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Fókusz: Rendőrség

mellékletünk a 8–9. oldalon

Újbuda közbiztonsága évek 
óta látványosan javuló tenden-
ciákat mutat. Összeállításunk-
ból megtudható, miért.

1968 óta működik. Az eredetileg 
Bikszádi óvodának elkeresztelt 
Napraforgó Óvoda 40 éves jubi-
leumát ünnepelte.

beszámolónk az 5. oldalon

Óvodai jubileum
Az Endrei Judit által bemutatott 
program célja a középkorúak és 
idősödők életvezetési tanácsok-
kal való ellátása.

50+

cikkünk a 10. oldalon

„Ezúton köszönjük, hogy települé-
sük részt vett az első Nemzeti Vágta 
rendezvényein, és ezzel hozzájárult 
ahhoz, hogy megszülethessen a 
magyar városok és falvak ünnepe” – 
írta Újbuda polgármesteréhez címzett 
levelében dr. Tamás István, a Nemzeti 
Vágta elnöke és Geszti Péter, a Nemze-
ti Vágta igazgatója.                                                        

„Hagyományteremtő szándékunk értő 
fülekre talált” – folytatódik Gesztiék le-
vele – „96 határon innen és határon túli 
magyar város, illetve falu képviseltette 
magát a huszáros lóversenyen, valamint az 
Andrássy úton felépített Vágta Korzó sá-
torvárosában. Már az első évben százezres 
tömeg látogatott ki a Hősök tere környéké-
re a Vágta két napja alatt, az RTL Klub két-
órás adását pedig több mint egymillióan 
követték országszerte. A Nemzeti Vágta 
döntőjében Nyíregyháza és lovasa, Suták 
Vanda diadalmaskodott. Ezzel megnyerte 
a benevezőt illető harmincmilliós fődíjat, 
valamint az önkormányzatnak külön járó 
ötmillió forintos díjat. A város egyben egy 
évre elnyerte a Nemzeti Vágta vándordí-
ját, a Vágta Kardot, valamint a jogot arra, 
hogy a következő évi versenyen díjmente-
sen indulhasson. 
 Az első Nemzeti Vágta több szem-
pontból is sikert hozott. Megmutatta, 
hogy létezik a településmarketingnek új 
formája, hiszen a helyszínen és a televízi-
ón keresztül sok százezren találkozhattak 
a kevésbé ismert települések nevével, cí-
merével, hagyományával, mindezt ünne-
pi hangulatban. A Vágta bebizonyította, 
hogy a lehetetlennek tűnő logisztikai fel-
adatokat is meg lehet oldani, szervezés-
ben, pályaépítésben, marketingben és ar-

culatteremtésben egyaránt. A rendezvény 
egyben arra is példa, hogy mi, magyarok 
nemzetközi minőségben is képesek va-
gyunk kulturális márkaként megjelenni 
– erre bizonyíték, hogy a Nemzeti Vág-
táról beszámolt a francia AFP és a német 
Reuters hírügynökség, a DW-TV, az oszt-
rák RTL és a CNN televízió is – számos 
egyéb külföldi médium mellett. Ami pe-
dig talán a legfontosabb: kiderült, hogy 
legszebb nemzeti hagyományainkat lehet 
pártpolitikától mentesen is ünnepelni.” 
Gesztiéknek tehát sikerült megvalósítani, 
amit elterveztek. Minden kezdet nehéz, 
így bizonyára az idei tapasztalatok alapján 
a következő évi megmozdulás legyűri a 
mostani gyermekbetegségeket.
 Egyébként a Vágta Korzó Újbuda sátrá-
nál sok látogatót fogadhattunk, köszönhető 
volt ez testvérvárosunk, Usztrony kiváló 
vendéglátásának és az Őrmezei Tarka Szín-
pad művészeinek, akik a Hadik Kávéház 
századfordulós hangulatát idézték meg 
fáradhatatlan játékukkal. A Történelmi 
Lovastúra Egyesület vezetője, Fodor Sza-
bolcs „Szöszi” lovának nyergében állt rajthoz 
Újbuda színeiben. A kemény ellenfelek mel-
lett saját futamában sokáig tartotta a máso-
dik helyet, végül azonban harmadikként 
végzett, és még egy eséssel is emlékezetessé 
tette a napot. A nemes küzdelemben lova-
sunkat– a végül az egész rendezvény nyer-
teseként megismert – Suták Vanda győzte 
le. Összességében elmondhatjuk, hogy erre 
az eseményre is igaz az a régi magyar mon-
dás, amely szerint „nem a győzelem, hanem 
a részvétel a fontos”. Újbuda részt vett a ver-
senyen, és ismét megmutatott egy szeletet 
önmagából.

VK
www.ujbuda.hu/080602-nemzetivagta

Újbuda a Vágtán 
ismét megmutatott 
magából egy szeletet
A nyeregben: Fodor Szabolcs

A város legjobb rendőre
Dr. Czellér Ferenc: Nagyon megszerettem ezt a kerületet. A második otthonom.

Molnár Gyula polgármester a címben ol-
vasható mondattal jellemezte dr. Czellér 
Ferencet. A hagyományos Szent György-
napi Jótékonysági Bált idén az Európa 
hajón rendezte meg az újbudai Rendőr-
kapitányság az Önkormányzattal közö-
sen. Ezúttal is Újbuda neves vállalkozói 
vették meg a borsos árú belépőjegyeket, 
hogy így támogassák a kerület kapitány-
ságát, illetve annak technikai felszerelt-
ségének javítását. Idén is kitüntették az 
elmúlt évben a kerületben legjobban tel-
jesítő rendőröket. A kapitány pedig ezen 
az estén jelentette be hivatalosan, hogy 
elköszön Újbudától, és jogi végzettségét 
kamatoztatva a civil szférában helyezke-
dik el. Dr. Czellér Ferenc, Újbuda lekö-
szönő rendőrkapitánya, a hajón nyilatko-
zott az Újbuda Médiának. 

 2001 novemberében ön úgy érkezett a kerület-
be, hogy lehetett tudni: ez nem saját döntése 
volt, idehelyezték, meg kellett oldania a fel-
adatot. Hogyan tekint vissza erre a hat évre?

Amikor idekerültem, rendkívüli problé-
mákkal kellett szembenéznem, hiszen az 
eredmények nem voltak jók, az állomány 
pedig sem szakmailag, sem morálisan 
nem állt a helyzet magaslatán. Az elmúlt 
hat év alatt szinte minden kiemelt bűncse-
lekmény kategóriájában sikerült előrelép-

nünk, már ami a kriminálstatisztikai mutatókat il-
leti, és azt gondolom, ma egy jól működő rendőr-
kapitányságot hagyok az utódomra. Számtalan 
visszajelzésből következtethettem arra is, hogy 
a kerületben az állampolgárok jelentős része 
elégedett a munkánkkal. Ezt a vélekedésemet 
maximálisan alátámasztotta a Gallup Intézet 
éppen egy évvel ezelőtt készült közvélemény-
kutatása is, amely a kerület bűnügyi-közbizton-
sági helyzetét határozottan jónak minősítette. Az 
azonban változatlanul igaz, hogy folyamato-
san létszámhiánnyal küszködünk. 
Ezt a problémát egy ke-
rületi rendőrkapitány 
a saját eszközeivel 
képtelen megoldani. 
Különösen igaz ez 
az egyenruhás állo-
mányra. A bűn-
ügyi osztályon 
azonban lénye-
gesen jobb a 
helyzet.

folytatás a 
9. oldalon

Elfogadta az újbudai képvi-
selő-testület azt a javaslatot, 
amely hosszú távon biztosít-
ja a József Attila Gimnázium, 
a Montágh Imre Általános 
Iskola és Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola, valamint 
a Weiner Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskola működését. A 
határozat szerint a kerület elfo-
gadja a Főváros ajánlatát, amely 
szerint az érintett iskolákban 
minden fővárosi diák után 80 
ezer forintos támogatást biz-
tosít. Ezen a testületi ülésen 
egyébként ez volt az egyetlen 
napirendi pont. Jóskás diá-
kok tapssal fogadták az ülésre 
érkező képviselőket, akik közül 
sokan megálltak és beszélget-
tek a fiatalokkal. A kerületet 
irányító koalíció és az ellenzék 
egyaránt arról biztosította a diá-
kokat, hogy az iskola működése 
zavartalan lesz. Délelőtt Kupper 
András az iskola elé szervezett 
külön sajtótájékoztatón jelen-
tette be, hogy meg fogják sza-
vazni az előterjesztést. A testü-
leti ülésen azonban a napirend 
vitájában indítványozta, hogy a 
határozatot néhány mondattal 
egészítsék ki, amely megörökí-
ti azt az állítást, amely szerint 
a koalíció lemondott volna az 
iskolákról. Az előterjesztő, dr. 
Bács Márton alpolgármester – 
tekintettel az ügy súlyára – nem 
vitatkozott,  azonnal befogadta 
a politikai tartalmú kiegészítést.
Molnár Gyula polgármester 
pedig kiemelte, hogy ebben az 
esetben nem az a fontos, melyik 
oldal képviselői érzik magukat 
győztesnek, sokkal inkább az 
iskolákért hozott felelős döntés 
számít. 

www.ujbuda.hu/0528-testuletigyula

Határozatképes volt a testület 

Újbuda pavilonjának egyik része a régi Hadik Kávéház hangulatát 
idézte. Képünkön az Őrmezei Közösségi Ház Tarka Színpadának 
színészei, művészeti vezető: Köllő Miklós

Több mint ötvenmillió a kerületi iskoláknak

RÉSZLETES PROGRAM A 13. OLDALON
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Tel. : 06/70/9424-624. E-mai l : 
junghausz.rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon le-
het. Önkormányzati képviselői foga-
dóóra: minden hónap utolsó szerdáján 
17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő június 12-én 17-től 18 
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi 
irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja fo-
gadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-irodá-
ban (Karinthy F. út 9.).
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. 
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 
17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók B. út 141.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) június 23-án 
16–18 óráig tartja fogadóóráját a Zólyomi 
úti óvodában (Zólyomi út  20–22.).

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadása június 1-jétől szeptemberig 
szünetel.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyed-
del, gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub működik.
Életmód-tanácsadás és gyakorlati ügy-
intézés.
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Programok:
Június 11-én 18 órakor közéleti est. 
Vendég: Szigethy Gábor színháztörté-
nész. Téma: Politikai csődhelyzet, kul-
turális labirintus.
Július 1-jétől az iroda zárva!

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodája 
(Bartók Béla út 61.) minden szerdán 15 
és 18 óra között ügyeletet tart. A nyári 
hónapokban dr. Tóth László ügyvéd 
jogsegélyszolgálata szünetel.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei és legfris-
sebb hírei honlapukon, a www.idf-
buda.hu cím alatt találhatók.
Június 11-én 18 órkor Újbudai 
Gondolatkör. Vendég: dr. Csáky 
András, az MDF országgyűlési képvi-
selője. Téma: „Ex lex”, avagy: sok kín-
nal megszületett, ma nincs, de lesz-e 
egészségbiztosítási reform és törvény?

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hét-
köznapokon 14–18 óra között várja az 
érdeklődőket.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–19, csütörtö-
kön 9–12 óráig tart nyitva. A régebbi 
Magyar Fórum számok ingyen elvi-
hetők. dr. Csigi Zsolt ügyvéd minden 
szerdán 10–12 óráig ingyenes jogi 
tanácsadást tart. Kerekes Péter me-
tafizikai pszichoterapeuta ingyenes 
lelkisegély-tanácsokat ad, és ingyenes 
önvédelmi oktatást tart minden kor-
osztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-
4873-as mobiltelefonon.

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
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) ország-
gyűlési képviselő június 12-én 17 óra-
kor tartja fogadóóráját, az Őrmezei 
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)  kép-
viselő minden hónap első pén-
tekén 17-től 18 óráig tartja foga-
dóóráját az Őrmezei Közösségi 
Házban, (Őrmező, Cimos u. 8.). 

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, 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
  Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-
főn, szerdán és csütörtökön 8.30–16, 
kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13 
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: 
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.

ÚJBUDAI POLGÁRŐRCENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a 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 katasztrófahelyzetek megoldásában 
Újbuda Önkormányzata Polgári Vé-
delmi Kirendeltsége segítséget nyújt. 
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600 
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218 
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-
0078 (munkaidőben).

„Idősek – Önkormányzatok – Partner-
ség” címmel nagyszabású konferenci-
át szervezett a Település Önkormány-
zatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). 
Az eseményt Molnár Gyula, a TÖOSZ 
elnöke és dr. Demszky Gábor főpolgár-
mester, a TÖOSZ társelnöke nyitotta 
meg. Felszólalt Szűcs Erika szociális 
és munkaügyi miniszter és Korózs 
Lajos államtitkár, az országos Idősügyi 
Tanács titkára.

Mindenki előtt ismert tény, hogy a társa-
dalmon belül növekszik az idősek aránya, 
ami egyrészt örömteli, mert ez azt jelenti, 
hogy lehetőségünk van hosszabb életet 
élni, ugyanakkor sajnálatos, mivel azt is 
mutatja, hogy nem növekszik a fiatalok 
száma és aránya. Erre a demográfiai válto-
zásra történő felkészülés a társadalom fe-
lelőssége, hiszen egy felelősen gondolkodó 
országnak vagy egy felelősen gondolkodó 
településnek hosszabb távra szóló stratégi-

Molnár Gyula és Demszky Gábor nyitotta meg a konferenciát

Élhetőbb körülményeket az időseknek
ával kell ezt rendelkeznie, olyannal, amely 
képes hozzájárulni a méltó öregedéshez.
 Az elmúlt két évtized társadalmi vál-
tozásai nyomán a mai hatvanas korosztály 
jelentős hányada olyan életvitelt folytat, 
amelynek fontos része az aktív életszakasz 
megnyújtására irányuló törekvés. A folya-
mat indokolja, hogy a helyi közösségek, 
önkormányzatok komolyabban foglal-
kozzanak az idősügy speciális kérdéseivel, 
saját programokat dolgozzanak ki az aktív 
életszakasz meghosszabbítása, az egész-
ségmegőrzés, valamint az időskor további 
problémáinak megoldása érdekében.
 A jövőben tehát – mint megtudtuk 
– minden településnek rendelkeznie kell 
idősügyi programmal, melynek kialakí-
tásába célszerű bevonni az idősügyi taná-
csokat. A idősügyi tanácsok szerepvállalá-
sa egy ilyen kezdeményezés koordinálásá-
ban, szervezésében és népszerűsítésében 
elengedhetetlen a sikeres munkához, mert 
általuk lehet eredményesen megszólítani 
és bevonni az aktív időseket.
 Molnár Gyula a szimpózium végén 
azt hangsúlyozta, hogy a kormány mellett 
az önkormányzatoknak is jelentős szere-
pet kell vállalniuk az idősügyi munkában, 
ezért ki kell dolgozniuk helyi idősügyi po-
litikájukat. Újbuda ebben a tekintetben is 
igyekszik a feladat gyakorlati megvalósítá-
sára, hiszen a hamarosan induló Újbuda 
60+ program komplex megoldást kínál az 
idős emberek problémáira.

bola

MOLNÁR GYULA VÁLASZOL KÉRDÉSEIKRE

Hívja a polgármestert!
06/80/852-832 (INGYENES ZÖLDSZÁM)  2008. JÚNIUS 17. 17.00–18.30

TELEFONOS 
FOGADÓÓRA!FOGADÓÓRA!

Helyi ügyek, igények, teendők, prob-
lémák – általában ezek a legfontosabb 
műfaji sajátosságai a lakossági fóru-
moknak, ám az Albertfalvai Napok 
keretében rendezett beszélgetésen 
ezek mellett a politikai helyzet is szóba 
került. Lakos Imre és Bács Márton 
alpolgármesterek, valamint Görög 
András önkormányzati képviselő, azaz 
Albertfalva egyéni képviselői válaszol-
tak a kerületi lakók kérdéseire.

Noha a fórum döntő része kézzelfogható 
ügyekről szólt, az Albertfalvi Polgárok Kö-
rének rendezvényén elhangzott az is, hogy a 
jelenlévők szívesen megkérdeznék az ellen-
zéki képviselőket, vajon mi motiválja őket 
akkor, amikor rendre bojkottálják a testület 
munkáját, akadályozva ezzel számos fontos 
terv végrehajtását, jelentős programok elin-
dítását. Erre a gondolatra a meghívott kép-
viselők úgy reagáltak, hogy bármilyen civil 
kezdeményezést támogatnak, egy ilyen be-
szélgetésre abszolút nyitottak. 
 A kérdések jelentős része a közterüle-
tekről szólt. Kiderült, hogy az albertfalvai 
lakók, főleg azok, akik több évtizede itt él-
nek, éberen figyelik a játszóterek, a fák, a 
parkok sorsát. Nem is valósulhat meg pél-
dául a Karcag utcánál tervezett játszótér-
felújítás a jóváhagyásuk nélkül. Lakos Im-
re biztosította az érintetteket arról, hogy a 
terület bejárásával egybekötve a jelenlegi 
átépítési terveket megismertetik a kör-
nyékbeliekkel, és ha kell, addig finomítják 
azokat, amíg meg nem születik a minden-
ki számára elfogadható koncepció. 
 A parkokkal, játszóterekkel kapcso-
latban az is szóba került, hogy a frissen 
épített, illetve felújított területeket jó volna 
bekeríteni, hogy ami most elkészült, az ké-
sőbb is rendben legyen. Lakos Imre ígére-
tet tett ennek megvalósítására, hiszen, ha 
úgy tetszik, ez a korábbi sikeres játszótér-
program továbbfejlesztése. Ennek kapcsán 
a kerületi önálló közterület-felügyeletről 
is szó esett, az albertfalvaiak fontosnak 
tartják a közterületen felmerülő gondok 
közvetlen és azonnali megoldását, erre ga-
ranciát látnak a tervezett felügyeletben. 
 Persze nem minden ügy ilyen sikeres, 
hiszen például a forgalomlassító fekvő-
rendőr, illetve az elöregedett fák helyén 
üresen tátongó útmenti „földketrecek” 
ügyében eddig nem történt előrelépés. Az 

ilyen közvetlen találkozások azonban az 
eddig megoldatlan ügyek rendezésére is jó 
alkalmak; ami a hivatali útvesztőben elke-
veredik, azt ilyenkor egyszerűen rövidre 
lehet zárni.
 A fórum egy másik fejezete az okta-
táshoz kapcsolódott: konkrétan az uniós 
támogatások és a korszerű kerületi ok-
tatási rendszer viszonyáról. Egy kérdező 
ugyanis szóba hozta a Petőfi Gimnáziu-
mot, érdeklődve arról, visszaállítják-e az 
EU pénzekhez szabott 6 plusz 6 osztályos 
általános és középiskolai oktatást. Bács 

Márton szerint az Európai Unió legin-
kább felzárkóztató támogatásokat nyújt 
ezen a területen, és erre a kiforrott újbudai 
oktatási rendszer aligha pályázna sikerrel. 
A másik szempont a hatékonyság, vagyis 
nem mennyiségi, hanem minőségi építke-
zésre van szükség a közoktatásban. Nem 
érdemes egy remélt forrás érdekében szé-
lesíteni az oktatási egységeket középszintű 
működéssel, inkább szűkebb hálózattal 
kell megteremteni a valódi tudást nyújtó 
minőségi munkát. Ebbe a korszerű okta-
tási eszközök és a pedagógusok eddiginél 
fokozottabb motiválása is beletartozik.
 Többek véleménye szerint a Kopaszi-
gáton épült parkot szívesen használják az 
albertfalvaiak, de kezdeményezték a köz-
lekedési lehetőségek bővítését, esetleg du-
nai kishajó kikötését és a vendéglátóhelyek 
mielőbbi megnyitását. A képviselők jelen-
leg a BKV döntésére várnak, létesülhet-e 

buszmegálló a park bejáratánál. A kishajó 
kikötésének pedig elvileg nincs akadálya. 
Lakos Imre elmondta azt is, hogy a tervek 
szerint az öböl csücskét és a Hengermalom 
utat kishíd köti majd össze, és ezzel a terü-
let gyalogosok, futók, biciklisek számára 
teljesen körbejárható lesz. Az éttermek, 
büfék üzemeltetőivel már elkezdődtek a 
tárgyalások, a szerződések folyamatban 
vannak. A következő év tavaszától min-
den szolgáltatás működni fog.
 Egy Bükköny utcai lakos arról kér-
dezte a képviselőket, hogy azután, hogy a 

vegyi üzemet megszüntették, miért nem 
folyik látványos munka, mi lesz a terület-
tel. Görög András beavatta a jelenlévőket, 
az üzem megszűnése után az egész terület 
talaját ki kell cserélni a korábbi működés 
okozta veszélyes szennyeződés miatt. Ezt 
a munkát jelenleg a terület új tulajdonosa, 
a Lidl áruházlánc végezteti. Ez elenged-
hetetlen feltétele annak, hogy bármilyen 
építkezés és területrendezés megvalósul-
jon. Az idevonatkozó szabályozási tervet 
pedig egyeztetik a lakókkal.
 Összességében a fórum az ilyen ren-
dezvényektől elvárható értelmes párbe-
szédre adott alkalmat, a kérdezők és a 
válaszolók is sok új információt szereztek 
egyrészt a helyi problémákról, másrészt 
azok megoldásának lehetőségeiről. Az 
Albertfalvi Közösségi Ház a jövőben több 
ilyen beszélgetés helyszíne lesz.

BA

Kérdések Albertfalváról – Iskolák, parkok, közlekedés

Buszmegálló a Kopaszi-gátnál?

Görög András önkormányzati képviselő, Lakos Imre és Bács Márton alpolgármesterek
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Zajok és ígéretek
Metró: Az építők nem veszik komolyan a lakókat

November óta nem tudnak pihenni a 
Fejér Lipót és a Bártfai utca környékén 
lakók, mert alattuk dübörögnek a 4-es 
metró alagútépítő pajzsait kiszolgáló 
vasúti szerelvények. A 18 társasház 
képviselője szerint a metró építői nem 
is akarják megoldani a problémát. Egy 
rövid szakaszon ugyan gumiágyba 
fektették a síneket, ám azóta semmi 
sem történt. A beruházó most azt ígéri, 
hogy ha a próba beváltja a hozzáfű-
zött reményeket, mindenhol elhelye-
zik a zajcsökkentő szigetelést. 

– Az az érzésem, hogy nem is akarják meg-
oldani a problémát – kesereg Fáry János, 
aki 18 kelenföldi társasház nevében hóna-
pok óta próbálja elérni, hogy csökkentsék 
a 4-es metró építői a számukra elviselhe-
tetlen zajt és rezgést. A lakók már több hó-
napja nem tudnak pihenni és aludni: 10–15 
percenként halad el alattuk a már elkészült 
alagutakban egy-egy szerelvény, amely 
anyagot és a vasbeton tübbingeket szállít-
ja a pajzsokhoz, a kitermelt földet pedig az 
Etele térre viszi. Ilyenkor a lakók először 
mély morgást hallanak, amely fokozatosan 
erősödik, dübörgéssé válik, majd ahogy el-
halad a szerelvény, lassan elhalkul a zaj. 
 Fáry János már januárban levelet írt 
a beruházó DBR Metró Projektigazgató-
ság vezetőjének, amelyet tájékoztatásul 
megküldött Újbuda polgármesterének, a 
kerületi jegyzőnek, a fúrást végző Bamco 
konzorciumnak, valamint a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóságnak is. Azt kérte: tegyenek 
valamit azért, hogy mérséklődjön a zaj és a 
rezgés. Bár több választ is kapott, egyik sem 
volt megnyugtató. A XI. kerület jegyzője 
azt írta, hogy a metró építését mint nem-
zetgazdaságilag kiemelt beruházást, nem 
a kerületi hatóságok bírálják el, így nincs 
ráhatásuk az ügyre. Újbuda metróbiztosa, 
Kovács Levente is próbált segíteni: több 
metrós egyeztető fórumon folyamatosan 
fölvetette a problémát. Így érte el, hogy a 
Fejér Lipót utcai toronyház alatt egy 100-
100 méteres próbaszakaszon gumilemez 
került a vasúti talpfák alá, de a továbbiakat 
egyelőre nem tudta kiharcolni. 
 Fáry János még nem kapott választ a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ségtől, ahova a közlekedési felügyelet to-
vábbította a levelet. A hatóság munkatársa 
lapunknak azt mondta: nem sokat tudnak 
tenni, ha az átlagos zajszint nem halad-
ja meg a határértéket. A törvény szerint 
ugyanis átlagolva kell mérni a zajhatást. 
Így ha egy szerelvény ugyan jóval a határ-
érték fölötti zajt bocsát ki, amikor elhalad 
az alagútban, de utána tíz percig csönd 
van, akkor az a törvény szerint nem mi-
nősül határérték-túllépésnek. Hiába nem 
lehet ettől még aludni a környéken.
 Az alagutat építő Bamcót személyesen 
is megkereste Fáry András, hogy megtudja, 
miért nem rakják le máshol is a szövetes gu-
micsíkot. A cég egyik illetékese azt mondta, 
nem lehet ilyen anyaghoz hozzájutni Ma-
gyarországon. Fáry András szerint azon-
ban ez nem igaz, ő egy-két napon belül be 
tudná szerezni az anyagot, amely ráadásul 
nem is túl drága: métere 2500 forint körül 
van. Ráadásul úgy látja, már a tervezéskor 
tudhatták volna az építők, hogy hangosak 
lesznek a kisvasutak: a kiscelli agyagréteg, 
amelyben az alagutat fúrják, ugyanis rend-
kívül tömör és jól vezeti a hangot. 
 A lakókat képviselő mérnök most azt 
tervezi, hogy újabb levelet ír Molnár Gyu-
la polgármesternek, amelyben azt fogja 
kérni a kerület vezetőjétől, állíttassa le az 
építkezést addig, míg nem oldják meg a 
problémát. Fáry András lapunknak külön 
kiemelte: nem metróellenes, de azt nem 
fogadja el, hogy az építők nem figyelnek 
a környéken lakókra. A francia kivitelező 
biztosan nem engedhetné ezt meg egy pá-
rizsi metróépítés során.
 A DBR Metró Projektigazgatóság szó-
vivője kérdésünkre elmondta: a beruházást 
felügyelő Eurometró a napokban utasította a 
Bamcót, vizsgálja ki, hogy a próbaszakaszon 
lefektetett gumiágy csökkentette-e a zajt és a 
rezgést. Lapunk több lakótól is úgy értesült, 
hogy jelentős mértékben. Ha a vizsgálat is 
ezt állapítja meg, akkor az Eurometró utasí-
tani fogja az építő cégcsoportot, hogy min-
denhol fektesse le a szalagot a sínek alá, ahol 
a metró nyomvonala nem sokkal a felszín 
alatt halad. Pető Szabolcs szóvivő úgy véli, 
ezt heteken belül elvégezhetik.

