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A mágusSkála-negyed

összeállításunk a 4. oldalon

Egyre közeleg a Skála áruház és 
környékének teljes átalakulása. 
A helyi lakosokat és a beruházó-
kat is meginterjúvoltuk.

interjúnk a 12. oldalon

Verebes József futballedzőről 
azt tartják, bárhol is dolgozik, 
ott hamarosan sikerek követ-
keznek. Most Újbudán.

Barabás Márton művészete 
a zongora körül forog, bár 
valószínűleg nagyon kevesen 
hallották játszani rajta...

cikkünk a 9. oldalon

Variációk zongorára

Várhatóan július 23-ától újra járnak 
majd a villamosok a Fehérvári úton. 
Ezenfelül, a tervek szerint szintén 
ebben a hónapban, 2x1 sávon az 
autók is ráhajthatnak a Bocskai útnál 
eddig lezárt szakaszra. 

Már a síneket is lefektették a Fehérvári 
úton a Bocskai úti metróállomás fölött, a 
Móricz Zsigmond körtéren pedig a födé-
met betonozzák ahhoz, hogy július 23-án 
újraindulhasson a villamosközlekedés a 
Fehérvári úton. A körtéren feszesebb tem-
pót kell diktálni, hogy minden elkészül-
jön, de – mint azt Kovács Levente kerületi 
metróbiztostól megtudtuk – az egyezte-
tések azt mutatják, sikerülhet befejezni 
minden munkát. 
 A villamosok 10 napig (előre látható-
an július 13-ától 23-áig) csak Albertfalva 
kitérőig járnak majd, onnan a belváros 
felé a 18-47 V és a 19 V jelű villamospót-
lókkal lehet eljutni. Ez idő alatt elbontják 
a Hamzsabégi útnál kialakított ideiglenes 
végállomást, és összekötik a régi és az új 
síneket, valamint a felső vezetéket. 
 A tervek szerint július 23-ától a 18-as, 
a 41-es és a 47-es villamos újra a megszo-
kott útvonalon jár majd, a 47-es a Kálvin 
téri építkezések miatt csak a Lónyai utcáig. 
Ekkortól ideiglenesen megszűnik a 49-es 
villamos. Egy pótlóbusz jár majd a Móricz 
Zsigmond körtér és a Deák tér között, a 
Szabadság hídon át. Ez az állapot szűk egy 
hónapig, augusztus 20-áig lesz így, utána 
ugyanis lezárják a Szabadság hidat. Ak-
kortól megint két pótbusszal lehet majd 
utazni, az egyik a Petőfi hídon, a másik az 
Erzsébet hídon megy át. 
 Sajnos, lapunkban egyelőre nem tu-
dunk pontos dátumokat megadni az előbb 
felsorolt közlekedési változásokról, mivel 
elképzelhető, hogy csúszik a villamossínek 
átadása, és még nincs végleges döntés a 
pótlóbuszokról sem. Várhatóan júliusban 
azonban autóval is járható lesz majd a Fe-
hérvári út a Bocskai és a Hamzsabégi út 
között. A Bocskai úti állomás építői ugyan-
is 2x1 sávot felszabadítanak a kocsiknak.  

Kritikus fázisban
Közben a múlt héten a sajtó képviselőinek 
bemutatták az eddig elkészült alagútsza-
kaszokat. A Zsuzsa-alagút már majdnem 
kétszáz méter hosszú, az Éva is több mint 
száz méteres. A próbaüzem 300 méterig 
tart, ezután begyorsulnak majd a pajzsok. 
A bejáráson Demszky Gábor főpolgár-
mester kijelentette, hogy a márciusban 
módosított ütemterv szerint halad a 4-es 
metró építkezése, a felmerülő gondokat a 
szakemberek rendezik a kivitelezővel. 
 Becker László fővárosi metróbiztos 
június közepén tett jelentésében egyebek 
mellett azt írja, hogy a Kelenföldi pályaud-
var, a Szent Gellért tér és a Fővám tér állo-
másainak építése „kritikus fázisban” van, 
ha csúsznak a munkák, az a végső átadás 
határidejét veszélyezteti. A Kelenföldi pá-
lyaudvar alatti, ideiglenes végállomás épí-
tése még el sem kezdődött. Az itteni mun-
ka rendkívül összetett és bonyolult: több 
szakaszban kell megépíteni a felszínről az 
állomást úgy, hogy közben mindig csak 5 
vágányt zárhatnak le a pályaudvaron. 

Felmérés a lakásokban
Júliustól elkezdik felmérni azoknak a 
lakásoknak az állapotát, amelyek a met-
róalagút felett állnak. A munkát az Etele 
tér és a Tétényi út között már elvégez-
ték, de ott magánlakásokat nem érint a 
nyomvonal. A felmérésre azért van szük-
ség, hogy ha az építés közben bármifé-
le apróbb gond adódik – a föld néhány 
centiméteres mozgása is okozhat már 
repedéseket a falban –, akkor bizonyít-
ható legyen, milyen sérüléseket okozott 
az építkezés. Az ingyenes felmérés tehát 
a lakóknak is érdeke – mondta a kerületi 
metróbiztos. A műszaki felmérési fel-
adatot a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. 
munkatársai végzik, akik munkájuk so-
rán olyan megbízólevelet mutatnak majd 
föl, amelyen Újbuda Önkormányzatának 
bélyegzője is rajta lesz. 

(G. P.)

Július végétől 
ismét járható 
a Fehérvári út
Szorít a határidő: két kerületi metróállomás 
építése kritikus ponton áll

Most leginkább a vízre vágyunk, de lehet, hogy délután nagykabát kell

Furcsa roncsok Őrmezőn, avagy a nyilvánosság ereje

3. oldal

Hőségriadó!

Elkezdték a Nagyszőlős (Nagyszöllős) ut-
ca régen esedékes felújítását a Bocskai és 
a Budaörsi út között. A gázvezetékek fel-
újításán már június közepe óta dolgoznak 
az építők, a múlt héten a szegélyek építését 
kezdték el. Lemarják a régi burkolatot, és 
új aszfaltszőnyeget terítenek. A rekonst-
rukció idején leszűkülnek a sávok, és csak 
30 km/h-s sebesség megengedett.
 A felújítás jelentős torlódásokat okoz-
hat majd, elsősorban csúcsidőben. Kerü-
lőutakat sem lehet igazán kijelölni, főleg, 
hogy a Fehérvári úton is csak kerülővel 
lehet közlekedni. A Nagyszőlős utca fel-
újítása a tervek szerint július 17-éig tart, és 
összesen 132 millió forintba kerül. 
 A Fővárosi Önkormányzat legutóbbi 
tájékoztatás szerint idén az összes előre-
tervezett szakaszt fel fogják újítani, ez a 
kerületben a Fehérvári, a Karolina és a 
Hegyalja út egy-egy részét érinti. A re-
konstrukció azért volt tavasszal bizonyta-
lan, mert nem lehetett tudni, mennyi pénz 
marad meg az első felújítási csomagból, 
és a kormány plusztámogatása is csak év 
közben érkezett. Azt még nem lehet tudni, 
pontosan mikor fogják felújítani a másik 
három kijelölt utat Újbudán. 

GP

Július közepéig 
újítják fel a 

Nagyszőlős utcát

A kitűnően érettségizett diákok tisztele-
tére adott fogadást Molnár Gyula polgár-
mester a Zsombolyai úti Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. Harmincegy tanu-
ló vizsgázott idén minden tárgyból jelesre, 
őket, valamint szüleiket és osztályfőnökü-
ket látta vendégül Molnár Gyula. A diákok 
– köztük egy vietnámi és egy észt szárma-
zású – teljesítményét emlékplakettel és 
könyvjutalommal ismerték el.

Kitűnő 
érettségizők

Csütörtökön egy óra leforgása 
alatt több környékbeli lakos is 
telefonált szerkesztőségünkbe, 
hogy egyik pillanatról a másik-
ra furcsa tereptárgyak jelentek 
meg az Őrmező peremén futó 
Gazdagréti úton és környékén. 
Az Újbuda fényképezőgéppel 
felszerelt gyorsreagálású egysé-
ge a megjelölt helyszínre sietett, 
és valóban rendkívüli látvány-
ban volt része! A Péterhegyi út-

ról nyíló, egyik oldalán családi 
házakkal, másik oldalán be-
építetlen kertekkel szegélyezett 
utcán és a környező területeken 
jobbára rendszám nélküli autó-
roncsok feküdtek véletlensze-
rű elrendezésben, mintha egy 
óriás kéz egy marék játékautót 
szórt volna el egy terepasztalon. 
 Miközben felvételeink ké-
szültek, egy korban a roncsok-
hoz illő és szintén rendszám-

hiányos Mercedes érkezett. 
Vezetője a bemutatkozást mel-
lőzve  megpróbálta meggyőzni 
fotográfusunkat, hogy felesle-
ges fényképezni, mert csak ide-
iglenesen tartja itt az autóma-
radványokat, és erre engedélye 
is van. Kérdésünkre, hogy mi 
magyarázza a roncsok ilyen fes-
tői elhelyezését egy több, mint 
150 méteres útszakaszon  nem 
válaszolt, és elhajtott.

A pénteki technikai lapzár-
ta idején kaptuk a hírt, hogy 
megkezdték az ismeretlen tu-
lajdonú és eredetű roncsok el-
szállítását. Bár továbbra is ho-
mályos a szokatlan logisztikai 
műveletsor értelme és háttere, 
annak örülnünk kell, hogy új-
ságunk határozott érdeklődése 
nyomán megoldódni látszik az 
őrmezei probléma.

M. G.

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

Neves fellépők, 
bábszínház, sramlizene, 

játszóház, capoeira 
táncosok és még 

számos más program 
várta Gazdagréten az 

ámuló-bámuló gyere-
keket (és persze a 

felnőtteket...).

7. oldal

Szentivánéji buli 
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minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.
SCHNELLER DOMONKOS önkormány-
zati képviselő (Fidesz) minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja foga-
dóóráját 16 és 17.30 óra között a 
Bethlen Gábor Általános Iskolában  
(Bartók Béla út 141.).

AZ MSZP KERÜLETI IRODÁINAK NYÁRI 
NYITVA TARTÁSI RENDJE:
Az MSZP kerületi irodája és a 16. vá-
lasztókerületi választási irodája: 1119 
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806; 204-
2805 változatlanul egész nyáron hét-
főtől csütörtökig 10–17.30, pénteken 
10–14 óráig.
15. választókerület: 1114 Bartók Béla 
út 19. (bejárat a Mészöly u. felől) Tel.: 
466-6235 nyári szünetet tart július 2-
tól augusztus 29-ig, ügyeleti nap július 
26. és augusztus 23. 16–18 óráig.
17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 
8. Tel.:247-1711 hétfőn és csütörtökön 
16–19 óráig.

JOGSEGÉLY
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az érdek-
lődők és rászorulók rendelkezésére jú-
lius 4-én, szerdán 17 órától a Mérnök 
utca 40. sz. alatti székházában.

ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási tanácsadást tart július 4-én, 
szerdán 17 órától a Mérnök utca 40. 
sz. alatti székházában.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
Munkahelyi vagy családi gondok, 
lelki feszültségek kezelésére krízista-
nácsadó áll rendelkezésére minden 
hónap első szerdáján, legközelebb jú-
lius 4-én, 17 órától az MSZP Mérnök 
utca 40. sz. alatti székházában.

MUNKAÜGYI, MUNKAJOGI 
TANÁCSADÁS AZ MSZP-BEN
Az MSZP XI. kerületi szervezete egy 
újabb szolgáltatással, ingyenes mun-
kaügyi, munkajogi tanácsadással se-
gít a rászorulóknak. A szakértő július 
4-én, 17 órától várja az érdeklődőket 
az az MSZP Mérnök utca 40. sz. alatti 
székházában.

A FIDESZ PROGRAMJAI 
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 szá-
mon kapható. A helyszín: XI., Budafoki 
út 9–11. Nyitva tartás: hétfőtől csütör-
tökig 10–18-ig, pénteken 11–17-ig.

MDF–IDF HÍREK
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 között 
ingyenes jogi tanácsadást tart a párt-
székházban.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(Bartók B. út 96.) dr. Csigi Zsolt ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadása au-
gusztus 21-éig szünetel. Kerekes Péter 
metafizikai pszichoterapeuta ingye-
nes lelkisegély-tanácsokat ad, és szin-
tén ingyenes önvédelmi oktatást tart 
minden korosztálynak. Jelentkezés a 
06/30/384-4873-as mobiltelefonon. 

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

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtö-
kig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja 
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.). 
Ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár.

  

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.
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. kerüle-
ti Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az ál-
talános igazgatási és tájékoztatás cso-
portnál 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: 

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.

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófa helyzetek megoldásában a 
XI. kerület Újbuda Önkormányzat Pol-
gári Védelmi Kirendeltsége segítséget 
nyújt. Elérhetőség: Zöldszám: 06/80-
630-600 (éjjel-nappal), Ügyelet: 06/1-
1-318-2218 (éjjel-nappal), Kirendeltség: 
06-1-385-0078 (munkaidőben).

A képviselők döntöttek az intézmény-
vezetői pályázatokról. Eszerint a követ-
kező vezetőket választották:  
Ezüstfenyő Óvoda: Balogh Lászlóné
Hétszínvirág Óvoda: Laczi Mátyásné
Mozgolódó Óvoda: Elekné Robár Matild
Napsugár Óvoda: Nádasi Péterné
Pitypang Óvoda: Kocsisné Busa Anna
Tesz-Vesz Óvoda: eredménytelen, 
új pályázatot írnak ki, addig Szabó 
Endréné vezeti
Ádám Jenő Általános Iskola: dr. Fürjes 
Lajosné
Bethlen Gábor Általános Iskola és Új-
reál Gimnázium: Bánáti István
Farkasréti Általános Iskola: Fidler Gábor
Gárdonyi Géza Általános Iskola: 
Homolay Károly
József Attila Gimnázium: Törőcsik Zita
Kelenvölgyi Általános Iskola:
Helfeinsteinné Nagy Valéria
XI. Kerületi Logopédiai Intézet:
Lengyelné Molnár Ágnes

Éles szóváltások, politikai csatározások 
– talán a kánikula tette, de mindez 
nem volt jellemző a legutóbbi ülésre. 
Helyette nyugodtan, papírforma sze-
rint tették a dolgukat a politikusok.  

Új csoportok indulnak szeptembertől 
a Cseperedő, a Pajkos és a Gesztenyés-
kert Óvodában, és a Hétszínvirág is több 
újbudai gyereket tud majd fogadni, mert 
az önkormányzat nem hosszabbította meg 
a Törökbálinttal kötött szerződést, amely 
szerint 25 ottani gyerek is ebbe az óvodá-
ba járhatott. Minderre azért volt szükség, 
mert a 2007/2008-as évben 101-gyel több 
óvodáskorú gyermek lesz a kerületben, 
mint amennyi férőhely idén volt. 
 Fodor Vince alpolgármester javaslatára 
a képviselők megszavazták annak a korábbi 
rendeletnek a módosítását is, amely a köz-
területi alkoholfogyasztással foglalkozott. 
Ebben az esetben jogharmonizációról van 
szó, hiszen létezik egy kormányrendelet, 
amely szerint, aki közterületen alkoholt 
fogyaszt, szabálysértést követ el, és 30 ezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

 Polgármesteri előterjesztésre szavazta 
meg a testület azt a határozatot, amelyben 
a háziorvosi praxisok kialakítására vonat-
kozó szándékukat nyilvánították ki. Esze-
rint jövőre a felnőtt háziorvosi körzetek 
száma legfeljebb 83 lehet, a körzetek lakos-
ságszámát 1480-ban maximálták. Molnár 
Gyula hozzáfűzte, a következő ülésen 14 
privatizált háziorvosi körzet kialakítására 
fognak javaslatot tenni.
 Szintén szándéknyilatkozatot fogad-
tak el a képviselők a közterület-felügyelet 
kerületi működésének fejlesztéséről. A 
határozatban megbízták a polgármestert, 
dolgozza ki az önálló közterület-felügyelet 
létrehozásának feltételrendszerét. 
 Rendezték azt a Korai Fejlesztő Köz-
ponttal kapcsolatos korábbi problémát is, 
ugyanis a kerületben élő szülőknek is té-
rítést kellett fizetniük, ha igénybe vették 
az intézmény szolgáltatásait. Az önkor-
mányzat most kiegészítette a Korai Fej-
lesztő Központtal fennálló együttműkö-
dési megállapodást (amelynek értelmében 
jelképes, 1 forintos éves bérleti díj fejében 
kapják az ingatlant) azzal, hogy a 2013-ig 
kötelezettséget vállaltak a kerületi gyere-
kek után fizetendő támogatásra.
 A testület foglalkozott dr. Kupper And-
rás informatikai tanácsnok előterjesztésé-

vel is, amely Újbuda infokommunikációs 
hálózatának továbbfejlesztéséről és a 
komplex e-közigazgatási projekt megvaló-
sításáról szólt. Az önkormányzati képvise-
lők egyetértettek abban, hogy ideje lerakni 
az intelligens város program alapjait, és 
fogalmazódjon meg a fejlesztési projekt a 
várhatóan még ez évben kiírandó NFT II-
es pályázatra. A testület minderről határo-
zatot fogadott el. 
 Az interpellációk és kérdések ide-
jén Kristóf József fideszes képviselő volt 
a legaktívabb, több témában is faggatta 
a polgármestert. Többek között arra is 
rákérdezett, miért és mennyiért mérette 
fel az önkormányzat a helyi politikusok 
népszerűségét a Gallup Intézettel. Molnár 
Gyula válaszában elmondta, nem a politi-
kusokra irányult a felmérés, hanem úgy-
nevezett city-audit készült, amelyen belül 
átfogó kerületi vizsgálat volt. Ennek része 
volt a vezető tisztségviselők megítélése is 
– ők pedig politikusok –, így kerültek a 
felmérésbe. A polgármester hozzátette, a 
120 kérdésből mindössze 5 foglalkozott 
politikával, a felmérés pedig 60 millió fo-
rintba került, ami, úgy érzi, a kerület 25 
milliárdos költségvetéséhez mérten vállal-
ható kiadás.

