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FociünnepNyárajánló

mellékletünk a 7–10. oldalon

Itt a nyár, így érdemes elgon-
dolkodni, milyen hasznos prog-
ramokat találhatunk gyerme-
künknek, illetve magunknak.

beszámolónk a 2. oldalon

Elsőosztályú focicsapat, a 
Fehérvár volt a kerület vendé-
ge. A Lágymányosi TC fiataljai 
nem vallottak szégyent.

Ladányi Andrea kortárs tánctár-
sulata Shakespeare Vihar-jának  
igen eredeti interpretációját 
mutatta be a MU Színházban.

cikkünk a 13. oldalon

Vihar

Tisztelt Olvasóink!
Az Újbuda újság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden kerületi lakosunk rendsze-
resen, időben megkapja a március óta kéthetente megjelenő kiadványunkat. Terjesz-
tőnk a Magyar Posta Zrt., ami nem azt jelenti, hogy a levélkézbesítő postások viszik el 
Önökhöz magazinunkat. A Posta hírlapterjesztői útján gondoskodik a feladat elvégzé-
séről. Mivel az utóbbi időben megszaporodott azoknak a kedves olvasóknak a száma, 
akikhez nem jutott el az Újbuda, az Önök segítségét kérjük. Szerkesztőségünk minden 
egyes megjelenés után közös ellenőrzést végez a terjesztővel, de ez mindössze három 
városrészre és 51 kézbesítési címre terjed ki. Ezért kérjük Önöket, hogy a terjesztés el-
maradása vagy az azzal kapcsolatos rendellenességek esetén a hibákat közvetlenül a 
terjesztésért felelős Postának jelezzék a 470-32-66-os telefonszámon, vagy a poroszlai.
zoltan@posta.hu e-mailcímen.

Köszönettel, az Újbuda szerkesztősége

Az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan 
– május 31. és június 3. között – Újbuda 
is megszervezte a maga rendezvényét. 
Az érdeklődők a Fehérvári úton, a 
Skála előtt találhatták meg a pavilono-
kat, melyekben 28, zömmel helyi szék-
helyű kiadó mutatta be a kínálatát.

A megnyitóünnepség kezdeteként Márai 
Sándor olvasással kapcsolatos gondola-
tait hallgathattuk meg (az idézetet lásd 
keretes írásunkban – A szerk.), majd 
Mohai Gábor szavalta el Veres Péter Én 
nem mehetek el innen című versét. A köl-
temény legfontosabb megállapításai így 
szólnak: „Azt mondta egyszer valaki, úgy 
mondják, egy görög bölcs /Adj egy szilárd 
pontot, és kifordítom sarkaiból a világot 
/ Én megtaláltam azt a pontot, legalábbis 
önmagam számára./ Ez a föld, amelyen 
élünk (…) Ide kell hoznunk a nagyvilágot 
/ ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami 
jó, ami nemes – és amit érdemes.”.
 Ezek után Szakonyi Károly Kossuth-
díjas író – s a Pro Cultura Újbuda-díj tulaj-
donosa – szólt pár szót a szakma általános 

helyzetéről. Rámutatott: a széles választék 
ellenére a magyar könyvkiadás és könyv-
terjesztés komoly nehézségekkel küzd. 
A könyvek megjelentetéséhez a kiadók-
nak pályázniuk kell, s az elnyert összegek 
éppcsak fedezik az adott kötet nyomda-
költségét. Ugyanakkor az eladott példány-
számok igen alacsonyak. Ha egy verseskö-
tet néhány száz, egy prózai munka pedig 
néhány ezer példányban gazdára talál, az 
már jó eredmények számít. De a magyar 
irodalom minden nehézség ellenére él, és 
évről évre jelentős művekkel jelentkezik, 
hogy az olvasás élményével ajándékozza 
meg a befogadókat – mutatott rá. 
 A rendezvényt megnyitó Molnár Gyu-
la polgármester kiemelte: jelzésértékűnek 
érzi, hogy Újbuda a maga programjá-
val csatlakozott a „nagy” könyvhéthez. 
– E rendezvény olyan városrészt képvisel, 
amely hagyományairól, történelméről 
és lakóinak kulturáltságáról híres. Ha 
mindebből meg tudunk mutatni valamit 
a nagyvilágnak, jó döntést hoztunk! – je-
lentette ki, majd mindenkinek kellemes 
időtöltést, s jó szórakozást kívánt.
 Noha a könyvek árát nem minden 
esetben lehetett olcsónak mondani, a vá-
sárlási kedvet meghozhatta, hogy az új 
kiadványokat általában tíz-húsz százalék 
kedvezménnyel lehetett megkapni, míg a 
régebben megjelenteket, akár ötszáz vagy 
ezer forintért is. A böngészést a megnyitó 
napján csak az olykor-olykor eleredő eső 
zavarta meg, de ez sem volt elég, hogy 
a látogatókat elűzze a térről. Ahogy egy 
hölgy mondta a mobiltelefonján folytatott 
beszélgetésben: „Esik az eső, süt a nap, de 
sokan vagyunk!”.

Regényi Huba

Negyedszerre 
is könyvünnep 
a kerületben
A magyar irodalom minden nehézség ellenére él

Csak az ember olvas
„Erővel olvasni. Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült. Áhítattal, 
szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. (…) Soha nem olvasni fitymálva, 
mellékesen, mint akit egy isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével turkál az ételek-
ben. Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvasni, mintha a siralomházban olvasnád az 
utolsó könyvet, melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre-halálra olvasni, mert ez a 
legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold meg, hogy csak az ember olvas.”

(Márai Sándor: Füves könyv)

A könyvhét ötletét Supka Géza (1883 –1956) 
újságíró-művészettörténész fogalmazta 
meg 1927-ben. A kortárs magyar iroda-
lom ünnepét először 1929-ben rendezték 
meg. Az idei – a 78. – könyvhét megnyitása 
alkalmából Szesztay András, az önkor-
mányzat kulturális bizottságának elnöke, 
Szakonyi Károly író, no meg a család kép-
viselői koszorút helyeztek el az ötletgazda 
emléktáblájánál, amely a Bocskai út 23. 
számú házának falán található.

Nemcsak a rendkívüli meleg időjárás 
jelezte, hogy lassan véget ér a tavasz 
és visszavonhatatlanul elkezdődik a 
nyár, hanem az is, hogy sikerrel zajlott 
le az idei első, úgynevezett újbudai 
nagyrendezvény, ezúttal is a kelenföl-
di Bikás parkban.

Az Újbudai Majális színpadi fellépő-
it jó hangulatú, és minden eddiginél 
nagyobb közönség fogadta. A profik 
minikoncertjeit megelőzték a fiatalok 
táncbemutatói, amelyek valóban elkáp-
ráztatták a nézőket. Az akrobatikus rock 
and roll nagymesterei, a Mustáng Sport-
tánc Egyesület fiataljai ezúttal is lenyű-
göző teljesítményt nyújtottak. Az egykori 
V-Tech együttes frontembere, Kefír pedig 
nem csak a tinilányok szívét dobogtatta 
meg. Tapsoltak, táncoltak, énekeltek vele 
a közönség soraiból a felnőtt korosztály 
képviselői is. Kattantak a mobilokba épí-
tett fényképezők, és bizony a híres dalnál, 
miszerint „homokba írtuk azt a szót, és 
hittük mindörökké tart...”, már tetőfokára 
hágott a hangulat. A legkisebb korosztály 
tagjai eközben kicsit távolabb, békésen ké-
szítették a régi, magyar népi játékokat kéz-
műves-pedagógusok segítségével. 

Képes beszámolónk az 5. oldalon     

Majális – Elindult a nyár Újbudán
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Csíksomlyói búcsú – Fodor Vince írása a 4. oldalon

Az MKB Bank tulajdonában lévő Euro 
Ingatlan Kft. kerületünkben is óriásfej-
lesztésbe kezd: 1100 új lakást épít. A 
Barázda utcai projekt első ütemében 
megépülő 171 lakásnak nyáron kezdik 
az értékesítését.

Varga Ritától, a cég marketingigazgató-
jától megtudtuk, az újbudai beruházás, a 
Velezda Park a Budafoki út–Barázda utca 
–Szerémi út–Hengermalom utca által hatá-
rolt területen épül meg. A helyszínen a zöld-
felületek megőrzése mellett több kiszolgá-
ló- és szórakoztatóegységet is terveznek.
 A Velezda Park első ütemében a 4100 
m² nagyságú telken 171 otthon helyezke-
dik el. A nyolcemeletes épületet a 6. lakó-
szinttől felfelé szintenként visszaléptetett 
tömegformálás jellemzi, amely tágas tera-
szok kialakítását is szolgálja. A ház terve-
zésekor a funkcionalitást és az esztétiku-
mot is igyekeztek figyelembe venni, az er-
kélyívek például üvegkorlátból készültek, 
így az nem vesz el a szobákba betörő nap-
fényből. A lakásokat saját cirkókazánnal 
szerelik fel, ezáltal lehetőség nyílik a hő-
mérséklet lakásonkénti szabályozására és 
programozására. A házban négy személy-
lift lesz, az egész parkban pedig portaszol-
gálat biztosítja a nyugalmat. 
 A lakásméretek 28-tól 69 négyzetmé-
terig terjednek, lesznek minigarzonok, 
kisebb 1+1/2, 2 szobás lakások, családokat 
kiszolgáló 3 lakószobás lakások és luxus-
igényeket kielégítő penthouse lakások is, 
hatalmas teraszokkal. A leendő lakópark 
vonzerejét a beruházó a 60% zöld terület-
ben, a szórakozási és sportolási lehetősé-
gekben látja, és a kulturális lehetőségeket 
is említették, hiszen a Velezda nem lesz 
messze a Lágymányosi híd túloldalán ta-
lálható Nemzeti Színháztól és a Művésze-
tek Palotájától. A jelek szerint az Euro In-
gatlan különösen számít a kisgyermekes 
családokra. Varga Rita elmondta, a tervek 
szerint a második ütemben egy magán-
óvodát is létesítenek. 

Rózsa Melinda

1100 új lakás 
a Barázda 
utcában 

Óriásberuházás
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MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő 
(MSZP, 16. választókerület) június 7-én 
17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati 
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI
Az MSZP választókerületi irodáinak 
nyitvatartási rendje. 15. választóke-
rület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat 
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235; 
csütörtökön 16-18 óráig. Az MSZP 
kerületi irodája és a 16. választóke-
rület választási irodája: 1119 Mérnök 
u. 40. Tel.: 204-2806, 204-2805; hét-
főtől csütörtökig 10–17.30, pénteken 
10–14 óráig. 17. választókerület: 1118 
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711; hétfőn és 
csütörtökön 16–19 óráig.

PÁRBESZÉD NAPJA AZ MSZP-BEN
Az MSZP kerületi szervezete csa-
ládi programot rendez június 8-án 
14–17 óra között székházának udva-
rán (XI., Mérnök u. 40.). Az érdek-
lődők találkozhatnak Molnár Gyula 
polgármesterrel, dr. Józsa István és 
Szabó Vilmos szocialista országgyű-
lési képviselőkkel, valamint a kerület 
szocialista önkormányzati képvi-
selőivel. Beszélgethetnek a kerület 
életéről, és bármely más, a lakosság 
számára fontos kérdésről. Mohai 
Tibor előadóművész zenés progra-
mot kínál a gyerekeknek. Kézműves-
játékok és büfésátor egészíti ki a 
programot.

ADÓTANÁCSADÁS, JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi, adó-, könyvvezetési és 
vállalkozási tanácsadással áll az érdek-
lődők és rászorulók rendelkezésére jú-
nius 6-án, szerdán 17 órától a Mérnök 
utca 40. sz. alatti székházában.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
Az MSZP kerületi szervezete új szol-
gáltatással segít a rászoruló érdeklő-
dőknek. 
Aki úgy érzi, hogy nyomasztó mun-
kahelyi vagy családi, szűkebb, tágabb 
környezetének lelki gondjaival nem 
tud megbirkózni, krízistanácsadó áll 
rendelkezésére minden hónap első 
szerdáján, legközelebb június 6-án, 17 
órától az MSZP Mérnök utca 40. sz. 
alatti székházában.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Minden hónap harmadik szerdáján 
beszélgetés az elnökség, egy-egy vá-
lasztókerületi elnök, és Jankó István 
elnök részvételével. 
Állandó programok: dr. Oláh András 
Sándor ügyvéd kedden 15–17 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást tart. A ta-
nácsadás június 13-ától szünetel. A 
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaügyi tanácsadás; min-
den hétfőn 14–16 óráig táplálkozási 
tanácsadás; minden hétfőn és szerdán 
angol kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–
10 óráig); Gyere Nagyi Klub minden 
hónap első csütörtökén 10 órától. 
Szolgáltatások: ingyenes internet, be-
csületkasszával működő kávézó, kon-
zervatív hetilapok, a Demokrata új-
ság mellékleteként megjelenő DVTV 
DVD-jének megtekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-
es számon kapható. A helyszín: XI., 
Budafoki út 9–11. Nyitva tartás: hétfő-
csütörtök 10–18-ig, péntek 11–17-ig.

MDF–IDF HÍREK
Június 13-án 18 órai kezdettel Kovács 
Levente metróbiztos tájékoztatást 
ad 4-es metró építéséről az MDF XI. 
kerületi szervezetének irodájában. 
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI., Bartók Béla út 61., bejárat a 
Fadrusz u. felől) minden hétköznap 
15 és 19 óra között várja az érdeklő-
dőket. Az Ifjúsági Demokrata Fórum 
helyi szervezete minden héten kedden 
18 és 20 óra között fogadóórát tart az 
MDF kerületi irodájában. Dr. Tóth 
László ügyvéd minden hónap első és 
harmadik hétfőjén 16 és 18 óra kö-
zött ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban. Ugyanitt dr. Szabó 
Boglárka orvos április 24-én és május 
15-én 16 órától ingyenes egészségügyi 
tanácsadást tart.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét 
június 1-étől augusztus 31-éig a Déli 
Gyógyszertár (XI., Alkotás u. 1/b.) látja el.

  

Fogadóórák, programok
DEÁK ANDRÁS Szentimreváros képvi-
selője (KDNP) minden hónap első 
keddjén 15–17 óráig tartja fogadóórá-
ját az Éghajlat Könyves Kávézóban 
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali aka-
dályoztatása esetén közvetlen mun-
katársa, Téglásy Kristóf (06/20/261-
8836) helyettesíti.
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési kép-
viselő (MSZP, 17. választókerület) 
június 14-én 17 órakor tartja fogadó-
óráját, az Őrmezei Közösségi Házban 
(Cirmos u. 8.).
FODOR VINCE (MDF) alpolgármes-
ter. Képviselői fogadóóra: Minden 
hónap első hétfőjén 17–19 óráig a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában 
(Bartók Béla út 27.). Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hó harmadik 
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(Zsombolyai u. 5.) III. emeleti 307-es 
tárgyalójában. Bejelentkezés az alpol-
gármesteri fogadóórára az általános 
igazgatási és tájékoztatás csoportnál 
személyesen, vagy telefonon a 372-
4577 számon.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentke-
zés az általános igazgatási és tájékoz-
tatási csoportnál személyesen, vagy 
a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.

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

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
  XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás: 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30–
16, kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13 
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tar-
tás: hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tar-
tás: hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 8–12, csütörtökön 13–16.30 órá-
ig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583.

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 8.30–16, pénte-
ken 8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.

ÚJBUDAI POLGÁRŐR CENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám 
alatt tevékenykedik. Tel: 209-3478. 

IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ IRODA
Bántalmazott, erőszak áldozatává vált, 
krízishelyzetben lévő gyermekek és 
felnőttek számára készenléti telefon 
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ün-
nepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT
Az ÁNTSZ Fővárosi Intézete ingyenes 
mammográfiás szűrővizsgálatot szervez. 
Minden 45–65 év közötti nő meghívólevelet 
kap, aki a következő irányítószám alatt la-
kik: 1115, 1116, 1117, 1119, és akinek az utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év. 
A vizsgálatot a levélben megjelölt időpont-
ban a Szent Imre Kórházban (XI., Tétényi út 
12–16. Tel.: 464-8788) végzik el. 
További információ: 465-3823.

HONSZ-TÁJÉKOZTATÓ
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és 
Hadiárvák Országos Nemzetközi 
Szövetsége (HONSZ) az érdekeltek joga-
iról tart tájékoztató ülést június 19-én 15 
órakor az MDF Bartók Béla út 61. szám 
alatti irodájában.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bartók 
B. út 96.) minden szerdán délelőtt 
10–12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter 

Új minigolfpályát adtak át a Mérnök 
utcai sporttelepen, amellyel május 13-
án, a megnyitás alkalmából tartott nyílt 
napon ismerkedhettek meg a kerüle-
tiek és a sportág iránt érdeklődők. 

A Mérnök utcai pálya gyakorlatilag azon-
nal bekerült a sportág vérkeringésébe, hi-
szen már a nyitást követő héten országos 
versenynek adott otthont: május 20-án 

Újabb lehetőség a sportkedvelőknek

Minigolfpálya a Mérnök utcában

Kelenvölgyben május 29-én egy barát-
ságos labdarúgó-mérkőzésen mérte 
össze tudását a most NB 3-ba feljutó 
Lágymányosi TC, illetve az élvonal-
beli bajnokságot hétvégén befejező 
Fehérvári gárda.

A mérkőzést Gadácsi Miklós képviselő, 
hajdani Ferencváros-játékos szervezte, 
azzal a céllal, hogy a javarészt 18-20 éves 
fiatalokból álló újbudai csapat egy maga-
sabb osztályban játszó ellenféllel is ösz-
szemérje tudását. Az első perctől érezhető 
volt az újbudai edző, Verebes József szak-
mai munkája. Tanítványai egyáltalán nem 
játszottak alárendelt szerepet, sőt, az első 
félidőben szinte végig vezettek 2:1-re, némi 
meglepetést okozva ezzel az ellenfélnek. 
Azonban a megmérettetésnek az elsődle-
ges célja a kerületi futballélet fellendítése, 
illetve a sportbarátság erősítése volt, ami 
fantasztikusan sikerült, a rapszodikus 
időjárás ellenére.
 Remélhetőleg kerületünk ifjú labdarú-
gói ebben a remek formában vágnak neki 
ősszel a harmadosztálynak sok örömet 
okozva ezzel Újbudának.

(bp)

Futballünnep Kelenvölgyben

Újbudára látogatott Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter, aki az új 
Szociális Ügyfélszolgálati Irodát kereste fel. Az új ügyfélszolgálaton a szociális 
ügyek gyorsan, kényelmesen és természetesen akadálymentes körülmények 
között intézhetők. Kiss Pétert Molnár Gyula polgármester és Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester tájékoztatja az Újbudai Szociális Plusz Programról, 
valamint a II. Újbudai Önkormányzati Állásbörze tapasztalatairól is. A minisz-
ter szerint példaértékű az újbudai új szociális ügyfélszolgálat, és jó lenne, ha 
minden önkormányzatban ilyen színvonalú lenne a szolgáltatás.

metafizikai pszichoterapeuta ingyenes 
lelkisegély-tanácsokat ad, és szintén in-
gyenes önvédelmi oktatást tart minden 
korosztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-
4873-as mobiltelefonon. 
   
A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerületi szervezet hétfőtől csütörtökig 
10–16, pénteken 10–13 óráig tartja nyitva 
irodáját (Bartók Béla út 79.). Ugyanitt in-
gyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja az 
érdeklődőket.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyar Mérce újság és egyéb in-
gyenes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi iro-
dájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-1488) 
A párt elektronikus hírlevelére a http://
ujbuda.jobbik.hu kerületi honlapon lehet 
feliratkozni.

SPORTSZERETŐK FIGYELMÉBE
A Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport 
és Szabadidő Egyesület új tagokat vár Baráti 

rendezték meg a Pályaavató Országos 
Versenyt, sőt, május 19-én itt rendezték 
a I. Siketek Minigolf Országos Bajnok-
ságát is. A pályaavató versenyen amatő-
rök is indulhattak, így is népszerűsítve 
ezt a sportot. 
 A Mérnök utcai pálya úgynevezett 
miniatűr pálya, azaz a minigolfpályáknak 
egy olyan variánsa, amelyen – csök-
kentve az eredeti játék pályaméreteit 

– már akár 25 szabványos akadály léte-
zik. Ezek általában nehezek, de hamar 
megtanulhatók, így lehetséges, hogy va-
laki minden pályát egy ütéssel teljesítsen. 
A Mérnök utcában összesen 18 pálya 
épült, ez a legnagyobb a kerületben, mi 
több, Budapesten is, hiszen a főváros-
ban csak Újbudán, de itt rögtön három 
minigolfjátékhely is található.  

M. G.

Az újbudai fiatalok szépen helytálltak az NB I-es csapat ellen

Körébe. Az elmúlt 45 év alatt több ezer 
fiatal fordult meg hosszabb-rövidebb ide-
ig a kajak-kenu szakosztálynál, közülük 
sokan szép sikereket értek el a sportág-
ban. Az egyesület vezetői ezeket a világ-, 
Európa- és magyar bajnoki eredményeket 
szeretnék továbbgazdagítani. Ehhez kérik 
a sportszeretők figyelmét és támogatását. 
Cím: XI., Vízpart u. 4.

TALÁLT KUTYA
Május 10-én Albertfalván a Sáfrány utcá-
ban – tüzelő kutya után csavarogva – talál-
tam egy 7-8 éves?, tacskószerű, kan kutyát. 
Nyakában vékony, fojtó lánc van, biléta 
nélkül. Chip nincs beültetve az állatba. Jól 
táplált, gondozott kutyus. Nagyobb gyere-
kekkel, kutyákkal, macskákkal barátságos. 
Labdázni nem akar. A pórázt jól tűri, szí-
vesen sétál. Az autóbuszos közlekedés sem 
újdonság neki. Nagyon szomorú, szeretetre 
éhes kutya. Jelenleg  ideiglenes befogadónál 
van.
Keresem a régi vagy az új gazdit.
Bakos Gabriella 06-30-813-64-27  
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Újbudán ebben az évben összesen 19 
középiskolában érettségiznek. Az idei 
érettségi vizsgák országosan május 4-
én kezdődtek, és egészen június végé-
ig tartanak. Újbudán az első írásbeliket 
május 7-én írták. A lebonyolítás eddig 
problémamentesen történt. 

Az elmúlt napokban még 19 középisko-
lában írtak írásbeli vizsgákat az érettségi-
zők. A magyar, a matematika, a történe-
lem, valamint az angol és német írásbelik 
már lezajlottak, de május 25-éig szinte 
minden tárgyból volt írásbeli vizsga.  
 Az utóbbi években alaposan megvál-
tozott az érettségi rendszere, hiszen ez 
egyben az egyetemi, főiskolai felvételi is. 
Ez azt is jelenti, hogy jelenleg, ha valaki 

huszonévesen dönti el, hogy felvételizni 
akar, és a régi érettségi eredményeinél 
jobb jegyeket szeretne, bármelyik kö-
zépiskolában jelentkezhet érettségire. Az 
érettségit emelt, illetve középszinten lehet 
letenni, és gyakorlatilag minden tárgyból 
érettségizhetnek a diákok, a legtöbből 
írásbeli és szóbeli vizsga is van. 
 A másik pár éve bevezetett újítás, hogy 
az írásbeli tételeket a Polgármesteri Hiva-
talban az érettségi napján, közvetlenül a 
vizsga előtt vehetik át az iskolák képviselői, 
ezzel zárva ki a csalás lehetőségét. 
 Újbudán eddig teljesen rendben foly-
tak az érettségik, az írásbelik május 25-én 
lezárultak, és júniusban kezdődnek a szó-
beli vizsgák. 