(G. P.)

Újabb fúrópajzsot eresztettek le 
Újbudán a felszín alá. A szerkezet 
ezúttal nem a 4-es metrón dolgozik, 
hanem a budai szennyvíz-főgyűjtőcsa-
tornát építi. 

Az Irinyi József utcában – az alsó rakpart 
és a Bogdánfy utca között – nem ásnak 
árkot az építők, hogy azokba beemeljék a 
csődarabokat, hanem fúrnak egy alagutat, 
ahova benyomják – szakszóval sajtolják 
– a valamivel több mint két méter átmérő-
jű vasbeton csőelemeket. 
 A munkálatokhoz olyan fúrószer-
kezetet használ az alvállalkozó Sade cég, 
amelyet ugyanaz a német vállalat gyártott, 
mely a 4-es metró alagútépítő pajzsait is 
szállította. A csatornafektetésnél azon-
ban más módszert alkalmaznak, mint 
a metróalagút-építésnél: az Irinyi József 
utcában egy aknából indult el a fúrószer-
kezet, majd sorra nyomják utána a beton-
gyűrűket egy olyan sajtoló berendezéssel, 
amelyet az aknába építettek be. Így egyre 
hosszabb cső „halad előre” a földben – egy 
bentonitzagyos folyadékban.
 – Ez a módszer olcsóbb, nem zavarja 
a közlekedést és kíméli a környezetet is 
– tudtuk meg Tóth Istvántól, a beruházást 
koordináló Élő Duna Projekt csatornaépí-
tésének projektvezetőjétől. Mivel a csator-
na az óbudai Zsigmond tértől a kelenföldi 
átemelő telepig enyhén, de folyamatosan 
lejt, az Irinyi József utcában már néhol 10 
méter mélyen fut a csatorna. Ilyen mélyre 
csak nagyon komoly munkával és drágán 
lehetne a felszínről lefektetni a csöveket. 

Csatornaépítés fúrópajzzsal
Olcsóbb, nem zavarja a közlekedést, kíméli a környezetet

– Nekünk számít, hogy az újbudai 
polgárok milyen problémákkal küzde-
nek, és azokat miként oldanák meg. 
De nem könnyű szóra bírni őket. Az 
elmúlt években ugyanis a szocialista 
polgármester által vezetett önkor-
mányzat úgy hozta meg sorozatban 
a döntéseket, hogy arról egyáltalán 
nem kérte ki a polgárok véleményét 
– hangsúlyozta Kupper András.

A Fidesz kerületi frakcióvezetője azt követő-
en nyilatkozott az Újbudának, hogy Rétvá-
ri Bencével, a KDNP parlamenti képviselő-
jével közösen rendkívüli lakossági fórumot 
tartott Újbuda új kulturális városközpont-
jának tervéről. – Azért hirdettük rendkívü-
linek a lakossági fórumot, mert azt szeret-
tük volna, ha nem bennünket kérdeznek a 
polgárok, hanem ezúttal mi hallgatunk, és 
ők fejtik ki elképzelésüket. Ez sajnos csak 
részben sikerült. A megjelentek kérdések 
tucatjára várták a választ. A legtöbben attól 

tartanak, hogy visszafordíthatatlan, szá-
mukra kedvezőtlen változások elé néznek 
– fejtette ki Kupper András. Hozzátette: 
ilyen a felújítás alatt álló Hadik Kávéház, 
amely önmagában másfél órás tematikát 
adott a fórumnak. 
 A környéken lakók nem tudják, pon-
tosan mi lesz a kávéházban, hogyan fog 
kinézni kívül-belül, hangos zene szól-e 
majd benne, vagy egy kulturált hellyel 
gazdagodik Újbuda. Hasonló a bizony-
talanság a Bartók Béla út forgalmának 
átalakításával kapcsolatban, nem készült 
hatástanulmány az ebből következő for-
galomváltozásról, de a levegő minőségé-
nek várható javulását sem ismerjük. Pro és 
kontra érvek hiányában csak találgatnak 
a kerületiek, és ahelyett, hogy a kulturális 
városközpont elképzelését saját ötleteikkel 
gazdagítanák, félelmeiket osztják meg ve-
lünk – mondta Kupper András. 

VK
www.ujbuda.hu/0805-fidesz_forum

Lakossági fórum az új 
városközpontról

A fórum után Kupper András nyilatkozik az Újbuda TV-nek

Ezért választották a fúrást, amely körül-
belül egy hónapig tart: június végére ér a 
szerkezet az alsó rakpartra. Azon a szaka-
szon már a felszínről fektetik le a csöveket. 
Míg a rakpartot már teljesen lezárták az 

Erzsébet hídtól délre, az Irinyi József ut-
cában egyáltalán nem kell korlátozni a 
forgalmat, egyedül a járda egy részét kell 
majd elkeríteni, ígéri a beruházó. 

(gp)

Az ellenzék a Hadikba hívta az érdeklődőket

Nagy érdeklődés mellett Újbudán is megnyitották az idei könyvseregszemlét, beszámolónk lapunk következő számában

Megkezdődött az Újbudai Könyvhét

Minden irányból ellehetetlenítik az 
Újbuda belső részében lakók közle-
kedését a térség országgyűlési képvi-
selője szerint. Rétvári Bence a főváros 
vezetésének közlekedéspolitikáját 
teszi ezért felelőssé. A keresztényde-
mokrata képviselő az ügyben inter-
pellációt nyújtott be Demszky Gábor 
főpolgármesternek.

Rétvári Bence a Szent Gellért téren tar-
tott tájékoztatóján elmondta, idén nyáron 
kezd teljessé válni a XI. kerület belső te-

Ellehetetlenítik Belső-Újbuda közlekedését
Rétvári Demszkyt interpellálja az ügyben

rületének közlekedési blokádja: a metró-
állomások építése miatt már korábban 
lezártak közlekedési csomópontokat, a 
Szabadság híd felújítását is most végzik, 
júniustól pedig egyszerre lesz zárva az al-
só és a felső rakpart. 
 A politikus úgy látja: Budapest vezeté-
se mindennel számol, csak a kerület belső 
részén élőkkel nem. Nekik ezen a nyáron 
soha nem tapasztalt nehézségeket kell el-
szenvedniük, ha otthonukból ki, vagy oda 
vissza akarnak jutni, véli Rétvári Bence, 
aki szerint most szenvedik el a 18 éves 

átgondolatlan budapesti közlekedéspoliti-
kát, hiszen a város egyik útvonalának le-
zárása az egész főváros forgalmát megbé-
nítja, sőt, még az agglomerációt is érinti.
 Az országgyűlési képviselő a tájékoz-
tatón hangsúlyozta: a fejlesztéseknek min-
denki örül, és azzal is tisztában vannak, 
hogy az építkezések kellemetlenségekkel 
járnak. Ugyanakkor szerinte nehezen fo-
gadható el, hogy a munkák tervezésekor 
a főváros ennyire ne legyen tekintettel 
a helyben lakókra.

(gp)

Júliusi adózási határidők
Július 14., hétfő
A kifizető, munkáltató által levont sze-
mélyi jövedelemadó és a tb-járulékok, 
az egészségügyi szolgáltatási járulék, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, 
a munkavállalói, valamint a vállalkozói 
járulék befizetése. Az egyéni vállalkozó 
által benyújtandó 0858-as számú, és a 
kifizető, munkáltató által benyújtandó 
0808-as számú bevallás-adatszolgáltatás, 
amelyek a magánszemélyek személyi 
jövedelemadó- és járulékkötelezettsége-
iről, bejelentendő adatairól szólnak. Az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájá-
rulás (EKHO) bevallása és befizetése. A 

biztosított őstermelők 08085-ös számú 
negyedéves elektronikus adóbevallása. 

Július 15., kedd
Az áfa-törvényben meghatározott új köz-
lekedési eszközt értékesítő adózó adat-
szolgáltatása.

Július 21., hétfő
A társasági adó és a környezetvédelmi 
termékdíj havi és negyedéves adóelő-
legének befizetése. A kulturális járulék 
negyedéves előlegének bevallása és be-
fizetése. A szakképzési hozzájárulás fél-
éves előlegének bevallása és befizetése. 

Az innovációs hozzájárulás negyedéves 
előlegének bevallása és befizetése. A 
rehabilitációs hozzájárulás negyedéves 
előlegének bevallása és befizetése. A 
havi és negyedéves áfa, a játékadó beval-
lása és befizetése. A 0801-es számú havi 
és negyedéves bevallás benyújtása. A 
fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési 
támogatás igénylése.  

Július 30., szerda
A környezetterhelési díj előlegének befize-
tése.

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága
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A Móricz Zsigmond körtéri Gomba egyik látványterve
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Nyílt nap a Petőfi laktanyában

Merénylet Vujity Tvrtko ellen
Nem mindennapi élményben volt 
része azoknak az érdeklődőknek, akik 
ellátogattak az MH Támogató Dandár, 
valamint a BRFK XI. Kerületi Rendőr-
főkapitányság közös nyílt napjára a 
Budaörsi úti Petőfi laktanyába.

A majorett, a zenekari, a díszelgő alaki, vala-
mint a „védett személy kísérését követő” be-
mutatók után váratlanul egy segítségnyúj-
tásban közreműködő katonai konvoj jelent 
meg a laktanya alaki pályáján. Golyóálló-
mellényben, könnyűfegyverzettel felszerelt 
mobiljárművekkel katonai rendészek kí-
sértek egy szállítmányt, amelyet ellenséges 
csapatok támadtak meg. Heves tűzpárbaj 
alakult ki a pályán, de a katonák szaksze-
rűen látták el feladatukat, és természetesen 
diadalt arattak a merénylők felett. 
 Alig ült el a csatazaj, amikor egy pénz-
szállító autó jelent meg a színen, nyomában 
két személyautóval. A csuklyás fegyveresek 
a pénzeszsákokat szerették volna elvinni. 
Ekkor érkeztek meg a rendőrök, akik go-
lyózáporba keveredtek a támadókkal, végül 
azonban a túlerő és a szervezettség legyőzte 
a rablókat. Amikor már azt hihettük, hogy 
a fegyverropogás elült, a légirendészet heli-
koptere ereszkedett a betonra, és két tekin-
télyt parancsoló kommandós hölgy kísére-
tében megérkezett a rendezvény VIP szemé-
lyisége, Vujity Tvrtko újságíró, aki alig lépett 

Információs iroda, kávézó, könyvesbolt, kiállítóterem 

Mi legyen a Gomba kalapja alatt?
– A Fidesz kerületi képviselői a jövőben 
sem akarnak a polgárok véleményének 
ismerete nélkül dönteni, ezért először 
megkérdezik az újbudaiakat arról, hogy 
ők milyen funkciót adnának a Gombának 
– mondta Kupper András, a Fidesz kerületi 
frakcióvezetője. – A szimbolikus jelentő-
séggel bíró épület jelenleg a kerület egyik 
szégyene, miközben lehetne a büszkesége 
is – hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzá-
tette, hogy a védett épület környéke ürü-

léktől bűzlik, és ahelyett, hogy a fiatalok 
találkozóhelye lenne, aki teheti, messziről 
elkerüli. Kevesen ismerik a hely történel-
mi jelentőségét, emléktábla sem jelzi, hogy 
1956-ban a szabadságharcosok egyik rak-
tárhelysége volt az épület. A frakcióvezető 
elmondta: képviselőik a fidesz11@fidesz.
hu e-mailcímre várják az elképzeléseket 
arról, hogy az itt élők mit szeretnének a 
Gomba „kalapja”’ alatt látni.

VK

a szárazföldre, máris támadás „áldozata” 
lett. A hölgyek tették a dolgukat, és meg-
mentették a híres tévést, aki – mint utóbb 
kiderült – mit sem sejtett az ellene irányuló 
merényletről. És ha már a merényleteknél 
tartunk, ez az a műfaj, amiben később sem 
volt hiány a rendezvényen. A közönség túsz-
ejtés, katonai közelharc, motoros kaszkadőr 
és tűzoltó emelőkosaras bemutatókat, vala-
mint rendőrkutyákat tekinthetett meg.
 Ha pedig valaki nem a színpadi műsor-
ra vágyott, ellátogathatott a technikai be-
mutató, tűzszerész és aknakutató járőr, to-
borzó, bűn- és baleset-megelőzési, valamint 
egészségügyi sátorokhoz is. A szervezők 
a kicsikre is gondoltak, őket pónilovaglás, 
ugrálóvár, arcfestés, henna, illetve logikai 
sátor várta. Na és persze a legnépszerűbb 
„játék” a tank, amelyet nemcsak kívülről 
nézegethettek, hanem fel is mászhattak rá. 
Az önfeledt szórakozást a Honvéd együttes, 
továbbá az Alma és a Piramix együttesek 
koncertjei fokozták. Az esemény egyik leg-
emlékezetesebb színfoltja a katonai találko-
zó volt, ahol az 1979 és 1983 között a lakta-
nyában szolgált sorkatonák – egyik társuk 
magánkezdeményezésére – az ország kü-
lönböző településeiről látogattak el a ren-
dezvényre, hogy egykori parancsnokaikkal 
nosztalgiázva felidézzék a régi szép időket.

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0805-laktanya

A látogatók között T-72-es tank volt a legnépszerűbb 

A Patrióták a Gazdaságért és Közjóért 
Egyesület friss megalakulásuk óta 
most tartották első találkozójukat 
az Őrmezei Közösségi Házban. Az 
egyesület célja többek között, hogy a 
gazdaság fellendülését pártoktól és 
politikai szempontoktól függetlenül 
segítsék elő. 

A fórumon előadást tartott Molnár Gyula 
polgármester és Széles Gábor nagyvállal-

kozó, médiacsoport-tulajdonos, de jelen 
volt a Fidesz frakcióvezetője, Kupper And-
rás is. A politika nyitottnak mutatkozott a 
politikamentességre, bár nem mindenki 
hisz benne. Dr. Csizmadia László, a Patri-
óták a Gazdaságért és Közjóért Egyesület 
elnöke nagy lelkesedéssel várta első meg-
mozdulásuk eredményeit, hiszen – ahogy 
mondta –szeretnék, ha első születésnap-
jukon megteremtődne az a kommuniká-
ciós közös nevező, amely megalapozná a 

további jó viszonyt és együttműködést a 
résztvevők között. 
 A szervezet elnöke arról is szólt, hogy 
a súlyosnak nevezhető gazdasági helyzet 
megkívánja, hogy erősödjön a civil tett-
rekészség. Fontos észrevennünk, hogy 
a jól szervezett civil összefogás valóban 
nyomást gyakorolhat a döntéshozókra, 
ezen keresztül pedig befolyásolhatjuk sa-
ját életünket is – tette hozzá Csizmadia. 
A találkozóra gazdaságpolitikai szak-
emberek, vállalkozók és önkormányzati 
képviselők kaptak meghívást, de szíve-
sen vártak minden közjóért tenni akaró 
polgárt. A fórumon először Széles Gá-
bor tartott előadást gazdaságfejlesztési 
és munkahely-teremtési lehetőségekről, 
majd Molnár Gyula polgármester a ke-
rületi vállalkozások segítéséről és jövő-
képéről beszélt.
 Az eseményen jelen lévő Kupper And-
rás azonnal megjegyezte, nem hisz a po-
litikamentességben. Úgy gondolja, bárki 
bármilyen véleményt is fejt ki, azzal óha-
tatlanul leteszi valamelyik oldalra a vok-
sát. Jelenlétével azonban szeretné jelezni 
nyitottságát az előremutató kezdeménye-
zésekre. A frakcióvezető arra is rámuta-
tott, ha az egyesület valóban csak saját 
gazdasági szempontjait szeretné érvénye-
síteni, az egybevág a Fidesz álláspontjával, 
amely szerint minden döntést a civilek 
meghallgatásával kell meghozni.

Török Dániel

Először találkoztak a gazdasági patrióták
Nyitottan az együttműködésre

Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete április 19. óta különös helyzetben 
van. Az Újbuda Média több alkalommal és sokféle megközelítésben számolt be 
arról, hogy Hajdu László SZDSZ-ből való kilépése után hogyan alakult a helyzet. 
Legutóbbi lapszámunkban is hosszan foglalkoztunk a témával, ugyanakkor az 
MSZP és az SZDSZ közleményben szólította fel a képviselőt mandátumának visz-
szaadására. A közlemény a gazdagréti Rét újságban is megjelent. Hajdu László azt 
kérte szerkesztőségünktől, hogy az őt megszólító anyagokra reagálhasson.

Mint arról a helyi és 
az országos médiu-
mokból is értesül-
hettek, 2008 áprili-
sában kiléptem az 
SZDSZ-ből, és füg-
getlen képviselőként 
folytatom a mun-
kámat. Döntésemet 

hosszas vívódás előzte meg. Mint arra 
Önök is emlékezhetnek, a választási prog-
ramomban az alábbiakat írtam: „Megvá-
lasztásom esetében mérnöki tudásomat 
szeretném kamatoztatni, hogy Gazdagrét 
egy élhető, vonzó, igazi európai városrész 
legyen. Különösen nagy figyelmet fordí-
tanék a környezetvédelemre.” Döntésem 
legfőbb indoka az általam képviselt kör-
nyezetvédelmi projektek ellehetetlení-
tése (mozgó szelektív hulladék-gyűjtés, 
napkollektorok felszerelésének támoga-
tása a Panel-programban már részt vett 
kerületi társasházak számára, a kerületi 
pedagógusok képzésének megszervezé-
se az interaktív tábla használatához még 
az országos program megérkezése előtt). 
Ezek mind benne voltak a költségvetés-
ben, de a kísérleti programokat a koalíció 
elszabotálta, vagy annyira kiszélesítette, 
hogy forráshiány miatt váltak nevetsé-
gessé. Nem értek egyet az Önkormányzat 
vagyongazdálkodási elveivel sem: az el-
adható vagyonelemek fogytával ugyanis 
nem lesz miből finanszírozni a felduzzadt 
városüzemeltetési feladatok ellátását, a 
nagy lakásépítési boom (Madárhegy, 
Sasad Liget) miatt pedig Gazdagrét is las-
san élhetetlenné válik.Tisztelt Választó-
im, Önök a programom ismeretében arra 
hatalmaztak fel, hogy a társadalmilag is 
erős támogatással bíró környezetvédelmi 

programomat körzetemben, Gazdagré-
ten és a kerületben is megvalósítsam. Így 
egyéni képviselőként számtalan javaslatot 
tettem és szóbeli ígéreteket kaptam az 
Önkormányzat vezetésétől a környezet-
védelem fejlesztésére, de be kellett látnom, 
hogy csak üres szavak maradtak a tettek 
helyett. Így a választóknak tett ígéreteket 
képtelenség teljesíteni. A lakótelepen élő 
emberek fűtési számláinak a csökkenté-
sére egyértelmű válasz lett volna az Eu-
rópában egyre szélesebb körben terjedő 
megújuló energiaforrások támogatása, 
de önkormányzatunk vezetőit hidegen 
hagyta számtalan ember problémája.A 
fentiek ismeretében úgy ítélem meg, hogy 
függetlenként sokkal jobban tudom ér-
vényesíteni a környezettudatos politikát, 
és a panelházakban élő emberek érde-
keit.Döntésem következtében megszűnt 
a kerületet irányító koalíció politikai 
támogatottsága és többsége a képviselő-
testületben. Meglepő számomra, hogy 
a kerület működtetéséért felelős pártok 
engem okolnak azért, mert nem tudják 
biztosítani a testület működőképességét, 
hogy képtelenek arra, hogy más pártok-
kal szót értsenek, és kisebbségben irányít-
sák Újbudát. Egy felelős önkormányzati 
vezetés, ha képtelen a kompromisszumra 
és a párbeszédre, és csak vádaskodás-
ra telik az erejéből, akkor le kell vonni a 
következtetést: ha a választóinknak tett 
ígéreteket egy adott helyzetben nem tud-
juk teljesíteni, akkor öntsünk tiszta vizet 
a pohárba, és egy időközi választáson 
mondjanak véleményt a munkánkról a 
választópolgárok. Én tiszta lelkiismerettel 
állok a megmérettetés elé.

Hajdu László
független ök. képviselő

Hajdu László független képviselő

Párton kívül

Lakos Imre: A Gombát ifjúsági találkahellyé, információs központtá alakítjuk át

Találkozzunk a Gombánál!
A fővárosi, a kerületi önkormányzat 
és a BKV Zrt. megegyezése szerint 
Újbudáé lehet a Móricz Zsigmond 
körtéri Gomba, cserébe a Hamzsabégi 
úti  buszgarázs önkormányzati terület-
részéért. Ez gyakorlatilag új fejezetet 
nyithat a műemlék történetében, meg-
újulásával ismét kedvelt találkozási és 
információs pontja lehet a kerületnek.

1942-ben eredetileg az ide befutó és innen 
induló villamosjáratok végállomási pavi-
lonjaként épült a Gomba, tervezője Schall 
József építész volt, és a szokatlan formájú 
épület az akkori modern stílus egyik nívós 
jellegzetességévé vált. Kis üzletek kaptak 
benne helyet a jegypénztár és egy trafó 
mellett. Az akkori viszonyok között hosz-
szadalmasnak számító budapesti utazásra 
készülődő közönség ezen a helyen mindent 
megtalált, amire várakozás közben szük-
sége lehetett. Ma már ezt a szerepet egy-
általán nem tölti be az épület, az elmaradt 
felújítások miatt használhatatlanná vált.
 – Több éve szerettük volna a Gombát 
felújítani, de mivel nem volt a kerületé 
az épület, eddig nem nyúlhattunk hoz-
zá – mondja Lakos Imre alpolgármester.  
– Ha lezajlik az ingatlancsere, a műemlék-
védelem határain belül úgy alakítjuk át az 
épületet, hogy ismét meghatározó pontja 
legyen Újbudának. A közeli egyetemek 
hallgatóira alapozva szeretnénk ezt egy 
pezsgő találkozóhellyé fejleszteni, nívós 
építészeti megoldásokkal és korszerű szol-
gáltatások befogadásával. Az egyik fontos 
városfejlesztési tervünk, a kulturális vá-
rosnegyed – amely a Gellért tér és a Kosz-
tolányi Dezső között létesül – meghatáro-
zó eleme lesz a Gomba és környezete. Sze-
retnénk, ha ez az épület műemléki jellegét 
megőrizve egy 21. századi létesítményként 
születne újjá. Egyelőre a kerületi Vagyon-
gazdálkodási Bizottság döntésén múlik, 
elkezdődhet-e a közeljövőben az átépítés. 
A bizottságnak ugyanis még igent kell 
mondania a fővárosi döntésre. 
Mire a Gomba ügye idáig jutott, sziszifuszi 
folyamatok akadályozták a megvalósítást, 
és még az első megegyezés ellenére sem tör-
tént idáig semmi. A legnagyobb akadályt a 
tulajdonjogi viszonyok tisztázása jelentette, 
hiszen a Gomba épülete nem is szerepelt a 

Földhivatal nyilvántartásában, sőt, az épü-
let alatti földterület nem is jelentett külön 
helyrajzi számon szereplő önálló ingatlant a 
teljes, fővárosi tulajdonú közterületen belül.
Az első fontos dátum 2006 februárja, ami-
kor Újbuda képviselői úgy döntöttek, hogy 
az előkészítő egyeztetéseknek megfelelően 
csereszerződéssel a Gombát kerületi tulaj-
donba vonják. Korábban egyébként a BKV 
és a Fővárosi Önkormányzat megállapod-
tak abban, hogy a BKV ingatlan-nyilván-
tartáson kívüli tulajdonosa a Gomba épü-
letnek, és így ingyenes földhasználati jogot 
szerzett annak területére. A kerület, cseré-
be ezért a jogért, a Gombáért felajánlotta 
a BKV Hamzsabégi úti telepébe ékelődött 
kerületi tulajdonú ingatlant, amelyért a 
BKV jelenleg közterület-használati díjat 
fizet. A Gomba forgalmi értéke mintegy 
63 millió forint, a csereterületé nagyság-
rendileg ezzel azonos. Látszólag tehát már 
két éve rendeződhetett volna az ügy, de a 
Fővárosi Önkormányzattól nem sikerült 
olyan nyilatkozatot beszerezni, amelyben 
az ingatlancsere után Újbuda számára is 
biztosítja az ingyenes földhasználatot.
 – A végeláthatatlan adminisztrációs 
akadályokat mára sikerült felszámolni – 
magyarázza Bukor László, az újbudai pol-
gármesteri hivatal szaktanácsadója. – Most 

következik az ingatlancsere lebonyolítása, 
ha a kerületben megszületik a végső döntés. 
A Műemlékvédelmi Hivatal már korábban 
kötelezővé tette a Gomba felújítását, de az 
ismert okok miatt ezt senki nem végezte el. 
Időszerű lenne ezt a helyzetet végre megol-
dani, és ennek jelenleg van is realitása.
 A terület rendezésére már 2001-ben 
tervpályázatot írtak ki, amelynek nyertese 
Turányi Gábor építész volt, később ő ké-
szítette el a terület átépítésének építési en-
gedélyezési terveit. Hasznosítási és átépíté-
si ötletekből tehát eddig sem volt hiány, de 
elképzelhető, hogy a végleges koncepció 
egy újabb tervpályázat nyomán alakul ki. 
 – Az újbudai elképzelések nagyon jó 
gondolatok mentén születtek – kommen-
tálta az eseményeket dr. Fiala István épí-
tész, a Magyar Építész Kamara Terület- és 
Településrendezési Tagozatának elnöke. 
– Sajnálom, hogy a fővárosnál újra és újra 
elakadt az ügy, de végre konszenzus szü-
letett, és elméletileg mindhárom fél jól jár, 
senkinek az érdekei nem sérülnek.

