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Skála-leletek

cikkünk az 5. oldalon

Az egykori Skála területén 
számos leletre – például 7000 
éves edényre és kőpengékre 
– bukkantak a régészek.

A körtéri Gomba közösségi 
hasznosításban gondolkodik 
a kerület.
részletek a 3. oldalon

Közös Képviselők 
KlubjaMeggyőző fölénnyel lett arany-

érmes az Újbuda Lágymányosi 
TC. 1991/92-es születésű 
ifjúsági labdarúgócsapata.

Focibajnokok

beszámolónk a 4. oldalon

Színes léggömbök jelezték, hogy 
Gazdagrét újabb kulturális közkinccsel 
gyarapodott. A Kaptató sétány és a 
Torbágy utca közötti parkban ugyanis 
felavatták Krajcsovics Károly ötvös 
iparművész Elefántos díszivókútját, 
amely amellett, hogy hasznos a nyári 
kánikulában, még üde színfoltjává is 
válhat a közterületnek. 

Az eseményen a Csíki-hegyek Utcai Ál-
talános Iskola diákjai Kipling: Dzsungel 
könyvéből adtak elő egy részletet, míg a 
Törökugrató Utcai Általános Iskola ne-
bulói egy – szintén dzsungeli hangulatot 
illusztráló – zenés bemutatóval léptek fel. 
A témaválasztás nem volt véletlen, hiszen 
az alkotást a díszkút melletti Dzsungel 
játszótér ihlette. A művész a tervezés alatt 
többször kilátogatott a helyszínre, hogy 
megnézze, melyik stílus illik bele a kör-
nyezetbe, valamint felmérje, mire van igé-
nye az anyukáknak. 
 – Ez a szobor vörösrézből készült, 
úgynevezett dobozolótechnikával, ami azt 
jelenti, hogy sok kis puzzle-szerű formát he-
lyeztem egymás tetejére, míg az összkép ki 
nem alakult. Így négy olyan állatot formál-
tam meg, mely érdekeli a gyerekeket, egy-
értelműen felismerhető és stilizálható. Így 
lettek a kút főszereplői a kígyó, a majom, a 
tigris és az elefánt, amely önmagában is ka-
rakteres állat – vallott a művész alkotásáról. 

A díszkutat Molnár Gyula polgármes-
ter avatta fel, aki beszédében kiemelte, 
hogy a kúttal kettős célja volt: egyrészt, 
hogy kiszolgálja a lakók igényét, más-
részt hogy szebbé varázsolja a környéket. 
Mint mondta, az országban viszonylag 
kevés közösségi tér van, különösen a la-
kótelepeken. Gazdagréten már volt kút, 
csak rossz állapotban. Akkor jött az ötlet, 
hogy ne csak felújítsák a kutat, hanem 
szebbé is varázsolják, és egy igazi művé-
szeti alkotást készüljön belőle, ami rá-
adásul hasznos is. 
 – Az elmúlt évek során alig épült új 
köztéri szobor, nincsenek olyan helyek, 
amelyek azt szolgálnák, hogy az emberek 
valahol közösen együtt legyenek. Ez most 
egy ilyen hellyé vált Gazdagréten. A szö-
kőkút pedig csak emeli a hely színvonalát. 
Ráadásul szép, zsűrizett alkotásról van 
szó. Ha ez beválik, és sikerül, akkor azt 
mondom, hogy minden közösségi terünk-
nek kell valamilyen jellegzetes építménye. 
Reméljük, hogy a lakók védeni fogják ezt 
az értéket, de azért nem tekintünk teljesen 
naivan a világ elé. A szobor riasztóval van 
felszerelve, míg a talapzatot graffitimentes 
bevonattal láttuk el. Ennek ellenére bí-
zunk abban, eljön az a világ, amikor egy 
közösség öntevékenyen is védi saját érté-
keit – mondta végezetül a polgármester. 

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0806-diszkut

Ivókút Gazdagréten

Rövid időn belül már a harmadik 
minigolfpályát avatták fel Újbudán. 
A legutóbbi pálya bár méreteiben 
kisebb, mint az előző kettő, annál 
nagyobb szenzációnak számít. Ez 
ugyanis Magyarországon az első, 
amelyik egy iskolaudvarban található. 
A Törökugrató Utcai Általános Iskola 
ezzel a „szerzeménnyel” beírta nevét 
a sporttörténelembe. 

Ráadásul a következő tanévben már tan-
tervszerűen fogják oktatni a sportágat az 
intézményben. Igaz, ehhez még a testne-
velőknek is kell egy kis segítség, hiszen 
annyira új a sportág, hogy nekik is van 
még mit tanulniuk azelőtt, hogy tovább-
adnák tudásukat a tettre kész nebulóknak. 
A segítség pedig biztos kézből jön: a Ma-
gyar Minigolf Országos Sportági Szakszö-
vetség tagjaitól, akik nyáron készítik fel a 
tanárokat a feladatra. És noha ez a pálya 
méreteit tekintve kisebb, mint a profi, 
ennek ellenére technikailag itt is ugyan-
úgy kell majd megoldani a feladatokat, 
mint a nagynál. 
 – Ha így folytatjuk, hamarosan 
minigolf-nagyhatalommá vállunk – fo-
galmazott Molnár Gyula polgármester a 
megnyitón –, ugyanis Újbudán így már 
háromra nőtt a minigolfozási lehetőségek 
száma. A két, világverseny rendezésére is 
alkalmas pálya a Mérnök utcai sporttele-
pen épült, és a közelmúltban avatták fel. 
A Magyar Minigolf Országos Sportági 
Szakszövetség pedig elnyerte a 2008-as If-
júsági Világbajnokság rendezési jogát, így 
Újbuda adott otthont az előfutárnak szá-
mító Ifjúsági Nemzetek Kupájának, és itt 

rendezik meg a 2008-as világbajnokságot 
is, amely nyár végén lesz.
 Újhelyi Sándor, a szakszövetség elnöke 
azért is örül az iskolai pályának, mert így 
a gyerekek korán megismerkedhetnek a 
sportággal, és még a család többi tagjával is 
megszerettethetik azt, hiszen a minigolfot 
kortól függetlenül, egyénileg, csoportosan, 
és akár családdal is lehet játszani. Ráadásul 
hasznos is, mert fejleszti a koncentrálóké-
pességet és fegyelmezetté teszi az embert. 

Egyéb sportágak kiegészítősportjaként is 
lehet űzni, nem beszélve arról, hogy az em-
ber a szabadlevegőn mozog. 
 A sportág a 20. század első felében 
indult hódító útjára az Egyesült Államok-
ból, az 1930-as években eljutott Európába 
is, azóta egyre népszerűbb. Alapvetően 
a golfból nőtte ki magát, eredetileg a téli 

Minigolfpálya a Törökugratóban
A következő tanévtől tantervszerűen oktatják a sportágat

Kígyó, majom, tigris és elefánt 

időszakban adott lehetőséget az utolsó, 
lyukra célzó mozdulat, az úgynevezett 
„green”-en való beütés gyakorlásához. A 
sportág elsősorban a skandináv országok-
ban terjedt el, főleg Svédországban, ahol 
a minigolf az elsőszámú legnépszerűbb 
szabadidős sporttevékenység, de Német-
országban szintén nagyon kedvelt, itt 15 
ezer igazolt versenyzőt tartanak számon. 
 A „nagy” golftól nemcsak méretekben 
különbözik a minigolf, hanem szabályrend-
szerében is eltér. Az egyik fontos különbség 
például, hogy a nagy golfban sok ütővel üt-
nek egyetlen labdát, a miniben viszont egy 
ütővel ütnek sok különböző labdát. A vá-
lasztás függ hőmérséklettől, pályatulajdon-
ságoktól, a labda pattanási magasságától, 
hiszen bizonyos akadályok leküzdése adott 
labdákkal sokkal egyszerűbb. 
 – A világ élvonalában játszó verseny-
zőknél minimálisan 350–500 darabos 
készlet szokott lenni – mesélte a szövetség 
elnöke. – Ebben a szakágban nemcsak 
labdából van sokféle, de több pályatípus is 
létezik. A minigolfot lehet eternit-miniatűr 
viszonylag rövid, vagy hosszabb filc- vagy 
betonpályán űzni, gondoljunk csak bele, 
hogy így hány variációs lehetőség is létezik 
a labda-időjárás-pálya tekintetében. 
 A sportág egyébként egyre népszerűbb 
hazánkban. Az új pályákkal és a nemzetkö-
zi versenyek szervezésével a szakszövetség-
nek az a célja, hogy a minigolfot minél több 
emberrel megismertesse, és a sportágat nép-
szerűsítse hazánkban. Ebben Újbudának, 
valamint ennek a három pályának fontos 
szerepe van – tette hozzá a Újhelyi Sándor. 

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0617-iskolaiminigolfpalya

Elfogadta a testület 
a zárszámadást

Két hónapos patthelyzet után csütör-
tökön ismét rendes testületi ülést tar-
tott Újbuda képviselő-testülete. 

