
S-telenné vált az épület az újságírók 
szeme láttára, de ez nem valamely 
véletlen malőr következménye, hanem 
nagyon is szándékos médiaesemény 
volt. Az ING Skála-búcsúztatóra invi-
tálta az érdeklődőket, amelynek egyik 
jelképes történéseként daruval emel-
ték le a SKÁLA felirat S betűjét az épü-
let parkoló felőli homlokzatáról.  

Az augusztus 7-én délelőtt tartott rendezvé-
nyen először Molnár Gyula beszélt Újbuda 
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AnyatejTérfigyelők

cikkünk a 2. oldalon

Átadták a rendőrség új, 24 
órában üzemelő térfigyelő köz-
pontját, ahol 16 kamera segít-
ségével őrzik biztonságunkat.

írásunk az  5. oldalon

A szoptatás a csecsemőtáplálás 
legbiztonságosabb és legtöké-
letesebb módja, az anyatej az 
egyetlen ideális táplálék.

Metró napló

összefogalónk a 3. oldalon

Mozgalmas volt az utóbbi 
hónap a 4-es metró építésének 
életében, és mozgalmas lesz 
augusztus második fele is.

Tűzbiztonság 
néhány ezer 
forintért

Tűzvédelmi bemutatót tartottak Újbuda Önkor-
mányzatának megbízásából az Etele út 2–24. 
számú panelház tetején. A cég emberei kefékkel és 
vákuumos eljárással szívták ki a szellőzőkürtőkből 
a gyúlékony anyagokat. A bemutató tájékoztatás 
és egyben figyelmeztetés a panelházak lakosainak, 
illetve közös képviselőinek az épületek szellőzőiben 
felhalmozódott szennyeződés veszélyességére.  

A magyar panelházak többségében úgynevezett gyűj-
tőszellőző-vezetékek üzemelnek, amelyekben 30-40 
éve tisztítás nélkül rakódik le a káros anyag. A szellő-
zőkürtőkben felgyülemlett szennyeződés több okból is 
kockázatos: egyrészt a lerakódott piszok az egészségre 
káros vegyi anyagokat tartalmaz, másrészt az éghető 
szennyeződés elősegíti egy esetleges tűz gyors továbbter-
jedését. A lakásban keletkező tűz, illetve füstgáz a szel-
lőzőrendszerbe jutva lángra lobbantja a szennyeződést, 
és a kéményként működő vezetékben a tűz átterjedhet az 
épület többi lakására is, ahogy történt ez Debrecenben, 
Csepelen vagy Újpalotán a nyár elején. A Termoment 
Kft. eljárásának lényege, hogy a szellőzőket felülről egy 
berendezés segítségével megtisztítják, a veszélyes hulla-
déknak számító szennyeződést folyamatosan kiszívják 
és leválasztják, majd a tiszta vezetéket fertőtlenítő anyag-
gal kezelik.
 A szellőzőcső belsejéről a teljes hossz mentén video-
filmet készítenek a tisztítottság és az esetleges szerkezeti 
hibák dokumentálására. A módszer előnye, hogy egyik 
lakásba sem kell bemenni, valamint néhány ezer forintos 
terhet jelent csupán a lakosoknak háromévente.
 A rendezvényen részt vevő Molnár Gyula polgármes-
ter elmondta, a bemutató célja, hogy felhívják a figyelmet 
a szellőzőrendszerek takarítására, ami mindössze pár 
ezer forintba kerül lakásonként, de tűz esetén óriási ká-
roktól kímélheti meg a panelházak lakóit. 
 Az Etele úti 12 lépcsőházas épületegyüttes szellőző-
inek tisztítását Újbuda Önkormányzata fizeti. Az ön-
kormányzat szeretné, hogy a kerületi panelházak közös 
képviselői megismerjék az eljárást, és javasolják a lakó-
közösségeknek a szellőzőrendszerek tűzbiztonsági, vala-
mint egészségügyi okok miatti takarítását. 
 Az Etele út 2–24-es épület a Panelprogram újbudai 
modellháza. Az egész épületegyüttes nyílászáróit kicse-
rélték, és teljesen hőszigetelték. A házban folyamatosan 
mérnek a Műegyetem szakemberei, akik így ponto-
san megállapíthatják egy panelház hőszigetelésének 
hatékonyságát.

Farkas A.

A panelházak szellőzőiben lerakódott 
anyag káros az egészségre

Több olvasónk is 
jelezte, hogy 
május óta 
megnöve-
kedett a 
légiforgalom 
Újbuda felett. 

Egyikük pontosabb 
tájékoztatást is küldött: 
a déli, dél-nyugati, illetve 
nyugati irányba Ferihegy-
ről felszálló repülőgépek Lágy-
mányos, Kelenföld, Gazdagrét és a Gel-
lért-hegy déli oldala felett repülnek reggel 
négy órától éjjel kettőig – ez korábban nem 
volt jellemző. Ezeknek a gépeknek a zaja 

100-110 decibel, ami zavarja az itt 
élők nyugalmát. Az Újbuda felett közleke-
dő gépek a felszálló szakasz nagy kerozinfel-

használása 
miatt erőteljesen 

szennyezik a Gellért-hegyet és Újbudát 
– írta olvasónk. Mint kiderült, ez így nem 
teljesen igaz.

folytatás a 2. oldalon

Több repülő száll Újbuda felett
Túlzó zajpanaszok?

Búcsú a Skálától

belvárosának fejlesztéséről. A polgármester 
hangsúlyozta, helyes és jó döntést hozott 
az ING, hogy belevágott ebbe a beruhá-
zásba, és a 2009-es avatáson majd minden 
bizonnyal elégedetten szemlélhetjük a vég-
eredményt. – Az utóbbi időben sokat hal-
lom azt a kerületben élőktől, hogy a Skála 
épülete egy jelentős szimbólum számukra, 
amelyet most elveszítenek. Én viszont úgy 
vélem, hogy valaminek a vége mindig egy-
ben valami újnak a kezdete is. 

Folytatás a 7. oldalon

Elkezdődött a nagymúltú 
áruház bontása

Évtizedek óta nem tisztították a szellőzőket, pedig legalább három évente kéne.

Hol vannak már az indulókat harsogó 
úttörőtáborok!? A mai gyerekek el sem 
tudják képzelni a szigorú napirendet, 
a kötelező „nemszeretem” foglalko-
zásokat. Szórakozás a gyerekeknek, 
könnyebbség a szülőknek – mára ez a 
nyári táborozás. Újbudán is számtalan 
lehetőség közül lehetett válogatni.

A hétfőtől péntekig tartó vakációs napkö-
zizésre igencsak nagy igény van, hiszen a 
legtöbb család sajnos nem engedheti meg 
magának, hogy az egész nyári szünidőt - 
otthon vagy nyaralással – együtt tölthesse. 
A táborokban a gyerekek hasznosan töltik 

el az időt, játszva tanulnak, sportolnak, de 
a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. 
A legnépszerűbbek az úszással és kézmű-
ves-foglalkozásokkal tarkított táborozási 
lehetőségek, és az árak is elérhetők: étke-
zéssel együtt átlagosan 15-20 ezer forintba 
kerül az öt napi foglalkozás.  
 A Fővárosi Művelődési Házban 
Zsebibaba Nyári Játszóházába járhatnak a 
legkisebbek. A két és fél évestől a nyolcéves 
korosztályig várták a jelentkezéseket a kör-
nyezeti nevelést szolgáló, komplex, kilenc-
hetes játszóházba, június 18-ától augusztus 
17-éig, heti turnusokban. A foglalkozások 
az ének-zene, a képzőművészet, az alapozó 

testnevelés, a matematika, a mese és vers, 
valamint a környezetismeret témák köré 
szerveződnek játékos formában. A játszó-
ház vezetője Körmendi Csilla óvodapeda-
gógus, okleveles bábcsoportvezető. 
 A gyerekek az udvaron játszanak, 
van kis tusoló, fröcskölő. Ott jártunkkor 
dühöng a kánikula, ezért éppen tilos a 
napra menniük a gyermekeknek a déli hő-
ségben. Mivel az FMH, úgy tűnik, ősszel 
bezár, Csilláék már keresik az új helyet, 
hogy hol működhetne tovább a játszóház, 
tárgyalnak többek között a Műszaki Mú-
zeummal is.

folytatás a 4. oldalon

Táborozni márpedig jó!
Legnépszerűbb az úszás és a kézműves foglalkozás

Három kerületi fejlesztésre adott 
pályáztatás nélkül pénzt a kormány az 
európai uniós keretből, egy negyedik, 
a belváros rehabilitációját célzó prog-
ram pedig Újbudát is érinti.

A Szent Gellért Fürdő fejlesztését, a 
Tüskecsarnok konferenciaközponttá 
alakítását, és a Szent Imre Kórház felújí-
tásának második ütemét finanszírozza 
részben az Európai Unió. A magyar kor-
mány ugyanis ezt a három programot 
bevette a kiemelt fejlesztések közé, így 
nem kell külön pályázni. Az elképze-
lések szerint a Szent Gellért Fürdőben 
eredeti formájában állítanák helyre a női 
termálosztályt, amely a II. világháború-

Kerületi fejlesztések uniós pénzből
ban rongálódott meg. Korszerűsítenék a 
nappali kórházrészt, fejlesztenék a szol-
gáltatásokat, valamint kijavítanák a für-
dő különleges kerítését. A tíz éve félké-
szen álló Tüskecsarnokot konferencia-
központtá alakítanák át, és ezt részben 
uniós forrásból finanszíroznák. A többi 
pénzt befektetőktől várják. A Szent Im-
re Kórházban pedig brüsszeli pénzből 
folytatnák a rekonstrukciót.
 A pesti belváros felújítására létreho-
zott Budapest Szíve Program Újbudát 
annyiban érinti, hogy a 47-es és 49-es 
villamos pályáját teljesen felújítják a pes-
ti szakaszon, és továbbvezetik a Nyugati 
térhez. A fejlesztéseket várhatóan már 
jövőre elkezdik. 

SZÜNIDŐ
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FÓKUSZBAN: 

ISKOLAKEZDÉS

Következő számunkban

Fontos információk az új tanévről 
szülőknek, pedagógusoknak és gye-
rekeknek. Tantervek, kerületi iskolák, 
programok és hasznos tudnivalók.
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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 fogadó-
óra: minden hónap utolsó szerdáján 
17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati 
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. 
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla út 
141.).

AZ MSZP KERÜLETI IRODÁI
Az MSZP kerületi irodája és a 16. vá-
lasztókerületi választási irodája (XI., 
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806; 204-
2805) változatlanul egész nyáron hét-
főtől csütörtökig 10–17.30, pénteken 
10–14 óráig.
15. választókerület (XI., Bartók Béla 
út 19., bejárat a Mészöly u. felől. Tel.: 
466-6235) nyári szünetet tart augusz-
tus 29-éig, ügyeleti nap augusztus 23. 
16–18 óráig.
17. választókerület (XI., Kaptárkő u. 8. 
Tel.: 247-1711) hétfőn és csütörtökön 
16–19 óráig.

RÖVID NYÁRI SZÜNET
A Magyar Szocialista Párt kerületi 
szervezete értesíti az érdeklődőket, 
hogy ingyenes lakossági szolgáltatá-
sait (az adó-, könyvvezetési és vállal-
kozási tanácsadást, a jogi tanácsadást, 
pszichológiai, munkaügyi és mun-
kajogi, valamint az angol tudásszint- 
felmérést) augusztusban szünetelteti. 
A szolgáltatások újraindításáról az 
Újbuda augusztus 29-i számában 
adunk tájékoztatást.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodá-
ja augusztusban zárva tart. Dr. Tóth 
László ügyvéd ingyenes jogi tanács-
adása augusztusban szünetel.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(Bartók B. út 96.) a régebbi Magyar 
Fórum számok ingyen elvihetők. 
Dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jo-
gi tanácsadása augusztus 21-éig 
szünetel. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelkisegély- 
tanácsokat ad, és ingyenes önvédelmi 
oktatást tart minden korosztálynak. 
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mo-
biltelefonon. 

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.). 
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kis-
könyvtár várja az érdeklődőket.

  

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) alpolgármester. 
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola zárva tartása 
miatt szünetel. Legközelebb tanévkez-
déskor, szeptember 3. hetében 17 óra-
kor lesz fogadóóra. 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.
KRAUSZ CSABA augusztus 30-án 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók 
B. út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat 
a Mészöly utcából).
SZABÓ VILMOS (MSZP) augusztus  
30-án 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben 
(bejárat a Mészöly utcából).

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 POLGÁRŐRCENTRUM
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/
1-318-2218 (éjjel-nappal), Kirendeltség: 
06-1-385-0078 (munkaidőben).

Új vezető a Bűnügyi Osztályon

A XI. kerületi Rendőrkapitányság ünnepélyes állománygyűlést tartott, melyen beiktatták a 
Bűnügyi Osztály új vezetőjét, Váradi Attila rendőr századost, aki kinevezéséig a X. kerületi 
Kapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője volt. Újbuda nem ismeretlen terep számára: 1987 
októberében itt lett hivatásos állományú rendőr, majd 1992. és 1997. között bűnügyi nyomozó-
ként dolgozott a kerületben. Lányi Zsolt rendőr főhadnagy – aki idáig ellátta ezt a posztot – a 
XXII. kerületi Rendőrkapitányság állományában folytatja munkáját. Akárcsak Váradi százados, 
ő is úgy döntött, visszatér régi munkahelyére.

Hálás szívvel köszönöm meg dr. Végh Enikő adjunktusnő munkáját, aki a Szent Imre Kórházban feleségem, Báthory Istvánné, szü-
letett Babicz Joli kezelésében, az életéért való küzdelemben mellettünk állt, és pozitív emberi magatartása nagyon sokat segített 
a legnehezebb napokban is.

Köszönetnyilvánítás  a doktornőnek 

folytatás az első oldalról
Szollár Domokos, a Budapest Airport Zrt. 
szóvivője elmondta, május 10-étől bizo-
nyos fel- és leszállási útvonalakat valóban 
megváltoztattak. Erre azért volt szükség, 
mert már egy évvel ezelőtt meghirdették 
az úgynevezett zajprogramot, amely egy 
17 pontból álló terv volt arra vonatkozóan, 
hogy csökkentsék a főváros zajterhelését. 
Ennek egyik pontja szerint kérték azt a Lé-
giforgalmi Hatóságtól, hogy engedélyezze 
a korábban a város északi, illetve nyugati 
része felett elhaladó repülőgépek más, déli 
útvonalra terelését. Ez a másik útvonal ve-
zet el Dél-Buda felett, de nem új légifolyo-
sóról van szó, csak egy korábbi útvonalon 
növekedett meg a forgalom. 
 Azt a szóvivő is elismeri, hogy ez za-
varhatja az Újbudán élőket, de messze 
nincs akkora zajkibocsátás, mint amit 
olvasónk jelzett. A 100-110 decibeles zaj 

még Ferihegyen sem mérhető, hiszen az 
elviselhetetlen volna az emberi fül szá-
mára. A Gellért-hegy felett legfeljebb 
50-60 decibel zajkibocsátást okozhatnak 
a repülőgépek, ezt támasztják alá a Buda-
pest Airport Zrt. zajmonitoring adatai is 
(minden egyes repülőgépre vonatkozóan 
végeznek méréseket).
 Szollár Domokos úgy véli, a kibocsá-
tott károsanyag-mennyiség nem jelentős 
a kerület felett, egyrészt azért, mert itt a 
gépek már viszonylag jelentős magasság-
ban (7000-8000 lábon, azaz körülbelül 
3000 méteren) szállnak, így az esetleges 
szennyeződés is eloszlik – de még a re-
pülőtéren és közvetlen környezetében 
sem tapasztaltak fokozódott koncentrá-
ciót –, másrészt azért, mert a repülőgé-
pek nem is olyan környezetszennyezők, 
mint hisszük. 

Rózsa Melinda

Több repülő a kerület felett
Túlzó zajpanaszok?

Az újbudai önkormányzat egyre 
szorosabban működik együtt a kerü-
leti rendőrséggel. A kerületben élők 
tapasztalhatták az eddigi segítség-
nyújtás eredményeit is, a korábban a 
rendőrség számára vásárolt tíz autót 
láthatják az utakon nap mint nap. 