Bárczy Andrea
www.ujbuda.hu/0805-gomba
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Csizmadia László, Széles Gábor és Molnár Gyula

HOGYAN TOVÁBB, 
GAZDAGRÉT?

2008. június 11-én, 17 órakor a Gazdag-
réti Közösségi Házban fórumot tartunk,  
melyre tisztelettel meghívjuk Önt,  
és minden Gazdagrét sorsát, jelenét és 
jövőjét szívén viselő gazdagréti polgárt.

Molnár Gyula polgármester,  
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester,  

Józsa István országgyűlési képviselő  
és Balázs György önkormányzati képviselő.

A találkozóra meghívást kapott  
Hajdu László is.
Június 11. szerda, 17 óra Gazdagréti 
Közösségi Ház.
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Globális válság fenyeget

Élelmiszer kontra bioüzemanyag
Raskó György agrárközgazdász, volt 
földművelésügyi államtitkár volt a 
vendége az Újbudai Gondolatkör leg-
utóbbi fórumának. A közgazdász az 
Antall József Alapítvány székházában 
az egyre súlyosbodó élelmiszerválság 
okait és következményeit fejtegetve 
elmondta, a bioüzemanyag felfedezé-
se és iparággá fejlődése a krízishelyzet 
legfőbb előidézője.

Az Antall-, majd Boross-kormány földmű-
velésügyi államtitkára mostanában gyakori 
vendég a médiában, hiszen az élelmiszerárak 
drasztikus emelkedésére világszerte keresik 
a válaszokat. Raskó a találkozón elmondta, 
komoly verseny alakult ki az élelmiszerek 
és a bioüzemanyagok között. Ez azt jelen-
ti, hogy minél magasabb a nyersolaj vagy a 
földgáz ára, annál inkább megéri a gabonát 
üzemanyaggá alakítani. A bioetanol-ipar így 
fantasztikus tempóban fejlődik, amely mind 
az Európai Unióban, mind az Egyesült Álla-
mokban jelentős támogatást kap. Sajnos hiá-
ba lépnek fel az ellenzők az etikai kérdések-
kel és a lehetséges káros következményekkel, 
sem az EU, sem pedig az USA nem kíván 
változtatni politikáján, magyarázta a folya-
matot a közgazdász. Hozzátette: amennyi-
ben a gabonaárak magas szinten maradnak, 

beindul a láncreakció, és a takarmány drá-
gulásával a hús és más alapélelmiszerek ára 
is nagyot ugrik majd. Ez pedig a csökkenő 
reáljövedelemmel rendelkező magyar állam-
polgárok helyzetét tovább nehezíti.
 Az élelmiszerárak világszintű növekedé-
séhez azért más tendenciák is hozzájárulnak, 
figyelmeztetett Raskó. Egyrészt a globális 
felmelegedés miatt bekövetkező általános 
vízhiány, szárazság számos helyen jelentős 

veszteségeket okoz. A nagy mezőgazdasági 
termelőnek számító Ausztráliában évek óta 
folyamatos az aszályos idő, így csökken a 
hozam. Másfelől Kína és India fogyasztása 
rohamosan növekszik. Kína annak ellené-
re, hogy önellátásra törekszik, gabonából és 
takarmányból sok tízmillió tonnát importál, 
ezzel pedig kiszívja a világpiacról azt a felesle-
get, ami korábban jellemző volt. Mivel Kína 
és India erős gazdasági és életszínvonalbeli 
növekedésnek indult, 2,2 milliárdos lakossá-
gukkal egy tartós keresletet teremtettek. Az 
árrobbanás ellen azonban globális és lokális 
lehetőségeink is vannak, folytatta előadásá-
ban az expolitikus. Az uniós agrártámoga-
tások eddig kifejezetten termeléskorlátozó 
filozófián alapultak, azaz a nem termeléshez 
kötődtek, ezért ezt rövid időn belül meg kell 
változtatni. Másrészt még léteznek olyan 
térségek – például Afrika –, ahol több száz 
millió hektár jó minőségű szántóterület van. 
Afrikában alig 50–60 millió tonna gabonát 
termelnek, holott a térség potenciálja ennek 
a tízszerese lehetne. Itt tehát el kell indítani 
az ipari méretű termelést. Raskó György az-
zal biztatatta a megjelenteket, hogy ezek kö-
vetkeztében lassan, de stabilizálódhatnak az 
élelmiszerárak.

Török Dániel
www.ujbada.hu/0805-rasko

Raskó György agrárközgazdász

Ballagás a Neszmélyiben

Könnyes ünnep az óvodában
„Gaudeamus igitur…” – énekeltük 
könnyes szemmel egykor, búcsúzva 
a középiskolától, tanárainktól – az oly 
nagyon vágyott ismeretlen felnőtt élet 
küszöbén. Talán ezeket a megható per-
ceket „irigyelték” el tőlünk először az 
általános iskolások, majd ahogy teltek 
az évek, egyszer csak az óvodások, akik 
szintén rákaptak a ballagásra. Tulaj-
donképpen van benne logika, hiszen 
mindhárom alkalom egy-egy jelentős 
életszakaszt zár le, amelytől valóban 
érdemes ünnepélyesen elköszönni.

A Neszmélyi Úti Óvodában az évzáróval 
kötötték össze a nagycsoportosok ballagását. 
Az udvaron szülők, nagyszülők, testvérek 
nézték végig, és tapsolták meg előbb a leg-
kisebbek, majd a középsősök produkcióját, 
ami egyúttal képet adott arról, milyen sok 
verset, dalt, táncot tanultak. Aztán jöttek a 
nagyok, az utolsó óvodai szerepléssel. Éne-
keltek, játszottak, szavaltak, és bár ők nagyon 
vidámak voltak, az óvónők, dadusok szemé-
ben meg-megcsillant egy-egy könnycsepp. 
 Az anyukák talán még jobban elérzé-
kenyültek, hiszen az elszakadás újabb stá-

ciójához érkeztek. Az első az volt, amikor 
a pici abbahagyta a szopást. A következő, 
amikor az apróság közösségbe került. 
Most pedig itt az újabb: iskolába megy a 
csemete, és vége a gondtalan kisgyermek-
kornak is. Bizony észre sem veszik, és már 
az unokájuk ballagásán szipognak.
 A 22 búcsúzó nagycsoportos – olda-
lán a minden ballagónak kötelező tarisz-
nyával – még nem tudja igazán, mi is az 
iskola, a tanulás. Izgatottan nézegették, 
mit is rejt a kis zsákocska. Találtak ben-
ne ceruzát, hegyezőt, radírt – az elsősök 
elengedhetetlen eszközeit. Útravalóul 
pogácsát meg egy kis lapocskát, amelyre 
a gondos óvó nénik legépelték mind a 22 
gyerek nevét, és a nevek mellé rajzolták az 
óvodai jelet is: cseresznyét, hajót, labdát, 
autót. Ma még csak a jelek alapján tudják 
elsorolni, kik is voltak a csoporttársak. De 
jövőre már el is olvashatják a neveket. Ám 
ez a lapocska örök emlék marad. Nem-
csak a kis barátokra emlékezhetnek általa, 
hanem a dadusokra, óvónőkre is, akiknek 
a neve szintén ott szerepel, és akiktől any-
nyi szeretetet, gondoskodást kaptak. 

K. Zs.

40 éves a Napraforgó Óvoda

A Bikszádi Óvoda 1968-ban kezdte meg működését négy csoporttal. Első vezetője Csabai 
Marika néni volt. 1978-ban összevonták a Tétényi úti óvodával, ekkor nevezték el Napraforgó 
Óvodának. Az intézménynek kiemelt feladata van a család és maga az óvoda együttműködésé-
nek fokozásában, a népi hagyományok ápolásában, valamint magas művészeti szintű megjele-
nítésének a nevelőmunkában. Az ünnepi alkalomból a gyerekek eljátszották Vackor meséjét.

www.ujbuda.hu/0806-napraforgo

KUPPER ANDRÁS online fogadóórájaKUPPER ANDRÁS online fogadóórájaKUPPER ANDRÁS online fogadóórája
2008. június 17., kedd 14 óra

KUPPER ANDRÁS online fogadóórája
www.ujbuda.hu

Tegye fel kérdéseit élőben a Fidesz kerületi frakcióvezetőjének!

Egyszer volt, hol nem, a Feneketlen-tavon 
is túl, ott, ahol a kurta farkú fúrópajzs is 
túr, egy Reneszánsz Majális a kétszar-
vú Bikának dombján. A király ígérete 
szerént volt ott minden, ami a népnek 
kedves. Fiatalok s idősbek rúgták az bőr-
golyót, szép leventék, nyalka lovagok kel-
tek birokra egymással a király lányának 
kezéért, egy jól megtermett atyafi pedig 
rettenetes erejét fitogtatta. Hogy a nép is 
jól lakjék, ökör húzatott fel a nyársra, hoz-
zá pedig udvari muzsika szolgáltatott.
 A nagy dínom-dánom, mint már 
említöttem, a Suzuki Plusz labdarú-
gó-kupályával kezdődött, ahol a fiatal 
versenyzők csatáját nagy lelkesedéssel 
biztatták felkészítő mestereik... Utá-
na a vármegye – más nyelvek szerint 

az önkormányzat – elöljáróságai mérték 
össze erejüket. A kezdőrúgást elvégző 
Aranycsapattag, az hírös Fekete Párduc 
szerint a nagyok is példát vehetnek a fiata-
lok játékáról.
 Amíg a versenyzők megpihentek a 
tikkasztó hőségben, díszes kupák és ara-
nyosan csillogó érmek kerültek átadásra. 
Gyorsan véget vetettek azonban a mula-
tozásnak, hiszen megérkezett a király és a 
királyné a lovagi tornára.

Reneszánsz majális a Bikás Parkban

Az tavaszi vigasság krónikája
A király ugyanis már régóta unatkozott 
palotájában, no meg a lánya is eladósor-
ban volt már. Meg akarta hát tudakolni, ki 
a legény a gáton az újbudai vármegyében. 
Sorra gyűltek is a vitézek a legkülönb pró-
bákat bemutatva őfelségének. Sok derék 
vitéz vére hullott, de a király mégsem tu-
dott választani. 
 Később a 4-es metró Tétényi úti épít-
kezésére is szerveztek egy kirándulást, 
ahol kiderült, a föld alatti szekér építését 
valamikor 500 évvel ezelőtt kezdhették, hi-
szen az alagútban királykisasszonyokkal is 
találkoztunk. Az élelmesebb aprónép még 
aranyat is talált, amivel aztán a lovászlány-

nak fizetett egy kis lovaglásért. Alig 
egy fertály óra telhetett el, és megérke-
zett a rétre Fodor Szabolcs lovag, aki a 
Nemzeti Vágtán képviseli majd Újbudát.
 Mindeközben a rettenetes erejű Fekete 
László hívta ki a vármegye kemény legényeit 
(kövér kisebbség), hogy összemérjék erejü-
ket. Jött is a sok dalia, büszkén, hetykén, de 
egyik se tudta megemelni a petrencés rudat. 
Fekete Laci pedig úgy emelte meg, mintha 
könnyű botocska volna, és meg se rezzent 
a kinyújtott szálfa. A malomkővel? Azzal 
is csak bajlódtak, fogta magát Toldi (azaz 
Fekete), és méterekre hajította.
 A királykisasszonyokat a férfias ve-

télkedés nem hatotta meg, 
elmentek inkább virágot szed-
ni. (Kelenvölgyiek Egyesülete 
– balkonvirágosztás.) De azt is 
hamar megunták, és elindul-
tak, csak úgy, amerre a lábuk 
vitte őket. Egyszer csak pán-
célos vitézekkel találkoztak, 
akik motorikus szekerekkel 
próbáltak kedveskedni nekik a 
Suzuki Plusz kínálatából.
       A nap leáldozóban volt már, 
amikor megérkezett Gergely 
Róbert lovag, és régi slágerekkel 
szórakoztatta a népet. Az alko-
nyat után hamar leszállt az este, 

a tömeg azonban csak nőttön-nőtt, hiszen 
Gáspár László lovag kiáltott az éjszakába. 
Aztán azért énekelt is néhány igazi talp-
alávalót. A mulatók pedig táncoltak 7 nap 
és 7 éjszaka, amíg csendháborításért le 
nem állították a muzsikát.

Lejegyzé az krónikás: az Török Dániel
www.ujbuda.hu/
050527-bikasnap

Az Albertfalvi Közösségi Ház múlt 
héten, június 3–8. között rendezte 
meg hagyományos nyárindító prog-
ramsorozatát, az Albertfalvai Napokat. 

Amikor tizenhét évvel ezelőtt az első ilyen 
ünnepet tartották, még egybeesett a Szent 
Mihály-napi búcsúval, de már harmadik 
esztendeje, hogy az iskolaév utolsó heté-
ben rendezik meg, így egy évben kétszer 
is alkalmuk van az albertfalvaiaknak az 
együttlétre, a közös szórakozásra. 
 Az eseménysorozatot Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester nyitotta meg. Az el-
ső estén a ház Opera- és Dalstúdiója, Örök 
szép melódiák címmel adott koncertet Bar-
na István, Derzsi Katalin, Kecskeméti Rita, 
M. Buliska Edit és Méhész László operaéne-
kesek közreműködésével, akiket Bárkányi 
Éva zongoraművész kísért. Szintén kedden 
este nyílt meg Tornyai Tibor festőművész 
kiállítása az Albertfalvi Közösségi Házban. 

„Zenében születik a kép, hogy maga is zenél-
jen” – szólt a tárlat mottója, amelyet Szesztay 
András, a Kulturális Bizottság vezetője, va-
lamint Paál Zsolt, az Aranylant irodalmi és 
művészeti portál tulajdonosa egészített ki 
méltató szavaival köszöntőjében. 
 Másnap az Albertfalvi MiÚjság kö-
zönségtalálkozójával folytatódott a prog-
ramsorozat. A közügyekkel foglalkozó 
fórum vendégei Lakos Imre és dr. Bács 
Márton alpolgármesterek, valamint Görög 
András önkormányzati képviselő volt. Ők 
a jelen lévő 60–70 érdeklődővel osztották 
meg gondolataikat. A két és fél órás lakos-
sági párbeszéd során olyan témák merül-
tek fel, mint a támfalbontás vagy az Egérút 
környékének közlekedése, szó volt arról, 
milyen népszerű az új játszótér, és sokan 
értetlenül álltak a képviselő-testületben 
kialakult patthelyzet előtt. 
 A csütörtök délután a sport jegyében 
telt, hiszen ekkor rendezték meg a Petőfi 

Albertfalvai Napok, immár tizennyolcadszor

Zenével, tánccal indult a nyár Albertfalván
iskolában a foci- és kosárlabda-bajnok-
ságot, amelyen a Don Bosco, a Mérei és a 
Petőfi iskolák diákjai vettek részt. Este az 
AKH Gesualdó Kamarakórusának hang-
versenyét hallgathatták meg a jelenlévők a 
Szent Mihály-plébániatemplomban.
 Péntek este az Őrmezei Tarka Színpad 
bemutatója várta az érdeklődőket, szom-
baton pedig gyermeknapi juniálissal ké-
szültek a szervezők, volt mese, játék, kéz-
műves-foglalkozás, és persze nem marad-
hattak el az ügyességi vetélkedők sem. Fel-
lépett a környék büszkesége és kedvence, a 
Petőfi Musical Stúdió is. A napot nyárkö-
szöntő bállal búcsúztatták az Albertfalvi 
Közösségi Házban, vasárnap tárlatveze-
tést tartottak a helytörténeti gyűjtemény-
ben, a Nyéki Imre Uszoda pedig ingyenes 
látogatást biztosított az albertfalvai csalá-
doknak, azaz mindazoknak, akiknek 1116 
az irányítószámuk. 

R. M. 
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ÚJBUDA CENTER GYÓGYSZERTÁR, HENGERMALOM U. 19–21. 
2008. június 1.–június 30. 

FORRÁS GYÓGYSZERTÁR, TÉTÉNYI U. 12–16. 
2008. július 1.–szeptember 30.

FEHÉRVÁR MEDI-VENTURA GYÓGYSZERTÁR, FEHÉRVÁRI ÚT 12. 
2008. október 1.–2009. január 1.

Gyógyszertári ügyeletek

Az utóbbi időben egyre többen 
keresik meg Ipartestületün-
ket megbízható szolgáltatót, 
kivitelezőt keresve. Örömmel 
vesszük, ha segíthetünk, hi-
szen 25 éves tapasztalataink 
alapján tudjuk, hogy kikben 
lehet megbízni. Szélesebb 
körben tudnánk segíteni a 
hozzánk fordulóknak, ha va-
lamennyi szakmában ajánl-
hatnánk megfelelő szakem-
bereket. Ezért felhívjuk a ke-
rületben dolgozó iparosokat, 
bátran jelentkezzenek nálunk, 
hogy ajánlhassuk őket !

XI. kerületi Ipartestület
 Albert u. 15., 205-9434

Iparosok 
figyelem!

a 238-3838 vagy a 289-4070 
(munkaidőben), 

illetve a helyi tarifával hívható  
06/40/383-838 telefonszá-

mon és a bdk@bdk.hu címen.

Közvilágítási  
hibabejelentés

A Fidelitas nem akar előrehozott választást

Koszorús László országgyűlési képviselő (középen), a Fidelitas megyei elnöke volt a vendége a Budai Klub Galéria legutóbbi 
közéleti estjének. A politikus arról beszélt, hogy a kormány számos területen nem végzi el a munkáját, különösen az okta-
tás, a gazdasági élet és az egészségügy területén. Tarthatatlannak nevezte, hogy az elmúlt években drasztikus mértékben 
csökkent a felsőoktatási intézményekbe jelentkező hallgatók száma. A politikus azt is kijelentette: nem akarnak előrehozott 
választásokat, de élénkebb társadalmi párbeszédre lenne szükség a problémák megoldására, valamint arra, hogy kiderül-
jön, az emberek milyen konkrét ügyekben várnak segítséget. Képünkön balra Schneller Domonkos, a Fidelitas budapesti, 
jobbra Sölch Gellért, a Fidelitas kerületi elnöke.

Szociális együttműködés és képzés Újbudán

Családsegítés, gyermekgondozás
A Gyógyír XI. Kht. és több szo-
ciális tevékenységet folytató 
újbudai szervezet, így az Újbuda 
Prizma XI. Kht. és a Humán 
Szolgáltató Központ nyerte meg 
azt a pályázatot, amely növeli a 
hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztatási esélyeit. 

A projekt egy képzés során valósul 
meg, amely ötször háromnapos el-
foglaltságot jelent a három konzor-
ciumi tag munkatársainak. A tré-
ning olyan plusztudást ad, amellyel 
a dolgozók tisztább képet kapnak 
a hátrányos helyzetűek foglalkoz-
tatási esélyeiről, így könnyebben 
tudnak majd segíteni a velük kap-

csolatban álló személyeken. A kép-
zési modulok első két napján klasz-
szikus, tréningtípusú oktatások 
zajlanak, míg a harmadik napon 
minden esetben az államigazgatá-
si vagy a for profit szférából meg-
hívott előadó tart oktatást, ahol 
az együttműködési lehetőségeket 
fogják kutatni. A tréning elvégzése 
után a szociális szervezetek mun-
katársai egyrészt európai uniós 
munkaerő-piaci ismereteket, ál-
láskeresési technikákat, önismereti 
készségeket sajátítanak el, másrészt 
megtanulják, miként adják ezt to-
vább az érintetteknek.
 A Gyógyír XI. Kht. védőnői 
hálózatában családgondozással, 

A Fidesz sajtótájékoztatót tar-
tott a Zöld Pardon előtt azokkal 
a felháborodott környékbeli 
lakókkal, akik nem tudnak alud-
ni az éjszakai randalírozástól. 

Többen a bezárást követelik, a 
politikusok inkább a szigorúbb 
szabályozásban és a közterület 
felügyeletében látják a megoldást. 
A sajtótájékoztatóval egyidőben 
Újbuda Önkormányzata is kiadott 
egy közleményt.  
 Kupper András, a Fidesz frak-
cióvezetője azzal kezdte tájékozta-
tóját, hogy a Petőfi híd két oldalán 
található szórakozóhely az önkor-
mányzattal kötött szerződés alapján 
működik, de ez – a sokosodó problé-
mák láttán – nem lehetett egy körül-
tekintő megállapodás. Sölch Gellért 
önkormányzati képviselő pedig azt 
közölte, összegyűjtötte a lakossági 
bejelentéseket, amelyek alapján vilá-
gosan látszik, a helyzet tarthatatlan. 

Ennek megoldására egy intézkedés-
csomagot készített, melynek meg-
valósításához az önkormányzati 
vezetés segítségét kéri, hiszen – vé-
leménye szerint – a szórakozóhelyek 
közhasználati díja biztosan fedezné 
az ezzel járó költségeket. Ezzel pár-
huzamosan pedig aláírásgyűjtést is 
kezdett a helyi lakók körében. A Zöld 
Pardon előtt összegyűlt nyugdíjasok 
és kismamák arra panaszkodtak, el-
viselhetetlen az egész reggelig tartó 
zenebona, a látogatók randalírozása 
a szórakozóhely környékén. A felhá-
borodott lakók a Zöld Pardon bezá-
rását látnák a legjobb megoldásnak, 
Sölch Gellért azonban azt mondta, 
a szórakozóhelyet sokan szeretik, de 
meg kell teremteni a kulturált szó-
rakozás kereteit. A környék rendőri 
felügyeletére, és a hanghatások szi-
gorúbb szabályozására van szükség, 
tette hozzá. 
 Az Önkormányzat vezetése a 
sajtótájékoztatóval egyidőben adta 

gyermekgondozással foglalkozó 
szociális szakemberek dolgoznak, 
az Újbuda Prizma XI. Kht. munka-
társai általában munkanélküli, köz-
munkával foglalkoztatott szemé-
lyekkel foglalkoznak napi rendsze-
rességgel, míg a Humán Szolgáltató 
Központ családgondozói szintén 
jelentős számú hátrányos helyzetű 
családdal állnak kapcsolatban. Az 
ő felmérésük (2004.) szerint a XI. 
kerületi lakosoknak valós igényük 
van a családsegítés, -gondozás való-
di támogatására. Ha ez megvalósul, 
akkor a potenciális munkavállaló 
valóban teljes értékű családfenntar-
tóvá, dolgozóvá válhat. 

Kelemen Angelika

Zaj, lakók, képviselők 
Zöld Pardon ki közleményét, melyben azt írja,   

a szórakozóhelyek megnyitása óta 
fontos feladatának tekinti a műkö-
dés következtében tapasztalható 
köztisztasági, zajvédelmi gondok 
megoldását. A problémát nemcsak 
ez, hanem a környék többi szó-
rakozóhelye is jelenti. Ilyenek az  
A38, a IX. kerületi Buddha Beach, 
az egyetemek alkalmi rendezvé-
nyei keltette zavaró hatások. Az 
eddig lefolytatott vizsgálatok meg-
állapították, hogy a két Goldmann 
György téri szórakozóhely éjszakai 
zajkibocsátása nem éri el a zavaró 
hatást, a tapasztalható zaj, zene 
más helyekről érkezik, ezek ügyé-
ben a hivatal a szükséges lépéseket 
megtette – áll az Önkormányzat 
közleményében. 

t.d.
www.ujbuda.hu/0806-zoldpardonD
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Öreg a nénikéd! Ezt az önmagá-
ban nem túl gyakori mondatot 
hallhattuk rádióban és televí-
zióban egyaránt egy rövidke 
figyelemfelhívásban. Utána 
rögtön egy webcímet:   
www.oreganeniked.hu.