A kerületet irányító koalíció és az ellenzék 
a kialakult 19-19-es szavazati helyzetben a 
kerület működőképességének érdekében 
abban állapodtak meg, hogy konszen-
zusra törekszenek a döntéseknél, és olyan 
napirendeket tárgyalnak az üléseken, 
amelyekben előzetesen egyetértettek.  Ez 

nem jelenti azt, hogy száműznék a vitákat 
az ülésekről, épp ellenkezőleg, de ezentúl 
más munkamódszert alkalmaznak.
 A képviselők elfogadták a kerület zár-
számadását, amelyben 2700 kerületi közal-
kalmazott számára biztosítottak 60-60 ezer 
forintért üdülési csekket, és elfogadták a szo-
ciális rendelet módosítását, amely szélesítette 
a kerületi támogatásokhoz a hozzáférést, 
valamint az eddigieken felül további 5500 
embernek tette elérhetővé a közgyógyellátási 

igazolványt. Ezenkívül 75 millió forinttal 
emelték a környezetvédelmi alapot, így an-
nak teljes összege 160 millió forint lett, ami 
egyedülálló az országban. Egyúttal határoz-
tak arról is, hogy az intézményeknél keletke-
zett megtakarítások náluk maradnak.
 A képviselők döntöttek több alapítvány 
támogatásáról, illetve arról, hogy idén mely 
kerületi művészek részesüljenek az Újbudai 
Mecénás Ösztöndíj támogatásából.

folytatás az 5. oldalon

Az első találat

100 millió forint az újbudai társasházak felújítására 4. oldal

KÖZTÉR

Újbuda Önkormányzata idén is sze-
retné köszönteni azon polgárait, akik 

legalább fél évszázada élnek, dolgoznak 
a kerületben, vagy most ünneplik 

aranylakodalmukat. Idén, eltérően 
a tavalyi gyakorlattól, azon kerületi 

lakosok jelentkezését várjuk, akik 1933. 
december 31. előtt, 1938. január 1. és 

1938. december 31., vagy 1948. január 
1. és 1948. december 31., illetve 1958. 
január 1. és 1958. december 31. között 
kötöttek házasságot a XI. kerületben, 
vagy ebben az időben költöztek a XI. 

kerületbe, illetőleg szerezték meg 
képesítésüket.

Évtizedek 
Újbudán

Kérdőívünk a 6. oldalon
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ján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
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 Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) június 24-én 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B. 
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

AZ MSZP KERÜLETI IRODÁINAK NYÁRI 
NYITVATARTÁSI RENDJE
Az MSZP kerületi irodája és a 16-os or-
szággyűlési választókerületi választási 
irodája: (Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806; 
204-2805): július, augusztus hónapban 
hétfőtől csütörtökig 10–16; pénteken 
10–13 óráig tart nyitva.
15. választókerület: Bartók Béla út 19. 
(bejárat a Mészöly u. felől) Tel.: 466-
6235 nyári szünetet tart, ügyeleti napok 
július 17., augusztus 28. 16–18 óráig.
17. választókerület: Kaptárkő u. 8. Tel.: 
247-1711 nyári szünetet tart, ügyeleti 
napok július 3., július 17., július 31., au-
gusztus 14., augusztus 28. 16–19 óráig.
Az MSZP ingyenes tanácsadásai
Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca 
40. Tel.: 204-2806
Időpont: 2008. július 2-án 17 órától 
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó,-könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
A Fidesz-iroda és a Budai Klub Galéria 
júliusban és augusztusban zárva tart.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (Bartók Béla út 61.) júliusban és  
augusztusban zárva tart. Ügyeleti napok: 
július 16. és augusztus 13. 15–18 óráig. A 
nyári hónapokban dr. Tóth László ügy-
véd jogsegélyszolgálata szünetel.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei és legfris-
sebb hírei honlapukon, a www.idf-
buda.hu cím alatt találhatók.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP iroda (Karinthy F. út 9.)  
augusztus 31-éig zárva tart.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–19, csütörtö-
kön 9–12 óráig tart nyitva. A régeb-
bi Magyar Fórum számok ingyen 
elvihetők. Dr. Csigi Zsolt ügyvéd 
minden szerdán 10–12 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Kerekes 
Péter metafizikai pszichoterapeuta 
ingyenes lelkisegély-tanácsokat ad, 
és ingyenes önvédelmi oktatást tart 
minden korosztálynak. 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.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét 
június 30-áig az Újbuda Centerben 
működő gyógyszertár (Hengermalom 
út 19–21.), július 1-jétől szeptember 30-
áig a Forrás Gyógyszertár (Tétényi u. 
12–16.) látja el.

  
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-ES VK.) or-
szággyűlési képviselő június 26-án 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő 
u. 8. sz. alatti helyiségben.
HAJDU LÁSZLÓ független önkormány-
zati képviselő fogadóórájára telefonos 
egyeztetés alapján lehet időpontot kér-
ni. Telefonszáma: 06/30/817-2303.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvise-
lő minden hónap első péntekén 17-től 
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Őrmező, Cimos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
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 szerdá-

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).

Már fogadja a gyermekeket a Fegyver-
nek utcai új játszótér, amely az önkor-
mányzat öt évvel ezelőtt megkezdett 
játszótérprogramja részeként készült 
el. A 35 millió forintból létesített ját-
szóteret a Főkert Zrt. építette, őrzé-
séről az Újbuda XI. Vagyonvédelmi és 
Szolgáltató Kht. gondoskodik.

Az ünnepélyes átadón a játszótér terve-
zésében, kivitelezésében együttműködő 
cégek munkatársai mellett a tér hasz-
nálói, vagyis a gyermekek és szüleik is 
jelen voltak. Lakos Imre alpolgármester 
beszédében hangsúlyozta, Újbudán foly-
tatódik az egész országban egyedülálló, a 
játszóterek felújítását, korszerűsítését és új 
játszóterek építését tartalmazó program, 
amelyet öt évvel ezelőtt hirdettek meg. Az 
EU-szabvány szerinti felújításokon már 
túl vannak, folyamatosan tervezik az úja-
kat. Hozzátette, hogy az idei, összesen 300 
millió forintos kerületi forrás, valamint az 
évről évre elkülönített keret felhasználása 
után néhány éven belül minden újbudai 
városrésznek lesz központi, kulturált, jól 

felszerelt játszótere, és minden család ta-
lál a lakhelye közelében legalább egy ilyen 
szabadidős teret. A tapasztalatok alapján 
a most elkészült játszótérhez hasonló-
an a korábbiakat is bekerítik azért, hogy 
megakadályozzák a hinták, mászókák, 
játékszerek, illetve a biztonságos gumi-

burkolatok rongálását. Az új növények-
kel és sétaterekkel tarkított Fegyvernek 
utcai játszótér több korosztálynak épült, 
egyes részeit úgy választották el egymás-
tól, hogy a 3 és 10 év közötti gyermekek 
egy térben, mégis egymástól elkülönülve 
játszhassanak. A játszóterek takarításáról 
Újbuda Önkormányzata gondoskodik, 
ám Lakos Imre reményét fejezte ki, hogy 
a szülők maguk is hozzájárulnak majd a 
tisztaság megőrzéséhez, a parkos játszótér 
rendben tartásához. 
 Az alpolgármester lapunk kérdésére 
elmondta, reméli, hogy a zárszámadás 
elfogadása után felszabaduló összegből el 
tudnak különíteni fedezetet a 3 éves isko-
lai-óvodai sportudvarprogramra is. Az al-
polgármester által szorgalmazott program 

Tiétek a tér, játsszatok!
Új gyermekpark Albertfalván: Több korosztálynak épült

Lakos Imre adta át a Fegyvernek utcai játszóteret a gyerekenek

szerint ugyanis az egyes intézmények ud-
varai és belső játszóterei felújítása, korsze-
rűsítése is igen időszerű. Ezek a sportolást 
és pihenést egyaránt lehetővé tevő óvodai 
és iskolai terek ismét alkalmassá tehetők 
arra, hogy kulturált közösségi terekként 
működjenek. 
 A frissen átadott és birtokba is vett 
Fegyvernek utcai játszótéren már az ün-
nepség alatt beindult az élet. Kicsik és 
nagyok egyaránt élvezték a Bükköny és 
a Cseperedő Óvoda kicsinyeinek ünnepi 
műsorát, de még inkább az átadást követő 
lufieregetést és a Főkert Zrt. munkatársai-
tól ajándékba kapott „ünnepi” csokoládék 
ízét. Nem kellett nekik kétszer mondani: 
„tiétek a tér, játsszatok!”

Sz.A.

LAKOS IMRE: Remélem, hogy 
a zárszámadás elfogadása után 

felszabaduló összegből  
el tudunk különíteni fede-

zetet a 3 éves iskolai-óvodai 
sportudvarprogramra is.

Az önkormányzati vezetés átadta az 
Újbudai Közterület-felügyelet Fraknó 
utcai központi épületét. A megnyitón 
elhangzott, hogy a kerület saját szer-
vezetének semmiképpen sem a bírsá-
golás az elsődleges célja.