Rózsa M.

Heves szócsaták nélkül 
Új óvodai csoportokat hoznak létre

Tombol a nyár, és mindenki igyekszik a 
szabadba. Mi, védőnők jól tudjuk, hogy a 
kisgyermekes családoknak nem mindig 
áll módjukban nyaralni, de Budapesten, 
a XI. kerületben is sok szép, zöldövezeti 
részt találhatunk. 
 Kánikulában még a nagyobb gyer-
mekek napirendjét is érdemes átalakítani. 
Nem ajánlatos a levegőztetés és különösen 
a napozás 11–15 óráig az erős UV sugár-

zás miatt. Célszerű a kora délelőtti, illetve 
a késő délutáni órákban árnyékos játszó-
teret keresni, amely körül van kerítve. 
Ügyeljünk arra, hogy a baba ne legyen hu-
zatban. Kéthetes kortól tanácsos levegőre 
vinni az újszülöttet, és fokozatosan emel-
jük a levegőn töltött időt, akár 2-3 óráig. Ez 
az idő az etetéstől és az időjárástól függő.
 Akinek módja van rá, hogy nyaralni 
menjen, vigyázzon arra, hogy 3 éves korig 
nem ajánlatos a túlzott napfürdő. Csecse-
mőket pedig tilos napoztatni!
 Levegőztetéskor mindig adjunk köny-
nyű sapkát vagy kendőt és vékony inget 
a gyermekre, ha elkerülhetetlen, hogy 
hosszabb vagy rövidebb időt a napon tölt-
sünk. A napernyő nem elegendő, mert 

Levegő, bőrvédelem, folyadék
átereszti a káros sugarakat. A pancsolás a 
késő délutáni órákban, illetve árnyékban, 
medencében történjen.
 Különösen fontos a folyadékpótlás. 
Nagy kánikulában még a szopós csecse-
mőket is érdemes megkínálni felforralt és 
lehűtött vízzel, babavízzel vagy gyakrab-
ban szoptassunk. Kisgyermeknek napi 1, 
nagyobbaknak, szoptató anyáknak 2-3 
liter folyadékra van szüksége.
Jó levegőzést, és nyaralást kívánok!

Kissné Kertai Edit területi védőnő
 Gyógyír XI. Kht., I. számú Védőnői Szolgálat

1113 Bp. Kökörcsin u. 5. T.: 209-1330
várandós-tanácsadás: szerda 10–12, védőnői 

tanácsadás: csütörtök 8–9, orvossal tartott 
tanácsadás: kedd 12–14, szerda 8–10.

KÁNIKULA

A szünetben gyors koalíciós egyeztetés: Molnár Gyula polgármester, Szesztay András SZDSZ

Az Újbuda az előző számában részle-
tesen foglalkozott az egykori laktanya 
romjain épülő Sasad-liget lakóparkkal. 
Mintegy a cikkre reagálva, Király Nóra, 
a körzet önkormányzati képviselője 
eljuttatta szerkesztőségünkbe a közeli 
utcák lakóinak nevében írt és aggodal-
maikat kifejező – a polgármesternek 
címzett – levelét. 

A képviselő asszony kérdéseivel az önkor-
mányzat építési osztályát is megkerestük. 
A képviselő következő kérdéseire kértünk 
választ:
1. Értékcsökkenés a környék ingatlanjaiban: az itt 

lakók tartanak attól, hogy a beépítés következ-
tében csökkenni fog ingatlanjaik értéke. Ki fogja 
ezt az értékcsökkenést kompenzálni?

2. Környezetszennyezés: az 1121 lakás és a szolgálta-
tóegységek következtében kb. 3000 gépkocsi fog 
„betelepülni”, nő a zaj és levegőszennyezés. 

3. Forgalmi problémák: mi történik a reggeli és a 
délutáni csúcsban, amikor ezek gépkocsik rázú-
dul a Budaörsi és a Törökbálinti útra?

4. Csapadékvíz-elvezetés: a Beregszász úton lévő 
árkot a hírek szerint parkolók létesítése céljából 
betemetik, így a csapadék az árok helyett a Be-
regszász úton fog leömleni.

A Polgármesteri Hivatal az általunk köz-
vetített kérdésekre írásban válaszolt: 

 A volt Kinizsi-laktanya területére 
2004 májusában fogadott el szabályozá-
si tervet a képviselő-testület. Az önkor-
mányzat hirdetőtábláin, illetve az Újbuda 
újságban tájékoztattuk a lakosságot a terv 
elkészültéről. A terv 1 hónapon keresztül, 
2004. április 23-ától május 24-éig a Főépí-
tészi Iroda I. emeleti hirdetőtábláján volt 
kifüggesztve. A környékbeli lakosok kö-
zül a Főépítészi Irodán sokan érdeklődtek 
a tervről, írásos ellenvélemény azonban 
nem érkezett. 2006 decemberében a kép-
viselő asszony interpellációjára, valamint 
a főépítészhez címzett levelére is részletes 
tájékoztatást adtunk.
 Álláspontunk szerint a terület színvo-
nalas lakóépületekkel történő beépülése 
fogja biztosítani a tiszta környezetet és a 
rendezettséget. Mindenki előtt ismert, és a 
képviselő asszony levelében is említi, hogy 
a laktanya több évtizedes működése után 
lepusztult épületeket és szennyezett talajt 
hagyott maga után, így az értékcsökke-
nésének veszélyét nem tartjuk reálisnak.
 Természetesen a terület beépülésével 
a forgalom növekedni fog a jelenlegihez 
képest, hiszen a laktanya hosszú évek óta 
nem működik, így a környezetterhelése zé-
rus. A terület építési övezeti besorolásban 
volt korábban és jelenleg is, így az építési 
lehetőséget nem lehet vitatni. Bármilyen 

más funkció esetén hasonló vagy nagyobb 
forgalomnövekedéssel kellene számolni. 
 A képviselő által becsült gépjármű-
szám túlzó, ennek a fele tekinthető reá-
lisnak. A közlekedési hatósággal egyez-
tettünk, a térség egészére vetítve a forga-
lomterhelés a vizsgálatok szerint nem nö-
vekedik számottevően. A környező mel-
lékutcák  forgalomcsillapítását a tényleges 
terhelés tükrében lehet és kell megoldani.
 A szabályozási terv a Beregszász úti 
árok lefedését nem tartalmazza, a folya-
matban lévő módosítás vizsgálni fogja az 
árok lefedésének kérdését, melyen termé-
szetesen nem jelenti annak betemetését. 
Csak műszakilag korrekt megoldás esetén 
fogadható el ezen elképzelés. Úgy véljük, 
hogy az építés kellemetlenségeit követő-
en, egy kulturált, színvonalas lakóépület-
együttes fog megvalósulni, mely építészeti 
megjelenésével, összefüggő zöld felületei-
vel jól illeszkedik a környezetéhez.

Sasad-liget: kérdések és válaszok

A védőnő nyári tanácsai anyáknak

Újbuda képviselő-testülete a sasadi 
terület szabályozási tervét 2004 máju-
sában 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
fogadta el. Ez azt jelenti, hogy az MSZP, 
az SZDSZ, a Fidesz, az MDF, a Jobbik 
és a kerszténydemokraták egyaránt 
támogatták a tervezetet.
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Harmincötmilliós ráfordítás árán meg-
újult a sasadi Márton Áron téren álló 
támfal – közölte lapunkkal az önkor-
mányzat. A Ménesi és a Somlói úti 
támfalak ügye szintén égető kérdés. 
A Gellérthegyen álló további támfalak 
állapotának felmérésére idén nyolcmil-
lió forint jut. 

2006 áprilisában észlelték, hogy a Márton 
Áron téri támfal fedőkövei megrepedtek, 
és néhány közülük le is hullt. Az önkor-
mányzat statikusi szakvéleményt kért, 
amely megállapította: a burkolókövek 
azért váltak le, mert – a részben bauxit-
betonból készült – támfal belső szerkezete 
megrepedt. Mindez két okból is aggályos 
volt: egyfelől nem lehetett kizárni, hogy a 
támfal a járdára dől, veszélyeztetve a gya-
logosok testi épségét, másfelől annak a 
kockázata is fennállt, hogy a fal elmozdul 
a másik irányba, és szétcsúsznak a villa-
mossínek. A testület ezért tavaly ősszel 
szétbontatta a falat, decemberre újjáépítet-
te a belső szerkezetet, vasbeton elemekkel 
biztosítva annak teherbírását. Mindez 22,1 
millió forintba került, míg idén – 12 millió 
forintért – a burkoló kövek is helyükre 
kerültek. – A munkálatok májusban feje-
ződtek be, úgy érzem, a megújult támfal 
a tér dísze lett – mutat rá Szőke Gábor, az 
önkormányzat Városüzemeltetési Igazga-
tóságának vezetője. 
 Hozzáteszi ugyanakkor, hogy a Gel-
lérthegyen további 100-150 támfal áll, me-
lyeket az utóbbi tizenöt-húsz évben senki 
sem javított vagy erősített meg, ezek egy 
része az önkormányzat tulajdonában van. 
Ezért a testület elhatározta, hogy felméreti 
az összes, saját tulajdonban lévő fal állapo-
tát, hogy kiderüljön, melyek felújítása igé-
nyel azonnali intézkedést. Az állapotfelmé-
résre nyolcmillió forint áll rendelkezésre. A 
munka a tervek szerint júliusban kezdődik 
majd, és szeptemberre ér véget. Ezek után 
kezdődhet a kijelölt falak megújítása, meg-
erősítése. Szőke Gábor valószínűsítette, 
hogy a Ménesi és a Somlói úton lévő két 
támfal lesz az elsők között, melyet a pénz-
ügyi források függvényében átépítenek. És 
hogy mikor? Legkorábban jövőre.

R. H.

Elkészült 
a Márton Áron 
téri támfal

Nyolcmillió jut 
állapotfelmérésre

A Kosztolányi Dezső téri Tranzit Café 
adott otthont a XI. kerületi Önkor-
mányzat Egyesített Szociális Intézmé-
nyeinek immár hagyományos juni-
álisának. Ilyenkor az önkormányzat 
meghívja a nyugdíjasokat egy pohár 
frissítőre és egy finom ebédre. Mind-
ezekhez persze kultúrműsor is társul. 
Idén Koltai Róbert színművész szóra-
koztatta a megjelenteket. 

A rendezvényt megnyitó Molnár Gyula 
polgármester örömét fejezte ki amiatt, 
hogy mindenkit jó egészségben talál, majd 
a szociális ellátás területéről szólva rámu-
tatott: nehéz időszak van az önkormány-
zat mögött, és részben még előtte is. – Vi-
szonylag gazdag kerületként ugyanakkor 
nem tehetjük meg, hogy ne támogassuk 
a rászorulókat – mondta, majd megemlí-
tette: a testület idén 21 százalékkal emel-
te a tényleges szociális segély összegét, és 
igyekszik beszállni a lakhatással, valamint 
a gyógyszerek beszerzésével kapcsolatos 
költségekbe is, éppúgy, ahogy – a nagy-
családosok esetében – az iskolakezdéssel 
járó „beszerzésekbe”. – Lehetőségeink és 
forrásaink olyanok, hogy tudunk segíteni. 
Kérem, ha valaki ismer olyan rászorulót, 
akinek erre szüksége van, jelezze nekünk! 
– zárta szavait a polgármester.

(huba)

A Tranzitban 
ünnepeltek 
a nyugdíjasok

Molnár Gyula május vé-
gén még a háziorvosokat 
fogadta, június 26-án 
viszont már a gyermek-
orvosok számára tartott 
fórumot a Polgármesteri 
Hivatalban. Rövid időn 
belül a második fórumot 
hívta össze a polgármester 
az egészségügyi alapellá-
tás javításának érdekében, 
miután ebben a ciklusban 
saját hatáskörébe vonta 
az egészségügyi ellátás 
koordinálását, illetve ösz-

szefogását. A városvezetés 
tervei szerint a jövőben 
rendszeresek lesznek a 
konzultációk az egészség-
ügyi alapellátásban tevé-
kenykedő doktorokkal.
A gyermekorvosok fóru-
mán az általános egész-
ségügyi, orvosi témák 
mellett két fontos gyer-
mekgyógyászati kérdés is 
napirendre került. A pol-
gármester hangsúlyozta, 
hogy az iskolák legma-
gasabb színvonalú orvosi 

ellátását a finanszírozás 
módjának újragondolá-
sával, a gyermekorvos 
szakemberek segítségével 
kívánja megoldani. 
A polgármester azt is 
kiemelte, hogy erősíteni 
kívánja a házi gyermek-
orvosok és a védőnői há-
lózat kapcsolatrendszerét, 
elsősorban a prevenció, 
valamint a korábbinál 
hatékonyabb alapellátás 
biztosítása érdekében.

B. L.

A gyermekorvosokkal is 
tanácskozott a polgármester

Kovács Levente, a XI. kerület 
metróbiztosa június 13-án tájékoztatót 
tartott a 4-es metró építésének jelen-
legi állapotáról és a nyáron bekövet-
kező forgalmi változásokról az újbudai 
MDF-irodában. 

Úgy tűnik, hogy 2010-ben már utazha-
tunk a 4-es metrón, addigra ugyanis be-
fejeződik az építkezés első üteme. Becs-
lések alapján a szerelvényeket annyi utas 
fogja használni egy hónap alatt, amennyit 
a MÁV szállít ugyanennyi időn belül az 
egész országban. A Kelenföldi pályaudvar 
szerepe megnő: számtalan átszállási lehe-
tőség nyílik az elővárosi, országos és nem-
zetközi vonatokról, valamint a távolsági 
buszokról az új metróra és a többi tömeg-
közlekedési eszközre, mint például a még 

csak tervben lévő 1-es villamos meghosz-
szabbított vonalára. Addig azonban újabb 
változások várhatók: július 23-ától ismét 
eljuthatunk villamossal a Körtértől a Fe-
hérvári útra. Augusztus 20-ától lezárják 
a Szabadság hidat, ezért a 47-es villamos 
a budai rakparton folytatja majd útját. A 
49-es villamost leállítják, helyette két új 
buszjárat szállítja az utasokat: az egyik a 
Villányi út elején található végállomástól 
az Erzsébet hídon át a Kossuth Lajos utcán 
keresztül egészen a Rókus Kórházig közle-
kedik, a másik járat a Bocskai út–Bartók 
Béla út sarkától a Petőfi hídon keresztül a 
Kálvin teret érintve jut el a Deák térig. A 
Szabadság hidat a gyalogosok sem hasz-
nálhatják másfél évig.
 A Móricz Zsigmond körtér kivételé-
vel minden metróállomáshoz magán és 

A Virágpiacig roboghat a 4-es metró
Elmozdulást mérő prizmák védik az újbudai házakat a metróépítés alatt

állami közös beruházásból felszín alatti 
parkolókat építenek. A 19-es villamos így 
továbbhaladhat a Műegyetem rakparton 
a régi parkolók helyén. Az elöregedett 
Kelenföldi Városközpont helyére új épü-

Az önkormányzat ifjúsági koncepciót 
dolgoz ki a fiatalokat érintő gondok 
megoldására. A koncepció legko-
rábban idén télen kerülhet a képvi-
selő-testület elé, de előtte a kerületi 
középiskolák delegáltjait tömörítő 
Újbudai Ifjúsági Önkormányzat tagjai 
is véleményezhetik majd. A koncepció 
kidolgozásához vezető út első állomá-
saként az önkormányzat a napokban 
felmérést készített az ifjúságot érintő 
problémákról. 