Új – különös című – lap jelentke-
zett az online magazinok palettá-
ján. Az ötlet születéséről és a szán-
dékokról a főszerkesztővel Kerényi 
Péterrel készítettünk interjút.

 Hogyan jött ez a különös lapcím?

A figyelemfelkeltés és a jogos fel-
indulás keveréke szülte, de hang-
súlyozom, az utóbbi nagyobb. 
Mindenki annyi idős, amennyi-
nek ő és környezete érzi. A szű-
kebb környezettel ez még rend-
ben is lenne, de ha már az egész 
országban gondolkodom, akkor 
az az általános megítélés, hogy az 
ötven felettiek idősek. Ötven felett 
nem egyszerű állást kapni, ha va-
laki elvesztette, a televízió is a 18–
49-es korosztállyal számol mint 
fogyasztókkal, miközben az ötven 
feletti embereknek is van tapasz-
talatuk, tudásuk, terveik, igénylik 
az értelmes munkát, a szabadidő 
eltöltését, az életet.

 Akkor ez az újság panaszkodik?

Ugyan dehogy! Figyelmet kelt, kö-
zösséget teremt, bizonyít, segít, szer-
vez, tájékoztat, szórakoztat – ezek a 
szavak sokkal jellemzőbbek. Gon-
dolja csak el, hogy Magyarországon 
jelenleg a lakosság több mint egy-
harmada ötven feletti, és átlagosan 
– mint ezt újságunk számlálója is 
mutatja – 14 percenként eggyel töb-
ben vagyunk. Ha a mai húszévesek-
ről nem úgy gondolkozunk, mint 
20 évvel ezelőtt, az ötven felettieket 
sem szabad úgy megítélni, mint ezt 
tettük mondjuk ötven éve.

 Mit tart a legjellemzőbb változás-
nak?

A világ változását és ezen belül az 
emberét. Aki annak idején volt 
ötvenéves, az akkoriban született, 
amikor elkészült az első Ford T 
modell, először küldtek hosszú tá-
vú rádióüzenetet az Eiffel-torony-
ról, még újdonság volt a mozgókép, 
de nem volt hangja, Robert Peary 
pedig az északi-sarkot ostromol-
ta. Aki pedig most az, egyidős a 
NASA-val, születésekor már meg-

kezdődött az űr meghódítása, 
megjelent az első videojáték, itthon 
pedig átadják a Széchenyi-hegyi 
tévéadót. Tehát a mai ötven felet-
tiek ilyen megközelítésből másféle 
közegben nőttek fel. Természetes, 
ha dinamikusabbak, fiatalosabbak, 
aktívabbak, és közülük sokan még 
hatvanas-hetvenes éveikben is úgy 
érzik, rengeteg tennivalójuk van.

 De interneten csupán a kisebbsé-
gük érhető el.

Igen, de nemcsak a korosztály lét-
száma növekszik, hanem a digitális 
írástudók száma is. Ma az ötven 
feletti korosztályból már 14 száza-
lék internetezik, de számításaink 
szerint egy esztendő alatt ez elérhe-
ti a 25 százalékot is. Részint sokan 
már internetezőként „érnek bele” 
a korosztályba, az idősebbek közül 

pedig egyre többen rájönnek, hogy a 
számítógép-használat, az internet, a 
skype milyen szélesre nyitja az abla-
kot a világra. És persze nem csupán 
ötven feletti olvasókra számítunk, 
hiszen ha mondjuk valaki még csak 
35, azért ideje felismernie, hogy meg-
éli majd, mert idővel ő sem kerülheti 
el… Akarjuk, hogy valamennyi kor-
osztály felismerje és elismerje, hogy 
az ötvenesek lendülete, a hatvanasok 
tapasztalata, a hetvenesek öröme 
számít. Hogy a közösség tarthat va-
lakit fiatalon, hogy a közvélemény 
adhatja meg a jó érzést azoknak az 
ötven felettieknek, akik éppen az 
őket körülvevő közeg odafigyelésé-
nek, elismerésének hiányában talán 
most nem érzik belülről ugyanezt. 
Mi pedig közeget kínálunk, hogy azt 
ne mondjam közösséget. A beleszó-
lás lehetőségét, az ötletek és tapaszta-
latok megosztásának sokféle módját. 
A feladat, a tennivaló, a kíváncsiság, 
az érzés, hogy számítanak rám, a jó-
kedv, a humor – konzervál.

 Mi mindent kínál az „Öreg a néni-
kéd!”?

Hasznos, és reméljük, érdekes 
cikkeket, olyan embereket, akik-
ről izgalmas hallani, kulturális és 
programajánlatokat, utazási tippe-
ket, minden napra egy kis mosolyt, 
egy megszívlelhető vagy éppen 
ironikus bölcsességet és egy meg-
lepetést, amiért külön is érdemes 
oda kattintani. Egy közösséget, 
egy helyet, ahol nem a kor számít, 
ettől függetlenül is otthon érezheti 
magát az olvasó. Most például épp 
az ötven feletti internetezők májusi 
házibuliját is ajánljuk olvasóinknak, 
ahol a regisztrációból már tudjuk, 
hogy a diszkó- és zsíroskenyér-par-
tin a Jövő Házában lesz nyolcvan 
feletti webhasználó is. De miért 
szaporítsam a szót, amikor csak 
egy kattintás az interneten: www.
oreganeniked.hu egy hely, ahova 
minden nap érdemes odalátogatni.

S. I.

Öreg a nénikéd!
www.oreganeniked.hu

Kerényi Péter

A kerület a főváros lépésére vár

Rendeződhet a Károli Gáspár 
téri játszótér helyzete

ki a földből a téren, illetve az azt kö-
rülvevő füves részen. – A környéken 
csakugyan nincs kijelölt, kiépített 
kutyafuttató, de ez akkor sem ok 
arra, hogy házikedvencek még a ho-
mokozóba is belerondítsanak, ahol 
egyébként a gyerekek játszanának 
– mondja Jankó István.
 A helyzet rendezése minded-
dig elmaradt, és továbbra is nehe-
zíti, hogy a tér gazdája nem Újbuda 
Önkormányzata, hanem a főváros. 
E két szerv eddig egymásra muto-
gatott, illetve a másiktól várta, hogy 
érdemi lépéseket tegyen az ügyben. 
Most azonban, a Biblia éve kapcsán 
– hiszen Károli Gáspár volt az, aki 
elsőként magyarra fordította a Bib-
lia teljes szövegét – felvetődött, hogy 
a főváros átadja a teret a kerületnek. 
 – Ez a kérdés egyébként körül-
belül két éve húzódik, de jelenleg 
komoly ígéretet kaptunk rá, hogy 
gyorsított eljárásban csakugyan 
átvehetjük a területet – mondja a 
képviselő. – Ha ez végre megtör-
ténik, remélhetőleg még idén elju-
tunk odáig, akkor jövőre korszerű 

Nem látni a zászlóktól a játszóteret – színes zászlókkal jelölték meg a kutyapiszkok helyét

játszóteret építtetünk, és kulturált 
parkot alakítunk ki rajta. A kerület 
részéről mind a szándék, mind a 
pénz megvan hozzá. 
 Az új játszótér arculatáról, fel-
szereltségéről még semmit nem 
lehet tudni, az azonban biztosnak 
tűnik, hogy kutyákat nem fognak 
beengedni a területére. A létesít-
ményt kerítés védené, és napnyugta 
után bezárnák. Ami a többi részle-
tet illeti, a képviselő a következőket 
mondta: – Mielőtt véglegesítenénk 
a koncepciót, szeretnénk, ha a kör-
nyéken lakók – gyerekek, szülők, 
nagyszülők – is véleményeznék, és 
ha használható ötlettel állnak elő, 
beépítenénk a tervekbe. És hogy a 
kutyatulajdonosok se érezzék meg-
rövidítve magukat, számukra a 
szintén felújításra váró Hamzsabégi 
úti sétányon szeretnénk futtatót 
létrehozni. Reméljük, így sikerül 
mindkét fél számára megnyugtató 
módon rendezni a kérdést. Ehhez 
azonban az kell, hogy a főváros sza-
vának álljon, és megkapjuk a teret.

R. H.

A környéken lakók régóta 
elégedetlenek a Károli Gáspár 
téren lévő játszótér állapotával. 
A létesítmény karbantartását, 
felújítását nehezíti, hogy nem 
Újbuda Önkormányzata, hanem 
a főváros a tulajdonosa. Jankó 
István kerületi képviselő azon-
ban jó esélyt lát arra, hogy év 
végére megváltozzon a helyzet.

Jankó István – Rétvári Bence fővárosi 
képviselővel együtt – évek óta figye-
lemmel kíséri a játszótér sorsát. – A 
4-es metró építése miatt megszűnt 
a Kanizsai úti játszótér, ezért azok is 
átjönnek a Károli Gáspár térre, akik 
korábban azt használták. Így egyre 
többen figyelnek fel a játszótér körü-
li, tarthatatlan állapotokra – szögezi 
le. Jókora probléma például, hogy 
a hely tele van kutyapiszokkal. A 
közelmúltban tartott, a környékbeli 
lakók által rendezett kezdeményezé-
sen – amelynek során a résztvevők-
nek színes zászlókkal kellett meg-
jelölni a helyet, ahol kutyaürüléket 
találtak – valóságos zászlóerdő nőtt 

INTERNET

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a



MELLÉKLET8 ÚJBUDA 2008. JÚNIUS 11.

FÓKUSZ: RENDŐRSÉG

A képviselő-testület minden évben meghallgatja a rendőrka-
pitány beszámolóját, amely arról szól, hogy mi történt az előző 
esztendőben. Erre még idén nem került sor, de most mellékle-
tünkben részleteket olvashatnak az anyagból, mely összessé-
gében jól mutatja, hogy Újbuda Rendőrkapitánysága ezúttal is 
továbbjavította a legtöbb statisztikai adatot. Az összeállításban 
beszámolunk a hagyományos rendőrnapról, a nyári közbiz-
tonsági táborozási lehetőségről, és itt olvashatják a leköszönő 
rendőrkapitány címoldalon induló búcsúinterjúját is. 

Dr. Czellér Ferenc rendőrkapitány 
2007. évről szóló beszámolójából 
szerkesztettük az alább olvasható, 
rövidített változatot. A teljességre nem 
törekedhettünk, néhány érdekes vagy 
általunk fontosnak ítélt részt emeltünk 
ki a szövegből. (a szerk.)

Újbuda, a maga 33,47 négyzetkilométeres 
méretével Budapesten – terület szempont-
jából – a második, lakosságát tekintve pedig 
– 144 000 fő – az ország ötödik legnagyobb 
városa lenne, vagyis a főváros kerületei 
közül ez a legnépesebb. Újbudát joggal il-
leti meg „a főváros nyugati kapuja” titulus, 
hiszen ide futnak be az Európa nyugati és 
délnyugati területeiről érkező főutak, vas-
utak. Budapest 7 közúti hídjából három, a 
Szabadság, a Petőfi és a Lágymányosi is a 
XI. kerületből kiindulva íveli át a Dunát.
 Újbudán a hat nagy lakótelepen kívül 
több családi és hétvégi házas negyed talál-
ható. A lakótelepeken – és a kerület más 
közterületein – egyes becslések szerint 
éjszakánként több tízezer személygépko-
csi parkol őrizetlenül. A gépjárművekkel 
kapcsolatos bűncselekmények elköveté-
sére specializálódott bűnözői csoportok 
többek között ezért részesítették előnyben 
– más kerületekkel szemben – Újbudát az 
elmúlt években.
 Bár a prostitúció 2007 előtt is jellemző 
volt a Kőérberki út környékén, ez a gusz-
tustalan jelenség csak a Tóváros lakópark 
felépítése és annak benépesülése után 
okozott komoly problémát. Ezt követően 
ugyanis megsokasodtak – az egyébként 
teljesen jogos – lakossági bejelentések, pa-
naszok. A helyzet tarthatatlanná válását 
jelzi, hogy a lakóparkot üzemeltető gazda-
sági társaság – szerződés alapján – szabad-
idős rendőrök szolgálatba állítását kérte a 
helyzet normalizálása érdekében.
 Köszönhetően az Önkormányzatnak 
és a kerületbe települt vállalkozásoknak, 
az elmúlt néhány évben Újbuda rendkí-
vül látványos fejlődésen ment keresztül. A 
kerület bűnügyi-közbiztonsági helyzetét 
befolyásolni képes, legfontosabb beruhá-
zások közül kiemelést érdemelnek az el-
múlt években átadott Nádorliget, Tölgyes, 
Tóváros és Kondorosi lakóparkok, továb-
bá az Albert ház, hiszen ezek összesen 

mintegy 1400–1500 (új) családnak biz-
tosítanak lakhatást. Ez azt is jelenti, hogy 
ugrásszerűen nőtt a betöréses lopások 
miatt veszélyeztetett objektumok. De az e 

lakóparkok környékén parkoló több száz, 
a gépjárművekkel kapcsolatban elkövet-
hető bűncselekmények miatt védelemre 
szoruló személygépkocsik száma szintén 
jelentősen emelkedett. 
 Nagy átmenő forgalmat ró a kerületre 
az M1-es, M7-es autópályák bevezető sza-
kasza, a Budaörsi út, a Balatoni út, a Dél-
budai tehermentesítő út és a Budafok irá-
nyából bejövő 6-os út. A kiváló menekü-
lési lehetőséget biztosító fejlett úthálózat, 
a jó közlekedési infrastruktúra a vagyon 
elleni bűncselekmények elkövetése céljá-
ból a kerületbe érkező bűnözőket segíti, 
mert akár tömegközlekedési eszközzel, 
akár más jármű segítségével, a kerület rö-
vid idő alatt, több irányban elhagyható. 
Újbuda közlekedési helyzetét 2007-ben 
jelentős mértékben meghatározták a 4-es 
metró építésével kapcsolatos útlezárások. 
A kerület lakói és az Újbudán rendszere-

sen átutazók azonban hamar megtalálták 
a legoptimálisabb kerülőutakat, és ezek 
használatának köszönhetően nem romlott 
drámaian Újbuda közlekedésbiztonsága. 

 A Gellérthegy és környéke a főváros 
egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja. 
A turisták nagy számához képest elenyésző 
az a néhány vagyonelleni bűncselekmény 
(zseblopás, rablás, gépkocsifeltörés, illetve 
-lopás), amit azon bűnözők követnek el, 
akik a Citadellát és közvetlen környezetét 
vadászterepnek tekintik. A terület, illetve 
az oda látogató hazai és külföldi turisták 
védelme, biztonsága azonban – a kedvező 
kriminálstatisztikai mutatók ellenére – ese-
tenként jelentős erőket köt le részünkről.
 Továbbra is sok munkát igényel az 
Újbudán működő „egyetemváros” és a 17 
közép-, illetve 14 általános iskola több ezer 
diákja. A kábítószer-fogyasztás megelőzé-
sével kapcsolatos előadások 1 fő bűnügyes 
munkatársamat teljes egészében elvonják 
az egyéb munkavégzéstől.
 A BRFK XI. kerületi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a főváros bűnügyi-

leg egyik legfertőzöttebb területén látják 
el szolgálatukat, hiszen az ismertté vált, 
hogy a közterületen elkövetett erőszakos 
bűncselekmények számát tekintve az 
elmúlt évtizedben minden évben dobo-
gós, vagy ahhoz közeli helyen „végzett” 
a kapitányság a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság helyi szervei közötti összeha-
sonlításában. A többi kerülethez hason-
lóan, 2007-ben nálunk is a vagyonelleni 
bűncselekmények, illetve azok elkövetői 
okozták a legtöbb munkát. Tapasztala-
taink szerint az ilyen bűncselekmények 
elkövetésére specializálódott szemé-
lyek-csoportok rendkívüli módon sze-
retik – és előnyben részesítik – a sűrűn 
lakott és jó közlekedési feltételekkel bíró 
területeket, így nem meglepő, ha 2007 
„legkeményebb” napjain 3–4 betöréses 
lopás, 1–2 rablás, 4–5 gépkocsilopás és 
8–10 egyéb ismertté vált bűncselekmény 
miatt volt szükséges intézkedéseket fo-
ganatosítanunk. 
 Az Önkormányzat adatai szerint 
Újbudán közel 40 000 fő nyugdíjas él. Az 
elmúlt évben közel 200 olyan büntetőeljá-
rást folytattunk, amelyek sértettjei ebből a 
társadalmi csoportból kerültek ki. A szak-
mai körökben csak „trükkös tolvajoknak, 
illetve csalóknak nevezett” elkövetők 10–
15 általunk jól ismert módszert alkalmaz-
va tévesztik meg és fosztják ki a kiszemelt 
kerületi nyugdíjasokat. Az elmúlt években 
– különösen 2002-ben és 2003-ban – az 
ilyen típusú bűncselekmények veszélyes 
mértékben szaporodtak el Újbuda – és a fő-
város – területén. Komoly erőfeszítéseink 
eredményeképpen sikerült az elkövetők 
jelentős részét rács mögé juttatni, illetve a 
kerületből kiszorítani. 2007-ben azonban 
az általunk elfogott elkövetők nagy száma 
– szabadulva a rájuk jogerősen kiszabott 
szabadságvesztésekből – újabb, ma még 
részben ismeretlen elkövetőkkel kiegészít-
ve követték el a már fent említett mintegy  
200 bűncselekményt. 
 A Petőfi híd budai hídfőjének északi 
és déli oldalán működő szórakozóhelyek-
re (Rio Del Cafe, Zöld Pardon) egy-egy 
péntek, illetve szombat éjszaka 8000– 
10 000, a kábítószer-bűnözés szempont-
jából a legveszélyeztetettebb kategóriába 
tartozó fiatal látogat el.

 2001-től számolva a 2007. volt az első 
olyan év, amikor – a megelőző évet bázis-
évnek tekintve – nőtt az Újbudán ismertté 
vált betöréses lopások száma. Az összes 
ismertté vált betöréses lopást tekintve 
+19,3%-kal, a lakásbetörések esetén pedig 
+7,2%-kal. A számok nem riasztóak, hi-
szen azok illeszkednek a fővárosban meg-
ismert tendenciákhoz. A probléma a dina-
mika mértékével van, hiszen az arányok 
egymástól jelentős mértékben térnek el 
(+3,2% – +19,3%, illetve +3,7% – +7,2%). 
2006-ban a helyzet éppen fordított volt, 
hiszen az előző évet bázisévnek tekintve a 
csökkenés dinamikája Újbudán –28,5%, 
míg a főváros egészét tekintve csupán 
–9,7% volt. A 2007-ben regisztrált adatok 
(581, illetve 283) miatt sem kell szégyen-
keznünk, hiszen a főváros legnagyobb lé-
lekszámú kerületében ezek a számok még 
mindig imponálónak tekinthetők. (Fon-
tos, hogy a rendszerváltozás óta 2006-ot 
követően 2007-ben követték el a legkeve-
sebb betöréses lopást Újbudán.) 
 A betöréses lopások vonalán elért po-
zícióink megőrzése, illetve javítása érde-
kében folyamatosan értékeljük, elemezzük 
az aktuális bűnügyi helyzetet, és a szük-
séges intézkedéseket (a közrendvédelmi 
állomány járőrútvonalainak rugalmas 
módosításával, portyaszolgálatok szer-
vezésével, titkos információgyűjtéssel, 
konzultációkkal a szomszédos kerületek 
vonaltartóival) haladéktalanul megtesz-
szük. Nagy biztonsággal kijelenthető, 
hogy a betöréses lopások vonalán az el-
következő években a legjobb esetben is, 
csupán e még mindig figyelemreméltó 
mutatók szinten tartására, esetleg mini-
mális javítására szabad megalapozottan  
ígéretet tenni.
 2007-ben egy eddig Újbudán ismeret-
len módszerrel találkoztunk. Az elkövetők 
egy bizonyos homoszexuális érzelmű fér-
fiak számára létrehozott internetes olda-
lon kutatták fel áldozataikat. Az internet 
segítségét felhasználva randevúra csalták 
áldozataikat, majd egy elhagyatott helyen 
– velük szemben szükségtelenül brutális 
erőszakot alkalmazva – minden értékük-
től megfosztották őket. Az előzetes letar-
tóztatásban levő gyanúsítottakat 7 rend-
beli rablás elkövetésével gyanúsítjuk.

Az ismertté vált betöréses lopások száma Újbudán
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Vidám és hasznos nyár

Közbiztonsági tábor felsősöknek
Újbuda Önkormányzata ötödik alka-
lommal szervezi meg Bűnmegelőzési 
és közbiztonsági szaktáborát kerületi, 
felső tagozatos általános iskolás fia-
talok részvételével. A sátortábornak 
idén is a festői Zebegény ad otthont, 
ahol nomád környezetben, remek 
hangulatban, gazdag programok részt 
vevőjeként tölthetik szabadidejüket az 
újbudai diákok.

A szervezőmunka és a lebonyolítás idén 
is a Polgármesteri Hivatal bűnmegelőzési 
referensének, valamint az Újbuda 11. Kht. 
vezetőjének és munkatársainak fontos 
feladata. A közreműködők közt jelen van 
az újbudai rendőrkapitányság szakértője, 
addiktológus, viktimológus, katasztrófa-
védelmi szakember, de a Sashegyi polgár-
őrség segítsége is nélkülözhetetlen.
 Nagy István, a tábor vezetője és Takaró 
Gergely, az Újbuda 11. Kht ügyvezető igaz-
gatója előkészítő munkájának köszönhe-
tően a sátortábor tematikus célzattal való-
sul meg, a vezetőtéma a bűnmegelőzés és a 
közbiztonság. Hisznek abban, hogy a részt 
vevő fiatalok a táborban megszerzett is-

mereteik birtokában, társadalmi beillesz-
kedésük során tudatosabban kerülhetik el 
az áldozattá, illetve a bűnelkövetővé válás 
kockázatát. El szeretnék érni továbbá, 
hogy a jövő nemzedékét alkotó tizenéve-
sek könnyebben váljanak tudatos, jogkö-
vető állampolgárokká. Lássák, hogy az 
állampolgári jogokhoz kötelezettségek is 
tartoznak, amelyek minden körülmények 
között megtartandók a társadalmi morál 
fenntartása, megjavítása érdekében. 
 2008. július 12–18. között gyermekek 
zsivajától lesz hangos a zebegényi hegyol-
dal. A fiatalok a tematikus foglalkozáso-
kon kívül a táborban gazdag szabadidős 
programokon vehetnek részt. Kirándulá-
sokon ismerhetik meg Zebegény és a Du-
nakanyar nevezetességeit, a táj rendkívüli 
szépségét. A táborban sport- és szellemi 
vetélkedők sorát rendezik, esténként pe-
dig tábortűz mellett énekléssel, beszél-
getéssel töltik az időt, a közösségformáló 
hangulatban hosszú távú barátságok, 
diákkapcsolatok alakulhatnak ki. A felvi-
lágosító foglalkozások mellett a program 
része még a visegrádi hajókirándulás az 
elmaradhatatlan bobozással. Strandolás, 

lovaskocsizás és motoros bemutató is szí-
nesíti a tábori életet. 
 Az üdülés költségeinek döntő részét 
Újbuda Önkormányzata biztosítja. A 
résztvevők az üdülési díj egyötödét, azaz 
ötezer forintot fizetnek. A táborba évről 
évre túljelentkezés tapasztalható. Az ed-
digi táborok élménybeszámolói alapján 
talán mondhatjuk, hogy népszerűsége 
nem kizárólag az anyagi támogatásnak 
köszönhető. A résztvevők kiválasztása az 
iskolák, valamint az osztályfőnökök aján-
lásával történik, így a legérdemesebbek 
nyerhetik el a részvétel lehetőségét. Mol-
nár Gyula polgármesterrel közös elképze-
lésem szerint a jövőben, a bűnmegelőzési 
felvilágosító munka hatékonyabbá tétele 
érdekében, oktatási intézményeinkben a 
közbiztonság kérdésköre az oktatási prog-
ram részévé kell, hogy váljon. E folyamat 
részeként várható, hogy a következő tanév 
nyári szünidejében a közbiztonsági tábor 
résztvevőinek száma is emelkedhet.
 Jó pihenést, jó táborozást minden 
résztvevőnek!

Fodor Vince
Közbiztonságért felelős alpolgármester

EGY HULLÁMHOSSZON

CIB Bank – 
Újbudán is itthon vagyunk 

A közelmúltban ünnepelte egy éves születésnapját a CIB Bank Újbudai fiókja. A CIB sikeres mûködését mi sem 
igazolja jobban, mint a folyamatosan bôvülô ügyfélkör, amely – a színvonalas kiszolgálás mellett – a bank egyre
szélesebb termékkínálatából szinte valamennyi pénzügyi igényére találhat megoldást. A kerület, a polgárok és a
pénzintézet együttmûködésérôl Nyitrai Gergelyt, a CIB Bank fiókigazgatóját kérdeztük.