A központi épület lesz az a bázis, ahová be-
futnak a panaszos hívások, ahol a lakók sze-
mélyesen tehetnek bejelentéseket, de innen 
indulnak reggel munkába a közterület-fel-
ügyelők is. Eddig a Főváros felügyelte a ke-
rület rendjét, de a megoldásra váró gondok 
hosszú ideig nem oldódtak meg. Újbuda Ön-
kormányzata úgy gondolta, itt az idő, hogy a 
kezükbe vegyék a kerület saját problémáit.
 Az Újbudai Közterület-felügyelet 
központi épületének átadásán Fodor Vin-
ce alpolgármester azt mondta, a 21 fővel 
induló felügyelettel sokkal nagyobb az 
esély rendet teremteni a kerületben. Az al-
polgármester azt is kijelentette, az önkor-
mányzat egyáltalán nem tekint bevételi 
forrásként a szervezet munkájára, tehát a 

Saját felügyelet, nagyobb rend
felügyelők bírságokat csak 
elkerülhetetlen helyzetek-
ben fognak kiszabni. 
 Az átadáson az is el-
hangzott, a közterület-fel-
ügyelőket kerületőrök se-
gítik majd, akik hivatalos 
intézkedéseket nem hajt-
hatnak végre, de a polgár-
őrökhöz hasonlóan támo-
gatják a felügyelők munká-
ját. Ők elsősorban figyelnek 
és figyelmeztetnek. Fodor 
Vince azt is hozzátette, 
a közterület-felügyelők 
már elkezdtek dolgozni, 
de a szervezet még nem 
tud kellő hatékonysággal 
működni, hiszen a testü-
leti bojkott miatt a kép-
viselők nem hoztak meg 
néhány ehhez szükséges  
döntést.

Török Dániel

Átadták az Újbudai  
Közterület-felügyelet épületét

Koszorús László, a Fidelitas megyei 
elnöke nemrég a Budai Klub Galéria 
vendége volt. Látogatásáról az Újbuda 
TV-ben és a honlapon is beszámol-
tunk, az Újbuda újságban pedig egy 
fényképpel és egy hosszabb kép-
aláírással jelent meg az esemény. A 
kép címének az újságíró a következő 
szöveget adta: „A Fidelitas nem akar 
előrehozott választást”. Ez a mondat 
így nem hangzott el. Az országgyűlési 
képviselő pontosan úgy fogalmazott, 
hogy „nem egy előrehozott választás 
a fő cél, hanem az, hogy az emberek 
napi problémái megoldódjanak”. Az 
újságíró tévesen adta ezt a címet az 
anyagnak, ezért szerkesztőségünk 
elnézést kér az érintettől, egyben a 
vele készült beszélgetést az alábbiak-
ban közöljük.

– Változás kell. A kisebbségi kormány 
gazdasági szempontból cselekvőképte-
lenné vált. Éppen ezért változás csak egy 
előrehozott választással érhető el. A gaz-
daság szükségszerűség ezt diktálja, a dol-
gok nem mehetnek így tovább, nincs több 
vesztegetni való idő.
 Az előrehozott választások esé-
lyeiről, az ifjúsági törvényről és egyéb 
aktuálpolitikai kérdésekről tartott előadást 
Koszorús László országgyűlési képviselő, 

a Fidelitas alelnöke. A jobb oldal szerint 
az országos dimenzióban az a legnagyobb 
probléma, hogy lemaradtunk a környező 

á l l a m o k 
gazdasági 
versenyé-
ben, ami a 
c s a l á d o k 
kasszahiá-
nyában is 
megmutat-
kozik hó 
végén. 
  – I lyen 
gazdasági 
m u t a t ó k 
m e l l e t t , 
amelyek fo-
lyamatosan 
romlanak, 
az orszá-

got kormányozni nem lehet – jelentette 
ki Koszorús László. – Ezért a Fidesz és a 
Fidelitas összefogásra hívja fel a magyar 
lakosságot, és bízunk abban, hogy előbb-
utóbb ezek a gondok nemcsak egy előre-
hozott választással, de egy szakértői ma-
gatartással is megoldódnak. 
 Az előrehozott választást eszköz-
nek tekintem, amely lehetőséget ad arra, 
hogy megállítsuk az értékvesztést, az 
életszínvonal zuhanását. Ha megnézzük 

az átlagbérezéseket, a közlekedést, az 
egészségügyet, az oktatásügyet, láthatjuk, 
hogy olyan feladatokat kell elvégeznie a 
jövőben az országgyűlésnek, amelyeket 
az elmúlt hat évben nem sikerült a je-
lenlegi kormányzatnak. Látjuk a kis- és 
középvállalkozói szektor támogatását, az 
adó-áfa csökkentés ügyét, és még hosszan 
sorolhatnám, hogy mi minden nem oldó-
dott meg. De nézzük meg például Szlová-
kiát, ahol fél év múlva bevezetik az eurót, 
és láthatjuk azt is, Magyarország ebben a 
térségben lemaradt. Az államháztartás, a 
költségvetés hiánya pedig azt jelenti, hogy 
nemcsak az ország gazdasága botladozik, 
hanem az egyének, a családok élete is. 
Hatezer milliárd forint van kint hitelek 
formájában, autóhitelek, áruhitelek, lakás-
hitelek: egyértelmű, hogy az emberek az 
életszínvonaluk fenntartásáért küzdenek. 
Az Ecostatnak az elemzése azt mutatja, 
hogy egy átlagos hónapban már 23-ára 
elfogy az emberek pénze a családi kasszá-
ból. Ha ezt társítjuk az energetikai árak 
emelésével, a 40 százalékos élelmiszer-
inflációval, kiderül, már komolyabb tár-
sadalmi szerkezeti átalakulás is bekövet-
kezhet. A nyugdíjasok gondjaival szintén 
sürgető lenne foglalkozni, és mindazok-
kal, akik 100–120 ezer forintból próbálják  
fenntartani családjukat.

(n.n.)

Meg kell állítani az életszínvonal csökkenését
KOSZORÚS LÁSZLÓ: Helyre kell hozni az elmúlt hat év félresikerült kormányzását
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Fodor Vince alpolgármestert pártjáról, 
annak helyzetéről a képviselő-testület-
ben, és az általános újbudai politikai 
helyzetről, illetve az arra kínálkozó 
megoldási lehetőségekről kérdeztük. 
Az interjú a június 19-i testületi ülés 
előtt készült.

Hogyan látja az MDF a jelenlegi helyzetét a képvi-
selő-testületben?
Köztudott, hogy az MDF konzervatív 
jobboldali párt. Értékrendjét a Kerületi 
Programban rögzítettük a választás ide-
jén. Elsősorban ennek a programnak a 
megvalósítására kötöttem megállapodást 
2006-ban a polgármester úrral, azzal a ki-
egészítéssel, hogy egyben ezzel biztosítsuk 
a képviselő-testület határozatképességét. 
Mindvégig „valami” megvalósításáért, 
nem pedig „valami” meggátolásáért dol-
goztam. Jelenleg is szavazatommal bizto-
sítom, hogy a testület ne essen szét végleg, 
legyen remény a pozitív gondolatok men-
tén kormányozni Újbudát.
 Nem vagyok híve az önmagáért a ha-
talomért politikai „játszmának” bármely 
oldal kezdeményezze is. Jó lenne véget vet-
ni ennek a bizonytalan állapotnak, mert 
egyre súlyosabb következményei lesznek 
a hatalomért való küzdelemnek: pedagó-
gusok béreinek elmaradása, közétkeztetési 
költségek emelkedése, magára hagyott, fel-
ügyelet nélküli közterületek, közbiztonság 
romlása, segélyek, programok, beruházá-
sok, felújítások elmaradása. Mindkét ol-
daltól több, igazi, átgondolt javaslatra lenne 
szükség, a pusztán formális tanácskozások 
és üzengetések nem fogják megoldani a 
kerület problémáit. Bár helyzetemnél fog-
va eldönthetném, az MDF eldönthetné a 
kerület sorsát, a nagy pártok által felaján-
lott egyik változat sem igazán tetszetős. 
 Nem látom jónak a Fidesz javaslatát: a 
testület feloszlatása, a bizonytalan kimene-
telű új választás nem jelent kiutat, túl sok 
áldozatot követel a kerülettől. De a maga-
biztosnak mutatkozó polgármesteri vára-
kozás is sok kárt jelenthet a kerületnek. A 
megoldást abban látom, hogy egyrészről a 
Fidesz lássa be, hogy a 19-19-re alapozott, 
minden téren 50%-os hatalomban való 
részvétel (bizottságokban, polgármesteri 
hivatal vezetésében) két egymástól merő-
ben eltérő politikai nézetű fél esetén csak 
elmélyítené a döntésképtelenséget.
 Ugyanakkor a jelenlegi vezetés felelős-
sége nagyobb a kilábalásért, és így be kell 
látnia, hogy bizonyos területeken (nem 
formálisan!) meg kell osztani a döntésekre 
irányuló hatalom érvényesítését: egyezte-
tett döntések, arányosítottabb bizottsági 
jelenlét, és mindenekelőtt a közbizalom 
helyreállítása rafinált politikai megoldá-
sok nélkül. E rendező elv képviselete és 
tolmácsolása jelenleg az MDF feladata.