D. CS.

Érettségi 2007

A Gárdonyi Általános Iskola diákjaiból alakult Gárdonyi Színkör május 24-én tartotta idei bemu-
tatóját, mely egy egyedi Hamupipőke-feldolgozás volt. A kötött szöveg nélkül előadott, zenés 
darabot a színészpalánták és a közönség is nagyon élvezte.

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Egyesüle-
te, a DUE sajtófesztiválra hívta április 
végén a diákmédia képviselőit a Fővá-
rosi Művelődési Házba. A rendezvény-
re közel ezer fiatal érkezett az ország 
számos iskolájából. 

A DUE idei sajtófesztiválja a XIV. volt 
a sorban. A rendezőknek ismét sikerült 
gazdag és színes programmal előrukkol-
niuk. A fesztiválnyitó gálaműsorban ke-
rületünk polgármestere, Molnár Gyula is 
köszöntötte az ifjú diákújságírókat, majd 
az országos iskolarádió hálózatban részt 
vevő iskolák között több értékes ajándé-
kot sorsoltak ki. A jó hangulatról a fellépő 
művészek, Varga Ferenc és Balássy Betty 
gondoskodtak. Mint minden évben, idén 
is a fesztiválon derült ki, hogy kik lettek 
az év legjobb diákújságírói. A még ősszel 
meghirdetett országos diákmédia-pályá-
zatra több mint négyszáz lap, újságcikk, 
rádióműsor, fotó és honlap érkezett, így 

Gazdag és színes programok palettája

Sajtófesztivál diákújságíróknak
nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Az 
eredményhirdetésen nemcsak az alkotók, 
hanem az őket segítő pedagógusok is el-
ismerésben részesültek. A délelőtti prog-
ramban a VIVA TV két ismert műsorve-
zetője, Kisó és Sári Évi hívta közönségta-
lálkozóra a diákújságírókat, majd „Érett-
ségi előtt és után” címmel Arató Gergely, 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
államtitkára ifjúsági sajtótájékoztatón 
válaszolt a diákok által megfogalmazott 
kérdésekre. Az izgalmas kérdések és vála-
szok után a színpadra lépő It’s Rite! Break 
Battle táncosai forrósították fel a hangu-
latot, amelyre csak ráerősített a Crystal 
együttes koncertje. Többen a színházte-
rem helyett már az előcsarnokban igye-
keztek elkapni a közönségtalálkozóra 
érkező hírességeket, és begyűjteni tőlük 
az autogrammokat, hogy legyen mivel 
villogni majd a suliban. A tv2-től Doro-
gi Gabriella és Vujity Tvrtko fogadta el a 
meghívást, de itt voltak a szappanoperák 

sztárjai is, Szorcsik Viktória és Damu Ro-
land, valamint Kovács Patrícia és Fenyő 
Iván, de a Barátok közt sztárjaival is volt 
lehetőség találkozni. Egyébként ők a tom-
bolasorsolásban is segédkeztek. Felsorolni 
is nehéz azokat az alternatív programokat, 
amelyekkel a DUE kedveskedett a slapa-
joknak. A Diákhitel Központ előadásából 
megtudhatták, milyen a hitelünk, míg a 
fogyasztóvédelmi előadás arról szólt; mi-
ként védhetjük a fogyasztó érdekeit. 
 Volt rádiós riportverseny is, amelyen 
belül egy iPod segítségével hanganyag 
formájában kellett megörökíteni a sajtó-
fesztivál legizgalmasabb és legviccesebb 
pillanatait. És akik idejekorán elfáradtak, 
megpihenhettek a DUE-szobában, ahol 
sok mindent megtudhattak a Diák- és If-
júsági Újságírók Országos Egyesületéről, 
valamint arról hogy az idei kommuniká-
ciós és médiatábor 11 napos lesz, és a Bala-
ton partján tartják július közepén.

(m.g.)

A Budai Fiatalok Egyesülete által szer-
vezett május 21-i találkozón részt vevő 
civil szervezetek képviselői nyilatko-
zatot írtak alá, miszerint létrehozzák 
a XI. Kerületi Civil Környezetvédelmi 
Tanácsot. 

Az ötletgazdán kívül az összejövetelen 
jelen volt még a Dél-Budáért Alapít-
vány, az Őrmezei Közakarat Egyesü-
let, a Levegő Munkacsoport, a Gellért-
hegy-védő Egyesület, a Szentimrevárosi 
Zöld Kör, a Sas-hegy Védő Egyesület, 
a Bikás Park Egyesület és a Gazdagréti 
Civil Egyesület.
 A szervezetek a Civil Környezetvé-
delmi Tanácson (CKT) keresztül ko-
moly hatást kívánnak kifejteni a kör-
nyezet- és természetvédelmi kérdéseket 
sokszor figyelmen kívül hagyó politiká-
val, illetve tevékenységekkel szemben, 
ezenkívül egymás támogatásával saját 
területükön is hatékonyabban tudnak 
majd működni. 
 Somogyi Bálint Márton szervezőtől 
megtudtuk, a CKT figyelemmel sze-
retné kísérni a környezet védelmével és 
fejlesztésével, a további szennyeződések 
megakadályozásával, az egészséges kör-
nyezet fenntartásával és kialakításával 
kapcsolatos feladatok ellátását. Az ön-
kormányzattal együttműködve részt 
akarnak vállalni a környezettudatos 
nevelésben, és véleményezni kívánják a 
környezetvédelmi tárgykörű rendelet-
tervezeteket. A CKT vár minden kerü-
leti, környezetvédelmi témával foglal-
kozó szervezetet, hogy csatlakozzanak 
munkájukhoz. 
 Fodor Vince alpolgármester örömmel 
fogadta a kezdeményezést, hogy a civilek 
részt vennének a környezetüket befolyá-
soló rendezési tervek véleményezésében. 
– Egy környezetvédelmi szervezet aktív 
tagjaként magam is részt kívánok venni a 
teendőkben, környezetvédelemért felelős 
alpolgármesterként pedig szeretném ösz-
szehangolni a tevékenységüket a hivatal 
munkájával. Szándékomban áll kialakíta-
ni egy oda-vissza áramló információs csa-
tornát, amelynek eredményeként a hivatal 
és a lakosság érdekeit egyeztetve tudjuk 
kialakítani álláspontunkat – nyilatkozta a 
politikus. 

R. M. 

Egységesülő 
zöldek

Civil Környezetvédelmi 
Tanács alakult

A beruházás a Henkel gyermekkönyvtár támogatási programnak köszön-
hetően valósult meg.
Az ünnepségen részt vett Molnár Gyula polgármester, illetve a multina-
cionális cég magyarországi képviselője is. A Henkel ismert társadalmi 
szerepvállalásairól, és ezúttal is jelentős összeggel segítette a könyvtárat. 
Így került a könyvtár új terembe, ahol a polcokon a klasszikus szépirodalmi 
művektől a korszerű tudományos munkákig szinte minden megtalálható. 

Átadták a Bocskai István 
Általános Iskola új könyvtárát

Erzsébetváros 125 éves fennállásának évfordulóján rendezték meg a pol-
gármesterek futása elnevezésű eseményt. A Hernád utcai Baross Gábor 
Általános Iskola elől öt polgármester rajtolt: Hunvald György VII., Csécsei 
Béla VIII., Molnár Gyula a XI., Gajda Péter XIX. kerületi polgármester, valamint 
Hiszékeny Dezső, a XIII. kerület alpolgármestere mérkőzött meg egymással.

Polgármesterek futása

Az Újbuda Baráti Kör május 30-án 
tartotta éves közgyűlését. A jelenlévő 
tagság egyhangúlag elfogadta az 
elmúlt év tevékenységéről és költség-
vetéséről szóló elnökségi beszámoló-
kat, illetve a 2007. évi terveket, melye-
ket Szilágyi Balázs ügyvezető alelnök 
ismertetett.

A Baráti Kör programjai között szerepel a 
TIT Stúdióval és a Pedagógiai Szolgáltató 
Központtal közösen szervezett tehetség-
gondozó Öveges-klub létrehozása, mely 
neves kutatók, előadók részvételével biz-
tosítja az ismeretek bővítését, elsősorban 
a természettudományos érdeklődésű diá-
kok számára. 
 A nyár folyamán a Feneketlen-tó 
környékén felállítanak egy zenepagodát, 
valamint elindul egy olyan programsoro-
zat, melynek során a résztvevők a kerület 
nevezetességeivel, vagy éppen a kevéssé is-
mert, kevéssé látogatható érdekességeivel 

ismerkedhetnek meg. A Festészet Napja 
alkalmából a Bartók Béla út Gellért tér és 
Móricz Zsigmond körtér közötti szaka-
szán kirakat-kiállítást rendeznek: egy-egy 
kerületi művész alkotása, installációja lesz 
látható a különböző kereskedelmi, ven-
déglátó-ipari egységek kirakataiban. Idén 
megrendezik a Régiók vetélkedőjét, mely-
nek során a kerület városrészeit képviselő 
csapatok mérik össze tudásukat egyjáté-
kos helytörténeti vetélkedőn. 
 Molnár Gyula polgármester, az egye-
sület elnöke az Újbuda Baráti Kör leg-
fontosabb feladatának a helyi civil erők 
összefogását tartja. Kilenc lakóterületi 
civil szervezet részvételével létrejött a Ci-
vil Fórum, célja a helyi kezdeményezések 
érdekképviselete, javaslatainak közvetíté-
se az önkormányzat felé. A közgyűlésen 
alapszabály-módosítás is történt: az egye-
sület új székhelye a Zsombolyai u. 5. alag-
sorában található.

D. CS.

Az Újbuda Baráti Kör tervei
Zenepagoda a Feneketlen-tónál

Az írásbeli vizsgák már lezárultak

– Kérhetnék telefonos segítséget?

Érett(len)ségi

Az újbudai képviselő-testület rendkívüli ülésén a testület Kupper András képviselő 
(Fidesz) javaslatára visszavonta azt a határozatot, amellyel legutóbbi ülésén olyan 
ideiglenes bizottságokat hozott létre, melyek feladata az önkormányzat érdekeltsé-
gébe tartozó ingatlanok hasznosításának vizsgálata. A testület a következő ülésén 
újra tárgyalja a bizottságok kérdését.
A 2. napirendi pont zárt ülésen zajlott. Részletek a következő számunkban.

Lapzártakor érkezett
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Talált milliók jótékony célra?
Április végén több millió forintot talált 
egy kerületi búvár a Feneketlen-tóban. 
Ahogy arról szinte minden újság és 
tévécsatorna beszámolt, a becsületes 
megtaláló leadta a rendőrkapitánysá-
gon a becsomagolt pénzt. Most utána-
jártunk, történt-e újabb fejlemény az 
ügyben.  

Harmadszorra merült az idén a Feneket-
len-tóba Medek Miklós, az Újbuda BHG 
SE búvára április végén, ezúttal azért, hogy 
társaival beüzemelje a szökőkutat. Merülés 
közben, a parttól néhány méterre, kétméte-
res mélységben figyelt föl egy gyanús cso-
magra, amely nem törmeléknek, de nem 
is átlagos szemétnek tűnt. Alaposan át volt 
csomagolva, és nehezéket is kötöttek rá, 
hogy a fenéken maradjon. A búvár felhozta 
a felszínre a csomagot, amelyben pénzkö-
tegek voltak, több millió forint értékben. 
Látszott, hogy direkt dobták a tóba, nyilván 
azért volt rajta nehezék is.  Medek Miklós 
a „talált tárgyat” leadta a kerületi rendőr-
ségen. Mint lapunknak elmondta, teljesen 
egyértelmű volt számára, hogy nem tartja 
meg a pénzt, hiszen az valakié. Később el-
árulta, családja és barátai is helyeselték ezt 

a döntését. A kerületi kapitányságon Finta 
István főtörzszászlós úgy tájékoztatott, azért 
nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan 
mekkora összegről van szó, milyen címlet-
ben és mibe volt becsomagolva, mert így 
csak az jelentkezik majd, aki valóban tud 

valamit a tóban talált pénzről. A rendőrök 
azt is vizsgálják, hogy kötődik-e valamilyen 
bűncselekmény a milliókhoz. A becsületes 
megtaláló egyébként búvártársaival együtt 
harminc éve rendszeresen merül a Feneket-
len-tóba. Ők tisztítják a tavat, évente több-
ször. Legutóbb a Föld Napja alkalmából 
gyűjtötték össze a szemetet. Bár már ren-
geteg mindent talált a tóban, sok pénzt még 
soha, ezért nagyon meglepődött a mostani 
„fogáson”. Négy héttel később ismét megke-
restük, és annyi fejleményről tudott beszá-
molni, hogy már felvették tőle a hivatalos 
rendőrségi jegyzőkönyvet, sőt, már olyanok 
is akadtak, akik „bepróbálkoztak” a ható-
ságnál, hogy megszerezzék a vélhetően szép 
kis summát. Minthogy csak tippre mentek, 
nem jártak sikerrel.
 Ha az igazi tulajdonos egy éven belül 
nem jelentkezik a pénzért, akkor a megta-
lálóé lesz az összeg. Ő most azt mondja, ha 
megkapja, fel fogja ajánlani valamilyen jó-
tékony célra. Nem mintha nem tudná mire 
elkölteni, de kicsit tart attól, hogy egyszer 
majd nála kopogtatna az, aki a tóba rejtet-
te a bankjegyeket. Meg aztán, amúgy is le 
kellene adóznia a 40 százalékát…

(G. P. – R. M.)

Medek Miklós

Egy év múlva a búváré lehet a pénz

Miközben az első fúrópajzs körülbelül 
száz métert haladt előre a próbaüzem-
ben, az építők elindították a másodi-
kat is. A Bocskai úti állomásnál már a 
végleges födémet betonozzák, ame-
lyen július második felétől újra járnak 
majd a Fehérvári úti villamosok. 

A szerkezet most próbaüzemben dolgozik, 
az építők szóhasználata szerint „összeszo-
kik” a pajzs, a kőzet és a személyzet. – Az 
első pajzs, amelyik április elején indult, már 
körülbelül száz métert haladt – mondta 
Horváth Éva, a DBR Metró szóvivője. A 
300 méteres próbaüzem után 10-15 métert 
is haladnak naponta. Szeptember elején 
érnek el a Tétényi útra, a másik pajzs pedig 
néhány hetes késéssel követi. 
 A Tétényi úton már befejezték az alul-
járószint födémjének betonozását, a Bocs-
kai úton pedig már a végleges födémet ké-
szítik. A 18-as, 41-es és 47-es villamosok 
július 23-ától fognak ismét járni a Fehér-

Munkában a második pajzs
Elsősorban pénz kell

vári út és a Körtér között. A Szent Gellért 
térnél az első komolyabb munkafázis, a 
réselés fejeződött be, az itteni munka to-
vábbra is késik a tervekhez képest.
 A pesti oldalon – a Kálvin tér után egy 
hónappal – lezárták az alsó rakpartot is: 
fél évig nem lehet erre autózni a Fővám 
téri állomás építése miatt.
 A Fővárosi Közgyűlés kerületi koor-
dinációs bizottsága egyhangúlag elfogad-
ta Újbuda polgármestere, Molnár Gyula 
kezdeményezését, hogy kezdődjön meg a 
4-es metró meghosszabbításának szakmai 
előkészítése. – A budaörsi Virágpiachoz a 
leghamarabb 2014-ben érhet el a metró – 
ezt nyilatkozta lapunknak a múlt hónap-
ban Becker László fővárosi metróbiztos. 
Ahhoz, hogy elindulhasson a munka, el-
sősorban pénz kell. Ha szakmailag előké-
szítik – elkészítik a terveket, beszerzik az 
engedélyeket –, akkor a döntés után nem 
sokkal elindulhat a tényleges építkezés.

(G. P.)

A pályázati adatlap benyújtásának helye és ideje:
Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Osztály Bp., XI. ker. Zsombolyai u. 5. 
II. em. 206. szoba,  2007. június 26. 12 óráig
A helyiségre az pályázhat, aki a megjelölt időben és módon 
jelentkezett, továbbá a pályázati előleget megfizette és a 
köztartozásokról szóló nullás igazolást az előírt határidőben 
benyújtotta. 
A pályázati tárgyaláson be kell mutatni a pályázónak:
 gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi ere-

deti cégkivonatott és eredeti aláírási címpéldányt. 
 természetes személy esetén személyazonosságot iga-

zoló okiratot (és lakcímkártyát).
A pályázati tárgyaláson a pályázó személyesen vagy köz-
okiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban 
meghatalmazott képviselő útján vehet részt. A pályázati 
tárgyalás nyilvános.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113. Bp. Bocskai út 39–41.) értékesítésre felajánlja a Budapest, XI. 
ker. Kende u. 11. sz. alatti társasházban lévő alábbi üres ingatlanát:

Az ingatlan közmű ellátottsága: víz, villany
Az ingatlan adatai:
 hrsz: 5006/0/A/32
 ingatlan megnevezése: egyéb helyiség
 alapterület: 22 m2 (alagsor)
 utcai bejárat
 tulajdoni hányad 110/10.000
Kikiáltási ár bruttó: 3 300 000 Ft  
A pályázati előleg összege: 330 000 Ft,
Az ingatlan megtekintésének időpontja: 
2007. június 4. 8 óra
A pályázati tárgyalás helye és időpontja: Bp. Főv. XI. Ker. 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Bp. XI. kerület 
Zsombolyai u. 5. alagsor 1. terem, 2007. június 27. 10 óra 
A pályázati előleg összegét  Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal  11784009-15511001 szá-
mú bankszámlájára kell befizetni. 2007. június 26-áig.

Részletes feltételek a 381-1311-es telefonon kaphatók

Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

Az ajánlatok  benyújtásának határideje:
2007. június 15. 12 óra 

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel 
a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Város-
üzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály 
(1113 Budapest, Bocskai út 39–41. ) címére postán, vagy 
személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 203. 
szobájában lehet benyújtani.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül 
köteles a szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépés-
ének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosultak Budapest 
Fővárosi Önkormányzata, valamint az iskolaépület bérlője 
elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Cím Hrsz. Terület (m2) Övezet

Bp., XI. ker. Rétköz utca 1918/34 hrsz-on kialakuló 6690 L7-XI/I10

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

Az ingatlan jellemzői:
 A 45/2006.(XII.18.)ÖK. rendelettel jóváhagyott KSZT 

előírásait kell figyelembe venni a beépítés során.
 Az ingatlanon iskola felépítmény áll, mely 2009. 

augusztus 31. napjáig bérbeadott
 Az ingatlan egy részén min. 1500 m2 nagyságú terüle-

tén kizárólag parkolóház építhető, melynek KSZT-ben 
jelölt helyén közhasználat céljára átadott, gyalogosfor-
galom számára megnyitott területrész alakítandó ki. 

 Övezeti besorolás: telepszerű lakóterület.
 Beépítés lehetősége: 
 – beépíthetőség: 35%, parkolóház telekrészen 100%
 – szintterületi mutató: 2,8, parkolóház telekrészen: 5,5
 – építménymagasság: 7,5–15 méter 
 – legkisebb telekméret: 1500 m2

Részletes feltételek a 381-1309 és 381-1310 telefonon kaphatók

Intő példa ne-
künk, magya-
roknak, hogy 
történelmünk 
kezdetén Szent 
István királyunk 
Szűz Mária ol-
talmába ajánlot-
ta országunkat. 

Mintha megérezte volna, hogy nemzetünk 
sorsa nagyon sok viszállyal és háborúval 
lesz terhes. Nemzetrontó csapások soroza-
tának azonban mindvégig ellenállt e nép, 
s ezen dicsőséges fordulatokat mind Mária 
oltalmának tulajdonítja a kereszténység.
Hálából a történelmi Magyarországon 
több Mária-kegyhely alakult ki, ezek 
jellegzetessége, hogy csodás történések, 
gyógyulások tulajdoníthatók az ott ta-
lálható kegytárgyaknak. Közülük is ki-
emelkedik a csíksomlyói Mária-szobor, 
Európa legnagyobb kegyszobra. Maguk 
a székelyek közel 400 éve tisztelik ezen 
a helyen Szűz Máriát, és közös nemzet-
tudatuk, együttérzésük jeleként minden 
évben egyre növekvő létszámban talál-
nak egymásra itt a hívő magyarok. 

Fantasztikus érzés volt látni, ahogy a za-
rándokok tömege összegyűlt a Szentlélek 
dicsőségére. A meghitt, bensőséges csend, 
az elmélyülés rendkívüli élményt nyúj-
tott. A szentmise alatt gyönyörűen sü-
tött a nap, majd a szertartás végeztével, 
amikor a vásári búcsú forgataga zajlott, 
az Isten fölemelte figyelmeztető ujját, és 
záport zúdított a zarándokok tömegére, 
talán azt üzenve: ne feledjétek, nem a vá-
sárlás a lényeg, hanem a Szűz Máriával 
való találkozás!
Megrázó élmény volt, ahogy a világ min-
den tájáról érkezett zarándokok együtt 
énekelték a Kölcsey előtti néphimnuszt, 
a Boldogasszony anyánk kezdetű éne-
ket, valamint a Himnuszt és a Székely 
Himnuszt. Néztem a világ minden tájá-
ról odasereglett magyarságot, s tudtam, 
ezen a szent helyen töltődünk fel hittel. 
Akinek ebben az élményben még nem 
volt része, annak azt tanácsolom, láto-
gasson el hálaadó szívvel a somlyói pün-
kösdi szentmisére!

Fodor Vince
Újbuda alpolgármestere

Emlék a töretlen 
magyar hitről 

A Zoril Alapítvány augusztus 3–7. között zarándoklatot 
szervez Olaszország nevezetes kegyhelyére, Loretóba. 
Információ és jelentkezés: 06-20-523-4384.

Molnár Gyula polgármester a Bikás-
dombon, az újbudai majálison a 4-es 
metró elnevezésű pavilonjában talál-
kozott a sajtó képviselőivel és a metró-
építés kivitelezőivel. 

A beszélgetésen a polgármester elmond-
ta, hogy Újbuda önkormányzata levélben 
kezdeményezi a Fővárosi Önkormány-
zatnál, hogy tárgyalások kezdődjenek a 
4-es metró meghosszabbításáról újabb két 
állomással. – A kerületi önkormányzat 
minden frakciója kezdettől támogatja a 
hosszabbítást – mondta a polgármester. 
 A hírre reagálva Kupper András, a ke-
rületi Fidesz-frakció vezetője, országgyű-
lési képviselő megjegyezte, hogy a metró 
meghosszabbításának gondolatát, amíg 
csak a Fidesz javasolta, addig az építkezés 
akadályozásának újabb fideszes ötlete-
ként emlegette a polgármester. Akkor sem 
volt hajlandó napirendre venni a kérdést, 
amikor 5000 aláírás gyűlt össze döntően 
Őrmezőről, hogy ne a kelenföldi pálya-
udvar legyen a végállomás. Kupper azt is 
nehezményezi , hogy amikor ezt az ötletet 
képviselői indítványként Fónagy Jánossal  
beterjesztették a Parlamentben, Molnár 
Gyula nem támogatta.
 – Akkor érdemes csatába szállni, ha 
van legalább elméleti esély arra, hogy a cél-
jainkat elérjük – kommentálta az ellenzéki 
politikus véleményét Molnár Gyula. – Ha 
az eredeti tervek megváltoztatását kezde-
ményeztük volna, akkor még ma is vitat-
koznánk, és megfelelő finanszírozás híján 
még meg sem kezdődött volna az építke-
zés. Amióta van realitása a meghosszab-
bításnak, azóta érdemes arról konkrétan 
beszélni. 
 Molnár Gyula szerint a folytatás elvben 
és műszakilag is könnyen megoldható, de 
arról már tárgyalni kell az Európai Unióval 
és a fővárossal is, hogy erre a forrás hogyan 
teremthető meg. Éppen 70 milliárd forint-
ról van szó, amelyet a polgármester szerint 

Újbudának kell még két állomás 
Minden önkormányzati frakció egyetért 

a főváros képes lenne kifizetni. Újbuda 
Önkormányzata pedig a műszaki-pénz-
ügyi tanulmány több tízmillió forintra rú-
gó költségét vállalná. 
 – Brüsszellel lehet és kell egyeztetni, és 
meg is lehetne állapodni, mert az EU szí-

vesen költene többet a jelenleginél a 4-es 
metróra a kohéziós alapból, csak azt ne-
künk, Magyarországnak és Budapestnek 
kell eldöntenünk, hogy milyen más fej-
lesztések rovására kapjon nagyobb támo-
gatást a metró – mondta a polgármester. 

