányok, iparvágányok síneit, leszorító 
csavarjait is lopják. A síneket nagyipari 
módszerekkel, erre szakosodott bűnban-
dák viszik el, esetenként akár emelődarut, 
teherautót, vágópisztolyt is használnak. A 
legveszélyeztetettebb helyek Ózd és Zá-
hony környéke, ahol mindennaposak az 
ilyen esetek. Az utóbbi időszakban Buda-
pesten és Pest megyében több sínlopást 
sikerült megakadályozni, a MÁV fegyve-
res őrei számos esetben érték tetten az el-
követőket. A helyreállítás megközelítőleg 
300 millió forintjába került a vasútnak. A 
költségeket növeli, hogy az utasok bizton-
ságának érdekében ezeket a szakaszokat le 
kell zárni, és a helyreállítás időtartamára 
máshová kell terelni a forgalmat.
 A MÁV évente több százmillió forin-
tot költ a vasúti létesítmények védelmére, 
így a sínlopások, a vasúti pálya rongálásá-
nak megakadályozására. A vasúttársaság 
szakembereinek rendszeres vonalbejá-
rása, esetenkénti pályaszakasz-figyelése 
mellett folyamatos a rendőri ellenőrzés is. 
Minden lehetséges eszközzel igyekeznek 
megakadályozni a lopásokat, de a 7200 
kilométernyi pálya – az állomási sínekkel 
együtt közel 30 000 km – minden méte-
rén képtelenség a folyamatos felügyelet.

Kertész Dániel

Helyszín a Hamzsabégi út – Dombó-
vári út – Szerémi út kereszteződése. 
A vasúti töltés mentén, 300 méteres 
szakaszon zajvédő fal (volt) található. A 
múlt idő használata indokolt, mert a fal 
az idők folyamán erősen megfogyatko-
zott, csak a tartóoszlopok meredeznek.

 A Lágymányosi híd lehajtó szakaszánál 
kezdődik, ott még fából készült fonatból 
van, a vasúti területen épült szakasza vi-
szont fémből. Ez a rész a vasúttársaság 
kezelésébe került. A fal 4 méter hosszú 
elemekből áll(t), magassága 2,5 méter. 

Bármit elvisznek, mágnesként vonzzák magukhoz a fémet

Profi szarkák a töltés mentén
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rock&roll, 18.00 Aikido. CSÜTÖRTÖK ÉS PÉNTEK 
17.00 Festőiskola.  MINDEN HÓNAP ELSŐ 
PÉNTEKÉN 18.00 Autómodell klub.
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás klub.
SZEPTEMBER 9. 19.00 Sramli est.
SZEPTEMBER 11. 9.00 Autómodell börze.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706

SZEPTEMBER 13. 18.00 Kreatív nyelvtanulási 
módszer. Előadás és könyvbemutató.

MINDENTUDÁS EGYETEME
BME Informatikai Épülete 
XI., Magyar tudósok körútja 2. Kozma László nagyelőadó

SZEPTEMBER 12. 19.30 Csermely Péter: 
Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk

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

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika, 
19.00 Kondicionáló, alakformáló torna. KEDD 
16.00 Hip-Hop, 18.00 Step koreográfia. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00, kedd 19.00 Callanetics. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad, Őrmezei 
Nyugdíjas Színpad. KEDD, PÉNTEK 17.00 Sport 
és jóga. SZERDA 10.00 Hastánc kezdőknek, 
17.00 Numerológia tanfolyam. SZERDA 20.00, 
PÉNTEK 19.00 Pingpong Klub. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Step erősítés súlyzóval, 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
MINDEN VASÁRNAP Goldance tánciskola. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00–9.00 katolikus 
szentmise. Net-Kuckó eMagyarország pont.  
KEDD, CSÜTÖRTÖK 14.00–18.00, PÉNTEK 
14.00–19.00.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu 

AUGUSZTUS 31. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Klubfoglalkozás. SZEPTEMBER 1. 17.00 
Csapody V. Növénykör 17.00 Díszmadár Klub
SZEPTEMBER 6. 17.00 Csapody Vera Növénykör 
SZEPTEMBER 12. 18.00 Gombász Szakcsoport: 
Faanyagon termők. SZEPTEMBER 13. 18.00 
Tengerimalac Klub  SZEPTEMBER 14. 18.00 
Ásványbarát Kör.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A pi-
lisi túrák találkozója 7.15-KOR a Batthyány téri 
HÉV-végállomáson. Túravez.: Kremser Ferenc.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.

SZEPTEMBER 7. klubnap.

EGYHÁZAK

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292, www.
kulsokelenfold.ref.hu, e-mail: kulsokelenfold@dpg.hu

MINDEN KEDDEN 18.00 ifjúsági óra. MINDEN 
SZERDÁN 10.00 Asszony Kör (idősebbeknek).
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 18.00 Bibliaóra 
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet/gyerek 

istentisztelet.  Fiatal Házasok Köre; Szülői Kör; 
Bibliaolvasó Körök; Senior Kör; Fiatalok Biblia 
Köre – e programok időpontjáról érdeklődjön! 
SZEPTEMBER 4. 10.00 ünnepi úrvacsorás isten-
tisztelet. 18.00 modern istentisztelet 
SZEPTEMBER 30-IG konfirmációi oktatásra vár-
ják 13-14 éves ifjak, ill. felnőtt konfirmációra 
ennél idősebbek jelentkezését.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156, www.
kegy.hu, e-mail: kegy@kegy.hu

VASÁRNAP 10.00 istentisztelet. Ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292 
ormezoref@dpg.hu

MINDEN HÓ ELSŐ SZERDÁJÁN 18.00 református 
est.  MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDÁJÁN 18.00 
Bibliaolvasó kör.  MINDEN VASÁRNAP 17.00 
istentisztelet (külön jelzett időpontokban).
Hittanórák a Menyecske utcai Általános 
Iskolában hetente 5 csoportban.
SZEPTEMBER 7. 18.00 Őrmezői Református Est. 
SZEPTEMBER 30-IG konfirmációi oktatásra vár-
ják 13-14 éves ifjak, ill. felnőtt konfirmációra 
ennél idősebbek jelentkezését.

Klub, 19.00 Ír táncház a Greenfields együt-
tessel. HÉTFŐ 19.00 ÉS SZERDA 19.15 Hastánc 
klub. HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTÖNKÉNT 
Tücsök-zene: muzsikaklub kisgyerekeknek 
és szüleiknek, 17.00 Jazz aerobic, 18.00 
Gerinctánc. HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK 16.00, KEDD 
ÉS PÉNTEK 15.30 Nyugdíjas torna. KEDD 17.00 
Férfiruha szabás-varrás klub,18.00 Kötés-hor-
golás, kézimunka, 18.30 Ír sztepptánc klub, 
19.30 Szenior társastánc klub. KEDD, SZERDA 
ÉS CSÜTÖRTÖK 9.30 Zsebibaba játszóháza. 
KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16.30 Etka-jóga. KEDD 
ÉS PÉNTEK 16.30 Alakformáló torna. SZERDA 
10.00 Yan Xin Csikung, 17.00 Gyógytorna, 
16.30 szabás-varrás klub kezdő, 18.00 haladó, 
19.30 szuperhaladó, 19.00 Picasso klub. 
SZERDA ÉS PÉNTEK 15 órában Foltvarró klub. 
CSÜTÖRTÖK 9.00 ÉS SZOMBAT 10.00 Alapfokú 
test- és talpmasszázs klub, 16.30 Test – lélek 
– szeretet klub, 18.00 Üvegfestés és szalvé-
tatechnika klub. CSÜTÖRTÖK 17.00 Digitális 
fotóklub PÉNTEK 17.00. MINDEN HÓ ELSŐ 
SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti Kör. SZOMBAT 
9.00 Medencefenék torna, kosárfonó klub, 
9.00 kezdőknek, 14.00 haladóknak, 14.00 
Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 14.00 XI./11. 
Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 15.00 Védd 
magad! VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby 
klub, 15.00 Nosztalgia klub. MINDEN MÁSODIK 
VASÁRNAP 9.00 Egressy Gábor Bélyeggyűjtő 
Kör. SZEPTEMBER 12-TŐL MINDEN HÉTFŐN 
Angol nyelvklub 17.30  kezdőknek, 19.00 
haladóknak SZEPTEMBER 13-TÓL MINDEN 
KEDDEN 17.00 Muzsikás gyermektáncház. 
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-ig, 
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, SZEPTEMBER 2. 
18.00 Újra itt van: az Illés „cluboschok” baráti 
körének műsoros estje.  SZEPTEMBER 3. 19.00 
Csángó–magyar táncház a Sültü zenekarral.
SZEPTEMBER 8. 19.00 a Túlpart együttes 
klubja, énekelt versek és táncház. SZEPTEMBER 
9. 19.00 Moldvai táncház a Csürrentő 
együttessel. SZEPTEMBER 10. 19.00 Pannónia 
Klezmer Band.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515

AUGUSZTUS 31. 18.00 Néma küzdelem: Nyírő 
József ébresztése, előadó Medvigy Endre 
irodalomkutató. SZEPTEMBER 1. 18.00 Császár 
Angela: Adjon az Úr belátást nékünk. Halász 
Zsuzsa interjú-kötetét bemutatja: Szabó Ferenc 
SJ. teológus. SZEPTEMBER 7. 18.00 Krúdy-est, 
Gintli Tibor irodalomtörténész (ELTE) előadása. 
SZEPTEMBER 8. 18.00 Tolvaly Ferenc: El Camino 
– Az út.  SZEPTEMBER 14. 18.00 Szigethy Gábor: 
1956 árnyéka. A könyvet bemutatja: Kovács 
Lajos Péter történész, utána beszélgetés 1956 
a magyar irodalomban címmel.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ ÉS SZERDA 
18.00 Step aerobic, 19.00 Kondi torna. HÉTFŐ, 
SZERDA ÉS PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna.
KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekek-
nek, 17.00 Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub.
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekis-
kola. KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16.30 Akrobatikus 

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868
SZEPTEMBER 7., 13., 21.00 Bihari Együttes.

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti 
kiállítás, Albertfalva 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
középkori rom Albertfalva területén. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. SZEPTEMBER 6–30-IG: Benes József 
grafikusművész kiállítása.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
SZEPTEMBER 11-IG Gajdov Géza kiállítása. 
SZEPTEMBER 11–28-IG. Világörökségi hely-
színek Magyarországon c. kiállítás.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZEPTEMBER 8-TÓL OKTÓBER 7-IG: a Corvin 
Rajziskola művésztanárainak (Sipos 
Mariann, Erős Apolka, Szigeti Tamás, 
Duliskovich Bazil) tárlata. SZEPTEMBER 9-TŐL 
a kávézóban Juhász Bori fotográfus képei.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható. 
SZEPTEMBER 8-IG A nap szerelmesei. A MCP 
Baráti Kör kiállítása (Volksbank Galéria, XII., 
Istenhegyi út 40/a).

SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBER 8. 18.00 Paál Zsuzsanna Szél 
szalagjai című kiállításának megnyitója. 

TRANZIT ART CAFE
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
SZEPTEMBER 1. 18.00 Védtelen védett há-
zak. Feketén-fehéren a zsidónegyed házai-
ról. A kiállítást megnyitja Konrád György.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514 
SZEPTEMBER 1-14-IG Öveges József emlékki-
állítás, nyitva: hétköznapokon 10-18 óráig.

XI. KER.  HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. 
Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzete-
ink. Nyitva minden szerdán 15.00–18.00-
ig. (Nyitás: SZEPTEMBER 7-ÉN.)

Aug. 31. – Szept. 14.

AUGUSZTUS 31.     SZERDA
 18.00 ismétlés
20.30 Tóparti Újbuda Party 2004.
21.30 a Főnix TV műsora
22.00 a 9STV műsora

SZEPTEMBER 1.     CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

SZEPTEMBER 2.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 3.   SZOMBAT
 15.00 Közvetítés a Tóparti Újbuda Partyról

SZEPTEMBER 4.    VASÁRNAP
14.00 Közvetítés a Tóparty Újbuda Partyról

SZEPTEMBER 5.   HÉTFŐ
18.00 Újbuda magazin benne: összefoglaló a  
  Tóparti Újbuda Partyról
18.40 Sport
18.50 Hit és élet
18.55 SzivárványSzín
19.25 Közkívánatra: a Groovehouse műsora

SZEPTEMBER 6.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 7.   SZERDA
18.00 ismétlés
20.30 Portré: Macskássy Izolda
21.00 a Főnix Tv műsora

21.30 a 9STV műsora

SZEPTEMBER 8.   CSÜTÖRTÖK

 9.00 ismétlés

SZEPTEMBER 9.   PÉNTEK

 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 10.       SZOMBAT

 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

SZEPTEMBER 11.      VASÁRNAP

 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

SZEPTEMBER 12.       HÉTFŐ

04.00 a szept. 5-i adás ismétlése
18.00 Újbuda magazin
18.40 Sport
18.50 Hit és élet
18.55 Égető kérdések
19.00 SzivárványSzín
19.30 Testvérvárosunk Ustron

SZEPTEMBER 13.       KEDD

 18.00 és 22.30 ismétlés

SZEPTEMBER 14.      SZERDA

18.00 ismétlés
20.30 A Petőfi Musical Stúdió műsora
21.00 a Főnix TV műsora
21.30 a 9STV műsora

ÚJBUDA TV   Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

MŰSOR

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

 MINDEN SZERDÁN 9.30 Baba-mama kör (Szent 
István Ház), 18.30 Placid atya katekézise. 
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (SZIH). MINDEN SZOMBATON 
7.00 a szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás 
a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN HÓ ELSŐ 
HÉTFŐJÉN 10.00 Szenior klub (SZIH).  MINDEN 
HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖKÉN 18.30 szentségimádás 
szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN 
HÓ ELSŐ PÉNTEKÉN lehetőség a Jézus Szíve 
nagy kilenced elvégzésére. MINDEN HÓ ELSŐ 
SZOMBATJÁN 7.30 Szentolvasó imádkozás az 
alsó hittanteremben.  MINDEN HÓ MÁSODIK 
SZERDÁJÁN 19.30 Bibliai elmélkedések (Szent 
Imre Ház). MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEKÉN 
18.00 szentmise a plébánia betegeiért, szen-
vedőiért. SZEPTEMBER 4. Minden szentmisében 
Veni Sancte. 19.00 Bárdos Lajos Missa Quarta 
és magyar szerzők motettái. Közreműködik 
a Szent Alberik kórus, vezényel Somogyváry 
Ákos. SZEPTEMBER 7. 19.30 Bibliaóra (SZIH). 
SZEPTEMBER 8. Kisboldogasszony ünnepe.
SZEPTEMBER 10. 18.00 Cserkész Veni Sancte.
SZEPTEMBER 11. 17.00 Zsibongómise (Veni 
Sancte). SZEPTEMBER 14. A Szent Kereszt 
felmagasztalása.

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő 

SZEPTEMBER 2. Jobb veled a világ sorozat: 
Szakcsi Lakatos Béla + Quartet B. SZEPTEMBER 
8. Cafe Antarsia (USA), Kampec Dolores 
SZEPTEMBER 11. Blue. Lépj Tovább! és Francia 
saláta koncertsorozat: Le Peuple De L’Herbe 
(FR), Hight Tone (FR), Mei Tei Sho (FR).
SZEPTEMBER 14. Nagy Fül Fesztivál.