Milyen szerepet kíván betölteni a kialakult dön-
tésképtelenség esetén mint alpolgármester?
Ameddig ez a helyzet fennáll, nem tudok 
mást tenni, minthogy a nézetek közelíté-
sén ügyködöm. Hivatkozva a romló kerü-
leti állapotokra, a képviselői felelősségre 
hívom fel mindkét oldal figyelmét. Nem 
igaz, hogy egy képviselő személyes dönté-
se miatt az egész testület döntésképtelenné 
vált, csupán az, hogy ezt kihasználta az 
ellenzék. A vezetés számára is tanulságos, 
hogy ilyen kis erőfölény esetén jobban kell 
figyelni a demokrácia szabályaira, és min-
denekelőtt a közérdekre!
 Az egymásnak feszülő személyes 
ambíciók helyett illik látni a választók 
akaratát, akik a képviselőiket nem ilyen 
acsarkodásra választották meg! Mind-
két fél számára politikailag is káros ez a 
huzavona, hisz ebből igazán „jól” kijön-
ni már csak közös erővel, a kerületért 
való politizálással lehet, engedve ki-ki 
csökönyös politikai álláspontjából. A 
„legkeményebb” képviselőben is élnie 
kell annak a felelősségtudatnak, hogy 
amíg a politikai kérdésekben el lehet 
halasztani bizonyos döntéseket, a sze-
mélyes következményekkel járó ügyek-
ben (bérek, segélyek, lakásügyek stb.) 
a döntéshozatal erkölcsileg kötelező a 
képviselő számára! Az MDF szerepvál-
lalása világos: nem játszunk politikai 
szélkakast, ugyanakkor jelezzük a vár-
ható veszélyeket! Más szóval mindkét 
felet határozottan felszólítjuk az ered-
ményes és felelős tárgyalásra, a hangza-
tos nyilatkozatok helyett a kerület igazi 
érdekeinek képviseletére. 
 Választóink szeretnek itt élni, és döb-
benten figyelik az országos torzsalkodás 

leképezését kerületi szintre. Idestova két 
évtizedes kiegyensúlyozott várospoli-
tikánk veszhet kárba, ha ez a „játszma” 
folytatódik. Elveszítjük azt a közbizalmat, 
amit eddig az itt lakóktól kaptunk, vitáink 
még tovább élesítik az emberek közötti elé-
gedetlenség és széthúzás szellemét! Ezért 
fordul az MDF mindkét fél felé kijózanító, 
a napi gyakorlatnak megfelelő javaslattal: 
komoly, kölcsönös engedményekkel meg 
kell egyezni a kerület érdekében.

Lát megoldást a képviselő-testületben kialakult 
helyzet rendezésére, és ha igen, mikorra?

A megoldás a két oldal vezető egyéni-
ségének kezében van. A Fidesz a minap 
deklarálta: „nem kívánja megkérdőjelez-
ni a közvetlenül választott polgármester 
legitimitását”! Ezt jó kiindulásnak ér-
zem, mert ebben már benne van a „min-
denképp feloszlatni a testületet” eddig 
hangoztatott mottó átgondolt visszavo-
nása. Ugyanakkor megragadnám a zár-
számadás módosító javaslatának további 
lehetőségeit: környezetvédelem erősítése, 
Farkasréti Iskola felújítása, vagy az álta-
lunk vezetett Városgazdálkodási Bizott-
ság ellenőrzési jogosítványainak erősítése 
a feladatkörében stb.
 Nyitott tehát a politikai pálya is. Nem 
szabad ezeket a részeredményeket lebe-
csülni, hiszen saját választóink érdekében 
kötünk mindig kompromisszumokat! Ez 
a politikai képviselet: felelős magatartása 
nem a kivagyiság bármely oldalról történő 
elutasító álláspontja! További egyeztetési 
lehetőség adódik a bizottsági létszámok, a 
tisztségviselők területén is, megjegyzem: a 
Fidesz vezette kerületekben sem érvénye-
sül a választási paritás. Az 50-50%-os hata-

lomelosztás bizottsági szintig süllyeszthet-
né a döntésképtelenséget, ez adott esetben 
még konzerválhatja is a jelenlegi állapotot. 
Kérjen feladatot az ellenzék egyes kérdések 
bizottsági szintű irányítására, vagy jelöljön 
ki a programjának megfelelő feladatot, és 
szabja ezt feltételül ahelyett, hogy kizárólag 
a hatalom megszerzésére áhítozna!
 A Fidesz által képviselt probléma-
megoldó javaslatok 10 pontja közül 8 pont 
arról szól: mit kér az ellenzék a hatalom-
megosztásból, egyetlen pont csupán arról, 
ha feltételeiket a polgármester elfogadja, 
akkor „külön tárgyalást kezdeményezünk 
az általunk fontosnak ítélt kerületi problé-
mákról”. Milyen szegényes alku! Vagyis: 
„Ha mindent megadsz, amit kértem, szóba 
állok veled”. Ahelyett, hogy a „fontosnak 
ítélt kerületi problémákat”, illetve annak 
általuk jónak vélt megoldását tették volna 
a döntések feltételéül. Mennyivel jobban 
járna a kerület!
 Íme, ez is lehetne megoldás! Hatalom 
helyett kerületi érdek támogatása önzetlen 
képviselőként…

Milyen kérdésekre fektetné a hangsúlyt, ha a 
megegyezés lehetősége kínálkozik?

Elérkeztünk tehát a megoldások közül a 
valós feladatokhoz. Azt látja a választó-
polgár, hogy amíg a testület bizottsági 
helyeken huzakodik, addig nincs rend a 
közterületeken, a tanárok (joggal) elége-
detlenek a bennragadt bérjellegű juttatá-
saik miatt, állnak a rászorulók segélye-
zései, elmaradnak a klímaváltozás miatt 
fontos környezetvédelmi vizsgálatok, 
nem használható fel a zárszámadásból 
kétmilliárd forint, a táboroztatások, az 
étkezési hozzájárulás jelentősen drágul 
– mindez az elmaradt döntések miatt. 
Lenne bőven teendőnk sorolni, rangso-
rolni is nehéz lenne őket, de ha legalább 
azzal foglalkoznánk….
 Legfontosabb tehát, hogy megértessük 
a szembenálló felekkel, nem róluk szól a 
„játék”, hanem a kerület a tét. Nem kíván-
juk egyik féltől sem, hogy megalázó alkut 
kössön, pusztán csak azt, hogy a feladatok 
mentén egyeztessenek! Az MDF prog-
ramjával kezdtem, ezzel is fejezem be: fel-
adatom a kerületi környezetvédelem, köz-
terület-felügyelet, közbiztonság javítása, 
fenntartása, kapcsolattartás a civil szerve-
zetekkel, egyházakkal. Minden olyan ja-
vaslatot támogatok szavazatommal, amely 
a kerület érdekében születik, egyeztetni és 
egyezkedni is hajlandó vagyok, de kizáró-
lag a kerület érdekében, legyen az rövid-, 
vagy hosszú távú elképzelés.
 Ennek szellemében folytatjuk tárgya-
lásainkat valamennyi párttal és képviselő-
vel, abban a tudatban, hogy ezzel Újbuda 
érdekét szolgáljuk.

N. N.

MDF-álláspont: döntés felelősséggel
Interjú Fodor Vince alpolgármesterrel, az MDF XI. kerületi szervezet elnökével

Bemutatkoztak az újbudai közterület-
felügyelők a közös képviselők előtt. 
Egyelőre tízen vannak, de még várják 
a jelentkezőket. A Móricz Zsigmond 
körtér is teljesen átalakul – erről is 
többet tudhattunk meg Molnár Gyula 
polgármester tájékoztatójából.

A körtér teljes átalakulása a metróépítés 
függvénye. Molnár Gyula polgármester 
bemutatta azt a rajzot, amely a körtéri alul-
járó új részét ábrázolja, és melyből kiderült, 
hogy a Váli utca is elérhető lesz a föld alatt. 
 A közeljövőben megkezdődik a 
61-es villamos vonalának átvezetése a 
Bartók Béla úton, hiszen a villamost 
összekötik a Fehérvári úti vágányokkal. 
Emiatt ideiglenesen elszállítják a Mó-
ricz Zsigmond-szobrot, amely körülbe-

lül másfél év múlva új helyre, a körtér 
Fehérvári út felé eső részére kerül majd 
vissza, ahol jelentősen több tér jut majd 
a gyalogosoknak.
 A körtéri Gomba is szóba került a tá-
jékoztatón. A polgármester kiemelte, hogy 
mindenképpen a közösségi hasznosítás-
ban gondolkodik a kerület. Több körtéri 
ház közös képviselője azt kérte, Újbuda 
Önkormányzata is figyeljen arra, hogy a 
villamosvágányok építésénél olyan szer-
kezet készüljön, amelyen a legkisebb zajjal 
közlekednek a villamosok. 
 A közös képviselők előtt bemutat-
kozott dr. Kovács Sándor is, az Újbudai 
Közterület-felügyelet vezetője, aki ismer-
tette céljait, amelyeket már korábban az 
Újbuda olvasóival is megosztott.