A legnagyszerűbb elismerés
Változik a világ, változnak a szokások. 
Egykor kifejezetten az érettségizők ki-
váltsága volt a ballagás, amely jelképesen 
többszörös búcsút jelentett: búcsút az isko-
lától, a tanároktól, a diáktársaktól, a gond-
talan gyermekkortól – hiszen az érettségi 
egyúttal a felnőtté válás szimbóluma, első 
állomása is volt.
    Ma már ballagnak az általános iskolá-
sok, ballagnak az óvodások, és egyes he-
lyeken a bölcsődések is. Hallani, olvasni 
erről – különösen a két utóbbiról – picit 
megmosolyogtató, ám részt venni egy 
óvodai ballagáson már egészen más; ha-
sonlóan képes elérzékenyülni az ember, 
mint egy középiskolai búcsúztatón. S 
nemcsak azért, mert az ovisok csetlő-bot-
ló szereplése meghatóan kedves, hanem 
azért is, mert mi, felnőttek tudjuk, hogy 
ősztől bizony egyre több követelménnyel 
kell megbirkózniuk, hogy vége a teljesen 
felhőtlen éveknek. 

 A Neszmélyi úti Integrált Óvoda 27 
„végzősét” ahogy az illik, az egy évvel fi-
atalabbak búcsúztatták. Megmutatták, 
mit tanultak az elmúlt egy esztendő alatt. 
Szavaltak, énekeltek, zenéltek, táncoltak. 
Mindenki tudása legjavát adta: vidáman, 
felszabadultan, őszintén. Az apróságokon 
látszott, élvezik, hogy bebizonyíthatják, 
milyen ügyesek.
 Mindez persze nemcsak őket, hanem 
a velük foglalkozó óvónőket is dicséri. 
Elhivatottságukat, kitartásukat, gyer-
mekszeretetüket. Hiszen a kicsinyek gon-
dosan fölépített tudása mögött nagyobb 
részben az ő szívós munkájuk áll. S az az 
egy óra, amelyben számot adtak minder-
ről a szülők, nagyszülők, testvérek előtt, 
valóban ékes bizonyíték volt. Így, a pe-
dagógus nap táján, egy hivatását szerető 
óvónőnek nincs ennél szebb, emberibb, 
nagyszerűbb elismerés.

M. G.

Ballagás a Neszmélyi úti Óvodában

Zarándoklat
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A rendezvények szervezője a 
Média 11 Kft: ÚjbudaTV,  Újbuda újság, 

www.ujbuda.hu. A rendezvények 
főtámogatója Újbuda Önkormányzata, 
fővédnöke Molnár Gyula polgármester. 

A szervezők köszönetet mondanak 
a Főnix mentőszolgálatnak  és a 

kerületi rendőrkapitányság ügyeletes 
munkatársainak, akik a rendezvény alatt 

biztonságérzetünket erősítették. 

a Főnix mentőszolgálatnak  és a 
kerületi rendőrkapitányság ügyeletes 

munkatársainak, akik a rendezvény alatt 
biztonságérzetünket erősítették. 
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Még a láma is felsétált a Bika-szoborhoz – 92 százalékos tetszési mutató

Elindult a nyár Újbudán

A „mi tetszett a legjobban?” kérdésre 
egy 45 éves férfi válasza: 

A csinos információs 
kisasszonyok.

(Véleményláda)

Egy 45 éves hölgy írta:

Havonta lehetne ilyen 
a kerületben változó 
helyszíneken. Szükség 
van a közös élményekre, 
szórakozásra, 
felüdülésre.

(Véleményláda)

Egy 62 éves férfi véleménye: 

A mai, rohanó 
világban, ahol az 
emberek elmennek 
egymás mellett, 
nagyon sok ilyen 
rendezvényre 
van szükség. 
Köszönöm ezt a 
két napot, nagyon 
színvonalas volt.

(Véleményláda)

Egy 57 éves asszony írta: 

Jó itt lenni, jó lenne 
máskor is.

(Véleményláda)
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő kislányával

A Levendula játszóház idén is sorra festette a gyermekarcokat

Az Újbuda Prizma Kht. csapata, akikre mindig lehet számítani

Balázs Gyula képviselő unokájával

A képviselők is családostól jöttek
„Elindult a nyár Újbudán” – a Klubrá-
dióban és az Info Rádióban is ezzel 
a szlogennel hirdette magát a ren-
dezvény, amely az első volt a kerület 
három, nagyobb ilyen jellegű ese-
ménye sorában. A következő június 
23–24-én a Gazdagréti Szentivánéji 
Buli lesz (ahol a tavalyi tapasztalatok 
alapján és a lakók kérésére délelőtt 
nem lesz zenés program és a tűzijáték 
is elmarad), aztán „nyárzáróként” 
szeptember első hétvégéjén a Fene-
ketlen-tónál a Tóparti Újbuda Party. 

Még soha nem voltak ennyien a bikás-
dombi majálison, mint idén. A műsorveze-
tő többször hívta fel a figyelmet arra, hogy 
Újbuda Önkormányzata és a szervezők in-
formációs sátrában elhelyezett Vélemény-
ládába lehet bedobni azokat a kitöltött szel-

vényeket, amelyek a látogatók észrevételeit 
tartalmazzák. Természetesen azok között, 

akik kitöltötték az 
íveket – így se-

gítve a rende-
zők munká-
ját –, nyere-

ményeket 
sorsoltak 
ki. A vé-
lemények 

feldolgozá-
sának ered-

ménye-

képpen az egyik legfontosabb 
információ az, hogy a szín-
padi produkciók, a műsor 
értékelése a válaszadók 92 
százalékánál tetszést aratott, 
azaz az 1–5-ig tartó skálán a 
pontozásnál 4,6 lett az átlag. 
Ez dicséretes lenne érettségi 
eredménynek is. 
 Többnyire minden 
más kérdésre hasonló arány-
ban adtak pozitív választ. 
Természetesen voltak jobbí-
tó szándékú észrevételek is, 
amelyeket átgondolnak a 
szervezők. Írták például, 
hogy az elmúlt években 
többször voltak felnőt-
tek számára is sport-
rendezvények, 
amelyekre 
most is 
lett 

volna igény. 
J e l e z t é k , 
hogy drága 
a vidámpark, 
és ez igaz is, noha 
nem drágább, mint máshol, mégis a szer-
vezők keresik a lehetőségét annak, hogy 
az újbudai mulatságokon, hogyan lehetne 
a játékokat kedvezményesebbé tenni. Töb-
ben hiányolták a most divatos „vizespóló-
versenyt” (amikor ifjú hölgyek vizes, fehér 

pólóban mérik össze szépségüket), ennek 
megvalósítására azonban nem tesznek 
ígéretet a rendezvényszervezők, hiszen a 
családi hétvégék nagyobb részben a gyere-
kekért is vannak, és mit szólnának a nagy-
mamák… 
 A Suzuki Plusz kispályás labdarúgó-
bajnoksága egyre több gyereket vonz. A 
cég által támogatott 
Budai Sportiskola 
az év folyamán 
sokat profitál a 
kapcsolatból, 
de a kerület 
minden részé-

ből érkező 
c s a -

patok ezeken 
a hétvégéken 
egyenlő esé-
lyekkel mérik 
össze képessé-
geiket. Az infor-
mációs sátrak 
is mágnesként 
vonzották az 
érdeklődőket. 
A Kelenföldiek 
Egyesülete, a 
„Tiszta, virágos 
Kelenföldért” 
mozgalom je-
gyében, balkon-
virágokat aján-
dékozott, amíg 
csak a készlet 
tartott. A UPC 
sátrában egész 

nap ingyen lehetett internetezni, a fia-
talokat nemigen lehetett elmozdítani 
e helyről, közben a felnőttek a 
helyszínen nemcsak kérdése-
ket tehettek fel, információkat 
gyűjthettek be, de a munkatár-
sakkal kedvezményesen 
köthettek akár haszná-
lati szerződéseket is. 
Az UniCredit Bank 
és a Budapest Bank 
standjánál is élénk 
volt az érdeklő-
dés, a különböző 

szolgál-
tatások-
ról szó-
ba n és 

nyomta-
tott füzet-

kékből is tá-
jékozódhatott a lakosság. A felnőtteknek 
kedvükre való volt az autós bemutató is, 
többen azt mondták, jó, hogy házhoz jön 

az autószalon, itt van idő nézelődni. Az 
önkormányzat információs sátrában töb-
bek között az Újbudán bevezetett támo-
gatásokról, új ellátásokról tudhattak meg 
részleteket az érdeklődők. Az Újbuda Kht. 
munkatársai drogprevenciós és áldozat-
védelmi, bűnmegelőzési prospektusokat 
osztogattak, és beszélgettek a látogatók-
kal, akik a sátor mellett elhelyezett csocsó 
asztalokat is ingyen használhatták, ha ép-
pen kedvük támadt a játékhoz. Rendkí-
vüli sikere volt a gyerekek körében az Or-
szágos Műszaki Múzeum sátrának. Lel-
kes munkatársaik mindent megtesznek 
azért, hogy az emberek-
hez közelebb hozzák a 
tudományokat, kicsik 
és nagyok szájtát-

va hallgatták az 
információkat 
és nézegették 
a látnivaló-
kat. A nagy 
érdek lő-
désre va-
ló tekin-
tettel a 

következő rendezvényre, a 
Szentivánéji Bulira is jönnek.
Igazi kuriózum volt ezúttal 

a DBR Metro sátra, 
ahonnan szakembe-

rek idegen-
vezetésével 
órá n ként 
indult séta 
az egyéb-
ként civi-

lek elől 
elzárt 
építkezési terü-
letre. Az elmúlt 
évtizedek legna-
gyobb beruhá-

zása a 4-es metró 
építése, nem csoda hát, ha 
sokan kíváncsiak rá, nem 
mindennap jutunk le egy 

frissen fúrt alagútba. 
 Persze azért a legna-
gyobb szenzáció mégis-

csak az volt, amikor 
az ingyenesen mű-
ködő állatsimogató-

ból a gyerekek hangos 
ovációja mellett maga 

a láma is felvonult 
a dombra, a Bi-
ka-szobor mellé. 
Sikeres volt a díj-
mentes játszóház, 

ahol csak termé-
szetes anyagokkal 

dolgoztak a gyerekek, 
a kézművesvásárban pe-

dig az üvegfestőnél üveget is festhettek. 

 

A család apraja-nagyja megtalálta a kedvére 
való időtöltést, együtt ettek-ittak, beszélget-
tek az ismerősök, és sokan beírták a naptár-
jukba a következő dátumot: június 23–24., 

Gazdagrét, Szentivánéj.
MG.
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A Pedagógiai Szolgáltató Központban tartották Sándor György A Föld hátán. Tessék kapaszkodni! 
című könyvének bemutatóját május 29-én. A szerző – aki előbb a Magyar Rádió munkatársa, majd 
a Magyar Televízió műsorigazgatója volt – a legjobb szakemberek, a leghíresebb tudósok elemzé-
sein keresztül mutatja be korunkat, a század- és ezredforduló világát. A szerző köszönetét fejezte 
ki a Pedagógiai Szolgáltató Központ segítőkészségéért.

Könyvbemutató a PSZK-ban

budapesti illetőségű, súlyos mozgáskorlátozott fiatalok 
támogatására pályázatot hirdet, amely tanulmányok 
folytatásához, közlekedéshez, lakhatási, ill. munka-
vállalási feltételek megteremtéséhez szükséges tárgyi 
eszközök vásárlásához hozzájárulásként igényelhető. 
Az alapítványtól pályázható összeg nem lehet több 
a pályázati cél költségének 25%-ánál, de legfeljebb 
45 000 Ft. Pályázni a 40. életév betöltéséig lehet.  A 
pályázathoz mellékelni szükséges a súlyos mozgáskorlá-
tozottság tényét igazoló orvosi igazolásokat, valamint a 
családban együtt élők 2006. évi jövedelemnyilatkozatait. 
A névvel, címmel és telefonszámmal ellátott pá-
lyázatokat Prof. Dr. Kováts István Alapítvány, 1052 

A Prof. Dr. Kováts István Alapítvány

PÁLYÁZAT

GAZDAGRÉT, a Frankhegy és Torbágy utca közötti park

2007. június 23–24.

PÉNTEK, június 22. SZOMBAT – VASÁRNAP, reggel 10 órától

Családi és gyermekprogramok  pónilovak  tréfás 
vetélkedők  vendéglátás  kézműves vásár  Suzuki 
Plusz, Ford-Volvo Ivanics autó bemutatók  kozmetikai 
és biztonságtechnikai bemutatók  UPC sátor  egész-
ségügyi sátor  Újbuda 11 Kht. információs sátor

SZOMBAT, június 23.

VASÁRNAP, június 24.
15:30 Mazsorett bemutató
15:45 BÁBSZÍNHÁZ
 A kisleopárd és a kiszsiráf barátsága 

Domonkos Béla előadásában
16:30 Ölveti Blues Band
17:30 Ajándéksorsolások
17:40 Chameleon Big Band 
18:30 SZANDI
19:00 KOMÁR LÁSZLÓ
20:00 VEGAS SHOWBAND 

15:30 Mazsorett bemutató
15:45 BÁBSZÍNHÁZ – Aranybalta
 Domonkos Béla előadásában
16:30 Don Attila Band
17:30 Ajándéksorsolások
17:40 PALCSÓ TAMÁS
18:20 Zeus és barátai
19:00 AUTH CSILLA
19:30 Szekeres Adrienn
20:00 MARY ZSUZSI
21:00 TROTZBLECH Kapelle  
 Bad Cannstattból

A családi hétvége fővédnöke: MOLNÁR GYULA polgármester

Állatsimogató, díjmentes játszóház, vidámpark

VIDÁM CSALÁDI HÉTVÉGE GAZDAGRÉTEN

www.ujbuda.hu

19:00 Lovasbemutató
21:00 MÁGLYAGYÚJTÁS
20:00 New Orleans hangulata. 
 A Muzsikus Kávéház Jazz Clubjának vendégei: 

Fritz József klarinét, Gáspár Pál ének, bendzsó.

Szent Iván-éji mág-
lyagyújtás, szalonna- 

és pecsenyesütés

Egészségünkért: Polarizált fényterápiás rendszer bemutatása, tanácsadás.

Molnár Gyula az Újbudán gyógyító 
háziorvosokat látta vendégül a Pol-
gármesteri Hivatalban. 

A polgármester, aki saját hatáskörébe von-
ta az egészségügyi ellátás koordinálását és 
összefogását, levélben kezdeményezte a 
fórumot, kiemelve, hogy az elmúlt tizen-
hét év során az egészségügyi ellátórend-
szernek „nehéz sorsú” szereplői voltak az 
alapellátási szakemberek. A nagy építke-
zések következtében, elsősorban a felnőtt 
háziorvosokra hárult igen komoly teher, 
emiatt egyes körzetekben az orvosok túl-
zott leterheltsége fontos feladatot jelentett 
az önkormányzatnak. A kerület vezetése 
az elmúlt ciklus során főként a fővárostól 
átvett járóbeteg-ellátás infrastruktúrájá-
ra és a szakember-ellátottság fejlesztésére 
fókuszált, a mostani négy esztendő egész-
ségügyi szempontú hangsúlya viszont az 
alapellátáson lesz. Ezt igényli az egészség-
ügyi reform logikája, de ezt támasztja alá 
minden hiteles szakmai megfontolás is.
 A háziorvosok előtt Molnár Gyu-
la azt hangsúlyozta, hogy áttekintve az 
alapellátás helyzetét, számos olyan téma 
került elő, amely igényli a szakemberek-

Háziorvos fórum volt Újbudán
A hangsúly az alapellátáson lesz

kel történő közös gondolkozást. A fórum 
témasorozatai többek között felölelték 
az önkormányzat egészségügyi koncep-
ciójának fejlesztésében és végrehajtásá-
ban való együttműködést, az alapellátás 
és a szakellátás informatikai és szakmai 
kapcsolatának és fejlesztésének irányait, 

valamint az alapellátási körzetek átrende-
zését és újak kijelölését. A polgármester 
zárszavában annak a reményének adott 
hangot, hogy a háziorvosok találkozója 
nem egyedi alkalomm, hanem rendszeres 
konzultációs fórum lesz a jövőben.

B. L.

A 20. századi európai modern tánc-
művészet legjelentősebb újító szemé-
lyiségéről, Lábán Rudolfról elnevezett 
szakmai díjat a Trafó és a MU Színház 
alapította. A 2007-es díjátadót május 
8-án tartották a Tranzit Art Caféban.

A két budapesti színháznak az volt a 
célja a díjalapítással, hogy a magyar kor-
társ tánc legszínvonalasabb alkotásait, 
előadásait, illetve alkotóit elismerje, és 
egyben népszerűsítse. A Lábán Rudolf-
ról elnevezett elismerés odaítélésére az 

Lélek pulóver nélkül
A 2007-es Lábán Rudolf-díj átadása

EGÉSZSÉGÜGY

alapítók olyan független esztétákat, kri-
tikusokat és szakújságírókat kértek fel, 
akik évek óta rendszeresen elemzik, értel-
mezik, valamint ismertetik a kortárstánc-
szcéna jelenségeit. 
 A zsűri, a tavalyi, 2006-os év magyar-
országi táncszínházi bemutatói alapján, 
februárban döntött a jelöltekről, akiket 
alkalmasnak ítélt a Lábán Rudolf-díj el-
nyerésére. A legjobb koreográfiák alkotói 
közül ketten – akikről közvetlenül a díj-
kiosztó előtt döntött a bizottság – jelentős 
pénzjutalmat kaptak a két fővárosi színház 
jóvoltából. A fél- és másfél milliós össze-
get a művészek a következő előadásukhoz 
használhatják fel. 
 Idén Réti Annát választották az egyik 
nyertesnek, aki a Lélek pulóver nélkül 
című előadását nemcsak koreografálta, 
hanem saját maga, egyedül adta elő. Réti 
Annát a kritikusok napjaink egyik legte-
hetségesebb fiatal, független táncosaként 
tartják számon Magyarországon. 
 A második díjazott Horváth Csaba 
koreográfus és előadóművész lett. Hor-
váth Csaba amellett, hogy a Debreceni 
Csokonai Színház Tánctagozatának ve-
zetője, saját társulattal, a Fortedanse-el 
rendelkezik. A Fortedanse előadása az 
&Echó Narcissus és Echó mitikus vi-
lágában játszódik. A művész második 
produkciója, a Flamingó a MU Színház 
Magenta – magyar tánc, magyar zene 
– című estjének meghatározó darabja. 
Gratulálunk a díjazottaknak!

F. A.

Fontos a közvetlen párbeszéd

Budapest, Városház u. 9–11. címre kérjük beküldeni 
2007. AUGUSZTUS 30-ÁIG.

Minden pályázó 2007. október 31. napjáig kap érte-
sítést a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázók a 
Fogyatékosok Napja Fővárosi rendezvénye keretében 
vehetik át a díjakat. A mozgáskorlátozott fiatalok 
támogatására létrehozott Prof. Dr. Kováts István 
Alapítvány kuratóriuma tájékoztatja az adományo-
zókat, hogy 2005. évi személyi jövedelemadójuk 
1 %-át a mozgáskorlátozottak 2006. évi támogatásá-
ra használta fel.
Köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-át 
az alapítvány részére juttatták!

Méry Mihálynét 100. születésnapján a körzet önkormányzati képviselője, Ábrahám Katalin 
(Fidesz) köszöntötte Újbuda Önkormányzata és a saját nevében is. Ildi néni meghatódva fogad-
ta az ünneplést, a sok-sok virágot és a szeretet. Jó egészséget kívánunk mi is. 

alapellátási szakemberek. A nagy építke-
zések következtében, elsősorban a felnőtt 
háziorvosokra hárult igen komoly teher, 
emiatt egyes körzetekben az orvosok túl-
zott leterheltsége fontos feladatot jelentett 
az önkormányzatnak. A kerület vezetése 
az elmúlt ciklus során főként a fővárostól 
átvett járóbeteg-ellátás infrastruktúrájá-
ra és a szakember-ellátottság fejlesztésére 
fókuszált, a mostani négy esztendő egész-
ségügyi szempontú hangsúlya viszont az 
alapellátáson lesz. Ezt igényli az egészség-
ügyi reform logikája, de ezt támasztja alá 
minden hiteles szakmai megfontolás is.
 A háziorvosok előtt Molnár Gyu-
la azt hangsúlyozta, hogy áttekintve az 

Méry Mihálynét 100. születésnapján a körzet önkormányzati képviselője, Ábrahám Katalin 

Boldog 
születésnapot 

Ildi néni!

Az Újbuda Önkormányzata 
információs sátra 13-19 óráig 
mindkét napon van nyitva.

TRANZIT ART CAFÉ
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FÓKUSZ: NYÁR

Nyári hétköznapok
Ami Újbuda mindennapjait illeti, a nyár 
nem hoz érzékelhető átalakulást például a 
közlekedésben, hiszen folytatódnak a 4-es 
metró építésének munkálatai. Az elmúlt 
év nagy megpróbáltatásait azonban ked-
vező változások követik, mert várhatóan 
július végén helyreáll a villamosközleke-
dés a Fehérvári úton. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy a két villamospótló buszjárat 
sem jár majd, megszüntetve ezzel a sokak 
életét megkeserítő Hengermalom úti ide-
iglenes végállomást. Ettől az időponttól 
közel másfél évre leáll a 49-es villamos, a 
hídon csak a 47-es fog közlekedni közel 
egy hónapig. 
 Augusztus utolsó hetében viszont is-
mét egy hosszabb ideig tartó változás kez-
dődik, mivel lezárják a Szabadság hidat. 

A 47-es villamos észak felé a 19-es nyom-
vonalán megy majd, és két új kisegítő 
buszjárat is indul. Az egyik a Kosztolányi 
Dezső térről a Petőfi hídon fog átmenni 
(a Deák térig), a másik a Villányi út elejé-
ről indulva az Erzsébet hídon keresztül a 
Rókus Kórházig közlekedik. A Fehérvári 
út és a Móricz Zsigmond körtér részleges 
lezárása, valamint a villamosjáratok ide-
iglenes és szakaszos pótlása továbbra is 
meghatározzák Újbuda forgalmát. 
 A nyár egyik jelentős beruházási 
programja a Skála június 30-án kez-
dődő bontása, amely az Október 23. 
utca–Bercsényi utca–Váli utca–Kőrösi 
József utca által határolt területen épü-
lő városközpont kialakításának része 
lesz. A bontás megkezdéséig egyébként 
az áruház földszintjén kialakított tájé-

koztató irodában lehet informálódni a  
beruházás részleteiről.

Újbudai hagyományok
Idén is a kerületi közösségi élet legfon-
tosabb eseményeit hozza a nyár és az 
ősz kezdete Újbudára. A májusi Újbudai 
Majális után június 22. és 24. között a 
Szentivánéji Buli Gazdagréten, szep-
tember első két napján a Tóparti Újbuda 
Party a Feneketlen-tónál, két héttel ké-
sőbb pedig a Gazdagréti Halászléfő-
ző-verseny kínál parádés hangulatot a 
kerületieknek, valamint a távolabbról 
érkező vendégeknek. Valamennyi ren-
dezvény immár Újbuda hagyományai 
közé tartozik, és olyan együttléteket ígér, 
amelyekkel kevés kerület vagy város  
büszkélkedhet.