Gazdagrét és Őrmező polgárai pedig évek 
óta nagyobb biztonságban tudhatják ma-
gukat, a terület forgalmasabb csomópont-
jaiba felszerelt térfigyelő-kamerák miatt. 
Ezek nem csak üres szavak, ezt bizonyítja 
a bűnesetek mérhető csökkenése is, ami 
különösen a vagyon elleni bűncselekmé-
nyek esetében nyilvánul meg. 
 Ezen tapasztalatok nyomán kez-
dődött meg a lágymányosi rész 
térfigyelőrendszerrel történő felszerelése. 
Tizenhat kamera figyeli a legforgalmasabb 
útszakaszokat és a legfrekventáltabb helye-
ket. Ez a rendszer azonban sokkal moder-
nebb, mint az előző. A fejlesztés októberben 
indult el, ekkor a Bercsényi úti prevenciós 
központban automata funkcióra állít-
va dolgozták fel a felvételeket. Mostanra 
azonban – mint ahogyan azt Fodor Vince 
alpolgármester kérdésünkre elmondta – az 
önkormányzat elkülönített egy összeget a 
központ működésére, valamint egy sikeres 
pályázattal hárommillió forinttal tudták 
kiegészíteni a bázis felszerelésére szánt hét-
milliós keretet. A további területek kame-
rákkal való felszerelése szintén pályázati és 
önkormányzati forrásokból történik majd. 
 Jelenleg már élő, éles megfigyelés zaj-
lik. Két rendőr teljesít szolgálatot a mo-
nitorok előtt, felváltva követik az esemé-
nyeket. Ötven perc intenzív figyelés után 
tíz perc pihenőidő jár nekik, óránkénti 
váltásban dolgoznak. A tizenhat térfigye-
lő-kamera folyamatosan pásztázza a terü-

letet, az általuk közvetített képet két kere-
sőmonitoron tudják a rendőrök nyomon 
követni, és szükség esetén azonnali reagá-
lásra van lehetőségük. A rendszer olyany-
nyira modern, hogy a több száz méterre 
zajló eseményekről is tiszta képet tud köz-
vetíteni. A rögzített anyagot a jelenlegi jogi 
szabályozás szerint egy napig tárolhatják, 
de ez is nagy segítséget jelent a mindenna-
pi rendőri munka során. 
 – A folyamat azonban itt nem áll meg 
– tudtuk meg Visnyei Csabától, az Újbuda 
Kht. ügyvezető igazgatójától, aki a preven-
ciós rendszer műszaki-technikai háttéré-
ért felel –, hamarosan a Petőfi híd budai 
hídfőjénél, a forgalmas szórakozóhelyek 

környékén szerelnek fel öt úgynevezett 
mobilkamerát. Ezek, ellentétben az eddi-
gi rögzített szerkezetekkel, a nyári szezon 
befejeztével, amikor bezárnak a szabadtéri 
szórakozóhelyek, tetszőlegesen áthelyez-
hetők oda, ahol a közbiztonsági helyzet 
megköveteli a létüket. 
 Mivel a statisztikák indokolttá te-
szik a térfigyelőrendszerek létét, várható 
a kerület további forgalmas helyeinek 
bekamerázása is. Fodor Vince alpolgár-
mester távolabbi célként ezt jelölte meg, 
valamint azt, hogy biztosítani kívánják 
a folyamatos felügyeletet, a bűnüldözési 
mutatók további csökkenése érdekében. 

Maczali Viki

Az önkormányzat és a kerületi rendőrség együttműködése

Átadták a térfigyelőközpontot

Egy-egy kamera több száz méteres körzetet figyel

jelenlegi 9271 m kerékpárút kevés. Szükség 
van tehát kerékpárutak építésére. A kerü-
leti környezetvédelmi program szerint két 
kilométer kerékpárutat és megfelelő ke-
rékpártárolókat fogunk kihelyezni a köz-

intézményeknél, úgy ahogy az autósoknak 
forgalmi pályát, valamint parkolót. 
 A kerületi szabályozási terv elkészíté-
sében a kerékpáros érdekvédő szervezetek 
részére a városvezetés szakmai fórumot 
szervezett a tavasz folyamán, ahol tanács-
kozási joggal részt vehettek a rájuk vonat-
kozó részeinek tervezésénél. 

Így az önkormányzati fejlesztések sorá-
ban idén megépül a Gazdagrét–Körtér 
közötti kerékpárút, melynek egyes szaka-
szai a metróberuházás és a környékbeli 
építkezések miatt csak később készülhet-
nek el. A megépülő kerékpárút bizton-
ságos átkelést biztosít majd a Bartók 
Béla út–Tététnyi út kereszteződésében, a 
Fehérvári útnál és az Október 23. útnál 
is, ez kapcsolódik majd a Szerémi útról a 
Budafoki útra kanyarodó kerékpárúttal.
 Újbuda közismert „zöld kerületi” 
jellegét az egyre több kerekező „színesíti”. 
Nem véletlenül: a klímaváltozás egyre 
súlyosabb következményei hazánkban 
is megmutatkoznak, így az emberekben 
tudatosodik a változás igénye, amiért 
maguk is igyekeznek cselekedni. A köz-
lekedési és rekreációs szempontok mellett 
azonban egészségügyi szempontból is 
nagyon hasznos időtöltés a kerékpározás, 
illetve közösségalkotó tevékenység, hiszen 
a családok együtt bringáznak, és számos 
esetben új közösségek jönnek létre.  

 Fodor Vince, Újbuda alpolgármestere

Kerékpárral Újbudán 
Legyen az: négy, három vagy már csak 
kétkerekű szupermodell, az önálló ha-
ladás, a szabad útvonal kiválasztása és 
annak sikere mindannyiunkban – már 
kisgyerekként – a felszabadulás érzését 
kelti. Hogy hová? Újbudán mondjuk a 
Duna-parton: a Lágymányosi hídtól 
egészen a Szabadság hídig végig a sétá-
nyon. De kerekezhetnénk a Kőérberki 
utcán vagy a Bartók Béla úton is, hiszen 
a kerületben számos helyen létezik már 
kijelölt útvonal, ahol a biciklik szerel-
mesei kedvükre pedálozhatnak. Hogy 
mégsem elég a számukra kijelölt utak 
száma, ezt belátjuk mindannyian, így 
Újbuda Önkormányzata is. 
 A magam részéről szintén nagy 
túrázó vagyok, és tudom, a kerékpá-
rosok jogait éppúgy tiszteletben kell 
tartani, mint az autósokét. Már csak 
azért is, mert kisebbségben vannak 
ugyan, de számuk egyre növekszik. 
Kerületünkben is mind többen választ-
ják a biciklizést hétvégi, vagy akár min-
dennapi közlekedési eszközként, így a 

Báthory István, Újbuda, Etele út
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Kilométerekkel bővül a kerületi bicikliút-hálózat
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Kupper András a Fidesz frakcióvezetője 
július 20-i sajtótájékoztatóján felhívta a 
figyelmet arra, hogy a nyilvánosságra 
került információk szerint Krausz Csa-
ba is gyanúsítottja a Zuschlag-ügynek.
A gyanú szerint a képviselő jogosulatla-
nul vett fel több millió forintot, és sze-
repe volt az állami támogatások meg-
szerzésében is. A frakcióvezető kemény 
szavakkal illette az MSZP fiatal képvi-
selőjét, ugyanakkor kérdéseket intézett 
a polgármesterhez, akit arra is felszólí-
tott, mondassa le a képviselőt.  Kupper 
tudni szeretné, hogy van-e még valaki a 
MSZP-s képviselők között, aki érintett 

lehet a gyanúban nevesített ügyekben, 
illetve hogy a polgármesternek volt-e 
valamilyen köze a Zuschlag János nevé-
vel kapcsolatba hozott szervezetekhez.
 Molnár Gyula polgármester meg-
keresésünkre a következőt mondta: – A 
kerületi Fidesz a nyár egyik legmelegebb 
napján, déli 12 órakor tartotta a sajtótá-
jékoztatót, ezt már önmagában nem 
tartom okos dolognak. Azt azonban ha-
tározottan állítom, hogy az ártatlanság 
vélelme mindenkit megillet. Folyamat-
ban lévő ügyről van szó, így erről nem 
nyilatkozom. Jó lenne, ha Kupper And-
rás  is így tenne.

A frakcióvezető érdeklődik

Több olvasónk kérdezte, hogy meddig 
tart és mi okozza a Budafoki út bizo-
nyos szakaszának lezárását. Megtudtuk, 
hogy kicserélik az elöregedett távfűtő-
vezetékeket a Budafoki út, Kruspér utca 
és Lágymányosi utca közötti szakaszán. 
A munkálatok miatt ez a rész jelenleg 
zsákutcának számít, a Szent Gellért tér 
felől autózókat a Bertalan Lajos utcánál 
jobbra terelik. A szemben jövő forgalom 
is épphogy csak át jöhet a Karinthy út 
kereszteződésén, onnan őket is jobbra 
terelik. A közműfelújítást a Tectum Kft. 
végzi, a távhővezetékekkel párhuzamo-
san vízcsőcserére is sor kerül. A forga-
lomkorlátozás augusztus 18-áig tart. 
Azonban a Budafoki úton tapasztal-
ható forgalomnövekedés és a bizonyos 
napszakokban bekövetkező torlódás  a 
munkák végeztével nem szűnik meg. 
A metróépítés, a lezárt rakpart okoz-
zák azt, hogy az útszakasz forgalma az 
utóbbi időben erősödött. Az ott lakók 
számára persze sovány vigasz, hogy az 
építkezések befejeztével normalizálódik 
a helyzet. Addig is segítség lehet, hogy 
az autósok számára alternatív útvo-
nalak is javasolnak majd a közlekedési 
szakemberek.

R. M.  

Csőcsere a 
Budafoki úton

A 4-es metró építése óta Újbuda 
közlekedése gyakran változik. Bár 
a különböző pótló-, illetve meg-
hosszabbított járatok biztosítják a 
tömegközlekedést, a változásokra és 
az ideiglenes korlátozásokra érde-
mes felkészülni. Nem lesz egyszerű 
a helyzet például a Szabadság híd 
teljes lezárása után, viszont a 
metrótól függetlenül Kőérberek-
Tóváros bekerül a közlekedési 
vérkeringésbe.

Augusztus 21-e után már a villamosok 
sem mehetnek át a Szabadság hídon. Ezt 
a hiányt a többi budai villamosjárat át-
alakításával, illetve sűrítésével oldja meg 
a Budapesti Közlekedési Vállalat és a vá-
rosvezetés. A híd lezárása idején a 47-es és 

a 49-es villamosok nem járnak, a 
18-as és az 56-os villamosoknál 
lesznek a legjelentősebb vál-
tozások. Mindkét járat hosz-
szabb útvonalon jár majd, a 
18-as Hűvösvölgy és a Savoya 
Park között, az 56-os pedig 

Hűvösvölgy és Budafok, 
Városház tér között. 

41A jelzéssel, új 
ideiglenes vil-

lamosjárat 

Metróra várva – Összekötik a budai villamoshálózat egy részét – Új buszjárat Kőérberek-Tóvárosba

Újbudán a főútvonalakon már nem 
ütközik akadályba az, aki a járdákat 
kerekesszékkel vagy babakocsival 
használja. Újbuda Önkormányzatának 
akadálymentesítési programja ugyanis 
2004 óta tart, és az elmúlt hónapban 
befejeződött a főutak járdaszegélyé-
nek átalakítása.

Noha egy tíz éve született törvény rögzíti, 
hogy az épített környezetnek minden-
ki számára biztonságosan és önállóan 
használhatónak kell lennie, Magyaror-
szágon egyelőre kevés hely van, ahol ez 
a szabály kimerítően érvényesül. Akik 
kerekesszékkel közlekednek, vagy a ba-
bakocsit toló anyukák nemcsak az intéz-
mények és egyéb épületek bejáratánál, 
hanem sokszor már a járdaszegélynél 
is elakadnak. A XI. kerület ez évben 30 
millió forintot költ arra, hogy Újbudán 
a járdák jelentős részét azok is könnyen 
használni tudják, akik eddig nehézkesen  
vették az akadályokat.
 – Módszeresen haladunk végig az 
egész kerületen, városrészenként alakít-
juk át a főútvonalak járdáit. Az idei 30 
millió forint nyilvánvalóan kevés a teljes 
kerületre, de ezt a programot a követke-
ző években is folytatjuk. A pénzt kiegé-
szítjük azzal a szabállyal, hogy minden új 
önkormányzati beruházásba kötelezően 

beterveztetjük az akadálymentesítést. 
Lassan, de biztosan a főútvonalak után a 
mellékutcák járdáit is akadálymentesítjük 
– mondta el Lakos Imre alpolgármester.
 A program most már nemcsak a 
kerület ügye, ugyanis minden Újbuda 
területén zajló fővárosi beruházásnál is 
követelménnyé vált ez a szempont. Ebben 
az eredményben nagy szerepe van Varga 
Sándornak, aki maga is érintett ebben a 

Kerekeken is akadály nélkül

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Varga Sándor szakértő és Lakos Imre alpolgámester az albertfalvai új járdát ellenőrzik

témában, és fogyatékossági szakértőként 
aktívan részt vesz a programban. A jár-
darészek kijelölésétől a műszaki átadásig 
valamennyi gázsinál jelen van, tapasztala-
taival és ismereteivel segítve a munkát.
 Akadálymentes például a Sáfrány ut-
ca, a Baranyai utca és környéke, a Rétköz 
utca, a Gazdagréti téren a buszvégállomás 
és a Karinthy Frigyes út járdaszegélye is.     

 B. A.

Közlekedési változások Újbudán

Augusztus 18-án rendezik meg az I. 
Budapesti Sárkányhajó Fesztivált a 
Lágymányosi-öbölben.

A sárkányhajó egy speciális, 12,5 méter 
hosszú kenu, amelyet elöl sárkányfej, há-
tul pedig sárkányfarok díszít. A legénység 
két oldalt, arccal előre ülve, egytollú ke-
nulapáttal, egy dobos által diktált ütem-
re, kormányos irányításával hajtja előre 
a hajót. A sárkányhajózás csapatépítő 
kikapcsolódás, mely során egy-két óra 
gyakorlás után 16-20 ember egy időben, 
egy célért tud küzdeni. Az eredményesség 

attól függ, hogy a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt melyik legénység tud a leggyor-
sabban összerázódni.
 Ma már több sárkányhajóversenyt 
rendeznek Magyarországon. Az augusz-
tus 18-i esemény egyben az I. Magyar Ku-
pa harmadik fordulója lesz. Győrben 72, 
Fadd-Domboriban pedig 36, nagyrészt 
amatőr csapat vett részt a versengésben, 
és több ezer lelkes néző szurkolta végig a 
látványos vízi csatákat. A rendezők nem 
titkolt célja, hogy a helyszín ismét a vízi 
sportok és a szabadidős programok fővá-
rosi központjává váljon.

Sárkányhajók fesztiválja 
Csapatépítő verseny a Kopaszi-gáton

indul a Fehérvári úti utasok kiszolgálásá-
ra a Batthyány tér és a Forgalmi utca kö-
zötti szakaszon. A 47-es és 49-es villamo-
sok szerepét két pótlóbusz veszi át. A De-
ák tér és a Kosztolányi Dezső tér között a 
149V pótlójárat közlekedik, amely Pestre 
az Erzsébet hídon, Budára pedig a Petőfi 
hídon át halad. A 47-49V jelzésű busz a 
Deák Ferenc tér és az Etele tér között köz-
lekedik az Erzsébet hídon. A mai Tétény-
busz 233E jelzéssel hosszabb útvonalon 
közlekedik Budatétény, a Campona és a 
Kazinczy utca (Uránia) között, érintve a 
Rózsakert utcai lakótelepet.
 Módosítják több busz vonalát és me-
netrendjét is. Ennek célja a közlekedési 
vállalat tájékoztatása szerint, hogy egyet-
len jármű se legyen 90 százaléknál job-
ban kihasználva. Újbudát érintő változás, 

hogy új járat indul Kőérberek-Tóvárosba. 
A 187-es busz csúcsidőben 30, napközben 
és hétvégén 60 percenként közlekedik 
majd a Kosztolányi Dezső térről. 
 Lakos Imre, a Főváros Városüzemel-
tetési Bizottságának elnöke és egyben 
Újbuda alpolgármestere úgy véli, a Sza-
badság híd lezárásával bonyolult közleke-
dési helyzet jön majd létre, és bár a BKV-
val megpróbálták a legjobb megoldást 
megtalálni a tömegközlekedésre, elképzel-
hető, hogy az augusztus 21-e utáni gyakor-
lati tapasztalatok alapján finomítani kell a 
rendszeren. A szakemberek folyamatosan 
figyelik a közlekedést, és ha kell, több járat 
útvonalát is készek módosítani a zsúfolt-
ság és a fennakadások elkerülésére. 