– Hogyan értékelné az Újbudai fiók elmúlt egy évét?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy szakmai-
lag rendkívül felkészült, pozitív hozzáállású csapatot vezethe-
tek. Örömmel mondhatom, sikerült erôs pozíciót kiépítenünk
a kerületben, ami ügyfeleink, üzleti partnereink dinamikusan
növekvô számában is tükrözôdik. Büszkék vagyunk erre a
közös sikerre az újbudaiakkal, akik az eltelt több mint egy év
alatt úgy érezzük, elfogadtak és megszerettek bennünket.
– Milyen szolgáltatásokkal állnak az ügyfelek rendelkezésére?
– A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság és a vállalatok
is nyitottak az innovatív termékekre, úgy a megtakarítások,
mint a hitelek tekintetében. Ezek közül most egy újdonság-
nak számító lakossági ajánlatunkra hívom fel a Tisztelt
Olvasók figyelmét. 
A CIB Gyorskölcsön Ingatlanfedezettel termékünk legfôbb
elônye a kötetlenség, hiszen bármilyen hitelcélra felhasznál-
ható. A konstrukció különlegessége, hogy az igényléshez
bankunk nem kér jövedelemigazolást, sôt a hitelhez szük-
séges földhivatali iratok beszerzését is elintézzük ügyfeleink
helyett, és 5 millió forint alatti hiteligénylés esetén a köz-

jegyzôi okirattól is eltekintünk! Ez a svájcifrank-alapú hitel 
500 ezer forint és 10 millió forint közötti összegben igényel-
hetô, a futamideje pedig akár 25 év is lehet (THM: 8,68%).
– Hogyan tervezi a fiók a jövôjét?
– Folytatni kívánjuk az intenzív növekedést, elsôsorban a
lakossági piacon, mind a betétgyûjtésben, mind a hitelezés-
ben. Célunk az, hogy mindenki számára ismert és kedvelt
pont legyünk a kerületben, s ha valakinek hitelre, befektetési
lehetôségekre vagy akár lízingtermékekre van szüksége,
akkor a CIB jusson az eszébe. Úgy gondolom, aki minket
választ, az 21. századi, európai uniós színvonalú szolgáltatá-
sokat választ.

1117 Budapest, 
Hengermalom út 19-21.
Tel.: (1) 464-7250
Fax: (1) 464-7259
Nyitva tartás:
hétfô – péntek: 10:00 – 18:00 CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

www.cib.hu
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Az Újbudai Rendőrkapitányság mun-
katársai minden lehetséges törvényes 
eszközt megragadtak az elmúlt esztendő-
ben annak érdekében, hogy száműzzék 
Újbudáról a gépkocsilopások elkövetésére 
szakosodott, szervezetten működő cso-
portokat. Erőfeszítéseik ellenére 2007-ben 
2006-hoz képest +34,1%-kal nőtt az eltu-
lajdonított gépjárművek száma. Ez a ten-
dencia azért figyelemreméltó, mert ebben 

az évben a főváros egész területét értve 
–2,7%-kal csökkent az ilyen típusú bűn-
cselekmények száma. 
 2007 augusztusától kezdődően siker-
rel göngyölítettünk fel egy személyautók 
ellopásával és darabokra szedésével üz-
letszerűen foglalkozó elkövetői kört. A 
nyomozás jelenlegi állása szerint 67 db, 
általuk korábban ellopott gépjármű alkat-
részeit sikerült lefoglalnunk és beazonosí-
tanunk. 
 2007-ben összesen 72 (69 férfi, 3 nő) 
elkövetővel szemben 58 büntetőeljárást 
indítottunk kábítószerrel való visszaélés 
megalapozott gyanúja miatt. A 72 bün-
tetőeljárásból 21 esetben vádemelési, míg 
13 esetben a vádemelés elhalasztására 
irányuló javaslattal, 7 ügyben megszün-
tetéssel, illetve 6 esetben felfüggesztéssel 
fejeztük be az eljárást, 4 ügyben éltünk 
az áttétel lehetőségével. Kábítószer ter-
jesztése miatt 3 esetben indítottunk bün-
tetőeljárást 2007-ben. Az elkövetők jel-
lemzően 17–37 év közöttiek voltak. Bün-
tetőjogi szempontból fiatalkorú elkövető 
ebben a bűncselekményi kategóriában 
összesen 3 fő volt. 
 A 2006-ban megismert arányoknak 
megfelelően az Újbudán 2007-ben elkö-
vetett és ismertté vált csalások mintegy 
30–40%-át jelentették a bevezetőben már 

A város legjobb rendőre
Dr. Czellér Ferenc: Nagyon megszerettem ezt a kerületet. A második otthonom.

folytatás az első oldalról
Három évvel ezelőtt ugyanis az állomány-
pótlásra fiatal jogászokat vettünk fel. Ez 
a próbálkozás akkoriban teljesen újszerű 
volt, hiszen pályázat útján több hullám-
ban mintegy két tucat frissen végzett, 
pályakezdő jogászt vettem fel a kapitány-
ság állományába. Ez érezhető minőségi 
javulást eredményezett: jogilag művelt, 
felkészült, de civil emberek álltak munká-
ba, akik sok olyan ismerettel rendelkeztek, 
amellyel azok, akik rendőrtiszti főiskolát 
végeztek, értelemszerűen nem. Ez fordítva 
is igaz. Én a rendőrtisztit és a jogi egyete-
met is elvégeztem, pontosan tudom, me-
lyiknek mi az erőssége. A közrendvédelmi 
állomány körében jelentkező, esetenként 
elviselhetetlen mértékű létszámhiányt 
technikai fejlesztésekkel igyekeztem ki-
küszöbölni. Így ezen a téren olyan jelentős 
mértékű javulást sikerült elérnünk, hogy 
ma már – szerénytelenség nélkül állítha-
tom – minden bizonnyal az újbudai a leg-
jobban felszerelt rendőrkapitányság az or-
szágban. Ez nagyon komoly siker. A Szent 
György-napi Jótékonysági Bálok kizárólag 
ezt a célt voltak hivatottak szolgálni. Így 
minden évben olyan kiválóan használ-
ható eszközökkel bővíthettük a technikai 
hátterünket, amelyekről más rendőrkapi-
tányságok csak álmodozhattak.

 Azt kell mondjam, hogy bár egy rendőrkapi-
tánnyal kapcsolatban talán furcsa a kijelentés, 
de megszerették önt az emberek, mindenhol 
elismeréssel szólnak a munkájáról, és velünk, 
a sajtóval is rugalmas és jó volt a kapcsolata. 
Nem bánja itthagyni az eredményeket, az ál-
lományt? 

Imádom ezt a kerületet, Újpest mellett a 
második otthonom. Büszke vagyok arra, 
hogy itt dolgozhattam, és nem tagadom, 
többször elérzékenyültem, amikor az ál-
lománytól búcsúztam. 2001 novemberétől 
gyűjtöm azokat a leveleket, amelyekben az 
újbudai polgárok megköszönik a munka-

társaim különböző intézkedéseit. Ez má-
ra egy nagyon vastag paksaméta lett. Azt 
gondolom, nincsenek pótolhatatlan em-
berek, amit tettem nem több, mint amit 
minden rendőrkapitánynak kötelezően 
tennie kell. A technikai fejlesztések mellett 
a csapatépítés volt a legfontosabb felada-
tom. Az elmúlt hat és fél év alatt nagyon 
sok rendőrt küldtem el a kapitányság állo-
mányából, kizárólag azért, mert képtele-
nek voltak felvenni a fordulatszámot, vagy 
mert emberileg, szakmailag alkalmat-
lannak bizonyultak. Ezeket a személyzeti 
döntéseimet utólag sem bántam meg. Az 
idő engem igazolt.
 Végül szeretnék köszönetet monda-
ni Újbuda Önkormányzatának, az ön-
kormányzat vezető tisztségviselőinek és 
személyesen Molnár Gyula polgármester 
úrnak, hogy az elmúlt 6 év alatt segítették 
a munkámat. Külön szeretnék köszönetet 
mondani a XI. kerület Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumának korábbi 
két elnökének, dr. Fazekas Róbert és Bán-
sági György uraknak azért a sok törődé-

sért, önzetlen munkáért, amellyel a rend-
őrkapitányság töretlen fejlődését az elmúlt 
években segítették. Az Újbudán élőknek 
és dolgozóknak pedig békés, nyugodt hét-
köznapokat kívánok. 

*
A Szent György-napi Bál vendégei között 
kerületünk vezető politikusai is jelen vol-
tak. Kupper András, a Fidesz kerületi frak-
cióvezetője a kapitánnyal kapcsolatosan a 
következőt mondta: – A kapitány úrral 
szakmailag és emberileg is jó kapcsolatot 
tudtunk kialakítani, nagyon sajnálom, 
hogy eredményes hatéves tevékenység 
után elhagyja a kerületet. Természetesen 
mindenkinek az életében eljönnek olyan 
pillanatok, amikor úgy dönt, hogy vált, 
mert úgy érzi, új kihívások elé kell állíta-
nia önmagát. Sajnálom tehát, hogy elve-
szítjük őt, de reméljük, hasonlóan sikeres 
lesz új munkakörében, abban pedig bí-
zunk, hogy az új kapitány legalább olyan 
jól végzi majd a munkáját nálunk, mint 
Czellér Ferenc, bár a kapitány magasra 
tette a mércét. 
 Molnár Gyula polgármester úgy fogal-
mazott, hogy a szakmaiságon túl az évek 
alatt a kapitány és a közte lévő jó emberi 
kapcsolat barátsággá erősödött: – Nagyon 
meglepődtem, amikor néhány héttel ez-
előtt beszélt nekem az elhatározásáról, és 
bevallom, csalódott is voltam. Ha az em-
berek úgy érzik, hogy a kerület közbizton-
sága javult, akkor az a mi támogatásunkon 
túl a kapitány úr személyes teljesítménye. 
Teljesen normális dolognak tartom, hogy 
egy fiatalember olykor új utakat keres: el-
végezte a jogi egyetemet, nyilván az ő sze-
mélyes életének szempontjából fontos egy 
új lehetőség. Czellér Ferenc a város egyik 
legjobb rendőre, nagyon erős állományt 
rakott össze. Én azt láttam, hogy az embe-
rei bíztak benne. Az új kapitánytól ugyan-
ezt a hozzáállást és teljesítményt várjuk 
– mondta Molnár Gyula.

Vincze Kinga

említett esetek, amikor a ma már részben 
ismert elkövetők az Újbudán élő idős em-
berek megtévesztése útján jutottak – al-
kalmanként – extra bevételhez. A trük-
kök közismertek (Hamis pénzt hozott a 
postás, meg kell vizsgálnunk a bankókat!; 
Csőtörés van a házban, tessék beengedni, 
hogy a javítást elvégezhessük!; Bajban van 
a számláját vezető pénzintézet, azonnal ki 
kell venni az ott elhelyezett megtakarítá-

sait!; Az ön-
kormányzattól 
jöttem, segélyt 
hoztam, tessék 
beengedni!). 
2007. novem-
ber  végén, 
több hónapos 
e lőkész ítés t 
követően az 
egyik legve-
s z é l y e s e b b 
elkövetői kört 
– illetve an-
nak egyik tag-
ját – sikerült 
kivonnunk a 
forgalomból. 
Ezek a Szlová-
kiából érkező 
bűnözők az 

úgynevezett kamionos trükköt alkalmaz-
va tettek szert több tízmillió forintos be-
vételre néhány hónap leforgása alatt. Az 
általuk véletlenszerűen kiválasztott sér-
tettnek azt a mesét „adták be”, hogy ka-
mionjukkal súlyos balesetet szenvedtek, 
amelyben a sofőr életét vesztette, a mel-
lette utasként helyet foglaló gyermeküket 
pedig életveszélyes sérülésekkel szállí-
tották kórházba. Az életmentő műtéthez 
szükséges néhány száz, esetleg néhány 
millió forint, ami ugyanakkor jelenleg 
nem áll a rendelkezésükre… A pénzt ter-
mészetesen megkapták, zálogban pedig a 
sértetteknél hagytak aranynak látszó, 1–2 
kg súlyú, komoly értéket nem képviselő 
alumíniumból készített „ékszer kollekció-
kat”. A megszólított jó szándékú és rend-
kívül naiv emberek több esetben bedőltek 
a történetnek, és volt amikor 4,7 millió Ft-
ot adtak át a csalóknak. 
 A testi sértések jelentős részét közte-
rületeken követték el, azok tettesei túlnyo-
mórészt alkoholos befolyásoltság állapo-
tában voltak. A kerületi szórakozóhelyek, 
kocsmák környékén duhajkodók egy ré-
sze válik ilyen módon elkövetővé, illetve 
sértetté. 2007-ben 15 esetben folytattunk 
büntetőeljárást olyan testi sértés miatt, 
amelynek előzménye valamilyen közúti 
közlekedésből származó konfliktus volt.

Az ismertté vált gépjárműlopások száma Újbudán
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Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI. 
ÖK sz. rendelete alapján kiírja pályázatát az Újbuda Önkormányzata 
Papp László Sportolói Ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
Segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és 
versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton 
folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztá-
lyos válogatott keretnek tagjai.
Az ösztöndíj évente legfeljebb tíz fő részére adományozható. Az 
ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, 
havi összege bruttó 20-50 ezer forint/fő
A pályázás feltétele:
 Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó 

lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
 A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgy-

évben 13. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be 
nem töltött 25. életév. A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot 
törvényes képviselő nyújthatja be.

 A pályázatot benyújtó fiatal megelőző évi tanulmányi eredmé-
nye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány 
másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell 
az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát.

 A pályázónak az általa gyakorolt sportágban hazai és 
nemzetközi versenyeken a korosztályának megfelelő 1–6. 
helyezés valamelyikét kell elérni. A pályázathoz csatolni kell a 
sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportági 
szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről.

 Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más 
önkormányzati forrásból támogatás nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 
Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 
Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp László 

17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati 
Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 
17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati 
Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 

adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel 

(rövid önéletrajz, az eddigi sportoló tevékenység bemutatása, 
iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató 
javaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, és 
támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat, diákiga-
zolvány, tb-kártya másolatal együtt lehet.
Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, 
az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), 
Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, 
az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.), 
Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, 

és a Humánszolgálati Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1113 
Budapest, Zsombolyai u. 4.) és letölthetők az Önkormányzat 
és a Humánszolgálati Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1113 
Budapest, Zsombolyai u. 4.) és letölthetők az Önkormányzat 
és a Humánszolgálati Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1113 

honlapjáról (www.ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje: 2008. augusztus 29. 12 óra.

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóságának titkárságra 
(1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em., 407-408., tel.: 372-3480) 
személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó 
napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető 
be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.). 
napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető 
be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.). 
napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető 

A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp László 
be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.). 
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp László 
be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.). 

Sportolói Ösztöndíj”.
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj”.
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp László 

Az ösztöndíjak adományozásáról az Önkormányzat Szociális, Lakás és 
Sportolói Ösztöndíj”.
Az ösztöndíjak adományozásáról az Önkormányzat Szociális, Lakás és 
Sportolói Ösztöndíj”.

Sport Bizottságának javaslata alapján, a polgármester előterjesztésé-
re a képviselő-testület dönt.

Pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 30.

Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.

Budapest, 2008. május 27.   
    

Molnár Gyula polgármester

SZENTIVÁNÉJI 
KUPA 2008

június 20–22.
Az Újbudai önkormányzat Sportosztálya és az 
Újbuda TC idén is megrendezi hagyományos 

Nemzetközi férfi labdarúgó tornáját.

További információ: 06/30/209-1342
http://www.ujbuda.hu/esemeny.php?eventid=963

soloind@freemail.hu, future_poet@freemail.hu

Csíkihegyek utca   

NEVEZÉSI DÍJ: 
15.000 Forint/csapat

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2008. JÚNIUS 17. 

is hasonló projekten gondolkodik, igaz, mi 
a 60+ korosztályt szeretnénk megcélozni. 
Hasonló gondolatmenettel, mint Juditék, 
de kiegészítve az önkormányzatunk adta 
lehetőségekkel. 

T. R.

KERÜLET10 ÚJBUDA 2008. JÚNIUS 11.

Egyedülálló esemény történt az 
albertfalvai Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 
életében, ugyanis áprilisban ünnepé-
lyesen átvehették az alsós diákok az 
új játszóteret. Azért egyedülálló ez a 
920 000 forintos beruházás, mert teljes 
mértékben szülői adományokból való-
sult meg az iskolában működő civil 
szervezet szervezésében.

Mozgalmas év van a Petőfi Jövőjéért Ala-
pítvány mögött, hiszen szeptemberben új 
kuratórium állt az alapítvány élére, amely 
egy aktívabb közreműködést tűzött ki 
célul. Ennek jeleként még 2007-ben beje-
lentették, hogy első tervük egy játszótér 
kialakítása az alsós korosztálynak, mert 
a régi – egy hintából és egy homokozóból 
álló – építmény már elöregedett, és messze 
nem elégíti ki a 9 alsós osztály igényeit. Az 
átadás időpontjára a 2008. évi gyermek-
napot jelölték meg. 
 Szülők bevonásával az alapítvány szer-
vezésében több akciót rendeztek: karácso-

nyi és húsvéti vásárt, melyen a szülők és di-
ákok által készített termékeket árusítottuk, 
papírgyűjtés ősszel és tavasszal, illetve meg-

Átvehették a petőfis diákok az új játszóteret
Szülői adományokból építkeztek

Kerekes Andrea igazi titokfejtő: gyógy-
pedagógusként és grafológusként is jó 
ideje eredményesen kutatja és fedezi 
fel személyiségünk titkait. Gyakran 
találkozhattunk vele különböző tévé-
műsorok vendégeként, szakértője-
ként, és egy ideje műsorvezetőként is. 

Olyan személyiség, akiről könnyedén 
elhisszük, hogy belelát a lelkekbe – és 
nemcsak azért, mert kitűnő írásszakértő. 
Névjegy helyett jobban szereti a kézírá-
sunkat tanulmányozni, nála ez számít iga-
zi bemutatkozásnak. Az Újbuda Tévében 

jelentkező sorozatának a címe Élet-forma. 
Andrea minden alkalommal egy-egy is-
mert ember, egy-egy itthoni sztár sorsá-
nak, pályafutásának fordulatait mutatja 
be a nézőknek, különös figyelmet fordítva 
arra, hogy mennyire voltak és maradtak 
képesek a változásra, változtatásra „élet-
írásuk” során. Első vendége a hazai gro-

teszk színjátszás és előadóművészet egyik 
kiválósága, Dolák-Saly Róbert lesz…Dolák-Saly Róbert lesz…Dolák-Saly Róbert

 Klubjában már sok hírességgel beszélge-
tett. Megfordult ott Bessenyei Pétertől 
Fonyó Barbaráig, Ganxsta Zoleetól Csonka 
Andrásig sok közkedvelt személyiség. Az ön 
számára mi a közös ebben a névsorban?

Az, hogy megajándékoztak a bizalmukkal: 
a kézírásukat rendelkezésemre bocsátva 
kitárulkoztak előttem, megismertem és 
megszerettem őket – mondja nagyon ha-
tározottan Andrea. – „Lelkük tükréből” 
megpillantva az igazi arcukat olykor meg-
lepődtem. Így voltam ezzel Zolee eseté-
ben is, akinek az írása érzékeny, letisztult, 
gondolkodó személyiségre vall, amilyen ő 
valójában.

 Dolák-Saly Róbert milyen beszélgetőtárs?

Olyan, akit a humora és őszintesége mel-
lett még a filozofikus énje miatt is lehet 
szeretni. Vele legalább akkora élmény tár-
salogni, mint amennyire jó énekelni, ját-
szani látni. (De azért lesznek a műsorban 
színpadi bejátszások is.)

 Miközben talkshow-kat vezet, nem jut 
eszébe olykor, hogy veszélyben van az 
eredeti hivatása (mármint a grafológia), 
hiszen már alig írunk kézzel?

Nem eszik olyan forrón a kását! Mire 
megtanulunk folyamatosan írni az isko-
lában, addigra karakteresen kialakul az 
írásképünk is. Tudom, hogy a számítógép 
és az SMS világában egyre kevesebb alka-
lommal fogunk tollat a kezünkbe, de én 
– kézzel írni imádó, grafomán grafológus-
ként – bízom abban, hogy amíg világ a vi-
lág, addig megmarad a kézírás, és mindig 
lesz olyan mondanivaló, amit kézzel illik, 
vagy kézzel kell leírni.

D. P.

Új beszélgetéssorozat 
az Újbuda Tévében
Új beszélgetéssorozat 
az Újbuda Tévében
Új beszélgetéssorozat 
Élet-forma: Kerekes Andrea műsora

Ültessünk fákat a zöldben 
parkoló autók helyére

Rátay Csabánéval, a Szentimrevárosi 
Kertbarát Kör elnökével a Hamzsabégi 
parkban sétálunk. Mint meséli, a het-
venes években ez volt a környék egyik 
legnagyszerűbb zöld területe, ide jártak 
játszani a gyerekek, parkőrök ügyeltek 
a rendre, valamint a tisztaságra. 

– Ez a nagy lehetőségek parkja – mondja 
–, a fák gyönyörűek, elsőrangúak az adott-
ságaik. A mi fájdalmunk az, hogy ennyi-
re elhanyagolt. Az utakat benövi a gaz, a 
kutyások után – megfelelő gyűjtőládák 
hiányában – kutyapiszok marad szerte a 
fűben, már nem lehet a gyerekeket ide en-
gedni játszani. A park egyik sarkában haj-
léktalanok ütöttek tanyát. A régi, kivágott 
vagy kidőlt fákat sem pótolják már. Rá-
adásul a Mandarin lakópark építését kö-
vetően lekerítettek egy részt, amit ugyan 
a lakóparkiak gondoznak, de az is közte-
rület volna! Mi itt élünk mellette, nekünk 
fontos ennek a parknak az ügye, vannak 

ötleteink arról, hogy mit kellene itt meg-
valósítani, erről levelezünk szinte a kör 
megalakulása óta az önkormányzattal.  

Milyen eredménnyel? 

Látjuk a segítő szándékot, de nagyon las-
san mozdulnak a fogaskerekek. A legutób-
bi lakossági fórumon már láthattunk egy 
tervet arról, miképpen szeretnék a park 
Bukarest utcai részét felújítani, azonban 
ez a terület ennél jóval nagyobb, majd’ egy 
kilométer hosszú parkról van szó. Sajnos 
a park, valamint az itt létesítendő játszó-
tér ügye igen vontatottan halad előre. 
Ugyanez érvényes a másik szívügyünkre, 
a Károli Gáspár parkra is, mely jelenleg 
fővárosi tulajdonban van. Fásítási kezde-
ményezésünkkel eddig több eredményt 
sikerült elértünk. 

Konkrétan? 

Már megalakulásunk évében, 2006-ban 
készítettünk felmérést arról, hogy az egyes 
utcákban hol hiányoznak fák. Feljegyzé-
seinket eljuttattuk az önkormányzathoz, 
és bár messze nem mindenütt, de számos 
helyen elültették a fákat. Maga az ültetés 
sem olyan egyszerű, mint hinnénk, mert 
minden szabad felületre parkoló autók 
zsúfolódnak. Szerencsére vannak lelkes 
segítőink, akik a helyszínen lefoglalva a fa-
helyeket, elhárítják ezt az akadályt.  

Mivel foglalkozik a kör a privát életben? 

A Szentimrevárosi Kertbarát Kör tag-
jai havonta összejönnek, megbeszélik az 
aktuális kerti munkálatokat (időnként 
szakemberek bevonásával), például a fák 
metszését, az évelők és az egynyári virá-
gok ültetését. Ilyenkor a kertészkedéssel 
kapcsolatos ötleteinket, és néha növénye-
inket is kicseréljük. 

Rózsa Melinda

A ZORIL Közhasznú Alapítvány 
Közhasznú Beszámolója 

a 2007. évi tevékenységéről

A ZORIL Alapítvány a feladatkörébe tartozó 
tevékenységét főként pályázatokból végezte, 
melyhez némi adomány is hozzájárult. Ala-
pítványunk egyszerűsített könyvvitelt vezet. 
Saját vagyonnal, ingatlannal nem rendelke-
zik. Nincsenek tárgyi eszközeink, vállalkozá-
saink. Ezáltal mindent bérelni kell program-
jaink lebonyolításához, létrehozásához. A 
tárgyévi összes közhasznú tevékenységi be-
vétele 3 701 010 Ft volt, ebből pályázati úton 
elnyert támogatás 3 320 010 Ft. Támogatás-
ból származó forrás: 381 000 Ft. Fenti bevé-
telekből sikerült a célkitűzéseinket támogató 
tárgyévi programjainkat megvalósítani, így 
kiadásunk összesen 3 701 010 Ft volt.
Budapest, 2008. május 10. 