– A koncepcióban az önkormányzat-
nak meg kell határoznia az Újbudán 
élő fiatalok életminőségével, életesé-
lyeivel kapcsolatos célokat, és az annak 
elérését biztosító eszközöket, szakmai 
lépéseket, végül a szükséges forráso-
kat. – mondta lapunknak Fischer Gábor 
önkormányzati képviselő.

Ifjúsági koncepció készül Újbudán
A kerületi fiatalok is véleményezhetik a tervezetet

 – Az ifjúsági koncepció megszületé-
sének első szakaszában vagyunk, mely-
nek során a tájékozódás és az adatgyűj-
tés jelenti a legfontosabb feladatot. Most 
szedjük össze a különböző véleményeket, 
és a megvalósítható, jól működő önkor-
mányzati mintákat. Ennek a munkának 
központi része volt az a felmérés, melyet az 
elmúlt hónapban több oktatási intézmény 
bevonásával készített el az önkormányzat, 
az ifjúság életét meghatározó kérdésekről. 
Az információgyűjtés már befejeződött, 
most következik az adatok feldolgozása. 
Azt látjuk, hogy a fiatalok körében túl-
ságosan felértékelődött az iskolázottság 
szerepe, a többség felsőfokú végzettséget 
szerez magának, jól képzett szakmunkás-
okból ugyanakkor hiány mutatkozik. A 
felsőfokú tanulmányok elhúzódása pedig 
kihat a családalapítás, és a saját otthon 
megteremtésének idejére is. Ami a drogo-Fischer Gábor önkormányzati képviselő

kat illeti: ez főleg a középiskolások között 
probléma, de tapasztaljuk, hogy a szerek 
fogyasztása már az általános iskola felső 
tagozatában is terjed. A jövőben többet 
kell tenni azért is, hogy a középiskolások 
ne utasítsák el olyan mereven a politikát 
– mondta, hozzátéve: – az ifjúsági kon-
cepció tervezetét széles körű társadalmi 
vitát követően fogják véglegesíteni. – A 
kerületben található valamennyi közép-
iskola delegáltjait tömörítő Újbudai If-
júsági Önkormányzat tagjai biztosan 
véleményezik majd a dokumentumot, de 
emellett valamennyi újbudai középiskola 
diákönkormányzatának és tantestület-
ének véleményére nyitottak vagyunk – 
zárta gondolatait.
 S ha már az ifjúsági önkormányzat 
került szóba: a szervezet július 7. és 13. kö-
zött tartja immár szokásosnak nevezhető 
nyári táborát, Nova községben, Zalaeger-
szegtől alig harminc kilométerre. A tábor 
programjai a szervezett bűnözés elleni vé-
dekezésre összpontosítanak, a meghívott 
vendég előre láthatóan Doszpot Péter (volt 
„sztárzsaru” – A szerk.) lesz.

R. H. 

A június 20-ától 22-éig tartó 
hőségriadó alatt Újbuda több 
pontján osztogattak vizet a 
járókelőknek a polgári védelem 
és az önkormányzat emberei, s 
mintegy ötezer palack fogyott 
el a négy nap alatt. A kánikula 
után több heves vihar is „elérte” 
a kerületet. A PV szerint arra kell 
számítani, hogy a továbbiakban 
is gondot okozhat a szélsőséges 
időjárás.

– A hőségriadót az ÁNTSZ rendeli 
el abban az esetben, ha az átlag-
hőmérséklet több napon keresztül 
meghaladja a huszonöt fokot. A 
legfontosabb tudnivalók hőségri-
adó esetén: 11 és 15 óra között le-
hetőleg ne menjünk ki az utcára, 
de ha mégis muszáj, vigyünk ma-
gunkkal napernyőt vagy napszem-
üveget, valamint ügyeljünk arra, 
hogy egy felnőtt ember naponta 
legalább 2-2,5 liter folyadékot fo-
gyasszon – szögezte le lapunknak 
Schmidt György alezredes, a Fő-
városi PV Igazgatóság XI. kerületi 
kirendeltségének vezetője.
 A pv alezredes telefonon tá-
jékoztatta Molnár Gyula polgár-
mestert a várható helyzetről, aki 
elrendelte a hőségriadót, és mint-
egy 230 ezer forintot biztosított 
vízvásárlásra. Ebből az összegből ösz-
szesen 4850 palack ásványvizet sikerült 
beszerezni, melyeket az önkormányzat 
emberei öt kerületi helyszínen, a helyi pv 
pedig a Szent Gellért téren osztott szét a 
járókelők között. – Mindenütt szívesen 
fogadták az innivalót, sőt, ha lett volna, 
ennél több is fogyott volna – mondja az 
alezredes, hozzátéve: – leggyorsabban a 
Fehérvári úti szakrendelő előtt, illetve a 
Móricz Zsigmond körtéren fogyott el a 
víz: alig hetvenöt perc kellett ahhoz, hogy 
a szomjas emberek elkapkodják az ezer-
ezer palackból álló készletet. Egészség-
ügyi problémát szerencsére nem jeleztek a 
polgári védelem felé, ám a szervezet azok 
kezelésére is felkészült: rosszullét esetén 
hűtött, klimatizált helyiségekbe – az al-
bertfalvai Auchan áruházba vagy a Ke-
lenföldi Erőmű irodaházába – szállították 
volna az időseket.

 Az elmúlt hetekben azonban nemcsak 
a hőség, hanem a viharok is nehezítették az 
emberek mindennapjait. Schmidt György 
rámutatott: a Fővárosi PV Igazgatóság Köz-
ponti Rendeltetésű Mentőszervezete – beje-
lentésre – egész Budapest területén kiszáll 
a helyszínre, hogy kivágja a kidőlt fákat, 
kiszivattyúzza a vizet az elöntött otthonok-
ból, ám a XI. kerületből nem érkezett hoz-
zájuk riasztás. – Ugyanakkor változatlanul 
arra számítunk, hogy a szélsőséges időjárás 
a továbbiakban is problémákat okoz majd 
a lakosságnak! – közölte az alezredes, majd 
hozzátette: – a viharok előtti riasztás is a pv 
feladata. A kerületi kirendeltség – a mete-
orológiai szolgálat adatai alapján – az égi-
háború kitörése előtt 2-4 órával értesíti az 
önkormányzatot arról, hogy ítéletidő köze-
leg, és ez az információ az ÚjbudaTV hírei 
között is időben megjelenik.

Regényi

Hőségriadó!
Gondokat okozhat a szélsőséges időjárás

Csak így lehet jól kibírni

let kerül, föld alatti parkolókkal ellátva. 
 A metróépítkezés miatt az állomások 
környékén található épületeket mozgásér-
zékelő műszerekkel, úgynevezett prizmák-
kal látták el, így ezek egy számítógépen 
keresztül rögtön értesítik az állomások épí-
tésvezetőit a legkisebb elmozdulásokról. A 
metróépítkezésre katasztrófaterv is készült, 
villámcsapás, földrengés vagy egy óriási vi-
har esetén is garanciát vállal az építtető. 

Farkas Annamária

A Temesvári Andrea Tenisz Akadémia már több mint fél 
éve a Sportmax Sportcentrumban működik. A nyugodt, 
tiszta környezet és természetesen Temesvári Andrea neve 
a garancia, hogy a gyerekek a legjobb helyre kerülnek, ha 
ide íratják be őket edzésre.

A nyári tenisztábor turnusai:
– már elindult (júl. 2–6.), júl. 9–13., júl. 16–20., júl. 23–27.
– augusztusban igény szerint
Programok: érkezés reggel fél 9-kor, majd teniszedzés, tízórai, úszásoktatás, csoportos játé-
kok, ebéd, pihenés, délutáni teniszedzés, uzsonna, pancsolás az élményfürdőben, és sok-sok 
meglepetésprogram. Fél öttől lehet a gyerekekért menni.
Részvételi díj: 39 000 forint
Elérhetőségek: Temesvári Andrea Tenisz Akadémia: 06-70-562-5022, 
www.temesvariandrea.hu
Sportmax Sportcentrum, XI., Kánai út 2., teniszcentrum: 877-5077, 06-70-333-8811
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 Az építkezés közvetlen közelében la-
kók féltik az ingatlanjaik állapotát. Tarta-
nak attól, ha valamilyen kár keletkezik az 
ingatlanokban, azt nem fogják kijavítani. 
Azt sem tartják kizártnak, hogy ingat-
lanuk a beépítés miatt rosszabb pozíci-
óba kerül. A felmérés tanúsága szerint a 
megkérdezettek bíznak a várhatóan szebb 
környezetben. A többség érveket vár az 
építtetőtől, miért és milyen mértékben nő 
az ingatlanuk értéke. Többen felvetették, 
hogy relatív értéknövekedés esetében el-
adnák, majd máshol vennének nagyobb 
ingatlant. Egy jellemző megállapítás sze-
rint: „vélhetően nő az ingatlan értéke, de 
elveszik a kilátásunkat, a napfényünket.”
 A megkérdezettek arról számoltak 
be, hogy a korábbi években a Skála által 
nyújtott szolgáltatások korszerűek, ma-
gas színvonalúak voltak. Mára az épület 
vonzereje megkopott, ezért elfogadják 
egy, a mai igényeknek jobban megfelelő 
épületkomplexum létrehozását. A na-
pi életben az iparcikkboltot hiányolják a 
legtöbben, és a kávézók, éttermek iránt is 
jelentős érdeklődés mutatkozik. A ruhá-
zati bolt és a mozi a megkérdezettek több 
mint negyede szerint elférne az új épület-
komplexumban. Többen említettek sport 
kategóriájú szolgáltatásokat, melyeket 
szeretnének a jövőben a közelükben tud-
ni, és lenne igény javító-, szerelő- és tisz-
títószolgáltatásokra is. Mások cukrászdát, 
fallabdapályát, nagyobb cipőboltot, hob-
biboltot vagy bútorboltot említettek, mint 
hiányzó szolgáltatást. A beidegződések 
miatt sokan tartanak az építtető, kivitele-
ző profitmaximalizálás miatti „emberte-
len” megközelítésétől. 

 A megkérdezettek 
többsége szerint, bár van-
nak konkrét problémák, 
nehézségek, kellemetlen-
ségek, azok ellen úgysem 
tudnak mit tenni. A por 
és piszok szinte mindenki 
által kifogásolt velejárója 
az építkezésnek. Ennek a 
zavaró körülménynek a 
kezelését a megkérdezettek 
nem tartották megfelelő-
nek. Kétségtelen, hogy a ré-
gi házak bontása nagyobb 
porral járt, mint az áruház 
szerkezetének lebontása 
fog, de a lakók emlékez-
nek arra, hogy a locsolás, 
és ezzel a pormentesítés 
nem volt tökéletes. Az épít-
kezés területéről kikerü-

lő piszokra, koszra többen számítanak, 
de jelentős építési törmelék nem szerepel  
a félelmek között. 
 A közlekedési változások, útlezárások 
a negatív várakozások között szerepel. Ne-
hezen tudják elválasztani a metróépítke-
zés által keletkezett gondokat a közvetlen 
környezetben megvalósuló Újbuda-pro-
jekttől. A lakások megrongálódásától ke-
vesen tartanak. A betörést mint lehetséges 
rizikófaktort megemlítették, de jobban 
tartanak az „idegen munkások” megje-
lenése révén az autók állapota és az utca 
közbiztonsága miatt. Sötétedéskor több 
járőrkocsit szeretnének látni a környéken. 
A közműcserétől azért félnek, mert a szol-
gáltatások átmeneti leállításának hozadé-
kát látják benne. Többen aggódnak amiatt 
is, hogy rossz lesz a piac megközelítése, 
megnő a levegő szennyezettsége, tönkre-
mennek a fák, vagy hogy esetleg háborús 
bombát találnak az építkezés során. 

R. M. 

A beruházó ING folyamatosan tájéko-
zódni kíván az érintettek álláspontjá-
ról, az őket leginkább zavaró momen-
tumokról. Ennek egyik elő lépéseként 
felmérést készíttetett a Skála-projekt 
lakossági megítéléséről. A közvé-
lemény-kutatás során használtak 
önkitöltős kérdőíveket, volt személyes 
kérdőíves megkérdezés és interjú is. 

Az összegzésből kiderült, a túlnyomó több-
ség elfogadja az új épületkomplexumot, úgy 
gondolják, a Skála ideje ebben a formában 
„lejárt”. A közvetlen környéken élők tarta-
nak az építkezés okozta gondoktól, de nem 
vélik kritikusnak a helyzetet, viszont úgy 
gondolják, az építkezés „végigszenvedésé-
ért” valamilyen kárpótlás járna nekik. Ez 
nem feltétlenül anyagi juttatást jelentene.
 Nagy jelentősége van a tájékoztatás-
nak. A napilapoktól, a vezető tévécsator-
náktól csak ritkán várnak ez ügyben in-
formációkat, részletes, a helyi embereket 
érintő szinten az Újbuda újság és tévé, a 
szórólap és a lakossági fórumok iránt mu-
tatkozik igény. A Budaprojekt kivitelezése 
során a lakossági ellenérzés elsősorban 
az építkezési terület közvetlen közelében 
erősebb. A lakók belátják azt, hogy javul a 
környezetük, de tartanak az építkezés ál-
tal okozott nehézségektől és az ingatlanuk 
leárnyékolásától, a kilátás szűkülésétől. A 
legtöbben tudomásul vették az építkezés 
tényét, valamint azt is, hogy nem tudnak 
ellene semmit sem tenni, ugyanakkor el-
várják az érdekeik figyelembe vételét és 
folyamatos tájékoztatásukat. 
 A megkérdezettek nagy többsége szá-
mára lényeges, hogy Újbudának kialakuljon 

egy belvárosi magja. Ezt mutatja, hogy 46 
százalékuk nagyon fontosnak, 30 százalé-
kuk fontosnak tartja a belváros kialakítását. 
Akik számára nem vagy csak kicsit fontos a 
belváros kialakítása, azok sem ellenzik, de 
különösebben lényegesnek sem tartják. A 
megkérdezettek többsége támogatja a kul-
turált bevásárló- és szórakoztatóközpontot 
biztosító épületegyüttes létrehozását, ahol 
a hiányzó szolgáltatások megjelenése mel-
lett zöld terület kialakítására is számítanak. 
Természetesen az építkezés közvetlen köze-
lében élőknek a negatív hatások erősebbek, 
bár ők is pozitívan ítélik meg a belváros ki-
alakítását, de úgy érzik, túl nagy áldozatot 
kell hozniuk, és nem látják az építkezés sza-
kaszára szóló ellentételezést. Újbuda távo-
labbi lakói számára, akik a napi élet során 
kevésbé kerülnek kapcsolatba ezzel a terü-
lettel, szignifikánsan kisebb fontossággal 
bír a belváros kialakítása, ugyanakkor az 
építkezés problémái is kevésbé érintik őket, 
így az ő mérlegük egyértelműen pozitív.  
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Az első, de nem az utolsó találkozót 
rendezték június közepén a Skála épü-
letében akkor még meglévő tájékoz-
tatási irodában. A helyiség zsúfolásig 
megtelt. A találkozó első részében 
Elekes András, az ING Ingatlanfejlesz-
tési Kft. ügyvezető igazgatója – maga 
is újbudai lakos – mutatta be az eddig 
elkészült terveket. 