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

HÉTFŐ 14.00–16.00 Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 
sz. alapszervezete, 16.00–18.00 Családok a 
Családokért Polgári Egyesület klubnap, 18.30 
AKH Gesualdo Kamarakórus (próba). HÉTFŐ 
(KÉTHETENTE) 16.00 az AKH Opera- és dal-
stúdiója. KEDD 14.00 Albertfalvai Keresztény 
Társas Kör Nyugdíjas Klubja. SZERDA 
17.00–19.00 Albertfalvai Polgárok Köre. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 callanetics, 18.00 
ovis torna, 20.30 felnőtt táncklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 felnőtt kezdő tánctanfolyam. PÉNTEK 
(KÉTHETENTE) 18.00–19.00 bringás klub.
SZOMBAT (KÉTHETENTE) 20.00 AKH össztánc-
klub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
internetezési lehetőség.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás 
(SZEPTEMBER 12-TŐL). SZERDA 18.00 alakfor-
máló tréning (SZEPTEMBER 7-TŐL).

BUDAI PARK SZÍNPAD
XI., Kosztolányi D. tér/Feneketlen-tó. Tel.: 466-9916

SZEPTEMBER 2. 20.00 A Bergendy együttes 
koncertje. SZEPTEMBER 3. 20.00 Bangó 
Margit-est.  SZEPTEMBER 9. 20.00 Pierrot-kon-
cert (esőnap szeptember 10.).  

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

SZEPTEMBER 7., 9.  Budapest Főváros Bartók 
Néptáncegyüttes utánpótlás-toborzója. 
SZEPTEMBER 12. Beiratkozás a klubokba: vas-
útmodell klub, reflex fotóklub, ikebana klub.

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

SZEPTEMBER 7. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes, koncert és táncház. 
SZEPTEMBER 8. 20.00 Arasinda koncert.
SZEPTEMBER 12. 19.00 Budai tangó, táncta-
nítás Budai Lászlóval. SZEPTEMBER 13. 19.00 
Studio Sentido, salsa tánctanítás. SZEPTEMBER 
14. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta 
együttes koncert és táncház.

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

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, 16.00 A 
Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja, 16.00 
Akrobatikus rock and roll klub óvodásoknak, 
17.00 Ninjutsu, 17.30 Hatha – jóga, 18.00 
Hanna ismeretterjesztő klubja, 18.00 Magnós 

 SZÍNHÁZ, KIÁLLÍTÁSOK

PROGRAMOK A RUBIN HOTELBEN 
Minden vasárnap 10-12 óra között Gyermek-
barlang várja a kicsiket és szüleiket a 
Rubin Hotelben (XI., Dayka Gábor utca 3.). 
SZEPTEMBER 4. MiaManó Színház előadása: 
Manózenekar. Kézműves- és játszóház: díszdo-
bozok készítése, játékos, zenés ügyességi- és 
sportvetélkedők, éneklés, táncház. SZEPTEMBER 
11. Kézműves- és zenés játszóház: üvegfestés.



folytatás az első oldalról
Ehhez járul hozzá az úgynevezett Ratkó-
gyermekek unokáinak születése is: az 
1950-es évek szigorú népesedéspolitikája 
bevezetette az abortusztilalmat és gyer-
mektelenségi adót, aminek következtében 
megnőtt a természetes szaporodás üteme, 
s bár a harmadik generáció már nem okoz 
a korábbihoz hasonló kiugró gyermeklét-
szám-növekedést, mégis érzékelhető egy-
fajta demográfiai emelkedés. 
 A Polgármesteri Hivatal oktatási és 
kulturális osztályának vezetője, Győrffyné 
Molnár Ilona a tervezés nehézségeiről be-
szélt az Újbudának. Elmondta, hogy bár 
figyelik a népesség-nyilvántartás aktuá-
lis adatait, az új lakóházakba költözőkről 
nem lehet előre tudni, hogy mennyi, és 
milyen korú gyermeket kívánnak beisko-
lázni a kerületben, emiatt esetenként elő-
fordulhatnak átmeneti fennakadások. Az 
osztályvezető úgy látja, az oktatásra fordí-
tott pénz ugyan nem látványos befektetés, 
mivel hosszú évek alatt térül meg, de csak 
ott indulhat meg valódi fejlődés, ahol so-
kat költenek rá. 
 Dr. Bács Márton oktatásért felelős al-
polgármester szerint a különböző beruhá-
zásoknak köszönhetően jelentős gyerek-
szám-növekedés tapasztalható Lágymá-
nyos és Albertfalva körzetében. Ennek ha-
tása az óvodákat már most elérte, az isko-
lákat a következő években fogja. A hivatal 
tervei szerint az intézményekre nehezedő 
nyomást átcsoportosítással kezelik: mi-
után az említett városrészekben tapasz-
talható létszámemelkedés nem jellemző 
a kerület egészére, más iskolák, például a 

gazdagrétiek szívesen fogadják azokat a 
diákokat, akiket a lakóhelyük közelében 
nem tudnak beiskolázni. Az alpolgármes-
ter szerint ezt az ügyet jövőre kielégítően 
megoldják. Mindehhez hozzátette, a gyer-
meklétszám emelkedése természetesen 
örvendetes tény, és arról tanúskodik, hogy 
Újbuda vonzó és biztonságos hely a gyer-
mekes családok számára is. 
 Dr. Bács Márton hangsúlyozta, az 
önkormányzat nem tervezi a kerület ok-
tatásának és intézményrendszerének je-
lentős átalakítását, a kezelésükben lévő 
tanintézmények jól felszereltek, és a pe-
dagógiai munka összességében megfelel 
a XXI. század megváltozott kihívásainak. 
Felkészült és elkötelezett pedagógusokat 
továbbra is várnak az egyébként magas 
szinten teljesítő pedagógusi gárdába, és az 
infrastrukturális problémák megoldását a 
legfontosabbak közt tartják számon. 

A tanévkezdés ára
A XI. kerületi első osztályos általános 
iskolások szülei kivételezett helyzetben 
vannak, mivel a tankönyvcsomagok árát 
az önkormányzat fedezi. Második évtől 
viszont már csak a szociálisan rászoruló-
nak nem kell megvásárolni a pedagógus 
által kért tankönyvcsomagot. Minden 
tantárgyból 10-15 kicsit különböző kiál-
lítású, súlyú, tartalmú, igényességű könyv 
vásárolható meg a boltokban, áruk ki-
adónként változik. Az általános iskolások 
tankönyvcsomagjának ára 7 100 és 13 500 
Ft között van. Ez az összeg nem tartal-
mazza a nyelvkönyvek árát, amelyek vi-

szont közismerten a legdrágább tanköny-
vek közé tartoznak. 
 Ha megvásároltuk a könyveket és egy 
iskolatáskát – az áruk 1500 és 15 000 Ft kö-

zött változik – még számtalan kiegészítőre 
van szükség. A pedagógusok nem kérhet-
nek konkrét márkájú tan- és írószereket, 
így a szülők pénztárcája dönti el, mennyit 

szánnak gyermekük iskolai kiegészítőire. 
A ceruzák, a radírok, a tollak, a füzetek, a 
körző, a vonalzók és minden egyéb eszköz 
és felszerelés viszonylag olcsón beszerez-
hető a nagy bevásárlóközpontokban, vagy 
a „százforintos boltokban”, de természe-
tesen nagyon drága, márkás cikkeket  
is vásárolhatunk. 
 A Magyarországi Szülők Országos 
Egyesületének ajánlása szerint egy elsős 

gyermek iskolai felszerelésének költsége 
a könyvek árával együtt sem lehet több  
15 000 Ft-nál, felsőbb osztályosoknál ez az 
összeg 5-6 ezer Ft. Az egyesület honlapján 
(www.mszoe.hu) hasznos információk ta-
lálhatók arról, milyen lehetőségek vannak 
a beiskolázás költségeinek csökkentésére, 
valamint elolvashatók a szülők érdekeit 
védő jogszabályok is.

Egészségesebb ételek?
Dr. Kökény Mihály népegészségügyi kor-
mánymegbízott május 1-jén jelentette be 
az Egészséges Iskolai Büfé-program elin-
dulását, ennek értelmében törvényi szabá-
lyozás határozná meg az iskolai büfékben 
árusítható élelmiszerek só-, cukor- és zsír-
tartalmát. Az Egészségügyi Minisztérium 
1995-ös felmérése szerint a 12-13 éves 
gyermekek 11%-a egyáltalán nem reggeli-
zik, több, mint 30%-uk naponta fogyaszt 
édességet és cukrozott üdítőitalokat, és 
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Álláskeresési megállapodást kell köt-
nie minden munkanélkülinek az adott 
munkaügyi kirendeltséggel a foglal-
koztatási törvény Magyar Közlönyben 
közzétett és november 1-jétől hatályos 
módosítása szerint.

A kormány száz lépés programjában több 
munkaügyi kitétel is szerepel, ezek egyike 
az álláskeresési megállapodást előíró sza-
bály. Eszerint november 1-jétől minden 
munkát kereső megállapodást köt a Mun-
kaügyi Központtal. A megállapodás tar-
talmazza a kirendeltséggel való kapcso-
lattartás módját, a kirendeltség vállalásait, 
valamint az álláskereső ígéretének részle-
teit, melyek elsősorban arra vonatkoznak, 
hogy hajlandó önálló munkakeresésre. Az 
új jogszabály elődje az a most is érvény-
ben lévő 7/2003-as rendelet, mely alapján 
álláskeresést ösztönző juttatást kaphat az, 
aki jelentkezési kötelezettségét havonta 
teljesíti, önállóan felkeres munkáltatókat 
(havonta 10-15 munkáltatónál jelentke-
zik), írásban igazolja a megkereséseket és 
a munkaerő-piaci szolgáltatásokat igény-
be veszi. Erre jogosult az, aki munkanél-
küli, és legalább 180 nap munkanélküli já-
radékot állapítottak meg részére, valamint 
vállalja az önálló kezdeményezést igénylő 
emelt szintű együttműködést. Az új lehe-
tőség elsősorban a piac megváltozott igé-
nyeire és kihívásaira kíván reagálni. Már 
a nevében is pozitív tartalmakat tükröz 
azzal, hogy kifejezi, az álláskeresőket ak-
tív munkakeresésre kívánja serkenteni. 
Anyagi szempontból is ösztönző lehet az 
új járadékrendszer, mivel az első időben 
magasabb összeget állapítanak meg, ami 
később csökken.
 A változtatás jelzi, az eddigi támogatá-
si formák nem működtek hatékonyan; az 
emberek számára nem volt eléggé egyér-
telmű, hogy saját maguknak is tenni kell 
valamit azért, hogy elhelyezkedhessenek 
a munkaerőpiacon. A munkanélküliség 
oka gyakran a képzetlenség, az iskolázat-
lanság, a tapasztalat hiánya, vagy az állás-
keresésről kialakított ma már nem műkö-
dő elképzelések, módszerek. Az alacsony 
végzettségű vagy képzetlen álláskeresők 
egyetlen lehetősége a tanulás. Azonban 

sokan öregnek érzik magukat ahhoz, 
hogy 30–35 éves fejjel iskolapadba üljenek, 
pedig számukra kevés más lehetőség nyí-
lik, hiszen még hosszú éveket kell munká-

val tölteniük. Mégpedig olyan munkával, 
amely piacképes. 
 A XI. kerületben egy munkaügyi ki-
rendeltség működik, mely a XI., a XII. és a 
XXII. kerületben állandó lakhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezők számára 
biztosít komplex szolgáltatást a munka-
erőpiacra való visszajutás érdekében. Bu-
dapest területén három speciális profilú 
iroda működik, ezeken a kirendeltsége-
ken a pályakezdőkkel, a diplomásokkal és 

a hajléktalanokkal külön foglalkozó szak-
emberek várják a dolgozni vágyókat. A 
XI. kerületi kirendeltség velük tehát nem 
foglalkozik, ide az jöhet, aki nem diplo-

más, pályakezdőként már van legalább 
200 nap munkaviszonya, nem hajlékta-
lan, és a fenti három kerület egyikében 
lakik. A kirendeltség munkatársai ingye-
nes munkaközvetítést, álláskeresési tech-
nikák megtanítását, tréningek tartását és 
minden szükséges információ biztosítását 
vállalják. A munkaügyi központokat fel-
ügyelő Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
honlapja (www.afsz.hu) is elérhető a ki-
rendeltségen, így a számítógépes hozzáfé-

Az eddigi támogatási formák nem működtek hatékonyan

Tréning a jobb állásokért
réssel nem rendelkezők is böngészhetnek 
az állások között. 
 A Bartók Béla úti kirendeltség mun-
katársa, Veszely György munkavállalási 

tanácsadó elmondta, a 
legnagyobb probléma a 
hozzájuk látogatók szá-
mára, hogy hiába sok 
az állás, a megfelelő vég-
zettség vagy szaktudás 
nélküliek számára túl 
alacsony béreket kínál-
nak a munkáltatók, így 
nem tudnak belőle meg-
élni az emberek. Ezért 
sok esetben a képzés le-
het a megoldás, de emel-
lett kiemelten fontos a 
megfelelő felkészültség, 
a tréningeken való rész-
vétel, melyek segítséget, 
önbizalmat nyújthatnak 
a kívánt állás megszer-
zéséhez. A tanácsadó 
azt is elmondta, hogy 
a mintegy 1100–1400 
regisztrált álláskereső 
közül évente összesen 
csak mintegy 200–300 
fő választja a különfé-
le tréningek nyújtotta 
segítséget, mivel sokan 
feleslegesnek tartják, 
pedig a kirendeltség 

adatai szerint a foglalkozásokat látogatók 
nagy százalékban és sokkal hamarabb he-
lyezkednek el. 
 Az Európai Unióhoz való csatlako-
zással Magyarország egy hatalmas mun-
kaerőpiac részese lett – az átmeneti kor-
látozások ellenére is –, de ez a lehetőség 
még inkább igényli a benne részt vevők 
önállóságát, kitartását, felkészültségét, ru-
galmasságát.

Sz. A.

Az újrakezdések szeptembere
A felnőttek a felvételi rendszert vizsgálják, a gyerekek az iskolai büfék polcait

A munkaadók is felkeresik eligazításért a kirendeltséget, ha eltévedtek a nyomtatványok sűrűjében

Augusztus elsejétől új alkalmi munka-
vállalói könyv került forgalomba, az 
eddig használatos könyvek azonban 
év végéig még alkalmazhatók.

Az alkalmi munkavállalói könyvet a 
munkavállaló kérelmére a lakóhelye sze-
rint illetékes megyei (fővárosi) munka-
ügyi központ állítja ki díjmentesen.
 A háztartási alkalmazottak legális 
foglalkoztatásának ösztönzése érdeké-
ben a magánszemélyek adókedvezményt 
vehetnek igénybe az általuk vásárolt köz-
teherjegyek után. Az szja-törvény mó-
dosítása értelmében, ha a magánszemély 
alkalmi munkavállalói munkakönyvvel 
foglalkoztat munkavállalót (kertészt, ta-
karítónőt, magántanárt stb.): az augusztus 
elsejét követően megvásárolt, az alkalmi 
munkavállalói könyvben érvényesített és 
az előírt nyilvántartásban is feltüntetett 
közteherjegy értékének a 75 százaléká-
val csökkentheti a 2005. évről készítendő 
adóbevallásban az összevont adóalapját 
terhelő adót. Ehhez a postán különböző 
címletekben vásárolható közteherjegyről 
a magánszemélynek számlát kell kérnie, 
és azt az elévülési időn belül az említett 
nyilvántartással együtt meg kell őriznie. 
 A háztartási alkalmazottat foglalkoz-
tató magánszemélyeknek adminisztrációs 
kötelezettségei is vannak: az általuk alkal-
mazott munkavállalókról nyilvántartást 
kell vezetniük, amely tartalmazza a mun-
kavállaló azonosító adatait és adóazonosí-
tó jelét, az alkalmi munkavállalói könyv 
sorszámát, a kifizetett munkadíj összegét, 
az érvényesített közteherjegy értékét, a 
munkavállaló aláírását.
 Az új szabály alapján a munkaügyi 
ellenőrök és az adórevizorok ellenőriz-
hetik, hogy a magánszemélyek legálisan 
foglalkoztatnak-e házvezetőnőt, takarítót  
vagy magántanárt.