Bárczy Andrea

Mozgalmas volt az utóbbi hónap  
a 4-es metró építésének életében,  
és az lesz augusztus második fele is. 

Gond a pajzzsal
Több mint három hétig állt az első fúró-
pajzs, ugyanis kisebb hajszálrepedések 
keletkeztek az alagút betongyűrűiben, 
amit csak álló helyzetben lehetett vizs-
gálni, illetve javítani. Ezek a repedések 
– információink szerint – csak esztétikai 
jellegűek, nem rontják a betontübbingek 
állékonyságát, és víz sem szivároghat be 
rajtuk keresztül az alagútba. A gondot 
az okozta, hogy kisebb habarcsdarabok 
ragadtak a fúrófejre, és ezek deformál-
ták el kissé az alagutat. Úgy tudjuk, a 
problémát döntően ki tudták kijavítani, 
de lehet, hogy a későbbiekben további ja-
vításokat kell még végezni – akkor már 
gyorsabban ki lehet javítani a hibát, hiszen 
tudják, hol keressék azt. Közben, mivel 
a másik alagutat fúró pajzzsal nem volt 
ilyen gond, az beérte az elsőt, sőt, mintegy  
30 méterrel el is hagyta. 

Már az Etele téri  
állomást is építik
Elkezdődött az Etele téri állomás építése 
is. Mivel a Kelenföldi pályaudvar alatt lesz 
az ideiglenes végállomás, csak szakaszok-
ban lehet megépíteni a felszínről az állo-
más betondobozát. Mind az öt szakaszban 
a MÁV több vágányt zár el a forgalom elől, 
és azon a területen kezdődhet el a réselés. 
Újabb vágányokat csak akkor lehet lezár-
ni, ha az előzőnél már elkészült a födém, 
visszafektették a síneket és megindulha-
tott a forgalom. A munka az Őrmező felőli 
tehervágányoknál kezdődik. 

Bizonytalanság  
a Szent Gellért téren
A Műegyetem rakparton zajló építkezés 
a legújabb ütemterv szerint már rendben 
halad, december végére befejezik az állo-
mást, a gépészeti tereket és a szellőzőcsa-
tornákat magába foglaló vasbeton doboz 
építését, ezt követően kezdődhet a közel 
300 méter hosszú alagútszakasz építése 
hagyományos bányászati technológiával 
a Budafoki út irányába. Ennek elkészítését 
jövő év közepére tervezik, amikorra odaér 
a fúrópajzs a körtér irányából. Azt azon-
ban még nem tudni, mikor lehet majd újra 
közlekedni autóval a Műegyetem rakpar-
ton – az eredeti tervek szerint már egy éve 
lehetne –, ugyanis még meg kell építeni a 
mozgólépcsők szerkezetét is.  
 Azért nagyon fontos kérdés, hogy 
mikor adják át az autóforgalomnak a 
Műszaki Egyetem előtti szakaszt, mert 
várhatóan decemberben vagy jövő janu-
árban le kell zárni egy évre az alsó rak-
partot is a budai szennyvíz-főgyűjtőcsa-
torna építése miatt. Ha esetleg egyszerre 
lesz lezárva az alsó és felső rakpart, az a 
jelenleginél is jóval nagyobb közlekedési  
felforduláshoz, dugókhoz vezethet. 

Az első könnyebbség
A több hónapos zaj és por után némileg 
fellélegezhetnek a Bocskai út metrómeg-
álló építésének környékén lakók. Elkészült 
ugyanis a Fehérvári úton a födém, így 
július végétől a villamosok és kétszer egy 
sávon az autók is közlekedhetnek a szaka-
szon. Az átadás előtt kisebb ünnepséget 
tartottak a kivitelező cégek a környéken 
lakóknak, hogy így köszönjék meg türel-
müket, ahol megjelent Molnár Gyula pol-
gármester és Hagyó Miklós főpolgármes-
ter-helyettes is. Beszédükben mindketten 
hangsúlyozták, hogy a Fehérvári út részle-
ges átadása az első ünnepi pillanat a 4-es 
metró építésének történetében. 

Megkérdeztünk több lakót is, hogyan vi-
selték a reggeltől késő estig tartó munkát. 
Többen mondták, hogy főleg a késő es-
ti zajt és a melegebb hónapokban a port 
bírták nehezen. Mindannyian örültek 
annak, hogy a kivitelező külön ünnepsé-
get szervezett nekik. Az építők a lakókat 
lekísérték az elkészült állomásszerkezetbe 
is, ahol megmutatták nekik, mi épült meg 
az elmúlt hónapokban.

Tárgyalás a Mányoki  
úti lakókkal
Újbuda polgármestere és a főpolgármester-
helyettes is úgy nyilatkozott lapunknak, 
hogy tárgyalni fognak azokkal a Mányoki 
úti lakókkal, akik első fokon pert nyer-
tek a Közlekedési Felügyelettel szemben, 
amiért nem vehettek részt a házuk alatt 
húzódó alagút engedélyezési eljárásában. 
Ha ugyanis másodfokon is nekik ad iga-
zat a Legfelsőbb Bíróság, akkor újra kell 
kezdeni a metróépítés engedélyezési eljá-
rását. Molnár Gyula hangsúlyozta, hogy 
emberi megoldást kell találni, tárgyalni 
kell, hogy a lakók elfogadják: nem aka-
dályozhatják meg a beruházást. Hagyó 
Miklós szintén bízik a tárgyalásokban. 
Mint elmondta, a Kálvin téri alagsori üz-
letek bérlőivel is sokáig húzódott a vita, de  
végül megállapodtak.

(G. P)

Haladás – kis lépésekben
Metró naplóÁtépültek a főutak járdái

Az Újbuda az elmúlt időszakban több 
alkalommal is beszámolt már a Bikás 
Parkban folyó sportberuházásról. La-
punk eddig sem tette, és a továbbiak-
ban sem kíván állást foglalni abban a 
vitában, amely hol az egyesület és az 
önkormányzat, hol az egyesület és a 
beruházó, hol az egyesület és az épí-
tési hatóságok között zajlott, zajlik. 
A témát érintő legutóbbi cikkünk az 
önkormányzat által közölt tényeken 
alapult, ezen állításokat természetesen 
mindenkinek van joga vitatni. 
 Úgy véljük, hogy minden újbudai, 
kelenföldi polgár, a parkot övező há-
zak lakói és a környéken élők egy 
részét képviselő egyesület tagjai is 
egyetértenek azzal, hogy a Bikás park 
a jövőben is a sport, az egészség és a 
pihenés helye maradjon. Az elhúzódó 
vitában felhozott érvekből is világosan 
látszik, hogy minden fél ezt szeretné, 
bár a megvalósítás módjával kapcsola-
tos nézeteik különböznek. 
 Az önkormányzattól kapott tájé-
koztatás szerint a parkban a sportkert 
felépítésének lezárulta után is meg-
marad az ingyenes sportolási lehető-
ség, és a park folyamatosan megújul 
majd, hogy egyre szebb, zöldebb és 
pihentetőbb legyen mindenki számá-
ra. A vitára a beruházás befejezése, és 
a mindenki megelégedésére szolgáló 
üzemelés tesz várhatóan pontot. 

a szerk.

A park-vitáról... 
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folytatás at első oldalról
A táborvezető a bolcsbagoly.hu oldalt 
ajánlja azoknak, akik szeretnék nyomon 
követni tevékenységüket. 
 A napot kilenckor kezdik, mozgásos 
és vizes játékokkal. A melegben inkább 
mozgáskoordinációs feladatok vannak, 
mellette a könyvekkel is megismertetik a 
kicsiket, a könyvtárból témánként kapják 
a köteteket. Kézműves-foglalkozásokat is 
tartanak, hol kavicsokat festenek, hol ál-
latfigurákat ragasztanak össze kavicsok-
ból. Csináltak gyurmafigurákat, bábokat 
is. Délben van ebéd, utána alszanak egyet 
a kicsik az udvaron felállított sátorban, 

Csilláék pedig mesét olvasnak nekik. 2-ig, 
fél 3-ig tart a pihenő, délután folytatják a 
kézműves-foglalkozást.
 A Zsebibaba-programok nem korláto-
zódnak csak a nyárra, évközben is vannak 
iskolai előkészítő foglalkozások, és a tá-
borban is többen vannak már régi ismerő-
sök. Nagy a vonzáskörzet, még Bicskéről 
is hoztak gyereket. Július közepén épp 14 
gyerek táborozik az FMH-ban, de nem is 
szeretnének ennél nagyobb létszámot. A 
cél az egyéni fejlesztés – van autista részt-
vevő is, és olyan is, aki mozgásában kor-
látozott, és épp ő a legigyekvőbb, amikor 
tornáznak! Csilláék azt szeretnék, ha a 

gyerekek jól éreznék ma-
gukat náluk, miközben 
játszva tanulnak. A tábo-
rok témái hetente változ-
nak, amikor meglátogat-
tuk őket, épp az állatokkal 
foglalkoztak. 
Az Albertfalvi Közösségi 
Házban Alber-Törp-Falvi 
Játszótábor volt júliusban 
két alkalommal, egy-egy 
hétig. A zenés, táncos, 
kézműves alapozó, drá-
mapedagógiára épülő 
élményközpontú, kész-
ség- és képességfejlesztő 
játszótábort 3–7 éves korú 
gyerekeknek szervezték a 
jó levegőjű, kertvárosi kör-
nyezetben. 
 A második turnus 
végén kerestük meg a tá-
borvezető Takó Zsuzsa 
óvoda- és drámapedagó-
gust. Mindenki nagyon 
jól érezte magát, a héten 19 
résztvevő volt. „Műfaját” 
tekintve ez kézműves- és 
drámatábor volt, amely 
egy mesére, a Tündérszép 
Ilona és Árgyélus király-
fira épült. Egész héten 
ezt a témát dolgozták fel, 
készültek a lagzira, gyü-
mölcssalátát készítettek a 
gyerekek, amit mindenki 
jóízűen el is fogyasztott, 
megfestették a királyi vá-
rat, a hegyeket, mindenki 
elkészítette a kedvenc sze-

replőjét fakanálbáb formájában. A tábor 
végén el is játszották a mesét. Egy napot 
úszással, lubickolással töltöttek. Az egész 
tábor alatt a mese világában éltek a gyere-
kek, gyöngyből ékszereket csináltak, min-
dig a kezük ügyében volt az olló, a ragasz-
tó, a színes papír, a festék. Az első tábor is 
hasonlóan zajlott, akkor a Libapásztorból 
lett királyné volt a központi mese. Volt 
olyan gyerek, aki mindkét táborban részt 
vett, és vannak évek óta visszatérők is. 
Takó Zsuzsa már most azt mondta, jövőre 
is várják a csemetéket!
 Ingyenes félnapos kézműves-foglalko-
zások voltak 7–14 éves korú gyermekek és 
aktív hozzátartozóik részére a Szüni Dödő 
programsorozaton belül Budapesti Műve-
lődési Központban júniusban, az FMH-
ban pedig nyári intenzív kosárfonó alko-
tóműhely volt július elején. A résztvevők 
elsajátíthatták a változatos anyaghasznála-
tot, a sokrétű megformázás technikáit és az 
önálló elképzelések alapján is kivitelezhető 
használati és dísztárgykészítést, Gelencsér 
Mária kosárfonómester vezetésével.
 A Fonóban Szivárvány Gyerektá-
bor indult több turnusban, a Gazdag-
réti Közösségi Ház Csellengő napközis 
kézművestáborokat szervezett. A prog-
ramban délelőttönként agyagozás, neme-
zelés, gyöngyszövés, dobozgrafika, papír-
sárkány-készítés, gömbjátékprojekt, rajz 
és festés szerepelt, délutánonként pedig 
strand és kirándulás.
 A gazdagréti IQ Tábor Műhelyek 
augusztus elején nyíltak meg az érdeklődők 

Táborozni jó!
A legtöbb helyen sportolnak és kézműves-foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek

NYÁRI ÚJBUDAI GYERMEKTÁBOROK

ANGOLNA NYÁRI ÚSZÓTÁBOR: 
AUGUSZTUS 30-ÁIG, hétfőtől péntekig 
8–16.30 óráig. Hóvirág Wellness Klub 
(XI. kerület, Hóvirág út 42. Telefon: 
06/30/281-3536).

MAFC KOSÁRLABDA TÁBOR: 
AUGUSZTUS 27– 31-ÉIG, 9.00–16.00 óráig. 
MAFC Sportcsarnok (XI., Hauszmann 
u., Szalay Krisztina: 06/30/990-6163).

ZSEBIBABA JÁTSZÓHÁZ: 
AUGUSZTUS 17-ÉIG heti turnusokban hét-
főtől péntekig 7.30–16.30 óráig. Főváro-
si Művelődési Ház (XI., Fehérvári út 47. 
Tel.: 203-3868/115).

SZIVÁRVÁNY GYEREKTÁBOR 2007: 
AUGUSZTUS 21–24., 27–31. Fonó Budai Ze-
neház (XI., Sztregova u. 3. Telefon: 206-
5300, 06/20/957-2598).

TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN: 
www.minitipp.hu, illetve telefonon a Bu-
dapesti 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 részletesen olvashatnak az 
Újbuda honlapján, a www.ujbuda.hu/
esemeny.php menüpontban.

előtt a Gazdagréti Református Templom-
ban, kreatív műhely, filmműhely, angol, ze-
nei, kosárlabda és virágkötőműhely várta a 
gyerekeket a Rétköz utcában. Egy hétig volt 
a Tető Galériában Nyári Művészeti Mű-
hely. Iparművészek irányításával tartottak 
kreativitást fejlesztő foglalkozásokat, ahol 
festéstechnikával, szövéssel, bábkészítéssel 
ismerkedhettek meg a gyerekek.
 Sporttáborban sincs hiány: a Temes-
vári Andrea Tenisz Akadémiában egy-
mást követik az egyhetes tenisztáborok, a 
Kelenvölgyi Közösségi Házban nyár elején 
volt focitábor, az FMH-ban volt fitt-dance 
nyári edzőtábor is. Itt a foglalkozások té-
mája a pompon tánc, a fitt-dance és az 
akrobatikus rock and roll sporttánc ele-
meiből állt össze, a 6–14 éves korosztály 
számára. A Hóvirág Wellness Klubban 
egy tucat turnusban váltották egymást a 
gyerekek az Angolna Nyári Úszótáborban.
 A vízé a főszerep a Nyéki Imre Uszo-
dában is, ahol Konrády Ildikó vezeti a 
sporttábort. Amikor meglátogattuk őket, 
a gyerekek sorba állnak a medence szé-
lén, megy a dominóugrálás meg a bomba, 
tapsra és anélkül. A dominó azt jelenti, 
hogy a gyerekek egymás kezét fogva, egy-
más után sorra dőlnek bele a vízbe. Fo-
tósunk alig győzi menteni a felszerelését, 
akkora a fröcskölés. 
 Mindennap vannak sportfoglalko-
zások (foci, tenisz is lehetne, csak most 
épp nagyon meleg van), de a lényeg itt a 
víz, az úszás és annak oktatása, meg az 
„ökörködés”, a strandolás a kinti meden-
cében. Hetente 110 fővel működik a tá-
bor, hétfőtől péntekig, napi két edzéssel, 
ebből az egyik az úszás, a másik valami 
más. Lehet választani, ki mit szeretne: 
kosarazni, röplabdázni, danceaerobik-
órákat venni, teniszezni, focizni vagy 
éppen néptáncolni. Mindenkit a saját tu-
dásszintjének megfelelő csoportba oszta-
nak be. Ezentúl van még pingpong, darts, 
kapura rúgó verseny, és kézműves-fog-

lalkozások, cserépfestés, sárkányeregetés. 
A gyerekek büszkén mutatják alkotásai-
kat, a ruhacsipeszből lett oroszlánt, a kis-
egeret, és a tábor többi új „lakóját”. 
 A gyerekeket öt csoportba osztják, 
vannak itt Rózsaszín Párducok, Narancs-
sárga Kutyák, és mindenki a csapatának 

megfelelő színű karszalagot visel, nehogy 
elvesszen a tömegben. A füvesítésnek 
már az első két hét után búcsút mondhat-
tak, annyi a gyerek, akkora a nyüzsgés. A 
gyerekekre testnevelő tanárok felügyel-
nek, és mindenki örömére rendeznek ta-
nár–diák mérkőzéseket is.
 A tábort minden héten meglátogatja 
egy-egy sztárvendég is, élsportoló vagy 
művész. Járt itt Güttler Károly, Horváth 
Zsófi soproni bajnok kosaras, Nagy Antal 
labdarúgó. Füzesi Márton focista Lon-
donból látogatott haza, Melocco Miklós 
rajzórát tartott, és vendégeskedett a tá-
borban Keresztes Alexandra kajak-kenu 
Európa-bajnok is. A gyerekek mindig 
barkochbázással találják ki, ki lesz a ven-
dég, és a legügyesebb, aki elsőnek rájön, 
ajándékot is kap tőle. A táborzáró buli-
kon a kiemelkedő teljesítményt nyújtók 
kapnak ajándékot, az aerobikosok pedig 
bemutatót tartanak.
 A szülők megelégedésére minden 
gyerek jól elfárad estére, azt mondják, 
minden résztvevő nagyon élvezi a tábort. 