A hátsó te-
rületen már 
lebontották a 
barakkokat, ott 
már a régészeti 
feltárás is meg-
k e z d ő d ö t t . 
A parkoló el 
fog tűnni, a 
Kőrösy utca 
gyalogos zóna 
lesz, amelyhez 

szervesen kapcsolódik majd egy új köz-
park is. A megszűnő parkoló helyett a 
gépkocsitárolást leviszik a föld színe alá. 
A mélygarázsból közvetlen megközelítés 
lesz a piachoz is, és az áruszállítás a piac 
alól fog történni, tehát ez nem fogja nö-
velni a túloldali forgalmat. A föld alatti 
parkolót a Bercsényi utca felől lehet majd 
megközelíteni. Az utca alá épül egy alagút, 
amely a Bercsényi utca mindkét vége felől 
elérhető lesz.
 A prezentáción Elekes már bemutatta a 
tervezett épület „homlokzati megfogalma-
zását”. Az új központ épülete az Október 
23. utca felől üveghomlokzatú lesz, ez lesz a 
kereskedelmi központ legjelentősebb épü-
lete, a felső szinten 13 termes mozival. Az 
üvegfalon óriáskivetítőt is elhelyeznek, és 

Teljes körű tájékoztatást kaptak az érintettek

Megszülethet Újbuda új belvárosa

A beruházó a lakossági felmérés során 
nemcsak a tapasztalatokra volt kíván-
csi, hanem arra is, mit várnak el tőle és 
az önkormányzattól a környéken élők. 
A legfontosabb kérdés az volt, mivel 
enyhíthetnék az építkezés által kivál-
tott kellemetlenségeket. 

A megkérdezettek szerint az építő akkor 
jár el helyesen, ha ügyel a környezetre és 
nem hangos, ha betartja a munkaidő-
szabályozást, nem kezd korábban s nem 
dolgozik tovább az engedélyezettnél, ha 
megoldja a rend, illetve környezet védel-
mét, ha nem alkalmaz olyan munkáso-
kat, akik veszélyeztetik a környező lakók 
értékeit, közbiztonságát. A lakók elvár-
ják a környék, valamint az építési terület 
folyamatos tisztán tartását, a portala-
nítást (nem elég beseperni a törmeléket 
az építési területre, mert az onnan a la-
kásokban köt ki), zajvédőfal készítését, 
a folyamatos és hiteles információszol-
gáltatást. Sokan értékelnék pozitívan, ha 
lenne kedvezményes garázsvételi lehe-
tőség a Váli és a Bercsényi utca lakóinak 
az érintett területen. A lakók szeretnék 
a járdák, utcák foglalásának minimali-
zálását, és azt, ha az építő nem mindent 
egyszerre bontana le. Szerepel az elvá-
rások között a szakszerű, összehangolt 
kivitelezés, a korszerű építési technoló-
gia és a lakóházakban keletkező károk 
megtérítése. Többen vannak, akik szí-
vesen vennék, ha egyfajta kárpótlásként 
a beruházó előfizetne nekik valamilyen 
folyóiratot. 
 Azzal kapcsolatban, hogy mit vár-
nak el az önkormányzattól, a megkérde-
zett lakók elmondták, a 80%-os beépítés 
túl magas, ezt csökkentsék és ellenőriz-
zék. Szükséges az állandó odafigyelés és 
ellenőrzés, továbbá a járőrszolgálat meg-
erősítése sötétedés után. A parkolással 
kapcsolatban az önkormányzat enyhít-
hetne a parkolási előírásokon az építke-
zés ideje alatt, és kialakíthatna átmene-
ti parkolóhelyeket. Többen szeretnék, 
hogy a hivatal ne gördítsen bürokrati-
kus akadályokat a munkafolyamatok elé 
bizonyos előre nem látható események 
kapcsán, amivel az építkezés ideje még 
tovább tart. A Bercsényi 19/C lakói el-
mondták, a társasház homlokzatfelújítási 
pályázatot adott be, és szeretnék, 
hogy az építkezés miatt most ezt  
pozitívan bírálnák el.

R. M.

Néhány 
intézkedéssel 
elviselhetőbb 

Zajvédőfalat és több 
járőrt szeretnének a lakókMitől tartanak 

a Skála 
mellett élők?
Elkészült a beruházó lakossági felmérése

lesz egy üvegezett passzázs, amely átvezet 
az épületen. A Kőrösy utca felől folytatódik 
az üveghártya, a földszinti részen pedig te-
raszos éttermek, kávézók kapnak helyet.  
 A Váli utca felőli oldalon lesz a kis köz-
park, magában az épületben pedig itt lesz 
a 2000 négyzetméteres Libri könyvesbolt. 
A Váli utcában és a Váli–Bercsényi sarkon 
lakóépületeket emelnek, színes, mediterrán 
hangulatú lakókörnyezetet alakítanak ki. A 
Bercsényi utcában folytatódik a szórakoz-
tató-kereskedelmi központ, ezen az oldalon 
zöld növényzettel borított falat képzeltek el 
a tervezők. Az Október 23. utca sarkán lesz 
a jellemzően üvegfalú irodaépület. 
 Az ügyvezető igazgató elmondta, a 
bevásárlóközpontok jellemző hiányossá-
ga, hogy befelé működnek, és nem kom-
munikálnak külső környezetükkel – az 
ING ezen is változtatni kíván. Szeretné-
nek valahol mozgó vagy mozdulatlan 
vízfelületet is elhelyezni, a lakóház belső 
udvarán lesz játszótér is, és keresik a he-
lyét a sportolási lehetőségeknek is, például 
mászófal formájában. 
 Egy Bercsényi utcai lakó aggódott 
amiatt, hogy az autóforgalom megnövek-
szik a környéken, és nem tudja, mekkora 
lesz a zöldfelület. Az igazgató megnyug-
tatta, lesz az épület mellett egy zöldsáv. 
Eztán a mostaninál egészen biztosan több 
lesz a zöldfelület az új tömbben, minimum 
húsz százalék. Egy Baranyai téri lakó 
konkrét számokat szeretett volna tudni a 
zöldsávok szélességéről. Elekes legalább 5 
méter széles füvet ígért az épület melletti 
járdánál az Október 23. utcai főoldalon.
 Készült közlekedési hatástanulmány 
is, ebből kiderült, hogy a leendő gépjár-
műforgalmat elbírják majd a környező 

utcák. (Ez a dokumentum az önkormány-
zatnál megtekinthető.) Legelőször a közúti 
alagút épül meg, hogy a későbbi munká-
latok során az anyagokat és munkagépe-
ket már ezen át tudják szállítani. Szintén 
lakossági kérdésre válaszolva elhangzott, 
hogy a Bercsényi utcai lakók utcai parko-
lási gondjait talán az önkormányzat tudná 
megoldani úgy, hogy az alagút feletti út-
szakaszra csak sorompón keresztül, kár-
tyás rendszerben lehetne behajtani.
 Szóba került az is, hogy a szomszéd-
ban lakók vehetnek vagy bérelhetnek-e 
majd parkolóhelyeket a mélygarázsban. 
Venni vélhetően nem lehet, tájékoztatott 
az igazgató, de a bérleti rendszernek nem 
látja akadályát, akár egész napra, akár csak 
éjszakára. Hozzátette azt is, hogy ha nagy 
számban jelentkezik ilyen igény, akkor a 
lakóház alá kisebb mélygarázst építenek.
 A Bercsényi utcával kapcsolatban Ele-
kes András hangsúlyozta, minden háznál 
végeznek állapotfelmérést, hogy az esetle-
gesen bekövetkező károsodások mérhetők 
legyenek. Ilyen esetben az ING természe-
tesen kártérítést fizet. Egy lakó jelezte, jó 
lenne, ha ezt kiterjesztenék a Váli utcai 
házakra is. Elekes hozzátette, nem nagyon 
tartanak attól, hogy károk keletkeznek a 
környező épületekben, hiszen a mélyépí-
tési munkálatokat magas színvonalú tech-
nológiával végzik el. 
 Többen érdeklődtek a leendő épüle-
tek magasságáról. A válaszból kiderült, 23 
méter párkánymagasságú lesz a komple-
xum legmagasabb része, a lakóházakkal 
szembeni részen 18 méterre magasodik 
majd a bevásárlóközpont – a régi épület 
átlagos magassága 16 méter körül van. 

Rózsa Melinda 

RÁDIÓ

ÖNKORMÁNYZAT

INTERNET

ÚJBUDA TV

NAPILAP, ÚJBUDA

SZÓRÓLAPOK
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figyelünk, amely szebbé, tisztáb-
bá, otthonosabbá teszi az itt élők 
környezetét – mondja Lakos Imre, 
a szakterületet felügyelő alpolgár-
mester. – Sok olyan dolog történt 
az elmúlt években ezen a terüle-
ten, amely nemcsak Budapesten, 
hanem országosan is kiemelkedő 
eredmény. Ilyen például a kátyú-
zási programunk, amelyben egy 
zöldszámon keresztül a kerület-
ben autózók is közreműködtek. A 
játszóterek átépítése, átrendezése 
szintén siker volt, bár ez új felada-
tot is magával hozott: a rongálások 
miatt sok játszóteret be kell keríte-
nünk. Tervezzük egyébként egy sa-
ját közterület-felügyelet létrehozá-
sát, amelynek szándékaim szerint 
elsősorban nem a büntetés, hanem 
a gondoskodás lesz a feladata. Az 
új fejlesztésekhez természetesen 
továbbra is közbeszerzési eljárással 
választunk kivitelezőket. Tovább-
ra is működtetjük a saját tulajdo-
nunkban levő Út11 Kft.-t, amely az 
azonnal megoldandó feladatokat 
végzi el, és állandóan rendelkezé-
sünkre áll az apróbb munkáknál 
is. Nem az a lényeg ugyanis, hogy 
minél több pénzt pumpáljunk a 
közterületekbe, hanem az, hogy 
a látványos változásoktól a legap-
róbb részletekig, lehetőleg mindent 
elvégezzünk, a hétköznapinak tűnő 
dolgokat is észrevegyük és megold-
juk. Ez valamennyi városrészünkre 
vonatkozik. 
 Tekintve, hogy Újbuda mára 
a lakásépítésben is élre tört, egyre 
több ingatlanfejlesztő jelenik meg 
a kerületben. Ezeket a vállalkozó-
kat a zöld terek és az utak megújí-
tásába, korszerűsítésébe is bevon-
ják, ahogy például a Madárhegyen 
vagy Sasadon.
 A kerület egyik kiemelt zöld-
jének, a Feneketlen-tónak és kör-
nyezetének a sorsában is várható 
változás, hiszen a Főváros nem 
zárkózik el a terület tulajdonának 
átadásától. Noha korai lenne még 
konkrétunokról beszélni, any-
nyi már tudható, hogy a páratlan 
természeti környezet, a tó és a volt 
Parkszínpad együttesének újjászü-
letése és közérdekű hasznosítása 
egy ötletpályázattal kezdődne.

B. A.
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Megújuló utak, parkok, játszóterek
2007 nyara sem múlik el az úthálózat fejlesztése nélkül

A TÉRKÉPEN ZÖLD PONTTAL JELÖLT 
NAGYOBB JÁTSZÓTÉRI ÉS PARKFELÚJÍTÁSOK:

1.  Bükköny utcai sportpálya és játszótéri kerítések fel-
újítása

2.  Albert u. 2–4. (Nagykikinda köz) játszótér felújítás
3.  Andor u. 5–11. parki út átépítése
4. Fejér L. u. 65. és Tétényi út 28., egymás melleti par-

kok felújítása
5.  Albert u. 44 és Albert u. 45–51. számú házak mögötti 

játszóterek felújítása és parkok átépítése
6.  Fegyvernek u. 2–8. számú házak előtti zöld terület 

rekonstrukciója I. Ütem: játszótér- és parkfelújítás
7.  Október 23-a u. és Budafoki út sarkán lévő díszpark 

átépítése
8.  Bukarest u.–Hamzsabégi utca találkozásánál lévő 

park átépítésének I. üteme

A TÉRKÉPEN PIROSSAL JELÖLT ÚTSZAKASZOK

Földutak átépítése szilárd burkolatúvá
1.  Gazdagréti szerviz út (Nagyida–Rózsabarack utcák 

között), valamint a Rózsabarack utca (Háromszék 
u.–Gazdagréti szerviz út közötti szakaszon)

2.  Lappantyú utca
3.  Alsóhegy utca (Ibrahim u.–Bocskai út között)

Útfelújítás, aszfaltozás kezdődik
4.  Kisköre utcában (Fegyvernek u.–Karcag u. között)
5.  Brassó utcában (Cenkhegy u.–Komondor u. között)
6.  Kondorosi út Tétényi úttól nyugatra eső szakaszán a 

Pajkos utcáig
7.  Naprózsa utca (Budaörsi út–Rétköz utca között)
8.  Hollókő utca (Nagyszőlős u.–Ibrahim utca között)
9.  Albertfalva utca (Sáfrány utca–Fehérvári út között)
10.  Bártfai utca (Etele út–Vahot utca között) 

A fővárosi kerületek közül 
Újbudán jut a legtöbb pénz 
a közterületekre. Parkokra, 
játszóterekre és utakra ebben 
az évben másfél milliárdot költ 
az Önkormányzat, a Főváros 
pedig 120 millió forintot áldoz 
az általa kezelt újbudai utak 
felújítására.

Az elmúlt hat évben látványosan 
átalakultak Újbuda közterületei, 
egyebek mellett országos csúcsot 
döntött, az Európai Unió előírása-
inak megfelelő játszótérprogram. 
Az önkormányzat idei költségve-
tésében is előkelő helyet foglalnak 
el az ilyen jellegű kiadások. Az új 
parkok és játszóterek kialakítása 
mellett a régiek karbantartására, 
őrzésére, takarítására, a meglévő 
fák és növények gondozására is 
jut energia. Bár nem ehhez a prog-
ramhoz kapcsolódik, ugyancsak 
a gyerekeknek kedvez az óvodák, 
iskolák sportudvarainak fejlesztési 
terve. Az önkormányzat ugyanis 
szeretné elérni azt, hogy az oktatá-
si intézményekben minden adott 
legyen a szabadtéri sportokhoz.

 A kerület saját útjain folyama-
tosan javítják a kátyúkat, miköz-
ben egyes helyeken új burkolatokat 
kapnak az utak és új utak épülnek. 
Az idei költségvetéssel nem egy új 
fejezet kezdődik ebben a munká-
ban – hiszen évek óta tart a közte-
rületek megújítása –, hanem a fo-
lyamatos munka kap új lendületet. 
 – Már az előző ciklus elején el-
határoztuk, hogy a kötelező felada-
tokon túl minden olyan részletre 

Feladat Ráfordítás 
(millió Ft)

Kerületi kezelésű utak

új utak,  burkolatok felújítása, aszfaltozás 340

kátyúk megszűntetése, karbantartás 200

járda- és kerékpárút építése 79

parkolók kialakítása 52

forgalomtechnikai  berendezések 55

akadálymentesítés 30

támfalak 40

egyéb feladatok 81

összesen utakra 877

összes ráfordítás közterületekre 1539

Feladat Ráfordítás 
(millió Ft)

Parkok és játszóterek, 
zöldfelületek, fasorok 

 parkfelújítás, fenntartás 58

 parképítés 171

 fasorok fenntartása, pótlása 146

őrzés, takarítás 219

egyéb feladatok 68

összesen zöldterületre 662

Közterületi feladatok 
költségvetése 2007.

10

Lakos Imre alpolgármester

Családi népi kézműves-
tábor Torockón

Szeretettel várunk táborunkba mindenkit, aki szeretné megismerni régi korok még élő hagyományait, 
életmódját, szakmáit. Táborunkban olyan kikapcsolódásra van lehetőség, amely során felébresztve 
alkotó kedvünket, megismerhetjük a bennünk élő művészt is. Az ősi szakmákkal és fortélyaival 
torockói mesterek ismertetnek meg bennünket Erdélyország egyik legszebb falujában. Szállást a 
Sziklakert Vendégházban kapunk, vendéglátóink napi háromszor torockói ételeket készítenek nekünk.

Tervezett programok – Újkenyér hava augusztus 7–12-ig
múzeumlátogatás, vendégség egy juhásznál, nemeztarisznya-készítés, hímzés, szövés, szekértúra, 
kenyérdagasztás és -sütés kemencében, bútorfestés Bot Ilonka bútorfestő segítségével, látogatás 
kovácsműhelybe, tábortűzi szalonnasütés és kürtőskalács-készítés a dévai gyerekekkel, látogatás 
Kalotaszentkirályon.