Szabadtér, kultúra
Ezekben a napokban a korán beköszön-
tött meleg időnek hála már javában pe-
zseg az élet a kerület „kiülős” helyein. 
Ezek közt több olyan is van, amely egy 
finom kávé, egy frissítő koktél mellett 
rendszeres programot is kínál. Újbudai 
koncertek, kiállítások helyszínei között 
előkelő helyen szerepel néhány kávézó 
(például Tranzit Art Kávéház) és szabad-
téri vendéglátóhely (például Zöld Pardon). 
A programkínálathoz idén csatlakozott a 
Fehérvári úti Hellers Pub, ahol júniusban 
bemutatkozik a Dumaszínház. Újbudáról 
tehát most már elmondhatjuk azt is: olyan 
hely, ahol a vendéglátás és a kultúra végre 
összetartozó fogalmak.
 A zenei élet fellegvárában, a Fonóban 
is tartalmas lesz a nyár. Néhány csemege 
a júniusi programból: Szenior Sebő klub 
– táncház irodalmi idézetekkel és kötetlen 
beszélgetéssel, Budai tangó – tánctanítás 
Budai Lászlóval, Tánctanulás Savanyú-
val, Téka együttes – táncház. De látható 
lesz még dél-indiai kúcsipúdi táncdráma: 
Tóth Gabriella szóló táncestje, Khamoro 
– táncház: Szabolcs megyei autentikus 
cigánydalok és táncok, Pravo – balkáni 
táncház, Méta együttes – táncház, Afro 
Magic Band koncert, Maratoni Klezmer 
Kocsma. 

Új színfolttal gazdagodott Újbuda, hiszen 
pár hete felavatták a Mérnök utcai ELTE 
sporttelepen a nemzetközi versenyek-
re is alkalmas 18 lyukú minigolfpályát. 
Az új létesítmény néhány éves kortól a 
legidősebb korosztályig bezárólag min-
denkit szeretettel vár, még a mozgássé-
rülteket is. Utcai ruhában, a helyszínen 
kölcsönözhető ütőkkel és labdákkal bár-
ki eltölthet egyedül vagy barátaival egy 
igazán szórakoztató, ügyességfejlesztő és  
versenyhangulatú 2-3 órát. 

Kirándulás a közelben
A nyár arra is több lehetőséget ad, hogy 
egynapos kirándulásokat szervezzünk, 
akár a kerületen belül is. Néhány ötlet: 
Sas-hegy, Budai Arborétum, Sziklakápol-
na, Bobpálya.

Sas-hegy tanösvény
A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Te-
rület különleges természeti értékeket őriz 
a lüktető főváros felett 250 méterrel. A 30 
hektárnyi védett terület valóságos „élő 
múzeum” a lakóházakkal beépített hegy 
tetején. A területtel az úgynevezett kö-
zépső körútnak hívott tanösvényen lehet 
megismerkedni, amelynek 7 állomását vé-
gigjárva megtudhatjuk, mi az a dolomitje-
lenség, láthatunk hévíztevékenység okozta 
jellegzetes geológiai formákat, valamint – 
a terület mikroklímájának köszönhetően 
– sajátos élővilágot figyelhetünk meg. A 
helyszínen hozzáférhető ismertetőfüzet-
ből azt is megtudhatjuk, miért nem honos 
a Sas-hegyen az egyébként mindenki ál-
tal kedvelt, illatos orgona. A hegy tetején 
csodálatos panorámában gyönyörködhe-
tünk, s kristálytiszta időben akár a Mátra 

csúcsait is láthatjuk. A két és fél kilométer 
hosszúságú, kör vonalvezetésű tanösvény 
egy óra alatt bejárható. Hétköznap csak 
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetővel 
látogatható, hétvégén reggel tíz és délután 
öt óra között szabadon végigjárható. A 
helyszín a Tájék utcáról közelíthető meg.

Budai Arborétum
Az ország egyik leggazdagabb arborétu-
ma övezi a világ egyetlen, kertészetre és 
élelmiszeriparra szakosodott egyetemét 
a főváros közepén. Az arborétum a Gel-
lért-hegy déli lábánál terül el, a Villányi, 

Somlói és Szüret utca között. Területét a 
Ménesi út két, korban és jellegben elváló 
részre osztja: az Alsó és a Felső Kertre. A 
vidéket valaha szőlőskertek borították, 
amelyeket a múlt század végén a filoxé-
ravész pusztított ki. Itt alapította a Bach-
korszak idején kertészképző iskoláját Entz 
Ferenc, az 1848-as szabadságharc orvosa. 
Az első épület eredeti formáját korabeli 
képek őrzik. Maga az épület – többszöri 
bővítés után – ma is megtalálható a Felső 
Kertben.
 Az arborétum jelenlegi növényanya-
ga 1440 fásszárú dísznövény fajt és fajtát, 
240-féle hagymás virágot, valamint csak-
nem 300-féle egyéb évelő dísznövényt 
foglal magába. 

Sziklakápolna
Szent Iván-barlangként is ismert az 1992 
óta működő templom. Előtte elhanya-
golt állapotban volt, most gyönyörűen 
kiépített, ámulatba ejtő környezetben 
csodálhatjuk meg a hegy oldalában lévő 
kápolnát. Megközelíthető a Gellért térről 
és kellemes sétával a Citadellától is. Folya-
matosan látogatható, azonban szentmise 
alatt nem szabad járkálni és fotózni. Egy 

gellért-hegyi sétával egybekötve akár fél-
napos programként is illeszkedhet a nyári 
szabadidőbe.

Bobpálya
A Poprádi úton nyáron is bobozhatunk, 
a gyerekek és felnőttek egyik kedvenc 
kirándulóhelyén. A bobpálya mel-
lett minigolfpálya, légvár, illetve két, 
– télen fedett – műfüves focipálya, ét-
terem-büfé és egy ingyenesen használ-
ható, az európai szabványnak megfele-
lő, biztonságos játszótér is lehetőséget  
nyújt a kikapcsolódásra.

A nyár legtöbbünknek a pihenést, a nyaralást, az utazást és ezek 
által a feltöltődés időszakát jelenti. A vakáció tervezgetése a tava-
szi időszakban a legintenzívebb, lassacskán véglegesítjük a családi 
programfüzetet: a gyerekek táborozási tervét, a hosszú hétvégék 
eseményeit és az idei egy-két hétnyi szabadság részleteit. Nem kis 
feladat ilyenkor a háztartás költségvetésének nyári kalkulációját a 
vágyakhoz igazítani, a gyerekes családok másik erőpróbája pedig a 
mintegy két és fél hónapos iskolai szünet megszervezése.
Mellékletünkben igyekszünk mindehhez ötleteket, kapaszkodókat 
adni kicsiknek és nagyoknak: kínálunk néhány lehetőséget a sza-
badidő aktív eltöltésére, ajánlunk újbudai programokat, valamint 
kitekintünk az egész ország területére, szemezgetve a nyár cseme-
géiből, és gondolatban körbejárjuk a Balatont is.

A mellékletet összeállította Bárczy Andrea

Programok a vakációra



FÓKUSZ: NYÁR
MELLÉKLET8 ÚJBUDA 2007. JÚNIUS 6.

Kicsiknek
Táborok, játszóházak, sportolási lehetősé-
gek, versenyek is szerepelnek a nyári, ki-
csiknek szóló ajánlathalmazban. Néhány 
kerületi és országos programot kiemelve 
igyekszünk a szülők segítségére sietni, 
hogy a vakáció idén is tartalmas legyen a 
csemeték számára.

Táborozás
Komoly dilemma előtt állnak a szülők, 
amikor arról kell dönteniük, vajon mikor 
jön el az „ott alvós” táborozás ideje gyer-
mekük számára. Erre olyan receptet ne 
várjon senki, amely pontosan rögzíti azt 
az életkort, mikor minimum egy héten át 
szülői gondoskodás nélkül is jól érzik ma-

JÚNIUS 9–17.

ALBERTFALVI NAPOK 
– Albertfalvi Közösségi Ház

PROGRAMÍZELÍTŐ: 
 Albertfalvi Közösségi Ház Opera- és 

dalstúdiójának koncertje. 
 Gyermeknapi juniális. 
 Lövészet, mászófal, egészséges élet-

módteszt, ügyességi játékok, lovag-
lás, rendőrmotoros, rendőr-és tűzol-
tóautó-bemutató, ugrálóvár, drog- és 
bűnmegelőzés, főzőverseny, Kata bo-
hóc és barátai, ingyenes büfé, akciós 
palántavásár. 

 Rendezők: a Családok a Családokért 
Polgári Egyesület és a Mérei Általános 
Iskola. 

 Az Albertfalvi Közösségi Ház előtt 
 görkorcsolya-, kerékpárverseny, asz-

faltrajz, arcfestés, kézműves-foglalko-
zás, A brémai muzsikusok mesejáték 
a Többsincs Társulat előadásában, 
lufihajtogatás, szabadtéri ügyességi 
játékok. 

 A Pátria Nyomda bemutatja kreatív 
hobbijátékait. 

 Amit Magadért Megtehetsz! 
 Egészség- és sportnap a Savoya Park-

ban és a Nyéki Imre Uszodában. 

Aktív időtöltés  
felnőtteknek
VIRÁGKÖTÉSZETI OKTATÁS
Fővárosi Művelődési Központ:
Júniustól minden munkanapon 9 és 
17 óra között
270 órás OKJ-ben szereplő szakképe-
sítéssel

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOK
Budapesti Művelődési Központ

KEZDŐKNEK

ALAPFOKÚ KOMPLEX TANFOLYAM I. 
Operációs rendszer, szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, internetes ismeretek
A képzés időtartama: 10 x 4 óra
SZÖVEGSZERKESZTŐ HASZNÁLATA
Szövegszerkesztés az alapoktól 
Microsoft Word 2003 program segít-
ségével.
A képzés időtartama: 5 x 4 óra
TÁBLÁZATKEZELÉS
Táblázatkezelés az alapoktól Micro-
soft Excel 2003 program segítségével.
A képzés időtartama: 5 x 4 óra
ADATBÁZIS-KEZELÉS
Adatbázis-kezelés az alapoktól Micro-
soft Access 2003 program segítségé-
vel.
A képzés időtartama: 5 x 4 óra
INTERNET KEZDŐ FELHASZNÁLÓKNAK
Ismerkedés az internettel. Böngészés, 
levelezés, információszerzési techni-
kák.
A képzés időtartama: 2 x 5 óra

HALADÓKNAK

E-ÜGYINTÉZÉS, E-KORMÁNYZATI 
SZOLGÁLTATÁSOK KÉPZÉSE
Témakörök: e-ügyintézés, e-ügy-
intézéshez szükséges feltételek, 
elektronikus regisztráció, e-banking, 
e-vásárlás, e-kultúra, e-kormányzati 
szolgáltatások, ügyfélkapu, interne-
tes okmányiroda, ingatlan-, cégkere-
ső, jogszabály-, pályázatkereső, OEP, 
nyugdíj e-ügyintézés, e-adóbevallás, 
e-önkormányzatok.
 A tizenegy órás, kétnapos tanfo-
lyam folyamatosan indul 8 fő jelent-
kezése esetén.
 A tanfolyam a képzés elvégzését 
elismerő tanúsítvány átadásával zárul.
 A képzést az e-Magyarország 
pontokon, lakossági ügyfélszolgálato-
kon dolgozó kollégáknak is ajánljuk!
 A tanfolyam résztvevői számí-
tógépes oktatóteremben, gyakorlat-
orientált képzésen vehetnek részt.
 
ALAPFOKÚ KOMPLEX TANFOLYAM II. 
Haladó szintű ismeretek a szö-
vegszerkesztés, táblázatkezelés, 
internethasználat, szoftverüzemelte-
tés területén, ismerkedés a Microsoft 
Power Point programmal.
A képzés időtartama: 10 × 4 óra
SZÖVEGSZERKESZTŐI ISMERETEK HALADÓ
Haladó szintű ismeretek a Microsoft 
Word 2003 kezelésében
A képzés időtartama: 5 X 4 óra
ALAPFOKÚ KÉPFELDOLGOZÓI ISMERETEK
(paint shop pro 6)
A képzés időtartama: 5 x 4 óra
WEBLAPSZERKESZTÉS
Weboldalak létrehozása egyszerűen 
a Microsoft Frontpage segítségével
A képzés időtartama: 7 x 4 + 2 óra
WEBSZERKESZTŐ ÉS WEBGRAFIKUS
Webszerkesztés, webes arculat terve-
zése FrontPage és Paint Shop Pro 6 
programokkal
A képzés időtartama: 12 x 5 óra
DREAMWEAVER TANFOLYAM
Professzionális honlapok készíté-
se a Macromedia DreamWeaver 
webszerkesztő szoftverének segítsé-
gével 
A képzés időtartama: 15 x 4 óra 

TAVASZI SZABADEGYETEM 
A BATTHYÁNY-EMLÉKÉVBEN
Budapesti Művelődési Központ

Péntek délutánonként 18.00 órakor 
kezdődő előadássorozat 
10. ELŐADÁS, JÚNIUS 1. 18.00 ÓRA:
Stílusteremtők a képzőművészetben 
- Botticelli 
11. ELŐADÁS, JÚNIUS 8. 18.00 ÓRA: 
Deák Ferenc és a kiegyezés

ELŐADÓK: 
dr. Tóth József történelemtanár, 
Ludmann Mihály művészettörténész, 
Zelinka Tamás zenei tanácsos

A részvétel díja alkalmanként 400 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 250 Ft.

 Vendégeskedő. 
 Egy kis késő délutáni zene Mozarttal: 
 A Weiner Leó Zeneiskola növendék hang-

versenye. 
 Albertfalvi Kupa: 
 Foci- és kosárlabda-bajnokság a Pető-

fi iskolában a három albertfalvai iskola 
csapatai között. Szervező: az Albertfalvai 
Polgárok Köre. 

 Musical-varázs: 
 A Petőfi Musical Stúdió gálaműsora nép-

szerű musicalekből. 
Heltai Jenő: A nagy nő egyfelvonásos 

vígjáték az Őrmezei Közösségi Ház Tarka 
Színpadának előadásában. Rendezte: 
Köllő Miklós. 

 …és zeng a dal a kórus ajakán 
 Az Albertfalvai Közösségi Ház Gesualdo 

Kamarakórusának  hangversenye a Szent 
Mihály-templomban. 

 Táncnap. 
 VIII. AKH KUPA Autós Ügyességi Verseny 

és Családi Nap. 
 A Kondorosi úti Alfa Áruház parkolójá-

ban gyerekprogramok, gokartautózás 
és minimotorozás, modellautó-bemu-
tató. 

 Circus Fábrycius, a nemzetközi hírű artis-
tacsalád műsora. 

JÚNIUS 18.–AUGUSZTUS 17.

ZSEBIBABA NYÁRI JÁTSZÓHÁZ 
– Fővárosi Művelődési Központ 
 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK A SZÜLŐK HÁZÁBAN
 XI., Rétköz u. 7., t.: 246-0880
 Minimuzsika
 Képességfejlesztő zenés játék, és sok 

mozgás Lindával 6–18 hónaposoknak
 hétfő 10.00, péntek 11.00
 Csak Apával!
 Lehet, hogy nálatok Anya is tudja, melyik 

a csípőfogó, hova kell újratölteni az ab-
lakmosó-folyadékot a kocsiban...

 ...de van, amit csak Apával lehet!
 hétfő 18.00
 Varázsszőnyeg
 Képességfejlesztő zenés játék Lindával
 1,5–4 éveseknek
 hétfő 11.00 és csütörtök 16.00
 Izgő-mozgó gyerektorna
 Mozgás és koordinációs készségfejlesztő 

mesejáték Ritával 1,5–4 éveseknek
 szerda 10.00
 Mókafa
 Zenés játék Lindával, mely az önkifeje-

zést, az érzelmek megismerését és feldol-
gozását segíti. 4-7 éveseknek.

 csütörtök 17.00
 Miniművész
 Alkotó foglalkozás Lindával kétéves kortól
 péntek 10.00Jelentkezés: 246-0880-as 

számon, vagy a helyszínen.

MÚZEUMPEDAGÓGIA – 
SZOMSZÉDOLÁS A BELVÁROSBAN
– Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeum változatos 
programokat kínál az óvodától a közép-
iskoláig terjedő korosztálynak. Kiállítá-
sainkban lehetőség van hagyományos 
tárlatvezetésre és különböző típusú 
múzeumpedagógiai foglalkozásokra. 
Az állandó Petőfi Sándor-kiállítás feldol-
gozását foglalkoztatófüzet teszi telje-
sebbé, szórakoztatóbbá. 
Múzeumpedagógiai foglalkozások:
A „Tanuljátok meg, mi a költő…” című 
állandó Petőfi Sándor-kiállítás anyagá-
hoz kapcsolódó, az iskolai tananyaghoz 
jól illeszthető foglalkozás. Egyéni és cso-
portos munkára ad lehetőséget, múze-
umpedagógus vezetésével. 
Időtartam: 45 perc 
 
Foglalkozások kicsiknek:
Jeles ünnepeinkhez és az időszaki kiállí-
tásokhoz kapcsolódóan kézműves-fog-
lalkozásokat tartanak, melyeket kisisko-
lásoknak és óvodásoknak ajánlunk.
Tárlatvezetésekre és múzeumpedagó-
giai foglalkozásokra jelentkezés telefo-
non és e-mailben történő egyeztetés 
szerint lehetséges. Kákonyi Magdolna 
múzeumpedagógus, telefon: 317-3611/
150, e-mail: kakonyim@pim.hu

ALBER-TÖRP-FALVI JÁTSZÓTÁBOR: JÚLIUS 2–6., 24–28. 
Helyszín: Albertfalvi Közösségi Ház (XI., Gyékényes u. 45–47. Tel.: 204-6788).
ANGOLNA NYÁRI ÚSZÓTÁBOR: JÚNIUS 18.–AUGUSZTUS 30. 
12 turnusban, hétfőtől péntekig 8–16.30 óráig. Helyszín: Hóvirág Wellness Klub (XI., Hóvirág út 
42. Tel.: 06/30/281-3536).
FOCITÁBOR: JÚNIUS 18–22. 
Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház (XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363).
NYÁRI TÖRPTÁBOR: JÚLIUS 9–13., 16–20., 23–27. 
Helyszín: Nyéki Imre Uszoda (XI., Kondorosi út 14. Szabadidő és Sport Osztály: 372-3482).
SZIVÁRVÁNY GYEREKTÁBOR 2007: JÚNIUS 18–22., 25–29., AUG. 21–24., 27–31. Helyszín: Fonó 
Budai Zeneház (XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300, 06/20/957-2598).
ZSEBIBABA JÁTSZÓHÁZ:  JÚNIUS 18.–AUGUSZTUS 17. 
Heti turnusokban hétfőtől péntekig 7.30–16.30 óráig. Helyszín: Fővárosi Művelődési Ház (XI., 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868/115).

TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN: www.minitipp.hu, illetve telefonon a Budapesti Művelődési 
Központ (XI., Etele út 55.) információs számán: 371-2760. A művelődési központban a nyár folya-
mán táborböngésző-sarok teszi lehetővé az „offline” keresgélést az adatbázisban.

A nyári évszakban a gyermeke-
ket 11–15 óra között ne vigyük 
napra. A csecsemőket kizárólag 
árnyékban levegőztessük.
 Figyeljünk arra, hogy a ba-
bakocsiban megreked a levegő, 
nem fúj be a szél. Soha ne hagy-
juk az apróságokat felügyelet 
nélkül az autóban, még egy 
percre sem!
 A csemetéken mindig legyen 
kalap, sapka, bőrüket gyakran 
kenjük be fényvédő krémmel 
(gyógyszertárban kapható, a 
gyermekeknek 40-50 faktoros, 
káros sugarakat kiszűrő krém 
ajánlott).
 A kicsiket legalább óránként 
kínáljuk meg folyadékkal, lehet 
sűrűbben is, akár kortyonként. Legjobb 
a víz, lehetőleg kerüljük a szörpöt, cukros 
üdítőket. Nagy hőségben előfordul, hogy 
a gyerekeknek rosszabb az étvágya. Ilyen-
kor ügyeljünk arra, hogy inkább gyü-
mölccsel, könnyen emészthető levesekkel, 
főzelékekkel, salátákkal etessük őket.
 Balatoni, tengerparti nyaraláskor fel-
tétlenül tartsuk szem előtt, hogy a víz visz-
szatükrözi a napfényt, így még gyorsabban 
és erősebben lehet leégni. Szerencsésebb, 
ha a legkisebbek egy vékony pólóban für-
denek. A homokozóban feltétlenül legyen 
rajtuk póló és kalap vagy sapka. A vízben 
leáznak a napvédő krémek, ezért fürdés 
után újra be kell kenni őket.
 Nyaraláskor feltétlenül állítsunk össze 
egy kis egészségügyi csomagot. Vigyünk 
magunkkal lázcsillapító szirupot és láz-
csillapító kúpot. A kúpot hűtőtáskába szál-
lítsuk, mert a nagy melegben kiolvadhat.
 Csak olyan gyógyszereket vigyünk, 
amelyeket előzőleg itthon már próbáltunk,  
hatásosak voltak, és nem allergiás rájuk a 
gyermek. Legyen nálunk sebfertőtlenítő 
oldat, sebtapasz, géz és vatta. Hasmenés 
és hányás elleni készítmény, valamint csí-
pés vagy napégés okozta bőrpír kezelésére 

Óvjuk gyermekeinket!

szolgáló kenőcs. Ezenkívül tegyünk be 
popsikenőcsöt, hintőport és a már említett 
fényvédő krémet. Feltétlenül gondoljunk 
azokra a gyógyszerekre, vitaminokra, 
amelyeket gyermekünk rendszeresen szed!
 Ha külföldre utaznak, javaslom, hogy 
a megszokott, bevált bébiételeket, az útra  
pedig palackos vizet vigyenek maguk-
kal. Külföldön is csak palackos vizet vá-
sároljanak. Ha gyümölcsöt vesznek, azt 
is mindig ilyen vízzel mossák meg. Új, a 
gyermek számára ismeretlen ételekkel ne 
kísérletezzenek! 
 Végül a csomagba kerüljön bele né-
hány ismerős tárgy, például takaró, kiska-
nál, kedvenc játék.
 Gondtalan nyaralást kívánok!

Artner Szilvia, területi védőnő

Artner Szilvia területi védőnő
Gyógyír XI. Kht. Védőnői Szolgálat

1118 Bp., Gazdagréti tér 5. T: 246-6188
 

Várandós-tanácsadás: csütörtök 8–11
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kedd 9–11, szerda 9–11, csütörtök 11–13

Mire figyeljünk nyáron, nagy melegben? 

gukat a gyerekek. Bodács Andrea, aki ügy-
vezetőként négy éve működteti Bogácson 
a kézművestábort, erről azt mondja, hogy 
abszolút az egyes gyerekektől függ, mikor 
jön el a táborozás ideje. Bogácsra például 
alapvetően 6 és 13 év közötti gyermekek 
járnak, de olyan is előfordult már, hogy egy 
kétéves kicsi a négy- és hatéves testvérével 
náluk töltött egy hetet. Nyilván a tábor 
jellege is meghatározó. Alapvető tényező 
mindenekelőtt, hogy az adott tábor érde-
kelje a gyerekeket. A bogácsi például a kéz-
műves-foglalkozások széles skáláját kínálja 
– egyebek mellett selyemfestés, barkácsolás 
–, és ezt a tevékenységet egészíti ki a népi 
játszóház, a szabadtéri játék, a drámajáték, a 
kirándulás és a falusi életbe való betekintés. 
A kicsik egy családi házban laknak a tábor 
ideje alatt, családias miliőben. A táborozta-
tást végző felnőttek egyébként a Levendula 
Játszóház és Alkotóműhely tagjai. 