(n. n.)

Legális foglalkoztatás

Háztartási 
alkalmazottak

A 2005/2006-os tanév dátumai 

csak 13,9%-uk eszik naponta zöldséget, 
gyümölcsöt. Nemcsak Magyarországon, 
de az Európai Unió országaiban is ma-
gas az elhízott gyermekek száma, ennek 
elsődleges okai az egészségtelen táplálko-
zási kultúra és a mozgásszegény életvitel. 
Egy kerületben végzett felmérés szerint a 
gyermekek 70-80%-a túlsúlyos, és min-
den harmadiknak tartáshibája van. 
 A szakemberek az egészségtelen élet-

mód elleni küzdelem egyik legfontosabb 
lépésének tekintik az iskolai büfék kíná-
latának szabályozását. Magyar Bálint ok-
tatási miniszter a témáról rendezett május 
eleji konferencián kijelentette, „a gyerme-
kek egészsége elsőrendű szempont, nem 
rendelhető semmilyen üzleti érdek alá”.  A 
3–18 évesek egészségesebb táplálkozását 
támogató rendelet értelmében tehát bizo-
nyos határértéket meghaladó összetételű 
élelmiszerek a 2006-os tanév kezdetére 
lekerülnének az iskolai büfék polcairól.
 A kerület Önkormányzat oktatá-
si és kulturális osztályának vezetője, 
Győrffyné Molnár Ilona véleménye sze-
rint a szigorú szabályozás nem célraveze-
tő, eredményt úgy lehet elérni, ha már a 
bölcsődékben és az óvodákban elkezdő-
dik az egészséges életre való nevelés. A 
sikerhez a szülők részéről példamutatás-
ra, a társadalom részéről pedig komoly 
összefogásra volna szükség.

Szöllőssy Anna

2005. SZEPTEMBER 1: Az első tanítási nap. 
OKTÓBER 31.–NOVEMBER 5.: Őszi szünet. 
NOVEMBER 16–18.: Őszi emelt szintű szó-
beli vizsgák. NOVEMBER 23–30.: Őszi kö-
zépszintű szóbeli vizsgák. NOVEMBER 25.: 
Az Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpont közzéteszi a középfokú 
központi felvételi vizsgát szervező intéz-
mények jegyzékét. DECEMBER 9.: Jelentke-
zési határidő a központi felvételit szerve-
ző intézmények vizsgáira.
DECEMBER 22. –JANUÁR 2.: Téli szünet.
2006. JANUÁR 20.: Az első félév vége. JANU-
ÁR 27.: Az első félévi bizonyítvány. JANUÁR 

27.: Központi írásbeli felvételi vizsga a hat 
és a nyolc évfolyamos gimnáziumokba. 
JANUÁR 28.: Központi írásbeli felvételi 
vizsga a négy évfolyamos középisko-
lákba. FEBRUÁR 2.: Központi pótfelvételi 
vizsga a négy, a hat és a nyolc évfolya-
mos középiskolákba. FEBRUÁR 10.: A köz-
ponti felvételit hirdető iskolák értesítik 
a tanulókat az írásbeli eredményekről. 
FEBRUÁR 10.: Téli emelt és középszintű 
írásbeli érettségi vizsgák kezdete. FEB-
RUÁR 20. –MÁRCIUS 10.: Általános közép-
iskolai felvételi vizsgák. MÁRCIUS 16.: A 
középiskolák nyilvánosságra hozzák az 

ideiglenes felvételi jegyzéket. MÁRCIUS 
16–22.: Téli emelt szintű szóbeli vizsgák. 
MÁRCIUS 27–31.: Téli középszintű szóbe-
li vizsgák. ÁPRILIS 13-18.: Tavaszi szünet. 
ÁPRILIS 26.: A középfokú iskolák értesí-
tik a tanulókat a felvételi döntésekről. 
MÁJUS 5.: Az emelt- és középszintű írásbeli 
érettségik kezdőnapja. MÁJUS 5–17: Rend-
kívüli felvételi eljárás azokban a középis-
kolákban, ahol a meghirdetett férőhelyek 
legalább 90 százaléka nem telt be. 
JÚNIUS 8–14.: Emelt szintű szóbeli érettsé-
gi vizsgák. JÚNIUS 15.: Az utolsó tanítási 
nap. JÚNIUS 19–21.: Beiratkozás a közép-
fokú iskolákba az igazgató által megadott 
időpontokban. JÚNIUS 19–30.: Középszin-
tű szóbeli érettségi vizsgák. 

A Lágymányosi iskolában mesterek sürögtek nyáron, láthatóan hiányzik is már a diákoknak a közösség, de azért még tarthatna a szünidő
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Az Újbuda Humánszolgáltató és Gyer-
mekjóléti Szolgálat idén augusztus 
15–22. között rendezte meg hagyo-
mányos táborát hátrányos helyzetű 
gyerekek részére az Önkormányzat 
soltvadkerti üdülőjében.

– A tábor legfőbb célja az, hogy pótolja 
azokat a hiányosságokat – főként a higi-
énés nevelésben és mentális területen – , 
amelyeket a nem megfelelő szülői maga-
tartás vagy a rossz körülmények miatt a 
gyerekek nem kapnak meg a családjuktól. 
Így a táborban elsősorban azok a kerületi 
gyerekek vesznek részt, akik szociálisan 
hátrányos helyzetben vannak, nagycsa-
ládban élnek, egyedülálló szülő neveli 
őket, vagy nagy pszichés nyomásnak van-
nak kitéve a válófélben lévő szülők, illet-
ve a zaklatott családi háttér miatt. Ezek a 
gyerekek a nyaralás egy hete alatt aktívan 
kikapcsolódhatnak – mondta lapunknak 
Kisné Tóth Katalin, a Humánszolgáltató 
Központ vezetője. Hozzátette, az 1997. évi 
XXXI. Gyermekvédelmi törvény alapellá-
tásként nevezi meg a gyermekjóléti szol-
gálatok tevékenységi körében a szabadidős 
programok és a nyári táborok szervezését 
is. A résztvevők számára a szociális szak-
emberek mellett klinikai szakpszicho-
lógus is segítséget nyújt, szükség szerint 
speciális egyéni és csoportterápia kereté-
ben, így a tábor mintegy folytatása az év-
közi terápiás munkának.
 Idén a kerület 24 iskolájából 95 gyerek 
táborozhatott tíz kísérővel Soltvadkerten, 
ez a létszám beérkezett igények egyhar-
mada. A gyerekek kiválasztását minden 

iskolában egy erre szerveződött munka-
csoport koordinálja, amelyben az iskola 
igazgatója és gyermekvédelmi szakembe-
re, valamint a Humánszolgáltató Központ 
gyermekjóléti munkatársa vesz részt.
 A tábort Bács Márton alpolgármes-
ter is meglátogatta, aki kérdésünkre el-
mondta, a résztvevők között 8-tól 16 éves 
korig minden korosztály képviselteti 
magát, és ez a kísérőktől alapos felké-
szültséget kíván. Változatos kulturális és 
ismeretterjesztő programokkal várták a 
kamaszokat, így ellátogattak Kecskemét-

Immár tizenharmadik alkalommal 
rendezik meg az Európa-szerte híres 
Sziget Fesztivált. A százhetven nem-
zetközi produkció mellett számtalan 
hazai fellépőt láthatunk Magyarország 
legnagyobb könnyűzenei rendezvé-
nyén. A koncerteket a színvonalas Civil 
Sziget programjai gazdagítják.

Az utóbbi egy héten számos külföldi 
fiatal kérdezősködött a Sziget helyszí-
nével kapcsolatban. Később elég volt a 
karjukon csüngő szalagot látni, s bárki 
tudhatta, ő is „szigetlakó” vagy látogató. 
Itt ugyanis nem számít, hogy honnan 
jössz, hanem, hogy nyitott vagy-e egy 
maratoni multikulturális pörgésre. A 
Sziget Fesztivál bőven nyújt szórakozás-
ra lehetőséget. „A legütősebb világsztá-
rok, 5 nagysátor, 60 helyszín” – ahogy a 
reklámok hirdetik. 
 A budai oldalról a Hajógyári Szigetre 
átívelő híd este 6 után egyre csak ontja a 
tömeget. A négy nyelven köszöntő táblá-
kon túl a sokaság eloszlik, ki-ki a maga 
ízlésvilágának megfelelő színpadok vagy 
sátrak felé. Ám kár lenne azt hinni, hogy 
a Hajógyári Szigeten csak koncertet ér-
demes látogatni. A Civil Sziget keretében 

számos alapítvány, múzeum, egyesü-
let és egyház, sőt a Fővárosi Bíróság és 
a Magyar Országgyűlés is képviselteti 
magát. Felmászhatunk a cserkészvárba, 
majd egy sátorban bridzselni tanítanak, 
míg egy másikban a felfrissülni vágyók 
meditáló jógázással pihenik ki az esti 
koncertek fáradalmait. 
 Akárcsak a többi fesztiválon, in-
nen sem hiányozhat a bungee-jumping, 
melynél az emberek hosszú sorokban vá-
rakoznak, hogy a mélybe vethessék ma-
gukat. Aki nem szívleli a sorban állást, 
és valami finomságra vágyik, levegőben 
csüngő, pöttyös túrórúdi-formákból 
horgászhat ki ajándékokat. A bátrabbak 
szédítő sebességgel csúsznak közel száz 
méteren keresztül egy reklámokkal tar-
kított toronyból induló drótkötélpályán. 
A torony kitűnő reklámfogásnak bizo-
nyul, mert a kevésbé bátor nézelődőket 
is az építmény közelébe csalogatja, ahol 
kedvezményesen vásárolhatnak túra- és 
egyéb sportruházatot. 
 A zenei sokszínűség biztosított: A 
nagyszínpadon hazai és külföldi sztárok 
koncertjei, a Wan2 magazin színpadján és 
a Pannon GSM világzenei színpadon első-
sorban külföldi előadók láthatóak. Noha 

Szigeti impressziók
Programok minden korosztálynak

Jackie Collins:  
Hollywoodi válások
 KÖNYV   Jackie Collins könyveit már 
szinte csak antikváriumokban lehet kapni, 
ám az írónő 2003-ban megjelentett Holly-
woodi válások című könyvét garantáltan 
megtalálod a könyvesboltokban. Jackie 
ismét abba a környezetbe repíti el olvasóit, 
melyet a legjobban ismer: a sztárok világá-
ba. A könyv három sikeres, férjezett asz-
szonyról szól. Mindhármuk küszöbén ko-
pogtat a válás. Shelby Cheney, a legendá-
san gyönyörű angol filmsztár, ugyancsak 
filmcsillag férjével, Linc Blavkwooddal 
komoly problémákkal küzd. Négy éve há-
zasok, de Linc kábítószer-függősége min-
dig a boldogságuk útjába áll. Shelby szereti 
a férjét, de már igazán kezdi unni Linc 
botrányos életvitelét. Vajon meddig tart-
hat ki Hollywood legnépszerűbb párjá-
nak házassága? Cat Harrison erős, sajátos 
stílusú lány. Menő filmrendező rocksztár 
férjjel. Házassága Jumppal tökéletes. Egé-
szen addig, amíg ki nem derülnek a drá-
galátos férj félrelépései. Elviseli-e Cat Jump 
hűtlenségét? Természetesen nem. A válás 
után újabb szerelmi kalandok várják. 
 A történet hihetetlenül izgalmas, nem 
a „letehető könyvek” kategóriájába sorol-
nám. Inkább lányoknak ajánlom.

Rob Thomas:  
Something To Be
 CD   Mostanában rengeteg felbomlott, 
illetve a süllyesztőben eltűnt fiúcsapat 
egy-egy tagja készít szólólemezt, és adja ki 
azt kisebb-nagyobb sikerrel. Rob Thomas 
esetében nagy sikerről beszélhetünk. Az 
egykor nagy népszerűségnek örvendő 
Matchbox Twenty rockzenekar énekes 

dalszerzője máris rengeteg újabb rajon-
góval büszkélkedhet. A zenecsatornákon 
már két száma, az előbb említett kisleme-
zes nóta, a Lonely No More, illetve a This 
Is How A Heart Breaks is sikerrel futnak, s 
mondanom sem kell, fülbemászó dallam-
világával, pop-rockos hangszerelésével 
mindkét dal birtokolja a slágerlisták élét. 
Rob mellesleg számtalan Grammy-díjjal 
büszkélkedhet, hiszen Carlos Santanával 
közösen készített száma, a Smooth 
megasláger volt. A gitármester mellett 
azonban több előadó is együttműködésre 
bírta a sztárt, így eddig már 75 millió el-
adott lemezen szerepelt.

Az 50 első randi
 DVD   Henry (Adam Sandler) állator-
vos és ezen kívül Hawaii csődöre. Nagyon 
fél az elkötelezettségtől, ezért nála csak 
és kizárólag a szigetre látogató csinos tu-
risták jöhetnek szóba egészen addig, míg 
egy reggel meg nem pillantja Lucyt (Drew 
Barrymore) egy étteremben: rögtön bele-
szeret. Megszólítja a lányt és randira hívja. 
Másnap Henry ugyanabban az étterem-
ben várja a lányt, aki ugyan megérkezik, 
de nem ismeri fel a fiút, furcsa módon 
elsétál mellette. Az étterem vezetője felvi-
lágosítja Henryt, hogy Lucy súlyos problé-
mákkal küszködik: volt egy autóbalesete, 
melynek következtében a lány fejsérülést 
szenvedett és a rövidtávú memóriája kép-
telen raktározni a baleset után történteket. 
Henryre hatalmas feladat vár: minden 
nap újra és újra meg kell hódítania a hőn 
áhított lányt. Úgy tűnik, hogy a kapcsolat 
teljesen simán működik, ám Lucy mégis 
szakításra kéri Henryt. A filmet nagyon 
ajánlom, mert elképesztően vicces és a  
színészek alakítása is szórakoztató.