A tábor részvételi díja: gyerekeknek 38 000 Ft/fő, felnőtteknek 42 000 Ft/fő
Érdeklődni Cserni Lauránál a 30/22-777-97-es számon lehet.
Szervező: Levendula Játszóház és Alkotó Műhely, www.levedulajatszohaz.hu

Az idei évad első tábora
Újbudai általános iskolai gyerekek idén 
is táborozni indultak Soltvadkertre.

A 87 gyermeket Veresné Krajcár Izabella alpol-
gármester asszony búcsúztatta, jó nyarat és 
kellemes pihenést kívánva az idei évad első 
kerületi tábor résztvevőinek.
 A programról a szervező Szabadidő és 
Sport Osztály gondoskodott.
 A táborozó fiúk és leányok jártak 
Ópusztaszeren, és megtekintették a Feszthy 
körképet, valamint az ópusztaszeri hagyo-
mányőrző Nemzeti Emlékparkot. Valamennyi 
napra jutott érdekes látnivaló, kirándultak 
Kecelre, ahol a hadipark látnivalóit tekintették 
meg, és nagy sikert aratott a kiskőrösi Petőfi Ház 
és Múzeum megtekintése is.
 A kerületi Családsegítő Központ mun-
katársaiból és kerületi testnevelőkből álló 12 
fős táborvezetőség összehangolt munkával 
izgalmas sport- és szabadidős rendezvé-
nyeket szervezett. A sportversenyeken túl, 
a bátorságpróbának és a számháborúnak 
volt kimagaslóan nagy sikere. Az idő végig 
kegyes volt a táborlakókhoz, sokat strandol-

tak, mozogtak, népszerű volt a csúszda és a 
homokos strandfocipálya is.
 Programjainkból még hátra van két 
nemzetközi tábor, ahol a magyar fiatalok 
találkoznak a határon túli magyar fiatalok-
kal, akik testvérvárosainkból érkeznek. Őket 

is színvonalas programokkal várjuk, azzal a 
különbséggel, hogy budapesti programot is 
szerveztünk számukra, megismertetve velük a 
főváros nevezetességeit, és külön egy délelőt-
tön a Parlamentbe is ellátogathatnak.

Nagy József

ERDÉLY

FELÚJÍTÁSOK
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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. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi. 
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning. 
JÚLIUS 10. 18.00 Satoshi Hasegawa 
Home című kiállításának megynyitója. 
Megtekinthető JÚLIUS 27-ÉIG, munkana-
pokon 12–18 óráig, szombatonként 10–14 
óráig és a rendezvények ideje alatt.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
AUGUSZTUS 23-ÁIG „Májusegy” – Dezső 
T.  Tamás kiállítása. Megtekinthető az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
JÚLIUS 27-ÉIG Vizsolyi János Új szobrok című 
kiállítása. A kiállítás megtekinthető mun-
kanapokon 11–18 óráig, szombatonként 
10–14 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.

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjastorna. 
HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. 
KEDD 17.00 A Fővárosi Újítók és Feltalálók 
Klubja.  SZERDA 10.00 Yan Xin Csikung. 
CSÜTÖRTÖK 17.00 Alakformáló torna, 
Csontritkulást megelőző gyógytorna. 
SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub. 
SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti Kör. 
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub. 
JÚLIUS 7. 13.00 Repülés Baráti Kör. 
JÚLIUS 12. Folklórszínház. A Bihari Együttes 
műsora.

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

KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk- és kártyaklub. 
KEDD 10.00 Eklektika Klub. 
KEDD 10.00 Nyugdíjas Angol Társalgási Klub. 
A nyári szünetben ingyenes pingpong, csocsó, 
társasjáték és internetezési lehetőséggel várják 
a diákokat hétköznapokon 10 és 18 óra között. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-ig 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és 
e-Magyarország Pont.

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

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.0-
0 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 
18.00 Sport és jóga.HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Senior megelőző rekreációs (tartásjavító) 
torna. 

KIÁLLÍTÁSOK KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 felnőtt 16.00 ifjúsági 
Hip-hop. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. 
PÉNTEK 17.00 Zenés kondicionáló torna gye-
rekeknek. 
VASÁRNAP „Goldance” tánciskola: 11.00 szuper 
haladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc-elő-
készítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN MÁSODIK KEDD 17.00 Reform életmód 
klub. 
JÚLIUS 10. 14.00 Cak-kör. Net-kuckó, 
e-magyarország pont: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 
10–18 óráig. Minden megkezdett óra 200 Ft. 
JÚLIUSBAN részleges nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 9–14 óráig. (Diákoknak, nyugdíjasok-
nak ingyenes!)

KLUBPROGRAMOK

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

HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés 
alapján laborgyakorlat. 
KEDD 17.30 Ifjúsági tagozat foglalkozásai.

M. KERÉKPÁROSKLUB DÉL-BUDAI CSOP.
Kincskereső Általános Iskola
XI., Fogócska u. 6.

MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Klubnap.

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.

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.

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. MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. 
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-
ség, 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi isten-
tisztelet. 
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.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör. 
SZERDA 10.00 Asszonykör. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi Bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. 
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet. 
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 
(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 4. SZERDA 18.30 Házas- és Szülői 
Kör. 
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. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (SZIH). 
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise 
után szentségimádási óra a szerzetesi és papi 
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a 
Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. 
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó 
imádkozása. MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (SZIH). 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a 
plébánia betegeiért, szenvedőiért. 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
JÚLIUS 5. 18.30 Szentségimádás papi és szerze-
tesi hivatásokért. JÚLIUS 6. Első péntek. 
JÚLIUS 7. Első szombat. 7.15 Szentolvasó ima 
az alsó hittanteremben. JÚLIUS 8. Évközi 14. va-
sárnap. JÚLIUS 11. Szent Benedek apát, Európa 
fővédőszentjének napja. 8.30–17.45. 
A templom nyári szentségimádási napja. 
JÚLIUS 15. Évközi 15. vasárnap. JÚLIUS 16. 
Kármel-hegyi Boldogasszony napja.

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 igényel-
hető 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 jelent-
kezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére 
tart) 7.15-kor a Batthyány téri HÉV-végállo-
máson, egyébként 7.15-kor az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán-pályaudvar pénztáránál. 

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. 
JÚLIUS 6. 18.00 Szita László fotókiállításának 
a megnyitója. A tárlat megtekinthető 
AUGUSZTUS 1-JÉIG, hétköznapokon 10 és 18 
óra között.
SZEPTEMBER 26-ÁIG Szesztay András fotó-
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétközna-
pokon 10 és 20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Deim Pál Kossuth-díjas festőművész, Szűcs 
László szobrászművész kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚLIUS 12-ÉIG Podhorszki Judit művésztanár 
és Jankó Zsolt (Manó) festőművész kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 15–19 óráig.
JÚLIUS 13. 18.00 Komenda József festőművész 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
AUGUSZTUS 22-ÉIG hétköznap 13–18 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 szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

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. 
KEDD 14.00 A Keresztény Társaskör Döngicsélő 
Klubja. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00 
Alakformáló torna. 
SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre. 
HÉTKÖZNAP 10.00–19.00 óráig AL~FA NET 
teleház, 16.00–22.00 óráig AL~FA Kávézó. 

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

SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. 
KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 19.00 Callanetics torna. 
KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna. 
Művészeti foglalkozások felnőtteknek 
Makovecz Anna képzőművész vezetésével. 
E-ügyintézés-, e-kormányzatképzés: intenzív 
kétnapos kurzus, mely bevezet az életünket 
sok területen megkönnyíteni tudó elektronikus 
ügyintézésbe. A csoportok folyamatosan indul-
nak. Jelentkezni lehet: 371-2760.

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

HÉTFŐ 18.00 Magnósklub. 
HÉTFŐ ÉS SZERDA 17.00 Cross training aerobik. 

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

GYERMEKTÁBOROK

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

Alber-törp-falvi Játszótábor: JÚLI. 2.–6., 24.–28. 

HÓVIRÁG WELLNESSKLUB 
XI., Hóvirág út 42. Tel.: 06/30/281-3536

Angolna Nyári Úszótábor: AUGUSZTUS 30-ÁIG 
12 turnusban, hétfőtől péntekig 8–16.30 óráig. 

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

Csellengő Napközis Tábor: JÚLIUS 30. ÉS AU-
GUSZTUS 3. között 9–17 óráig. 

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM 
Rétköz u. 41. Tel.: 246-0892

Gazdagréti IQ-tábor Műhelyek: AUGUSZTUS 
3.–12. 

TETŐ GALÉRIA 
XI., Ecsed u. 13. Tel.: 06/30/999-3646, 2790-995

Nyári Művészeti Műhely: JÚLIUSBAN heti turnu-
sokban, hétfőtől péntekig 9–16 óráig. 

NYÉKI IMRE USZODA 
XI., Kondorosi út 14. Tel.: 372-3482

Nyári Törptábor: JÚLIUS 9.–13., 16.–20., 23.–27. 

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ 
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300, 06/20/957-2598

Szivárvány Gyerektábor 2007: AUGUSZTUS 
21.–24., 27.–31. 

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868/115

Zsebibaba Játszóház: AUGUSZTUS 17-ÉIG heti tur-
nusokban hétfőtől péntekig 7.30–16.30 óráig. 
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 folyamán 
táborböngésző sarok teszi lehetővé az „offline” 
keresgélést az adatbázisban. A táborokról rész-
letesen olvashatnak az Újbuda honlapján, a 
www.ujbuda.hu/esemeny.php menüpontban.

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

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13. 
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412 

ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu



Az akrobatikus 
Capoeira

Nézzük, 
ki a nyertes?

Mary Zsuzsi: 
Almát eszem...

Szandi is régi 
motoros már

SZENTIVÁNÉJ 7ÚJBUDA 2007. JÚLIUS 4.

A legfontosabb küldetés 
a közösség összetartása

Együtt ünnepelt Gazdagrét – színvonalas színpadi program kicsiknek és nagyoknak

úgynevezett Újbuda-tudatépítő kulturális 
és más irányú esemény van egész évben a 
kerületben, amelyet úgy látjuk, egyre töb-
ben értékelnek, hiszen a lokálpatriotiz-
mus felébredt az emberekben. Ezek a leg-
nagyobb, az önkormányzat által megva-
lósított szabadidős rendezvények Újbuda 
három városrészében tavasszal, nyáron és 
ősszel jelennek meg, most már évek óta. 
Úgy vélem, összességében igénylik ezeket 
az emberek, szükség van a szórakozásra, 
kikapcsolódásra, de hangsúlyozom: nem 
valami helyett, hanem sok minden más 
mellett. 
 A véleményládából arra is fény derült, 
hogy sakk-, illetve kártyasátrat is szeret-
nének a látogatók, babaprogramokat is 
kértek, de voltak olyanok, akik az ingyen 
sörért lobbiztak üzenetükben. Többen hi-
ányolták a megszokott állatsimogatót, ami 
ezúttal az állatok érdekében, a nagy hő-
ség miatt nem valósulhatott meg. Egy 41 
éves hölgy ezt írta: „Hívjátok meg az Irigy 
Hónaljmirigyéket, mert sirályok!”. Bár 
minden kívánság ilyen hamar teljesülne! 
Ugyanis a szeptember első hétvégé-
jén megrendezendő feneketlen-tavi 
bulin ők lesznek a szombat este fő 

attrakciója, egy élő, más-
fél órás szuperprodukci-

óval, fantasztikus lát-
ványelemekkel. 

 A sz er-
v e z ő k  k ö s z ö -

nettel tartoznak 
a főbb támoga-

tóknak: Buda-
pesti Erőmű, 
UPC, Su-
z u k i Plusz, 

F o r d -
Volvo Iva-

nics, T-Mobile.
Köszönet illeti 

a Főnix men-
tőszolgálat és az 

Újbuda Priz-
ma munka-
társait, és per-
sze az őrző-
védő csapatot, 

akik ezúttal is a 
két valóban „oszlopos” 

tag, Zoli és Pali ve-
zetésével dol-

goztak.
M.G.

Nem shakespeare-i mese 
Réges-régen, amikor ez a történet kez-
dődött, Szent Iván neve alatt valójában 
Keresztelő Szent Jánost értették, aki-
nek ekkor ünnepelték a születésnapját, 
méghozzá örömtűzzel, jelezvén, hogy 
közel a Megváltó érkezése. A „mese” az 
évszázadok során egyre több elemmel 
gazdagodott, megihletve írókat, köl-
tőket. Versek, drámák, színjátékok és 
babonák születtek és hagyományozód-
tak a 21. század emberére is. Június 24. 
a nyári napforduló időpontja, ekkor a 
leghosszabb a nappal, innentől már csak 
egyre rövidül. Ilyenkor van a Múzeu-
mok Éjszakája is, ekkor állítanak tábor-
tüzet, hogy a szerelmesek átugorhassák, 
hiszen ha ezt egymás után háromszor 
megteszik, hamarosan örökre eggyé forr 
majd útjuk… Gazdagréten természete-
sen  volt máglyarakás. 

Egész hétvégés program
Pénteken már kora délutántól működött 
a vidámpark, ugyanis ezúttal a gazdag-
réti gyermekek kedvezményt is kaptak 
Újbuda önkormányzatának jóvoltá-
ból, ehhez pedig a játékokat üzemelte-
tő vállalkozó is hozzájárult. Az akciót 
Gazdagrét pedagógusai segítették meg-
szervezni, Győrffyné Molnár Ilona, a hu-
mánszolgálati igazgató koordinálásával. 
Az immár ugyancsak hagyománnyá 
vált péntek esti lovasbemutató szerve-
zője a Gazdagréti Közösségi Ház volt. 
Mint kiderült, nemcsak őseink öltözkö-
dését, harci szokásait, fegyvereit figyel-
hette meg a közönség, de volt olyan kis-
gyerek, aki életében először látott lovat 
élőben, az ő számára ez a nap ettől vált 
felejthetetlenné. Persze a kicsik körében 
osztatlan sikert aratott Domonkos Béla 
Bábszínháza is, amely először szerepelt 
itt, Gazdagréten, a fogadtatás láttán pe-
dig biztosan nem utoljára. Egyébként 
érdemes még visszakanyarodnunk a 
péntek estéhez, amely rendkívül barát-
ságos légkörben telt, megtudtuk, hogy 
voltak olyan családok, akikhez vendégek 
érkeztek, hogy együtt bulizhassanak a 
hétvégén. A Muzsikus Kávéház pedig 
New Orleans hangulatát is elhozta ne-
künk erre az estére. 
 A hétvége valóban fergeteges han-
gulatban telt, a színpadi programok ez-
úttal sok dicséretet kaptak. Tudjuk ezt 
a személyes beszélgetésekből, de legin-
kább az ezen a rendezvényen is működő 
véleményládából. Sokan írták, hogy a 
programok kezdődjenek korábban: ez 
elmúlt néhány évben épp az a kérés fo-
galmazódott meg, hogy a délelőtt és a dél 
teljen csendesebben az ott lakók pihenése 
érdekében. Írták, hogy hiányzott a tű-
zijáték: ugyancsak a lakótelepen élőkre 
való tekintettel mondtak le idén erről a 
szervezők, hiszen ezeknek a házaknak 
az akusztikája nehezen viselhetővé teszi 
az azzal járó zajt. Ugyanezen ok miatt 

került sátor a színpad 
fölé, no meg persze 
azért, hogy a nagy 
melegben, a még dél-
után is erősen tűző 
napon ne legyen kel-
lemetlen a nézőknek. 
Egyébként lapzár-
tánkkor az ujbuda.hu 
oldalon feltett kérdés-
re, nevezetesen, hogy 
legyen-e jövőre tűzi-
játék, a válaszadók 48 
százaléka igennel, 40 
százalékuk nemmel 

válaszolt, míg 11 
százalékuk azt 

állította, hogy 
m i n d e g y . 
E b b ő l  a 
röpke kis 
f e l m é -
résből is 
l á t sz i k , 
h o g y 
n e m 
kön ny ű 
minden 
k í v á n -
ságnak 
m e g -
felelni. 
Molnár 
G y u l a 
polgármester egyébként az 

ÚjbudaTV-nek erről így nyi-
latkozott: – Minden évben és 

minden rendezvényen felmerül, 
hogy a programok jók vagy nem, 

szélsőségesen oszlanak meg a vélemé-
nyek arról is, hogy a fellépők tet-

szenek-e vagy sem. Szerintem 
a közösség összetartozása 

az esemény legfonto-
sabb küldetése. 
Számos kerület- és 

A véleménylá-
dából előkerülő sok-
sok megjegyzés közül 
talán a legkedvesebb 
egy 54 éves hölgy 
üzenete volt: „Jövő-
re veled ugyanitt” 
– örömmel teszünk 
eleget a kedves in-
vitálásnak, de előt-
te volna még egy 
randevúnk: 

Tóparti Újbuda 
Party , szeptem-
ber 1–2., 
Feneketlen-tó 

A rendezvény Újbuda Önkor-
mányzatának jóvoltából valósult 
meg a Média 11 szervezésében. 