A Soltvadkerti Ifjúsági Táborban 2007. szep-
tember 1. és október 15. között várjuk az isko-
lásokat, óvodásokat, valamint a sportegyesü-
leteket őszi táborozásra. 
A táborban – egy időben – 107 főt tudunk fo-
gadni, és részükre teljes ellátást biztosítani. 
A tábor a Kiskunsági Nemzeti Park alsó ha-
tárán helyezkedik el, és a sekély Vadkerti-tó 
partjára épült. A homokos ösvények kellemes 
kirándulásokra adnak lehetőséget. Útközben 
sok apró vad: nyúl, fácán, őz látható a sűrű 
fenyvesekben, így kiválóan alkalmas erdei tá-
borok szervezésére ez a terület. 
A táborban kézilabda-, röplabda-, kosárlabda-
pálya, továbbá pingpongasztalok is találha-
tók. A sporteszközök, játékok térítésmentesen 
kölcsönözhetők a sportszerraktárból.  

SOLTVADKERTI IFJÚSÁGI TÁBOR
A tájékoztató szerint a turnusbeosztást az igé-
nyek alapján alakítjuk!

A nagycsaládosok részére, akik három vagy 
annál több 18 évesnél fiatalabb gyermeket 
nevelnek, az utószezonban 30%-os kedvez-
ményt biztosítunk a szálláshely díjából, mind 
a három családos üdülőben. 

További információkat, jelentkezési lapo-
kat, illetve a térítési díjak listáját a www.
budahold.hu és www.ujbuda.hu internetes 
oldalon találhatják meg. Kérdéseiket felte-
hetik a uzemeltetes@budahold.hu, továbbá 
a XI., Hunyadi János út 18. szám alatt Verliné 
Széplaki Zsuzsannánál, valamint a 203-60-72 
telefonszámon.

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK ÚJBUDÁN

 Tehát elsősorban a csemeték érdek-
lődési köre határozza meg, milyen tá-
borba küldjük őket. Természetesen az 
szintén lényeges, hogy – az adott tábor-
tól elvárt szinten – a gyerekek önállóak 
legyenek. Nem árt, ha a szülők előzete-
sen nemcsak a tábori tevékenységekről, 
hanem az ottani házirendről is tájéko-
zódnak, és tudatosan, már hónapokkal 
előbb – játékosan, nem pedig erőltetve 
– felkészítik a gyerekeket az egyedül 
végzendő mosakodásra, étkezésre, öl-
tözködésre stb. 
 Ha még nincs itt az ideje a bentlakásos 
táboroknak, a kerületi kínálatban számos 
napközis táborból lehet válogatni. Ezeknél 
egyszerűbb a helyzet, azonban az a fősza-
bály ebben az esetben is fontos és követen-
dő, hogy csakis olyan tevékenységű tábort 
szabad választani, amely egybevág gyer-
mekünk érdeklődésével. 

Diákmunka
A diákok nyári zsebpénze szerencsés 
esetben több forrásból gyarapodhat. Ha 
valaki maga is tesz azért, hogy legyen né-
mi költőpénze a vakáció idején, pár hetet 
talán szentelhet a munkának is. Néhány 
ötlet a világhálóról arra, hol lehet könnyen 
és egyszerűen tájékozódni a diákmunka-
lehetőségekről:

– www.allas.slando.hu/budapest
– Diák Munka MŰISZ 
 Iskolaszövetkezet
 www.muisz.hu, telefon: 06/40/463-463
– Mind-Diák Szövetkezet
 www.minddiak.hu, 
 telefon: 06/1/267-8684
– Rébusz Iskolaszövetkezet 
 www.rebusz.hu 

Gyermekprogramok
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Tanulás a vakáció idején

Csodák nincsenek, de hatékony tanulás van

Néhanapján átnézünk szomszédaink-
hoz, de leginkább akkor írunk például  
Budafokról, amikor „pezseg a bor-
város”. Pedig Budafoknak más neve-
zetességei is vannak, mint például a 
Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti 
és Általános Iskola gyermekkórusa, 
amely 20 évvel ezelőtt vette fel a Szent 
István nevet.

Ebben az iskolában a művészeti képzés 
nem azt jelenti, hogy a pedagógusok kis 
festőművészeket vagy bábművészeket 
szándékoznak nevelni, hanem éppen azt, 
hogy a mai furcsa, eredménycentrikus 
hétköznapjainkban kinyitnak nekik egy 
ablakot, hogy megismerjék és tiszteljék 
hagyományos értékeinket, hogy a báb, a 
néptánc, a rajz, a zene segítségével felfe-
dezzenek egy izgalmas világot, és ezáltal 
készségeik és képességeik kiteljesedhesse-
nek. Természetesen itt sem szorul háttérbe 
a hagyományos tananyag, sőt, a gyerekek a 
reál tantárgyakban is jeleskednek, a kerü-
leti versenyeken szép eredményeket érnek 
el. A szülők véleménye szerint itt humánus 

A Nádasdy sikere 
Szomszédolás – a nyarat vitte el a kórus Finnországba 

pedagógia módszerekkel segítik a gyere-
keket, hogy az óvoda és az iskola közötti 
átmenet a lehető legrugalmasabb legyen. 
A Csilingelő gyermekkórusból pedig a ki-
csik szép lassan belenőnek a nagykórusba, 
amely Szent István nevét viseli. – Életünk-
ben mindig nagy jelentőségű esemény, ha 
a hazai szereplések mellett lehetőség nyílik 
külföldi kapcsolatok kialakítására is. Az 
idei tanév ismét egy ilyen állomás iskolánk 
életében – mondta Winnington-Ingram Jo-
hanna, karvezető. Finnországban jártunk, 
ahol a Helsinki-Vantaa városrész kórusá-
val együtt énekeltünk. A gyerekek csalá-
doknál laktak, ez kiváló alkalmat nyújthat 
újabb barátságok, ismeretségek kötésé-
hez, vagy akár nyaralásra. Ez a városrész 
egyébként úgy kapcsolódik Helsinkihez, 
mint Budafok Budapesthez. Közösen, 
szinte testvérvárosként indulunk egy eu-
rópai uniós pályázaton, hogy gyermekeink 
minél többször élhessék át a közös éneklés 
örömét, hogy lehetőségük legyen egymás 
kultúrájának, történelmének, játékainak 
megismerésére.

T. R.

Csak lazán – képzések nagyoknak

A nyár a vakáció klasszikus kellékei 
– pihenés, napfény, utazás – mellett 
sokak számára olyan szabadidőt is 
jelent, amikor valami újat lehet tanul-
ni. Aki a dolgos hétköznapokon nem 
tud időt szorítani nyelvtanulásra vagy 
valami új hobbi, esetleg mellékállás 
reményében elvégezhető tanfolyam-
ra, annak a nyári szabadság jelenthet 
megoldást.

A nyelvtanulás hatékonyságával kapcso-
latban sokan sokfélét állítottak már, de 
azt lelke mélyén senki nem vitatja, hogy 
csodák ezen a területen sincsenek. A mód-
szerek közül persze annak megfelelően 
érdemes válogatni, hogy mi a tanulás cél-
ja. Laczkó Márta, a budafoki Spektrum 
Nyelvstúdió igazgatója úgy véli, aki precíz, 
biztos nyelvisme-
retre vágyik, annak 
a hosszan tartó, a 
nyelvórák gyakori-
ságát tekintve kö-
zepes intenzitású, 
többéves tanulás 
ajánlott. Így ugyan-
is az ismeretek, az 
egyes szabályok, 
nyelvi fordulatok 
e l s a ját í t á s a kor 
nemcsak a megis-
merésre, hanem a 
tanultak leülepedé-
sére, elmélyítésére 
is jut idő. Ebben a 
kategóriában álta-
lában a nyár nem 
jelent változást, in-
kább azok esetében 
gyorsul fel a ritmus, 
akik egy utazás 
kedvéért szeretné-
nek megalapozni, 
illetve feleleveníteni 
nyelvi ismereteiket. 
A másik jellemző 

nyári diáktípus, aki a felszabadult időben 
sokévi, évtizednyi kihagyás után ismét ne-
kidurálja magát az idegen nyelvnek.
 Laczkó Márta ezeken túl egy különö-
sen hatékony nyári nyelvtanulási mód-
szerről is beszámolt. Ideális formájában ez 
egy egyhetes intenzív alapozást jelent az 
itthoni nyelvstúdióban, majd a folytatás 
már az idegen nyelv területén következik. 
A tanuló amellett, hogy „világot lát”, szál-
lást és ellátást kap, egyúttal menthetetle-
nül az idegen nyelv használatára kénysze-
rül, aligha találkozik saját csoportjában 
magyarul értő és beszélő „kollégával”. A 
Spektrum Nyelvstúdió vezetője szerint ez-
zel a módszerrel a kint töltött két hét alatt 
nagyjából a magyarországi nyelvtanulás 
három hónapos teljesítményét lehet elér-
ni. A Spektrum egyébként maga is szervez 

ilyen kurzust Londonba, Cambridge-be és 
a tengerparti Westgate-be. A külföldi kur-
zusról hazatérőket pedig kedvezmények-
kel ösztönzi a további tanfolyamokra, 
hogy a nyelvterületen szerzett tapasztala-
tokat továbbfejlesszék a diákok.
 A nyelviskolák dömpingjében célsze-
rű olyan intézményt választani, amely 
megfelelő referenciákkal garantálja a 
szakszerű képzést és a külföldi kurzus 
biztonságos lebonyolítását.

Laczkó Márta egyébként a „szürke” hét-
köznapokban egyetemen is oktat, tanítvá-
nyai itt is, ott is azért szeretik, mert egy-
részt az angol nyelvterületen eltöltött évek 
anyanyelvi szintű tudást adtak a számára, 
másrészt saját humora azt sugallja: tanul-
ni csak jókedvűen érdemes.
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Zamatos Balaton-szeletek
Érdekes lenne meghirdetni a „Legjobb 
hely Magyarországon” címet, kíváncsi 
volnék, az itthoniak közül hányan vok-
solnának a Balatonra, és az összesítésben 
végül hányadik helyen végezne a magyar 
tenger! A gondolat a Mi Balatonunk Tár-
saság lendületét látva merült fel bennem, 
és a környék népszerűsítéséhez fűzött re-
ményei a jelek szerint nem alaptalanok. 
 A szezon a Balatonon és környékén 
korábban csak a forró nyári hónapokra 
korlátozódott, néhány éve azonban ta-
vasztól ősz végéig fantasztikusan pezseg az 
élet ebben a régióban. A varázslatos gaszt-
ronómiai, történelmi és egyéb sokszínű 
programok még azokban is felkelthetik az 
érdeklődést, akik amúgy nem favorizálják 
a Balaton első számú attrakcióját: a tó által 
nyújtott örömöket.
 Összeállításunkban ízelítőt adunk a 
gazdag kínálatból, és csak szemelvénye-
ken keresztül mutatjuk be az elmúlt évek 
változásait.

Füredi reform
Balatonfüreden az elmúlt másfél évben bő 
hatmilliárd forintnyi fejlesztés zajlott és 
zajlik jelenleg is, ezek nyomán gyakorlati-
lag teljesen újjászületett a reformkori vá-
rosrész a Tagore sétány környezetében. A 
sort az AL Holding Horváth-áza nyitotta, 
az önkormányzat két utcával, két épülettel, 
közparkkal, új szabadtéri színpaddal vette 
ki a maga részét; a régi moziból képzőmű-
vészeti galéria lett és a Blaha utcában létre-
hozzák a Balatoni Borok Házát. Megújult 
az Anna-bálok helyszíne is, az Anna Grand 
Hotel és az Ipoly Szállót is újjáépítették.  
 Nem messze onnan, a parton épül 
a Silver Resort komplexum, amelyben 
wellness- és konferenciaszálloda, saját 
jachtkikötő és egy apartmanház épül. A 
beruházó Silver Invest Kft. egy, a Balaton-
füredi Önkormányzat által meghirdetett 
pályázaton nyerte el azt a területet a füre-
di Balaton-part egyik impozáns helyszí-
nén, ahol korábban egy óriási hangárban 
élelmiszer-áruház és később nyári vásár 
üzemelt. Bár nem könnyű a Balaton pano-
rámájához méltó látványt produkálni egy 
ilyen nagyléptékű fejlesztés esetében, mégis 
úgy tűnik, a beépített anyagok, a formák, a 
színek szerencsés megválasztásával sikerült 
a környezettől nem idegen épületeket létre-
hozni. Az Ybl-díjas, siófoki Ripszám János 
által tervezett komplexum üzemeltetője a 
beruházó tulajdonosa, a Silver Bridge Kft. 
 A Balaton Régióban működik a 
magyar gyógyszállók egyharmada, a 
wellnessközpontok egyötöde. Utóbbiak kö-
zé tartozik a tavaly átadott füredi Aquapark, 

amely a hozzáértők szerint világviszonylat-
ban is igen színvonalasnak számít.

Badacsonyi szőlőhegyen…
Nem véletlen, hogy a Badacsony lankáin 
festők, írók, építészek is jól érzik magukat, 
számos neves művész vett itt magának ré-
gi parasztházat kisebb-nagyobb szőlővel. 
A látvány valóban festői, és a feltöltődést 
ígérő, nyugalmas visszavonulás itt gya-
korlatilag tökélyre vihető.
 Ebben a környezetben találjuk a Varga 
Pincészetet, amely 5,6 hektáros területével 
és évi 10 millió palack borával az egyik 
legtekintélyesebb bortermelő vállalkozás. 
Sőt, a maga nemében rekorder, hiszen in-
nen kerül ki az év – Európában – is legko-
rábbi új bora, a Csabagyöngye. 
 A Varga család 1993-ban az egykori 
állami gazdaság területét vásárolta meg 
az akkor még ÁVÜ-ként ismert állami 
vagyonkezelőtől, és azóta mintegy 3 milli-
árd forintos beruházással tette korszerűvé 
az ingatlant, valamint annak berendezé-
seit. Természetesen a beruházás reálértéke 
mára már jóval magasabb. 
 Noha a KGST-piacok bedőlése miat-
ti túltermelési válságban mindenki óvva 
intette Varga Pétert egy elavult borüzem 
megvételétől, a befektetés mégsem volt 
rossz döntés, amely aztán a fejlesztésekkel 
és az egyedi üzleti filozófiával meghozta 
az eredményeket.
 Az 5,6 hektárnyi ingatlanból 7500 
négyzetmétert tesz ki a pincerendszer, 
a raktárak, a töltőcsarnok, az iroda és az 
egyéb ipari területek. A családi vállalko-
zásnak a pincészeten felül összesen 190 
hektár szőlőterülete van, amelyből 60 
hektár Egerben található.
 Az ingatlanválasztást egyébként a borá-
szat esetében elsősorban az határozza meg, 
hogy az adott vállalkozás milyen fajtájú bor-
ral foglalkozik, mert ez jelöli ki a borvidéket, 
a földrajzi elhelyezkedést. A második szem-
pont, hogy az adott környéken fellelhetők-e 
azok a szakemberek, akik közreműködnek 
majd a gyártásban. Természetes, hogy szük-
séges bizonyos infrastruktúra, és manapság 
egyre inkább lényeges tényező, hogy a hely-
szín megfelel-e a turisztikai igényeknek is. 
Ahogy Nyugat-Európában régóta divato-
sak, úgy nálunk is egyre inkább keresettek 
a „borkirándulások”, amikor a borkedvelő 
közönség a termelés helyszínén csemegézik 
a kínálatból. Nem árt tehát, ha a természeti 
környezet, az egyszerű megközelíthetőség 
előre megalapozza a borász sikerét. 

…és még néhány delikát
A Balaton környéki fejlesztések között akad 
néhány olyan különlegesség, amely több, de 

Kerületen túl, országon innen 
Noha a könnyen elérhető tengerpartok kultusza az utóbbi évtizedben 
meghatározóvá vált nyaralási szokásainkban, mégis elmondhatjuk, hogy 
lassacskán a belföldi programok is visszaszerzik a dobogós helyet. Nem 
állítjuk, hogy ki kell váltaniuk a „világjárást”, de tény, hogy szinte korlátlan 
a vízparti, a wellness, vagy akár a falusi turizmus kínálata. A számtalan 
lehetőség közül bemutatjuk olvasóinknak a  „magyar tenger”  báját, 
valamint az országszerte fellelhető történelmi és várjátékokat, amelyek 
az egész családnak különleges élményt, illetve ismereteket nyújtanak.

legalábbis más ahhoz a hagyományhoz ké-
pest, amit ez a táj hordoz. Például az, hogy 
a Balatonra repülővel is lehet érkezni és a 
szabad órákat golfversenyekkel lehet kitöl-
teni, az egykori szakszervezeti üdülőkből 
táplálkozó Balaton-tudatunktól talán kissé 
idegen. Azonban mindez azt a lehetőséget 
is magában rejti, hogy előbb-utóbb a ké-
nyes ízlésű turistáknak is ellenállhatatlan-
ná válik a magyar üdülőparadicsom.
 Egy évben nagyjából 50 ezren száll-
nak le Sármelléken a Fly Balaton repterén. 
Hogy ennél többen is utazzanak ezekkel 
a járatokkal, illetve hogy akár ez a repü-
lőtér legyen Közép-Európa déli régiójá-
nak légiközlekedési központja, 2012-ig 
mintegy 10 milliárd forintot költ a reptér 
fejlesztésére az ír tulajdonú Cape Clair 
Aviation Kft. Az utasszállításon túl teher-
szállításra vonatkozó tervek is vannak, és 
ehhez kapcsolódva a reptérhez egy logisz-
tikai központot is építenek. 
 Az említett első balatoni golfpálya 
pedig Balatonudvari és Örvényes között 
épül, és ezen a nyáron már üzemel. A 67 
hektáros területen nemzetközi golfverse-
nyeket is lehet majd rendezni, de minde-
nekelőtt a nem csupán a nyári évszakra 
korlátozódó turistaforgalom fellendülését 
várják a befektetők ettől fejlesztéstől. 
 Érdekességek önkormányzati berkek-
ben is fellelhetők. Siófokon például a hi-
deg hónapokban fűtik a főteret. Fél évvel 
ezelőtt adták át azt a díszburkolatot, ame-
lyen nem marad meg a hó, nem csúszkál-
nak rajta az emberek, mert a téli hidegben 
is átmelegszik. Az első hallásra luxusmeg-
oldásnak tűnő beruházással voltaképpen 
megspórolják a hó eltakarítást – amely 
eddig majdnem egymillió forintba került 
évente –, a fűtésenergia pedig használt 
gázmotorhulladékból származik.
 Siófok egyébként az elmúlt években 
sokat változott. Elsősorban a közterülete-
ken látszik a kertkozmetika jótékony ha-
tása, és az előbb említett főtér új arca 124 
millió forintból készült el.  
 A Balaton, amelynek régiójában Nem-
zeti Park üzemel, védve a kivételes termé-
szeti környezetet, páratlan kirándulási 
útvonalakat és túrapontokat rejt.

Művészetek Völgye 2007. 
Július 27.–augusztus 5. között ismét várja 
a művészeteket, alternatív kulturális prog-
ramokat, hagyományőrző találkozókat és 
gyerekprogramokat kedvelőket a kapolcsi 
művészeti fesztivál. Az Örökség Völgy köz-
pontja idén is a kapolcsi Kuthy-kastély lesz, 
ahol ismét színes előadásokkal, művészet-
történeti gyermekjátszóházzal, a hazai és a 
határon túli műemlék- és régészeti védelem 
eredményeivel ismerkedhet meg a közön-
ség. A pincétől a padlásig kiállítások segít-
ségével járhatnak a látogatók római kövek, 
népi lakóházak és a megújult középkori 
falképek között. A virtuális kirándulások 
mellett a hat faluban újra lehet tekeregni, 
túrázni, és ismerkedni a falvak, illetve kör-
nyezetük építészeti értékeivel. Akinek ked-
ve tartja, meglátogathatja a templomtor-
nyokban delet jelző díszes harangokat is.
 Pula határában az elfeledett Szent Ilo-
na-kápolnarom a fesztivál támogatásával 
új ruhát ölt, és kövei között Ilona-versek 
hirdetik majd őseink gazdagon ránk ha-
gyományozott értékeit.

9–10. Balatonalmádi Vörösberény – Mandulás Lovaskavalkád

14–17.
Alsóörs Európa Kemping 8. Harley Davidson Fesztivál

Balatonfüred Kisfaludy Színpad 
Tagore sétány Hal- és borfesztivál

15–17. Zánka Zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Centrum

NIVEA Strandröplabda 
Utánpótlás Bajnokság  
Országos Döntő

16. Balatongyörök Szépkilátó, hegyi pincék Szőlővirágzás – nyitott  
pincék napja

18–20. Tihany Sajkod, Apáti Kávézó Túrák a levendulavirágzás 
idején

21–23. Balatonfüred Kisfaludy Színpad, Balaton 
KK

IV. Nemzetközi Sirály Tánc-
fesztivál

22–24. Balatonalmádi Szent István sétány Péter Pál napi vigadalom és 
Szent Iván-éji mulatság

23. Alsóörs Strand – Faluközpont,  
Református Templom Dudaünnep

23. Balatonboglár Szent Iván-napi tűzugrás
23. Balatongyörök Moló melletti sétány Szent Iván-éji mulatság
23. Zamárdi Szent Iván-éji időutazás

23–24. Tihany Belső-tó Tihanyi Levendula Fesztivál
23–24. Balaton körül Balatoni Bringatúra

23–30. Balatonfüred Anna Grand Hotel,  
Kisfaludy Színpad Gitárfesztivál

24. Szigliget Szent Iván-éji tűzugrás

VÁLOGATÁS A BALATONI PROGRAMOKBÓL

1. Balatonboglár Platán strand Strandkézilabda  
kvalifikációs verseny

1. Balatonboglár Platán strand Strandfoci országos bajnok-
ság selejtező, Boglár Kupa

1–14. Balatonfüred Kisfaludy Színpad, Balaton 
KK Szabadtéri Színpad

Balatonfüredi Művészeti 
FesztiválMagyar Játékszíni 
Napok

1–  
aug. 30. Tapolca Tapolcai Nyár Tapolcai Nyár

01– 
aug. 31. Tihany Parasztgazda ház Folklór estek

7. Balatonalmádi– 
Alsóörs 

Balaton Vízikarnevál Almádi 
Evezés és Átevező Túra

7. Balatonendréd Kettesfogathajtó verseny

8. Alsóörs–Siófok– 
Alsóörs 

Balaton-Átevező 
Túraverseny

8–10. Révfülöp IV. Révfülöpi Sörös Napok
8– 

aug. 19. Tihany Szabadtéri Színpad Tihanyi Nyári Színház

12–15. Gyenesdiás Gyenesdiási vasúti meg-
állónál Gyenesdiási Bornapok

13–15. Balatonfüred Kisfaludy Színpad Balaton 
KK Szabadtéri Színpad Balatonfüredi Jazz Fesztivál

13–15. Zalakaros Üdülő sor Sörfesztivál

14. Alsóörs Művelődési Ház Endrődi – Jókai Bableves 
party

14. Balatonalmádi Sportpálya Halászléfőző Verseny

18–22. Balatonboglár Varga Béla Városi Kulturális 
Központ udvara VIII. Jazz és a Bor Fesztiválja

18–22. Zánka Gyermek és Ifjúsági  
Centrum Balatone Fesztivál

19. Siófok Nyári játszóház
19. Zamárdi „Zamárdi Séták” túravezetés

19–22. Balatongyörök Moló melletti sétány Balatongyöröki Borfesztivál
20–21. Siófok Fő tér New Orleans – Jazz Fesztivál

21. Balatonszepezd Csónakház Halászléfőző-verseny, Bor-
kóstolás és borbemutató

21. Badacsony Badacsonyi Borhetek

27–29. Balatonfüred Anna Grand Hotel 181. Anna-bál és kísérőren-
dezvényei Szívhalászat

27–  
aug. 5.