MINDENFÉLÉT AJÁNLÓ

Tábor Soltvadkerten
Hátrányos helyzetű gyermekek üdülése

itt is felcsendül egy-egy magyar zenekar, 
többségük főként a Siemens színpadon 
hallható. A rock és metál rajongók a Ha-
jógyári Sziget bejáratától jobbra található 
Hammerworld színpadon tombolhatnak 
kedvenceik zenéjére. Ezeken kívül még 
több, kisebb színpad és sátor nyújt szóra-
kozási lehetőségeket, mint pl.: karaokee-
show és táncversenyek.
 A színpadok és nagysátrak között, 
bár inkább a periférián húzódnak meg 
a látogatók sátrai. A Sziget egyben egy 
óriási kemping is, mert a hetijegy meg-
vásárlásával bárki felverheti sátrát az erre 
a célra kijelölt helyeken. A sátrazók nagy 
része nem magyar, sőt a Szigetet külföldi 
többség jellemzi. A legtöbben Németor-
szágból, Franciaországból és a környe-
ző országokból érkeztek. Úgy tűnik, a 
fesztivál közönségét nemcsak a zenei és 
kulturális programok vonzották, hanem 
Budapest látnivalói is. Ezért sok „zöld 
karszalagos” fiatalt látni szerte a város-
ban: a várban, a Váci utcában vagy a Gel-
lért fürdő közelében. 
 A Fesztivál nulladik napján meg-
rendezett Illés koncerttel a szervezők az 
idősebb korosztályt is megmozgatták. 
Talán egy-egy régebbi zenekar is helyet 
kaphat majd a jövőbeli Sziget program-
sorozatában, melynek segítségével lassan 
bekövetkezik, hogy szülők és gyermekeik 
egyaránt beírhatják naptárjaikba nyári 
programként: „A Szigetre megyünk.”

Farkas Annamária

re és Ópusztaszerre is. A Vöröskereszt 
szakelőadója egynapos előadás keretében 
az alaptudnivalókról és az elsősegély-
nyújtásról adott részletes tájékoztatást. A 
drogprevenciós program részeként egy 
kigyógyult, korábban drogfogyasztó fia-
talember mutatott új magatartási mintát 
a veszélyeztetett gyerekeknek. A kézmű-
ves foglalkozásokon lehetőség volt többek 
között a gyöngyfűzésre, az üvegfestésre, a 
sportolást testnevelő tanárok segítették.
 A gyerekek elhelyezéséről az alpolgár-
mester elmondta, az önkormányzati üdü-
lőben a közelmúltban teljesen felújították 
a vizesblokkokat. Átrendezték a szobákat 
is, az emeletes ágyakat rendesekre cserél-
ték ki, így a tágasabb négyágyas szobák-
ban kényelmesen elfértek a táborozók.

-d-

Ha úgy érzed…
…több van benned, mint amennyit eddig megmutathattál
…jól kommunikálsz …akár szóban, akár írásban
…inspirál a versenyhelyzet
…szeretnéd, ha könyv készülne rólad, általad
…szeretnéd, ha te lennél az új(budai) Megasztár, de nem tudsz énekelni
…szeretnél sok híres embert megismerni
 
…akkor inspiráld Múzsádat a csókra,  
és mutasd meg magad a világnak! Várjuk minden újbudai diák 
jelentkezését a „Múzsák csókja” tehetségkutató versenyre:

 a)  alkotói (vers- és prózaíró): „Újbuda ifjú írója”
 b)  előadói kategóriában: „Újbuda ifjú kommunikátora”

Pályázhat minden 12-18 év közötti Újbudán élő vagy tanuló diák, aki legkésőbb október 3-ig elküldi je-
lentkezését az Újbuda TV szerkesztőségébe! Persze kell egy-két kis apróság a pályázathoz (Ígérjük ez az 
egyetlen kötött dolog, utána szabadon alkothatsz és szerepelhetsz):
 a)   Egy fényképes bemutatkozó fogalmazás (nem amerikai stílusú, hanem összefüggő szöveg) 
        A címe legyen: „Ez vagyok én, ilyennek látnak mások, és ilyen szeretnék lenni.”
 b)  Csak az alkotói kategóriában: egy szabadon választott, kötetlen terjedelmű saját mű, vagy 
        annak 2-3 oldalas részlete (amit te is szívesen (f)elolvasnál) … rád bízzuk!

 Komolynak hangzik, ugye? Készen állsz a startra?

MÚZSÁK CSÓKJA
MUTASD MEG ÖNMAGAD!

Ha mehet a játék, de kérdésed van, akkor hívd a 06/70/556-9360 vagy a 
06/20/555-2626 telefonszámot. Ha pedig lemerült a kártyád, akkor írj e-mailt a 
muzsakcsokja@ujbudatv.hu címre. További információkat 
az Újbuda TV honlapján és az Újbuda TV műsoraiban láthatsz.

SZEPTEMBER 9.,  
PÉNTEK 
Fonó Budai Zeneház 
19 óra: Te + Te. Borbély 
– Dresch! A két fúvós-

szólista és zenésztársaik közös koncertje
A38 Hajó 21 óra: Deti Picasso (Orosz-
ország), Russendisko (Németország), 
Grencsó István, Másfél
MU Színház 23 óra: Szalóki Ági Hallgató 
című lemezének bemutató koncertje
SZEPTEMBER 10., SZOMBAT 
Fonó Budai Zeneház 19 óra: Szabados 
György és az Új Dimenzió Műhely; 20 
óra: Magony vonósok
MU Színház 20 óra: Éri Jenő Dobképek 
című kiállítását megnyitja Kádár Miklós 
Mihály, közreműködik Gerőly Tamás, 
ütőhangszerek
A38 Hajó 21 óra: Netslov, Volkov Trió 
(Oroszország), Lantos Zoltán  
SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP 
MU Színház 20 óra: a Budapesti Francia 
Intézet és a MU bemutatja: Utolsó tájkép 
Nagy József (Szkipe) mozgás, Vlagyimir 
Taraszov (Litvánia) ütőhangszerek 
MU Színház 21.30 óra: Dresch Mihály és 
Vlagyimir Taraszov közös improvizációja

Újbuda
JazzfesztiválErdélyi árvízkárosult fiatalokat látott 

vendégül a Csillebérci Szabadidő Köz-
pont augusztus 20. és 29. között.

A határon túli gyermekek a Reménysugár 
Erdélyért Akció segítségével érkeztek Ma-
gyarországra, amelyet az MSZP Karitatív 
Tagozata szervezett. Elsőként a XI. kerüle-
ti Önkormányzat jelentkezett, hogy fedezi 
20 határon túli fiatal utazási, étkezési és 
szállásköltségeit, majd a kezdeményezés-
hez a II. kerületi Önkormányzat is csatla-
kozott, így összesen 65 gyerek utazhatott 
Magyarországra. Az akciót a Magyar Vö-
röskereszt romániai társszervezete köz-
reműködésével bonyolította le, a Román 
Vöröskereszt munkatársai értesítették a 
táborozás lehetőségéről az árvízsújtotta 
erdélyi településeket.
 A Magyar Úttörők Szövetsége a Csil-
lebérci Szabadidő Központban helyezte el 
az árvízkárosultakat, és változatos prog-
ramokat szervezett a több mint egyhetes 
táborozás idejére. A gyerekek jártak az 
Állatkertben, a Fővárosi Nagycirkuszban, 
megtekintették a Parlamentet és a budai 
várat, részt vettek hajókiránduláson, vá-
rosi portyázáson, filmvetítéseken és ren-
geteg vetélkedőn. 
 Az erdélyi fiatalokat magyarországi 
árvízkárosult gyerekek követik Csillebér-

cen, mert hazánkban is egyre több tele-
pülést árasztanak el a megduzzadt folyók 
és patakok. A szervezők arra is felkészül-
nek, hogy sokan nem tudják lakóhely-
ükön elkezdeni az iskolát, ezért oktatási 
helyszíneket biztosítanak az esetleges  
csillebérci iskolakezdéshez. 

Üdülés erdélyi gyerekeknek

Hallod, milyen erősen kopogtat a múzsa 
az ajtón? Ne habozz, engedd be!
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A kertészet elérhetősége:
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 1092/5 hrsz. 
(a Nagybani Virágpiac mellett)
40-es busz Madárhegy nevű megálló
Telefon: 06-1/246-2872, Fax: 06-1/247-1071
E-mail: info@safru.hu.   weblap: www.safru.hu

Augusztus végén, az ősz küszöbén  
elkezdjük tervezgetni, milyen gyümölcs,  
szőlő-, ribizli-, egres-, málna- és eperféléket 
szeretnénk kertünkbe. 

A Safru Kertészet már beültette, Önnek 
csak ki kell választania, és máris viheti haza 
a megálmodott fajtákat, némelyiket már 
terméssel együtt. 

Vásárláskor munkatársaink elmondják,  
hogyan ültessék, gondozzák a növényeket.

Önnek

Nyitva minden nap!
Saját parkoló, büfé házi lángossal! 

neveltük!

Egyet fizet, kettőt kap!
Tujavásár a készlet erejéig!

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

Budapest XI. kerület, Bornemissza 
utcai kertes házban emelet + tető-
tér beépítésével kialakítandó 7 db 

38-70 m2 alapterületű lakás  
2006. június 30-i átadással  

megvásárolható.

ELADÓ LAKÁSOK!

Budapest XI. kerület, Ibrahim  
utcában háromszintes, 3 lakásos, 
szabadon álló lakóépületben egy 
emeleti és egy tetőtéri lakás eladó.





A HILD Rt. Magyarországon egyedülálló módon a nyugdíjasok segítésére létrejött szolgáltató. A vállalat 
hátterét Európa egyik legnagyobb pénzintézete a Deutsche Bank biztosítja, melynek éves eszközállomá-
nya tízszer meghaladja az éves bruttó hazai összterméket (forrás: KSH, www.db.com 2004 éves jelentés).

A HILD célja, hogy hosszú távú kapcsolatot építsen ki a nyugdíjasokkal, mely őszinteségre, megbízható-
ságra és tisztességre épül. 

A HILD örökjáradék programot kínál nyugdíjasoknak, mely lakásért járó életjáradék. A program maga-
sabb életminőséghez és nagyobb lehetőségekhez segíti hozzá a nyugdíjasokat. 

A HILD örökjáradék révén a szerződő nyugdíjas partnerünk megkaphatja lakása értékének akár 20%-
át már a szerződéskötést követően, mellyel megvalósíthatja régóta dédelgetett álmait, vágyait. Ezen felül 
folyamatos és garantált havi járadékot utal át a HILD, mely évente inflációkövető. A havi járadék értéke 
jellemzően meghaladja a nyugdíjat, ezáltal a nyugdíjas rendelkezésére álló havi jövedelme lényegesen meg-
emelkedik, melynek révén mindennapjai könnyebbé válnak. 

A HILD az örökjáradék programon kívül saját alapítványán keresztül is azon dolgozik majd, hogy a nyug-
díjasok életkörülményei javuljanak, és részévé váljanak egy olyan közösségnek, mely érdekeiket képviseli. 
Az alapítvány különböző nyugdíjasszervezetekkel együttműködve igyekszik megoldást találni a nyugdíja-
sok problémáira és támogatást nyújtani ahhoz, hogy független és aktív életet élhessenek.

A HILD elérkezettnek látja az időt, hogy a magyar nyugdíjasok is megkapják az elismerést és a lehetőséget 
arra, hogy magasabb minőségű életet éljenek, melyet megérdemelnek!

Ebben kíván segítséget nyújtani a HILD. Kérdéseivel kérjük, keressen fel bennünket irodánkban hétköz-
nap 9-17 óráig az V. kerület, Széchenyi u. 1. sz. alatt vagy érdeklődjön telefonon: a 06-40-200-645 helyi 
tarifával hívható kék számon.

Éljen egy jobb életet…
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Pórul járt trükkösök
Határozott viselkedésével, lélekjelenlété-
vel elriasztotta a trükkös tolvajokat egy 
81 éves néni. Augusztus 10-én délelőtt 
csörrent meg a telefon Mezőkövesd utcai 
lakásában. A telefonáló bemutatkozott, és 
elmondta, a nyugdíjintézetből hívja, mert 
a postás hamis pénzt adott át neki a leg-
utóbbi nyugdíj kifizetésekor, s az összeget 
most kénytelenek visszavenni tőle jegyző-
könyv ellenében. A néni azt felelte, nem ad 
át semmiféle pénzt. Ennek ellenére megje-
lent egy 30 év körüli férfi a lakásán azzal, 
hogy ő jött a hamis pénzért a nyugdíjin-
tézetből. Az idős asszony azonban nem 
engedte be lakásba, telefonált a szomszéd-
jának, hogy jöjjön hamar, mert baj van! A 
szomszéd megjelenésére aztán az idegen 
kereket oldott. A trükkös csaló az asszony 
leírása szerint 170 centiméter magas, ki-
csit testes férfi volt, fekete baseballsapkát, 
fekete napszemüveget, világos dzsekit és 
sötét nadrágot viselt.

Könnyű célpont  
Egy fiatal vállalkozó július 25-én este ki-
lenc után leparkolta az autóját a Budaörsi 
úton. A két ülés között felejtette a táskáját, 
ami jól látható célpont volt a bűnözők szá-
mára. Míg ügyét intézte, feltörték a kocsi-
ját és elvitték a táskát, melyben közel 14 
millió forint volt...

Hirtelen mozdulat
Egy 68 éves asszony arany nyakláncát 
rabolták el erőszakkal augusztus 11-én 
tizenegy óra után a Károli Gáspár térnél. 
Megszólította egy ismeretlen férfi, kü-
lönböző kérdéseket tett fel, s miközben 
a hölgy válaszolt, hirtelen letépte a nya-
kában levő láncot, majd elmenekült. Az 
áldozat megpróbált ellenállni, a nyakék 
egy részét, rajta egy láncon függő, női fejet 
ábrázoló medállal így is sikerült elvinnie 
a tettesnek. A kár 100 ezer forint. Az el-
követő 20-30 éves, 170 centiméter magas, 
vékony testalkatú, fekete tüsi hajat viselő, 
fekete szemű férfi, aki a bűncselekmény 
elkövetésekor bordó pólót viselt, amin va-
lamilyen fehér betűs felirat volt látható. A 
rendőrség kéri, aki bármit tud a tettesről, 
értesítse a kerületi kapitányságot a 381-
4300-as telefonszámon.

Kártyatolvajt keresnek
A hatóság büntetőeljárást folytat a Btk. 
316. § (1) bekezdésbe ütköző lopás vétsége 
miatt ismeretlen tettes vagy tettesek ellen, 
aki (akik) 2005. május 27-én 19 óra és má-
jus 28-án 00.30 perc közötti időben a XI. 
kerület, Mányoki úton parkoló Audi A3 
típusú HSU-790 forgalmi rendszámú gép-
kocsi csomagtartóját feltörte (feltörték), és 
a csomagtartóban lévő H. Judit szombat-

helyi lakos táskájából két bankkártyát el-
tulajdonított (eltulajdonítottak). A bank-
kártyákat a tulajdonos letiltotta, de a lopás 
és a letiltás közötti időben egyszer sikeres 
pénzfelvétel történt. A feltételezett elköve-
tő a képeken látható férfi.
Kérjük mindazokat, akik a férfit felismerik, 
jelentkezzenek napközben a 381-4300/51-
249, valamint bármikor a 381-4300 telefon-
számon, továbbá az 06/80/555-111 telefon-
tanú-vonalon és a zsomborg@orfk.b-m.hu 
e-mail címen is.

Elsült az egylövetű 
Elsült egy pisztoly augusztus 10-én reggel 
a Kérő utcában. Egy 83 éves asszonyt ért a 
lövés, aki súlyos, életveszélyes sérülést szen-
vedett. Az egylövetűt 30 évvel ezelőtt készí-
tette a hölgy férje, aki fegyvermester volt 

egykor, és elmondása szerint önvédelemből 
tartotta a lakásában. Az asszony takarítás 
közben találta meg a fegyvert, s mikor a 
kezébe vette, az elsült, és a lövedék a hasá-
ba fúródott. A mozgássérült férj értesítette 
telefonon a mentőket és a rendőrséget. A 
rendőrségi fegyverszakértő megvizsgálta 
a házilag gyártott pisztolyt, s elmondta, a 
rendkívül érzékeny zárszerkezet már ki-
sebb ütéstől is működésbe lép. 