Hat turnus van, hat héten át pancsolnak 
a gyerekek a Nyékiben. Konrády Ildikó 
szerint: aki jövőre szeretné a gyerekét 
elküldeni a sporttáborba, az jól teszi, ha 
idejében (akár már márciusban) jelentke-
zik, akkora az érdeklődés! 

Rózsa Melinda

Játék után édes a pihenés

Tizenharmadik alkalommal szervezte meg hagyományos 
bibliai táborát az Országos Szlovák Önkormányzat, együtt-
működve Belváros-Lipótváros Szlovák Önkormányzatával. 
Idén társszervezőként csatlakozott a tavaly ősszel megalakult 
Újbudai Szlovák Önkormányzat is, amelynek elnöke, Klauszné 
Fuzik Ildikó a tábor alapító-főszervezője. Az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke is ellátogatott a táborba. 
Az ország különböző településeiről összesereglett 6-16 
éves gyerekek egy hetet töltöttek együtt anyaországbeli 
környezetben, a Pozsony szomszédságában található Svätý 
Jur (Szentgyörgy) városában, mely a páratlan szépségű Kis-
Kárpátok hegyvonulatainak lábánál fekszik.

Bibliai tábor 
Szlovákiában

Van még hely a kerületi üdülőkben
Mint azt már korábbi számunkban olvashatták, 
az Újbuda Önkormányzatának üdülőit üzemeltető Buda-
Hold Kft. továbbra is számos kedvezménnyel várja kerü-
letünk pihenni vágyó lakosságát.  

Tombol a nyár, aki teheti, vízpart közelében próbálja ezt a 
szokatlanul meleg időszakot átvészelni. Ebben segíthetnek 
az önkormányzat üdülői, hiszen még lehet jelentkezni a fő-
szezon (2007. augusztus 29-éig) vagy az utószezon (2007. 
október 3-áig) betöltetlen szálláshelyeire. Balatonfüreden a 
16 felújított apartmanban, illetve Soltvadkerten a Vadkerti-
tó közvetlen közelében téliesített üdülőben várják egész év-
ben a pihenni vágyó vendégeket. Soltvadkerten az ifjúsági 
táborban 107 fő befogadására van lehetőség. Konyhával, 

sportpályával kifejezetten ideális óvodások és iskolások tá-
boroztatására, valamint az utószezonban nagyobb rendez-
vények megtartására. Ősszel erdei táborokat szerveznek a 
gyermekek részére. A harmadik helyszín Fadd község, mely 
a Holt-Duna mellett helyezkedik el, itt egy nyolcfős család 
szerezhet magának felejthetetlen élményeket.
 A kerület nyugdíjasai 30%-os kedvezményt kapnak 
az utószezonban. A 2008-as „Üdülési tájékoztató” 2007. 
november végén jelenik meg. Érdeklődni továbbra is a 
www.budahold.hu, valamint a www.ujbuda.hu inter-
netes oldalon lehet. Kérdéseiket feltehetik e-mailben 
(uzemeltetes@budahold.hu), illetve levélben a Hunyadi Já-
nos út 18. címen, vagy telefonon Verliné Széplaki Zsuzsan-
nánál a 203-60-72 telefonszámon. 

Az úszótáborban is „kézműveskednek” a kicsik
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Gilyén András, a Szent Margit Gimná-
zium idén végzett tanulója olyan tudo-
mányos eredményeket ért el, melyekre 
joggal lehet büszke a kerület. Az idén 
kitűnőre érettségiző fiatal nevéhez fűző-
dik az a szinte minden mobiltelefonra 
letölthető alkalmazás, mely a Naphoz, 
illetve a Holdhoz mért távolság alapján 
számítja ki az illető pontos helyzetét. 

Az ifjú tehetség 2006 júniusában hívta fel 
magára a figyelmet, amikor bemutatta 
a fent említett Mobilos Iránytűt (http://
mobilosiranytu.hu), és ezzel megnyerte a 
15. Országos Ifjúsági Tudományos és In-
novációs Versenyt. Ezután az Európai Sza-
badalmi Hivatal legmagasabb különdíját 
vehette át. Az ifjú kutató ez évben is meg-
nyerte az innovációs versenyt (Szvoboda 
Péter diáktársával) a Hungaroszféra elneve-
zésű gömbrobottal (http://hungaroszfera.
uw.hu). A fiatal kutató itthon tanul tovább, 
hiszen a múlt héten vették fel az ELTE TTK 
matematika szakára. 
 Számtalan kitüntetés, valamint elis-
merés tarkítja ezt a fiatal életpályát, ám 
ezek közül is a legfigyelemreméltóbb, 
hogy idén Gilyén András fogja hazánk 
fiatal tehetségeit képviselni a stockholmi 
Nobel-díj-átadáson.

(bp)

Mobilos iránytűtől 
a Nobel-díj átadásig

Az esti tévéhíradók után számomra nincs 
néznivaló a képernyőn. Szobám ablaká-
ból rálátok Újbuda kapujára. Alattam 
az Irinyi József, a Karinthy és a Bogdánfy 
utca kereszteződik. Nagy az autóforga-
lom még mindig, pedig már este nyolc 
óra. Lassan a járdákon is több lesz 
a gyalogos. Ilyen tájt szinte csak fi-
atalok jönnek. Hívja őket a Zöld 
Pardon, a Petőfi híd parkjából 
messzire dübörgő diszkó.
 Először csak kettőt, majd 
három fiatalt veszek észre 
az ablakomból. A magas-
ból nézve csak akkor 
látom meg őket, ha 
kilépnek a lom-
bok takarásából. 
Mindegyiken fekete 
nadrág és magas 
szárú, vastagtalpú 
bőrbakancs. Egyikük 
hóna alatt, az út-
javításkor használt, 
jókora piros-fehérre 
festett, csíkozott deszkát 
cipelt. Fekete nad-
rág, kopasz fej. 
Árpádsávos 
zászló he-

Gyalázat
lyett most az erősebb, a piros-fehér sá-
vos deszka. Az útközben lopva szerzett 
alkalmi jelkép, amely a suhanccsoport 
gondolkodásának, esti meneteléhez, a 

hovatartozásához épp úgy megfe-
lel, mint a boltban vásárolható 
hasonló színű vászonzászló. 
Sőt! Ezzel ütni, vágni, támadni, 

félelmet kelteni lehet.
 Az „árpádsávos” 
deszkát a kopasz vezér hir-
telen fel is emeli – de nem 
ütésre. Csak int vele, a kis 

tér közepén álló kétalakos szo-
borra irányítja, mintha kézi in-

dításra rakétát tartana kezében, 
majd a suhancok megindulnak a 
célpont felé.
     A szobor előtt felsorakoznak. 
Előbb a deszkás, majd a többi, 
egyenként fellép a talapzatra, és 
mindegyik arcon köpi a szobrot.
Karinthy Frigyest és Karinthy 
Ferencet.
Árpádsávos deszka vállra, majd 

masírozás a Zöld Pardonba.
Békés Attila

újságíró
A júliusi szűnni nem akaró hőségben a hőmérő higanyszála szinte mindennap 40 fok fölé hágott, 
a napon tartózkodóknak pedig legalább további plusz 10 fokot kellett elviselniük. Nem is csoda, 
ha számos rosszullétről kaptunk hírt. Ezen a helyzeten kívánt segíteni Újbuda Önkormányzata 
azzal, hogy a kerület több pontján vízosztást rendelt el. Ebben pedig a Polgári Védelem mun-
katársai vállaltak aktív szerepet. Schmidt György alezredes, a kerületi Polgári Védelem vezetője 
elmondta, 7500 palack félliteres ásványvizet osztottak ki a kerület öt forgalmas pontján.

Vizet osztottak Újbuda több pontján

Idén újabb háromszáz önkormányzati 
lakásba szerelnek vízórát Újbudán. 
A költségeket az önkormányzat állja, 
viszont az így elérhető megtakarítás 
a bérlők terheit enyhíti.

A több mint 1700 bérlakás nagyjából egy-
harmadában már felszerelték a vízórát. 
Szeptemberben újabb kétszáz és az év 
végéig még száz lakás kerül sorra. Az ön-
kormányzat lakásgazdálkodási, valamint 
városüzemeltetési szakemberei több szem-
pontot is figyelembe vettek az ütemezésnél. 
Először azokat a lakásokat korszerűsítik a 
vízfogyasztás mérése szempontjából, ame-
lyek olyan társasházban vannak, amelynek 
tagjai egyhangúlag döntöttek a vízórák 
beszereléséről. Ezek közül is azok az elsők, 
amelyeknél ezzel a módszerrel a legna-
gyobb mértékű megtakarítás érhető el, az-
az a panelépületekben lévő bérlakások.
 – Jelenleg a vízórák felszerelési terve-
zése, a munkálatok kivitelezési ütemezé-
se zajlik. Emellett a már kész terveket és 
egyéb részleteket egyeztetjük a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-vel. A bérlőket ezzel kap-
csolatban mindössze a vízóra helyéhez 
való hozzáférés érinti, tehát a munkával 
megbízott vállalkozó szakemberét kell 
csak fogadniuk. Ezek a szakemberek a 
munkálatok előtt természetesen a ház la-
kóival és a közös képviselőkkel is egyez-
tetnek azok részleteiről – mondta Lakos 
Imre alpolgármester.
 A vízórával ellátott lakások esetében a 
Vízművek munkatársa kéthavonta leolvas-
sa a vízmérők állását, a fogyasztásról pedig 
a bérlő kapja a számlát. A vízdíjat ezek a 
bérlők ezentúl nem a tulajdonosnak, azaz 
az önkormányzatnak, hanem – a bérleti 
szerződés módosítását követően – a Fővá-
rosi Vízművek Zrt.-nek közvetlenül fizetik.

Vízóra a 
bérlakásokban

Csökkenhet a rezsi

A szoptatás a csecsemőtáplálás legbiz-
tonságosabb és legtökéletesebb módja, az 
egyetlen ideális táplálék, mert mindent 
megfelelő mennyiségben és arányban tar-
talmaz. Nemcsak egyszerűen tápanyag és 
energiaforrás, hanem hormonokat, nö-
vekedési faktorokat, védőanyagokat tar-
talmaz, így az immunológiai védekezésre 
képtelen újszülött az anyatejjel „készen 
kapja” a segítséget. Az anyatej élő anyag, 
folyamatosan változik – egy szoptatáson 
belül és napról napra is –, így követve a 
baba mindig alakuló igényét. Ha az anya 
kórokozóval fertőződik, szervezete anti-
testeket termel, hogy leküzdje a betegséget. 
Ezek az antitestek az anyatejben is megje-
lennek, így biztosítva a gyermek védelmét. 
A szoptatás elősegíti az arckoponya helyes 
fejlődését, és szorosabbá teszi az anya és a 
gyermek között létrejött kötelekét.
 A szoptatásnak jól körülírható hatása 
van az anya egészségére is. A szülés után 
közvetlenül elkezdett szoptatás mérsékli a 
szülés utáni vérveszteséget, és ezáltal a vér-
szegénység kialakulását. A szoptatás erő-
síti az anya immunrendszerét, csökkenti a 
cukorbeteg édesanya inzulinigényét. Aki 
sokáig szoptat, kisebb eséllyel betegszik 
meg mell- és petefészekrákban, de kisebb 
a csontritkulás kialakulásának esélye is. A 
szoptatás növeli az anya önbizalmát, a hi-

tét abban, hogy képes megóvni és táplálni 
gyermekét, ezzel együtt csökkenti a reklá-
mozott árucikkektől való függőséget.
 Minden évben csecsemők milliói be-
tegszenek meg amiatt, hogy nem szoptatják 
őket, ezért életbevágóan fontos volt, hogy a 
világ összefogjon. Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) és az UNICEF azt java-
solja, hogy a csecsemő hat hónapos koráig 
kizárólag anyatejet kapjon, egyéves koráig 
táplálékának nagyobb része anyatejből áll-
jon, helyi élelmiszerekkel kiegészítve. A 
gyermekeket akár kétéves korukig, sőt, még 
az után is érdemes szoptatni.

 Az ENSZ Egészségügyi Világszer-
vezete augusztus első hetét a szoptatás 
világhetévé nyilvánította. Az anyatej vi-
lágnapjáról és világhetéről szóló hagyo-
mányteremtő elhatározás 1992-ben szü-
letett, azóta minden évben, napjainkban 
már a világ 120 országában ünneplik. A 
szoptatás világhete a legnagyobb figye-
lemfelkeltő eszköz a szoptatási kezde-
ményezések népszerűsítésére. Ebben az 
évben arra hívjuk fel a figyelmet, hogy 
a szoptatás a legnagyobb befektetés az 
egészségvédelemben. „Szoptatás – Az el-
ső óra egy millió babát ment meg.”

Tény, hogy a bőrkontaktus kialakulása, a 
korai mellre tétel és az élet első fél évében a 
kizárólagos szoptatás, több mint egy mil-
lió csecsemő életét menthetné meg világ-
szerte. A WHO és az UNICEF létrehozta 
a „bababarát kórház” programját, amely-
nek egyik fő célja, hogy meggyőzzék az 
egészségügyi dolgozókat és a szülőket ar-
ról, hogy a szoptatás a csecsemőtáplálás 
legjobb formája. 
 A szoptatás sikeressége egyrészt a 
megfelelő és idejében történő felkészítés-
től, másrészt „az élet első különleges órá-
jától” függ. A területi védőnő – aki már a 
várandósság legelején kapcsolatba kerül 
a leendő édesanyával, és kellő bizalmi 
kapcsolatot épít ki – nyújthatja a legna-
gyobb segítséget az eredményes szoptatás 
megvalósításához. A védőnő feladata a 
szakszerű segítségnyújtás, tájékoztatás, tá-
mogatás. Célunk minden várandós anyát 
arra biztatni, hogy tegyenek meg min-
dent annak érdekében, hogy a születen-
dő gyermeküket anyatejjel táplálhassák. 
Közös érdekünk, hogy minden csecsemő 
egy egész életen át élvezhesse az anyatej 
által nyújtott előnyöket. Azonban azok 
az anyák, akik bár nagyon szeretnék, de 
valamiért nem képesek anyatejükkel táp-
lálni babájukat, ugyanúgy a védőnőtől 
kaphatnak segítséget és tanácsot annak 
legoptimálisabb pótlásáért.

Hamarné Debreczeni Rita
vezető védőnő, Gyógyír XI. Kht.