 D. K.

Közös Képviselők Klubja

Átalakul a körtér

A közterület-felügyelet vezetője, dr. Kovács Sándor (jobbra) a közös képviselőkkel találkozott

Az Újbudát május végétől a DTSA Mar-
keting Kft. terjeszti. Hétfőtől péntekig 
12 és 13 óra között telefonon közölhetik 
tapasztalataikat, észrevételeiket a 784-
94-45-ös számon. A hét többi idősza-
kában pedig üzenetet hagyhatnak, vagy 
faxot küldhetnek. Az info@dtsa.hu  
e-mailcímen pedig elektronikus formá-
ban üzenhetnek a terjesztőnek. Kérjük 
önöket, hogy segítsék a terjesztők be-
jutását a lépcsőházakba, így azok, akik 
napközben be tudják engedni őket a 
lépcsőházakba, vagy hajlandóak meg-
adni a belépési kódjukat, keressék a 
terjesztőt telefonon vagy e-mailben. 
Ugyanitt szórólap-terjesztői munkára 
is lehet jelentkezni.

Információk az Újbuda 
újság terjesztésével 
kapcsolatosan
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Veresné Krajcár Izabella alpolgármes-
ter előterjesztésében Újbuda képvi-
selő-testülete 2008. június 19-i ülésén 
módosította a szociális és gyermekjó-
léti támogatásokról szóló rendeletét. 
Az alpolgármester asszonyt a legfon-
tosabb változásokról kérdeztük:

– A képviselő-testület egyhangúlag fogad-
ta el a módosító rendeletet, amely számos 
területen megnöveli az egyes támogatások 
hozzáférési lehetőségeit, illetve új támoga-
tásokat vezet be.
 Kibővült a méltányossági közgyógy-
ellátásra jogosultak köre, az ellátáshoz 
szükséges egyéni gyógyszerkeret alsó ha-
tára 6000 forintra csökkent. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás esetében kike-
rült a jogosultságot akadályozó vagyonele-
mek köréből a kiskorú gyermeket nevelő 
család, illetve a fogyatékkal élő közeli hoz-
zátartozó esetén a család tulajdonában levő 
személygépjármű. A temetési segélykére-
lemnél a nyugdíjminimum százszorosát 
– a 2008 évben 2 850 000 forintot – meg 
nem haladó vagyon esetében lehetőség 
nyílik a támogatás megállapítására, ha az 
egyéb feltételeknek megfelel a kérelmező. 
 Az oktatási-nevelési intézményekben 
8000 forint értékű tanévkezdési támo-
gatást, továbbá ötven-, hetvenöt, illetve 
kilencvenszázalékos mértékben nyújtott 
étkezési térítési díjkedvezményt biztosít 
az Önkormányzat a rászorulók részére. 
A tanévkezdési támogatás megállapítása 
a tanév kezdetén, évente egy alkalommal, 
a tanintézményekben, az étkezési térítési 
díjkedvezmény megállapítása pedig va-
lamennyi gyermekintézményben fél évre 
szólóan, évente két alkalommal történik. 
További tájékoztatást a gyermekintézmé-
nyek vezetői augusztus utolsó napjaitól 
nyújtanak.
 A szociális étkeztetés térítési díja, a 
házi segítségnyújtás óradíja, továbbá a tá-
mogató szolgáltatás kilométerdíja a rende-
let hatályba lépésének napjától csökken.

Azokat a kérelmezőket, akiknek kérel-
mét 2008-ban el kellett utasítani, de a 
módosítás következtében jogosulttá 
váltak a közgyógyellátásra, a Polgár-
mesteri Hivatal ügyintézői minden 
esetben telefonon vagy írásban megke-
resik. Az esetek túlnyomó többségében 
az ellátás megállapításához további 
iratok becsatolására nem lesz szükség. 
A Polgármesteri Hivatal a szükséges 
eljárást a korábban benyújtott kérelem 
mellékletei alapján lefolytatja.

Kibővült  
a szociális 
ellátottak köre 

Csökkenő térítési díjak

A kérelmezők figyelmébe

Az elmúlt hét végén két testvérvárosban is képviseltette magát Újbuda. Felső képünkön 
fotó- és grafikakiállításunk Stuttgart Bad Cannstattban, alsó képünkön a lengyelországi 
Ustron, ahol a főtéren felavatták  Budapest márványtábláját, a főváros címerével. Képes 
beszámolónkat következő számunkban olvashatják. 
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Horváthné Fejes Ágnes, Vekerdy Ferenc, Fülöp Géza és Záhonyi Győző
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Volt egyszer egy Állami Gazdaságok 
és Erdők Minisztériuma, annak is egy 
szervezéssel és tervezéssel foglalkozó 
vállalata, az AGROTERV. 1953-ban, 
amikor ez utóbbit alapították, a kora-
beli államigazgatás tárcái rendre létre-
hozták a maguk tervezőirodáit. 

Azt már csak kevesen tudják, hogy ez 
a rendszer mennyire volt életképes és 
hatékony, de ezek a kevesek ma nosz-
talgiával emlékeznek az akkori szak-
mai munkára, barátságokra, társakra. 
Az AGROTERV Baráti Kör tagjai most, 
55 évvel később is ragaszkodnak közös 
múltjukhoz, még akkor is, ha időköz-
ben az egyéni utak javarészt egymástól 
független pályán kanyarogtak.

A Budai Klub Galériában találkoztak leg-
utóbb az AGROTERV Baráti Kör tagjai. 
22 éve még majd’ 250-en, a múlt hónap-
ban pedig mintegy hetvenen emlékeztek 
a régi időkre, és vitatták meg, mit hoztak 
az új szelek. Nem volt híja a szakmai be-
szélgetéseknek, és noha ők is sokfélék, a 

hétköznapok kommentálása, a különböző 
társadalmi kérdések is leplezetlenül terí-
tékre kerültek. A sokat látottak bölcsessé-
gével emlegették az utóbbi évtizedekben 
átélt világ- és belpolitikai történéseket, és 
az asztaltársaságok témái között méltó he-
lyet kaptak a családi beszámolók.
 A baráti kör emlékei nem szállnak el a 
sajnos egyre fogyatkozó közösség találko-
zásai után sem, hiszen szinte minden moz-

Ötvenöt év: AGROTERV Baráti Kör

Ragaszkodnak közös múltjukhoz

Újabb esemény az ÚTC tömegsport-
szakosztályában: a következő szezont 
Újbuda Kerületi Asztalitenisz-bajnok-
ság néven kezdik a pingpongosok.

1958 tavaszán az I., II. és XII. kerület lako-
sainak egyik fontos célja volt a rendszeres 
sportolás. Akkoriban azonban ez nem volt 
olyan egyszerű, ezért létrehozták a Kerü-
leti Asztalitenisz Szövetséget, amely segí-
tett a szervezésben. A felvétel jelentkezés 
alapján történt, így bárki beléphetett, aki 
szeretett volna egy kicsit játszani. 22 év-
vel később már a XI. kerület volt a sport-
kör központja. A Gamma pályán folytak 
az edzések és a versenyek, ahol több ezer 
sportolni vágyó fordult meg 
az évek alatt. Jelenleg is 
400–500 fő sportol 
évente ebben a 
sportágban ke-
rületi szinten.
 Ez a nagy 
népszerűség-
nek örvendő 
sportkör, va-
lamint a több 
száz pingpongozó 
sportolási lehetősége került 
bizonytalan helyzetbe az utóbbi hónapok-
ban. Felmerült annak is a lehetősége, hogy 
anyagi okok miatt idén már nem tudják 
megrendezni a bajnokságot. Hónapokon 
keresztül felfokozott hangulatban, ag-
gódva folytak az útkeresések, amikor az 
Újbuda Torna Club segítő kezet nyújtott. 
Az ÚTC felismerte, hogy nem veszhet el 
ennyi sportolni vágyó szórakozása, amely 
ráadásul évtizedeken keresztül hagyo-
mánnyá vált a XI. kerületben, ezért min-
denképpen támogatni kívánta az asztali-
teniszezőket. Vladár László, az ÚTC alel-
nöke számos edzést látogatott meg, ahol 

szembesült a sportolók elkeseredettségével 
és félelmével. Ezen keresztül szembetűnő 
volt az a kohéziós erő is, amely meggyőzte 
őt ennek a sportágnak a létjogosultságáról, 
valamint a sportolók elszántságáról.
 A megállapodáskor egy gálaedzés-le-
hetőséget biztosított az ÚTC vezetősége, 
ahol ünnepélyesen bejelentették: a sport-
élet folytatódik, illetve kiírják az Újbuda 
Kerületi Asztalitenisz-bajnokságot. A 
versenybizottságot Petőházi Imola, Csaba 
Elemér és Kollát Miklós képviselte, míg az 
ÚTC részéről Vladár László, Kékesi Krisz-

tina és Bernárd János je-
lent meg. Az eseményen 
a játékosok nagy megle-

petésére megjelent Faházi 
János is, aki annak idején 

alapító tagja volt a kerület 
legnagyobb sportklub-
jának, hogy személyé-
vel támogatásáról biz-
tosítsa a versenyzőket. 
Tehát örömmel jelent-

jük: a bajnokság folytató-
dik!

 A  l e b o n y o l í t á s 
ugyanúgy működik, mint a pro-

fesszionális bajnokságban. Első és má-
sodosztályban indulnak a csapatok. Az 
első osztály győztese abszolút bajnok, 
ugyanezen osztály utolsó két helyezettje 
pedig osztályzót játszik a másodosztály 
2-3. helyezettjével. A másodosztály első 
helyezettje automatikusan feljut az első 
osztályba. A kétcsoportos első osztály-
ban folytatott bajnokság 1-3. helyezettjei 
rájátszásos körmérkőzéseken vesznek 
részt Újbuda bajnoki címéért. Az edzé-
sek és versenyek hétfőn, szerdán és pén-
teken 18 és 21 óra között zajlanak majd 6 
asztalon, a Mérnök utca ELTE sportpá-
lya termében.