Rablás a tónál
Augusztus 19-én kora este egy 42 éves fér-
fi leült az egyik padra a Feneketlen-tónál, 
a hátizsákjából elővette a korábban vá-
sárolt boros palackot, s ivott belőle. Nem 
sokkal később körbeállta három ismeret-
len. Az egyik férfi tüzet kért tőle, s miköz-
ben nyújtotta az égő öngyújtót, az hirtelen 
beleöklözött az arcába, a társa pedig mell-
be rúgta. Még látta, ahogy a harmadik 
személy a zsákja felé nyúl, aztán elájult, 
és csak hajnali 4 óra felé tért magához. A 
támadói elvitték hátizsákját a benne levő 
iratokkal és OTP kártyájával együtt. A 
kár 20 000 forint. Az egyik támadó körül-
belül 30-40 éves, sportos testalkatú, 180 
centiméter magas, rövid hajú, sötét bőrű 
férfi. Fekete póló, kék farmer volt rajta, és 
akcentussal beszélte a magyar nyelvet. A 
másik 30-35 éves lehet, zömök, 165 centi 
magas, szintén sötét bőrű személy, ő vilá-
gos pólóban volt. Harmadik támadójáról 
a sértett nem tudott személyleírást adni. 

Mint a filmekben...
Augusztus 21-én egy kerületi pizzéria 
kerthelyiségében szeretett volna két fiatal-
ember ebédelni, de szóváltásba keveredtek 
előbb a pincérnővel, majd a pizzéria főnö-
kével amiatt, hogy hova akarnak ülni. A 
vita elmérgesedett, dulakodásba, majd ve-
rekedésbe torkollott, melybe a két vendég-
gel szemben a teljes személyzet bekapcso-
lódott, ott ütötték a fiatalembereket, ahol 
érték. Ők sem maradtak adósak, egyikük 
úgy csapta arcul a pincérnőt, hogy eltörött 
az orra. A kedélyek csak nagy nehezen 
csillapodtak le. A mentő kiérkezéséig a 
sebesültek ápolását egy fül-orr-gége szak-
orvos kezdte meg, aki a verekedés idején 
véletlenül éppen a pizzázóban tartózko-
dott. A rendőrség vizsgálatot indított az az 
éttermi verekedés ügyében.

RENDŐRSÉGI HÍREK

Július 30-án a kora délutáni órák-
ban kigyulladt a Móricz Zsig-
mond körtéri Gombában műkö-
dő kínai üzlet. A tulajdonos nem 
sokkal dél után zárt be, ezután 
törték be ismeretlen tettesek a ki-
rakat üvegét és dobtak gyúlékony 
anyagot a boltba. A keletkezett 
tűzben senki nem sérült meg, 
azonban az árukészlet teljesen 
tönkrement és magában az épü-
letben is jelentős károk keletkez-
tek. A lángokat a tűzoltók fékez-
ték meg. A rendőrség közveszély 
okozása miatt indított nyomozást. 
A vizsgálatok lezárása után a bolt 
bérlője megkezdte a helyiség hely-
reállítását. A tűzeset nem befolyá-
solja a műemléképület tervezett 
eladását – erről az Újbuda ez évi 
15. számában adtunk hírt –, hisz 
az amúgy is teljes felújításra szo-
rul. Az értékesítési pályázat ered-
ménye ősz elejére várható.

Helyreállítják a leégett Gombát

Piszkos munka
2005. augusztus 6-án délelőtt 11 óra körül 
Gazdagréten a Törökugrató u. 6. sz. ház-
hoz egy vízszerelő érkezett. Befejezvén a 
munkát, óriási barna nejlonzsákot cipelt. 
„Hibaelhárítás” című furgonjához lépett, 
és mielőtt beszállt volna a fiatalember, a 
zacskót tartalmával együtt a másik fehér 
kocsi mellé „rejtette”, természetesen elő-
ször körbe vizslatott. Vettem a fáradságot, 
és a Törökugrató u. 6. szeméttárolójának 
ajtajában elhelyeztem. Remélem, elviszik a 
kukások. Önök szerint mi a megoldás, ha 
egy-egy „mester” piszkot csinál?

Szentiváni Zénó, Törökugrató u.

A Gellért-hegy szégyene
Régi gellérthegyi lakosként felháboro-
dással írom Önöknek soraimat, az ún. 
Mottone Holdings Kft. néven elhíresült 
cég ízlésromboló „fesztiválja” kapcsán, 
mely szeretett Gellért-hegyünkön látható. 
Nap, mint nap arra járva tapasztalhatjuk, 
hogy nemcsak az ide látogató külföldi-
ek, de az itt élő lakosok sem sétálhatnak 
kedvükre a szobor körül, mert kora dél-
előttől már csak 5 euró befizetése mellett 

tekinthetünk le a szép panorámára. De 
mi, akik itt élünk, sétálhatunk másfelé is a 
hegyen, de az az ízléstelenség, mely feszti-
vál címmel itt zajlik – elképesztő. Rozsdás 
babakocsi, rozsdás gyerekroller, marmon-
kanna, teherautók, buszok összevisszasá-
ga, majd a pénzbeszedő konténere, fiatal 
hölgyek és urak, akik pénzbehajtóként 
lesnek minden odatévedőre, hogy a köte-
lező 5 eurót beszedhessék. Ma már ott tart 
a fent nevezett kft., hogy ha netán valaki 
arra merészkedne, hogy a szép panorámát 
fotózza, nem teheti, mert minden lehe-
tő és lehetetlen helyen sorompók, rácsok 
vannak, a Citadellához vezető utakon 
vasrácsok gátolják. A kft.-nek nincs joga 
pénzt szedni, ahogy a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóságtól erről értesültünk.
 Azt szeretnénk, ha valaki – aki erre 
illetékes – megtekintené, és adott esetben 
intézkedne is, hogy ez a város szégyene 
mielőbb eltűnjön az ide látogató turisták, 
és az itt élő, és a várost nagyon szerető  
lakosok szeme elől.

(Név és cím a szerkesztőségben)

Olvasónknak tökéletesen igaza van, noha a 
sorompót ideiglenesen felemelték – a szerk.

OLVASÓI LEVELEK

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDELÁTOGATÓKAT!

A feltételezett kártyatolvaj fényképe
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Kos
március 21–április 20.

Legyen végre határozott, merjen a saját 
feje után menni. Ha kigondolt valamit, 
hajtsa végre, ha vágyik valamire, szerezze 
meg magának. Érvényesítse az érdekeit, 
persze mások szempontjainak a figye-
lembevételével. Az időpont és a körülmé-
nyek is megfelelőek egy régóta tervezett 
utazás lebonyolítására. Számíthat apróbb 
egészségügyi problémára. Változtasson az 
étrendjén. Karrierjében jelentős fordulat 
következik be.

Bika
április 21–május 20.

Az önben felgyülemlett elfojtott düh első-
sorban a munkahelyén okozhat konflik-
tusokat, mert úgy érzi, munkatársai nem 
kedvelik, a pozíciójára törnek. Miután 
valószínűleg egyszerűen csak rosszul méri 
föl a helyzetet, próbáljon nagyobb türelmet 
és önfegyelmet tanúsítani, különben a ma-
gatartása valóban kiválhatja kollégái ellen-
érzését. Amennyiben veszélyes gépekkel 
dolgozik – akár otthon is – ügyeljen a vég-
tagjaira, mert könnyen megsérülhetnek.

Ikrek
május 21–június 21.

Érzelmileg instabillá válik, könnyen ha-
ragra gerjed, túlságosan érzékeny reagál 
minden apróságra. Keressen fel egy orvost 
vagy pszichológust, akivel megbeszélheti 
problémáit.  Pénzügyei mind jobban ösz-
szezavarodnak, nagy erőfeszítésébe kerül 
rendet rakni bennük. Ne sajnálja erre az 
időt és a fáradságot, és meghozott dönté-
sei végrehajtásában legyen határozott.

Rák
június 22–július 21.

Ha sikerül megoldani egy-egy kényesebb 
problémát, az nemcsak jó érzéssel tölti el, 
de az önbizalmát is növelheti. Hatalmába 
keríti a magányvágy, át akarja gondolni az 
elmúlt pár hónap történéseit. Feltétlenül 
tegye meg, tisztázza magában élményeit 
és a hozzájuk fűződő érzéseit, gondolata-
it. Lehetőség szerint kerüljön el minden 
olyan helyzetet, amelyben valamilyen 
erőszakos cselekedet elszenvedője lehet.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

Különösen ügyeljen az egészségére, ne 
kockáztasson semmit. Ne napozzon túl 
sokáig, ne dolgozzon erejét meghaladó-
an, és válogassa meg alaposan, mit eszik. 
Egy túlságosan magabiztos ember próbál 
erőszakosan beleavatkozni az életébe, 
amit semmiképpen se engedjen, ha kell, 

a konfliktust vállalva is szálljon szembe 
vele. Magánéletéről, romantikus ügyeiről 
senkivel se beszéljen, mert egy közeli ba-
rátja visszaélhet a bizalmával. Estéit most 
inkább töltse otthon, kerülje a nagy társa-
sági összejöveteleket. 

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Szellemileg friss és összeszedett lesz, ezért 
simán mennek majd a dolgai, és ez főleg 
a munkájára lesz jó hatással. Egy koráb-
bi befektetése most hozza meg a hasznát. 
Bármennyire is szeretné elkerülni, vitába 
keveredik a rokonaival vagy a családjával, 
szerencsére ennek nem lesznek hosszú tá-
vú következményei. Fokozottan ügyeljen 
a testi épségére, különösen a végtagjaira, 
mert könnyen megsérülhet.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Társaságban legyen óvatos! Gondolja át, 
hogy kinek mit mond, vagy hogy milyen 
dolgokba megy bele, mert rosszakarói 
visszaélhetnek a jó szándékával vagy a ne-
vével. Jó lenne, ha megfontoltabb, másfelől 
önállóbb lenne, és kevésbe hallgatna má-
sokra. Szeretne összebarátkozni valakivel, 
azzal azonban legyen tisztában, hogy sok 
problémát, gondot okoz majd kapcsola-
tuk. Ezért jobban teszi, ha nem erőlteti a 
dolgot. Szórakozzon többet, szüksége van 
a kikapcsolódásra.

Skorpió
október 24–november 22.

Ingatlannal kapcsolatos dolgok határoz-
zák meg a következő napjait. Ügyeljen 
arra, hogy az anyagi lehetőségeit ne lépje 
túl, ebben az időszakban hajlamos lesz 
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (Ő, P, S, 
G, J). 13. Szerencsejáték. 14. Klasszikus 
művészet. 15. Hosszúra nyúlt növényi 
sejt, névelővel. 16. A lábaihoz. 17. „Me-
lyet annyi század vihara sem …” (Arany: 
Toldi szerelme). 20. Tám betűi keverve. 
21. Kicsinyítő képző. 22. Öv, angolul. 23. 
Menekül. 25. Rangjelző szócska. 26. Ritka 
férfinév. 28. Ferenc becézve. 30. Színész, 
rendező (Árpád). 32. Egyenletes felületű. 
34. Tisztítóeszköz. 36. Példás Tolna me-
gyei település. 38. Esztendei. 40. Henger 
alakú eszköz súlyos tárgyak gördítésére. 
42. Vízinövény. 43. Ösztökéléssel rábír-
ná. 44. Magyar Optikai Művek, röv. 45. 
Cremonai hegedűkészítő (Nicolo). 47. És 
Londonban! 48. Balkáni népcsoport. 51. 
Shakespeare királya. 53. Betakarít. 54. 
Gonosz kívánság. 56. Az udvarban, népi-
esen. 59. Magasodna. 61. Görög betű. 62. 
Kebel. 64. A távolabbi szintén ne (2 szó). 
66. Időszak. 68. Varró mozdulatot tesz. 70. 
Kettévág. 72. Urán és germánium vegyje-
le. 73. Svédszekrény (PLINT). 75. Norvég, 
svéd és osztrák autójelzés. 76. Kulcslyu-
kon keresztül nézelődik.
FÜGGŐLEGES: 1. Olimpiai bajnok vívónőnk. 
2. Fennsík a Közel-Keleten. 3. Nagytétény 
része! 4. Latin kötőszó. 5. Budapesti orvos-

Stancsics Erzsébet: 
Nyárkereső

egyetem egykori névbetűi. 6. Francia lap 
(CARTE). 7. Sírásó egynemű betűi. 8. Fa-
latozik. 9. Vastag szaruképződmény állati 
lábon. 10. Kripton vegyjele. 11. Omladék. 
12. Asztarté másik neve. 18. Tüzelnivaló 
kb. 1 méter hosszú darabokból álló rakat. 
19. Dal. 22. Füzetbe jegyez. 24. A székely 
társadalom középső rendje a közép- és 
újkorban. 27. Mesebeli táltos. 29. Észak-
olasz kikötőváros. 31. Hidegtől keménye-
dő. 33. Idegen női név. 35. Hiánytalan. 37. 
Részben hozzámegy! 38. Ádám párja. 39. 
Elő-indiai bennszülött lakos. 41. Egy ki-
csit megorrol! 46. Nagy, tömör golyó. 49. 
Muzsika. 50. Az idézet második sora (R, 
P, K, E). 52. Rock and …, táncfajta. 53. 
Méret, ismert idegen szóval. 55. … et le-
ge! Vedd és olvasd! 57. Szúrná. 58. Szerep 
a Turandotban. 60. Afrikában élő nagyon 
sötét bőrű ember. 63. Összetételekben el-
vonatkoztatottabb alkalmazást jelöl. 65. 
Lepényleső. 67. A víz és a só mennyisé-
gét szabályozó páros szerv. 69. Rin-…-…, 
kutyasztár. 71. Zenei félhang. 72. Német 
város a Duna mellett. 74. Intő egynemű 
betűi. 77. Pertu.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 
50. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 7.
A 17. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Suhamló, illanó fecskék tán válni jön-
nek, sűrűn keringenek, búcsúznak, elkö-
szönnek.” A NYERTES: Kudorné Farkas Éva, 
XI., Rákó u. A nyeremény, a hat alkalomra 
szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdió-
ba, a szerkesztőségben vehető át.

A költeményből idézünk két sort.
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KERESZTREJTVÉNY

Cukkíni citromos öntettel
HOZZÁVALÓK: 
5 db közepes méretű cukkíni, 5 gerezd 
fokhagyma, fél citrom, olívaolaj, só, ba-
zsalikom, bors
ELKÉSZÍTÉSE: 
Mossuk meg a cukkínit, és szeleteljük 
hosszában ujjnyi vastagságúra. Sózzuk 
meg mértékletesen, hagyjuk állni kb. 20 
percig, töröljük szárazra, és süssük ropo-
gósra mindkét oldalát. Tegyük papírszal-
vétára, hogy az olaj eltávozhasson. Kever-
jük össze az olívaolajat, a bazsalikomot, 
a borsot, az összezúzott fokhagymát és a 
citrom levét. Azonnal is tálalhatjuk a cuk-
kínit, ráöntve a keveréket, de ha egy óráig 
állni hagyjuk a keverékkel leöntve, akkor 
az ízek jobban összeérnek. Pirítóssal tálal-
va kiváló vacsora az egész családnak. 
EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOK:
A cukkíni vitamindús zöldség; a fokhagy-
ma és az olívaolaj a szív- és érrendszeri 
betegségek ellen véd; a bazsalikom pedig 
antibakteriális hatású. Ennek a receptnek 
szinte minden alkotórésze gyógyerővel 
bír. Bánjunk csínján a sóval! 