A szervezők továbbra is várják 
ötleteiket és javaslataikat: tele-
fonon mindennap 10 és 15 óra 
között: ÚjbudaTV, 246-62-59  
Levélben: ÚjbudaTV, 1118 
Csíki-hegyek utca 13.
E-mailben: media@ujbuda.hu 
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ÚJBUDAI ÍZEK

A Marcipán Konyha ajánlata

Ezen a napon történt – július 4.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1912-
ben Kamil Beduar cseh költő, műfordító. 
Ez legismertebb kötete (N, K, A, T). 13. Iz-
raeli légitársaság. 14. Argentin füves síkság. 
15. Ötlet. 17. Az elején lőporos! 18. Műsort 
közvetítő. 19. Erre a helyre csap. 20. Lakóhe-
lyiség. 22. Tantál vegyjele. 23. … Kobo, japán 
író. 24. Éneklő szócska. 25. Jobbágy kötelező 
ingyenes munkája. 27. Pástétommal töltött 
finom kelt tészta. 29. Pitti Katalin. 31. Taszít. 
32. Hónaphoz köthető. 33. Durva posztó. 35. 
Német tanács. 37. A felületére szalad. 39. Ga-
bonafej. 41. Védelmez. 43. Térköz. 45. Fér-
finév. 46. Elhantol. 48. Függőzár. 50. Hang-
szer. 51. Vízben tempózó. 52. Eric Kästner 
regényhőse. 54. Verskellék. 56. Görög autó-
jel. 57. Távgépírós összeköttetés. 59. Otthon. 
61. Kutya. 63. Kaszáló. 64. Személyes név-
más. 65. Szárazföldbe benyúló keskeny ten-
geröböl. 67. Rádiólokátor. 69. Vésett alakos 
ábrázolással díszített drágakő. 71. KÁÉ. 72. 
A távolabbi személyeket. 73. Prágai agyag-
szobor. 74. Rodolfó (Rezső). 75. 1776-ban 
ezen a napon írta alá Benjamin Franklin 
Pennsylvania egyik képviselőjeként a Füg-
getlenségi Nyilatkozatot. Franklin érdeme 
az is, hogy szemüvegben először alkalmaz-
ta ezt a fizikai eszközt (B, K, E).
FÜGGŐLEGES: 2. Maga mögött hagy. 3. Fű-
szernövény. 4. Orosz repülőgépjelzés. 5. Lel 
betűi keverve. 6. Helyhatározó szó. 7. 2001-
ben elhunyt érsek, pápai nuncius (Lajos). 8. 
Yoko …, John Lennon özvegye. 9. Molibdén 
vegyjele. 10. Összetételekben televíziós kép-

technikával való kapcsolatot jelöl. 11. Bode-
ga része! 12. Helyet foglal. 13. Ezen a napon 
született 1927-bene Gina Lollobrigida olasz 
filmszínésznő. 1959-ben játszott ebben a 
filmben (Ö, L). 16. 1845-ben ezen a napon 
született Szinyei Merse Pál festőművész. 
1878-ban készítette ezt a képét (V, E). 18. 
Klasszikus munka. 19. Korsószerű ivóedény. 
21. Sétapálca. 23. Vissza: út, latinul. 26. Ro-
mán. 27. Szinyei Merse 1883 és 1894 között 
dolgozott ezen a festményén. 28. Alávaló. 
30. Férfi becenév. 32. Drót. 34. Pléh. 36. Ritka 
férfinév. 38. Szinyei Merse Pál 1874-ben fes-
tette ezt a képét. 40. Asztácium vegyjele. 42. 
Zene fele! 44. Hunyadi László szerelme (Má-
ria). 47. Érctelep. 49. Hátsó-Indiában honos, 
igen kemény, hajóépítésre használt fa. 53. 
A New York-i operaház népszerű neve. 55. 
Hasi szerv. 58. A szerelmi költészet múzsája 
a görögöknél. 59. Matematikai határérték. 
60. Baranya megyei szláv népcsoport. 62. 
Tévesztés. 64. Színültig. 66. Rostély. 68. Az 
alaphangsor 2., 3. és 4. hangja. 69. Szurkoló 
bánata/öröme. 70. Római 2050. 73. Liba-
hang. 74. Gion Nándor.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 75., függ. 13., 16., 27. 
és 38. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: július 11. A 16. 
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Palomar 
Ballroom, Swing, The Green Helmet, 
Vainöa Altonen, Orvostudományi”. 
A 16. SZÁM NYERTESE: Sike József 1055 Buda-
pest, Stollár Béla u. 3/a. A könyvnyeremény 
a szerkesztőségben 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.

Ebben a két hétben romantikusabb hangulat 
lesz úrrá önön. Gondolatban szívesen időzik 
múltjának egy-egy kedves állomásán, amit 
szebbnek is láthat, mint amikor benne élt. Sze-
rencsére ez nem jelenti azt, hogy figyelme elte-
relődik a jelen problémáiról. A Vénusz-bolygó 
kedvező fényszöge sokat segít az ön jegyének 
abban, hogy érzelmeit most úgy mutassa ki 
környezete felé, ahogyan valóban megéli azo-
kat, s ez nagy támasz lesz abban, hogy fontos 
emberi kapcsolatai jól alakuljanak.

július 2.–július 15.
HOROSZKÓP

Energikus, vidám periódus áll ön előtt, amikor 
módja lesz kiélvezni a forró nyár áldásait. Ha 
az előző két hétben volt szabadságon, akkor 
még jobban érzi magát a bőrében, ha azonban 
ez bármi oknál fogva kimaradt, akkor ez a 
két hét remek lehetőségeket sejtet az utazásra. 
Most a szokottnál valamivel nyitottabb is lesz 
az új dolgokra, mint általában. Örömét fogja 
lelni, ha olyan helyre megy, ahol esetleg még 
nem volt, vagy olyan dolgokat fedez fel, ame-
lyek szélesítik látókörét. A Bika-hölgyek az ét-
kezésben is kedvet kapnak valami újításra.

Mintha ebben a két hétben kissé megtorpant 
volna a korábbi időszak nagy lendülete, sőt, 
egyes napokon akár még levertebbnek, fára-
dékonyabbnak is érezheti magát. Higgye el, 
nincs ebben semmi rendkívüli, hallgasson 
inkább a szervezete jelzéseire. Ha módja van 
rá, vegyen ki néhány nap szabadságot. Igaz, 
hogy alaptermészetétől eltérően most nem-
igen lesz kedve utazni, de olykor még az ön 
mozgékony lényének is jót tesz a passzív pi-
henés – netán egy kis lustálkodás is.

Július első hetében még mindig elevennek, 
magabiztosnak érzi magát, de a második hé-
ten már apróbb feszültségek üthetik fel a fejü-
ket. Gondolja át, nincs-e valami, ami a lelke 
mélyén nyomasztja. Az ön számára különö-
sen lényegesek az emberi kapcsolatok, ha te-
hát ezekben nincs rend, a szervezete akár szo-
rongással, nyugtalansággal is reagálhat. Ha 
ebben a két hétben ünnepli a születésnapját, 
egy nem várt meglepetést fog kapni valakitől.

Nehezen viseli el, ha valaki felhánytorgatja egy 
kisebb, a múltban elkövetett hibáját, de szeren-
csére sikerül fékezni felindultságát, és nem ke-
rekedik komoly vita ebből. Július első hetében 
olykor úgy érzi, hogy szerettei bosszantják, de 

még mielőtt bármit mondana, számoljon el 
háromig. Anyagi helyzetén belül jól alakulnak 
a dolgok, de ez persze nem jelenti azt, hogy 
minden korábbi tervét egyszerre meg tudja 
valósítani. Ennek az időszakban minden élet-
területen a türelem a mottója.

Ez a forró nyári két hét csendes, nyugodt idő-
szakot kínál. Vallja be, önnek most éppen er-
re van a legnagyobb szüksége. Kicsivel több 
munkája vagy hivatalos elintéznivalója lesz, 
mint ahogyan azt tervezte, ám könnyedén 
meg fog vele küzdeni. Hétvégeken több olyan 
helyre hívják, ahova a lelke mélyén sem-
mi kedve nincs elmenni. Tétovázik is, hogy 
megbántsa-e a meghívóját vagy részt vegyen 
a nem kívánt programon, de végül sikerül 
úgy megoldania a kérdést, hogy a „kecske is 
jól lakjon és a káposzta is megmaradjon”.

Július első hetében valami túl szépnek tűnő 
ajánlatot kínál fel önnek a sors, azonban legyen 
elővigyázatos. A Mérleg jegyének szülötteire 
kiváltképpen igaz, hogy döntéseit többször és 
alaposan kell átgondolnia, jól teszi tehát, ha ez-
úttal is ennek megfelelően cselekszik. Utólag el 
fogja ismerni: nem minden arany, ami fénylik. 
Munkájában egy kissé megtorpanva érzi ma-
gát, nem igazán mennek úgy a dolgok, aho-
gyan szeretné. Ám ha hétvégeken sikerül egy 
picit lazítania, mindent más színben fog látni.

A forró július első napjaiban a régi, jól is-
mert hatalmas maximalizmusával veti 
bele magát a munkájába, azonban hamar 
szembesülnie kell azzal, hogy vagy a mun-

katársai, vagy a körülmények gátolják nagy 
lendületét. Van néhány nagyszerű ötlete, 
ám ezek mintha süket fülekre találnának. 
Ráadásul pénzügyei sem alakulnak úgy, 
ahogyan szeretné. Mit lehet ilyenkor tenni? 
Nos, semmi mást, mint türelmesen várni a 
kedvezőbb alkalomra. Az ön életében in-
kább a lazításnak, mint a dolgok elindításá-
nak jött el az ideje.

Egy baráti körön belüli vita nagyobb gondot 
ró önre, mint amire felkészült. Ne vegyen 
részt túl mélyen olyan dolgokban, amelyek 
végső soron nem önre tartoznak, úgysem 
tudja felvállalni a békebíró szerepét. Egy 
idősebb rokon is több figyelmet igényel, 
ezért rangsorolnia kell, hogy idejét és ener-
giáját mire, illetve kire áldozza. Bármennyi-
re is szeret emberek között lenni, bizony jú-
lius első két hetében több olyan nap is lesz, 
amikor egyedüllétre vágyik.

Kommunikációs készsége nincs csúcsformá-
ban, mi több, egyes napokon egyenest úgy ér-
zi, hogy a szavak inkább a félreértések forrásai. 
Így ha lehet, kerüljön el minden összetűzést. 
Az előző két héthez hasonlóan még mindig 
az az érzése, hogy embertársai sokat várnak el 
öntől, ami nem hat jól az önérzetére. A legjobb, 
amit tehet, ha készít egy képzeletbeli leltárt az 
elmúlt időszak sikereiről és kudarcairól. Látni 
fogja, hogy több az előbbi, mint az utóbbi. 

A július egy sikerélménnyel toppant be az 
életébe, ami persze nem feltétlenül valami 
eget verően nagy dolog, hanem inkább egy 
régebbi probléma vagy vitás ügy megoldá-
sa. Ez pedig derűvel és magabiztossággal 
tölti el. Embertársai most még a szokottnál 
is jobban keresik majd a társaságát, mert jó 
kisugárzásából észrevétlen és akaratlan má-
soknak is adni tud.

Kisebb szorongás támadhat önben valami 
olyasmi miatt, amit korábban úgymond a 
„szőnyeg alá söpört”. Ne tetézze a bajt, in-
kább nézzen szembe minden megoldatlan 
problémával, még akkor is, ha ez kezdetben 
kellemetlen. Hallgasson az ösztöneire, mert 
azok a legjobbat sugallják! Lehet, hogy eh-
hez valamivel több egyedüllétre van szüksé-
ge, de ez a legjobbat hozza ki önből.
Július közepétől már sokkal jobban fogja 
érezni magát.

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile
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Nagy András
Négyfős rablócsapat 

Június 17-én 14 órakor, egy VW Golf 
a XI. kerületi Gellért téren megállásra 
kényszerített egy másik gépjárművet, 
majd az előbbiből négy férfi ugrott 
ki, egyikük kezében egy viperával. A 
megállított járműben egyedül ülő sze-
méllyel közölték, hogy adja át a nála 
lévő készpénzt. A sértett közölte, hogy 
nincs nála pénz, ekkor az elkövetők a 
gépjárműjéből kivettek öt üveg italt, 
melyek a jobb első ülésen voltak, visz-
szaszálltak autójukba és a Szabadság 
hídon át elhagyták a kerületet. A sér-
tett megfelelő távolságból követte a 
rablók autóját, közben pedig telefonon 
értesítette a rendőrséget. Az V. kerületi 
kapitányság járőrei a sértettől kapott 
információk alapján megtalálták és 
megpróbálták feltartóztatni a rablók 
kocsiját, amelynek sofőrje többször, 
szándékosan nekihajtott a járőrautó-
nak. Elfogásukat az időben megérkező 
erősítéssel sikeresen végrehajtották, sé-

RENDŐRSÉGI HÍREK

rülést senki nem szenvedett. Az elkövetők 
egyikének nem volt elég a csoportosan el-
követett rablás, valamint a hivatalos sze-
mély elleni erőszak elkövetése, kihallgatá-
sa során megpróbálta megvesztegetni az 
őt meghallgató rendőrtisztet, neki ezért a 
tettéért is felelni kell. 

Írt a rendőröknek 
– ez lett a veszte

A sasadi hegyoldal területén a nyári idő-
szak beköszöntével elszaporodtak az úgy-
nevezett besurranásos lopások, mikor az 
elkövetők kihasználták a nyitva hagyott 
ablakokat, és dolog elleni erőszak nélkül 
jutottak be a lakásokba s szedték össze 
a lakók értékeit. A kerületi kapitányság 
nyomozói már régen vélelmezték, hogy 
ki az elkövető, de mivel soha semmilyen 
értékelhető nyomot nem hagyott maga 
után, és tetten érni sem tudták, a gyanú 
csak gyanú maradt. Az elkövető, aki több 
tucat cselekményt ismert el a jelenleg 
folyó nyomozás során, annyira maga-

biztosnak érezte magát, hogy az egyik 
általa kifosztott lakásban saját kezűleg 
írt üzenetet hagyott a rendőröknek, 
melynek lényegi tartalma az volt, hogy 
őt nem lehet elkapni. Ez lett a veszte, 
az ügyben kirendelt írásszakértő meg-
állapította, hogy a kézírás tulajdonosa 
a nyomozók által addig gyanúsított 
személy. 

Sértetteket keresünk
Korábban hírt adtuk arról, hogy Al-
bertfalva területén sikeresen elfogtak 
két személyt, akik akkor 11 darab gép-
járművet törtek fel és vettek ki belőle 
különböző értékeket. A jelenleg folyó 
nyomozásban a két elkövető több mint 
harminc hasonló jellegű bűncselek-
ményt ismert el, melyet mind a XI. 
kerületben követtek el. Várjuk azon 
gépjármű-tulajdonosok jelentkezését, 
akiknek Albertfalva területén feltörték 
járműveiket, de ezt hatóságunknak ak-
kor nem jelezték.

– Taxit, úszómedencét, kisvendéglőt!

Hétvégi kirándulás

A Budaörsi Játékszín vendégszereplését élvez-
hették a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban vakáci-
ózó újbudai gyerekek. A Micimackó című zenés 
előadást Újbuda Önkormányzata finanszírozta, 
melyhez Bács Márton alpolgármester kívánt a 
kis nézőknek jó szórakozást.