Indul az Újbuda Kerületi Asztalitenisz-bajnokság

Az ÚTC megmenti a 
kerületi pingpongot?

VLADÁR LÁSZLÓ, 
AZ ÚTC ÜGYVEZETŐ ALELNÖKE:
– Megható volt ennyi sportszerető em-
ber közé kerülni, akik ilyen lelkesedés-
sel űzik ezt az amatőrbajnokságot profi 
mentalitással, amely életük részévé 
vált az évek során. Ezt támogatni kell, 
és példaként emlegetni.

KOLLÁT MIKLÓS ELNÖKHELYETTES:
– Óriási segítség nekünk Vladár László 
és az ÚTC támogatása. Már azzal, hogy 
a terembérlésnél, az érmek beszerzésé-
nél, a verseny lebonyolításánál számít-
hatunk a segítségükre. Ahhoz képest, 
hogy néhány hónapja azt sem tudtuk, 

zanat beépül a krónikába, a „Velünk történt 
meg…” című újságba, amelyet a kör tagjai 
maguk szerkesztenek, írnak, gondoznak. 
Nemcsak emlékek, korábbi találkozások, 
újkori meglepetések töltik meg ezt a kró-
nikát, hanem versek, képzőművészeti pro-
duktumok is tarkítják az elbeszéléseket. 
 Bár azt hihetnénk, hogy a közös 
múlt, a szakmai és generációs összetarto-
zás csupán azoknak tartalmas, akik e kör 
tagjai, de a beszélgetések és az évtizedes 
sztorik mai szemelvényei voltaképpen 
történelmi láncszemek. Azok közül is a 
legfontosabbak: szubjektív leképezései 
mindannak, amiről a mai felnőttek már 
csak dátumokat és hivatalosan „jóváha-
gyott” tényeket tudhatnak. 
 A májusban megjelent „Velünk történt 
meg…” amellett, hogy megemlékezik az 
idő közben elhunyt tagokról – köztük az 
AGROTERV alapító igazgatójáról, Izinger 
Pali bácsiról –, mesél például arról, miként 
találkozott 30 év után újra egykori kollé-
ganőjével, Zsuzsával a bélyeggyűjtés kap-
csán Izraelbe sodródott Éva. Köszöntötték 
a 93 éves korelnököt, Kismarthy Lechner 
Ödönt, Dönci bácsit, az AGROTERV ala-
pító főmérnökét. A sok történet között 
vannak vidámak és kevésbé örömtelik is, 
szóba kerül Recsk, szóba kerül 1956 is. Sok 
megélt és valódi történelmi mozaik, hite-
les forrásból. 
 Az AGROTERV Baráti Kör tagjai 
tehát különlegesen aktív és emlékeikre 
büszke emberek, akik nem tévednek im-
már: biztosan felismerik az értékes és az 
értéktelen közötti különbséget. Erről szól 
az is, ahogyan több mint fél évszázad el-
teltével is összetartoznak, és féltve óvják 
barátságukat.

Bárczy Andrea

Meggyőző fölénnyel lett aranyér-
mes az Újbuda Lágymányosi TC. 
1991–1992-es születésű, ifjúsági labda-
rúgó-csapata a Budapesti Labdarúgó 
Szövetség korcsoportos 2007/2008-as 
bajnokságán. 

A legtöbb lőtt góllal, néha igen látványos 
mérkőzésekkel bizonyította be ez a mint-
egy kéttucatnyi fiatal labdarúgó, hogy az 
egyesületben végzett, gyakran többéves 
izzadtságos munkának egyszer eljön a si-
kere. A csapat jövőre már kiemelt országos 
bajnokságban mutathatja meg tudását, ez 
pedig igen komoly kihívás. 
 A nyári, hagyományos balatonföldvári 
edzőtábor előtt még június végén Szicíliá-
ban vesznek részt egy nemzetközi tornán a 
csapat tagjai, kiegészülve néhány tehetsé-
ges, fiatalabb labdarúgóval. A kettő között 
azért van idő a pihenésre és feltöltődésre. 
 A bajnokságbeli siker fontos előjele 
volt már, hogy a BLSZ téli futsal teremlab-
darúgó-tornáján decemberben a kiírt hat 
korcsoportból kettőben (1991-es és 1992-
es korcsoport) aranyérmesek lettek több 
különdíjjal, míg a másik két benevezett 
korcsoportban (1990-es és 1993-as) bronz-
érmet szereztek az újbudai labdarúgók.
 – Büszkén mondhatjuk, hogy az 
Újbuda név hallatán Békéscsabától Kis-
pesten át Sopronig már odafigyelnek ránk, 
éppúgy az utánpótlás serdülő és ifjúsági 
labdarúgóira vagy éppen a Verebes József 
mesteredző által koordinált Vác-Újbuda 
LTC NB II-es felnőtt labdarúgó-csapatá-

ra. Bízunk abban, hogy labdarúgó-szak-
osztályunk építő munkája az egyesület 
minden korosztályát a jegyzett csapatok 
közé emeli. – vélekedik Vladár László, 
az Újbuda TC. ügyvezetője, összegezve 
némiképp az évet.
 – Az őrmezei vasutas pálya megszűné-
se után egyébként a munka súlypontja át-
helyeződött, a kelenvölgyi új sportcentrum 

Újbudai focisták bajnoki győzelme
Az 1991–92-es születésű korosztály sikere

Álló sor: (balról jobbra) Vladár László (ügyvezető elnök), Hmedan Salem, Bódi Roland, Majoros 
Bence, Bretus Attila, Petrovics Gábor, Radványi Monir, Kelemen Gusztáv (edző), Harmati Imre, 
Vendégh Zsolt, Abuzant Jakab, Balogh Levente, Abuzant József, Uti Dávid, Czakó András (edző).
Guggoló sor: (balról jobbra) Vladár Tamás, Bódi Gergely, Gergő Mihály, Sós Ádám, Balázs Viktor, 
Sohajda Csongor, Rao Mátyás, Schwetz Dániel, Balazsin András.

lett az otthona labdarúgóinknak, és az itt 
megépített nagy műfüves pálya minőségi 
előrelépést jelentett. Fontos újdonság, hogy 
nemsokára beindul az Újbuda TC. honlap-
ja is, mely friss információk tárházát nyújtja 
majd a sport iránt érdeklődőknek. 
 Hajrá Újbuda! Hajrá Lágymányos!

Vendégh Zsolt
Újbuda TC.

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának megbízásából elkészült a Buda-
örsi út–Bajmóci utca–Holdvilág utca által 
határolt terület kerületi szabályozási terve, 
melyet az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
9. § (6) bekezdése értelmében 2008. június 
19-július 19. közötti időszakban a Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. 
emeleti hirdetőtábláján teszünk közzé (XI. 
ker. Bocskai út 39–41.)
 Az érintettek a tervre vonatkozóan rész-
letes tájékoztatást a kifüggesztés ideje 
alatt ügyfélfogadási időben a Főépítészi 
Irodán (Zsombolyai u. 5. II. emelet 209. 
szoba) kérhetnek.

Közlemény

együtt maradhatunk-e, most pedig már 
bajnokságról beszélünk… Köszönjük!

CSABA ELEMÉR, A LEGIDŐSEBB TAG, 
A VERSENYBIZOTTSÁG TITKÁRA:
– Nagyon boldog vagyok, hogy megol-
dódott a helyzetünk. Nekünk fontos a 
mozgás, és az átszervezés miatt úgy tűnt, 
hogy ennek vége. Szerencsére ez nem kö-
vetkezett be, az Újbuda Torna Club meg-
mentett minket.

PETŐHÁZI IMOLA VERSENYZŐ:
– Az ég küldte nekünk Vladár urat. Köszö-
nettel tartozunk neki, hogy felkarolt ben-
nünket, segíti és támogatja a sportkört.

Hétfejű Tündér a Kamaraerdőben

A Hétfejű Tündér című gyerekdarabot mutatták be a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban a helyszínen 
táborozó IX., V. és XI. kerületi iskolásoknak. A Budaörsi Játékszín társulata minden évben meg-
lepi a fiatalokat egy vidám nyári előadással. 

A társasházak gázhálózatának és 
kéményeinek felújítását támogatta 
idén Újbuda Önkormányzata. A lakó-
házak összesen 100 milliós támogatást 
nyerhettek el pályázaton. 