Töltött paprika hajdinával
HOZZÁVALÓK: 
20 dkg hajdina, 2 kg tölteni való (TV!) 
paprika, 25 dkg trappista sajt, 1 fej vörös-
hagyma, 1 dl olaj, 60 dkg pulykahús, 2 db 
leveskocka, 1 csokor petrezselyem, só
ELKÉSZÍTÉSE: 
Pároljuk meg az olajon a hagymát, majd 
gyúrjuk össze egyenletesen a darált hús-
sal, a hajdinával és az apróra vágott pet-
rezselyemmel. Adjuk hozzá a csipetnyi 
sót. Távolítsuk el a paprika magházát, 
és lazán töltsük meg a töltelékkel, hogy 
fővés közben legyen hely a hajdina tágu-
lásának. Készítsünk a leveskockából any-
nyi levest, hogy meg tudjuk benne főzni 
a paprikákat. Ha kész, tegyük kivajazott 
tűzálló tálba, majd szórjuk meg a reszelt 
sajttal és süssük össze.
EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSOK:
A hajdina eleink nem mindig népszerű 
eledele volt. Napjainkban ismét reneszán-
szát éli, ami nem csoda, hiszen értékes 
a vitamin- és ásványi anyag tartalma. A 
proteinekben gazdag pulykahús kiváló a 
fehérje pótlására.

Egészséges, könnyű ételek

2005. aug. 31–szept. 14-ig
HOROSZKÓP

némi könnyelműségre. Érdeklődése az el-
vontabb – esetleg az ezoterikus – dolgok 
felé fordul, időnként talán túlságosan is. 
Kíváncsiságát elégítse ki, de mindez ne 
menjen egyéb teendői rovására.

Nyilas
november 23–december 22.

Későbbi életét és sorsát meghatározó na-
gyon fontos döntést kell meghoznia – a 
karrierjével, az anyagi helyzetével vagy a 
szerelemmel kapcsolatban –, és ebben 
csak önmagára számíthat. Legyen meg-
fontolt, így legalább önmagának nem kell 
majd szemrehányást tennie meggondolat-
lansága miatt. Szándékairól, reményeiről, 
terveiről visszafogottan beszéljen. Konf-
liktusba keveredhet a szomszédjával: sze-
mérmességből ne mondjon le érdekeiről.

Bak
december 23–január 20.

Jó hangulatú napok várnak Önre, és ettől 
optimistábban fogja látni a világot. Kü-
lönösen a munkahelyén érzékel kedvező 
változásokat: eddigi kemény munkájának 
köszönhetően egyre inkább megbecsülik, 
tisztelik, és ez hamarosan a fizetésén is 
meglátszik majd. Jó lesz az otthonában a 
légkör, minden felmerülő problémát gyor-
san megoldanak. Ez a kedvező időszak az 
egészségi állapotára is kitűnő hatással lesz. 
Talán még sportolni is elkezd, ha rájön, 
hogy a jó közérzetért tenni is kell. 

Vízöntő
január 21–február 19.

A munkahelyén bekövetkező változások 
kötik le figyelmének és energiájának a leg-
nagyobb részét. Idegállapotára nem lesz 
túl jó hatással ez az időszak, és állandóan 
elkalandozó fantáziája figyelmetlenné, 
meggondolatlanná teszi, úgyhogy na-
gyobb összegű vásárlásra vagy utazásra 
jobb lenne nem most vállalkoznia. Egy 
igen érdekes emberrel ismerkedik meg, 
aki jelentős hatással lesz személyiségének 
alakulására.

Halak
február 20–március 20.

Csökken a fizikai és a szellemi aktivitá-
sa, semmibe sincs kedve belefogni, mind 
többet álmodozik. Ebből az átmeneti ál-
lapotból egy váratlan, konfliktusokkal 
terhelt, igen jelentős változás zökkenti ki, 
ami bekövetkezhet a családi körülmé-
nyeiben vagy a munkahelyén. Felbukkan 
a környezetében egy igen vonzó személy 
az ellenkező nemből, akivel igen gyorsan 
érzelmektől sem mentes ismeretséget köt, 
ám azzal legyen tisztában, hogy kapcsola-
tuk nem lesz hosszú életű. 

ÉLŐVILÁG

A Feneketlen-tóban 30–40 évvel ezelőtt 
nem volt annyi teknős, mint most. Lehet-
séges, hogy egyáltalán nem voltak benne 
teknőcök. Mikor azonban a hetvenes évek 
elején megjelentek az állatkereskedések-
ben az ékszerteknősök, hamarosan a tóba 
is megérkezett az első megunt példány, 
melyet aztán számos társa követett. 
 Ha a tó nyugati partján figyeljük ked-
venc napozóhelyüket, néha öt-hat tek-
nősbékát is láthatunk, 
amint fejüket magasra 
tartva napoznak. Ezek 
nem olyanok, mint 
az állatkereskedés-
ből ismert „hamvas”, 
élénkzöld állatkák, 
amelyekre tényleg rá-
illik az ékszer jelző. 
Jókora, tenyérnyi tek-
nőcöket látni napozni, 
és inkább fekete, mint 
zöld a teknőjük. A sok-
éves „vadvízi” élet pa-
tinája rakódott páncél-
jukra, e sötét színnel is 
segítendő az álcázást és 
a túlélést: veszély ese-
tén, ha villámgyorsan 
merülnek, néhány cen-
ti mélységben már nem 
látszanak. A patinás 
teknő színe alapján ne-
héz megkülönböztetni 
a teknőcfélék egyetlen őshonos fajától, a 
mocsári teknőstől. A mi teknőseink itt a 
tóban nagyrészt mind piros foltot viselnek 
a fülük táján. Ez biztos megkülönböztető 
jegy, mert a mocsári teknősön csak sárga 
pöttyök vannak elszórtan. Létezik azon-
ban egy folt nélküli ékszerteknős faj is, ez 
is jelen van a tóban. Arra azonban kevés 
a remény, hogy a tóban őshonos mocsári 
teknőst lássunk. 
 Az eredetileg Észak-Amerikából szár-
mazó ékszerteknősről azt hitték, hogy 

hazai teleinket nem éli túl a szabadban. 
Erre a láthatólag kiváló egészségnek ör-
vendő jelentős populáció alaposan rácá-
folt. Nemcsak nálunk, de a még hűvösebb 
Észak-Németországban is elszaporodtak 
a behurcolt ékszerteknősök, és ott is ve-
szélyeztetik a helyi védett állatvilágot. 
Az éghajlat melegedésével pedig egyre 
inkább számolni kell az idegenből betele-
pített hüllők tartós jelenlétével, sőt elsza-

porodásával. Az amerikai jövevény egyes 
élőhelyeken együtt is előfordul az őshonos 
mocsári teknőssel. Azonban az ékszertek-
nős természete jóval agresszívebb, ezért az 
egyetlen hazai teknőcfajunkat a kiszorítás 
veszélye fenyegeti.
 A teknősöknek kevés természetes 
ellensége van. A fiatal állatokat a róka, a 
vaddisznó és a borz fogyasztja néha, de 
persze nem itt, a mintegy négyhektárnyi 
parkban. Érdekes, hogy egyes rétisasok 
is rákapnak az idősebb teknősbékák fo-

gyasztására, ha rájönnek, hogyan lehet 
a teknőst a páncéljából kibányászni a 
keskeny réseken át. Erről a sasfészek alá 
ledobált teknőspáncélok tanúskodnak. 
A teknőchús a rétisas számára biztonsá-
gos „biotápláléknak” számít, ugyanis a fő 
zsákmányuk a vízi szárnyas. Mivel a vad-
kacsákat ólomsöréttel vadásszák, a sérült 
állatokat könnyebben fogja el a hatalmas 
ragadozó madár, és a kacsahússal gyak-

ran a mérgező ólmot is 
elfogyasztja. Miután ez 
komolyan veszélyezte-
ti a rétisas-állományt, 
nemrég jogszabályt 
alkottak az ólomsörét 
kitiltására a vízi szár-
nyasok vadászatakor. 
A ragadozóknál sokkal 
inkább veszélyezteti 
a mocsári teknőst az 
élőhelyek elfoglalása, 
beépítése vagy a gép-
járműforgalom. Meg-
figyelték, hogy például 
a Balaton partján, Fe-
nékpuszta környékén 
tojásait a jól felmelege-
dő vasúti töltések ol-
dalába rakja. Máshol a 
kifejlett állatok néha a 
sínek közé kerülve nem 
tudnak onnan kimász-
ni, és éhen halnak.

A Feneketlen-tónál a horgászok vélemé-
nye megoszlik a teknősbékákról. Sokan 
nem kedvelik őket, mivel leeszik a csalit, 
vagy ami a teknőcöknek is felettébb kelle-
metlen, nagy ritkán ráakadnak a horogra. 
A parkban sétálóknak azonban érdekes 
színfoltot jelentenek. Ha óvatosan kö-
zelítünk a parton sütkérező állatokhoz, 
közelről is alaposan szemügyre vehetjük 
őket, hátha egyszer egy sárgapettyes ősla-
kót is megpillantunk köztük.

Morandini Pál

Teknősök a Feneketlen-tóban
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Légies mozdulatokkal kifejezett érzel-
mek, gondolatok és sokszínű zenei 
világ ötvöződött a Budapest Balett 
táncestjén augusztus 19-én a Budai 
Parkszínpadon.  

A társulatot tíz éve hozta létre a bécsi szü-
letésű Michel Kropf, aki a világ számos 
balettműhelyében szerzett tapasztalatot. A 
korábbi kitűnő táncos irányításával olyan 
kiváló csapat jött létre magas színvonalon 
képzett fiatal művészekből, melynek ered-
ményei elismeréseként a városvezetés en-
gedélyezte a Budapest Balett név felvételét. 
Bár az operett, a revü 
és a musical világa 
sem ismeretlen szá-
mukra, az együttes a 
balett alapjaira épülő 
táncszínház műfajá-
ban mozog a legott-
honosabban.
 Az est műsora 
Carl Orff nagyhatású 
művével kezdődött, 
a Carmina Burana 
legismertebb részeit a 
balettegyüttes veze-
tője újszerű, modern 
felfogásban vitte 
színre: a sodró lendü-
letű nyitány csuklyás, 
elemlámpás tánco-
sai mindvégig mély 
átéléssel ábrázolták 
a szerelem, a sors, a 
küzdelem felemelő és 
drámai pillanatait. A 
közönség – köztük a 
szép számú külföldi 
– rokonszenvét és 
elismerését már e da-
rabbal elnyerte ma-
gának a társulat, de 
az est sikeréhez és kitűnő hangulatához a 
professzionális előadás mellett hozzájárult 
az is, hogy Kropf jó kapcsolatot tudott te-
remteni a nézőkkel közvetlen hangú, még-
is udvarias konferálásával. 
 A Levél Martha Grahamhez című da-
rabot Lukács András koreográfus Michel 
Nyman zenéjére álmodta meg, mely kel-
lemesen andalító élményt nyújtott az orffi 

A Budapest Balett utolsó nyári szabadtéri előadása

A szerelem drámai pillanatai
mű feszes tempója, komolyabb gondolati 
világa után. Delbó Balázs improvizáción 
alapuló egyfelvonásos jazzdarabja, az Éj-
fél után szintén ötletes, remek munka: a 
bódult vendég bárzongorista által kísért 
táncát nagy taps követte. 
 A szünet után a nézők előbb a Bach 
Airjére készült Pas de deuxt láthatták 
Kropf rendezésében és koreográfiájával. A 
zene gazdag érzelemvilágát ezúttal is ma-
gas művészi színvonalon fejezte ki a tánc. 
Leonard Bernstein A városban című mű-
ve szolgáltatta az alapot a következő tánc-
darabnak, a koreográfus ismét Delbó volt. 

A műsor megkoronázásaként a Budapest 
Balett Ravel legnépszerűbb művét, a Bo-
lerót adta elő Kropf értelmezésében. Az 
egyedi, folyamatosan változó színpadkép, 
a szerelem gondolata köré épülő monda-
nivaló szinte elvarázsolta a közönséget. A 
zene és a tánc bravúros egymásra találása 
méltó módon zárta az estét. 

Szamos Márton

E lakonikus megfogalmazással vették 
2001-ben műemléki nyilvántartásba 
– talán véletlen, mégis szimbolikus: a 
pécsi Zsolnay gyár épületegyüttesével 
egyszerre – a Bartók Béla út egyik 
legszebb lakóépületét. Tervezője a 
magyar szecessziós építészet stíluste-
remtője, Lechner Ödön.

A műtermes ház építésekor már kitelje-
sedett Lechner népművészeti díszítő- és 
formamotívumokat gazdagon és egyéni 
módon felhasználó stílusa, melynek jel-
legzetes elemei az épület mai állapotában 
is felismerhetőek, a tervrajzokon és a ház 
eredeti állapotában azonban még szem-
betűnőbbek voltak. E stílus kialakulása 
olyan jelentős alkotásain figyelhető meg, 
mint a kecskeméti városháza, az Iparmű-
vészeti Múzeum vagy a kőbányai plébá-
niatemplom. E monumentális épületek 
után néhány kisebb bérházat tervezett 
Lechner a rokonai számára, mivel csa-
ládja az eladott kőbányai téglagyáruk árát 
ingatlanokba fektette. Húgának Pécelen, 
Károly fivérének Kolozsváron építtet há-
zat, a Lágymányosi műtermes épületet 
Gyula bátyja rendelte meg. A Bartók Béla 
úti ház Lechner egyetlen épülete Újbudán. 