Kapolcs, Monostor-
apáti, Pula, Öcs Művészetek Völgye

28. Balatonboglár Platán tér Halászléfőző-verseny

28. Révfülöp–
Balatonboglár Balaton-átúszás

28– 
aug. 5. Szigliget Szigligeti nyári napok

28– 
aug. 5. Zánka Gyermek és Ifjúsági Cent-

rum Salsa Tábor

3. Siófok Szabadtéri Színpad Miss Balaton-választás
4. Balatonalmádi Sportpálya Balatoni Lakodalmas

4. Balatongyörök Strand Török Ádám és a Mini  
koncert

4–12. Balatonlelle Móló sétány XV. Lellei Borhét fesztivál

4–20. Balatonfüred Tagore sétány Kisfaludy 
Színpad Balatonfüredi Borhetek

11. Balatonszepezd Bertha Bulcsú Művelődési 
Ház

Márkus színház – bábszín-
ház

12. Zamárdi Plébániatemplom, Fő utca Vasárnap esti koncertek
12–13. Buzsák Fő tér, Faluház Buzsáki Búcsú

13–18. Zánka Zánkai Gyermek és Ifjúsági 
Centrum

Gyermek és Ifjúsági Tánc-
fesztivál

14. Zamárdi „Zamárdi Séták” túravezetés
15. Balatonszepezd Tolcsvay Trió koncertje
16. Zamárdi „Zamárdi Séták” túravezetés

16–20. Balatonboglár Platán strand, Platán tér Balatonboglári Szüreti 
Fesztivál

17. Balatongyörök Gesztenye csárda előtt Utcabál

17. Balatonszepezd Szörényi – Bródy: István a 
király rockopera 

17–20. Alsóörs Sirály – park Nyárbúcsúztató Fesztivál

Június

Július

Augusztus
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK  
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11–15. 
Barabás Márton képzőművész kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
JÚNIUS 8. 17.00 Elfogult képek 
– Az én Indiám. Frenkó Zsolt fotókiállítása. 
Megtekinthető JÚNIUS 29-ÉIG munkanap-
okon 12–18 óráig, szombatonként 10–14 
óráig és a rendezvények ideje alatt.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
JÚNIUS 6. 18.00 Kisszebeni Marcell belsőépí-
tész Színek és grafirkák című kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető JÚLIUS 1-ÉIG.

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4–6.
JÚNIUS 25-ÉIG 100 éves a Magyar Kémikusok 
Egyesülete. Centenáriumi kamarakiállítás. 
Megtekinthető hétfőtől péntekig 9–20 óráig.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚNIUS 20–ÁIG Fotókiállítás Sarmasági Andrea, 
a 2006. évi Vizuális Művészeti Hónap fotómű-
vészeti díjazottjának képeiből. Megtekinthető 
az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚNIUS 22-ÉIG. Nicole Bohnet festő és Ada 
Buonocore grafikus – Újbuda német partner-
városának, Stuttgart Bad Cannstatt művé-

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

SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. KEDD ÉS 
CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna. 19.00  
Callanetics torna. Művészeti foglalkozások 
felnőtteknek Makovecz Anna képzőművész 
vezetésével. JÚNIUS 8. 18.00 Szabadegyetem. 
Deák Ferenc és a kiegyezés. E-ügyintézés,  
e-kormányzat képzés: intenzív kétnapos kur-
zus, mely bevezet az életünket sok területen 
megkönnyíteni tudó elektronikus ügyinté-
zésbe. A csoportok folyamatosan indulnak. 
Jelentkezni lehet: 371-2760.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 361-1151

JÚNIUS 7. 18.00 Bene Éva dedikálja 
Emancipációs bumeráng című könyvét. JÚNIUS 
8. 18.00 Csókay András dedikálja Ha Isten 
velünk, ki ellenünk? című könyvét.

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

JÚNIUS 6. 18.00 Tánctanulás Savanyúval. 20.00 
Téka együttes – táncház. JÚNIUS 7. 20.00 
Dél-indiai kúcsipúdi táncdráma. Tóth Gabriella 
szólótáncestje. JÚNIUS 8. 20.00 Khamoro 
– táncház Szabolcs megyei autentikus cigány-
dalok és táncok. JÚNIUS 11. 18.30 Budai tangó 
– tánctanítás Budai Lászlóval. JÚNIUS 12. 20.00 
Pravo – balkáni táncház. JÚNIUS 13. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval. 20.00 Méta együttes 
– táncház. JÚNIUS 15. 20.00 Afro Magic Band 
– koncert. JÚNIUS 16. 20.00 Maratoni Klezmer 
Kocsma.

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

HÉTFŐ 11.00 Várandósklub, 13.30 Dúr-moll 

KIÁLLÍTÁSOK

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió, hétfőnként új műsorösszeállítással, 
riportokkal, magazinműsorral, koncert, sport és közösségi 
programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott 

otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
 időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomfigyelőjének kameráit,

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00, 
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 

vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

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

Újbuda a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

zeneovi kezdő. Hangoló zeneovi 16.30 3–4 
éveseknek, 17.30 5–6 éveseknek. 17.30 Hatha 
jóga. 18.00 Magnósklub. 18.00  
Fittdance sport 14–18 éves korig. 19.00 A 
Greenfields együttes ír táncháza. HÉTFŐ, 
SZERDA 16.00 Nyugdíjastorna. 17.00 és 18.00  
Cross-training. New Kids Dance Company Hip-
Hop: 17.00 Junior korosztály, 18.00 Felnőtt kor-
osztály. 19.00 Hastánc. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Tücsökzene. 17.00 Akrobatikus rocky iskolások-
nak. HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. 
15.15 Akrobatikus rocky óvodásoknak. HÉTFŐ 
18.00, PÉNTEK 17.00 Junior fittdance sport. 
KEDD 16.30 Csengő-Bongó hangszerbemutató 
foglalkozássorozat. 16.30 Etka jóga. 17.00 
Muzsikás gyermektáncház. 18.00 Balett és 
dzsessztánc haladó, 18.30 Kezdő ír sztepptánc 
klub, 19.30 Szenior társastáncklub. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 9.00 OKJ-s intenzív virágkötészeti 
tanfolyam. KEDD, SZERDA 17.00 OKJ-s két 
féléves virágkötészeti tanfolyam. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba délelőtti játszó-
háza. 14.30 Fittdance Sport 6–14 éveseknek. 
15.30 Nyugdíjastorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK  
16.30 Alakformáló torna. SZERDA 9.30, 10.15 
és 11.00 Csiri-biri torna, 15.30 Baba-mama 
torna, 17.00 Kismamatorna 10.00 Yan Xin 
Csikung, 19.00 Picasso festőszakkör felnőt-
teknek. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretetklub. 16.30 
Mesetorna 3–7 éveseknek. 16.30 Bölcs Bagoly 
Játékos Iskolaelőkészítő gyerekeknek.  17.00 
Gyógytorna. 18.00 Középhaladó ír sztepptánc 
klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos  
foglalkozás. 15.00 Alma rajzszakkör. 16.00 
Pompon tánc. 17.00 Fittdance sport. 18.00  
Cross – training aerobik. MINDEN HÓ 1. ÉS 
2. HÉTFŐJE 14.00 Nótakincs  Morvai Piroska 
Zenebarátok Klubja. MINDEN HÓ ELSŐ ÉS 
HARMADIK SZOMBAT 19.00 A Sültü együttes 
csángó–magyar táncháza. SZOMBAT 9.00 
Hangoló zeneovi, családi foglalkozások, 10.00 
Dúr-moll zeneovi, haladó. 12.00 Társastáncklub 
6–13 éveseknek. 14.00 XI./11. Lágymányosi 
bélyeggyűjtő kör. 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya 
Klub. 16.00 Társastáncklub 14–18 éveseknek. 
VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby Klub. 15.00  
Nosztalgiaklub.JÚNIUS 8. 10.00–14.00 A 
„Sérült testben ép lélek 2007” programso-
rozat keretében: SPORTNAP az intézmény 
Gesztenyés Udvarán. 19.00 Balkáni táncház a 
Falkafolk együttessel. 
JÚNIUS 13. a Társastáncklub évadzáró gálája.
Kiállítás JÚNIUS 17–ÉIG Babák népviseletben 
kiállítás, a „ Sérült testben ép lélek 2007 „ prog-
ramsorozat keretében. Megtekinthető naponta 
10.00–18.00 óráig.

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

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc, játékos torna 1–3 
éveseknek, 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 
17.30 Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aerobik, 19.00 Kenpo Karate. 
KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk- és kártyaklub. 
MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDA 18.00  
Életmódklub. SZERDA 19.30 Hagyományőrző 
íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Izületi torna 
nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30 Fashion Dance, 
18.00 Taoista Tai Chi. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-ig 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ 
és e-Magyarország Pont. JÚNIUS 9. 10.00–
15.00 Egészségnap: íriszdiagnosztika, csont-
sűrűség-, vérnyomás- és vércukorszintmérés, 
allergiavizsgálat, antioxidánsmérés. JÚNIUS 
18. 18.00 Verses-lelkes együttlét. versbarátok 
összejövetele.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00  
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00,  
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA 10.30  
Ringató. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. 
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. 

PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás klub. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internethasználat. JÚNIUS 11. 18.15 
Kertbarát kör.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  

XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 évesek-
nek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 dzsesszgimnasztika. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. 
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport és Jóga. 
KEDD 10.00 Babafoglalkozások Kodály-
módszerrel. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka 
Színpad – Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 15.00 
Hip-Hop felnőtt, 16.00 Hip-Hop ifjúsági, 17.15 
Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00 haladó. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics. 
SZERDA 17.00  Logikai és Sakk-klub Schenkerik 
Csaba sakkmester vezetésével. SZERDA, PÉNTEK 
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00  
Karate. PÉNTEK 17.00 Női torna. SZOMBAT 
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN 
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuper 
haladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc-elő-
készítő, 16.30 kezdő. MINDEN VASÁRNAP 8.00 
Katolikus szentmise. MINDEN HÓNAP MÁSODIK 
KEDDJÉN 17.00 Reform életmód-klub. A klub 
vezetője Makai József akupresszőr. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó  
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. 
JÚNIUS 12. 17.00 Reform Életmódklub. REIKI az 
egyetemes életenergia.

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

MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombászkör. 
MINDEN HÓ 3. HÉTFŐ 17.30 Hajózástörténeti 
Klub. MINDEN HÓ 2. KEDD 18.00 Magyar 
Tengerimalac-klub. MINDEN SZERDA 
18.00 Ásvány Szakkör. MINDEN HÓ PÁRATLAN 
CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 17.00 Díszmadár 
Klub. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 18. 30 Csincsilla 
Klub. MINDEN HÓ 1. ÉS 3. PÉNTEK 17.00 
Magyar Vadászgörény Klub. MINDEN HÓ 2. 
PÉNTEK 16.00 Madárpók Klub. JÚNIUS 7. 17.00 
Magyar Ornitológiai Egyesület: A papagájok 
viselkedésének jellemzői. JÚNIUS 11., 18. 
18.00 Gombászkör: Gomba meghatározás, 
ismeretbővítéssel. Gombaismereti tanulmányi 
kirándulások. JÚNIUS 10. Budakeszi. Vezető: 
Gortva Gáborné. Találkozás: 7.30-kor a 22-es 
autóbusz Moszkva téri végállomásán. JÚNIUS 
17. Szépvölgy. Vezető: Anderle Györgyné. 
Találkozás: 7.45-kor a 65-ös autóbusz III. ker. 
Kolosy téri végállomásán. JÚNIUS 18. 17.30 
Hajózástörténeti Klub: A XV. századbeli hajó-
zás, Kolumbusz és hajói. 
Kiállítás. JÚNIUS 30-ÁIG Öveges József-emlék-
kiállítás. Dokumentumok, tárgyi emlékek be-
mutatója, filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 
466-9019.

KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c. 

HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés 
alapján laborgyakorlat. 
KEDD 17.30 Ifjúsági tagozat foglalkozásai. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Baráti kör találkozója.

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

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET 
SZENT IMRE GIMNÁZIUM
XI., Villányi út 27.

MINDEN HÓ 2. KEDD 16.00 Klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9. 

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: felnőtt 
hittan. 
CSÜTÖRTÖK 16.00–17.30-ig Gyermeknéptánc.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. 
vasárnap) Istentisztelet.

BUDDHISTA MISSZIÓ 

Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 10.30–13.00 Erdei Kamara (kö-
zös szútra- és mantraéneklés). SZOMBAT 
13.00–18.00 Könyvtár (vallások, filozófia, mű-
vészet, szótárak stb.). SZOMBAT 15.00–18.00 
Meditáció – a szerető kedvesség kifejlesztése.
Központ: XI., Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.:  
06/20-922-2679. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS KEDDEN reg-
gel 6.15–7.30 Buddhista előkészítő gyakorlatok 
(meditáció). HÉTFŐN 17.15–18.45 Fokozatos út 
a Megvilágosodáshoz (előadás sorozat).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

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

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 
18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia 
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 
Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 
vele párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet. Konfirmációs 
felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház 
alagsorában. JÚLIUS 30.–AUGUSZTUS 4. 
gyerektábor Szokolyán részvétel: 12 000 Ft 
(segítségre van mód).

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 

szeinek – kiállítása.  Megtekinthető munkana-
pokon 10–16 óráig, szerdánként 10.00–18.00 
óráig és a rendezvények ideje alatt.

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TUDOMÁNYTÁR
XI., Kaposvár utca 13–15. 
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak 
előzetes bejelentkezés alapján.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
JÚNIUS 13-ÁIG a Kelenvölgyi Festőiskola kiállí-
tása. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 
10–20 óráig. JÚNIUS 15. 18.00 Oláh Antal 
fotókiállításának a megnyitója. A tárlat meg-
tekinthető JÚLIUS 4-ÉIG.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Konok Tamás festőművész kiállítása.
Reich Károly és Reich Gábor munkái  
gyereknapra.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚNIUS 13-ÁIG Almási Róbert, Borbély Károly 
és Varga György festőművészek kiállítása.
JÚNIUS 15. 18.00 Podhorszki Judit művész-
tanár és Jankó Zsolt (Manó) festőművész 
kiállításmegnyitója. A kiállítást megtekinthe-
tő JÚLIUS 12-ÉIG, hétköznap 15–19 óráig.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN SZERDÁN 
15–18 óráig. Csoportokat is szívesen látnak 
előzetes bejelentkezés alapján.

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

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 
8.30 Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama 
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya 
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes 
a szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent 
Gellért-oltárnál. MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 
18.00 A szentmise után szentségimádási óra 
a szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN 2. 
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. JÚNIUS 7. 
18.30 Szentségimádás papi és szerzetesi hiva-
tásokért. JÚNIUS 8. 18.00 Szentmise dr. Kovács 
István lelkipásztor lelki üdvéért. 18.00 Cserkész 
Te Deum. JÚNIUS 10. Úrnapja, Te Deum 9.00 
Szentmise, utána úrnapi körmenet a templom 
körül. 11.30 Te Deum, orgonás vagy a cappella 
mise (Szent Alberik Kórus) 17.00 Zsibongó-
mise. JÚNIUS 15. Jézus Szíve ünnepe. JÚNIUS 
16. Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szíve. 
JÚNIUS 17. 9.00 Kató Csaba első diakónusi szol-
gálata. 11.30 Te Deum (Szent Imre kórus).

TÚRAAJÁNLATOK

BUDAI ARBORÉTUM 
XI., Villányi út 35–43. Tel.: 372-6270

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig 
külön engedély nélkül, hétvégén szervezett 
csoportokban, előzetes bejelentkezés után. 

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER. 
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig 
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak 
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel 
lehet belépni. Csoportok részére szakvezetés 
igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságnál: 325-5722, 391-4610, 
fax: 200-1168 számon, e-mail-ben a 
budaitk@gmail.hu, dinpi@dinpi.hu, vagy 
www.dinpi.hu. 

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 hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon 
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha 
Szentendrére tart) 7.15-kor a Batthyány téri 
HÉV-végállomáson, egyébként 7.15-kor az 
Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán-pályaudvar 
pénztáránál. Túravezető: Kremser Ferenc.

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

JÚNIUS 7. 20.00 Incubus Cover, Station (U2 
tribute), Duhastrechtmanuela Project (Pearl 
Jam tribute), Dragonninja (Lost Prophet 
tribute). JÚNIUS 8. 21.00 Zuboly lemezbemu-
tató, Agostones, DJ Nomad. JÚNIUS 9. 21.30 
Dombos Fest Intro – (Ne)normalni Balasevic 
Tribute Band (SRB), DJ Macsity. JÚNIUS 10. 
15.00 It’s Rite! Hip-Hop Jam. JÚNIUS 12. 20.00 
Ray Charles emlékest – Fekete Jenő, Roy & 
Ádám, Somló Tamás, Tóth Veronika, Török 
Ádám. JÚNIUS 13., 14., 15. 20.00 Top Dogs.
JÚNIUS 17., 18., 19. 20.00 Mi ez a hang? 
(Dzsesztetés). A Katona József Színház  
produkciója.

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

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjasklub, 
a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszer-
vezete, 16.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület, 19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus 
próba. KÉTHETENTE HÉTFŐ 17.00 Az AKH Opera- 
és dalstúdió próbája. KEDD 14.00 A Keresztény 
Társaskör Döngicsélő Klubja, 16.00 Torna 
reumatikus panaszokra, 19.30 Salsasuli. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánctanoda 6 éves 
kortól. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00 
Alakformáló torna. SZERDA 16.00 Albertfalvai 
Polgárok Köre. SZERDA, PÉNTEK 18.00 AKH 
Mesetorna. 19.00 Kempó Karateedzés 10 éves 
kortól. CSÜTÖRTÖK 10.30 Ringató, 19.00 Hobbi 
Társastánc Iskola. HÉTKÖZNAP 10.00–19.00 
óráig AL~FA NET teleház, 16.00–22.00 óráig 
AL~FA Kávézó. 
JÚNIUS 13. 10.00 A CSCSPE ruhaakciója. 
JÚNIUS 18. 15.00 a CSCSPE családi és  
egészség napja. 

Magányos? Vagy csak kíváncsi?

Bp. II. Bécsi út 
Bp. XI. Lágymányosi u. 12.
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Speciális témák

Hosszú nyitvatartás

Filmvetítés, filmkölcsönzés 
szigorúan csak felnőtteknek
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Erzsi mama receptjei

Ezen a napon történt – június 6.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1913-
ban Gobbi Hilda színésznő. Kodolányi Já-
nos darabjában Pallagnét alakította (I, T). 
14. Idegen női név. 15. … et labora! (bencés 
jelmondat) 16. Stanicli. 17. Csalfa páros betűi. 
18. Emlékezetből törölve. 21. Tan betűi kever-
ve. 22. Igekötő. 23. Szerzet. 24. Vágóeszköz. 26. 
Sértetlen. 27. Japán híradástechnikai márka. 
29. 1606-ban ezen a napon született Pierre 
Corneille francia drámaköltő. Ez egyik leg-
ismertebb műve. 31. Egzotikus gyümölcs. 
33. …hegy, csepeli település. 35. A szervezetet 
károsító pszichoaktív anyag. 37. É-olasz város. 
39. Becézett női név. 41. Papírra vetteté. 43. 
Vanádium, oxigén és bór vegyjele. 44. Gyors, 
csattanós válasz. 45. Középen szánt! 46. Egy 
ázsiai ország lakója. 48. Klasszikus elöljárószó. 
49. Savanykás gyümölcs. 51. Középkori tatár 
uralkodó. 53. … bene! Jól jegyezd meg! 54. 
Útszakasz. 56. Gobbi Hilda ebben a Mrozek-
műben Eugénia szerepét játszotta. 59. Fo-
gyasztotta. 61. Ruténium vegyjele. 62. Ház 
épül rá. 64. … tarda, túzok. 66. Elás egynemű 
betűi. 67. Részben kőporos! 69. Ellenjegyeztet. 
71. Ráront páratlan betűi. 72. Ismert költőnő 
(Veronika). 74. Néma cinege! 75. Apátsági 
templom, angolul (ABBEY). 77. Ezen a napon 
halt meg 1948-ban Louis Jean Lumière felta-
láló. Fivérével, Auguste-tal erre a szerkezetre 
nyújtott be szabadalmat (M, G).
FÜGGŐLEGES: 1. 1859-ben ezen a napon 
született Bánki Donát gépészmérnök. Ez 
egyik legnagyobb szabású terve (P, Z, Ű). 

2. Jól mutat. 3. Vetített állókép. 4. Lécdarab! 5. 
Tisztítóeszköz. 6. Arany János hőse (Miklós). 
7. Svéd váltópénz. 8. Radioaktív elem. 9. Ele-
ség. 10. Biztató szó. 11. Napszak. 12. Iskolai 
időszak. 13. Ezen a napon látta meg a nap-
világot 1799-ben Alekszander Szergejevics 
Puskin orosz költő. Ez egyik nagyszabá-
sú műve (A, T, L, A). 19. Női becenév. 20. 
… Tepes, Drakula gróf. 23. Hasad a jég. 25. 
Történelmi éra. 28. „Az 1001 éjszaka me-
séi”-nek egyik hőse. 30. Vény nélkül kapható 
orrcsepp (O, I). 32. Vezényel. 34. Körülvesz. 
36. Fiat-típus. 38. Vándor fele! 39. Pontosan 
akkor. 40. Nemzetközi szabvány betűjele. 
42. Bő. 47. Kerti szerszám. 50. Nógrád me-
gyei település. 52. Hivatkozik. 53. Dal. 55. … 
Amaru, d-amerikai indián szabadságharcos. 
57. Női szerzetes. 58. Kígyóhajú, szárnyas női 
szörnyeteg a görögöknél. 60. Teher, Arany 
szóhasználatában. 63. Tó, angol földrajzi ne-
vekben. 65. …-TASZSZ, hírügynökség. 68. 
Országos Rendezőiroda, röv. 70. Kézzel jelez. 
71. Rubídium és foszfor vegyjele. 73. Szemé-
lyes névmás. 76. Kettőzve: kisgyermek.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 29., 56., 77., függ. 1. 
és 13. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: június 13. A 14. 
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Bjynjolf 
Bjarme, Valaminek a végén, Keserű man-
dula, Flora Lapponica, Kalevala, Napsugár”. 
A 14. SZÁM NYERTESE: Somody Dezső, XI., 
Etele út. A könyvnyeremény a szerkesztő-
ségben vehető át.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az előző időszak lendülete és magabiztos-
sága ebben a két hétben sem csökken, jog-
gal mondhatjuk tehát, hogy csúcsformában 
érzi magát. Családtagjai szívesen mennének 
szabadságra, vagy több időt töltenének ön-
nel, de ön most inkább a munkában éli ki 
óriási energiáit. Sok feladata is lesz, amit a 
szokott maximalizmusával végez. Azonban 
nem árt, ha tart egy kis pihenőt, és időt for-
dít szeretteire is. Higgye el, nincs nélkülöz-
hetetlen ember.

június 4.–június 17.
HOROSZKÓP

Ez az időszak épp olyan nyugodt és békés 
lesz, mint ahogyan szereti az életet. Ha 
korábban kisebb vitába keveredett szeret-
teivel, akkor most ezt sikerül elrendezni, 
amelyben nagy része van annak is, hogy ön 
is sok mindent másképpen lát, türelmesebb, 
megértőbb. Ha van iskoláskorú gyermeke 
vagy gyermekei, akkor ezen a héten fon-
tos kérdés lesz a szünidei program. Anyagi 
helyzetével még mindig nem igazán elége-
dett, főleg ha egy régebben várt összeg nem 
érkezik meg időben.