Hága Mária elnök

A Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal az alábbi tájékoztatást 
teszi közzé:
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény minden föld-
használó számára előírja a termőföld hasznosításának kötelezettsé-
gét, a törvény megszegőivel szemben szankciókat helyez kilátásba.
 A termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség 
rendszeres ellenőrzése a törvény 5.§-a alapján az ingatlanügyi 
hatóság – földhivatal – feladata.
 A törvény végrehajtásának ellenőrzése céljából a Földmű-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinfor-
matikai Főosztálya a földhivatalok számára országosan elrendel-
te a 2008. évi határszemlék megtartását, melynek keretén belül a 
hasznosítási kötelezettség ellenőrzése a parlagfű elleni hatósági 
védekezés helyszíni ellenőrzési munkáival egyeztetve történik. A 
helyszínelés során felmérjük az engedély nélküli termőföld igény-
bevételeket is, illetve ellenőrizzük a művelési ágak egyezőségét.
 A helyszíni szemlék kezdő időpontja: 2008. június 1.
 Kérjük a földtulajdonosokat és földhasználókat, hogy a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5.§ (1.) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően gondoskodjanak a tulajdonuk-
ban, használatukban lévő termőföldek művelési ágának megfelelő 
termeléssel történő hasznosításáról a talajvédelmi előírások betar-
tása, a terület fertőzés- és gyommentes állapotának fenntartása 
mellett. A törvény lehetőséget ad a termelés szüneteltetésére is, 
ám a termőtalaj védelméről, fertőzés- és gyommentes állapotának 
fenntartásáról ebben az esetben is kötelező gondoskodni.
 Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy a növényvédelemről 
szóló 2000.évi XXXV. törvény 5.§ (3) bekezdése szerint a föld-
használó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
 A parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni ellenőrzési 
munkáinak kezdő időpontja: 2008. július 1.
Érintett kerületek: II., III., X., XI., XII., XVII., XVIII., XX., XXI., XXII., XXIII.

Budapest, 2008. május 08.
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal

Budapest, XI., Budafoki út 59.

KÖZZÉTÉTELI 
FELHÍVÁS

A szentimrevárosi kertbarátok szépítenék a parkokat 

rendeztük az első alapítványi bált. Ezeknek 
az akcióknak a bevétele mind a játszótérre 
fordítandó számlát gyarapította. 

A gyermekek rajzzal köszönték meg a 
szülők és az alapítvány munkáját, majd 
egy rövid verses műsorral szórakoztatták 
a közönséget, végül közösen elénekelték 
Halász Judit: Játsszunk most együtt című 
dalát. Ezen a napon adták át az alapítvány 
által idén létrehozott ösztöndíjakat, a ki-
emelkedően jó tanulmányi eredményt el-
érő felsősök és gimnazisták számára is. 
 Az avatás után a szülők sütemények-
kel, szendvicsekkel, üdítővel vendégelték 
meg a gyermekeket, akik örömmel vették 
birtokba a csúszdából, mászófalból és kis 
várból álló építményt. A játszótérhez tar-
tozó, tömör fából álló padoknak és asztal-
nak a felsősök örültek igazán. Köszönet 
illeti a szülőket, akik bíztak abban, hogy 
közös erővel sikerülhet megvalósítani a 
beruházást! Jó példa ez arra, hogy összefo-
gással minden elérhető, igenis együtt tud 
működni és dolgozni diák, pedagógus, 
valamint szülő.

Szerdahelyi Anna SZMK-elnök 
és Domonkos Andrea kuratóriumi tag 

www.ujbuda.hu/0805-jatszoter

Kor-határtalanul Újbudán 
Albert Schweitzer idézetével kezdte End-
rei Judit a beszélgetést a Kor-határtalanul rei Judit a beszélgetést a Kor-határtalanul rei Judit
újbudai klubdélutánján. Elmondta, ez az 
egész országra kiterjedő program azt kívánja 
elérni, hogy a középkorúak és az idősödők is 
elfogadják: a változás része az életüknek, sőt, 
lehetőség, hogy megtegyék mindazt, ami a 
következő életszakaszban is harmóniát, tel-
jességet teremthet számukra, hogy az egész-
ségükre odafigyelve kiegyensúlyozottabbá 
váljanak. – Meggyőződésünk – folytatta 
Judit –, hogy a Kor-határtalanul program 
kiválóan szolgálja azt a célt, hogy az egyén 
pozitívan élje meg ezt az elkerülhetetlen vál-
tozást, és ne veszítse el önbecsülését. Felelős-
ség, de gyönyörű kihívás is mindannyiunk 
számára részt venni ebben a munkában, 
amelynek eredményeként e korosztály az 
életét új alapokra helyezi, megszilárdul az a 
hit, hogy a 50 év felettieknek igenis van he-
lye és feladata ebben a világban.
 – Újbuda büszke arra, hogy egyetlen 
fővárosi állomásként részt vehet ebben tes-
tet-lelket erősítő rendezvénysorozatban – 
ezt már Veresné Krajcár Izabella alpolgár-
mester mondta. Újbuda Önkormányzata 

KI A FIATAL?
„A fiatalság mércéje nem az életkor, ha-
nem a szellem és a lélek állapota: 
Az akarat – és a képzelőerő, az érzelmek 
intenzitása, a jókedv és a kalandvágy 
győzelme a lustaságon. Csak az öregszik 
meg, aki lemond eszményeiről. Az évek 
múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha 
kialszik benned a lelkesedés, akkor lelked 
ráncosodik meg. Gondok, kétségek, az 
önbizalom hiánya, reménytelenség:
mind hosszú évek, melyek nemcsak a 
testet húzzák le a föld porába, hanem a 
lelket is. Az ember – akár tizenhat éves, 
akár hatvanhat – csodára szomjazik, 
elámul a csillagok örökkévalóságán, a 
dolgok szépségén; nem fél a kockázat-
tól; gyermeki kíváncsisággal várja, mi 
lesz holnap, szabadon örül mindennek. 
Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, 
olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fia-
tal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint a 
félelmed. Fiatal, mint a hited, öreg, mint 
a csüggedésed. Fiatal vagy, amíg befoga-
dod a szépség, az öröm, a merészség, a 
nagyság – az Ember, a Föld, a Végtelen-
ség hírnökeit. Csak akkor öregszel meg, 
ha már nem szárnyalsz, és hagyod, hogy 
a pesszimizmus és a cinizmus megder-
messze a szívedet.” 

Albert Schweitzer

A változás része az életünknek 

ALAPÍTVÁNY
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PROGRAMOK 11ÚJBUDA 2008. JÚNIUS 11.

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

JÚNIUS 12. 21.00 Riddim Colony lemezbemutató, 
General Trix, KRSA, JZA. JÚNIUS 13. 21.00 Mike 
Patton Quartet (USA/I), Pándi–Keszei–Halmos–
Prell. JÚNIUS 18., 19., 20., 21., 22., 23. 20.00 
Katona az A38-on – Urs Widmer: Top Dogs.
Tetőterasz: JÚNIUS 13. 21.00 Dub in da Trip (CZ), 
PASO Sound System, CsizmáSKAndúr. JÚNIUS 21. 
21.00 LeFrenetics – Perfect Motion: A.B.Solute 
– Andre, Beta. Vendég: Nigel Snorter.

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

KEDD 9.30, 10.15, 11.00 „Ringató” zenei 
foglalkozás. 16.00 Gerinctorna, 17.00 
Bogozgató, 19.00 Kezdő, 20.00 Haladó kubai 
salsasuli, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Divattánctanoda 6–10 éveseknek. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 17.00 és SZOMBAT 10.00 „Fitt” 
alakformáló női torna. SZERDA, PÉNTEK 18.00 
Mesetorna óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 15.20 
ETKA-jógatanfolyam. 19.00 AKH Társastánc Klub 
kezdő, 20.00 Los Angeles-i salsa kezdő, 21.00 
Haladó.  VASÁRNAP 17.30 Kezdő, 18.30 Haladó 
társastánc. 19.30 Táncklub. 

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

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gye-
rekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
9.00 és 10.45 Bagolyvár játszóház, 17.30 
Gerinctorna, 19.00 Callanetics. SZERDA 11.00 
Folytassa Nagyi! Klub, 17.00 Fotóklub. PÁRATLAN 
CSÜTÖRTÖK, 18.00 Ikebana. CSÜTÖRTÖK, 18.00 Ikebana. CSÜTÖRTÖK PÁROS CSÜTÖRTÖK 
18.00 Komplex kézművestanfolyam felnőttek-
nek. PÉNTEK 18.00 Pilates torna. SZOMBAT 16.00 
Őszidő nyugdíjasklub. Minitipp táborböngésző 
sarok és személyes vakációs programtanácsadás.
JÚNIUS 16–20.10–14 Városismereti tábor iskolá-
soknak (6–16 éves korosztály számára). 

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.

JÚNIUS 15. 19.00 A történelmi Magyarország 
egyházi zenéje 24. G. J. Werner: Missa Laus Deo et 
nihil sine Eo. Újkori bemutató. 

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

JÚNIUS 11. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 

KIÁLLÍTÁSOK

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JÚNIUS 13. 19.00 Társasjáték New Yorkban.
JÚNIUS 14. 19.00 Szókimondó asszonyság.

SZÍNHÁZAK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története.
JÚLIUS 31-ÉIG A Petőfi Sándor Iskola 180 éve 
fényképeken.
JÚLIUS 31-ÉIG Bibliatörténeti és könyvművé-
szeti kiállítás.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
Bikszádi u. 11–15. 
JÚNIUS 19-ÉIG Pogány Lajos fotókiállítása 
látható hétköznap 10–18 óráig.

ARTUS GALÉRIA 
Sztregova u. 7.
JÚNIUSBAN Szegedi Csaba kolorista kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning. SZERDA 18.00 Alakformáló tréning. SZERDA
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
JÚNIUS 13-ÁIG Gádor Magda szobrászművész 
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.
JÚNIUS 24. Bernáth András, Braun András, 
Elekes Károly, Erdélyi Gábor, Szabó Ádám és 
Szíj Kamilla közös kiállítása Diszkréció cím-
mel. Megtekinthető JÚLIUS 18-ÁIG.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
JÚNIUS 30-ÁIG „Visszatekintés a divatba” 
Mészáros Éva divattervező kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚNIUS 17-ÉIG A BMK Reflex fotóklub csopor-
tos kiállítása.
JÚNIUS 20.–JÚLIUS 15. Magyar Városok 
– Magyar Művészek – csoportos kiállítás.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7. 
JÚNIUS 29-ÉIG Rehberger Ildikó 
selyemképfestő kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚNIUS 27.–JÚLIUS 11. a Dávid Művészeti 
Szabadiskola növendékeinek alkotásai látha-
tók. Ünnepélyes megnyitó JÚLIUS 1. 17 órakor.

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

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

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
JÚNIUS 13. 18.00 Az 1956-os melbourne-i 
olimpia a magyarok szemével. Kiállítás 
Borovicz Tamás magángyűjteményéből. A 
tárlat megtekinthető JÚNIUS 27-ÉIG, hétköz-
napokon 10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4. 
JÚNIUSBAN Szegedi Csaba kolorista kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚNIUS 13. 18.00 Ruttka Ferenc festőművész. 
Megtekinthető JÚLIUS 9-ÉIG, hétköznapokon 
10–20 óra között.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5. 
JÚNIUS 24-ÉIG az Újbudai Mecénás művészeti 
ösztöndíjasok kiállítása. Kiállító művészek: Atlasz 
Gábor, Fabók Gyula, Formanek Barbara, Germán 
Fatime, Haász Ágnes, Kulifay Tamás, Páger 
László, Szepessy Ákos, Vladimirova Milena.

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

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 
Tarka Színpad – Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 
16.00 Hiphop, 17.30 Törpördög Tánctanoda 
kezdő, 18.15 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, 
KEDD 19.00 Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. 
16.00, 17.00 Zenés kondicionáló torna gyere-
keknek. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub.  
CSÜTÖRTÖK 14.30 Civil Alkotók Közössége, 
19.00 Karate. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. VASÁRNAP 17.00 Goldance tánc-
iskola. MINDEN MÁSODIK KEDD 17.00 Reform 
életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10–18-IG 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden meg-
kezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
ingyenes.

SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT 
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 10.00, 11.00 
Minimuzsika. 
SZERDA 9.00, 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna. 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Tánclánc,17.00 Összművészeti 
drámaműhely óvodásoknak.

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

JÚNIUS 11. 18.00 Ásványbarátkör, klubnap. 
JÚNIUS 16. 18.00 Gombászklub, gombahatá-
rozás. JÚNIUS 18. 18.00 Ásványbarátkör nyári 
tervekről, túrák megbeszélése. JÚNIUS 23. 18.00 
Gombászklub, gombahatározás.
Kiállítás
Öveges József-emlékkiállítás. Dokumentumok, 
tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. Előzetes 
bejelentkezés: 466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

BUDDHISTA MISSZIÓ 
Templom: Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101 ; 
06/30/954-1094

SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, mű-
vészet, szótárak stb.). JÚNIUS 14.15.00 Nyilvános 
szertartás. JÚNIUS 21. 15.00 Maitreja Buddha – 
A Szeretet kibontakoztatása.
Központ: Karinthy F. út 5. I. em. 10. 
Tel.: 06/30/954-1094
KEDD 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok (me-

ditáció), 17.00 Az éber tudatosság alkalmazása 
a segítésben (gyakorlati útmutató segítőknek 
és segítséget elfogadóknak), 18.45 Haladás a 
mahájána úton (tanítás, beszélgetés a buddhiz-
mus együttérzést és bölcsességet hirdető útjáról).
CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő gyakorla-
tok (meditáció).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. 
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés. 
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 évesek-
nek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra 
a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve 
nyugdíjasklub a templomban.

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

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek-
istentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra. 
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 

MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA 
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi 
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

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

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise. 

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708 

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és 
szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP
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 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmél-
kedések (SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi 
mise. JÚNIUS 15. Évközi 11. vasárnap, 11.30  F. 
Schubert: G-dúr mise, Te Deum. Szólisták, Caritas 
Collectio Kmzkr., 19.00  G. J. Werner: Missa Laus 
Deo et nihil Sine Eo –  újkori bemutató. JÚNIUS 
22. Évközi 12. vasárnap, 10.15 Canta Lex, Flori 
Canti-francia kórusok. JÚNIUS 24. Keresztelő 
Szent János születésének ünnepe.

Méta együttes – táncház. JÚNIUS 12. 20.00 
Csángó táncház – a Somos együttessel. JÚNIUS 
13. 18.00 Illés-klub. JÚNIUS 14. 10.00 
Intenzív tangó-workshop – Budai Lászlóval, 
20.00 Évadzáró koncertek – az Ipomea, a Dresch 
Quartet és a Csík zenekar fellépésével. JÚNIUS 
15. 10.00 Intenzív tangó-workshop – Budai 
Lászlóval. JÚNIUS 16., 23., 30. 18.30 Budai tangó 
– tánctanítás Budai Lászlóval.
Gyermek- és családi program
CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató – zenepedagógiai 
foglalkozás 3 éves korig. Utolsó foglalkozás: 
június 12.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Etele út 55.

JÚNIUS 12. 10.00 Évadzáró baba-mama klub. 
JÚNIUS 14. 15.00 Mesés szombat.

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

HÉTFŐ 17.00 Pilates. HÉTFŐ, SZERDA 19.00 
Hastánc felnőtteknek és gyerekeknek. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 17.00 Bharatanatyam – Klasszikus 
indiai tánc felnőtteknek. HÉTFŐ–PÉNTEK 9.00–
12.00, 15.00–18.00 Bluppo családi játszókuckó. 
KEDD 17.00 Muzsikás gyermektáncház. KEDD, 
SZERDA 17.00 OKJ-s két féléves virágkötészeti 
tanfolyam. SZERDA 9.00, 9.45, 10.30, 11.1-
5 Csiri-biri torna 1–3 éves korig. PÉNTEK 9.30, 
10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás 6 hónapos 
kortól 3 éves korig, 17.00 Nemezkészítő szakkör 
kezdőknek, 17.00 Foltvarró (patchwork) 
szakkör kezdőknek és haladóknak. SZOMBAT 
9.00 Kosárfonó-tanfolyam. JÚNIUS 5. 16.00 
Optimista klub estje. JÚNIUS 13. 19.00 Csürrentő 
együttes moldvai táncháza. JÚNIUS 14. 8.00–
13.00 Babaruhabörze. JÚNIUS 15., 22. 15.00 
Nosztalgia klubdélután. JÚNIUS 16., 23. 19.00 
Greenfields együttes ír táncháza. JÚNIUS 20. 
15.00 Nótaest a Balázs Árpád Zenebarát körrel. 
JÚNIUS 20. 19.00 Falkafolk együttes balkáni 
táncháza. JÚNIUS 21. 19.00 Sültü együttes csán-
gó táncháza. JÚNIUS 16–27. 8–18 Bluppo nyári 
játszóháza. JÚNIUS 16–20., 23–27.10.00–
16.30 társastánc kurzus 6–14 éveseknek. 
JÚNIUS 23–27. 9–16 III. nyári modern és 
dzsessztánc kurzus az iskolás korosztálynak. 
Kiállítások
JÚNIUS 13-ÁIG A Picasso festőkör kiállítása. 
Megtekinthető naponta 10–18 óráig.  JÚNIUS 

10–15. „Kezek dicsérete” Mesterek és tanítványok 
az FMH kézművesköreinek bemutatkozása.

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angolklub, 10.30 
Bukfenc, 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 
17.30 Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub, 19.30 
Kenpo karate. SZERDA 11.00 Ringató, 15.00 
Kártyaklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna 
nyugdíjasoknak. CSÜTÖRTÖK 17.30 Jóga. PÉNTEK 
13.00 Intimtorna, 16.00 Fashion dance, 18.00 
Taoista tai chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10–19 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és 
e-Magyarország pont.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus, 20.00 Majorettek. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló 
torna. KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek, 17.00 Bridzsklub. KEDD, SZERDA 
17.00 Ovitánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. 
SZERDA 18.00 Happy Bike Team bringásklub. 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. JÚNIUS 
14. 17.00 A Trilla énekiskola koncertje. JÚNIUS 21. 
19.00 Rockkoncert. JÚNIUS 24. 10.00 Szünidei 
Bábjátszóház. Kutyatár – marionett.
Kiállítás
A Kelenvölgyi Festőiskola kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 10–17 óra között.
Táborok
JÚLIUS 23–28. Festő és kézműves alkotótábor 
Boldogkőváralján. JÚLIUS 14–20. Szarvasi 
kamarazenei tábor Szarvason. JÚLIUS 14–19. 
Honismereti és néptánctábor Boldogkőváralján. 
AUGUSZTUS 1–10. Természetjáró, fejlesztőtábor 
Magyaregregyen.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

JÚNIUS15. 11.30 A magyar egyházzene ünnepe. 
Elhangzanak Beliczay: F-dúr mise, magyar szer-
zők kórusművei. JÚNIUS 22. 11.30 Elhangzanak 
Halmos: h-moll mise, Byrd, Kodály, Bárdos, Tóth 
József kórusművei. 

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

HÉTFŐ 16.00 Balettiskola 5–8 éveseknek, 17.00 
Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, 
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, 

 Kert-, telekrendezés
 Talajcsere, bozótirtás, fűkaszálás, favágás, 

veszélytelenítések alpintechnikával, gyepe-
sítés, metszés, permetezés, földmunka.

Öntözőrendszer kiépítése, kertépítés, 
térkövezés, járdakészítés.

 Támfalépítés, kőműves, ácsmunkák, 
épületek bontása, szállítása.

Mu0000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mobil: 06/20/947-5830, 06/20/479-6244

E-mail: mu0000@freemail.hu

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megbízásából 
elkészült az Hunyadi János út–Dr. Papp Elemér utca–Duna folyam 
által határolt terület kerületi szabályozási terve, melyet az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
9. § (6) bekezdése értelmében 2008. május 30.–június 29. közötti 
időszakban a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. emeleti 
hirdetőtábláján teszünk közzé (XI. ker. Bocskai út 39-41.)
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást a 
kifüggesztés ideje alatt ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán 
(Zsombolyai u. 5. II. emelet 209. szoba) kérhetnek.

Molnár Gyula polgármester

ÉRTESÍTÉS

Nyári táborok Újbudán
ALBERTÖRPFALVI JÁTSZÓTÁBOR
3–7 éves gyermekek részére
Helye: Albertfalvi Közösségi 
Ház
Turnusok: június 30.–július 4.,  
július 21–25.
További információ: 204-6788, 
Kaposvári Dénesné

ANGOL NYELVTÁBOR
Turnusok: június 30.–július 11. 
(gyermek), július 21.–augusztus 
1. hétfőtől péntekig (tini).
További információ: 
06/20/969-8412

BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZ-
TONSÁGI TÁBOR
Újbudai általános iskolák tanu-
lói számára
Helye: Zebegény
Turnus: július 12–18.
További információ: 279-1250

FESTŐ ÉS KÉZMŰVES ALKOTÓ-
TÁBOR
Helye: Boldogkőváralja
Turnus: július 23–28.
További információ: 
06/20/8232-843, 
Rikassy Barbara

HONISMERETI ÉS 
NÉPTÁNCTÁBOR
Helye: Boldogkőváralja
Turnus: július 14–19. 
További információ: 
06/20/8232-843, 
Rikassy Barbara

MŰVÉSZETI NAPKÖZISTÁBOR
Óvodásoknak, iskolásoknak
Helye: Gellért tér
Turnusok: június 16.–július 16.
További információ: 
06/70/215-6611

SZARVASI KAMARAZENEI TÁBOR
Helye: Szarvas
Turnus: július 14–20. 
További információ: 
06/30/6393-110, 
Várnagy Mihály

SZÜLŐK HÁZA MŰVÉSZETI 
MESE- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR
3–7 éves gyermekek részére
Turnusok: június 16. és augusz-
tus 22. között hetente
További információ: 
246-0880, 
www.szulokhaza.hu/mesetabor 

TERMÉSZETJÁRÓ, FEJLESZTŐ-
TÁBOR
Helye: Magyaregregy
Turnus: augusztus 1–10. 
További információ: 
06/70/6224-824, Balogh Alex

TÖRPTÁBOR
4–7 éves gyermekek részére
Helye: Nyéki Imre Uszoda 
(Érem u. 1.)
Helye: Nyéki Imre Uszoda 
(Érem u. 1.)
Helye: Nyéki Imre Uszoda 

Turnusok: július 7–11., július 
14–18., július 21–25.
További információ: 372-3482, 
06/30/301-1007, fax: 372-3484 
és gabonyi.erika@ujbuda.hu

VÁROSISMERETI TÁBOR
6–16 éves korosztály számára
Helye: Budapesti Művelődési 
Központ
Turnus: június 16–20., 10–14 
óráig
További információ: 371-2783, 
Vadócz Zsuzsanna

TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN
www.minitipp.hu,
www.ujbuda.hu/page.
php?template=nyari_taborok

Múzeumok Éjszakája
 az Országos Műszaki Múzeumban – június 21.

GYEREKPROGRAM
14.00 Ingyenes ugrálóvár, kó-14.00 Ingyenes ugrálóvár, kó-14.00
dexmásoló műhely.
14.30, 15.30, 17.00 A vákuum 14.30, 15.30, 17.00 A vákuum 14.30, 15.30, 17.00
ereje – bemutató kísérlet a 
Magdeburgi féltekével.
15.00 Űrhódítók délutánja – elő-15.00 Űrhódítók délutánja – elő-15.00
adás a számítógépes játékok tör-
ténetéről, kipróbálható játékok.
15.30 50 éves a magyar számítás-15.30 50 éves a magyar számítás-15.30
technika – tárlatvezetés a számí-
tástechnikai gyűjteményben.
16.00 MAKÁM-koncert.16.00 MAKÁM-koncert.16.00
16.00 Bölcs mesterek, okos szer-16.00 Bölcs mesterek, okos szer-16.00
kezetek – filmklub, válogatás 
a múzeum technikatörténeti 
archívumából.

ESTI PROGRAM
18.30 Fábry Sándor rendhagyó 18.30 Fábry Sándor rendhagyó 18.30
Dizájn Centere a múzeum tár-
gyaiból.
19.00 Mobileum: interaktív gép-19.00 Mobileum: interaktív gép-19.00
csarnok megnyitása.
19.30 Mozgásban a Mobileum 19.30 Mozgásban a Mobileum 19.30
– demonstrációval egybekötött 
tárlatvezetés az interaktív gép-
csarnokban.
20.00 Gépalkotók százada – elő-20.00 Gépalkotók százada – elő-20.00
adás híres magyar gépészmér-
nökökről és találmányaikról.
19.30 Retrókonyha – modern 19.30 Retrókonyha – modern 19.30
háziasszony a múltban.