Újbudán évek óta pályázattal segítik a 4 
lakásosnál nagyobb társasházak felújítá-
sait. Ez a pályázat független a Panelprog-
ramtól, mivel ebben hagyományos építésű 
házak is pályázhatnak. 
 2008-ban is elsősorban az életveszély 
elhárítását szolgáló munkákat támogatta a 
kerületi Önkormányzat, így a házak gáz-
vezetékeinek és a kémények felújítását. 
 A 188 nyertes pályázatból ösz-
szesen 62 ház kért támogatást 
gázvezetékek, 77 pedig a kémé-
nyek renoválására. A többi ház 
homlokzatfelújításra, a szel-
lőzőrendszer korszerűsítésre 
nyílászárók cseréjére, illetve 
különféle szigetelési mun-
kákra pályázott. 
 A támogatás mér-
téke 4–12 lakásos há-
zaknál maximum 400 
ezer forint, 13–30 laká-
sosaknál 600 ezer, 31–
100 lakásos házaknál 
1,2 millió, 101 lakásnál 
nagyobb társasháznál 
pedig 2 millió forint, de 
nem lehet több a beke-
rülési összeg 40%-ánál.

1993-tól 2007-ig összesen 1,3 milliárd fo-
rint támogatást kaptak a kerületi társas-
házak a felújításra. A Panelprogram ke-
retében pedig összesen eddig 1,1 milliárd 
forintos kerületi felújítási támogatáshoz 
jutottak a lakók. 

Újbuda Önkormányzata

100 milliós támogatás 
a társasházaknak

Az életveszély elhárítására ad pénzt az önkormányzat

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 
július 1-jén, kedden a köztiszviselők nap-
ján az APEH valamennyi hivatali egysége, 
ügyfélszolgálata és ügyfélszolgálati kiren-
deltsége zárva tart.

APEH-tájékoztató
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Újbuda-szerte az elmúlt hétvégén 
ballagtak el a nyolcadikos tanulók, így 
történt ez a Keveháza Utcai Általános 
Iskolában is. Az ünnepségen kitüntet-
ték a legjobb teljesítményt nyújtó diá-
kokat, az ehhez szükséges támogatást 
pedig egy civil szervezet és egy helyi 
képviselő biztosította.

Hatvan nyolcadikos tanuló ballagott el 
a Keveháza Utcai Általános Iskolából, 
és az intézmény nevelőtestülete ebből az 
alkalomból tüntette ki emlékplakettel 
azt a három diákot, akik a nyolc éven 
keresztül végig kitűnő tanulók voltak. 
Az emlékplaketteket dr. Bács Már-
ton alpolgármester adta át. Dr. Ecsedi 
Andorné, az iskola igazgatója elmondta, 
idén különösen meghatódott a búcsú-
záskor, hiszen az összes végzős felvételt 
nyert valamilyen szakközépiskolába 
vagy gimnáziumba.
 Az igazgatónő beszédében arról is 
szólt, hogy visszavárják az öregdiákokat, 
ami szavai szerint nem csupán egy formá-
lis gesztus. Az idei negyvenéves évforduló 
után minden évben ünnepelni fognak, 
amire a volt „kevések” is meghívást kap-
nak. Az intézményvezető szerint ez azért 
is fontos, hogy az idősebbek példát mutas-
sanak az új generációnak, „hiszen gyerek a 
gyerekre jobban hat, mint mi, felnőttek”, 
tette hozzá mosolyogva.

A ballagáshoz hasonló iskolai rendezvé-
nyekhez természetesen anyagi háttér is 
szükséges, ezért a Kelenföldiek Egyesüle-
te is beszállt a legjobb teljesítményt nyújtó 
diákok támogatásába. A civil szervezet 
három könyvutalvánnyal támogatta a 
kitűnő tanulókat, ugyanezt pedig a Budai 
Sport Általános Iskolában is megtette. Az 
egyesület emellett egy pályázaton nyert 
160 ezer forintos keretből 10 rászoru-

Elballagtak a nyolcadikosok a Keveháza utcában

Mindenki továbbtanul

Ami a Skála alatt volt
Kiállítás Aquincumban a tavalyi ásatások leleteiből

ló keveházás diáknak biztosította, hogy 
nyaralni menjen Zsámbékra.
 Az egyesület emellett rendszeresen vé-
gez egészségügyi szűréseket a térség isko-
láiban, tavasszal és ősszel pedig takarítási 
akciókat rendez. Németh Katalin, a szerve-
zet elnöke elmondta, Wieszt János képvise-
lő és a polgármester is segítette a munká-
jukat abban, hogy az említett intézmények 
pluszforrásokat kapjanak. Az eseményen 
részt vevő Tóthné Vécsey Éva önkormány-
zati képviselő azt is hozzátette, minden év-
ben egy erre a célra szánt 300 ezer forintos 
keretből segítik az iskola működését.

Török Dániel
www.ujbuda.hu/0806-ballagas

Van új a föld alatt címmel válogatást 
mutat be a 2007. év legszebb ásatási 
leleteiből az Aquincumi Múzeum. Az 
időszaki tárlat az intézmény régi kiállí-
tási épületében látható.

Az Aquincumi Múzeum immár tizen-
kettedik alkalommal rendezi meg hagyo-
mányos kiállítását, ahol minden eddiginél 
nagyobb alapterületen tekinthetők meg a 
tavaly előkerült régészeti leletek. A múze-
um munkatár-
sai hetven ása-
tást végeztek 
a fővárosban, 
melyek során 
közel kétszáz-
ezer leletre 
bukkantak. Az 
ebből készült 
válogatás fel-
öleli az őskor, a 
római foglalás 
időszakának, 
va la m i nt  a 
népvándorlás 
korának össze-
sen több mint 
tízezer évét.
 A tá rlat 
kiemelkedő és 
ritka lelete egy 
életnagyságú, díszpáncélos római katonát 
ábrázoló szobor, amely egy temető feltárá-
sakor került elő, de az újbudaiak számára 
talán még érdekesebb lehet mindaz, amit 
a leendő újbudai városközpont területén 
találtak.
 Az egykori Skála területén számos 
leletre bukkantak a régészek. Az innen 
előkerült kiállított tárgyak közt láthatunk 
például hétezer éves edényt és kőpengéket, 
mintegy ötezer évvel ez előttről pedig – 
késő rézkori Baden-kultúrából – geomet-
rikus mintával díszített házfaltapasztások 

töredékét. Különleges leletnek számít az 
az arcábrázolással ellátott palack alakú 
edény, amelyet az újkőkor középső sza-
kaszába készítettek. Jelentőségét az adja, 
hogy nem telepobjektumban, hanem egy 
feltehetően kultikus céllal feláldozott sírjá-
ból került elő, azt bizonyítandó, hogy ezt 
az edénytípust nem csak a mindennapi 
életben használták.
 A római korból számtalan tárgyra 
bukkantak a Skála-ásatáson. Találtak több 

első századi 
fibulát (ruha-
kapcsot), ke-
rámiapoharat, 
orsógombokat. 
A római korból 
s z á r m a z n a k 
azok az érmek 
is, amelyeken 
G e r m a n i c u s 
vag y éppen 
Ve s p a s i a nu s 
császár képmá-
sa látható.
 Az Aquin-
cumi Múzeum 
időszaki tárla-
tának nem csu-
pán a Skála he-
lyéről előkerült 
leletek miatt 

van újbudai vonatkozása, hiszen a madár-
hegyi építkezések területéről is több, sok 
száz évvel ezelőtt készült tárgy került a fel-
színre. Ezüstgyűrű a római korból, boros-
tyánlevél- és indadíszítésű terra sigillata 
váza, második századi mécses, vagy éppen 
egy oltárkő, tetején az áldozat számára vájt 
mélyedéssel – ezeket mind-mind a Ma-
dárhegy földje rejtette egészen tavalyig.
 A Van új a föld alatt című kiállítást T. 
Láng Orsolya rendezte, és október 31-éig 
látogatható.

(rózsa)

A tanítási időszak végével megkezdő-
dött a szünidő, amikor minden diák 
leginkább nyaralni vágyik. Már aki 
teheti. 

Sok olyan család van ugyanis, amely kis-
pénzből él, ezért nem engedheti meg ma-
gának a nyári kiruccanásokat. Az ilyen 
családokban élő, szociálisan rászoruló 
diákoknak szervez tábort Újbuda Önkor-
mányzata már 10. éve Soltvadkerti üdülő-
jébe. A Szabadidő és Sportosztály ebben az 
évben azonban arculatot váltott, a gyerekek 
döntésének megfelelően Újbuda Eleven 
Sporttábor néven fut tovább a program.
 Nagy József, a Sportosztály vezetője 
elmondta, idén a tavalyihoz képest is szín-
vonalasabb programokkal készültek, talán 
ennek is köszönhető a nagy érdeklődés. 86 
diák indult el Soltvadkertre, így a 92 férő-
helyes tábort majdnem megtöltötték. Az 
induláskor számos kerületi általános iskola 
képviseltette magát a második osztálytól a 
hatodikosig. A diákok pedig valóban nem 

unatkozhatnak az önkormányzati nyara-
láson. Egész napos kirándulást szerveztek 
ugyanis Szegedre és Ópusztaszerre, de 
Kecskemétet és Kiskőröst, Petőfi szülőhely-

Indulás előtti névsor ellenőrzés

Nyaralni indultak a kisiskolások
Az Önkormányzat segíti a szociálisan rászoruló diákokat

ét is meglátogatják majd. A szervező hozzá-
tette, természetesen a sport sem maradhat 
ki a kínálatból, focibajnokságon és váltóver-
senyeken vehetnek részt a kerület tanulói.