Önbizalma és aktivitása valósággal szárnya-
kat kap, ami merésszé teszi. Ha van az életé-
ben bármiféle olyan jellegű dolog, amelybe 
eddig nem mert vagy nem akart belefogni, 
akkor elérkezett a legjobb periódus, hogy ezt 
bepótolja. Ha ez valami nagyobb terv, akkor 
az első lépést sikerül megtenni felé, ha azon-
ban kisebb, akár meg is valósulhat. Ha ezek-
ben a napokban veszi ki szabadsága egy ré-
szét, olyan helyre utazzon, ahol sok érdekes, 
új élményben részesülhet.

Vidám, de alapvetően nyugodt két hetet jelez 
a június eleje. Családtagjai és szerettei több 
törődést fognak igényelni, és önnek lesz is 
türelme, hogy ezt megadja. Egy régebbi barát 
érdekes javaslattal áll elő, amit hirtelenjében 
nem is tud mire vélni. Ám valószínű, hogy 
ez az ön napjaira is hoz egy kis változást, sőt, 
életét valami új horizont felé nyitja meg. Ha 
súlyproblémája van, akkor ebben az időszak-
ban könnyedén lead majd pár kilót.

Ennek a kéthetes ciklusnak ez első napjaiban 
még egy kicsit visszavonultabb lesz, de lassan 
visszatér a régi ereje, életkedve. Ebben nagy 
segítség lesz egy jó hír, ami ismét szép színben 
tünteti fel ön előtt a jövőt és a világot. Kom-

munikációs képessége remek lesz, többet és 
szívesebben beszélget, esetleg elmaradt levél-
adósságokat pótol, például e-maileket. Felbuk-
kan a múltjából egy régi kapcsolat, amelynek 
valószínűleg nem lesz folytatása, de a gondola-
taiban mégis sok mindent megváltoztat.

Vegyes hangulatot sejtet ez a periódus, az-
az mintha a belső ereje, a kedélye amolyan 
egyszer fent, egyszer lent állapotot mutatna. 
A kedvetlen napokon szánjon önmagára 
egy-egy órát, amikor azt csinálhatja, ami-
től igazán jól érzi magát. Ne engedje, hogy 
munkája elborítsa, és hogy szerettei jogot 
formáljanak minden szabad percére. A vi-
dámabb napokon pedig végezze el a nélkü-
lözhetetlen teendőit. Hétvégén (ha teheti) 
legyen minél többet egyedül, vagy olyan 
emberek között, akik jókedvre derítik.

Úgy fogja érezni, hogy szeretne valami új 
dolgot csinálni, valami szokatlant kipró-
bálni, vagy legalább kis időre kiszakadni 
a mindennapok taposómalmából. Ennek 
semmi akadálya. Ha van rá lehetősége, 
vegye ki éves szabadságának legalább egy 
részét, és élvezze ezeket a napokat úgy, aho-
gyan a legjobban esik. Ha azonban ez sem-
miképp nem megy, akkor a szabadidejét 
töltse úgy, ahogyan tetszik.

Ebben a két hétben előtérbe kerülhet egy 
korábban tett ígéret, ami lehet olyan, amit 
ön ígért másnak, de olyan is, amit ön ka-
pott. Ezen időszak első fele különösen ked-

vező régi viták tisztázásához, legyen az be 
nem tartott ígéret vagy egy múltbéli félreér-
tés. Pénzügyei változatlanul jól alakulnak. 
Idén nyáron akár fel is merülhet egy kicsivel 
költségesebb nyaralás, ha családtagjainak is 
kedve van hozzá.

Az előző hetek nagy szabadságvágya most 
sem csökken, ám szerencsére ezúttal kör-
nyezete sokkal toleránsabban áll ehhez.  
Partnere megértő lesz, barátaitól sok se-
gítséget kap. Egyedül egy rokon okozhat 
kisebb bosszúságot, aki olyan dolgokba is 
bele akar szólni, amelyek kifejezetten önre 
tartoznak. Legyen azonban diplomatikus, 
ne bántsa meg feleslegesen ezt a kissé kot-
nyeles személyt. A hétvégék vidáman telnek 
majd, érdekes és kellemes programok közül 
választhat.

Fizikailag fáradékonyabbnak érzi magát, 
ezért a legjobb, amit tehet, ha hallgat a szer-
vezete jelzéseire, és annyit pihen, amennyit 
kíván. Ha ebben a két hétben megy nyaral-
ni, változatlanul inkább a passzív pihenést 
javaslom, még akkor is, ha ez mások sze-
mében „lustálkodásnak” tűnik. A hétvé-
gén egy baráti vitában kell megvédenie az 
álláspontját. Nem kell mindig mindenkivel 
egyetérteni.

Végre sikerült családtagjaival megegyeznie 
a nyári program témájában. Lehet, hogy ön 
volt kénytelen kompromisszumot kötni, de 
a végén belátja majd, hogy így mindenki 
jobban járt. Felmerülhet egy új munkalehe-
tőség, ám ezzel kapcsolatban legyen óvatos, 
egyelőre semmiképp ne fogadja el. A „nem 
minden arany, ami fénylik” bölcs mondás, 
amely egyébként ezekben a napokban más 
életterületeken is megfontolandó lesz.

Mivel ön a vizes jegyek csoportjának a szü-
lötte, töltsön annyi időt víz mellett, ameny-
nyit csak tud. Mindegy, hogy ez tó, folyó, 
tengerpart vagy esetleg egy városi strand 
medencéje. Lehet, hogy nehezen hiszi el, de 
ettől még a közérzete is jótékonyan változik, 
a gondolatai is tisztábbak lesznek. Meges-
het, hogy június első két hetében valamivel 
több munkája lesz, mint ahogyan tervezte, 
de ha jól osztja be az idejét és az erejét, nem 
fog gondot okozni.

Grillzöldségek roston 
sült mozarellával
HOZZÁVALÓK: 20 dkg cukkini, 20 dkg 
padlizsán, 4 közepes fej gomba, 4 db 
paradicsom, 2 db tv paprika, néhány 
gerezd fokhagyma, 2 db póréhagyma, 
40 dkg mozarella sajt, só, bazsalikom, 
bors, olivaolaj.
ELKÉSZÍTÉSE: A zöldségeket nagyobb 
darabokra vágjuk. Egy serpenyőben 
olajat hevítünk, majd a paradicsom ki-
vételével az összes alapanyagot belehe-
lyezzük. Nagy lángon néhány perc alatt 
ropogósra pirítjuk, és a paradicsomot 
is belehelyezzük. Ízlés szerint fűszerez-
zük. A sajtot zsemlemorzsában meg-
forgatjuk és grill-lapon pirosra sütjük. 
A zöldségeket egy tányérra halmozzuk 
és a sajtot a tetejére he-
lyezzük.

Sváb jércemell juhtúrós 
palacsintával
HOZZÁVALÓK: 60 dkg csirkemellfilé, 15 
dkg vöröshagyma, 2 dl tejföl, 10 dkg 
paprika, 10 dkg paradicsom, 30 dkg 
juhtúró, 10 db kész palacsinta.
ELKÉSZÍTÉSE: A hagymát apróra vágjuk 
és a zsíron megpirítjuk. Ráhelyezzük 
a csirkemelleket, megszórjuk fűszer-
paprikával, cikkezett paradicsomot és 
karikára vágott paprikát teszünk rá. Fel-
öntjük csontlével, majd készre főzzük. 
Ha megpuhult a csirke, kivesszük, és a 
pároló léből tejfölös habarással mártást 
készítünk. Tányérra helyezzük a melle-
ket rászűrjük a mártást. Köretként a pa-
lacsintát juhtúróval töltjük, feltekerjük, 
jól felforrósítjuk és tejföllel leöntjük. 

Erzsi mama konyhája
1119 Budapest, 

Pajkos u. 
60.

A Kelenvölgyi Festőiskolában, Barlai 
László festőművész tanár vezetésé-
vel, kilenc esztendővel ezelőtt indult 
meg a képzés. 

Május 25-én a Rét Galériában megnyitot-
ták a reprezentatív kiállítást, amelyben az 
iskola művészeinek munkáit mutatták be. 
Az eseményen többek között megjelent 
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester, 
Szegedi György, a Kelenvölgyi Közösségi 
Ház igazgatója és Simon Károly, Kelenvölgy 
önkormányzati képviselője, aki a kiállítást 
megnyitotta.
 Simon Károly beszédében emlékezte-
tett arra, hogy kilenc évvel ezelőtt milyen 
nehéz körülmények között kezdtek el dol-
gozni a növendékek, akik valójában amatő-

Amatőrök a Rét Galériában
A Kelenvölgyi Festőiskola kiállítása

rök, hiszen többségük már középkorú em-
berként kezdett el ismerkedni a festészettel. 
Természetesen voltak fiatal tanítványok is, 
akik később művészpályára léptek. Szegedi 
György igazgató – látva a festőiskolások ki-
tartását – egy idő után nagyobb helyiséget 
biztosított számunkra a közösségi házban.
 Több mint húsz művet állítottak ki 
a festőiskola nebulói, melyek egyéni lá-
tásmódról, önálló stílusról tanúskodnak. 
Barlai László tanár irányításával az alapok 
elsajátítása után mindenki lehetőséget ka-
pott arra, hogy a maga útját járja, és saját 
alkotói világát, fantáziáját teremtse meg a 
festészet változatos eszközeivel. 
 A kiállítás június 13-áig tekinthető 
meg, hétköznapokon 10–20 óráig.

Deák Attila  

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile
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ÚJBUDA

Címlap idézet: Petőfi Sándor

Nagy András

Április 30-án ünnepelte negyedik születésnapját az A38. A Petőfi híd budai hídfőjénél hor-
gonyzó állóhajó legénysége nagyszabású koncertsorozattal és ingyenes belépési lehetőséggel 
örvendeztette meg a közönséget. A legtöbb érdeklődőt a Kiss Erzsi közreműködésével szín-
padra lépő Erik Sumo Band vonzotta, még egy tűt sem lehetett volna leejteni a hajó gyomrában 
berendezett koncertteremben. Az est folyamán fellépett még a Singas Project és Takáts Eszter, 
valamint ezen a napon avatták az orrészen található fedett tetőteraszt.

Boldog születésnapot Artemovszk 38!
Az Újbudai ízek olyan recepteket tar-
talmaz, amelyeket Újbuda háziasz-
szonyai kísérleteztek ki, vagy szüleik, 
nagyszüleik kedvenc ételeit viszik és 
főzik tovább a családban, és e szakács-
könyv lapjain megosztották mások-
kal is. Persze nem csak asszonyokról 
van szó: férfiak is küldtek szép szám-
mal kipróbálandó ételrecepteket. 
A szerkesztőség egyik kedvence a 
Miska-pörkölt, amelyet Tóth Mihály, 
kelenföldi olvasónk bocsátott közre. 
Hivatásosok is szerepelhetnek: a Négy 
Évszak, a Gellért, Erzsi Mama Kony-
hája, az A38 Hajó, a Szeged, a Négy 
Muskétás legkelendőbb ízeinek kottá-
ja is közkincs lett az Újbudai ízek által. 
Lapunkban e szakácskönyv recept-
jeit ajánljuk, de várjuk a kedves olva-
sók leveleit is újabb ízletes ételekkel. 
Gyűjtjük az ötleteket, és hamarosan 
szeretnénk megjelentetni a recept-
könyv második számát. Az Újbudai 
ízek kapható a XI. kerületi Pedagógiai 
Szolgáltató Központban, Erőmű utca 
4., telefon: 381-0664. 
Receptjeiket az Újbuda újság várja. 
Levélcím: 1111 Szent Gellért tér 1–3., 
vagy e-mailben: media@ujbuda.hu

avagy felhívás haspókoknak és más 
„gurman-gyanús” egyedeknek

Rántott rózsafejek 

és a sajtot a tetejére he-
lyezzük.

Erzsi mama konyhája
1119 Budapest, 

Pajkos u. 
60.
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

Május 4-én mutatta be Nágel 
Kornél grafikusművész az „Én, ki 
megjártam mind a hat világot...” 
című grafikai kiállítását. A meg-
nyitót Szesztay András iparművész 
tartotta. A kiállítás megnyitása 

után pedig Turek Miklós színmű-
vész mutatta be a „Rímes világné-
ző Faludy Györggyel” című mo-
nodrámáját. A grafikai lapok a 96 
évesen elhunyt Faludy György köl-
tő-író-műfordító verseihez készül-
tek. A kiállításon 22 linómetszet és 
4 monotípia szerepelt. A kiállítás 
gerincét a korai Villon-átköltések 

Én, ki megjártam 
mind a hat világot...

Bemutató a MU Színházban 

Vihar – Ladányi Andrea Társulata
Ladányi Andrea Társulata 
május 12-én Vihar címmel 
tartott bemutatót a MU Szín-
házban. Az alig negyvenperces 
igen attraktív és szuggesztív 
produkció érdekes, eredeti 
interpretációja Shakespeare 
művének.   

„Azt sem tudod, ki vagy, sem azt, 
hogy én / Honnan vagyok.” (W.S.) 
– csak ennyi előzetes információval 

szolgált a társulat a szórólapokon 
és a műsorújságokban. Azért any-
nyi kiderült, hogy Ladányi Andrea 
nemcsak a koreográfiát készítette, 
de táncol is a produkcióban. 
 Kietlen, kopottas holdbéli táj, 
a földet valamiféle vattaszerű ho-
mok borítja, a távoli horizontnál 
egy lólengésre használatos eszköz 
magasodik. A férfi táncosok egy 
része nőnek maszkírozva. A szín-
pad felső részén egy reptéri termi-
nál kijelzője mozog.
 A művésznő korábbi koreog-
ráfiáiból tudjuk, hogy szívesen fe-

szegeti a műfaji bezártság kereteit, 
gyakorta él formabontással, amit 
első látásra sokan blöffnek érez-
nek. Már az első percekben min-
den jel arra mutat, hogy Shakes-
peare színműve inspirálta, ami-
kor a koreográfiát megálmodta. 
Shakespeare művének főszerep-
lője, Prospero, a bölcs és ember-
séges varázsló csodás hatalmával 
megbénítja a gonosz ármányko-
dást. Az álom és ébrenlét határán 

játszódó jelenetekben modern 
gesztusrendszerrel dolgoznak a 
táncosok. Lényegében nincsenek 
improvizációk, csupán szigorúan 
szerkesztett kompozíciók. Shakes-
peare szövevényes cselekménye a 
táncosok által természetesen nem 
mindig követhető, de a groteszk-
re kiélezett jelenetsorok egységes 
egésszé állnak össze. 
 Végül a 38. percben mozgás-
ba lendül a hatalmas terminál, 
és felcsendül Al Bano és Romina 
Power örökbecsű (kissé avítt és 
giccses) slágere, a Felicitá. No, 

ezen a ponton a nézők egy része 
kissé megzavarodik… De nincs 
idő töprengeni, mert a slágerrel 
már el is kezdődik a finálé. Sokan 
csodálkoznak: mindössze ennyi 
volt?! Ám akik jártasak a Ladányi-
előadásokban, azok tudják, hogy 
az egyik legutóbbi munkája mind-
össze huszonhárom percesen ara-
tott sikert. A közönség ünnepel, 
feltűnően sok a fiatal, alig huszon-
éves, aztán kiderül, hogy a tánco-

sok között van a megatáncos, Túri 
Lajos is, akinek rajongói és a tévés 
show-ban fellépett kollégái lelke-
sen tapsolnak. 

 Deák Attila

SZEREPLŐK: Ladányi Andrea, 
Bánki Zsolt, Gergely Attila, 
Túri Lajos, Rief Kálmán, Sólya 
Ádám (Jessica), Horányi And-
rás (Betty Blue). FÉNY: Payer 
Ferenc. HANG: djsuzi. LÁTVÁNY-
STYLE: Lakatos Márk. KOREOG-
RÁFIA: Ladányi Andrea.

egyik legismertebb verse, A halál-
tánc-ballada, valamint a börtön-
évek, az emigráció és a 21. száza-
di szonettek ihlette illusztrációk 
alkották. A grafikák a Helikon 
Könyvkiadó által 2006-ban kiírt 

Gara Arnold könyvillusztrációs 
pályázaton első helyezést értek el, 
és Gerendás Péter által megzené-
sített CD-vel adták ki. A Faludy-
kiállítás közel 10 helyen szerepelt 
hazánkban és külföldön egyaránt. 
A következő állomása Miskolcon 
a Kaláka fesztiválon lesz. 

F. V.

Május 22-én ért Újbudára, a 
Tető Galériába a Nemzetközi 
Akusztikus gitár Fesztivál ren-
dezvénysorozata, olyan helyszí-
nek után, mint Pécs, Vác, Békés-
csaba vagy Szombathely. 

Balázs Gyula tanácsnok köszön-
tője után Szabó Sándor rögtön a 
húrok közé csapott. A sokhúros 
és bariton gitárok mestere a nem-
zetközi akusztikus gitár világának 
elismert művésze. A következő 
művész, Dean Magraw az ő meg-
hívására érkezett hazánkba. Az 
amerikai gitáros zenéjére a dzsessz 
és a rock is nagy hatással volt. Az 
est folyamán fellépett még Dylan 
Fowler brit és Peter Finger német 
gitáros. Fowler zenéjében a kelta 
kultúra ősi hagyományait ápolja, 
Finger nevéhez pedig az Acoustic 
Music Records kiadó megalapítá-
sa fűződik.

D. V.

Nemzetközi akusztikus gitár fesztiválXXI. századi szonettek TETŐ GALÉRIA

– Hosszú gyászjelentés kö-
vetkezik – kezdte „A kultúra 
napjainkban” című előadását 
Jankovics Marcell filmrendező, 
művelődéstörténész, könyvil-
lusztrátor a Budai Klub-Galéri-
ában május 29-én. 
 – A gazdasági megszorítás 
első jelei mindig a kulturális 
igazgatásban jelentkeznek – 
utalt az aktuális eseményekre a 
Fidesz Kulturális Tagozatának 
Művészeti Szekcióját vezető 
vendég, aki a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogram korábbi finan-
szírozási gyakorlatának az ő 
vezetése alatti eredményességét 
állította példaként.
 A jelenlegi szűkülő anyagi 
lehetőségek miatt például egy-
re nehezebb helyzetbe kerül az 
önálló magyar rajzfilmgyártás. 
A szakma nemcsak komoly 
nemzetközi sikerekre lehet 
büszke, hanem arra is, hogy a 
magyar közönség szeretetét ér-
tékőrző tevékenységével vívta 
ki. A Magyar népmesék-sorozat 
egykor a kulturális hatásokra 
legfogékonyabb fiatal korosz-
tály tömegét ültette a képernyő 
elé, ez ugyan ma sem változott, 
sőt, többet tévéznek, de a mű-
veltségüket többnyire bulvár-
műsorokkal, akciófilmekkel 
„gyarapítják”. Fontos a gyer-
mekvállalás ösztönzése, ugyan-
akkor nagy a szülők felelőssége 
gyermekeik értékorientált mű-
velődésének segítésében.
 Jankovics Marcell törekszik 
az ifjúság figyelmét kultúránkra 
irányítani. A Los Angelesben a 
„Minden idők legjobb rajzfilm-
je” díjjal jutalmazott Fehérlófia 
után immár tizennyolc éve dol-
gozik Az ember tragédiájának 
rajzfilmváltozatán, emellett 
nemzeti jelképrendszer össze-
állításán munkálkodik.

Szamos Márton

Jankovics 
Marcell a Budai 

Klub-Galériában
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LAKÁS, INGATLAN
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-ki-

adó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves 
tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.

NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület 
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat 
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711., 
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. 14 éve az ingatlanpiacon. 
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu

MELIXIA INGATLANIRODA a XI. kerületben 
eladó lakásokat keres készpénzes ügyfelei részére. 
Tel.: 788-2582, 06/20/967-6006, www.melixia.hu.

VILLA-LUX Ingatlaniroda 17. éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék 
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres vagy el-
ad? Hívjon, segítünk. 06/30/547-4854. 
www.gellerthegyingatlan.hu,  
info@gellerthegyingatlan.hu.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítő hálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethe-
lyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI., 
Fehérvári út 57. fsz. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu.

GAZDAGRÉTI világos, liftes, II. emeleti, szoba-
hallos lakás eladó. 13 800 000 Ft-ért. 
Tel.: 06/30/328-2871.

GAZDAGRÉTI úton 848 nm-es, Sashegyen 900 
nm-es, Őrmezőn 1445 nm-es, Albertfalván 3200, 
6400 nm-es építési telkek eladók. 
www.banalp.hu, 361-4287, 06/30/922-9053.

TÉTÉNYI útnál cégközpontnak alkalmas 200 
nm-es ház eladó. www.banalp.hu, 
06/20/351-3141. 

XI. ELADÓ kétszobás, emeleti, világos, tégla 
öröklakás. 06/20/967-6006.

XI., KALOTASZEG utcában eladó új építésű 
társasházban, I. emeleti, 100 nm-es lakás, garázs-
zsal. 34,5 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., SÁFRÁNY utcában eladó IV. emeleti, 56 
nm-es, nappali + két hálószobás, nagyon jó elosz-
tású, panorámás panellakás. 11,9 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., A BORNEMISSZA és a Mohai utcában 
társasházak épülnek, lakások 400 000 Ft/nm áron 
leköthetők. 06/30/251-4000.

XI., MOHAI közben 2 szobás, 51 nm-es, vilá-
gos, 3. emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 19,5 
M Ft. Tel.: 06/30/348-8829.

XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 1000 nm-es 
építési telek eladó, jövőre összközmű. 
Tel.: 249-3006.

FRAKNÓ utcai 73 nm-es, felújított polgári la-
kás eladó. 06/20/414-2342.

XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének 
közvetítése, telekátalakítás, közműszervezés. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., „GELLÉRT-HÁZBAN” vadonatúj, két 
igényesen berendezett (egyedi mérők, légkondi-
cionált) lakások (33, 56 nm) tárolókkal, eladók.  
Teremgarázs kiadó. 06/30/940-4111.

ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresünk ügyvéd-
del. 215-0311, 06/30/397-6556, 
www.ingatlan.com/beabt

GELLÉRTNÉL 167 nm-es polgári, cirkós, liftes 
lakás eladó. 06/30/944-9335.

KOSZTOLÁNYI téren, tóra néző, 84 nm-es 
polgári lakás eladó. 06/30/944-9335.

XI., KÁROLI térnél 101 nm-es, 2 szintes , felújí-
tandó lakás eladó. 06/20/414-2342.

XI., DARÓCI úton 400 nm-es ház 128 millióért 
eladó. 06/30/944-9335.

BUDAFOKON 300 nm-es duplakomfortos ház 
eladó. 06/30/944-9335.

BERCSÉNYI utcában nívós, nappali, 2 hálós, 
65 nm-es lakás 21 995 000-ért. www.banalp.hu, 
06/20/364-8676.

KAMARAERDŐN kétgenerációs, 178 nm-es, 
1990-ben épült ikerházfél eladó. www.banalp.hu, 
06/30/922-9053.

ELADÓ XI., 65 nm-es, háromszobás, jó állapo-
tú, összkomfortos lakás. 06/20/330-6658.

LAKÁST vagy családi házat vennék a kerület-
ben. Sütő 06/30/640-1180, 06/70/368-8871.

GELLÉRTHEGYEN napos, erkélyes, 46 nm-es, 
felújított lakás tulajdonostól eladó. 21 millió. 
386-8825, 06/30/231-1518, 
aszesztai@t-online.hu.