Balu gazdag nyári bucija
HOZZÁVALÓK: puha kifli vagy zsemle, 
csöves kukorica, paradicsom, fejes salá-
ta, sárgarépa, lilahagyma, mustár vagy 
ketchup, sovány húsféle kétszer átdarál-
va, előfőzött vörösbabkonzerv, szűz olaj 
vagy vaj.
ELKÉSZÍTÉSE: A család ízlése szerint vá-
lasszunk húst, lehet marha, sertés vagy 
szárnyas, a lényeg, hogy sovány legyen 
és kétszer daráljuk át. Fűsze-
rezzük sóval borssal, ke-
vés reszelt 

hagymával, valamilyen keleti fűszerrel, 
jól dolgozzuk el és kevés vajon lapos po-
gácsákat süssünk ki. Közben reszeljünk 
sárgarépát, aprítsunk hagymát, szeletel-
jük vékonyra a paradicsomot, a kukori-
cát pedig ízlés szerint vágjuk darabokra 
és főzzük sós vízben puhára, majd a hús 
zsírjába tegyünk még vajat, és forgassuk 
át a kukoricákat. Tálaláskor a babkon-
zervet egyszerűen hidegen kínáljuk, 
az előmelegített péksüteménybe bőven 
tegyünk a hozzávalókból, köretként 
hagymát, salátát, kukoricát, valamint 

reszelt répát kínáljunk. 
Az ínyencek bundás 

halrudacskákat is 
k isütnek az 

uzsonná-
hoz.
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Fantáziadús alkotások az Alma Galériában

A lehetetlen leképezése
A Budai Sport Általános Iskola Alma 
Galériájában Barabás Márton festőmű-
vész műveiből nyílt kiállítás. A koráb-
ban hosszú ideig kerületünkben élő és 
alkotó mester ma is ezer szállal kötődik 
Újbudához, s baráti kérésre szívesen 
állította ki itt a munkáit. 

A most 55 éves Barabás Márton a kortárs 
magyar képzőművészet egyik külföldön 
is ismert alakja. Európa több országában 
kiállított már, de képeit-szobrait megis-
merhették Egyiptomban, Indiában is, ahol 
önálló tárlatai voltak. A kicsinyke, de jól 
felszerelt Alma Galériában megtalálhatók 
a művész munkásságának legjellemzőbb 
darabjai, így a festmények mellett csipke-
szerű, spirálformájú, síkplasztikái, zon-
gorabillentyűkből készített két szobra és 

régi, leselejtezett könyvekből összeállított 
tárgyegyüttese. Abban a szerencsében ré-
szesülhettem, hogy a kiállított alkotásokat 
a mesterrel együtt szemlélhettem meg, és 
amikor egy-egy kép keletkezéstörténeté-
ről szólt, egyben felfedte alkotói módsze-
reinek titkait is.  
 A kiállítás központi helyét uralja a fe-
kete zongorafedélre festett Nadrágba bújt 
felhő című mesteri munkája. Ez a kép ma-
gántulajdonban van, de a nyolcvanas évek 
elején több hasonlót is készített, a párja 
a Magyar Nemzeti Galéria XX. századi 
állandó kiállítási anyagában szerepel. A 
kép alkotásához és a címválasztáshoz egy 
olyan Majakovszkij-poéma adta az ötletet, 
amely egy nemzedék vágyálmáról szólt. A 
kép közelében egy másik alkotása a zon-
gora belső szerkezét tárja fel, amelyet csak 

Variációk zongorára: hangban, képben, tárgyban

eszközként használt ahhoz, hogy belső vi-
lágát, szobrászati elképzeléseit kifejezze. A 
zeneművészet már gyerekkorában megha-
tározta gondolkodását, egykor a Váli utcai 
iskola melletti épületben tanult zongoráz-
ni. Azóta is izgatja a zongora struktúrája, 
amelyet aztán képeibe is beleépít. 
 A tárlaton megismerkedhettünk a leg-
újabb festői irányultságával is. Félabsztrakt 
képei festői elemek, ecsetvonások, töredé-
kek szétszabdalt apró áramlásaiból, ütkö-
zéseiből teremtenek képi harmóniát. Mert 
Barabás művészetének egyik alapkérdése 
az is, hogy miként lehetséges a „lehetet-
len” leképezése. Festményein nyomon 
követhetjük az irreális és a reális tudatos 
egymásba mosását – ez teszi zseniálissá 
alkotásait. 

Deák Attila

Keserédes mesék 
Párizs külvárosából

A Tranzitban mutatták be Faïza Guène könyvét

Szemtelenül fiatal, mindössze tizenhét 
éves volt, amikor berobbant a francia 
irodalmi életbe. Ekkor írta ugyanis a 
Soha sehol senkinek című regényét, 
melynek kézirata szinte véletlenül 
került a párizsi Hachette könyvkiadó 
egyik szerkesztőnőjének a kezébe. 
Ennek már három éve, és Faïza Guène 
könyve magyar változatának megjele-
nése alkalmából júniusban Magyaror-
szágra látogatott. 

Faïza Párizs arab bevándoroltak lakta kül-
városi negyedében él algériai származású 
szüleivel és testvéreivel. Nemrégiben fejez-
te be első filmjét, a Csak szavak forgatását, 
és tavaly ősszel kezdte meg tanulmányait 
a Sorbonne-on, ahol irodalmat hallgat.
 A fiatal tehetség életrajzi indíttatású 
regénye, a Soha sehol senkinek hősnője, 
Doria is Párizs egy meglehetősen rossz 
hírű külvárosában él az édesanyjával. A 
környék, a hangulat a könyvmolyoknak 
ismerős lehet. Émile Ajar (azaz Romain 
Gary – álnéven) három évtizeddel koráb-
ban írta meg az Előttem az élet című – sze-
rintem – alapművet. Momo mai „unoka-
húga” is a helyét keresi a számára félig ide-
gen és meglehetősen tartózkodó francia 
nagyvárosban, és az odamondogatásért 
sem kell a szomszédba mennie.
 Mihez kezd egy kiskorú, ha törté-
netesen arab bevándorlók gyermeke, és 
Párizsban kell élnie? Ráadásul csóróként. 
Mindezt úgy, hogy apja egy reggelen taxi-

ba ült és örökre faképnél hagyta a családját. 
Visszament ugyanis Marokkóba, hogy ott 
feleségül vegyen egy fiatalabb és terméke-
nyebb nőt, remélve, hogy az majd végre fiút 
szül neki. Doria egyedül marad analfabéta 
édesanyjával, aki a negyed egyik lepukkant, 
ócska szállodájában takarít éhbérért. Sze-
gényes lakásukba egymásnak adják a kilin-
cset a gyámügyi és szociális előadók, kifo-
gástalanul manikűrözött körmű hölgyek. 
Aztán ott vannak a lány barátai, például 
Hamudi, a börtönviselt, a jég hátán is meg-
élő spanglikirály, akivel Doria órákig tartó 
eszmecseréket folytat toronyházuk előcsar-
nokában, különös tekintettel Rimbaud-ra 
vagy a Doriát korrepetáló, pattanásos képű 
Nabil, „a nagy nulla”, aki orvul megcsókol-
ja a lányt, és ettől egyszeriben más színben 
tűnik fel a világ – és maga Nabil is… 
 Faïza Guène humorral szelídített élet-
képeiben a színesek lakta külvárosokban 
uralkodó erőszak okait, gyökereit, a ki-
törés lehetőségét mutatja be, mindezt egy 
életigenlő fiatal lány szemével, akiből árad 
az életöröm, az elevenség, és az olyan szö-
vegek, mint „amikor kicsi voltam, mindig 
levágtam a Barbie babák haját, mert az 
övék szőke volt, és levágtam a cickójukat 
is, mert nekem nem volt”. Vagy hogy „ma-
ma azt mondta, tiszta baromság a nyuga-
tiaknak az a mániája, hogy nevet adnak a 
természeti csapásoknak. Szeretem ezeket 
a pillanatokat, amikor anyám és én ilyen 
érdekes, mély beszélgetéseket folytatunk”.  

- rózsa -

Klasszikus stíluskavalkád
Ray Charles-emlékest az A38-on

Több mint egy tucat kiváló zenész játéka 
és örökzöld slágerek egy nyári estén – ez 
a kombináció izgalmas szórakozással 
kecsegtet. Dzsessz, soul, blues, gospel, 
rythm and blues, rock and roll, és egy 
legendás muzsikus, aki ezeket sikert 
sikerre halmozva ötvözte: Ray Charles. 
Az A38 állóhajó emlékestjén népszerű 
hazai előadók szólaltattak meg olyan 
házibulikedvenceket, mint a Hit The 
Road Jack.

Az Amerikai Egyesült Államok egyik 
„nemzeti intézménye”, Ray Charles élete 
éles ellentétben állt fényes karrierjével. Hét-
éves korában megvakult, tizenöt évesen el-
veszítette a szüleit, lelki vívódásait egy ideig 
kokainnal és heroinnal próbálta feloldani. 
Első lemeze 1949-ben jelent meg, ettől kezd-
ve nem csupán rajongóinak számát növelte 
töretlen lendülettel, hanem sorra gyűjtötte 
a kritikusok elismerését is. A különböző 
könnyűzenei stílusokban egyaránt mara-
dandót alkotott, egyéni, egyszerűen felis-
merhető dallamvilágot teremtett. Összesen 
húsz Grammy-díj fűződik a nevéhez.

 A három évvel ezelőtt, hetvennégy 
éves korában elhunyt legendás művész 
munkásságából nyújtottak remek váloga-
tást Fekete Jenő és zenésztársai. A Muddy 
Shoes bluesegyüttes frontembere tavaly 
a Művészetek Palotája Nemzeti Hang-
versenytermébe szervezett először Ray 
Charles-emlék-
estet. Az akkor 
negyven mu-
zsikusból álló 
gárda fele lépett 
most fel az A38-
on. A koncert 
bevételével ez 
a l k a l o m m a l 
is a Vakok és 
Gyengénlátók 
Közép-magyar-
országi Regio-
nális Egyesü-
letét kívánták 
támogatni. 
 Hiába ját-
szottak azonban 
együtt olyan 

népszerű előadók, mint Somló Tamás, 
Török Ádám, Roy és Ádám, Tóth Veroni-
ka, Fekete Gyula szaxofonos, Szabó Tamás 
szájharmonikás, Egri János basszusgitá-
ros, Mezőfi István dobos, a hajón méltat-
lanul kevesen voltak kíváncsiak rájuk. A 
telt házat viszont pótolta az érdeklődők 
lelkesedése, akik nagy tapssal jutalmazták 
a rangos fellépőket az andalító dalok és a 
pezsgő ritmusú slágerek harmóniájával 
keltett fergeteges hangulatért.

Szamos Márton

Népszerű előadókkal telt meg a színpad a Ray Charles-emlékesten

Öreg fotós akttal álmodik
Fotókiállítás nyílt a gazdagréti Rét Galériában

Ez év januárjában új 
művészeti klub kezdte 
meg működését a Gaz-
dagréti Közösségi Ház-
ban: az APS Fotóstúdió, 
mely második kiállítását 
rendezi a Rét Galériában.  
Oláh Antal tárlata a nyári 
szünet előtt sok érdeklő-
dőt vonzott a klubtagok, 
a barátok és a környékbeli 
lakosok közül.

Az alkotó képzőművészeti 
pályára készült, és a fényké-
pezés először csak témake-
reső eszköz volt a rajzaihoz. 
Idővel a rajzolás elmaradt, 
a fotózás szeretete viszont 
megmaradt. 
 Már az általános iskolá-
ban megtanulta a laborálást. 
Ugyan műszaki területen szerzett végzett-
séget és jelenleg – túl a hatvanon – is ott 
dolgozik, de ugyanolyan lelkesen keresi 
mondanivalójának képi megformálását, 
mint huszonévesen. 
 Már fiatalon bekerült a fotós életbe: 
1971-ben a „FOTÓ” újság pályázatán dí-
jazták az egyik képét. Később fotószak-
köröket vezetett a főváros különböző mű-
velődési intézményeiben, és díjakat nyert 
országos pályázatokon. Ott volt a Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetségének megalakulásánál, majd ké-
sőbb tagja lett a vezetőségnek is.
 A képek többsége digitális technikával 
készült fotómontázs. Műveiben a női test 

ábrázolása soha nem öncélú, és különös 
módon másokkal szemben nem is az esz-
tétikumot emeli ki belőle, hanem szeret-
né, ha a látványon és a hangulaton kívül 
valamilyen gondolatot is hordoznának a 
különböző terekbe helyezett aktok. Lát-
hatunk drámai érzéseket megfogalmazó 
képeket, és olyanokat is, amelyek kifeje-
zetten a humorra építenek. Érdekessége 
a kiállításnak az is, hogy több kép párban 
jelenik meg, így azt a képzetet keltik a 
szemlélőben, hogy ők is részesei egy tör-
ténetnek vagy egy időutazásnak, melynek 
képírója, valamint szervezője Oláh Antal, 
a fotós.

Kép és szöveg: ElCristo
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó 

lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves tapasz-
talat. www.banalp.hu, 361-4287.

NAGY Kékség Ingatlaniroda a XI. kerület speci-
alistája. 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

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

XI., EPER utcánál 55 nm-es + erkély (5 nm), két 
külön nyíló szobás (23, 12 nm) + garázs (20 nm) + 
kocsibeálló + tároló (7 nm) kilenclakásos, klinkertég-
lás épületben, panorámás lakás eladó. Ingatlanosok 
kíméljenek! Irányár: 26,8 MFt. 06/30/914-5089.

XI., SIROKI utcánál, csendes, 69 nm-es, 3 külön 
nyíló szobás, igényesen, műszakilag is felújított, világos, 
legfelső emeleti, cirkófűtéses, külön WC-s lakás eladó, 
jó állapotú, nem körfolyosós, liftes, tizenkét lakásos 
társasházban. Irányár: 21,9 MFt. 06/30/914-5089.

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.

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

XI., GELLÉRT térnél, Orlay utcában, műemlék-
házban, 75 nm-es, 2 szobás, napfényes, felújított 
öröklakás, tulajdonostól eladó. 06/70/275-1852.

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

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

XI. KERÜLET Villányi utcában 134 nm-es tár-
sasházi lakás az első emeleten 38 M Ft-ért eladó. 
Bővebb információért látogassa meg weboldalun-
kat: www.athomebudapest.hu, ref.6727 számon.

TELJESEN felújított családi ház a XI., Náday ut-
cában, 300 nm 98 millióért. Bővebb információért 
tekintse meg weboldalunkat: 
www.athomebudapest.hu, ref. 6759 számon.

BUDAFOKON 750 nm, körpanorámás építési 
telek tulajdoni joga eladó. Tel.: 06/30/486-2408.

HERCEGHALMON 1080 nm-es telken, 190 
nm-es kétszintes, kétéves családi ház, teljes köz-
művel 35 millióért eladó. Tel.: 06/20/222-5701.

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 XI.,  Erőmű utcában 20 nm-es helyiség 
iroda, vagy raktározási célra. 
Érdeklődni: 350-8662, 06/30/309-3190. 

KÜLÖNÁLLÓ garázs a Beregszász úton kiadó. 
06/70/212-8987.

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.

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.

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

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden 
korosztálynak. 205-6732, Rudas Katalin.

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

PÓTVIZSGÁRA, érettségire felkészít matema-
tikából, fizikából, műszaki tárgyakból mérnökta-
nár. 246-2122.

MATEMATIKAOKTATÁST vállal diplomás 
tanárnő középiskolásoknak, egyetemistáknak 
(Móricznál). 06/30/264-4889.

KORREPETÁLÁS, pótvizsgára felkészítés mate-
matika, angol, német tárgyakból. T.: 06/20/968-5651.

MATEMATIKA-, fizikakorrepetálást, pótvizsgá-
ra való felkészítést vállalok. 06/30/261-1643.

ANGOL-, németoktatás, -korrepetálás, nyelv-
vizsgára, pótvizsgára felkészítés középiskolai ta-
nárnőnél. (Fehérvári út) 06/20/518-6468.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 5.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mes-
ter. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minő-
sített vállalkozás.

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

BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvarias, jól 
képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgozik hét-
köznap, hétvégén. 06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

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

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

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-, villanybojler-
szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-
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

BOJLEREK javítása, cseréje, villanyszerelés A-Z-
ig. Kisebb vizesmunkák olcsón, garanciával. 
Tel.: 06/30/223-4729.

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

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

VILLANYSZERELÉS gyorsszerviz ELMŰ-s 
szakemberrel, korrekt áron, 10 év garanciával. 
06/30/354-6881, 203-2310.