Az anyatej a legjobb és legfontosabb táplálék
Augusztus első hete a szoptatás világhete A VÉDŐNŐ TANÁCSA

Sokan úgy tekintenek a szülésre, 
mint egy olyan folyamatra, mely a 
köldökzsinór elvágásával véglege-
sen megszünteti az anya és újszü-
löttjének szoros biológiai egységét. 
De a természet ennél bölcsebb 
megoldást „talált”: az édesanyák 
ősidők óta szoptatják gyermeküket. 
A régi népi mondás szerint „teje 
van, ideje van, miért ne szoptasson”.
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TŰZIJÁTÉK
SZOMBAT  22:00

SZEPTEMBER 2. (vasárnap)SZEPTEMBER 2. (vasárnap)

13:40 Vivace Mazsorett
14:00 Fenyőcske néptáncegyüttes 
14:30 Polonéz lengyel néptáncegyüttes 
15:30 Lustige Musikanten  sramlizenekar  
16:00 Horvát Hagyományőrző Egyesület   
16:30 Műsorismertetés, ajándéksorsolások
16:40 Martenica táncegyüttes   
17:10 Zeus és barátai  
17:50 Sorsolások 
18:00 Pintér Tibor  
18:40 Moulin Rouge 
19:10 CSEPREGI ÉVA
19:50 Ajándéksorsolás
20:00 KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI  
20:40 GÁSPÁR LACI

15:00 Domonkos Béla bábszínháza 
 A két bátor nyulacska

KISSZÍNPAD:

KISSZÍNPAD:KISSZÍNPAD:

 Domonkos Béla bábszínháza 15:00
 Az oroszlán és a kisegér 

www.ujbuda.hu

Autóbemutatók, Állatsimogató, Búvárbemutató, Ját-
szóház, Ékszerbemutató, Kézműves-foglalkozások, 

Fotó kiállítás, Schenkerik Csaba sakkszimultán, 
Aikidobemutató, UPC-, Műszaki Múzeum-, 

Budapesti Erőmű Zrt.-, NANE-, Baba-, 
Gólyahír Egyesület sátor

A Tóparti Újbuda Party fővédnöke 
MOLNÁR GYULA polgármester

TÉK
SZOMBAT  22:00 Újbuda információs-  és médiasátor, 

Gyógyír XI. Kht., Újbuda 11 Kht.,
A XI. Kerületi Rendőrkapitányság sátra, 

Egészségért Egyesület

KÉZMŰVESVÁSÁR, 
VIDÁMPARK, 

VENDÉGLÁTÁS

SZEPTEMBER 1. (szombat)SZEPTEMBER 1. (szombat) (szombat) (szombat) (szombat)

 Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 15:00 
 Veszelka táncegyüttes 15:30
  Méhkeréki Hagyományörző Együttes 16:00
  és a Kovács zenekar  
 Rusznaki munkácsi ruszin népi együttes  16:30
 KUD Lovra néptánccsoport 17:00
 és a Dunavski Biseri zenekar   
 Szomora Zsolt és Cigányzenekara  17:30
 Puskás Péter 18:00
 TÓTH VERONIKA 18:40
 CARAMEL & BARTÓK ESZTER 19:10
 Ajándéksorsolások 19:40

IRIGY HÓNALJMIRIGY
 Ajándéksorsolások 19:40

IRIGY HÓNALJMIRIGYIRIGY HÓNALJMIRIGY ÉLŐ KONCERT
20–22 ÓRÁIG
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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 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
Albertfalva asztalosiparának története. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
AUGUSZTUSBAN az intézmény zárva tart, ez 
idő alatt minden foglalkozás szünetel.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
AUGUSZTUS 23-ÁIG „Májusegy” – Dezső T. 
Tamás kiállítása. 

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út  9–11.
AUGUSZTUS 15. 18.00 Varga Ferenc festő-
művész kiállításának megnyitója.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7. 
AUGUSZTUS hónapban Gudovics Vera, fes-
tő-szobrász művész kiállítása látható.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
AUGUSZTUSBAN a foglalkozások szünetelnek.
AUGUSZTUS 23-ÁTÓL Felkelő nap: Arcok és 
sorsok. A Zoril Alapítvány kiállítása.

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

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10–16 óráig. Csoportokat is szívesen 
látnak.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
AUGUSZTUS 27-ÉIG Csellengő 
Kézművestábor csoportos kiállítása. 
AUGUSZTUS 29. 18.00 Magyar Fotográfia 
Napja. Szesztay András „Alföld” című fotó-
kiállításának a megnyitója. A tárlat nyitva 
szeptember 26-áig, hétköznapokon 10  és 
20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Konok Tamás festőművész kiállítása.
AUGUSZTUS 19. Deim Pál Kossuth-díjas 
festőművész, Szűcs László szobrászművész 
kiállítása. AUGUSZTUS 20. Babos Ági, 
Gáspárdi Tibor és Kovács Gombos Gábor 
soproni festőművészek kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
AUGUSZTUS 22-ÉIG Komenda József 
festőművész kiállítása. AUGUSZUS 24. 
18.00 a Csopaki Képzőművészeti Egyesület 
„Természet közelben” c. kiállításának meg-
nyitója. Nyitva 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 

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Callanetics.
AUGUSZTUS 21-ÉTŐL lehet jelentkezni az alábbi 
tanfolyamokra: AKH Hobbitáncklub, mesetor-
na, divattánctanoda, salsa- és társastánctan-
folyam, gyógyító-torna foglalkozás.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

A 2. Budaörs Kistérségi Fesztivál keretében
AUGUSZTUS 28. 20.00 Oscar – szabadtéri 
előadás a Polgármesteri Hivatal mögötti 
parkban (Budaörs, Szabadság út 134.). Esőnap 
AUGUSZTUS 31-ÉN a Budaörsi Játékszínben.

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

Nyári programok:
HÉTFŐ és SZERDA 17.00 Cross training aerobik. 
HÉTFŐ és CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjastorna.
SZERDA 10.00 Yan Xin Csikung. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Alakformáló torna. CSÜTÖRTÖK 16.00  
Szeretetklub. SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli 
Hollótanya Klub. VASÁRNAP 8.00 Hobbiklub.
AUGUSZTUS 21., 31. 21.00 Folklórszínház.  
A Törekvés Táncegyüttes (magyar és cigány 
zenével) műsora.

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

Nyári programok:
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00 Sakk- és kártyaklub
KEDD 10.00 Eklektikaklub HÉTFŐ 18.00 Taoista 
Tai Chi AUGUSZTUS 18. – SZEPTEMBER 3. IV. Iai 
Jutsu Szeminárium. Vezeti: Sekiguchi Sensei 
(Japán). Az egész nyári szünetben ingyenes 
pingpong, csocsó, társasjáték és internetezési 
lehetőség áll a diákok rendelkezésére hét-
köznapokon 10 és 18 óra között. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00-ig Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ és e-Magyarország Pont.

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

AUGUSZTUS 20. Szent István-nap
9.00–17.00 Újbuda és Testvérvárosa Szent 
István Kupa – Labdarúgótorna. 16.00 Ismert 
musicaldalok. 16.45 Primadonnák – latinos, 
spanyol énekes, táncos összeállítás.
17.30 Ayala humoros műsora. 18.15 Aradszky 
László. 19.00–24.00 Fergeteges táncos buli 
Duka Tamással. 21.00 Tűzijáték.

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

Nyári programok:
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00  
Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ 18.00, SZERDA 
17.00 Sport és jóga.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior meg-
előző rekreációs (tartásjavító) torna. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.00 Calletics, 15.00 felnőtt 
Hip-hop, 16.00 ifjúsági Hip-hop. SZERDA 
16.00 Zenés kondicionáló torna gyerekek-
nek. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 
VASÁRNAP „Goldance” tánciskola. Net-kuckó, 
e-magyarország pont:  HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 
10–18 óráig. JÚLIUSBAN részleges nyitva 
tartás: hétfőtől péntekig 9–14 óráig.

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

SZERDA 18.00 Ásványbarát Kör – klubnap. 
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás.  Előzetes 
bejelentkezés: 466-9019.

KLUBPROGRAMOK

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

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

KIÁLLÍTÁSOK

ORSZ. 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 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma 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 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok ösz-
szejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00  
Kismamaklub.
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 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra.
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet.

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 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 UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 
Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért.
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
AUGUSZTUS 24. 18.00 Közös szentmise a 
plébánia betegeiért AUGUSZTUS 25. 10.30 
Papszentelés AUGUSZTUS 26. Évközi 21. vasár-
nap AUGUSZTUS 27. Újra kezdődnek a reggel 7 
órai szentmisék

TÚRAAJÁNLATOK

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

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

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

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

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:  
7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvé-
gi Budai-hegység túrákra ugyanebben az időben 
és helyszínen van a találkozó).  
A hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon 
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha 
Szentendrére tart) 7.15-kor a Batthyány téri HÉV-
végállomáson, egyébként 7.15-kor az Árpád híd 
pesti hídfőjénél, a Volán-pályaudvar pénztáránál. 

A38 ÁLLÓHAJÓ

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

JÚLIUS 18. 21.00  AUGUSZTUS 15. 21.00 Ward 21 
(JAM), Love Alliance.  AUGUSZTUS 16. 22.00  
Kém Csoport pres. Digit All Love (PL), Esclin 
Syndo. AUGUSZTUS 20. 19.40 Mesehajó a Dunán 
– Magyar Mesezenekar. Tetőterasz AUGUSZTUS 
16. 21.00 Love Alliance & Friends. AUGUSZTUS 
17. 21.00 Skambulance, PASO Sound System, 
Sound Sistaz. AUGUSZTUS 18. 18.00 Mesehajó 
a Dunán – Magyar Mesezenekar. AUGUSZTUS 
18. 21.00 Girls and Mathematics. AUGUSZTUS 
19. 20.00 Sunday Sessions – Cadik & Suhaid. 
AUGUSZTUS 22. 21.00 Random szerda – Barabás 
Lőrinc és barátai. AUGUSZTUS 23. 21.00 Love 
Alliance & Friends. AUGUSZTUS 24. 21.00 Oleg, 
Beyond, BTOM, Lucid Sound, Y-East. Látvány:  
A-K Project. AUGUSZTUS 25. 21.00 Lollipop Summer 
Extra 3 – Lollipop DJ-k és vendégeik. AUGUSZTUS 
26. 20.00 Sunday Sessions – Cadik & Suhaid.

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

AUGUSZTUS 20-ÁIG a Közösségi Ház zárva tart. 

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

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

otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

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

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

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

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

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

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

Újbuda a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

Gyalogos Mindszenty zarán-
doklat indul szeptember 15-én, 
szombaton a Városmajorból 
Máriaremetére. Gyülekező: 7 órá-
tól a Városmajorban, indulás: 8 
órakor.
 A zarándoklatot dr. Udvardy 
György püspök úr, Bíró László 
püspök úr és Lambert Zoltán ka-
nonok, plébános vezeti.
 S Z E N T M I S E :  12  ór a kor 
Máriaremetén. A szentmisét dr. 
Erdő Péter bíboros úr, Magyaror-
szág prímása, esztergom-budapes-
ti érsek mutatja be.
 A zarándokok lehetőleg URH 
vételére alkalmas rádiót is vigye-
nek magukkal, mert a Mária Rá-
dión (FM 94,2) keresztül be tud-
nak kapcsolódni a közös énekbe és 
imába.

Mindszenty zarándoklat

Az Antall József Alapítvány és az Ifjúsági Demok-
rata Fórum budapesti szervezete segélyakciót indít 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent József Ott-
honának megsegítésére. Az otthon Szovátán mint-
egy 100, a szováta környéki falvakban pedig 400 
gyermek nevelésében játszik nagy szerepet. Célunk, 
hogy szervezeteink is hozzájárulhassanak a helyi 
gyermekek tanulási lehetőségeinek könnyebbé té-
teléhez. Ezért indítjuk útjára 2007 augusztusában 
gyűjtőakciónkat, mellyel a szeptemberi tanévkez-
déshez szeretnénk támogatást nyújtani a rászoru-
ló erdélyi fiataloknak. Az akcióban főként iskolai 
taneszközöket, füzeteket, vonalzókat, körzőket, író-
felszerelést, valamint élelmiszert, tisztálkodási esz-
közöket, és minden más, a tanévkezdés nehézségeit 

könnyíteni képes felszerelést gyűjtünk, melyeket 
augusztus végén szállítunk Szovátára.  
A gyűjtőakció időpontja: 
2007. augusztus 15.–augusztus 26. 
A gyűjtés során szeretettel várjuk minden kerületi 
lakos hívását, akinek háztartásában ezek az esz-
közök feleslegessé váltak, és úgy gondolják, hogy 
segíteni szeretnének a fenti cél megvalósítása érde-
kében! A felajánlott eszközökért munkatársaink 
szívesen elmennek.
Várjuk hívásaikat a 06/70/453-5974 - es telefonszá-
mon!

Kiss Gábor Főigazgató  Őrsi Gábor Elnök
Antall József Alapítvány IDF Budapest

Tanszergyűjtés a szovátai árváknak

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

Az Őrmezei Közösségi Ház 
meghirdeti a Senior Ki-Mit-Tud 
kulturális vetélkedőt az alábbi 
kategóriákban:
népdal, műdal, táncdal, társas-
tánc, moderntánc, vers, próza 
és egyéb, egyéni és csoportos.
Alsó korhatár 50 év, felső kor-
határ nincs.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2007. szep-
tember 9.
NEVEZÉSI DÍJ: egyéni – 750 Ft, 
csoportos – 1000 Ft
Nevezni kizárólag az Őrmezei 
Közösségi Házban (XI., Cirmos 
u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007), 
a díj befizetésével és a nevezé-
si lap kitöltésével lehet.

Senior  
Ki-Mit-Tud

– Jól van, ellenőr urak, elismerem, nyugdíjas szüleim hóvégenként kisegítenek.

Vagyongyarapodás ellenőrzése

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK:
• A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj 
havi adóelőlegének befizetése. 
• A kulturális járulék havi előlegének bevallása és 
befizetése.
• A szakképzési hozzájárulás féléves előlegének 
bevallása és megfizetése.
• Az innovációs hozzájárulás havi előlegének be-
vallása és megfizetése.
• A rehabilitációs hozzájárulás havi előlegének 
bevallása és megfizetése.
• A havi áfa, a játékadó bevallása és befizetése
• A 0701-es számú havi bevallás benyújtása.
• a fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támo-
gatás igénylése.

AUGUSZTUS 30., HÉTFŐ:
• A környezetterhelési díj előlegének befizetése.

forrás: APEH  Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága

Adózási határidők

SZENT ISTVÁN-NAPI 
SPORTNAP

Kispályás foci (férfi, női)
Nevezés: Bp. XI. ker. Újbuda Önk. Szabadidő és 
Sport Osztályán (Bp. XI., Hunyadi M. u. 56. Tel.: 372-
4482) vagy gabonyi.erika@ujbuda.hu email címen 
augusztus 13-áig! Nevezési díj: 6000 Ft/csapat. 
Kezdés: 9.00 óra. Korcsoport: 16 év felett.

Strandröplabda  
(vegyes „A” és „B” kat.)
Nevezés: Bp. XI. ker. Újbuda Önk. Szabadidő és Sport 
Osztályán augusztus 13-áig! Kezdés: 10.00 óra.

Tenisz (férfi, női egyéni)
Nevezés: 9.00–9.30 a helyszínen (800 Ft/fő). 
Kezdés: 9.30 óra.

Asztalitenisz (férfi, női, gyerek)
Nevezés: 9.00–9.30 a helyszínen (500 Ft/fő). 
Kezdés: 9.30 óra.

Sakk
Szimultán sakkverseny 10.00–15.00. Rendező: Bp. 
XI. Ker. Újbuda Önkormányzat Szabadidő és Sport 
Osztály, Budai XI. SE.

A BEAC Tájfutó Szakosztálya  
augusztus 26-án 10 órától a Ma-
gyar tudósok körútján rendezi 
meg az Eötvös Loránd Tájéko-
zódási Emlékversenyt, melyre 
mindenkit szeretettel várnak. 
Minden résztvevő ajándékot kap, 
a verseny végén pedig sorsolá-
son talál gazdára egy kerékpár. A 
parktájfutás mellett ki lehet majd 
próbálni a mobilos tájfutást és a 
mozgássérültek számára létreho-
zott trail-o-t is! 
Információk: 
www.tajfutofesztival.uw.hu

Mozogj velünk! 
– Lágymányosi 
Tájfutó Fesztivál 
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Szókratész 
Két Tanítási Nyelvű 

Szakközépiskola
Érettségizettek figyelem!

Nálunk kedvetekre választhattok
  Protokoll-ügyintéző

  Újságíró II
  Idegenvezető

  Intézményi kommunikátor
  Reklámszervező szakmenedzser
(kredit pontok kaphatók a Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskolán) 

képzéseinkből.

HÍVJ A RÉSZLETEKÉRT,  
SZÍVESEN VÁLASZOLUNK!