XI., MADÁRHEGYEN (Hosszúréti úton) 1048 
nm-es, összközműves saroktelek eladó, jó tömeg-
közlekedéssel. 249-3006.

BÉRLEMÉNY,  GARÁZS
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év: 

1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyi-
ségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

KIADÓ üresen kétgenerációs családi ház, 
Sasadon, a Szent Adalbert téren júliustól hosszú 
távra. 4 szoba, 2 konyha, 2 fürdő, 2 kamra, 3 wc, 
garázs + gépkocsi beálló. Tel.: 06/30/631-9653.

XI., SOMOGYI. u. 6. 16 nm teremgarázs hely 
eladó/kiadó. 06/30/747-3593. 

OKTATÁSI intézmény bérbe ad raktározás 
vagy csendes tevékenység céljára 225 nm-es alag-
sori és 34 nm-es földszinti helyiséget. Érdeklődni 
napközben: 310-2948/151 mellék.

IGLÓI úton (Búsuló Juhász Étteremnél) 38 
nm-es iroda kiadó nem dohányzóknak. 
06/30/919-3159.

LAKÁS kiadó középkorú házaspárnak hosszú 
távra otthonban élő idős úr esetenkénti gondo-
zásával. 209-4592.

MÉNESI úton kertes társasházban, 55 nm-es, I. 
emeleti, 2 szobás + erkélyes, egyedi fűtéses örök-
lakás bútorozottan kiadó 90 000 Ft/hó + kaució + 
rezsi. Érdeklődni: 06/30/922-0532.

OKTATÁS
FELVÉTELT hirdetünk 6–18 éves tanulók szá-

mára. Forrás Tanoda, XI. kerület. 
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu

ANGOLUL diplomás, tapasztalt, anyanyelvű 
tanártól, XI. kerület. 466-4670.

ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-fel-
készítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

NÉMETKORREPETÁLÁST, beszédkészség-
fejlesztést, társalgást vállal középkorú hölgy, akár 
gyerekfelügyelettel. Tel.: 06/30/525-2962.

MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alap-
foktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.

ANGOL-NÉMET beszédcentrikus oktatás, 
nyelvvizsgára felkészítéssel, hatvanperces órák. 
Tel.: 06/20/462-3841.

MATEMATIKAKORREPETÁLÁST vállal kö-
zépiskolásoknak diplomás tanárnő, Skálánál. 
06/30/264-4889.

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

ANGOLTANÍTÁST, vizsgára felkészítést, korre-
petálást vállal nyelvtanár Gazdagréten, délelőtt is, 
nyáron is. 246-8045, 06/70/616-5035.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

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

FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvek-
torok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése,  
WC-k, csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

BUDAI FÉG gázkészülék szervizünk udvarias, 
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dol-
gozik hétköznap, hétvégén. 
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék javítása 
áfa nélkül. Tel.-SMS: 06/20/823-1440.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgá-
lat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

KERÜLETI gyorsszolgálat gázkészülékek teljes 
körű javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, vil-
lany-, fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás garan-
ciával, 0–24 óráig a hét minden napján. 
321-8082, 06/20/334-3437.

GYORSSZERVÍZ. Duguláselhárítás, víz-, 
villany-, fűtés és teljes körű gázkészülék-javítás 
anyagbeszerzéssel, garanciával, 0-24 óráig. 
292-1990, 06/20/334-3438.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hiba-
elhárítás. Kiszállási díj nélkül! 
246-0927, 06/20/926-1533.

BT. VÁLLAL épületgépészeti munkákat, víz-, 
gáz-, fűtésszerelést, generál kivitelezésben is. 
06/20/945-1612.

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

VILLANYSZERELŐ mester kisebb munkákat 
is vállal. 246-9953, 06/30/947-6036.

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

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

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 

javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

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

SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-
lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatás-
sal, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 
Thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Bp., Kondorosi 
út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.

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

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, refe-
renciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.

LAPOS tetők szigetelésének felújítása bitume-
nes és műanyag lemezes szigeteléssel. Tetőkert, 
tetőterasz szigetelése, kerti tó bélelése. Szféra-tect 
Kft. 220-2809, 222-8699.

LAKÁSÁBAN karnisok, polcok felrakását és 
egyéb irányú szerelési, javítási munkákat vállalok. 
06/30/958-2205.

FESTÉS-tapétázás, parkettásmunkák, laminált 
parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás. 
06/30/232-8732, 788-1411.

LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelése 
villás, bitumenes lemezekkel, referenciákkal. 
Garancia 10–12 év. Homlokzat-felújítási és egyéb 
szakipari munkák kivitelezése alpintechnikával. 
273-1857.

LAPOS tetők szigetelése referenciákkal, garan-
ciával. Tel.: 220-2029, 06/20/962-0518.

ALPINTECHNIKÁVAL homlokzatfelújítás, pa-
nelszigetelés, festési és kőművesmunkák. 
Tel.: 220-2029, 06/20/962-0518.

AJTÓ-ABLAK csere falbontás nélkül. Akciós! 
249-3112, 03/30/933-0262, 06/30/922-2262.

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. Horváth Ákos, 
06/30/962-8704.

REDŐNY, szúnyogháló, napellenző, szalagfüg-
göny, roletta készítése, javítása. 06/70/389-1679.

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.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, gipsz-
kartonozást vállalok garanciával. Igény szerint 
takarítással. A legkisebb munkától a teljes felújí-
tásig. 06/30/643-1902.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 
javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

LAKÁSFELÚJÍTÁST, kisebb munkákat szak-
emberekkel, garanciával vállalok. 
06/20/430-1461. (kéthetes)

REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés, javítás, 
gurtnicsere. 06/30/212-9919. Üzenet: 276-5827.

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, hevederzárak, lakatosmunkák. 
06/30/961-3794.

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít minden 
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt. Mobil szú-
nyogháló, napellenző, harmonika ajtó szerelése. 
370-4932.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 
Thermoüveg, tükör, képkeret eladása. 1116 Bp., 
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.

BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők javí-
tása. Farkasréti kisiparos. 06/20/944-9015, 249-2664.

REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, relu-
xák, szalagfüggönyök, roletták készítése, javítása 
garanciával. 06/30/211-9730, 06/20/354-0518.

ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, má-
zolást, tapétázást, csempézést, szőnyegpadlózást, 
gipszkartonozást, kőművesmunkát, villanyszere-
lést, vízszerelést, nagytakarítást vállal. 
06/20/998-2369, Tel./Fax: 365-2662.

TETŐTŐL a pincéig részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás, minden szakmában, kerületi 
referenciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 
XI., (Gazdagrét) Regős u. 8. 
787-4882, 226-4539, 06/20/946-7557.

FÜRDŐKÁDAK, zuhanytálcák zománco-
zása, javítása és cserélése, kiváló minőségben. 
Szentgyörgyi Béla: 06/30/996-6871.

REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése, 
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 213-2033.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, 
garanciával. Török. 
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, szalag-
parkettázást, padlószőnyeg lerakását garanciával, 
azonnali kezdéssel vállalok. 06/70/522-3957.

HOMLOKZATOK vakolása, festése, hőszige-
telése. Tetők, erkélyek, függőfolyosók felújítása 
alpintechnikai munkák vállalása. Homlokzatok, 
tűzfalak veszélytelenítése, panelfuga szigetelés. 
I.G. Építőipari Kft. Tel.: 06/20/935-7089.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
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.

MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép, 
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

KERÜLETI gyorsszolgálat. Hűtőgépek, fagyasz-
tók, automata mosógépek, villanybojlerek hely-
színi javítása díjtalan kiszállással, 3 órán belül, 
hétvégén is. Tel: 421-5959, 06/30/942-2946.

HŰTŐGÉPEK, fagyasztók javítása háznál. 
Minden típus. Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Minden nap 06-22 óráig. 
420-7574, 06/20-386-6936.

TISZTELT Megrendelőim! Vállalom min-
den típusú mosógép, villanytűzhely javítását. 
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz 
típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc. 
246-8324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanci-

ával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende, 
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.

SONY, Samsung, Orion és minden egyéb tele-
vízió, hifi javítása korrekt áron, garanciával. 
06/30/982-4666, 275-6211.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

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

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, 
fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelem-
mel, lélekkel. 
06/30/418-6663, gold333@freemail.hu

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

FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5x2x2-es 
rakterű kistehergépkocsival Budáról! 
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.

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

IRODÁK,  lépcsőházak, lakások takarítását, 
nagytakarítását vállalom. 
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás, 
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is! 
Pianínó, páncélszekrény szállítása. 
Tel.: 06/30/954-5928.

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

KÖNYVELÉS, adótanácsadás, internetes adó-
bevallás kedvező áron cégek, egyéni vállalkozók, 
társasházak, magánszemélyek részére adótanács-
adó, könyvvizsgáló, regisztrált mérlegképes köny-
velő többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, 
Kelenföldi Városközpontnál. 
konyveles@e-bevallas.hu, 382-0490, 06/30/951-2977.

ÉPÜLTVILLAMOSSÁGI karbantartást válla-
lok eseti és állandó megbízással egyaránt. Pálfi 
Zoltán: 246-9953, 06/30/947-6036.

MINDENFÉLE gépi és kézi kerti munkát válla-
lok, vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.

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

TÁRSASHÁZAK rendszeres takarítását el-
látjuk, kertet, járdát, karbantartást is. Ajánlatot 
adunk. Csörsz Bt. 06/30/231-5056, 
e-mail: kerey47@t-online.hu.

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

FODRÁSZ házhoz megy (mérsékelt árak). 
06/70/286-2904. (Hétvégeken is).

NAGYTAKARÍTÁS, rendszeres takarítás, szo-
bafestés, mázolás, tapétázás. 
201-2489, 06/70/245-7388.

GYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai, kozme-
tológiai magánrendelés, általános és gyermek-
gyógyászat. XI., Bartók Béla 57. 
Bejelentkezés: 466-8328 dr. Bánfalvi

SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szak-
rendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-
6797, www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.

FOGTECHNIKA. Kivehető fogsorok, hidak, 
privát vagy tb alapon egy hét alatt elkészülnek 
Fehérvári út 12. alatti laborunkban. 
Tel.: 279-2172.

MENTÁLHIGIÉNÉS Központ Pszichoterápiás 
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589. www.
mentalkozpont.hu. Pszichoterápiás segítség 
– konzultáció depresszió, szorongás, pánikbeteg-
ség, családi konfliktusok, önismereti problémák 
esetén gyermekeknek is.  

LESZO K TATJ U K  a  dohányzásról 
biorezonanciás terápiával 6000 Ft-ért. Egyszeri 
félórás kezelés elég! III., Vörösvári úti SZTK-ban, 
XIII., Gömb utcai lakóparkban, Békásmegyeri 
SZTK-ban. Bejelentkezés: 06/70/271-9867.

PSZICHOTERÁPIA depresszió, szorongásos, 
fóbiás állapotok, pánikbetegség, krízishelyzetek, 
családi konfliktusok esetén. Gyermekterápia, re-
laxáció. Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás 
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589, 
www.mentalkozpont.hu.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat, 
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol. 
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszob-
rokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, leg-
magasabb árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi 
Erzsébet fasor 16. 410-9886, 06/20/323-4104.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, mű-
szaki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk. 
Tel.: 787-9282, 06/30/922-0436.

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/456-3938.

KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk Neogrády, MCP, 
Márffy, Berkes és más neves festők műveit, 
ékszereket, drágakővel, féldrágakővel ezüsttár-
gyakat, evőeszközt, karórákat, dísztárgyakat, 
antik bútorokat, hagyatékot. Louis Galéria: 1077 
Budapest, Wesselényi u. 19. 317-9938, internet 
elérhetőség: Louis Galeria.

ÁLLÁS
ÖNMOTIVÁLT munkatársakat keresünk kor-

határ nélkül. Tel.: 06/30/984-4268. Kód: 6686.
CSALÁDOKNÁL megbízható, lelkiismeretes 

idősgondozókat, bébiszittereket, takarítónőket 
díjmentesen közvetítünk. „Empátia” 
06/1/336-1094, 06/20/465-8458, 06/70/380-5620.

DÉLUTÁNOS irodai munka nyugdíjasoknak 
a XII. kerületi irodánkban, a Királyhágó térnél. 
Munkaidő H–P-ig 14–20-ig. Fix bérezés. 
Érd.: 14 óra után: 887-5396.

GYERTEK hozzánk bébiszitternek! Önálló 
programszervezéssel, nyári és folyamatos gyer-
mekfelügyeletekre, nyaralásokra, részmunka-
időben is. Megbízható, biztonságos heti kereset. 
600–1500 Ft-os óradíjak. 
243-8280, 205-8700, 06/20/359-5918.

600–1500 FT óradíjjal hölgyeket keresünk 
pótmamának, bébiszitternek, idősgondozókat, 
takarítókat Budapest és Pest megyéből. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

KELENFÖLDÖN keresek nemdohányzó, meg-
bízható, agilis, precíz, környékbeli – lehetőleg 
nyugdíjas vagy státusszal rendelkező – titkárnőt, 
„mindenest” hosszú távra, jogsival, netismerettel. 
Tennivalók (8–17-ig): pld.: iroda rendben tartá-
sa, levelezések, hirdetések, építési, céges, ingatlan 
stb. ügyek önálló vitele, átlátása. 06/30/424-6666, 
életrajtz: theactivelight@yahoo.com.

PORTÁS, karbantartó állások. A Kürt 
Alapítványi Gimnázium (Bogdánfy u. 5/b) por-
tást és karbantartót keres. Érdeklődni lehet László 
Anikónál a 343-0715-ös telefonszámon.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 

ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk. 
www.embellish.webzona.hu 
Tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.

KUTYASZERETŐ kutyatulajdonos hölgy ked-
vence etetését, sétáltatását, a kutya megszokott 
környezetében vállalja a család nyaralásakor. 
Tel.: 06/30/525-2962.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
SOPRONBAN (Lőverekben) SOLÁR 

Apartman Hotelban (örökölhető) egyhetes 3 fős 
üdülési jog eladó. 06/94/326-135.

FORRÁS Tanoda nyári programjaira szeretettel 
várja gyermekek jelentkezését. XI. kerület. 
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu.

ÚJRA angol tábor Kelenföldön anyanyelvi 
vezetőkkel! Gyerektábor: július 2–13. Tinitábor: 
július 23.–augusztus 3. H–P-ig. A nappali tábor 
díja: 12 000-Ft. 
Érdeklődni: 06/20/969-8412. A Kelenföldi 
Evangéliumi Gyülekezet támogatásával.

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,

hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből

(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS
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Ragyogó nyári idővel ajándékozta 
meg a május a szombati események 
vendégeit, főszereplőit és szervezőit is, 
noha a nap kezdetén volt ok egy pici 
aggodalomra, mivel a meteorológia 
zivatarokat jósolt. A Kelen SC Egyesület 
Dóczi István Utánpótlás Labdarúgó 
Emléktornát rendezett kelenvölgyi 
sportcentrumának füves pályáján U8 
és U10 korosztályú gyerekeknek. 

A rendezvény reggel kilenckor kezdődött, 
a tornán korosztályonként öt-öt csapat 
vett részt, és a kiírás szerint tíz-tizennégy 
játékossal indulhattak. Jöttek a tornára Bu-
dafokról, Biatorbágyról, Budatétényről, ját-
szott a Hegyvidék és természetesen a Kelen 
SC egy-egy utánpótláscsapata. A rekkenő 
hőségben az izgatott sportolók mellett szur-
kolók is összegyűltek szép számmal. Aki 
szereti a gyerekeket és a focit, különösebb 
érdekeltség nélkül is örömét lelhette a lel-
kesen és teljes erőbedobással zajló meccsek-
ben. A kipirult arcú srácokon meg a csa-
patokban felbukkanó néhány kislányon is 
látszott, hogy nem andalogni jöttek, hanem 
jó felkészültséggel, odaadó, harcos, inten-
zív, igazi mérkőzéseket vívni. A pálya szélén 
felbukkant Simon Károly önkormányza-
ti képviselő is, aki bár vezetőségi tagja az 
egyesületnek, most édesapai minőségben 
volt jelen: a kisfiának jött drukkolni. 

In memoriam Dóczi István
A képviselő szívesen kalauzolt az esemé-
nyek erdejében, azonban leszögezte, ő 
most itt nem érdekes, a srácok lelkesedése 
és a labdarúgás a lényeg, majd bemutatott 
Sárréti Károly elnök úrnak, akit az egye-
sület munkájáról kérdeztem, és minde-
nekelőtt az Emléktorna jelentőségéről.
 – Dóczi István edzőnk volt és bará-
tunk. Őrá, személyére, munkásságára em-
lékezünk ezzel az Emléktornával. Két éve, 
hogy meghalt, és terveink szerint ezután 
minden évben megrendezzük tiszteleté-
re ezt a találkozót az ő nevével fémjelezve 
– felelte kérdésemre Sárréti Károly, és át-
nyújtott egy lapot, amelyen ez állt: „Dóczi 
István kelenvölgyi születésű lévén az öt-

venes évek közepén, tizenéves korában az 
első igazolt játékosok közé tartozott. Még 
aktív sportolóként elvégezte az edzőképző-
tanfolyamot, majd edzőként már a hatva-
nas évek végén szerepet vállalt az egyesület 
utánpótlásképzésében. A környék általá-
nos iskoláiba eljárva toborzókat tartott, s 
szervezte a gyerekeket. Generációk nőttek 

fel a keze alatt, tanulták meg a játék alap-
jait, a labdarúgás szeretetét, egymás, vala-
mint a közösség megbecsülését. Neki is kö-
szönhető, hogy egyesületünknek komoly 
utánpótlásbázisa van.”.

Kelen SC
– Egyesületünk fő szakterülete a labdarú-
gás. Itt most a ’97–99-es gárda méri össze 
tudását, de az 1992-estől egészen a 2001-es 
születésű korosztályokig éves besorolással 
foglalkozunk a gyerekekkel. A ’96-osokig 
BLSZ bajnokságokon versenyeznek, a fi-
atalabbak korosztályos tornákon kapnak 
szereplési lehetőséget. A kicsik – ötéves 
kortól – 12-13-an vannak. Mindent an-
nak rendelünk alá, hogy minőségi után-
pótlást neveljünk a hazai labdarúgásnak. 
Azt vallom, hogy ebben a korban nem az 

eredményesség a legfontosabb, hanem a 
gyermekek fejlődése. Bajnokságot nem 
serdülőkorban kell nyerni, számunk-
ra az az első, hogy minél több tehetséget 
neveljünk ki a felnőttek számára – foly-
tatja az egyesület bemutatását az elnök 
úr. – Van egy budapesti első osztályú 
felnőttcsapatunk, egy öregfiúk csapatunk 

és egy old boys csapatunk, a 45 év feletti 
játékosainknak. Ma az utánpótlásért fe-
lelős szakágvezetőnk, Lénárt László és 
Csernik Kornél edző vezeti a játékot. A 
létesítmény a Kelen Sport Club, az egyesü-
let tulajdona, itt van az önkormányzat új 
műfüves pályája is, és teniszpályáinknak 
is nagyon jó a talaja. Az önkormányzattól 
is minden segítséget megkapunk, a mű-
füves pályával meg a többi létesítménnyel 
valódi sportparadicsom lehetünk minden 
sportolni vágyónak. Igyekszünk a lehető 
legtöbb lehetőséget biztosítani a tömeg-
sportra is, hiszen minden adott a kelle-
mes, egészséges időtöltéshez.

Egy igazi labdarúgóbázis
A XI. kerületben nemcsak beszélnek, ha-
nem tesznek is az utánpótlás-nevelés érde-

kében. A Kelen SC helyzete kivételes, gya-
korlatilag a tagságé a sportpálya. Egy igazi 
labdarúgóbázis, ahol a pálya állandóan 
tele van gyermekekkel. A tavaly nyáron 
átadott, 90 millió forintos állami támoga-
tással elkészült új műfüves focipályával a 
Kelen SC telephelye bázisa lehet az után-
pótlás-nevelésnek, és a kerületi amatőr 
sportnak. A pályához új öltöző is épül, és 
a Kelen SC öltözőépületét szintén felújítot-
ták. A télen is használható labdarúgópá-
lyára tényleg nagy szükség volt, mivel így 
a helyi egyesületeknek is van megfelelő 
pályája, ahol az amatőrcsapatok is játsz-
hatnak. Az új létesítménynek nemcsak a 
sportolók örülnek, de a környező kerületi 
általános iskolák, óvodák sportfoglalko-
zásainak is lett helye. 

Jövőre ugyanitt!
A kelenvölgyi sporttelep nem csupán a 
foci fellegvára, komplett atlétikai pálya is 
található itt, melyet szintén felújít az önkor-
mányzat. Jó, hogy a kerületben eredményes 
utánpótlás-nevelő munka folyik, hogy fej-
lett az amatőr sport is. Jó, hogy mindenki 
megtalálja a kedvenc sportágát, és elégedet-
ten töltheti szabadidejét aktív mozgással. És 
jó, hogy nemcsak az iskolai-óvodai sport-
élet fejlesztése fontos, hanem a minőségi 
utánpótlás-nevelés, valamint az újraéledő 
lakossági tömegsport is. Ez a füves pályával 
meg a többivel együtt nyilvánvalóan bizo-
nyítja, hogy a sport, különösen a gyerekek-
nek soha meg nem unható örömforrás.
 Az Emléktorna végen az eredmény-
hirdetés következett. A díjakat Dóczi Ist-
ván fia és lánya adta át. Minden résztvevő 
kivétel nélkül kapott érmet, hogy a gyere-
kek megjegyezzék, a csapat- és az egyéni 
motiváció a lényeg! Hogy a részvétel és 
az akarat a fontos. A csapatok legjobbjai 
külön elismerésként egy-egy labdát vehet-
tek át, de minden játékos lelkes, valamint 
aktív volt! A fáradt és boldog gyerekeket a 
nap végén egy kerületi pékség finomságai 
várták. A nyertes csapatok kupát kaptak. 
Vándorkupát Dóczi István emlékére, amit 
jövőre vissza kell hozni!

Urbán Beatrice

Kipirult arcú srácok a foci fellegvárában
Kelen SC – Emléktorna in memoriam D. I.

Simon Károly önkormányzati képviselő a ’97 és ’99 között született fiatal sportolókkal

Papp László szellemében 

Önkormányzati 
ösztöndíj –

lehetőség fiatal 
sportolóknak 

Papp László a kerület lakója volt, a 
Mányoki utca 20. szám alatti egykori la-
kóházán emléktábla őrzi nevét. Életútja, 
küzdeni tudása példaként állítható a 
mai fiatalság elé. Erre való tekintettel ja-
vasolta dr. Surányi Ilona fideszes önkor-
mányzati képviselő, hogy hozzák létre a 
Papp László Sportolói Ösztöndíjat. 
 Újbuda képviselő-testülete májusi 
ülésén tárgyalta és támogatta a képvi-
selői előterjesztést, amelynek lényege 
az volt, hogy a már létező művészeti 
ösztöndíjhoz hasonlóan a kiváló telje-
sítményt nyújtó fiatal sportolók is része-
sülhessenek támogatásban. A képvise-
lőnő azt javasolta, hogy a testület 2007 
szeptemberétől hozza létre az Újbuda 
Önkormányzata Papp László Sportolói 
Ösztöndíjat, amelyet minden tanévben 
tíz, 13 és 25 év közötti diák nyerhet el. 
Ez éves szinten 5 millió forintos költsé-
get jelent az önkormányzatnak.  
 Molnár Gyula polgármester és kép-
viselő-testület támogatta az elképzelést, 
és rendeletet alkotott az ösztöndíj létre-
hozásáról. Az ösztöndíj 10 hónapra, az 
iskolaév tartamára adható, havi összege 
bruttó 20-50 ezer forint lehet, és pályá-
zati úton lehet majd elnyerni.

R. M. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN!