20.00 Otthoni kényelem – tár-20.00 Otthoni kényelem – tár-20.00
latvezetés a Háztartástörténeti 
gyűjteményben.
20.00 Menő üzletember, avagy 20.00 Menő üzletember, avagy 20.00
egy „businessman” kellékei.
20.30 DUMASZÍNHÁZ – Stand-20.30 DUMASZÍNHÁZ – Stand-20.30
up comedy Hajdú Balázs, 
Szöllőssy-Csák Gergely és Benk 
Dénes előadásában.
20.30 Feltalálók és találmányok 20.30 Feltalálók és találmányok 20.30
– filmklub, válogatás a múzeum 
technikatörténeti archívumából.
21.00 Szent Iván-éji égbolt – táv-21.00 Szent Iván-éji égbolt – táv-21.00
csöves csillagászati megfigyelés 
a Magyar Csillagászati Egyesü-
let közreműködésével.
21.30 A napórától a csillagászati 21.30 A napórától a csillagászati 21.30
távcsőig – tárlatvezetés a csilla-
gászati gyűjteményben.
22.00 Űrhódítók éjszakája – elő-22.00 Űrhódítók éjszakája – elő-22.00
adás a számítógépes játékok tör-
ténetéről, kipróbálható játékok.
22.00 Mozgásban a Mobileum 22.00 Mozgásban a Mobileum 22.00
– demonstrációval egybekötött 
tárlatvezetés az interaktív gép-
csarnokban.
22.30 50 éves a magyar számítás-22.30 50 éves a magyar számítás-22.30
technika – tárlatvezetés a számí-
tástechnikai gyűjteményben.
23.00 Írógéptörténet – tárlat-23.00 Írógéptörténet – tárlat-23.00
vezetés az irodagép-történeti 
gyűjteményben.

Prielle Kornélia u. 10., tel.: 204-4092
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A Da Wally étterem receptjei

Ezen a napon történt – június 11.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon halt meg Feke-
te Sándor író. 1995-ben adta ki ezt az írását 
(B, A). 14. RRP. 15. 1864-ben ezen a napon 
született Richard Strauss német zeneszerző. 
1905-ben fejezte ezt az operáját. 16. Mauri-
tániai város (ATAR). 17. Testrész. 19. A mun-
ka régi egysége. 20. Ismert pszichológusunk 
(Valéria). 21. Várát Dobó védte. 22. Halluci-
nogén hatású alkaloid, röv. 23. Angol topmo-
dell (Kate). 24. Becézett férfinév. 26. A NATO 
egyik missziója. 28. A német ábécé utolsó be-
tűje. 30. Félig törő! 32. Szóban közöl. 34. Há-
lával emlegető. 36. Kiejtett betű. 37. Gyilkolja. 
39. Cirkuszi mutatvány. 41. Német város Trier 
közelében (RIOL). 43. Ugrándozik örömében. 
45. Precíz páratlan betűi. 46. Nagy lírikusunk 
(János). 47. … Tepes, Drakula gróf. 48. Lon-
don folyója, lakói nyelvén. 50. Soha, németül. 
51. Ego. 52. Lop. 54. Gabonát betakarít. 56. 
Telesport, röv. 57. Kitár. 59. É-német kikötő-
város. 61. Férfinév. 63. Névelős vaspálya. 65. 
Könyörög. 67. Ritka férfinév. 69. Vendéglői 
olvasmány. 71. Idült részlet! 72. Orosz eredetű 
férfinév. 73. Betegállományba vesz. 74. Mene-
külés. 76. Fog betűi keverve. 77. Ezen a napon 
halt meg 1979-ben John Wayne amerikai 
színész. 1949-ben Oscar-díjat kapott ebben a 
filmben nyújtott alakításáért (I, I, N).
FÜGGŐLEGES: 1. 1981-ben ezen a napon 
hunyt el Márkos Albert erdélyi zeneszerző. 
Ezt a balettet 1956-ban fejezte be (I, SZ). 2. 
Rövid angol férfinév. 3. Belgiumi városka, a 
mustárgáz névadója. 4. Tüske közepe! 5. In-
dulatszó. 6. Termetes. 7. Híres olasz színész 

(Alberto). 8. Kén és magnézium vegyjele. 9. 
Zalamerenye határai! 10. Bács-Kiskun me-
gyei település. 11. Bíró, régies szóval. 12. Nap-
jaink egyik zenei stílusa. 13. Ezen a napon 
született 1933-ban Gene Wilder amerikai 
színész. Forgatókönyvíróként és színész-
ként jegyzi ezt az 1999-es TV-filmet (J, H, 
Y). 18. Medál. 20. Angol kötél (CORD). 22. 
Osztrák város. 23. Kikötőgát. 25. Főnök, is-
mert idegen szóval. 27. Portugál kegyhely. 29. 
Vulkanizált kaucsuk. 31. Karolni. 33. Richard 
Strauss egy másik operája 1938-ból. 35. 
Arcrész. 38. Após, népiesen. 40. Női név. 42. 
Angol János. 44. Az alaphangsor 3., 2. és 1. 
hangja. 46. D-német művészcsalád a 18. szá-
zadban. 48. A tea hatóanyaga. 49. Származik. 
53. Londoni szökdécselés (SKIP). 55. Becézett 
férfinév. 58. Valamely cselekménynek hason-
ló cselekménnyel való megtorlása, latin szó-
val (TALIO). 60. Leszúr. 62. Goncourt-díjas 
francia író (Gilles). 64. Növendék hajtás. 66. 
Cireseni román falu magyar neve (SÜKŐ). 
68. A Föld belső magjának vas és nikkel tar-
talmú része. 70. Titán és volfrám vegyjele. 71. 
Ritka női név. 72. Keszeg páratlan betűi. 74. 
Sándor Mátyás. 75. Esztendő.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 15., 77., függ. 1., 13. és 
33. A 11. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Ugyanazok há-
tulról, Germont, Különös házasság, Legrand 
Macabre, Részeg éjszaka”. A 11. SZÁM NYERTE-
SE: Kovács Kata, Juli & Lóri, 1119 Bp., Andor 
u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. 
Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a. 
Tel.: 464-7000.

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.

Szárnyaló fantázia és lelkes kísérletező kedv 
jellemző önre június végén. Ha az előző két 
hétben szabadságon volt, akkor most teljes 
erővel veti bele magát a munkába, és ennek 
meg is lesz az eredménye. Kollégái közül pá-
ran irigykedhetnek is, de már többször több 
jegynek is elmondtam, hogy az embernek 
inkább legyen száz irigye, mint egy csodáló-
ja. Anyagi helyzetével ugyan nem lesz elége-
dett, de júliusban már ez is egyenesbe jön.

június 9.–22.
HOROSZKÓP

A Vénusz, a jegye uralkodó bolygója ked-
vező fényszöget vetít most a Bikához, ami 
vidámságot, harmóniát, az élet szépségeire 
való fogékonyságot jelez. Nem kizárt, hogy 
június végén kicsivel kényelmesebb lesz a 
megszokottnál, ami miatt családtagjai ne-
heztelhetnek is, ám humorral sikerül elke-
rülni minden vitát. A Vénusz egyébként az 
anyagi helyzetére is jó hatást gyakorol. Igaz, 
hogy ez nem váratlan bevétel, de mégis lehe-
tősége lesz egy kis tartalékot képeznie.

Az előző, mozgalmas és eleven két hét után 
egy kissé csendesebb napok várnak önre, de 
most épp erre vágyik. Persze csak annyira, 
amennyire egy mozgékony Ikrek örülni 
tud a csendnek. Uralkodó bolygója, a Mer-
kúr saját jegyén, tehát az Ikreken vonul át, 
ami most a szellemi tervekre, a kommuni-
kációra hat. Ha június első két hetében nem 
volt módja útra kelni, akkor valami kisebb 
utazásra ez a két hét is alkalmas lehet. Nem 
kizárt, hogy valami új tevékenység kelti fel a 
figyelmét, amiből akár tartós hobbi is lehet.

Végre teljesen helyreállt a családi béke! Mivel 
életében a családnak különösen fontos szere-
pe van, ennél jobb hírt aligha mondhatnék. 
Párjával közelebb kerülhetnek egymáshoz, 
mint eddig bármikor, ami valóságos szár-
nyakat ad kapcsolatuknak. Ha ebben a két 
hétben ünnepli születésnapját, akkor joggal 
fogja úgy érezni, hogy szerettei valósággal el-
kényeztetik ezen a napon. A jegyén átvonuló 
Vénusz kiváltképp vidámmá teszi, áradni fog 
lényéből a derű. Ne csodálkozzon, ha többen 
keresik a társaságát, mint máskor.

Ha június elején belefogott valamiféle vál-
tozásba, most elérkezett a legjobb időszak 
arra, hogy ezt véghez is vigye. Szerencsére 
az elmúlt periódus nagy belső erejéből még 

erre a két hétre is maradt, a kitartás sem fog 
hiányozni. Magabiztossága csúcsformában 
lesz, több vitában fogja sikerrel megvédeni 
magát és nézeteit. Június utolsó hét végéjén a 
Bika jegyén átvonuló Hold egy kicsit kényel-
mesebbé teszi, de sebaj! Mostanában úgyis 
ritkán szentelt időt a passzív pihenésnek.

Az előző két hét kissé megtorpant anyagi 
helyzete után lassan kezdi úgy érezni, hogy 
kiadásai és bevételei szinkronban vannak. 
Önt azonban ez még nem elégíti ki, szeretne 
valamivel többet költeni, ám egyelőre legyen 
óvatos ezzel. Még akkor is, ha családtagjai a 
szokottnál többet követelnek, vagy legalábbis 
szeretnének. Június 18-án lesz telihold, ami 
az ön számára most különösen jó lehetőséget 
teremt arra, hogy valami új kezdetbe fogjon, 
legyen az bármi, amire már régóta vágyott.

Megértő, kedves, empatikus hangulat lesz 
jellemző önre ebben a két hétben, így ne 
csodálkozzon, ha a szokottnál is többen 
öntik ki a szívüket. Szerencsére most lesz 
ehhez türelme, sőt, úgy érzi majd, hogy 
szükség van önre. Június közepén egy ki-
sebb utazásra is lehetőség nyílik, amihez 
kezdetben nem igazán lesz kedve, ám az él-
mény kellemes csalódást fog okozni. Június 
utolsó hetében fáradtság lesz úrrá önön, az 
sem kizárt, hogy nagyobb lesz az alvásigé-
nye, de hallgasson a szervezete jelzéseire!

Egyik uralkodó bolygója, a Mars kedve-
zőtlen fényszöget vetít a jegyéhez, ami tü-
relmetlenebbé, nyugtalanabbá teszi. Vallja 
be őszintén: az elmúlt időszakban túl sokat 
dolgozott, nem ártana egy kis pihenés. Ha 

üzlettel foglalkozik, szinte sajnálni fogja az 
üdülésre szánt időt, mert vállalkozása jól 
halad. De kedves Skorpió, higgye el, hogy az 
egészség a legdrágább dolog. Ha semmiképp 
nem tud szabadságra menni június második 
felében, legalább a szabadidejében kapcsol-
jon ki a mindennapok taposómalmából.

Június utolsó két hetében sikerül egy korábbi 
problémát megoldani, ami nagy lelki terhet 
vesz le a válláról. Ez után úgy érzi, mintha 
szárnyakat kapott volna: vidám, könnyed és 
eleven lesz. Utazási tervei ugyan nem egé-
szen sikerülnek úgy, ahogyan tervezte, még-
is ez a két hét lehet az idei nyár csúcspontja. 
Szokatlan módón június utolsó napjaira már 
vágyódni fog a csöndre és a visszavonultabb 
életre, persze csak annyira, amennyire egy 
Nyilas képes nyugalomban élni.

Ha az előző két hétben sikerült valamit 
rendbe tennie magánéletében, akkor a jú-
nius vége remekül fog alakulni. Bár nem 
igazán társasági ember, most mégis felpezs-
dülnek kissé ön körül a dolgok. Új isme-
retségekre is szert tesz, ám annál nagyobb 
örömet okoz az életében egy kedves régi 
barát megjelenése, aki felidéz a múltjából 
egy szép életszakaszt. A jegy hölgy szülöttei 
romantikusabb hangulatban lesznek.

Az elmúlt időszakban több teher neheze-
dett a vállára, teljesen érthető, ha fáradtnak 
érzi magát. Tudom, még mindig elég sok a 
munkája, de ha a két hét közül legalább az 
egyiken elutazik, jobban fogja érezni ma-
gát. Annak ellenére, hogy a levegős jegyek 
csoportjába tartozik, most a legpihente-
tőbb mégis valamiféle vízpart lenne, ahol 
fel tudna töltődni energiával. A társával is 
szükségük lenne egy kiadós beszélgetésre. 
Akárhány éve is ismerik egymást, ez a két 
hét mégis alkalmas lesz arra, hogy új, érde-
kes dolgokat tudjanak meg egymásról.

Végre joggal mondhatja, hogy helyreállt 
az önbizalma és a magabiztossága. Ha 
szükséges, bátran nemet tud mondani 
bárkinek, és képes belefogni akár olyan 
tervekbe is, amelyeket bár régen szeretett 
volna megvalósítani, tartott a környezete 
rosszallásától. Kedves Halak-szülött, értse 
meg: nem kell a mások életét élnie! Álljon 
nyugodtan a sarkára, és kövesse azt a bizo-
nyos belső iránytűt! Higgye el, hogy nem 
fog benne csalatkozni.

Nagy András

Panna Cotta eper-
öntettel
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 5 dl tej-
szín, 2 dl tej, 10 dkg cukor, 5 dkg zsela-
tinlap. ELKÉSZÍTÉS: A tejet és a tejszínt 
felforraljuk. Hozzáadjuk a cukrot, va-
lamint a beáztatott zselatinlapot és ösz-
szeforraljuk. Formákba töltjük, majd 
hűtőbe tesszük. Tálaláskor a formából 
meleg víz segítségével kivesszük a panna 
cottát, és eperöntetet adunk hozzá.

Parmezános csirkemell
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 80 
dkg csirkemell, 10 dkg vaj, 10 dkg 
zsemlemorzsa, 8 dkg parmezán sajt, 
1 fej jégsaláta, 4 db paradicsom, 1 dl 
olívaolaj, 1 db citrom, só, petre-
zselyem, bazsalikom. 
ELKÉSZÍTÉS: A húst sze-
leteljük, kiklopfol-
juk, sózzuk és kevés 
olajjal megkenjük. 
Megforgatjuk zsem-
lemorzsában, majd 
kevés vajon mind-
két oldalát pirosra 
sütjük. A megmosott 

salátát összetépkedjük. Beborítjuk vele a 
tányérra helyezett húst. A paradicsomot 
vékony karikákra vágjuk és rátesszük a 
saláta tetejére. A zöldfűszereket apróra 
vágjuk. Sóval, citromlével, olívaolajjal 
elkeverjük, leöntjük vele a paradicsomos 
salátát. Durvára reszelt parmezánnal 
meghintjük az egészet.

A receptet Martina és Attila ajánlotta.
Buon appetito!

Étterem elérhetősége:
1115 Budapest, Kelenföldi u. 52.

Asztalfoglalás: 229-1667
E-mail: dawally2008@gmail.com

My

Férjidomítási tanácsadó 
Gyakorló feleségek számára összeállítot-
tam néhány analitikus e1járást, melyek 
segítségével az úgynevezett férjek könnyen 
kezelhető, sőt, néha hasznos élőlénnyé for-
málhatók.
 A természetben a férj csupán félkész-
termékként fordul elő, és csak miután 
kiválasztottuk és kisajátítottuk a megfe-
lelőnek látszó példányt, láthatunk hoz-
zá idomításához. A férjnyersanyagot 
rendszerint puhított állapotban, olykor 
teljesen elolvadt formában kapjuk kéz-
hez. Ebben a stádiumban még viszonylag 
könnyen formálhatjuk igényeinkhez. A 
férjet, akár a vasat, felhevült állapotban 
kell ütni, illetőleg hajlítgatni. Ha a férj 
már kihűlt, állaga hamar megkérgesedik, 
hajlíthatatlan, darabos és durva lesz, és a 
legkeményebb megmunkálásnak sem en-
gedelmeskedik.
 A férj olvadt állapota rendszerint egy-
éves házaskoráig tart. Ezen idő alatt kell 
alávetnünk a legerélyesebb kezelésnek. Az 
edzés és formázás a legkeményebb mód-
szerekkel is eszközölhető: nem kell félnünk, 

ilyenkor még semmitől sem retten el, és a 
legkeményebb bánásmód sem árthat neki. 
Helytelen minden kímélet és ellágyulás. 
Minél keményebben bánunk vele, annál 
könnyebb lesz később a dolgunk.
 Legfontosabb, hogy ebben az első esz-
tendőben szoktassuk rá a háztáji munká-
latokra: bevásárlásra, ágyazásra, moso-
gatásra. Később már nem lesz bőr a képén 
kivonni magát a feladatok alól, és ha még-
is, nyugodtan lobbantsuk szemére ellágyu-
lását, hivatkozással a mézes hónapok alatt 
tanúsított készséges magatartására.
 De lássuk a férjidomítás néhány gya-
korlati esetét:
 Célszerű az ifjú férjet időnként vendég-
lőben étkeztetni. Ha néhányszor e1borzad 
az áraktól és éhes marad, majd leszokik 
arról, hogy háztartási ügyekbe beleszól-
jon, és azontúl boldogan fölfalja odahaza 
a konzervlecsót is.
 A hitvesi odaadás jól kiválasztott per-
ceiben olykor fordítsuk el orcánkat csókja 
elől „szúr a szakállad!” felkiáltással. Ettől 
rövidesen magába roskad, és megeskü-

GLOSSZA

szik, hogy naponta fog borotválkozni. Ezt 
nem szabad elhinni, de annyit talán elér-
hetünk, hogy másodnaponként legyalulja 
a képét.
 Fenntartás nélkül ne helyeseljünk 
semmit. „Talán”, „esetleg”, „meglátjuk” 
tartalmú válaszokkal mérsékeljük önbi-
zalmát. Az így kezelt férj tartósan meg-
félemlíthető, és idővel eltekint a fölösleges 
kérdezősködésektől. 
 Kéréseit sohase teljesítsük azonnal. Az 
ügy fontosságának arányában mindennel 
várassuk meg kissé: puszival öt percet, ki-
béküléssel egy órát, kedvenc marhapör-
költjének megfőzésével két-három hóna-
pot. Így permanens várakozása és kitörő 
hálája hosszú időre biztosítható.
 Persze a férjeknek is vannak műhely-
titkaik, de nincs nő, aki ne látna át bohó 
kis trükkjeiken már az udvarlás korsza-
kában. Saját érdekünkben hagyjuk meg 
férjeinknek azt a vigaszt, hogy bölcseknek, 
ravaszoknak, fölényben lévőknek higgyék 
magukat, legalább az ezüstlakodalomig.

Kaposy Miklós
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Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

ÚJBUDA

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

Nyári napközis tábort indít 5-10 éves gyermekeknek az Újbudán működő 
Kölyökparadicsom. A „nemottalvós” program június 23-tól, hétfőtől péntekig várja a 
gyerekeket, akik a legkedveltebb rajzfi lmhősök társaságában, játékkal, sporttal, kreatív 

foglalkozásokkal tölthetik el a vakációt. 

Információ:  06/30/55 28 116; programok@mintatvben.hu

Nyári napközis tábor Hird_01.ind1   1 2008.06.05.   14:27:55
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Zichó Gabriella a Rét Galériában

Természet ihlette művek
A Rét Galériában Zichó Gabriel-
la grafikus festményeiből nyílt 
kiállítás. Ezúttal a természet 
által ihletett festményeiből 
válogatott össze a művész egy 
csokorra valót.

Zichó Gabriella 1965-ben Szőnyön 
született. Fullár Ferenc tanítványa-
ként kezdett rajzolni, és már nagyon 
korán feltámadt benne az igény 
arra, hogy a művészetet válassza 
hivatásául. 1993-ban diplomázott 
az Iparművészeti Főiskolán. Tagja a 
Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének, a Fiatal Iparművé-
szek Szövetségének, az ART 16 Mű-

vész Csoportnak és a Zuglói Képző-
művészek Társaságának. 
 1991-ben egy amerikai grafikai 
pályázaton ötödik helyezést ért el. 
A művésznőnek legfőképpen grafi-
kai munkák kerültek ki a kezei kö-
zül, ez az a műfaj, ami igazán közel 
áll hozzá. A festészet csak később 
jött, olyannyira, hogy az olajfest-
ményekkel még csak nemrégiben 
kezdett el kísérletezni. – Az ember 
bármilyen eszközt is választ gondo-
latai közvetítéséhez, a saját sorsát, 
megélt élményeit tudja hitelesen 
ábrázolni.  
 Zichó Gabriella rendszeresen 
részt vesz műveivel az országos ki-

Korfestő szavak a második világháborútól 
a rendszerváltásig
A szó az élet tükre. Minden kornak 
megvannak a jellegzetes szavai. 
Ezt felismerve a Tinta Könyvkiadó 
felkérésére Burget Lajos szerző 700 
korfestő szót gyűjtött össze szótá-
rába, amelyben felidézi, bemutatja 
és magyarázza őket. Még sokan 
emlékezhetnek a következő jármű-
vekre: Csepel motorkerékpár, Don-
gó kerékpár, farmotoros Ikarusz. 
Jó néhányan még talán hordták 
is az alábbi ruhákat: lódenkabát, 
orkánkabát, viharkabát, klottnad-
rág. Volt, akit szülei a következő 
csokiszelet valamelyikével lepett 
meg: Úttörőszelet, Újító, Inota, Űr-
hajós szelet, Mecsek kocka. A mai 
tévénézők közül is bizonyára nem 
kevesen nosztalgiával gondolnak 
vissza a következő TV-műsorok-
ra: Táncdalfesztivál, Röpülj, páva!, 

állításokon. Újbudára sem először 
látogatott el, hiszen 2007 márciu-
sában a Flamenco Hotelban már 
bemutatkozott a kerületi közön-
ségnek. Most a Rét Galériába hoz-
ta el tárlatát, amelyet a természet 
által ihletett műveiből válogatott 
össze. A kiállított darabok zöme 
festmény, de látható grafika is. A 
természetelvű tájképeit elsősorban 
akvarelltechnikával festette, bár 
egy-két olajfestmény is látható az 
alkotások között. Igaz, utóbbiak-
nál is az akvarellszerű hatások ér-
vényesülnek.

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0519-zicho

PÉNTEK, június 20.

SZOMBAT – VASÁRNAP, reggel 10 órától
UPC információs sátor  Volvo – Ford – Ivanics  Suzuki Plusz  autó bemutatók  Újbuda média in-
formációs sátra  Újbuda 11 Kht. információs sátra  Egészségért Egyesület sátra   Budapest Bank 
információs sátra  Fényterápiás kezelés és tanácsadás   Kézművesek vására  „Reneszánsz” 
játszóház - Csúszda - Ugrálóvár  Tevegelés - Póni lovaglás- Állat simogató  Udvari festő  Fotózás 
a kalodánál  Reneszánsz játékok - erőpróbák  Vetélkedők ifjaknak és véneknek, a ceremóniames-
ter vezetésével  Serivó, Da Wally lepényevő verseny  KÖLYÖKPARADICSOM –RAJZFILMFIGURÁS 
ARCFESTÉS – TOMBOLA - NYEREMÉNYEK…  Sportprogramok az UTC szervezésében mindkét nap.

SZOMBAT, június 21.

VASÁRNAP–kisszínpad, június 22.
11:00 A róka, a medve és a legényke
 Bábjáték és bohóc tréfák 
14:00 Tabulatúra koncert  és reneszánsz 

táncbemutató és tanítás  
16:00 A királylány és a sárkány - bábjáték

11:00 A kíváncsi kiselefánt  
 Bábjáték a kisszínpadon
12:00 LOVAGI TORNA 
13:00 A „Mágus” varázslatai
13:30 Ludas a Matyi 
 Bábjáték a kisszínpadon 
14:30 LOVAGI TORNA
15:30 A „Mágus” varázslatai 
15:00  Sakk szimultán 
 a sakk szerelmeseinek 
16:00 Peti a süni és a mackó 
 Bábjáték és bohóc tréfák a kisszínpadon
17:00 LOVAGI TORNA
17:00 A Magyarországi Taoista 

Tai Chi Társaság bemutatója

www.ujbuda.hu

18:00 Szamuráj kardrántás és Aikido bemutató
19:00 LOVASBEMUTATÓ
20:00 SZENTIVÁNÉJI MÁGLYAGYÚJTÁS
20:30 Bökönyi Laura pódium műsora 

szerelmeseknek és nem szerelmeseknek
21:00 TŰZLOVAGLÁS

SZOMBAT–nagyszínpad, június 21.
17:30 A Musztáng Akrobatikus Rock’n’Roll 

Sporttánc Egyesület bemutatója   
18:00 ZEYS ÉS BARÁTAI 
 görög örökség Magyarországon                                                 
19:00 Nagy Edmond                                                                              
20:00 EMILIO
20:30 Mary Zsuzsi
21.00 SZAXI MAXI HUNGÁRIA PARTY 

GAZDAGRÉT, a Frankhegy és Torbágy utca közötti park

2008. június 20–22.

ÚJABB RENESZÁNSZ 
CSALÁDI HÉTVÉGE 
GAZDAGRÉTEN

Fekete fehér, igen nem, Riporter 
kerestetik. Sokak fülében csenge-
nek az egykori szlogenek: Gyűjtsd 
a vasat és a fémet, ezzel is a békét 
véded! Nem kell papír, nem kell 
gyújtós, itt a TÜKER alágyújtós.

A Retrószótár értelmező részét név-
mutató, teljes körű tárgymutató és 
fogalomköri csoportosítás egészíti 
ki. Ajánljuk idősebbeknek és fiata-
loknak egyaránt, hogy felidézzék a 
magyar történelem e korszakát.