1111 Budapest, Kende u. 2.
Telefon: 279-1846, 279-1847
e-mail: info@szokratesz.hu
web: www.szokratesz.hu

folytatás az első oldalról
Elég csak arra gondolni, hogy az új vá-
rosközpont jelentősen megemeli majd a 
környező ingatlanok értékét is – mondta 
Molnár Gyula polgármester.
 Elekes András, a beruházó cég vezetője 
röviden ismertette céljaikat, melyek szerint 
nem csupán egy kereskedelmi központ lét-
rehozásán dolgoznak, hanem egy új, kerü-
leti jelentőségű vonzásközpont megvalósí-
tását tűzték ki célul, olyan közterületi fej-
lesztésekkel kombinált centrumét, amely 
a funkcionális illeszkedésen túl 
építészetileg is alkalmazkodik a 
környező városi beépítéshez. A 
Budaprojekt-tervek szerint az új 
központ biztosítani fogja mind-
azt, amit a Skála is nyújtott há-
rom évtizeden át az itt élőknek, 
nevezetesen, hogy szívesen jár-
tak ide az emberek, és közösségi 
térként is működött. Az új köz-
pont ennél is többet fog adni a 
kerületnek, olyan városközpont 
épül meg itt, ahol minden egy 
helyen lesz megtalálható. Elekes 
András kiemelte: az új centrum 
egyfajta identitást is ad majd a 
környéknek.
 Meghatottan vette át a szót 
Komjáthy Ágnes, a Skála egyko-
ri háziasszonya is: 
 – Megtisztelve érzem ma-
gam, hogy felkértek. Ritkán 
adódik az ember életében ilyen 
szituáció, hogy egyrészt részese 
lehettem harminc éve a Skála 
megalakulásának, másrészről 
itt lehetek a megszűnésénél is. 
Vegyes érzéseim vannak, és 
gondolom, megértik. Amikor 
kikerültem az egyetemről mint 
pályakezdő, az első munkahe-
lyem a Skála volt.
 Mindez 1976-ban történt, 
akkor nyitotta meg kapuit az első főváro-
si szövetkezeti áruház, amely a Skála Bu-
dapest Nagyáruház nevet kapta. Akkor 
ez volt az ország legnagyobb alapterületű 
(20 500 négyzetméter) áruháza. Később, 
vevőszolgálati osztályvezetői munkaköre 
mellett, Komjáthy Ágnest választották a 
Skála háziasszonyának és reklámarcának 
is. A csapatot egy, már akkor is nagyon 
karizmatikus ember, Demján Sándor ve-

zette, aki a bécsi Staffa mintájára alakítot-
ta ki az önkiszolgáló rendszerben működő 
áruházat. 1979-ben jött létre a Skála Coop 
lánc, amelyet 1985-ig szintén Demján 
Sándor vezetett. – A férjem is mindig úgy 
emlegette őt, hogy ez az ember bármihez 
nyúl, arannyá változik – emlékezett vissza 
a Skála „arca”. 
  – Ha valamire igaz ez a megállapí-
tás, akkor a Skála sikertörténetére bizto-
san. Megelőzte a korát, példát mutatott 
arra, hogy miként lehetett az akkor még 

szűk gazdasági mozgástérben, egy nem 
vásárlócentrikus kultúrában megteremte-
ni valamit, ami mindennek az ellenkezője 
volt. A Skála különleges árustruktúrájával, 
vevőcentrikusságával olyan kereskedelmi 
kultúrát teremtett meg, ami előremutatott, 
és hihetetlenül jó példával járt elöl. Jó volt, 
nagyon jó volt részt venni ebben, és kicsit 
mindig elérzékenyülök, amikor vissza-
gondolok erre. Felemelő érzés valaminek 

a születésénél jelen lenni, és hihetetlen 
szerencse, ha annak fejlődésében is részt 
vállalhat az ember. Nekem ez megada-
tott. Szívből kívánom, hogy az itt felépülő 
komplexum legalább olyan sikeres legyen, 
mint amilyen a Skála volt annak idején! 
– zárta gondolatait Komjáthy Ágnes.
 A rövid beszédek után daruval emel-
ték le az S betűt, és aki kíváncsi volt, még 
utoljára tehetett egy kis sétát az épületben. 
A részt vevők között volt Farkasné dr. Kéri 
Katalin, a körzet önkormányzati képviselő-
je is, aki két kisunokájával együtt érkezett. 
 – A lakosság többsége félelemmel és 
izgalommal vegyes várakozással tekint az 
elkövetkező évek és évtizedek elé. Egyfelől 
az építkezéssel kapcsolatban joggal tarta-
nak attól, hogy megnő a zaj- és porterhelés, 
másfelől pedig hosszú távon ez egy nem 
akármilyen fejlesztés lesz, s semmi nem 
zárja ki, hogy itt valami egészen fantasz-
tikus dolog szülessen – mondta a képvise-
lőnő, aki azt is elárulta, maga is szívesen 
fordult meg régen a Skálában, és jelenleg 
is keresi a városban azt a bevásárlóhelyet, 
amely az átmeneti időszakban pótolhatná 
a Skálát. Eddig nem sikerült megtalálni… 
– vallotta be Kéri Katalin.
 Molnár Gyula is egy kis nosztalgiával 
emlékezett vissza a „régi időkre”. A pol-
gármester a környéken járt iskolába, ak-
koriban még a BEAC sportpálya volt ezen 
a területen, és eleinte akkor is furcsa érzés 
volt, hogy áruház lesz a helyén. Időközben 
ő is megkedvelte a Skálát és Skála Kópét 
is, „aki” plüssfigura formájában a búcsú-

rendezvényen is jelen volt. – Az 
egyik szemem sír, a másik nevet 
– osztotta meg velünk érzéseit 
Molnár Gyula –, hiszen a Ská-
la ebben a formájában ugyan 
megszűnt, de a helyén felépü-
lő, új központ funkciója nem 
lesz gyökeresen más. A Skála a 
hetvenes években volt modern 
bevásárlóközpont, ma viszont 
2007-et írunk. Ami itt készül, 
az tulajdonképpen ugyanaz 
lesz, csak jobb kivitelben. Ha 
az a kérdés, hogy az örömöm 
vagy bánatom nagyobb most, 
akkor azt mondhatom, hogy 
egyértelműen az örömöm. A 
kerület első emberét faggattuk 
az önkormányzat és a beruhá-
zó kapcsolatáról is. – A kezdeti 
nehézségek után már sikerült 
rendezni a vitás kérdéseket. 
Ősszel a testületi ülésen elfo-
gadjuk a szabályozási tervet, 
ami után az ING megkaphatja 
az építési engedélyt. Amiben 
vita volt köztünk – például a 
parkolóhelyeket, zöldfelületet 
vagy az épület magasságát il-
letően –, abban már sikerült 
megegyeznünk – jelentette ki a 
polgármester. 
      Elekes András, az ING Real 

Estate Development ügyvezetője az épületet 
„méregető” munkagépet figyelte: 
 – Bent már el is kezdte a bontást az 
ezzel megbízott alvállalkozó, a mai nap-
pal tulajdonképpen megindult ez a folya-
mat. Szeptember végéig kell befejezniük 
a munkát. Utána következnek a régészeti 
kutatások, amelyek a hátsó területen már 
zajlanak – tájékoztatott a cégvezető, aki 
elmondta, már korábban, a metróépítés-

A hónap elején megkezdték a régi épület bontását

Búcsú a Skálától

Múlt, jelen és jövő: Komjáthi Ági és lánya a korabeli plakáttal 

Megálmodni és megteremteni: Elekes András, a beruházó

Tényleg véget ért egy korszak – Molnár Gyula polgármester, Farkasné Kéry Katalin képviselőnő 
és unokái, illetve a Skála egykori arca, Komjáthy Ági a legendás S betűvel

nél is rábukkantak egy ókori település 
maradványaira, és valószínűleg ez foly-
tatódhat a Skála-épület alatt is, de ezek 
régészeti szempontból nem bírnak túlzott 
jelentőséggel. Így a kutatás nem fogja hát-
ráltatni a beruházást, hiszen vélhetőleg 
csak a maradványok nyilvántartásba vé-
tele fog megtörténni. 
 Addig is a beruházótól arról kaptunk 
információt, hogy a hely hagyományá-
nak megfelelően a legnagyobb vonzerőt 
továbbra is a kereskedelmi funkciónak 
szánják. A közel 40 ezer négyzetméteres 
kereskedelmi területen belül a Spar-cso-
port a korábbi Kaiser’s szupermarketnél 
nagyobb alapterületű és korszerűbb élel-
miszerüzletet fog létrehozni a központ-

ban, közvetlenül kapcsolódva a földalatti, 
1200 férőhelyes parkolóhoz. A kerület-
ben bezárt filmszínházak hiányát fogja 
pótolni a piac felőli oldalra tervezett 13 
termes multiplex mozi. A központi sze-
rep minél vegyesebb városi funkciók 
meglétét kívánja, ezért a beruházó közel 
száz lakást és bérelhető irodát épít. A be-
ruházás bekerülési költsége megközelíti a 
35 milliárd forintot.
 Hamarosan megnyílik az új tájékoz-
tatási iroda is, amely kibővített funkció-
val fogadja majd az érdeklődőket, értéke-
sítési szerepet is betöltve. Az iroda pontos 
helye még nincs meg, de szeptemberre 
tervezik a nyitását.

Rózsa Melinda
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Tésztaételek a nyár végére

Ezen a napon történt – augusztus 15.
VÍZSZINTES: 2. Ezen a napon hunyt el Szent 
István király. Róla szól Kós Károly regénye 
(R, P). 14. Csahol. 15. Kuszál. 16. Helyez. 17. 
Kiejtett betű. 18. Londoni képtár. 20. Zenei fél-
hang. 22. Fordított névelő. 23. Nátrium és fluor 
vegyjele. 25. Voksol. 27. Félig biztos! 28. Kettőz-
ve: tengeri moszatból nyert zselatin. 30. A gö-
rög ábécé legkisebb betűje. 32. Helyénvaló. 34. 
Vállalkozási forma, röv. 36. Főzeléknövény. 38. 
Halk zaj. 39. Pápai hármas korona. 41. Német 
férfinév. 42. Római 501. 43. Nagy zeneszerzőnk 
második fia (R, E). 44. Félkész! 45. Hegylánc 
Ázsia és Európa között. 47. Ritka női név. 48. 
Pénzt bankon keresztül küld. 50. A Liszt Fe-
renc Kamarazenekar koncertmestere (János). 
52. …baba (japán film). 53. Számítógép márka. 
54. Régi római búcsúzás. 56. Amely személyek. 
57. Pakura egynemű betűi. 59. A Déli-sarkról 
csak erre indulhatunk. 62. Jód, bór és kén vegy-
jele. 64. Urna közepe! 65. Kifent. 66. Tejsavóból 
készített sajtféleség. 68. Magánhangzó pár. 69. 
Francia divatcég. 71. Kettőzve: a compó tudo-
mányos neve. 73. Számítógépes kapcsolat. 75. 
1972-ben ezen a napon született Ben Affleck 
amerikai színész. Ebben az 1997-es filmben 
Robin Williams partnere (G, W, N, G).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 1771-
ben Sir Walter Scott skót író. Egyik művének 
címe (Q, T, W). 2. A Taj Mahal városa. 3. Ha-
zafele! 4. Azon a helyen. 5. Filmcsillag. 6. Cél, 

németül. 7. Talmi. 8. Alias Rodolfó (Rezső). 9. 
Megfeni. 10. Tíz betűi keverve. 11. Pertu. 12. 
Egyik évszakhoz kapcsolódó. 13. 1879-ben 
ezen a napon született Ethel Barrymore 
amerikai színésznő. Játszott ebben az 1949-
ben színre került musicalben is (A, É, C). 19. 
Zalán Tibor drámája. 21. A KRESZ-ben: Állj! 
Elsőbbségadás kötelező! 24. Hamis. 26. Ben 
Affleck 2004-es filmje (P, Y). 27. Színésznőnk 
(Margit). 29. Szent István felesége. 31. Vitatott 
hovatartozású település Pakisztán és India kö-
zött (TARKUTI). 33. Papírra vető. 34. Össze-
tételekben kristályok vagy vegyületek nyomás 
alatti viselkedésével kapcsolatos. 35. Híres ró-
mai kút. 37. Testrész. 39. TKS. 40. Épületszárny. 
46. Edison egyik neve. 49. Ázsiai vadló. 51. Esz-
méletét veszti. 53. Előfordul. 55. Megbízás jel-
zője lehet. 56. Chilei zongoraművész (Claudio). 
58. Államszövetség. 60. Román folyó. 61. No-
bel-díjas német orvos (Robert). 63. Az egykori 
NSZK fővárosa. 65. Város Budapest közelében. 
67. Női énekhang. 70. Azonos betűk. 72. Hol-
land autójelzés. 74. Budai kerület.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 75., függ. 1., 13., 26., 29.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: augusztus 22. A 18. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Sznobok könyve, 
Lanton játszó fiú, A klastrom titka, A tisztesség 
ára”. A 18. SZÁM NYERTESE: Dénes Imréné 1224 
Bp., XIV. u. 62. A könyvnyeremény a szerkesz-
tőségben 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.

Ez az időszak épp annyira lesz nyugodt, 
amennyire ön képes nyugodt lenni. Ha az 
előző két hétben megfogadta a tanácsomat, 
és volt már szabadságon, akkor az öntől 
megszokott lendülettel veti magát a mun-
kájába, ha azonban még nem, akkor feltét-
len szenteljen legalább pár napot a pihenés-
re. Alaptermészete vidám lesz, sőt, még ah-
hoz is lesz ereje, hogy másokat vigasztaljon, 
bátorítson.

augusztus 13.–augusztus 26.
HOROSZKÓP

Családtagjai úgy vélik, mostanában kissé 
makacsabb, mint általában. Ne higgyen ne-
kik, valójában csak arról van szó, hogy végre 
összeszedte az erejét, és tud nemet is monda-
ni. Ezt ráadásul olyan diplomatikusan teszi, 
hogy képtelenség önre haragudni. Gyerme-
ke vagy gyermekei okozhatnak némi bosz-
szúságot, ami miatt még nagyobb erővel kell 
a sarkára állnia. Anyagi helyzete nem lesz a 
legjobb formában, de szerencsére takarékos-
sága megmenti attól, hogy ez nagyobb prob-
lémákat okozzon.

Mint azt korábban már jeleztem utazásra, 
szabadságra a nyár folyamán talán ez a két 
hét lesz a legalkalmasabb. Ön tele lesz ener-
giával, a legszívesebben olyan messze utazna, 
ahova csak pénztárcája engedi. Kedves Ikrek 
szülött: tegye ezt! Családja most partner lesz 
abban, hogy valami remek, újszerű mód-
ón élvezzék ki a nyár áldásait. A legjobban 
akkor teszi, ha új helyeket, tájakat, ízeket és 
élményeket fedez fel.

Ebben a periódusban a bolygók elkerü-
lik a Rák jegyét, ami a gyakorlat nyelvére 
lefordítva azt jelenti, hogy az események, 
történések többé-kevésbé elkerülik. Elein-
te talán ez kissé szokatlan lesz, de aztán rá 
fog jönni, hogy most éppen erre van szük-
sége. Különösen a hétvégéken esik majd jól 
a csend. A munkájában úgy fogja érezni, 
mintha a máskor nagy energiája takarék-
lángon égne, de szerencsére mindent el tud 
végezni, amit mások elvárnak, vagy amit 
ön vár el saját magától.

Ebben a két hétben négy bolygó csoportosul 
az Oroszlán jegyében, ami mozgékony, ele-
ven, vidám hangulatot és időszakot eredmé-
nyez. Szinte nehézére esik majd eldöntenie, 
mihez lesz nagyobb kedve, a barátai, ismerő-
sei pedig majdhogynem „szétszedik”. Hét-

végeken ön lesz a társaság középpontja, ami 
remekül esik az önbizalmának. Szabadidejét 
most ösztönösen jól osztja be, bár valószínű, 
hogy az aktív pihenés vonzza jobban.

Ha korábban volt kisebb érzelemkimutatási 
problémája, most nagy lépést fog tenni abba 
az irányba, hogy ezt legyőzze. Valaki kicsit 
közelebb is kerül a szívéhez, ami kezdetben 
meglepi, de később rájön, hogy ez az új érzés 
mekkora segítség önnek. Ahogy nap mint 
nap könnyebben mutatja ki az érzéseit, úgy 
láthatja majd, hogy az emberek is több szere-
tettel közelítenek. Rájön, hogy a hétköznapi 
élet apró akadályaiban is sokkal több tá-
maszt kap az emberektől, mint máskor. Igaz, 
ön is több kedvességet ad másoknak.

Ebben a periódusban különösen alakulnak 
emberi kapcsolatai. Valaki, aki már rég el-
távolodott öntől, szokatlan módón próbál 
közeledni, ugyanakkor egyesek, akiktől so-
kat vár, furcsa mód reagálnak kedvességére. 
Ha az előző két hétben érdekes, új emberek 
léptek be az életébe, most még több megle-
petést okoznak. Mindezt azonban ön vidá-
man fogja fel, élvezi emberi kapcsolatainak 
színességét. Kommunikációs képessége ki-
váló formában lesz.

Egy kissé nyugtalan lesz ez a két hét, amikor 
sok minden nem úgy sikerülni majd, aho-
gyan szeretné. De ne hagyja, hogy a hétköz-
napok apró bosszúságai elvegyék a kedvét! 
Ha egy reggel kifut a tej, leég a kávéfőző, 

nem indul az autó, az még nem a világ vége. 
A meleg miatt feledékenyebb lesz, mint más-
kor. Vigyázzon azonban arra, hogy a fontos 
dolgok ne kerüljék el a figyelmét, mert abból 
később baj származhat. Ha ingerültebb a 
szokottnál, ne a szerettein vezesse le, hisz le-
het, hogy mostanában ők is sebezhetőbbek.