Hírnevét tanít-
ványai és kö-

v e t ő i 

öregbítették a városrészben, közülük is 
kiemelkedik Sebestyén Artúr, Hegedűs 
Ármin és Sterk Izidor, akik 1909-ben a vá-
rosképet máig meghatározó Gellért Fürdő 
és Szálló terveit készítették el.
 A műtermes ház építésének körül-
ményeiről és az épület jellegzetességeiről 
Kismarty-Lechner Jenő a következőkép-
pen írt 1961-ben megjelent Lechner-mo-
nográfiájában: „1898-ban Gyula bátyjá-
nak, édesatyámnak épít bérházat az akkor 
még beépítetlen Lágymányoson, a mai 
Bartók Béla, akkor Fehérvári út 40. szám 
alatt. A Lágymányos és az egész Kelenföld 
akkor még üres telkekből, nagy szőlős-
kertekből, virágos mezőkből, mocsaras 
nádasokból állott. Amikor 1896-ban a 
mai Szabadság-hidat megnyitották, a bu-
dai hídfő tengelyében a mai Gellért-fürdő 
helyén még kis akácerdő volt, közepén egy 
sárgára meszelt házikóval, szomszédságá-
ban a régi Sáros-fürdő néhány rozoga pa-
vilonjával. A mai Műegyetem épületeinek 
területe még a főváros szemétlerakodó te-
lepe volt. Feljebb a holt Duna-ág víztükre 
terült el, középen kis nádas szigetecskével. 
Ezen a területen épült a millennium ide-
jére a Konstantinápoly Budapesten nevű 

mulatóhely, fantasztikus pa-
vilonjaival, egy rom-

ba dőlt téglagyár 
k é m é n y é n e k 
minaretté avatá-

Lechner-épület a Bartók Béla úton

Lakóház műteremmel

A Carmina Burana előadásának egyik csúcspontja

sával, a holt Duna-ág vizén csónakokkal, 
lampionos gondolákkal.
 A Fehérvári út még kövezetlen sáros 
országút, a mai Körtérig bepöfögő budafoki 
helyiérdekű vasúttal. A mai Körtér valami-
kor nádas, vizes terület lehetett, mert még 
az említett Lechner-bérház építésekor, az 
úttest közepén ott állott a figyelmeztető 
tilalomtábla a felírással, hogy halászni és 
vadkacsára vadászni tilos. Itt volt a városi 
vámsorompó és a ma vendéglőül szolgáló 
kertes kis ház volt a vámépület. Szomszéd-
ságában hamarosan felépült néhány speku-
lációs bérház a Lágymányosi utca sarkán. 
Ezek mellé építette Lechner Ödön ezen a 
vidéken az első modern és építőművészi 
szempontból is első jelentősebb épületét a 
később rohamosan beépülő lakóterületnek. 
 A bérház, mely az 1899. esztendőben 
vált lakhatóvá, ugyancsak téglaszalagos 
egyszerű architektonikus kiképzésben 
részesült, negyedik emeletén nagy műte-
remmel, melynek megvilágítása érdeké-
ben északi üvegablaka elé teraszt épített, és 
azt a másik tűzfal felé faszerkezetű veran-
dával zárta le, kis utcai saroktornyocskáját 
vörösréz pikkelyes fémcserepezéssel 
borította, csúcsán vörösréz szélkakas-
sal, illetve galambbal. A műterem utcai 
oromfalát is téglaszalagos keretezéssel 
látta el, ormán egy majolika kulacs díszé-
vel. A homlokzat ablakkeretezései itt is 
nyers téglaszegésűek, a mellvédkeretek-
be tervezett majolikadíszítések azonban 
lemaradtak a homlokzatról. Különösen 
figyelemre méltó a lépcsőház felvonóaj-
tókkal kombinált magyaros vasrácsozata. 
Mintája a szép kovácsolási technikának. 
Itt is alkalmazza a gyári dróthálófonatot 
a kovácsolt vaskeretek mezőinek kitölté-
sére, amint azt először az Iparművészeti 
Múzeum előkertjeinek kerítésénél láttuk. 
Szépek voltak a lakásokban a Zsolnay 
gyártmányú, eredeti, toronyépítménysze-
rű kupolás cserépkályhák, egyike-másika 
talán még mai is megvan és szépek a ma-
gyaros szegélyezésű táblabetétekkel vésett 
ajtószárnyak. Ezekkel egyébként kivétel 
nélkül minden épületén találkozunk. Az 
építkezéshez felvett jelzáloghitel köny-
nyelmű kezelése és az előirányzott építési 
költségek túllépése az építkezés anyagi 
bukásához vezetett. A bérház kapuja esz-
tendőkön át csak gyalulatlan deszkákból 
állott, később, még technikus koromban, 
én terveztem a tölgyfakaput nagybátyám 
stílusához alkalmazkodva.”

(n. m.)
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LAKÁS-INGATLAN

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügy-
intézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlan-
iroda. 315-0031. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves 
szakmai tapasztalat. 361-4287, 385-4887.
www.banalp.hu

LAKÓINGATLANOKAT keresünk ügyfeleink 
részére. TAWELLCO Ingatlaniroda. Tel.: 280-4496.

ÜRÖMÖN, zöldövezetben, új építésű, szállodai 
szintű szolgáltatással és egészségügyi ellátással 
önálló apartmanok, öröklési lehetőséggel még 
leköthetők. Contractors Kft. 1086 Bp., Üllői út 14. 
Tel.: 317-0890, 06/20/912-5831.

XI., BEREGSZÁSZ úton 54 m2-es lakás eladó. 
06/20/445-2455.

SZÖVETKEZETI lakás eladó. 50 m2, két külön 
bejáratú szoba. Pince+tároló-szárítóhelyiség van. 
Tel.: 06/30/425-1510.

BUDAÖRSÖN 68 m2-es, 3 szobás, igénye-
sen felújított lakás 3 emeletes házban, csendes, 
parkosított környezetben, zárt parkolóval eladó. 
Irányár: 17 M Ft. 06/20/393-9689.

BUDAÖRSÖN új építésű, 2, 3, 4 szobás, erké-
lyes lakások liftes házban 290 eFt/m2-től eladók. 
06/20/393-9689.

SASHEGY oldalában épülő 5 lakásos társas-
házban 92 m2-es, kertkapcsolatos lakás 26 m2 
terasszal 450 eFt/m2 áron leköthető. Garázsok 
vásárolhatók. Átadás: 2006. II. negyedév.
06/20/393-9689.

XI. KERÜLETBEN épülő 4 lakásos társas-
házban 78 és 62 m2-es, nagyteraszos lakások  
leköthetők 408 eFt/m2, garázs 2,8 M Ft.
06/20/393-9689.

XI. KERÜLETBEN, Karolina úton 38 m2-es, II. 
emeleti lakás 11,4 millió forintért eladó.
Telefon: 365-2425.

INGATLANIRODÁNK keres eladó és kiadó 
lakásokat ügyfelei részére.
06/20/465-2065, 06/20/342-9990, 302-2778.

BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei ré-
szére eladó ingatlanokat a kerületben.
315-1020. www.budagold.hu

SAJÁT részemre keresek legalább 2,5 szobás, 
zöldövezeti, téglaépítésű, világos, csendes lakást jó 
tömegközlekedésnél. Tel.: 06/30/440-1452.

XI., MADÁRHEGYEN 552 m2-es fél építési telek 
közmű nélkül 12,5 millióért eladó. Tel.: 249-3006.

SÓSKÚT Öreghegyen 772 m2 telek 22 m2-es 
faházzal eladó. Víz, villany van.
Tel.: 06/70/213-9586.

XI., FEJÉR Lipót utcában 50 m2-es, 2 szobás, 
felújított lakás 4 emeletes házban eladó.
Irányár: 12,4 M. Tel.: 06/20/802-1434, 203-4298.

XI., MADÁRHEGYI telkek adásvételének 
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN 2x1310 m2-es építési te-
lek közmű nélkül, egyben vagy külön eladó.
Tel.: 249-3006.

BUDAÖRSI út – Muskotály utcára néző II. 
emeleti, 117 m2-es, nívós, belsőépítész által terve-
zett, cirkófűtéses lakás, alacsony közös költséggel 
sürgősen, reális áron eladó. 06/30/944-5444.

BÉRLEMÉNY

KIADÓ lakásokat, házakat keresünk a kerület-
ben! 351-9578. www.ingatlanabc.net

BUDAI ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei ré-
szére kiadó ingatlanokat a kerületben.
315-1020. www.budagold.hu

1,5 SZOBÁS kiadó lakást keresünk. Bejelentés, 
tulajdonlap szükséges. Sürgős. Tel.: 06/30/409-5931.

KANIZSAI utcai kétszobás, légkondicionált, pa-
norámás, új lakás garázzsal kiadó. 06/70/549-3259.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák 

igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asz-

szisztens és gyógypedagógiai asszisztens szak-
képzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.

KUNG-FU magánoktatás: hatékony önvéde-
lem, harcművészet, közelharcoktatás minden 
korosztálynak. 06/20/920-3624.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általá-
nos iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsga-
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztály-
nak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érett-
ségire, pótvizsgára felkészítés.
405-4531, 06/30/854-8315.

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat ta-
nít minden szinten mérnöktanár. Tel.: 246-2122.

MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középisko-
lásokat, egyetemistákat tanít egyénileg!
Tel.: 365-2969.

TANDÍJMENTES felnőttoktatás a Széchenyi 
Gimnázium esti vagy levelező tagozatán 1118 
Bp., Rimaszombati út 2-4.
Felvilágosítás a 310-2948-as telefonon. 

NÉMETOKTATÁS, korrepetálás, szinten tartó 
német társalgás, több éves, nyelvterületen szerzett 
tapasztalattal. Házhoz megyek. 06/70/551-8526.

SZÁMLAKÉPES nyelvtanár angol nyelvokta-
tást vállal minden szinten. Házhoz megyek.
T.: 205-7037.

KOMPLEX anyanyelvi-, környezeti-, vizuális-, 
zenei foglalkozás óvodásoknak, szakember veze-
tésével. 06/20/548-0068.

ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelvvizsgá-
kig tanárnál, Gazdagréten.
06/20/585-4515, 246-8246.

NÉMETOKTATÁS diplomás tanárnál, vizsgára 
felkészítés egyénileg. Tel.: 06/20/355-7811.

FRANCIATANÍTÁS diplomás tanárnőnél. 
Korrepetálás, nyelvvizsgára felkészítés.
06/20/529-1804.

JOGOSÍTVÁNY jelentős kedvezményekkel. 7. 
sz. Autósiskola, XI., Villányi út 60. T.: 361-1856, 
06/30/996-2290, 06/30/996-2299.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, min-
den korosztálynak. 205-6732, Rudas Katalin.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiatanítás a Budai 
Skálánál. 06/70/218-9000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása, 

villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítá-
sa azonnal, garanciával.
359-5033, 06/30/924-8010.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cse-
réje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javí-
tástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások 
megszüntetése. Villanybojler-szerelés és víz-
kőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-cse-
re ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László víz-
vezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírta-
lanítás, gyökértelenítés falbontás nélkül. Korszerű 
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával. 
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.

GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése, ter-
vezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítá-
sa. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

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

VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgá-
lat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is. 
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések 
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepe-
dés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is. 
Garanciával. 06/30/914-3588.

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garan-
ciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.

VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás 
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/926-1533.

KONVEKTOR és FÉG cirkó szerviz.
Tel.: 06/20/823-1440, 248-0417.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat válla-
lok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

GÁZKÉSZÜLÉKEK őszi, 25%-os, kedvezmé-
nyes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 
466-6113, 06/30/212-4693.

GÁZ-, fűtés-, vízvezeték- és készülékszerelés, 
felújítás, karbantartás közintézményeknek, lakos-
ságnak. Teljes ügyintézéssel, garanciával.
T.: 06/30/971-8792, 06/30/630-7862, 203-0809.

VILLANYSZERELÉS, gyorsszolgálat, hiba-
elhárítás garanciával, azonnalra, minden nap. 
06/20/926-4154.

KERÜLETI gyorsszerviz: duguláselhárítás, víz, 
villany-, gázkészülék-szerelés, javítás 0-24-ig. 
Hétvégén is. Garanciával.
321-3174, 06/70/609-2550.

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhá-
rítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával. 
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
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VÍZSZERELÉS, duguláselhárítás, fűtésszerelés 
A-Z-ig. 402-0627, 06/70/563-3917.

LAKOSSÁGI gyorsszerviz, duguláselhárítás, 
víz-, gáz-, fűtés-, villanyszerelés, készülékjavítás, 
0-24-ig. Hétvégén is. 291-2800, 06/20/334-3437.

CSŐTÖRÉS? A hiba helyének műszeres meg-
állapítása földben, padlóban. Társasházak víz-
veszteségének elemzése. Kőrösi Zsolt. 246-5464, 
06/30/296-0198, 06/30/740-3689.

BUDAI Gyorsszerviz FÉG-gázkészülékek, víz-, 
gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, csapok, WC-tartá-
lyok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújí-
tás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt gáz-
készülék adásvétele. 420-4484, 06/20/321-8707.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, 
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, 
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28. 

VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű 
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a beje-
lentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítá-
sa aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu

FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal: víz-, 
gáz, fűtésszerelést. Tervezés, kivitelezés. Műhely: XI., 
Fadrusz u. 26/B. Tel.: 365-8302, 06/30/966-0542.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciá-
val, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló készítése, javítása. Tel.: 356-4840, 
06/30/954-4894.

MINDENFÉLE kézi és gépi kerti munkát, lép-
csőház-takarítást vállalok. Tel.: 06/30/682-4431.

TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referen-
ciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/931-5495, 405-4603.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, laka-
tosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.

PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást, 
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.

FESTÉST, mázolást, tapétázást, kőművesmun-
kát, parkettacsiszolást, villanyszerelést vállalunk. 
Tel.: 06/30/619-5491.

MINDENFÉLE tető, bádogos és tető kőműves 
munkát vállalok garanciával.
T.: 267-5234, mb.: 06/20/926-8321.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával 

(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is. 
Tel.: 207-3971.

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

VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karban-
tartása, villanytűzhelyek. 06/30/9606-590, 06/20/
583-3307. Gelka-Sztár.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, 
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szak-
szerű javítása, garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas 
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.

VILLANYBOJLER szakszervize, javítás, 
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 216-
2603.  XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

HŰTŐGÉPEK kijavítása lakásnál, szakszerűen, 
egész nap 7-22-ig. 420-7574, 06/20/386-6936.

BOJLER vízkőtelenítése, cseréje, javítása, csa-
pok, WC-tartályok, mosogatók bekötése, javítása, 
komplett vízhálózat szerelése burkolással.
T.: 06/30/223-4729, este: 285-8079.

TISZTELT megrendelőim! Vállalom minden 
típusú hagyományos és automata mosógép, vil-
lanytűzhely javítását. Villanybojlerek tisztítását, 
szervizelését. Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc,
246-8324 vagy 06/30/200-6688.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, 

ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni 
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, 
garanciával! 06/20/531-7638.

GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és 
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása, 
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.

TAKARÍTÁST, ablak- és szőnyegtisztítást, ház-
vezetőnői szolgáltatást vállalunk magánszemé-
lyek, közületek, cégek részére. Kedvező árak. Teljes 
körű garancia, minőség! Tel.: 06/30/456-0196.

FUVARVÁLLALÁS 3,5 tonnás, dobozos, eme-
lőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre 
is. Tel.: 06/20/923-9188.

KERTI munkák, fűnyírás, sövénynyírás, fakivá-
gás, telepítés a legkisebb munkától.
Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos, 3,5x2x2 m-
es rakterű kisteher-gépkocsival Budáról! Telefon: 
06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. T.: 06/30/948-2206.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás 
ingyen dobozokkal, zongoraszállítás. Budapesti 
Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.

MEGBÍZHATÓ, becsületes, leinformálható fér-
fi takarítást vállal. T.: 386-6103

SZŐNYEGTISZTÍTÁS mélymosással, vegy-
tisztítás, szegés minden típusú szőnyeg szakszerű 
tisztítása. Garanciával, hétvégén is. 2 nap alatt. 
490-890 Ft/m2 áron.
Tel.: 06/20/804-2936, 06/30/958-8693.

KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás, 
fűnyírás, sövényvágás, kerítésfestés, permetezés 
szakértelemmel, lélekkel. 06/30/4186-663.

VEGYES
APRÓK háza 2,5 éves kortól! Változatos tevé-

kenységekkel! Ellátással. 214-4257, 06/20/927-8449.
VESZEK Fég típusú konvektort parapetest, ké-

ményest. Tel.: 06/30/966-0542.
SZERETNÉL lefogyni, sportolni? Személyi 

edzés felnőtteknek, gyermekeknek.
www.szemelyiedzes.hu, 06/30/210-2206.