Retrókiállítás a Tranzit Art Caféban

100 éves lett Bori néni!

Május 23-án ünnepelte 100. születésnapját Szabó Sándorné, akit az önkormányzat 
nevében dr. Ábrahám Katalin, a választókerület képviselője köszöntött fel. Bori 
néni vitalitását mi sem bizonyítja jobban, minthogy főz, mos, egyedül jár bevásá-
rolni a Fehérvári úti csarnokba, vagy a közeli boltokba. Bár egyedül él, a közelben 
lakó lánya minden nap meglátogatja. 76 éve kerületi lakos, 44 éve él Bocskai úti 
lakásában. Egy lánya, 3 unokája, 6 dédunokája és 2 ükunokája született, életét a 
család töltötte ki. Miután megözvegyült, vendéglőknek sütött pogácsát, és szo-
bakiadással egészítette ki nyugdíját. A világ szinte minden tájáról érkeztek hozzá 
turisták: szállt meg nála iraki, koreai és indiai fiatal is. Bori néninek az Újbuda Média 
is további jó egészséget kíván!

Szenior Mentor 
Program

A Civi l  Vál lalkoz ások 
Nonprofit Kft. közhasznú 
szervezet 55 év feletti fel-
nőtteket keres, hogy – mint 
mentorok és oktatók – az 
olvasás elsajátításában segít-
senek XI. kerületi általános 
iskolai diákoknak.

Legyen ön is a Senior Mentor 
Program tagja:
 segítsen egy fiatal diák-

nak, hogy sikeresen vegye 
a tanulmányi akadályokat;

 dolgozzon együtt csapat-
ban más idősebb felnőt-
tekkel és

 kapjon havi ösztöndíjat!

Pedagógiai tapasztalat nem 
előfeltétel. 

További információ: 
06 1 789 9093
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu



HIRDETÉS14 ÚJBUDA 2008. JÚNIUS 11.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés csöpögéstől 
generálkivitelezésig. Duguláselhárítás azonnal 
06/30/678-1961.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, dugulás megszünte-
tése. Fürdőszoba szerelése, javítása falbontás nél-
kül. (Csatorna, fürdő, WC stb., R/600-as géppel). 
Tel.: 06/30/241-1343.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje. Javítások, felújí-
tások. 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

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

FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával, 
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőműves-
munkák, villanyszerelés, burkolatok. 
06/20/990-9309.

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

BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők 
javítása kerületi kisiparostól. 
249-2664, 06/20/944-9015.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk 
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 
06/70/312-7991.

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

NONSTOP zárszerviz! Zárcsere, javítás, heve-
derzárak. 06/30/863-7680, 06/70/294-9611. 

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

TETŐ víz- és hőszigetelést, 10–15 év garanciával, 
épületfelújítást, homlokzat-hőszigetelést vállal a 18 
éve működő VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztasági-
tól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormoz-
gatással, fóliatakarással, garanciával, számlaképe-
sen. 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu.

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

REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése, 
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 06/20/292-4380.

TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat válla-
lok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítá-
sát a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal 
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, refe-
renciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést 
azonnalra, igényesen vállalok. 
226-2527, 06/30/975-0053.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Részleges és teljes iro-
da- és házfelújítás is minden szakmában, refe-
renciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal. Tétény-Épszer Kft. Megrendelő iroda: 
XI., (Gazdagrét) Regős u. 8., 787-4882, 226-4539, 
06/20/946-7557, budaszer@t-online.hu. 

KŐMŰVES-, burkolómunkákat teljes körű la-
kásfelújítást, átépítést, referenciákkal, rövid határ-
idővel vállalunk. 06/30/280-7257.  

TETŐFEDŐ-, bádogos-, ácsmunkák kivitelezé-
se. Szenczi Attila 06/30/986-5888.

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít reluxát, szalag-
függönyt, rovarhálót, napellenzőt. Harmonikaajtó, 
roletta három munkanap alatt. 370-4932.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parketta 
javítása, csiszolása (laminált), gipszkartonszerelés 
kedvezménnyel. 788-1411, 06/30/232-8732.

FELÚJÍTÁS, festés, mázolás, tapétázás, járólap, 
falicsempe, PVC, kőművesmunkák. 06/70/218-6713.

REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny. 226-9959, 06/30/999-7669.

REDŐNYÖSMUNKÁK. Készítés-javítás. 
Szúnyoghálók, szalagfüggöny, harmonikaajtó, 
gurtnicsere. 06/30/212-9919.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb. 
06/30/961-3794.

ÉPÍTKEZIK?  Minőségi műanyag 3–4–5–6 
légkamrás ablakok, igényes beltéri ajtók, 10–12 
pontos biztonsági bejárati ajtó, szekcionált ga-
rázskapu. A legjobb áron csak nálunk. M-7 Rapid 
Kft. Tel.: 06/23/378-643, 06/30/280-7891. E-mail: 
m7rapid@invitel.hu. 

FÜRDŐSZOBÁK,  konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízsze-
relés anyagbeszerzéssel, garanciával. 
06/20/961-6153.

FESTÉS, mázolás, tapétázás, mindenféle taka-
rítás. 201-2489, 06/70/245-7388.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvekto-

rok javítása. Villanybojler vízkőtelenítés, csapok, 
WC javítása  azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.

DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú ház-
tartási gép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717, www.megoldasszerviz.hu.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-
val, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion, 

Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, 
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.

RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, köz-
épületek elektromos betörésvédelme, meglévő 
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor 
06/20/226-0056.

ANTENNASZERELÉS, -javítás, UPC direct 
soron kívül, földi és műholdas, digitális vétel, le-
osztások szerelése garanciával. 
201-5368, 06/20/537-6281.

TV-, rádió-, videójavítások. Zalai Péter okleve-
les elektromérnök, Kamilla u. 3. 
319-5762, 06/20/968-2527.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

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

INGATLANÜGYEIT bízza szakértőre! Eladás, 
bérbeadás, értékbecslés, ingyenes hitelügyintézés. 
VII., Dob u. 71. 06/30/327-4579, 215-6541, 
www.ingatlanpaletta.hu.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes 
fák ágankénti lebontással való kivágása. 
06/20/485-6547.

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

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

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

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

TAKARÍTÁS, nagytakarítás: lakások, irodák, 
társasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.

KIADÓ a XI., Bicskei úti „Gellért” házban vado-
natúj 33 nm-es berendezett lakás és teremgarázs. 
06/20/432-5329.

GARÁZS
XI., HALMI utcában hosszú időre garázs kiadó. 

789-0655.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

korrepetálás, tanítás Kelenföldön, 23 év gyakor-
lattal. Tel.: 06/30/277-9107.

A VOLT Budai Skálánál német-angol tanítás, 
korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

ANGOLOKTATÁS nyelvvizsgáztató tanárnőnél 
Kelenföldön. 277-9316, 06/30/350-0554. 18.00 után

NYÁRI dajkaképzés. Kasza Képző. 
Tel.: 276-5918. Nysz: 01-0064-04.

MATEMATIKA-, fizika-, kémia-, biológiaokta-
tás a Gellért térnél. 385-3280, Obádovics.

KUNG-FU magánoktatás hatékony önvéde-
lem, harcművészet, közelharctechnikák, csikung. 
06/20/920-3624.

MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-
nak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. 06/20/380-2039.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sas-hegyen. Minden szinten. Tel.: 319-5724.

MATEMATIKA-, fizikatanítás, pótvizsgára 
felkészítés érettségi szintig, FMH-val szemben. 
203-1826.

FRANCIA nyelvvizsgákra (ITK, BME, DELF, 
DALF) felkészítés. 06/30/483-4990.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 

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

VÍZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat. Csőrepedés 
javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizs-
gálat, műszeres csőrepedés keresése. 
06/30/914-3588.

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésja-
vítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-, 
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064, 
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.

VILLANYSZERELÉS! Lakások elektromos há-
lózatának felújítását, lakóházi fővezetékek kivite-
lezését és tervezését, műszaki vezetést, ELMŰ re-
gisztrált vállalkozás vállalja. Tel.: 06/30/921-5065.

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István. 
Tel.: 06/20/317-0843.

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

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vál-
lalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS rövid határidővel, fal-
bontás nélkül. Tel.: 408-0122.

LAKÁS, INGATLAN
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

SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve 
igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati 
kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, 
felkészült munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana 
eladását, hisz Önnek más a dolga! Nekünk ez a 
dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda, 
XII., Nagyenyed u. 9. 201-1821, 06/30/202-1892, 
www.immoteka.hu.

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés meg-
bízástól a szerződéskötésig. 14 éve az ingatlanpia-
con. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu, 
amadex@axelero.hu. 

XI., ULÁSZLÓ utcában 67 nm-es, 2,5 szobás 
lakás eladó. Tel.: 06/30/443-1318. Ügynökök kí-
méljenek. Irányár: 25,9 millió.

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, irodákat, építési telkeket. 
16 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.

VILLA-LUX Ingatlaniroda! 19 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék 
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu, 
villalux@villalux.hu. 

KERESÜNK társasház, irodaház, családi ház, 
raktár építésére telkeket. 06/30/922-9053. 

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisége-
ket (ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fszt. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.

KELENVÖLGYBEN kétszintes, 2+3 félszobás, 
teraszos, cirkófűtéses, önálló családi ház eladó. 
Ár: 55 M Ft. 06/70/616-0652.

KELENVÖLGYBEN 155 nm-es, háromszintes, 
garázsos, szép állapotú ikerházfél eladó. 
Ár: 50 M Ft, 06/70/616-0652.

ELADÓ etyeki, Zölddomb lakóparkban, jó fek-
vésű, panorámás, összközműves, 1562 nm-es épí-
tési telek. 14 900 Ft/nm. Tel.: 06/20/961-1572.

TULAJDONOSTÓL eladó pihenőkertes, iker 
családi ház mindkét része. Ár egyben: 47 900 000 
Ft. Bővíthető, költözhető. XXII. kerület, Budafok. 
06/30/497-6001.

PÁTYON 146 nm-es családi ház önálló gazda-
sági épülettel, borospincével 26 M Ft-ért eladó. 
06/20/366-3860.

BUDAÖRSÖN 2 szobás, panorámás lakás sür-
gősen eladó. Irányár: 12 M Ft. 06/20/366-3860.

BIATORBÁGYON 6062 nm-es építési telek el-
adó. Irányár: 78 M Ft. 06/20/366-3860.

ELADÓ Kelenföld központi részén, jó állapotú, 
3 szobás, beépített erkélyű, VII. emeleti panellakás 
több extrával. Irányár: 14 500 000 Ft. 205-8104, 
06/20/221-8795.

BÉRLEMÉNY  
REGŐS u. 8–13. társasház bérbe ad 18 és 36 

nm-es üzlethelyiségeket és 18 nm-es raktárakat. 
Érdeklődni a 06/30/821-3755-ös mobilszámon lehet.

IRODASZOBA kiadó. 22 nm-es, Bartók B. út 
152/c. Nettó 22 E Ft/hó + rezsi. 06/20/230-3016.

FRAKNÓ utcában 3 szobás, üres lakás elsősor-
ban irodának kiadó. Tel.: 06/20/983-8285.

ETELE úton lakóházban, földszinti, 17 nm-es 
helyiség kiadó. Tel.: 06/20/983-8285.

BÚTOROZOTT garzon kiadó-eladó a Gellért 
térnél. Info: 215-6611.

BÉRBE vennék bútortárolásra 4–5 nm-es, szá-
raz tárolót, pincét hosszú távra. 06/70/314-2684.

KÖLTÖZTETÉS olcsón szakszerűen! Ingyenes 
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717, 
www.bauerteher.hu 

FIATALOS, friss nyugdíjas üzletkötőnő nagy 
gyakorlattal, referenciával gyermekfelügyeletet 
vállal Gazdagrét vonzáskörzetében. 
Mobil: 06/30/200-6623.

TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes kö-
rű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan 
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerület-
ben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel. 
204-0765, 06/30/618-7929, 
e-mail: wegakft@hotmail.com.

ADÓSSÁG spirálból vagyonépítésbe. Pénzügyi 
helyzetére megoldást nyújtunk. Profi csapat várja 
hívását! 06/70/568-1101, 06/30/361-1755, 06/20/
207-6607, 788-4808.

XI. KERÜLETIEKNEK jelzáloghitel ügyinté-
zése, hitelek jobb kondícióval történő kiváltása. 
06/70/314-2684.

ÉPÍTŐANYAGOK, termőföld, murva, házhoz 
szállítását vállalom billencs kisteherautóval. 
06/30/950-2620.

GYÓGYÁSZAT
FOGÁGYBETEGSÉGÉVEL, ínysorvadásával 

forduljon dr. Szilágyi Katalin paradontológushoz. 
Tel.: 06/20/928-9964, 322-5707. 
Rendelő: Budapest, Teréz krt. 7.

NE SZÍVJA tovább! Dohányzásról leszoktatás 
garanciával. Bejelentkezés: 06/30/977-7675.

OTTHONÁBAN test és talpmasszázs. Diplomás 
egészségügyis masszőrnőtől. 06/20/378-1858.

RÉGISÉG, KÖNYV 
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-

veket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan 
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.

ÁLLÁS
DINAMIKUSAN fejlődő könyvkiadó cég, an-

golul beszélő irodavezetőt keres azonnali mun-
kakezdéssel. Jelentkezés és további információ az 
interneten: www.julianus.hu/allas.

XI. KERÜLETI nyugdíjas? Érdekli jövedelem-
kiegészítés? Hívjon H–P 9–12 óráig 385-3711.

PEDIKŰRÖST-MANIKŰRÖST keresek. 
Vállalkozói igazolvány szükséges. 06/20/356-1042.

INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársakat kere-
sünk a Duna House budai irodáiba. Kereskedelmi 
területen szerzett tapasztalat előny! Fényképes 
önéletrajzzal jelentkezni: retkoz@dh.hu. 

KELENFÖLDI lakásszövetkezet megbízható 
gondnokot keres nyugdíjazás miatt, cserelakás 
szükséges. 205-8168.

600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idős-
gondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest 
és környékéről nívós családokhoz. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

SZÓRÓLAPTERJESZTŐT kerületi munkára 
felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.

ÁLLLÁSKERESÉSRE felkészítő tanácsadás, 
önéletrajzírás, interjú gyakorlása. 
www.karriermuhely.hu, 06/20/389-1189.

FŐVÁROSI Önkormányzat Idősek Otthona 
(1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) felvételre ke-
res, középfokú közgazdasági végzettséggel rendel-
kező könyvelőt azonnali belépéssel. Jelentkezni: 
Gazdasági igazgatónál 309-5790, 8–12 óráig.

NYUGDÍJASOKNAK délutános, 6 órás munka 
a Délinél. Fix 75 ezer Ft. Érdeklődni lehet telefo-
non: 887-5396, 06/70/770-0082.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szak-

képzett ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vál-
lalunk. www.embellish.webzona.hu, 
06/30/442-4079.

CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket, 
takarítókat közvetítünk. 
Empátia 336-1094, 06/70/380-5620.

TÁRSKERESÉS
KÁNYA Kata Társközvetítő Iroda. Szeretne 

egyedül nyaralni? Nem? Segítek! 214-9441, 
www.kanyakata.hu.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
ANGOL nyelvtáborok Kelenföldön, anyanyelvi 

oktatókkal, színes programokkal! Gyermektábor 
június 30-ától július 11-áig. Tinitábor július 21-
étől augusztus 1-áig, H–P-ig. A nappali tábor 
részvételi díja: 12 000 Ft. 
Érdeklődni: 06/20/969-8412. A táborokat a 
Kelenföldi Evangéliumi gyülekezet támogatja.

TELINAP kedvezményes művészeti 
napközistábor ovisoknak, sulisoknak június 16-
ától július 16-áig a Gellért térnél. 
Info: 06/70/215-6611.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, 

félprofi, elektronikus visszajelzős lépcsőzőgép új-
szerű állapotban eladó. Ára: 28 000 Ft (üzletben 
42 000 Ft). E-mail címre fényképet is küldhetek. 
Tel.: 06/20/226-0056.

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

 Zöldsaláta hegyi sajtok-
kal és kacsasülttel

 Provance–i jérce 
Portobello gombával és 
padlizsánnal vagy

 Mangalicapecsenye cserép-
edényben sült szarvasgom-
bás–velős csuszatésztával

 Pavlova torta csokoládé-
val és szamócával 

 Taschner Kurt Irsai Oli-
vér vagy

 Pfneiszl Kékfrankos Újra 
Együtt,

 Ásványvíz,
 feketekávé.

Ára: 5.500 Ft, 
asztalfoglalás: 209-1649

Várja önt A Búsuló Juhász 
Étterem csapata 

ÚJBUDAI INYENC MENÜ*

*Újbudai inyenc menünket csak elő-
zetes megrendelés esetén a főétel 
megjelölésével tudjuk biztosítani. 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 58., Tel.: 209-1649, Fax: 365-5000, E-mail: info@busulojuhazs.hu, www.busulojuhasz.hu
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Itt van minden gyermek kedvenc 
évszaka, a nyár. Akármeddig lustálkod-
hatnak, hisz nem kell iskolába vagy 
éppen óvodába menni, és hosszas 
könyörgés után még a szülőket is rá 
lehet venni egy kis strandolásra. 

Ami persze a mamák rémálma. Hála a 
divatlapok címoldalán pózoló vékony 
topmodelleknek ugyanis, a legtöbb anyu-
ka még a meleg időjárás ellenére is zsákot 
húzna magára, hogy elrejtse a nem túl 
mutatós szépséghibákat. Vagy a másik 
megoldás, hogy minden szabadidejét test-
edzésre és extrakevés zsírt, ám annál több 
időt felemésztő főzésre adja a fejét. Csak-
hogy itt jön képbe a következő gond: hova 
tegye az édesanya kedvenc csemetéjét erre 
a néhány órácskára anélkül, hogy lelkiis-
meret-furdalást érezzen, amiért ő valóban 
megszenved a szépségért? 

A Don Pepe Új-Hullám Úszó- és Vízi-
labda Iskola Kht. 2006-ban alakult 
meg. Jelenleg Piliscsabán, Dorogon 
és Budapesten dolgoznak, Újbudán 
2007 áprilisa óta a Szent Margit Gim-
náziumban, szeptember óta pedig a 
Sportmax Újbuda-Tóváros komple-
xumban is tevékenykednek. 

Várhegyi Ferencet, az iskola sajtóreferen-
sét egyedi oktatási rendszerükről kér-
deztük:

 Nyolclépcsős úszásoktatási rendszer dol-
goztak ki. Ez mit takar?

Szintekre bontottuk azt, ami az 
úszástudást jelenti. A nulláról 
kezdve mire a 8. szintig eljut a 
gyermek, már vegyesben tud 
úszni 200 métert. Oktatóink az 
előre meghatározott követelmé-
nyek alapján az egyes vizsgákon 
kapnak visszajelzést a gyerekek 
tudásszintjéről. Egyébként ma-
ga a pedagógiai módszer, az ok-
tatás mikéntje nem különbözik 
a megszokott úszástanítástól, 
és mindenhol szakképzett ok-
tatókat foglalkoztatunk. Mi az 
egész lépcsős rendszer kialakí-
tásánál igyekeztünk a szülők 
szempontjából gondolkodni. 
Ők azt szeretnék, ha a gyerek megtanul-
na úszni, és mivel ők fizetnek a tanításért, 
joggal várják el, hogy már menetközben 
képet kapjanak arról, hogyan fejlődik cse-
metéjük. A vizsgák ezt segítik.

 Milyen nehézségűek ezek a vizsgák?

Az első szint például annyit tesz, hogy 
a gyerek tanuljon meg a vízben létezni, 
szerezze meg az alapvető vízbiztonságot, 
helyesen lélegezzen, tudjon hason-háton 
segédeszközzel siklani. A 8. szint pedig 
már a kétszáz méteres vegyesúszás, fejes-
ugrással, szabályos fordulókkal. 

 Nem stresszes a kicsiknek, hogy még úszás-
ból is vizsgázniuk kell? 

Ezt még nem tapasztaltuk, inkább pozi-
tív a hozzáállásuk. A vizsgák jellemzően 
mindig jó hangulatban zajlanak, eljönnek 

a szülők is, megtapsolják a gyerekeket. 
Inkább ösztönzőleg hat egy ilyen vizsga, 
mintsemhogy aggodalomra adna okot. 
Nem hajtjuk őket, a lényeg, hogy megta-
nuljanak úszni. Az oktatók csak akkor 
küldik vizsgára a gyerekeket, ha már lát-
ják, elérték az adott szintet, alkalmasak rá, 
hogy továbblépjenek. A sikeres vizsgákat 
oklevéllel jutalmazzuk. Az, hogy vizsga-
rendszer van, nem egyedi a sport világá-
ban, gondoljunk csak a küzdősportokra, 
ahol övvizsgák vannak. Újdonságnak 
számít ez a rendszer, de az eddigi tapasz-

talataink szerint mindenki elégedett vele. 
A Szent Margit Gimnáziumban például a 
kezdeti 20 fős gyermeklétszám mára már 
60 főre duzzadt. Mindezekhez kapcsoló-
dik egy másik újdonság, az utófinanszí-
rozású fizetési konstrukció kidolgozása is, 
amely szintén bevált. 

 Csak akkor kell fizetni, ha a gyerek már tud 
úszni? 

Majdnem… A sikeres vizsga után kell ki-
fizetni az adott szint tanfolyami díját, így a 
szülőknek nem kell látatlanban kiadniuk 
a pénzt.  

 Mennyi időbe telik, amíg ebben a rendszer-
ben megtanul valaki úszni? 

Egy teljesen átlagos esetet véve, körülbe-
lül egy év alatt tudják a gyerekek mind 
a nyolc szintet teljesíteni. Viszont már 

a 6. szintvizsga elérése azt jelenti, hogy 
tud úszni, biztonsággal mozog a vízben, 
nyugodtan el lehet engedni strandra, 
uszodába. 

 Hány fős csoportokkal dolgoznak? 

Nagyon fontos, hogy nálunk kiscsoportos 
oktatás van, ami azt jelenti, hogy egy ok-
tató egyszerre legfeljebb nyolc gyerekkel 
foglalkozik. A korosztály 4–15 évesig tart, 
de természetesen felnőtteket is vállalunk, 
ha erre igény van, igaz, ők jellemzően ha-
gyományos rendszerben szeretnek úszni 

tanulni. Emellett vállalunk 
tanrend szerinti iskolai úszás-
oktatást is, ezt a Sportmax 
Újbuda-Tóváros komplexum-
ban valósítjuk meg. Busszal 
hozzuk-visszük az osztályokat, 
és olyan mértékig odafigyelünk 
a gyerekekre, hogy például azt 
is ellenőrizzük, hogy rendesen 
megszárították-e a hajukat. 
Ezek apró dolgok, de különö-
sen télen nagyon alapvetőek a 
szülők számára. Szeptembertől 
tovább bővítjük ezt a tevékeny-
ségünket, hiszen együttműkö-
dünk majd a Keveháza Utcai 
Általános Iskolával, ahol sport-
osztályt indítanak. Az ő úszás-
oktatásukat is mi vállaltuk. 

Minthogy az úszás lesz az egyik fő tár-
gyuk, ez számunkra is új kihívást jelent, 
amelynek örömmel állunk elébe. 

 Itt a nyár, gondolom, a gimnáziumban 
most leállnak a tanfolyamok. 

Valóban, hiszen a szünidőben bezár az 
intézmény, de szeptembertől újból indul-
nak a csoportjaink, addig pedig több tur-
nusban is tartunk nyári napközis tábort a 
Sportmax Újbuda-Tóváros komplexum-
ban. Ezek reggel 8-tól délután 4-ig tartó 
nappali elfoglaltságot jelentenek, napi két 
úszásoktatással, játékokkal, két étkezéssel. 
Az első hetek turnusai már beteltek, de a 
későbbi időpontokra még tudunk fogadni 
jelentkezéseket. Az ezzel kapcsolatos in-
formációk mind megtalálhatók internetes 
oldalunkon, a www.uj-hullam.hu címen. 

Rózsa Melinda

Úszásoktatás nyolc lépcsőben
A szülők és a gyerekek is elégedettek

A mai világban mindenre van gyógymód, 
így erre is. A wellness szolgáltatások között 
egyre többször szerepelnek családi progra-
mok is. Kerületünkben, a Nádorliget utcai 
Wellness Központban például már igazi 
gyerekparadicsom várja a kicsiket, míg 
mamájuk az egészségesebbnél egészsége-
sebb programok közül válogathat. A külső 
játszótér és a belső kalandvár mellett az óvó 
nénik rendszeresen tartanak kézműves- és 
fejlesztőfoglalkozásokat. Sőt, a központ még 
nyári tábort is indít a legkisebbeknek, akik 
így már idejekorán hozzászokhatnak az 
egészséges életmódhoz. Akárcsak a szüleik, 
akik számtalan program közül választhat-
nak. Fogyás, fiatalítás, erősítés, gyógyítás, 
szépítés, kikapcsolódás könnyen és sok-
szor nehezen. Egy azonban biztos: pár óra 
wellness után minden anyukát könnyebben 
lehet majd elcsalni a strandra.

Kelemen Angelika

A szépség  
és a gyerek
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