Akkora optimizmus lesz önön úrrá ebben 
az időszakban, hogy nemcsak környezetét, 
hanem még saját magát is meglepi. Ez nem is 
lehet másként egy olyan periódusban, ami-
kor uralkodó bolygója, a Jupiter a saját jegyén 
vonul át. Ha valami nagyszerű ötlete támad, 
azt ne fojtsa magába, még akkor sem, ha 
irigyei álomkergetőnek tartják. Most olyan 
időszakban van, amikor még a leglehetetle-
nebbnek tűnő tervet is meg tudja valósítani.

Az elmúlt időben túl sokat dolgozott, itt az 
ideje tehát, hogy saját magával is törődjön. 
Utazásra ugyan nem alkalmas ez a két hét, a 
lazításra, kikapcsolódásra viszont annál in-
kább. Ne legyen olyan szigorú, mint szokott 
saját magával szemben. Önnek is joga van 
tévedni, hibázni, és olykor egy picit lustál-
kodni is. Egy kellemetlen szomszéd okozhat 
némi idegeskedést, de ha megóvja belső bé-
kéjét, sikerül elsimítani a vitát. A végén még 
könnyen szót is értenek egymással.

Kisebb, ám annál bosszantóbb hivatalos 
ügyek szakadhatnak önre, amelyeket leg-
szívesebben elnapolna. Sajnos azonban lesz 
ezek közt néhány, ami nem tűrhet halasz-
tást. A legjobb, amit minden szempontból 
tehet, hogy humorral áll a dolgokhoz. Ha ki 
akar szakadni a hétköznapok taposómalmá-
ból, akkor naponta legalább egy órát szentel-
jen valami olyan tevékenységre, amelyben 
igazán örömét leli, és ami eltér a kényszerű 
feladataitól. Lehet, hogy nagyobb utazásra 
most nem lesz módja, de egy-egy kisebb ki-
rándulás fel fogja frissíteni.

Korábbi, kisebb anyagi gondjai szép lassan 
elmúlnak. Persze ez – sajnos – nem valami 
váratlan, nagy bevételt jelent, hanem kis lépé-
seket, sikereket. Tény, többet is fog dolgozni 
a szokottnál, de most legalább úgy érezheti, 
van értelme. Fontos, hogy magabiztosságát 
ne veszítse el! Ebben a két hétben többször 
kerül olyan élethelyzetbe, amikor mások alá 
akarják ásni az önbizalmát. Kerülje ki ezeket 
a szituációkat vagy álljon a sarkára. Az „okos-
kodók” semmivel sem különbek önnél!

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile
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Címlap idézet: Petőfi Sándor

Nagy András

Zöldséges lepény
HOZZÁVALÓK: A tésztához: 25 
dkg liszt, 1 teáskanál só, 10 dkg 
margarin, 2-4 evőkanál víz. A 
töltelékhez: 3 dl tejföl vagy tej-
szín, 3-4 tojás, bacon szalonna, 
reszelt sajt, 2 póréhagyma vagy 
2-3 brokkoli, kockára vágott 
sonka vagy kolbász. 
ELKÉSZÍTÉSE: A lisztből, a sóból, 
1 tojásból, a margarinból és 
a 2-4 kanál vízből tésztát gyú-
runk, majd kb. fél órára hűtőbe 
tesszük. Tölteléket készítünk 3 
dl tejfölből vagy tejszínből a 
3-4 tojás hozzáadásával, be-
letesszük a bacon szalonna 
kisütött zsírján 
megpárolt, 
felkari-
k á -

zott póréhagymát, a reszelt sajtot, 
a kolbászkarikákat. Egy kb. 30 cm 
átmérőjű, lapos lepénysütőt mar-
garinnal kikenünk, a tésztát az al-
jára tesszük, a tölteléket pedig rá-
öntjük. Előmelegített sütőben, kb. 
175 fokon 30 percig sütjük, végül a 
tetejét megpirítjuk.
 Brokkolis lepény: A tölte-
lékbe félpuhára párolt brokkolit 
teszünk, reszelt sajtot és kockára 
vágott sonkát adunk hozzá. Ezt 
rakjuk a tésztára.

Rabi Krisztina

A XI. kerületi Rendőrkapitányság 
felderített és elfogott egy három 
főből álló, betörésekre és besurra-
násos lopásokra specializálódott 
csoportot, amely a főváros terüle-
tén követett el bűncselekményeket. 
A gyanúsítottak a cselekményeket 
elismerik, azonban két fő Budapes-
ten helyismerettel nem rendelkezik, 
egy fő pedig a betörések elkövetése 
során alkoholos befolyásoltság alatt 
állt. Ezen időszakig 18 esetben sike-
rült a helyszínt beazonosítani, de az 
eljáráson lefoglaltak olyan értékes 
tárgyakat, amelyek tulajdonosainak 
a felkutatása szükséges, valamint to-
vábbi sértettek jelentkezését várják. 
A gyanúsítottak a bűncselekmé-
nyek elkövetésekor ötletszerűen vá-
lasztottak helyszínt, és a módszerek 
között sem válogattak, egy esetben 
az otthon tartózkodó tulajdonost 
súlyosan bántalmazták.

dl tejfölből vagy tejszínből a 
3-4 tojás hozzáadásával, be-
letesszük a bacon szalonna 
kisütött zsírján 
megpárolt, 
felkari-
k á -

Húsos-sajtos penne 
HOZZÁVALÓK:  25 dkg penne 
tészta, 15 dkg csirkehús, 15 dkg 
sajt (háromféle: trappista, oázis, 
pannónia), 1 pritamin paprika, 2 
főtt tojás, só, bors, olaj. 
ELKÉSZÍTÉSE: A tésztát sós vízben 
megfőzzük, hideg vízzel leöblít-
jük. Egy kevés olajat teszünk rá, 
hogy ne ragadjon össze. A főtt 
tojást, a paprikát, a csirkehúst 
kockára vágjuk. A kihűlt tésztát 
beletesszük egy nagy tálba. Rá-
teszünk ízlés szerint fűszereket. 

A tésztát a kockára vá-
gott hozzávalókkal 

összekeverjük, a 
tetejét megszór-

juk petrezse-
l y e m -

mel.

Rendőrségi 
felhívás
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Satoshi Hasegawa sorozata a Bartók 32-ben

Az otthon képei
Zavarbaejtő intimitásba avatja láto-
gatóit a Bartók 32 Galéria új kiállítása. 
Nem érzékiséggel, nem ellesett, titkos 
pillanatokkal, hanem ezek és számta-
lan meghitt esemény színhelyével.  
Noha az otthont kívülről látjuk, 
 a különleges ábrázolással mégis sze-
mélyes viszonyba kerülünk képeivel.

Az alkotó Satoshi Hasegawa japán fotográ-
fus. Inazawában született, ahol jelenleg is 
él, dolgozik. Jogi tanulmányai után hosz-
szú évek teltek el, amíg rátalált az önmeg-
valósítás útjára. Negyedszázada vesz részt 
kiállításokon szerte a világon. Hazáján kí-
vül többek között Egyiptomban, Kínában, 
Lengyelországban, Norvégiában mutatta 
be művészetét. A magyar közönséggel 
először két éve találkozott a VIII. Győri 
Nemzetközi Grafikai Biennálén. A mosta-
ni alkalomra az Otthon című képsorozatá-
val készült. Egy álma indította arra, hogy 
ezzel a személyes témával foglalkozzon. A 
ház a távol-keleti és a nyugati kultúrában 
egyaránt bensőséges élmények, bizalmas 
események tanúja. Ezzel a személyes szfé-
rával akkor is viszonyba kerülhetünk, ha 
kívülről lefotózzuk a lakókörnyezetet. A 
japán művész is ezt teszi, de ő azután a fo-
tói negatívjait kaparással átdolgozza. 
 – Ezzel a különleges technikával új kö-
zelségbe hozza a képeit – hívta fel a figyel-
met a megnyitón Tolnay Imre képzőmű-
vész, művészeti író.

A tíz éve gyarapodó sorozat darabjai önál-
lóan is elidőzésre csábítanak. A fekete-fe-
hérben újraértelmezett valóság filozofikus 
mélységgel jelenik meg a falakon. Egy-egy 
ház, épület. Otthonok, amelyek intimitá-
sának zavarbaejtő módon mi is részeseivé 
válunk. Otthonok, amelyeket sétánkon 
észrevétlenül megtöltünk személyes él-
ményeinkkel, gondolatainkkal, hangula-
tainkkal.

Szamos Márton

Pilisi tájak és a Tisza

Az Ecsed utcai Tető Galéria adott otthont Komenda József festőművész kiállításának. A meg-
nyitón dr. Vereczkeyné Donáth Györgyi méltatta a művészt, Mádi Piroska pedig csodálatos 
dalokkal örvendeztette meg a közönséget. A túlnyomó részt tájképeket és csendéleteket felvo-
nultató kiállítás központi témája a természet volt, ezen belül is a pilisi táj és a Tisza-part.

Könnyűzenei koncerttel emlékeztek a 
bajtársak a tavaly augusztusi műegye-
temi tűzben életét vesztett három 
tűzoltóra, Pintér Gáborra, Reppman 
Károlyra és Horváth Ákosra a Műszaki 
Egyetem központi épülete előtt.

Az előadás kezdetekor még viharfelhők 
tornyosultak az intézmény patinás épüle-
te fölött, és úgy tűnt, ez a borús hangulat 
rányomja bélyegét az estére. Ám nemso-
kára egy szivárvány tűnt fel a sötétkék 
égbolton, és egy kicsit talán mindenki 
fellélegzett.
 Az est házigazdája bevezetőjében el-
mondta, a tűzoltók név nélküli, arctalan 
hősök, és sajnos tragédiának kell bekö-
vetkeznie ahhoz, hogy nevüket az egész 
ország megismerje. Közben az egyetem 
előtti tér szépen benépesült, Budapestről 
és vidékről egyaránt érkeztek tűzoltók és 
mentősök, családtagok, barátok, ismerő-
sök, valamint ismeretlenek.

Koncert a tűzoltókért

A koncertet olyan meghívott vendégek 
kezdték, akiket a tűzoltók barátaiknak te-
kintenek. Takács Tamás, Török Ádám és a 
Kalapács együttes két-két számmal rótta 
le tiszteletét. Ezután a Központi Tűzoltó 
Zenekar foglalta el a színpadot. A Flórián 
Band koncertje után a tűzoltóautók né-
mán villogó kék lámpáival emlékeztek ar-
ra a percre, amikor tavaly ilyenkor az első 
tűzoltóraj megérkezett a Műegyetemhez.

D. V.

Egy éve történt a tragédia

Különleges bemutatón vehettek 
részt a meghívott vendégek és a sajtó 
képviselői július 12-én délelőtt, a gaz-
dagréti Szülők Háza Családközpont-
ban. Itt mutatták be ugyanis Baranyi 
Ágnes: Thai masszázs, Ázsia gyógyító 
kincsei című könyvét, masszázzsal 
egybekötve.  

A szerző elmondta, rendkívül szoros a kö-
tődése Thaiföldhöz, mivel ott élt, közvetle-
nül sajátíthatta el a különleges technikákat; 
a távoli országban tanulta meg nemcsak 
a masszázst, hanem annak filozófiai hát-
terét is, valamint itt szerezte diplomáját. 
Hazatérése után született meg ez a könyv, 
ami az Egészségügyi Szakképző és Tovább-
képző Intézet tankönyve lett mint a bébi és 
gyermek thai masszázs pontszerző modul 
alapja. Egy gyermekgyógyász tanácsait is 
kikérte Baranyi Ágnes a könyv megírásá-
hoz, ami végigkíséri a gyermekek fejlődését, 
és minden életszakaszhoz megfelelő masz-
százstechnikát tartalmaz. Az érdeklődőket 
a szerző szeretettel várja a Vörösvári úti 
Lhamo Vitál Stúdióban, ahol mindezt egy 
tanfolyamon tanulhatják meg a résztvevők.
 A különféle életkorú gyermekek szülei 
segítséget kaphatnak csemetéjük gyógyí-
tásához, de mint kiegészítő gyógymód is 
alkalmazhatók az egyes fogások, ugyan-
akkor az általános erőnlét és a megelőzés 
terén szintén hasznos lehet megmasszí-
rozni a kicsiket. Hiszen kit kényeztessen 
egy anya, ha nem a gyermekét? Mára már 
köztudott a puszta érintés áldásos hatása, 
gyógyító ereje is.
 Nem tudom, hogy a thai masszázsnak 
köszönhető-e, de a sajtótájékoztató idején 
a Szülők Házában tartózkodó csöppségek 
ritka békésnek tűntek. Meglepően csön-
desen, kiegyensúlyozottan játszottak egy-
mással, vagy akár egyedül is, amikor pe-
dig a masszázst végezték, egészen átszel-
lemültek. Láthatóan nem csak a szüleik 
élvezték ezt az intenzív családi együttlétet, 
ami – egészen biztos vagyok benne – to-
vább erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot.

Maczali Viki

Csipetnyi 
Thaiföld

Könyvbemutató
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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 
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat 
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711., 
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com

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

GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres 
vagy elad a környéken? Hívjon segítünk: 
06/30/547-4854. www.gellerthegyingatlan.hu, 
info@gellerthegyingatlan.hu.

SASADON kétszobás, emeleti, jó állapotú lakás 
eladó. 06/30/352-9861.

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. MADÁRHEGYEN épülő 4 lakásos társas-
házban 83–102 nm-ig lakások nagy terasszal, 2 
db garázzsal, tárolóval leköthetők. 450 eFt/nm. 
06/20/393-9689.

FADRUSZ utcai garzonlakásomat eladnám, el-
cserélném 2 szobásra. Kizárólag környékbeli (XI. 
kerületi, gáz, erkély, tégla) lakásra. Magánszemély 
jelentkezését várom. 06/30/452-9688.

„GELLÉRT” házban vadonatúj 33 nm-es lakás 
eladó. 06/30/940-4111.

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

ÉPÍTÉSI telek Alcsútdoboz főútján eladó. 1100 
nm. Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/70/454-6610.

ATTILA úton 95 nm-es, 2+1 félszobás, hallos, 
erkélyes, 5. emeleti, délnyugati, panorámás, vi-
lágos, egyedi gázfűtéses lakás eladó. 27,5 M Ft. 
06/20/366-3860.

XI., FEHÉRVÁRI úton 42 nm-es, 1 szoba + 
hálófülkés, III. emeleti, déli fekvésű, parkra néző 
téglalakás eladó. 12,5 M Ft. 06/20/366-3860.

XI., BARTÓK Béla úton 83 nm-es, háromszo-
bás, VI. emeleti, erkélyes, keleti fekvésű, szép lakás 
eladó. 29,3 M Ft. 06/20/366-3860.

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

XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének 
közvetítése, telekalakítás, közműszervezés. 
Madárhegy Ingatlaniroda: 249-3006.

BUDAI New York Ingatlaniroda keres eladó és 
kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat pon-
tos szolgáltatással, korrekt jutalékkal. 
Tel.: 215-7336.

XI., ILDIKÓ utcában kertvárosi, II. emeleti, 
gázfűtéses, kétszobás, 53 nm-es, erkélyes lakás tu-
lajdonostól eladó. Téglaház, jó közlekedéssel. 14,8 
millióért. 06/20/934-8548.

XI., VINCELLÉR utcában barokk jellegű 
négylakásos házban, 98 nm-es, nagypolgári la-
kás eladó. Nagy kert, alacsony rezsi, 38,9 millió. 
06/20/934-8548.

XI., KARINTHY Frigyes úton liftes téglaház 
harmadik emeletén, kétszobás, gázfűtéses lakás 
eladó. Irányár: 15,5 M Ft. 06/20/547-5359.

BÉRLEMÉNY  
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

KERESÜNK kiadó lakásokat, házakat a kerü-
letben! Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) 351-9578, 06/70/383-5004.

XI. KERÜLETBEN szeparált 50 nm-es irodarész 
az Ajnácskő utcában (4 iroda + mellékhelyiségek) 
kiadó.  Érdeklődni: hétköznap 8–16 óra között a 
372-7640-es telefonszámon.

XI. KERÜLETBEN Skála áruházhoz közel 30 
nm-es utcai, földszinti iroda/üzlethelyiség + a 
hozzátartozó 420 nm-es pincehelyiség teherlifttel 
kiadó. Érdeklődni: hétköznap 8–16 óra között a 
372-7640-es telefonszámon.