ÁLLÁS
BUDAI virágüzletbe önálló, szakképzett virág-

kötőt azonnal felveszünk. Tel.: 06/30/436-5627.
A SZONDA Ipsos Piac- és Közvélemény-kuta-

tó Intézet kérdezőbiztosi munkára keres érettsé-
gizett jelentkezőket. Tel.: 476-7619.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró

DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer

SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!

Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.

A Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló
Műszaki Szakközépiskola felvételt hirdet 
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1117 Bp. Fehérvári út 10. Tel.: 381-0711.
www.kolos.sulinet.hu

MUNKALEHETŐSÉG!
Reklámújságok, prospektusok  
terítésére keresünk terjesztőket.
Folyamatos munkabetanítás!
Jelentkezés: Bp. XI., Csurgói u. 15.
reggel 7 óra. Telefon: 06/1/371-1310
(8-13-ig) FEIBRA Kft.

tandíjmentes középiskolai oktatásra

Igényes,
rögzített és kivehető

fogszabályozó készülékek
minden korosztálynak.

Esztétikus kerámia és 
a fogak belső felszínén 

elhelyezkedő,
nem látható
készülékek.

Időpont-egyeztetés: 
203-3006 
1119 Budapest, 
Etele út 39. fszt. 3.

Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI 

CENTRUM
Tel.: 203-3006

Cím: 1119 Etele út 39.

 ingyenes fogászati szűrés 

fogbeültetés, fogpótlások 

esztétikus fogtömések röntgendiagnosztika 

dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 

 fogkozmetika fogfehérítés 

MOL EP szerződés 

Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati

ellátás áll betegeink rendelkezésére.

NE HALOGASSA! 
www.prosztataszures.hu, 06/20/934-1628. 

APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a szerkesztőségben: hétfőtől 
csütörtökig 9.00-től 15.30-ig 
Címünk: 1111 Budapest,
Szent Gellért tér 1–3.

Ezt a szöveget most több 
mint százezren olvassák!
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Hirdessen az Újbudában!
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FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, ga-
ranciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden 
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szak-
emberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. 
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.

CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsó-
tól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingye-
nes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46. 
Tel.: 385-4349.

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mes-
tervizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztasági-
tól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bútormoz-
gatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciá-
val. Érettségizett, hazai szakemberek.
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu

LAMINÁLT-PARKETTÁZÁST, parkettázást, 
csiszolást, átrakást, szőnyegpadlózást, PVC-zést 
vállalok. Tel.:  06/30/398-5782.

ASZTALOS, kisebb javításokra is. Ingyenes fel-
mérés. Tel.: 06/20/542-5978.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonika-
ajtó, szúnyogháló készítése, javítása garanciával, 
ingyenes felméréssel. 06/30/964-8876, 213-2033.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával. 06/20/578-0073, 206-3579.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos 
szigetelése szilikongumival, garanciával, referen-
ciával. 06/20/494-3657.

REDŐNY javítása, újak gyártása, reluxa, sza-
lagfüggöny készítése, javítása. 370-4932.

REDŐNYÖS munkák készítése, javítása, napel-
lenző. Érd.: 229-0319, 06/20/984-1742.

LAKÁSFELÚJÍTÁS, építés A-Z-ig. Nyílászárók 
beépítése. Festést, burkolást, lakatosmunkát, ács-
munkát vállalunk referenciával.
06/30/223-4729, este 285-8079.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. Tel.: 06/20/411-4349, 789-3958.

CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkát, 
vízvezeték-szerelést, lakástakarítást azonnalra is 
vállalok. 227-4896, 06/30/975-0053.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problé-
mák megoldása. Szerviz kiszállással. T.: 395-3579.

ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi, 
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/537-6281.

VILLAMOSMÉRNÖK vállal számítógép-javí-
tást, bővítést, vírusmentesítést, rendszer-helyreál-
lítást helyszíni kiszállással. 06/30/931-5787.

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS lakáson, software, 
hardware nonstop. 06/20/328-0952, 215-7476.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. 06/20/944-4759.

MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbú-
torok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS 
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azon-
nalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszí-
nen. 06/20/981-5412, 420-5830, 06/30/417-9525.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

TÁRSASHÁZAK figyelem! http://benke.
cedasy.com, Benke Tamás, üzenet tel.: 202-0513.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkat-
rész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.

KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favá-
gás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, 
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, 
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.

KÖZÖS képviselet, társasházkezelés. 
Képesítéssel, több mint tíz éves gyakorlattal, refe-
renciákkal. Telefon: 06/30/904-0803.

KONYHABÚTOROK, gardróbszekrények egyedi 
méretekben, kedvező áron. Konyhabútorokhoz ajándék 
páraelszívó! Konyhagépek! D.-Törekvés Konyhabolt.  
Csíkihegyek u. 2. 246-3636, 06/20/552-4801.

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, fuvarozás irodák-
nak, magánszemélyeknek, igény szerint hétvégén 
is. 06/30/954-5928.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák 
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.

GYÓGYÁSZAT
DR. BÁNFALVI Teodóra bőrgyógyász-onko-

lógus-kozmetológus rendelőjének új címe: XI., 
Bartók Béla út 57. Bejelentkezés: 466-8328.

ORTOPÉDIAI-gyermekortopédiai magán-
rendelés: dr. Kiss Sándor, XI., Bartók Béla út 57. 
Bejelentkezés: 466-8328.

TISZTELT pácienseink! Rendelőnk mobil-
telefonszáma megváltozott. Az új hívószám: 
06/30/488-8126. dr. Kovács Ágnes fogszakorvos, 
fogszabályozó szakorvos. 1094 Bp., Viola u. 43. 
(Ferencváros új építésű negyed.)
Telefon/fax: 216-0891. Rendelési idő: hétfő, szer-
da, csütörtök: 14-19, kedd, péntek: 8-11 óráig.

RÉGISÉG
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénz-

fizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbúto-
rokat, festményeket, porcelánokat, ezüstöket, 
órákat, kerámiákat, varrógépeket, zongorákat, 
írógépeket, rádiókat, szőrmebundákat, köny-
veket, hagyatékot kiürítéssel is.
Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással.
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyege-
ket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.

GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásá-
rolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu

DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bú-
tort, mindenféle cserépdolgokat, festményeket. 
„Szellő”, 06/30/347-7713.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 

könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelező-
lapokat azonnali és díjtalan kiszállással.
340-3760, 06/30/922-0436, 354-0978.
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Minden eddiginél több program és 
résztvevő: ez a 2005-ös Szent István-
napi sportnap mérlege. A hagyomá-
nyos augusztus 20-i rendezvényen 
több százan vettek részt.

Emberemlékezet óta nem volt ilyen cudar 
időjárás augusztusban, Szent István nap-
ján, augusztus 20-án azonban verőfényes 
napsütés köszöntött az országra.
 Programokból nem volt hiány: a XI. 
kerületi Önkormányzat szabadidő és 
sport osztálya minden korábbinál több 
rendezvényt szervezett erre a napra. 
Három napig folyt a küzdelem a Tenisz 
Szent István kupán, a Szent Imre Kór-
ház Tétényi úti teniszpályáin. A Tétényi 
úti Szabadidő Központban Szent István-
napi minigolf bajnokságot rendeztek. 
A legtöbb érdeklődő azonban az ELTE 
Mérnök utcai sporttelepére 
látogatott ki. Nagyon ha-
mar benépesültek a pályák: 
a lakossági sportnapon reg-
gel kilenctől kora délutánig 
pattogott a labda. Kispályás 
labdarúgás-, röplabda-, 
strandröplabda-, tenisz-, 
asztalitenisz-, street-ball- és 
csocsócsaták zajlottak. Va-
lamennyi pályán folyama-
tosan ment a játék, és kiváló 
volt a hangulat. A Mérnök 
utcában már javában folyt 
a küzdelem, amikor a Hu-
nyadi úti Kelen-pályán még 
csak készülődtek a Testvér-
városok III. Szent István-
napi Labdarúgó Vándor-
kupája elnevezésű torna 
résztvevői. Délelőtt tíz 
órakor Molnár Gyula polgármester nyi-
totta meg a rendezvényt, melyen idén hét 
csapat mérte össze erejét: Ada (Vajdaság), 
Beregszász (Kárpátalja), Marosvásárhely 
(Erdély), Nádszeg (Felvidék), Ustron 
(Lengyelország), Inárcs (Pest megye) és a 
házigazda Újbuda. Kilátogatott a tornára 
többek között Filipsz Andrea jegyző, Ba-

lázs György sporttanácsnok, Józsa István 
országgyűlési képviselő és Simon károly 
helyi képviselő. A rendezvény házigazdá-
ja Sárréti Károly, a Kelen SC elnöke volt. 
Nagy József, a szabadidő és sport osztály 
vezetője elmondta, hogy a hét csapat ösz-
szesen 112 sportolóval érkezett a hely-
színre, ami azt bizonyítja, hogy nagy nép-
szerűségnek örvendő tornáról van szó.
 A hatalmas vándorkupát tavaly a nád-
szegiek vihették haza. A címvédő csapat 
labdarúgói elmesélték, hogy már negye-
dik éve vesznek részt a tornán. Az első 
meccsüket elvesztették, ezért kissé szomo-
rúak voltak, de kárpótolta őket a nagysze-
rű hangulat. A nádszegiek megérzése he-
lyesnek bizonyult, mert a győztesnek járó 
serleget végül valóban a vajdasági csapat 
kapitánya emelhette a magasba. A mieink 
ezüstérmesek lettek, a dobogó harmadik 

fokára pedig a beregszásziak állhattak fel. 
Gólkirály Szőke Csaba, a legjobb kapus 
pedig Varsi Csaba lett – mindketten az 
adai csapat erősségei.
 A sporteseményt jövőre is megrende-
zik, és akkor talán a horvátországi Trogir 
futballistái is ellátogatnak hozzánk.

D. Á.

Kerületünk két első osztályú kosárlab-
dacsapattal is büszkélkedhet: a BEAC 
a női, a MAFC pedig a férfi bajnokság-
ban szerepel. Az új idény kezdete előtt 
a keretek megerősítése a cél. A BEAC 
terveiről Szabari János ügyvezető 
igazgató nyilatkozott lapunknak.

 Hogyan értékelné a csapat előző idényét?
Az alapvető célkitűzéseket teljesítettük: a 
csapat nem esett ki az NB I-ből. Igaz, eh-
hez az is kellett, hogy a Foton-Sopron csa-
patát kizárták a bajnokságból. Ennek elle-
nére úgy érzem, hogy ha ez nem történik 
meg, akkor is ki tudta volna vívni a benn-
maradást a csapat. Ez olyan egyesület, 
ahol fiatal, tehetséges játékosoknak adunk 
versenyzési lehetőséget. Valamennyiük 
nappali tagozatos egyetemista vagy közép-
iskolás. Ebből a keretből Kovács Krisztina 
bekerült a felnőtt válogatottba, és számos 
játékosunk a különböző korosztályos vá-
logatottak oszlopos tagja. Ha ezt nézzük, 
akkor nem lehet okunk panaszra.

 Történtek  változások a játékoskeretben?

Egyedül Izsák Judit távozott, Szegedre 
szerződött. Rajta kívül mindenkit meg 
tudtunk tartani, még Kovács Kriszti-
nát is, pedig őt bajnokesélyes csapatok is 
csábították. Kovi különösen nagy érték 
számunkra, és nem csupán a tudása, a 
kivételes képességei miatt. A BEAC-ban 
nőtt fel, egyetlen másik egyesületben 
sem szerepelt, gyermekkora óta Újbudán 
él, az ELTE hallgatója, tehát ízig-vérig 
BEAC-os. Igazi vezéregyéniség. Ami pe-
dig az újakat illeti: sikerült leigazolnunk 
a BSE-ből Bagi Melindát, aki tagja volt az 
U20-as válogatottnak. Nálunk folytatja 
pályafutását Baranyai Krisztina, a PVSK 
bajnokságot nyert utánpótláscsapatá-
nak erőssége is. Mindketten centerek. A 
BEAC-ot választotta a Csata DSE 1987-
es születésű tehetséges hátvédje, Rubold 
Eszter. Kisvári Beáta és Szász Emese pe-
dig a tavaly ezüstérmet szerzett junior 
csapatunkból került fel az első csapat ke-
retébe. Úgy érzem, hogy erősödött a gár-
da, és bízom benne, hogy nem kell majd  
izgulnunk a kiesés miatt.

Sporttal ünnepelték 
Szent István napját

Egyszerre négy helyszínen zajlottak a versenyek

Bubu marad a BEAC edzője
Készülnek a szezonra az újbudai kosárlabdacsapatok

 Ki lesz a BEAC-Újbuda vezetőedzője?
Büszke vagyok arra, hogy továbbra is 
Balogh Judit irányítja a csapat szakmai 
munkáját. Bubuval hosszú távú együtt-
működésben gondolkodunk: ő is szívesen 
maradt a kispadon, és mi is vele képzeltük 
el a folytatást. Személyében olyan edzőt 
tisztelhetünk, aki mindent tud a kosárlab-
dáról, ezer szállal kötődik a klubhoz, a já-
tékosok szeretik és felnéznek rá. Példakép. 
Rendkívül pozitív dolognak tartom, hogy 
nemcsak a nagycsapat edzéseit vezényli, 
hanem ettől az évtől kezdve az utánpótlás 
korú játékosok fejlődését is segíti. Hoz-
záértése, tanácsai rengeteget jelentenek a 
fiatal játékosoknak. Ők még nem „kész” 
kosarasok, hozzájuk sok türelemre van 
szükség. Ez nem megy egyik napról a má-
sikra. Bubu remekül végzi a dolgát, maxi-
málisan meg vagyunk vele elégedve.

 Hogy alakul a felkészülés az új idényre?

Augusztus elsején kezdődött meg a mun-
ka, jelenleg heti kilenc edzéssel készül a 
csapat. Mindenki kapott annyi szabadsá-
got, hogy kipihenhette az előző idény fá-
radalmait, így újult erővel láthattak mun-

kához a lányok. Amikor elkezdődik a ta-
nítás, a többi csapattal ellentétben nekünk 
már csak délutáni és esti edzések megtar-
tására lesz lehetőségünk, ezért igyekszünk 
kihasználni a nyár minden percét.

 Milyen ma az egyesület anyagi háttere?

Nagy köszönettel tartozunk a XI. kerületi 
Önkormányzatnak, amiért névadó szpon-
zorként segíti a csapatot. Részben ennek, 
részben a többi támogatónak köszönhető-
en megnyugtató az anyagi helyzet. Idén a 
BEAC-ban kosarazó gyerekek száma már 
140 fő fölött van, hatalmas az érdeklődés, 
és ez nagyon jó. Lassan eljutunk oda, hogy 
nem lesz elég helyünk az edzések megtar-
tására. A Tüskés-csarnok befejezése min-
den gondunkat megoldaná… Végezetül 
szeretném elmondani, hogy hamarosan 
megújul a beac.hu honlap, ahol számos 
érdekesség és információ lesz olvasható a 
csapatról. Fontos tudnivaló, hogy az elmúlt 
évekkel ellentétben nem a Gabányi László 
sportcsarnokban fogunk játszani: visszaté-
rünk a hazai pályánkra, a Bogdánfy útra. 
Valamennyi szurkolót szeretettel várunk!

Dergán Ádám

Jól sikerültek az igazolások, sokat erősödött a csapat. Középen az edző, Balogh Judit-Bubu

A torna legjobb játékosa a Vajdaságból, Adáról érkezett
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