GYORSSZERVIZ. Duguláselhárítás, víz-, vil-
lany-, fűtés- és teljes körű gázkészülék-javítás 
anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24 óráig. 
292-1990, 06/20/334-3438.

VILLANYSZERELŐMESTER kisebb munkákat 
is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.

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

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés duguláselhárítás, kisebb 
munkától teljes kivitelezésig. 06/30/960-2183.

BT. vállal épületgépészeti munkákat, víz-, gáz-, fű-
tésszerelést, generál kivitelezésben is. 06/20/945-1612.

KERÜLETI lakásszervíz vállal víz-, gáz-, fűtéssze-
relést, gázkészülék-javítást, cserét, vízóra-felszerelést, 
teljes körű ügyintézéssel, villanyszerelést, villanyboj-
ler javítást, vízkőtelenítést, klímafelszerelést, még az-
nap garanciával! XI., Karcag u. 28. Tel.: 215-0250.

FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal: Víz-, gáz-, 
fűtésszerelést, tervezést, kivitelezést. Műhely: XI., 
Fadrusz u. 26/B. Tel./fax.: 365-8302, 06/30/966-0542.

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

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők javí-

tása. Farkasréti kisiparos. 06/20/944-9015, 249-2664.
MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal 

vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését, 
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes taka-
rítással 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.

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, hevederzá-
rak. 06/30/961-3794.

ASZTALOS vállal ajtó-, ablakjavítást, szigetelést, 
zárszerelést, küszöbkészítést, szekrényjavítást, zsa-
nérok, pántok cseréjét, bútor összeszerelést. 
251-9483, 06/20/381-6703.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, sző-
nyegpadló fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.

LAKATOS-, kovácsoltvas-, asztalosmunkák, 
kerítések, korlátok, konyhabútorok. Helyszíni javí-
tások. 06/30/960-2183.

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

LAPOS tetők szigetelésének felújítása bitume-
nes és műanyaglemezes szigeteléssel. Tetőkert, te-
tőterasz szigetelés, kerti tó bélelés. Szféra-tect Kft. 
220-2809, 222-8699.

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

LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelése vil-
lás, bitumenes lemezekkel, referenciákkal. Garancia 
10-12 év. Homlokzatfelújítási 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 kőműves munkák. 
Tel.: 220-2029, 06/20/962-0518.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló. Tel.: 226-9959, 06/30/999-7669.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Festés, mázolás, tapétá-
zás, burkolás, villanyszerelés, víz-, gázszerelés, 
parkettásmunkák, takarítás reális áron, minőségi 
kivitelben. 262-6283, 06/30/982-1689.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS A-Z-ig. Kőműves, burkoló, 
gipszkartonos, stb. munkák rövid határidővel. 
Tel.: 06/30/223-4729.

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

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását észárak cseréjét 
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 ta-
karítással. A legkisebb munkától a teljes felújításig. 
06/30/643-1902.

LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempebur-
kolás, kőművesmunkák, parkettázás, villanyszere-
lés, vízszerelés. 06/30/244-5634.

MEGBÍZHATÓ szakember burkolást, kisebb 
kőművesmunkát vállal, egyszerűtől a lehetetlenig, 
garanciával! 06/20/234-0811.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását 
a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal együtt 
garanciával, referenciákkal vállalja magánvállalko-
zó. 204-6793, 06/20/934-6993.

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, vil-
lanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, takarí-
tógép javítása garanciával. 285-3488, 06/30/950-1717.

KERÜLETI gyorsszolgálat. Hűtőgépek, fagyasz-
tók, automata mosógépek, villanybojlerek helyszí-
ni javítása díjtalan kiszállással, 3 órán belül, hétvé-
gén is. Tel: 421-5959, 06/30/942-2946.

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

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

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

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

RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan! 
XI., Budafoki út 16-18. 361-3776.

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fa-
kivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, 
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu

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

FAKIVÁGÁS, kertrendezés. Információk telefo-
non: 06/70/530-6567.

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

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

KERT-, telekrendezés. Favágás, fűkaszálás, 
sövénnyírás, gyepesítés, tereprendezés, kerítés, 
járda, térkő lerakása, egyéb kertészeti-, kőműves-
munkák vállalása. Tel.: 789-2741, 06/20/947-5830.

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

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

KFT., Bt. Könyvelését vállalja közgazdász-adó-
szakértő. 249-2136.

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

FESTÉS, gipszkartonozás, lakásfelújítás. 
Tel.: 06/70/235-1608.

BŐRKABÁTOK, irhabundák átszabása, javítása. 
XI., Bartók B. út 115. 203-7991, 06/30/567-6106.

IRODÁK, lakások, lépcsőházak napi és nagyta-
karítását vállalom. 262-6283, 06/30/982-1689.

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

KÖNYVELÉS, adótanácsadás, internetes adó-
bevallás kedvező áron cégek, egyéni vállalkozók, 
társasházak, magánszemélyek részére adóta-
nácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált mérlegképes 
könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségválla-
lással, Kelenföldi Városközpontnál. konyveles@e-
bevallas.hu, 382-0490, 06/30/951-2977.

ESKÜVŐK és egyéb események fényképezése, 
filmezése, extra igényekkel is. 
Tel.: 06/20/968-5651, http://eskuvo.molnarattila.hu 

IRODÁK, társasházak takarítása vállalkozástól, 
10 éves háttérrel. 06/70/293-3187.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI karbantartást vál-
lalok 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.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalom, 
szakmai háttérrel és referenciával. 06/20/357-1825.

KERTÉPÍTÉST – területrendezést, öntözőrend-
szer, tó, sziklakert, utak építését, burkolását, szak-
szerű növényültetést, növénygondozást, gyepesí-
tést – vállalok referenciákkal, garanciával. Németh 
István kertépítő. 06/30/279-8164.

NAGYTAKARÍTÁS, rendszeres takarítás, szoba-
festés, mázolás, tapétázás. 201-2489, 06/70/245-7388.

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

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

GÉPI földmunka, térkövezés, alapásás, pince-
tömb kiemelés. 06/30/986-5888.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! 

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

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

ÁLLÁS
FŐISKOLÁSOKNAK délutános, 6 órás, tele-

fonos utazásszervezői munka, XII. kerületben, 
Délinél. Érdeklődni 14 óra után: 887-5396.

6 ÓRÁS telefonos ügyintézőket keresünk Kléh 
utcai irodánkba, fix bérezéssel. Nyugdíjasok, rok-
kantnyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Érdeklődni 14 óra után: 
880-9180, 06/70/770-5084.

600–1500 forint/óra díjazással bébiszittereket, 
idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk 
Budapest és környékéről. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

GYÓGYÁSZAT
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai, kozmetológiai 

magánrendelés, általános és gyermekgyógyászat. 
XI., Bartók Béla 57. Bejelentkezés: 466-8328 dr. 
Bánfalvi

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

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-, bronzszobro-
kat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb 
árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet fasor 
16. 410-9886, 06/20/323-4104.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műsza-
ki 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, éksze-
reket, drágakővel, féldrágakővel ezüsttárgyakat, 
evőeszközt, karórákat, dísztárgyakat, antik búto-
rokat, hagyatékot. Louis Galéria: 1077 Budapest, 
Wesselényi u. 19. 317-9938, Internet elérhetőség: 
Louis Galeria.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 

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

EGYETEMISTA fiam részére életjáradéki szer-
ződést kötnék. Ottlakás nem szükséges. 
Tel.: 201-1918, 06/70/255-6955.

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

GYERMEKFELÜGYELETET vállal anyanyelvi 
szintű német nyelvtudással friss nyugdíjas nő. 
06/70/219-6038.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
FORRÁS Tanoda nyári programjaira szeretettel 

várja gyermekek jelentkezését. XI. kerület. 
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 

Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron kezdőknek, haladók-

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

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. Telefon: 06/1-203-6091, 06/20/9732-279

ELADÓ LAKÁS!
Budapest, XI. Kondorosi út 45. szám alatti 4 lakásos kertes társasházban  
még egy, kertkapcsolatos, 81 m2-es lakás (nappali-étkező + 2 szoba),  

11 m2-es terasszal, gépkocsi beállóval megvásárolható!
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„Ez a Verebes tud valamit! A pszicholó-
gián túl is, a testanyag legrejtettebb szer-
kezetét. Ez a Verebes tud összeveszni, tud 
nemet mondani, tud homlokon csókolni 
és tud nagyon hűséges maradni... Remé-
lem, útja – a szabad szellem, egy autonóm 
ember széles, tiszta útjaként marad meg a 
magyar sport gidres-gödrös tájain, és nem 
keresztelik át visszafelé is érvényesített, 
gáncsból és gondolatlanságból születő bu-

kások és kudarcok, Verebes „kálváriájává” 
– írja róla Hernádi Gyula Koltay Gábor 
könyvének előszavában. Tény, Verebes Jó-
zsef sokat vitatott, szeretett vagy kritizált 
szereplője a hazai sportnak, de az az egy 
biztos, senkit nem hagy hidegen. Ma kezd 
ott tartani a labdarúgás-nevelés szemléle-
te, ahogy ő csinálja már régen. Legalább 
huszonöt évvel előzte meg a korát. Vallja, a 
jó focinak egy titka van, hogy a játékosok 
csapatszinten úgy gondolkozzanak, ahogy 
az edzőjük! És hinni kell a sikerben!
 Ettől az évtől az Újbuda L.C. csapatá-
nál irányítja a szakmai munkát.

Mindig focista akartál lenni? Nem is gondoltál ar-
ra, hogy mozdonyvezető, orvos vagy pap leszel?

A sikerben hinni kell!
Újbudai csapatot edz Verebes, a „mágus” 

Soha. Az egész gyermekkorom, amióta 
az eszemet tudom, intenzív focizással telt. 
Ahogy kiszabadultunk az iskolából, már 
rúgtuk a bőrt. Soha eszembe sem jutott, 
hogy más legyek. Szerencsére akkor még 
nem volt tévé, aztán amikor lett, akkor is 
csak egy, valamelyik szomszédban. Ott 
gyűltünk össze csapatostól, ha nézni akar-
tunk valamit. Egyébként is, ahol laktunk, 
a telepen közös kút volt az udvaron, oda 
nyíltak a lakások ajtajai is. Ha nem akartuk 
volna, akkor is összefutunk. Ám dehogy-
nem akartuk! Még voltak igazi közösségek, 
összegyűltünk játszani, focizni alkonyatig, 
meg beszélgetni utána, amíg anyánk nem 
kiabált, hogy menjünk már haza. 

Hány évesen kerültél Száger Misi bácsihoz a 
Fradiba?

Tizenkettő. Azután ment a szamárlét-
ra: serdülő, ifi, debütálás. Nagyon korán, 
már tizenhat évesen bekerültünk az első 
csapatba, és húszévesen játszottam az első 
meccset az NB I-ben. Nagyon szerettek a 

szurkolók, egész stadion üvöltötte, hogy 
Didi, Didi! Az volt a becenevem az akkori 
fantasztikus brazil focista után. Majd jött 
egy edzőváltás, és ez megpecsételte mind a 
tizenkettőnk sorsát. Azt híresztelték, hogy 
iszom, amiből persze egy szó sem volt igaz!

De miért? Kiderült valaha?

Nem tudom, de nagyon rosszul esett. Ez-
rével jöttek a levelek a drukkerektől, hogy 
mi van a Didivel, hová tűnt a Didi?! Sosem 
derült ki. Többet nem játszottam NB I-

es csapatban a Fradihoz fűződő felemás 
érzelmeim miatt. Ezután még 1971-ig 
fociztam az Oroszlányi Bányász, BVSC, 
Ganz-Mávag, Budafok, Középítők csapa-
tában. Közben hívtak a legmagasabb profi 
klubok, hivatkoztak mindenfélére, hogy 
közös érdek, de nem. Nem akartam! Majd 
elkezdtem edzősködni egy fiatal NB III-as 
csapatnál, a Kecskeméti TE-nél. Pillana-
tok alatt felhozhattam volna őket az NB 
II-be, de a város vezetői valamiért nem 
akarták, úgyhogy felálltam. Aztán jött a 
Sülysáp, Videoton, majd 1981 júniusától 
öt évig Győr, ahol futballforradalmat csi-
náltunk, ami túlmutatott a város, de még 
az ország határain is. Az ETO tizennégy-
tizenötödik volt, ebből 102 gólos magyar 
bajnokság lett! A Győr volt az első ilyen 
1945 óta. Az 1982-es spanyolországi vb 
dilemma elé állította a sportvezetést. Me-
xikóba is meghívták a csapatot! Én pedig 
1982-ben az év edzője lettem és Pro urbe 
Győr-díjat kaptam. 

Ezután jött a csábítás? 

Nagy kihívás volt, azért mentem az NB I-
be az akkor a kiesés szélén álló MTK-hoz. 
Az MTK-VM-mel 29 év után az NB I-ben 
bajnokságot nyertünk.

Közben mesteredző lettél, meg szövetségi kapi-
tány is. Kétszer. Hívtak mindenhová, mert ahová 
betetted a lábad, oda rendszerint a siker is betet-
te. Ezért is ragasztották rád a „Mágus” jelzőt. Sok 
barátod van?

Sokan meghaltak már, és mindig hiányoz-
ni fognak. Koltay Gabi 28 éve a barátom. 
És az volt Hernádi is. Sok színész is van, 
vannak a régi ifiből is még, az ügyvéd 
barátom, és innen-onnan. Nem sorolom, 
mert akit kihagyok, megbántódik, és sen-
kit nem akarok kifelejteni.

A családod hogy viseli, hogyan tolerálta ezt a moz-
galmas életet? Mindig vitted őket is mindenfelé?

Húszévesen nősültem, a feleségemmel hat-
éves korunktól ismerjük egymást. Ő is tor-
nász volt, és a legjobb barátom is. Három 
lányom és már három fiúunokám is van, 
19, 18 és a picike 3 éves. Mind szeretem, 
de ezt a kicsit, Dömét imádom! Gyönyörű, 
okos, szőke göndör hajú. A családom min-
dig megértett engem.

Itt most Újbudán jól érzed magad? 

Nagyon jól! Szeretnek, bíznak bennem, és 
ez fontos.

Urbán Beatrice

Mosolygós ember napszemüvegben

„Az ember a dolgait 
csak egyféleképpen 
tudja csinálni! Nem 
lehet  langyosan fociz-
gatni,  karakteres játé-
kot kell kialakítani 
szívvel-lélekkel, ez pedig 
időigényes munka...”

Ezúttal egyszínűben

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg idén a Szentivánéji Kispályás Labdarúgótornát a gaz-
dagréti Csíkihegyek Általános Iskola műfüves pályáján. A kétnapos eseményen 20 csapat vett 
részt, melyen végül a gazdagréti Kondi Stúdió játékosai bizonyultak a legjobbnak. Képünkön 
Újbuda csapata: Balázs György (MSZP) és Gadácsi Miklós (Fidesz) önkormányzati képviselők, vala-
mint Katz Péter, Németh Gergely, Kenyó Zoltán, Budai Miklós, Szöllősi Tamás és Benedek Péter.

Jenei Ilona, Gazdagréti Közösségi Ház

Országos elismerés
Informatikai fejlesztések, közösségi 
internet-hozzáférés, időskorúak és 
megváltozott képességű emberek 
tanítása és foglalkoztatása – ez a vég-
zett munka, amely elismerést kapott.

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum 
Társadalmi Szerepvállalási Díjat alapított 
azzal a céllal, hogy Magyarországon elis-
mertséget biztosítson a mentorálás társa-
dalmi felelősségét felvállaló szervezetek-
nek és cégeknek.
 Alapos kutatás előzte meg a díjazottak 
kiválasztását, amelyben az IT-mentorok 
véleménye volt a meghatározó. A díjat 3 
olyan intézménynek (Gazdagréti Közös-
ségi Ház, Gávavencsellő Önkormányzata, 
Kopint Datorg Zrt.) ítélték oda, amelyek 
különös figyelmet fordítottak az általuk 
foglalkoztatott IT-mentor szakmai fejlő-
désére és a közösségbe való beilleszkedé-
sére, így növelve a munkaerőpiacra való 
visszalépésüknek esélyeit.
 A díjat elsőként Jenei Ilona vehette át a 
Gazdagréti Közösségi Ház nevében, aki azt 
mondta: – Büszkék vagyunk rá, hogy az 
elmúlt években befektetett munkánk meg-
térült, és arra is, hogy mindezt az Önkor-
mányzatunk támogatásával érhettük el!
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