KIADÓ garázst, raktárt és tároló helyiséget bé-
relnék. Érdeklődni: 06/20/367-7015.

FEHÉRVÁRI út–Albert utca között parkra né-
ző, 17 nm-es helyiség kiadó. Víz, WC bevezetve. 
Érdeklődni: 06/30/522-7707.

BUDAI Skálánál egyszobás lakás szeptembertől 
hosszú távra kiadó. 246-8045, 06/70/616-5035.

GARÁZS
MÉNESI úton körtérhez közel garázs kiadó. 

385-3877.
XI., PETZVÁL József utcában garázs kiadó. 

Tel.: 203-6190, 06/70/572-6550.

OKTATÁS
SPANYOL, olasz, francia, angol, német 

Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

MATEMATIKÁT tanítok egyénileg nyolcadi-
kosoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak. 
365-2969.

MATEMATIKA, fizika (pót) vizsgafelkészítés 
alapfoktól egyetemig. 
06/20/934-4456, 250-2003.

ÉNEKTANÍTÁS. Énekművésztanár várja éne-
kelni vágyók jelentkezését klasszikus és könnyű-
zene műfajban. Tel.: 06/70/459-1838.

ANGOLOKTATÁST vállal nyelvvizsgáztató ta-
nárnő Kelenföld központban. 
Tel.: 06/30/350-0554.

BUDAI Skálánál német-angol korrepetálás, ta-
nítás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

FELVÉTELT hirdetünk 6–18 éves tanulók szá-
mára. Forrás Tanoda, XI. kerület. 
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu

TANDÍJMENTES továbbtanulás a Széchenyi 
Gimnázium esti vagy levelező tagozatán Budán, 
1118 Rimaszombati út 2–4. Tel.: 310-2948.

A XII. KERÜLETI Arany János Általános Iskola 
és Gimnázium 2007/2008-as tanítási évben induló 
5. és 7. osztályába színpadi ambícióval rendelkező 
tanulókat vár. Jelentkezés: 06/30/205-0169.

MATEMATIKA, fizika, kémia pótvizsga-felké-
szítés a Skálánál. 06/70/218-9000.

ANGOL a Műszaki mögött, diplomás nyelvta-
nártól. Tel.: 06/20/498-0240.

MATEMATIKA-, fizikatanítás önnél! Nagy ha-
tékonysággal szaktanártól! 06/20/959-0134.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
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 gázkészülék szervizünk udvarias, 
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgo-
zik hétköznap, hétvégén. 
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

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

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

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

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

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

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

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

GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
-tervezés, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

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.

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

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

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

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

GEBE víz- gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító 
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-, 
bojlerszerelés. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064. 
www.gebeviz.hu.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával, hétvégén 
is. Kerületben 20% kedvezmény. 
340-1459, 06/20/209-4646.

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

VÍZVEZETÉKSZERELÉS, duguláselhárítás! 
Csapcserétől teljes felújításig! Nonstop! 
06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők ja-

vítása. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés, mázolás, tapé-
tázás, átalakítás, burkolás, villany-, vízszerelés, 
parkettásmunkák, takarítás kedvező áron, garan-
ciával. 262-6283, 06/30/982-1689.

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.

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

BELSŐ átalakítás, lakásfelújítás! Szobafestés, 
csempeburkolás, kőművesmunkák, gipszkartono-
zás, parkettázás, villanyszerelés, vízszerelés anyag-
beszerzéssel, garanciával! 06/20/961-6153.

TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, homlok-
zat-hőszigetelés, épületfelújítás, utólagos falszigete-
lés garanciával. A 17. éve működő VIA Épszakker 
Kft. 326-5312.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását 
a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal együtt 
garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciák-
kal. 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, 
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! 

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fu-
varvállalás. 
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.

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS a kerületben, kérje ár-
ajánlatunkat! tarsashaz@gmail.com. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4307, 787-3485.

INGATLANKÖZVETÍTÉS nem kizárólagosan 
3% közvetítési díjért. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4309, 787-3485.

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

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, mű-
szaki vezetést, energia auditálást vállal. 
06/30/618-7929.

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

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.

INGATLAN adás-vétel buktatói! Ingyenes ta-
nácsadás munkanapokon: 06/20/928-4611.

KERT-TELEK rendezés. Favágás, fűkaszálás, 
sövénnyírás, gyepesítés, tereprendezés, kerítés, jár-
da, térkő lerakása, egyéb kertészeti, kőművesmun-
kák vállalása. Tel.: 789-2741, 06/20/947-5830.

FODRÁSZ házhoz megy. Mérsékelt áron, hét-
végén is. 06/70/286-2904. 

HŰTŐGÉPEK, fagyasztók javítása háznál nyug-
díjasoknak kedvezménnyel minden nap hívható 
06–22-ig. 420-7574, 06/20/386-6936.

GYÓGYÁSZAT
GYERMEKPSZICHOTERÁPIA. Szorongó 

és magatartási problémákkal küzdő gyermekek 
számára játékterápia és szeptemberben induló 
gyermekpszichodráma csoport a kerületben. 
Bejelentkezés: 06/20/342-7018.

DEPRESSZIÓ, szorongásos zavar, párkapcsolati 
problémák, életvezetési krízis esetén pszichote-
rápiás rendelés a XII. kerületben. Bejelentkezés: 
06/20/342-7018.

B Ő R G YÓ G YÁ S Z AT I , on ko l ó g i a i ,  
kozmetológiai magánrendelés, általános és gyer-
mekgyógyászat. XI., Bartók Béla 57. Bejelentkezés: 
466-8328 dr. Bánfalvi.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

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

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

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.

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

SZAKBECSÜS hölgy kiemelt magas aukciós 
áron vásárol festményeket, bútorokat (fekete osz-
loppal és babafejjel előnyben) bronzszobrokat, 
porcelánokat, szőnyegeket, fali-, asztali-, állóórá-
kat, mindenféle dísztárgyat és teljes hagyatékot. 
Kiszállás és értékbecslés díjtalan. 
Tel.: 06/30/643-0490.

KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk antik és modern 
festményeket, bútorokat, fali- és állóórákat, por-
celánokat, régi szőnyegeket, ezüstöket, aranyakat, 
szobrokat, lakberendezési tárgyakat, valamint 
teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással, vidékre is! 
Tel.: 362-3910, 06/20/478-7581.

ÁLLÁS
XII. KERÜLETBEN délutános, 6 órás, telefo-

nos, irodai utazásszervezői munka, fix bérezéssel. 
Érdeklődni 14 óra után: 
880-9180, 06/70/770-5084.

6 ÓRÁS telefonos utazásszervező irodai munka 
nyugdíjasoknak, fix bérezéssel. Érdeklődni 14 óra 
után: 887-5396.

NÉMET nyelvtudással rendelkező munkatársat 
keresünk. Érdeklődni: 06/20/367-7015.

MEGBÍZHATÓ, pontos, középkorú hölgy taka-
rítást vállal. 06/30/244-9197.

BUDAPEST XI., kerületi óvodába 8 órás takarí-
tót keresünk (10.30–18.30-ig). 
Jelentkezni: 208-1693.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett 

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

IDŐSGONDOZÁST, gyermekfelügyeletet vál-
lal megbízható, 50-es hölgy, gyakorlattal. 
http://editdoctor.hu, 
06/70/594-4414, 789-1016.

ELTARTÁSI szerződést kötnék idős hölggyel 
vagy úrral. Tel.: 06/30/643-0490.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 

Budafoki út 16–18. 361-3776.
ÚJ OTTHONI PI-víz készítő rendszer és aller-

giamentesítő levegőtisztító eladó. 06/70/511-1351.

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 420 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 210 000

1/4 álló 140 x 209 - 140 000

1/8 fekvő 140 x 103 78 000 85 000

1/32 fekvő 68 x 50 28 000 32 000

1/74 álló 53 x 74 28 000 35 000

Az árak az áfát nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda hirdetési ajánlata
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Jó híreket hallottunk Győrbíró Zsolttól, 
az MTK Újbuda technikai edzőjétől: 
megnyerték a júliusban rendezett Szu-
perligát a szakosztály teniszező lányai, a 
férfiak pedig a 3. helyet szerezték meg.  

A Szuperliga a hazai teniszéletben a leg-
felsőbb osztályt jelenti. Július 7–15-éig 
zajlottak a mérkőzések, amelyek során 
az MTK Újbuda női csapata előbb meg-
nyerte a csoportbajnokságot (8:1 volt a 
legszorosabb állás), majd az Idom Prímet 
verték 5:1-re az elődöntőben. A Tabánban 

rendezett döntőn a Budapesti Spartacus 
ellen játszottak, ahol szintén 5:1 volt a vég-
eredmény az egyéni mérkőzésekben, így 
a páros mérkőzések el is maradtak, Szu-
perliga bajnok lett az MTK Újbuda. A csa-
pat tagjai: Nagy Kyra, Ivana Abramovics, 
Gubacsi Zsófia, Argyelán Csilla, Lászlóffy 
Vivien, Fodor Zsuzsanna, Somogyi Linda, 
Horváth Edina, edzőjük Nemes Gábor.
 A csoportbajnokságot a fiúk is meg-
nyerték, az elődöntőben azonban kikap-
tak a későbbi győztes Hód TC-től, így a 
bronzéremért a Fehérgyarmat csapata el-

Az MTK Újbuda női csapata nyerte a Szuperligát

Teniszcsillagok  
a Feneketlen-tó partjáról

len játszottak, és 5:1-es győzelmet arattak. 
A csapattagok: Fenyvesi Tibor, Krocskó 
Krisztián, Tóth Attila, Szatmári Tibor, Pá-
kai Norbert, Kiss Zalán, Horváth Tibor és 
Horváth István, az edző Krocskó József. 
 A női csapat szinte ugyanebben a fel-
állásban – Gubacsi Zsófia az új tag – már 
két éve is Szuperligagyőztes volt, tavaly 3. 
helyezést értek el. 
 – Négy-öt éve dolgoznak együtt, és 
van köztük „saját nevelés” is – mondja 
Győrbíró Zsolt, aki korosztályos edző. A 
férfiaknál is összeszokott csapatról van 

szó, már a tavaly is – Fenyvesi kivételével 
– ebben az összeállításban versenyeztek. 
Hárman közülük még az ifi korosztályhoz 
tartoznak, itt edzenek a Feneketlen-tónál. 
A lányokat csak nyáron lehet igazán ösz-
szehozni, hiszen csak négyen vannak 
itthon a csapatból. Nagy Kyra jelenleg a 
második legjobb teniszező az országban, 
sorra járja a nemzetközi versenyeket, a 
többiek pedig amerikai egyetemeken ta-
nulnak, így csak néhány hetet, hónapot 
tudnak az itthoni felkészüléssel tölteni.

Rózsa M.

Az ellenfelek nem igazán tudták megszorítani a nyertes csapat tagjait

Újbudán rendezték azt a nemzetközi pénzdíjas férfi tenisztornát, ahol a magyar élvonal mellett 
számos külföldi sportoló is pályára lépett. A Grand Slam Park Teniszklubban rendezett tízezer 
dollár összdíjazású Budapest Bank Money Plus Open az idei legrangosabb teniszversenynek 
számít Magyarországon. A versenyzőket Újbuda alpolgármestere, Lakos Imre köszöntötte.

Nemzetközi teniszverseny Újbudán

Idén új színfolttal gazdagodott Újbuda 
sportkínálata: a Sportmaxban gyere-
kek számára tartanak fitneszedzéseket 
az Ancsesz Fitness Sportegyesület 
edzői. A klubvezetővel Juhász Anikó-
val beszélgettünk. 

Az Ancsesz Fitness Egyesület már 2003 óta műkö-
dik, hogy kerültek a kerületbe?
Újbudán februárja óta van gyermek-
fitneszedzésünk, és azért jöttünk, hogy 
népszerűsítsük ebben a kerületben is ezt a 
sportágat. Talán pár év múlva már az itteni 
gyerekek között is lesznek olyan tehetségek, 
akikre büszkék lehetünk a fitnesz sportág-
ban elért eredményeik miatt. Még nagyon 
friss a dolog, hiszen ez év elején kezdtük 
dolgozni, és a nyári szünet után szeptem-
bertől indulnak a további edzéseink, de ha 
jelentkeznek év közben új érdeklődök, ter-
mészetesen megtaláljuk a helyüket a szint-
jüknek megfelelő csoportban.

Kiknek ajánlja a fitneszt?

Nagyon sokoldalú ez a sportág, nem olyan 
kötött, mint például az aerobik, sokkal több 
egyénit lehet belevinni, a gyerekek szemé-
lyisége valóban kibontakozhat a zene és a 

tánc által. Egészen oviskortól foglalkozunk 
a gyerekekkel, akik az évek során nemcsak 
a sportágban érzik majd otthon magukat, 
hanem értékes dolgokat is megtanulnak 
általa. Úgy gondolom, ez egy nagyon gyü-
mölcsöző sportág, de senkit sem siettetünk, 
munkánk hosszú távú folyamat. Van, aki 
óvodásként került hozzánk, már 13 éves, 
és most is velünk dolgozik. A cél legelőször 
is az, hogy a gyerekek megszeressék a moz-
gást. Az már az első alkalmakkor kiderül, 
hogy kinek van hozzá kedve. A kicsikkel 
játékos formában ismertetjük meg a fitnesz 
alapjait, nagyon élvezik, sokan eljöttek a 
nyári táborainkba is. Nem az eredmény 
hajhászat a cél, a tanulás erényei sokkal fon-
tosabb értékekben nyilvánulnak meg. Az 
értékek pozitív befogadásának megtanítása 
jóval bonyolultabb feladat, mint a dobogó 
első helyén végezni. Viszont ezek az értékek 
egy életre szólnak.  

Mikor és milyen edzéseik vannak a Sportmaxban? 

Van óvodás és kisiskolás csoportunk is. Az 
edzéseket kora délután tartjuk, heti két, il-
letve három alkalommal. Olyan szakem-
berekkel dolgozunk, mint Jantner Emese, 
aki még most is aktív táncművész, szín-

házi darabokban szerepel. A táncképzés-
ben szerepet kap a balett, a modern tánc 
– a mozgáskoordináció, a mozgáskészség 
fejlesztése a cél. A másik foglalkozás a 
fitneszen belül, ami már komolyabb fizi-
kális képzést jelent, az erőnléti, ügyességi 
edzés. Az akrobatikus edzéseket Zsákai 
Csaba tornaszakedző vezeti.

Milyen a hazai fitneszélet?

Sokan nem ismerik ezt a sportágat, de 
szeretnénk, ha ez a jövőben megváltozna. 
Magyarországon Béres Alexandra neve 
fémjelzi, a versenyrendszert a Magyar 
Fitness Szövetségen keresztül koordinál-
juk. Komoly utánpótlás-nevelés folyik, 
országos diákolimpiai versenyek vannak, 
pedig még csak tízéves ez a sportág. Július 
29-én rendezték a malajziai Kuala Lum-
purban az I. Fit-Kid Világkupát, ahol 17 
ország versenyzője mérte össze tudását. 
Magyarországról az utóbbi évek tíz leg-
eredményesebb versenyzője utazott ki, 
akik szép eredményeket, dobogós helye-
zéseket értek el. Egyesületünket Kiszler 
Fanni képviselte. Csapatban első helyet, 
egyéniben negyedik helyezést ért el Fanni 
a korosztályában. 

Ön miért ezt a sportágat választotta? 

Hatéves koromtól kezdtem sportpályafu-
tásomat, szertornában első osztályú, vá-
logatott szintre jutottam. Tagja voltam az 
1984-es olimpiai csapatnak, amely sajnos 
az akkori politikai helyzet miatt nem utaz-
hatott ki. Aktív sportpályafutásom befe-
jezése után egyetemre mentem, és test-
nevelő tanári diplomát szereztem, majd 
tornaedzőként tevékenykedtem. Aztán 
jött a fitnesz, ami gyakorlatilag a tornára 
épül. Rokon sportágak, hiszen mindket-
tőben egy akrobatikus jellegű gyakorlat a 
produktum, csak a fitneszben a show-jel-
legű előadóművészet dominál. Négy éve 
alapítottam meg sportegyesületemet. Mi-
vel a sportban nőttem fel, és nagyon sok 
klassz dolgot kaptam tőle, egyértelmű volt 
számomra, hogy ezt szeretném továbbad-
ni. A fitnesz-utánpótlás olyan, ami a moz-
gásról és abszolút a gyerekekről szól, és én 
megtaláltam benne a helyem.   

Rózsa Melinda

Fitnesz: egy sokoldalú sportág
Interjú Juhász Anikóval, az Ancsesz Fitness Sportegyesület vezetőjével
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