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 
Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 
17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati 
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.), 
és a Humánszolgálati Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1113 
Budapest, Zsombolyai u. 4.) és letölthetők az Önkormányzat 
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.). 
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp László 
Sportolói Ösztöndíj”.
Az ösztöndíjak adományozásáról az Önkormányzat Szociális, Lakás és 
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.

Budapest, 2008. május 27.   
    

Molnár Gyula polgármester

A Petőfi híd budai hídfőjénél működő 
szabadtéri szórakozóhelyek környékének 
rendben tartására, a lakossági kérések, 
panaszok hatékony kezelésére, a környék 
élhetőségének javítására.


Az Irinyi József utca, Karinthy Frigyes út, 
Egry József utca, Bogdánfy utca heti négy-
szeri (ebből kétszer szombat és vasárnap) 
takarítása (kézi takarítás és gépi locsolás-
mosás) a kora reggeli időszakban, elsősor-
ban a járdákon.


A Saru utcai park, a Lágymányosi la-
kótelep házai közötti zöld területek, a 
Bogdánfy utca házai közötti zöld területek 
takarítási, szemétszedési munkáinak el-
végzése heti három alkalommal. A Karin-
thy Frigyes úti fasor takarítási, fenntartási 
munkáinak elvégzése legalább kéthetente. 
A Zöld Pardon melletti háború áldozatai-
nak emlékművének rendszeres felügyele-
te, takarítása.


A tömegközlekedési járművek érintett 
megállóinak (villamosmegállók: Petőfi 
híd budai hídfő, Budafoki út; buszmegál-
lók: Petőfi híd budai hídfő két irányban) 
kora reggeli takarítása.


Ingyenes, 24 órás személyes telefonos ügy-
félszolgálat a létrejövő kerületi közterület-

felügyelet működtetésében, mely kapcso-
latot tart a rendőrséggel és más érintett 
szervezetekkel, szükség esetén intézkedik.


Személyes jelenlét este 7 órától reggel 6 
óráig, a közterület-felügyelet alkalma-
zottai ellenőrzik a közterületi alkoholfo-
gyasztás, a garázdaság, a rendzavarás és 
randalírozás által leggyakrabban érintett 
területeket.


Folyamatos élő, erős rendőri jelenlét, 
mindemellett – szükség esetén – a Ber-
csényi utcai rendőrségi körzeti megbízotti 
irodában kivonuló szolgálat létrehozása, 
hogy lehetőség legyen az azonnali beavat-
kozásra az érintett területen. A térfigyelő-
kamerarendszer kerületi megfigyelőinek 
bérét legalább a budapesti átlag szintjére 

kell emelni. A kamerarendszer biztonsá-
gos és állandó működtetését biztosítani 
kell.


Zajterhelés határértékeinek betartatása 
érdekében önkormányzati pénzügyi kere-
tet kell biztosítani az Irinyi József utcában 
található társasházak/lakásszövetkezetek 
számára, melyből egy általuk megbízott 
zajszakértő igénybevételére lenne lehető-
ségük tetszőleges időpontban a zajszint 
ellenőrzésére.


Közterületi alkoholfogyasztást tiltó táblák 
kihelyezése a maximális bírság összegé-
nek feltüntetésével az érintett területen, 
különös tekintettel a Saru utcai parkra, a 
Karinthy Frigyes útra, az Irinyi József u. 
páros oldalára és az ott található szeszes 
ital árusításra jogosult boltokra.


Boltokban történő szeszes ital árusítás 
időbeli (este 9 és hajnali 5 óra közötti) kor-
látozása jogszabályi (rendeleti) lehetőségé-
nek megvizsgálása.



A képviselő-testület a 33 jelenlévő egyhangú szavazatával határozott 
arról, hogy a Petőfi híd budai hídfőjénél működő zenés szórakozóhelyek 
környékének élhetővé tételéért készített intézkedési tervben foglaltakkal 
egyetértenek. Ennek értelmében többek között a polgármester a követ-
kező testületi ülésre benyújtja a szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyit-
vatartási rendjére vonatkozó rendelettervezetet is. 

Intézkedési terv a szórakozóhelyekről 
Lapzárta után érkezett

Vizsgálóbizottság felállítását kezde-
ményezi a Fidesz a Zöld Pardon és a 
Rio nevezetű szórakozóhelyekkel kap-
csolatban napvilágot látott problémák 
tisztázására. – Ugyanis elvártuk volna 
Molnár Gyula polgármestertől, hogy 
intézkedik a jogszerűtlenül használt 
terület bérleti díjának pótlásáról, és az 
illegálisan elfoglalt 
közpark azonnali 
birtokvédelmé-
ről. Mivel ez nem 
történt meg, egy 
vizsgálóbizottság-
nak kell választ 
adnia arra: miként 
állhatnak egye-
sek a törvények 
felett úgy, hogy ebben még a hivatal is 
segíti őket – nyilatkozta az Újbudának 
Kupper András. 
 A XI. kerületi Fidesz frakcióvezető-
je emlékeztetett rá, hogy a Rio és a ZP 
jogszerűtlenül használja, illetve zárja 
el a kerülettől a közparkok egy részét. 
Ráadásul mindezekért évek óta nem 
fizet arányos közterület-használati dí-
jat. Becslések szerint az Önkormány-
zat milliárdos nagyságrendben esett 
el bevételektől. Nincs elfogadható ma-
gyarázat arra, miért hagyta szó nélkül 
az Önkormányzat az engedélyezettnél 
lényegesen nagyobb beépítést, és a köz-
parkok tönkretételét. Mindezt csak te-
tézi az, hogy ezen „intézmények” mű-
ködése a helyben lakók felháborodásá-
val jár együtt. Az Önkormányzatnak 

elemi érdeke, hogy az elmaradt és jogos 
bevételeit behajtsa, továbbá kötelessége a 
lakosság érdekeit képviselni.
 A Fidesz frakcióvezetője ugyanak-
kor elismerte: nyilván ők is hibásak ab-
ban, hogy ezeket a visszaéléseket eddig 
nem vették észre. Meg kell azonban azt 
is érteni, mondta, hogy nem „léphetik 
le” a vendéglátóegységeket azt vizsgálva, 
a valóságban hány négyzetmétert foglal-
nak el. Nem ellenőrizhetik személyesen 
minden egyes szerződés betartását sem. 
Most arra készülnek, hogy egy vizsgáló-
bizottság áttekintse az ügyben keletke-
zett valamennyi dokumentumot.
 A helyzetet nehezíti az is, hogy Bu-
dapesten nincs egységes, mindenkire 
érvényes csendrendelet. Az önkormány-
zatok joga szabályozni a nyitvatartás 
rendjét. A kerületi Fidesz-frakció egy 
olyan rendeletet szeretne elfogadtatni, 
amely többek között a vendéglátóüzletek 
teraszainak nyitva tartását szabályozza. 
 – Nyitottak vagyunk a javaslatokra, 
közösen kell eldöntenünk, hogy a regge-
lig tartó nyitva tartást csak a hétvégekre 
korlátozzuk-e. Budapesten a XV. kerület 
hozott olyan rendeletet, amely értel-
mében a vendéglátó-ipari üzletek 22 és 
6 óra között nem tarthatnak nyitva, a 
pénteki és a szombati nap kivételével. 
A Belváros két éve szabályozta ezt: ott a 
teraszok 24 és 6 óra között nem üzemel-
hetnek. Most Újbudán a sor, hogy te-
gyen a zajszennyezések ellen – fogalma-
zott Kupper András, aki a javaslatokat a  
fidesz11@fidesz.hu emailcímre várja.

A Fidesz vizsgálóbizottságot 
javasol a Zöld Pardon ügyében
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Újbuda önkormányzata idén is szeretné köszönteni azon polgárait, akik 
legalább fél évszázada élnek, dolgoznak a kerületben, vagy most ünneplik 
aranylakodalmukat. Idén, eltérően a tavalyi gyakorlattól, azon kerületi lako-
sok jelentkezését várjuk, akik 1933. december 31. előtt, 1938. január 1. és 1938. 
december 31., vagy 1948. január 1. és 1948. december 31. illetve 1958. január 1. 
és 1958. december 31. között kötöttek házasságot a XI. kerületben, vagy ebben 
az időben költöztek a XI. kerületbe, illetőleg szerezték meg képesítésüket. 

A JELENTKEZŐ NEVE:

Mely eseményről kér oklevelet? (csak egy jelölhető meg!):

1. Házassági évforduló:

     A házastárs neve:

     Házasságkötés éve: 

2. Képesítés

     Képesítés típusa:

     Szerzésének éve:

3. A kerületben él:

     A költözés éve:

A jelentkező értesítési címe:

A jelentkező esetleges e-mail címe:

A jelentkező telefonszáma/egyéb elérhetősége:

Megjegyzés (kérjük akkor kitölteni, 
ha szakmájában, vagy itteni életéhez köthetően 
szeretne valamit megjelentetni az oklevélen): 

A jelentkezés dátuma:

Aláírás (postai jelentkezés esetén):

Elektronikusan a www.ujbuda.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni, 
vagy e-mailben az evtizedek2008@ujbuda.hu címen az alábbi kérdések megválaszolásával!

Kérjük, hogy legkésőbb augusztus 15-ig az alábbi kérdőív kitöltésével jelentkezzenek 
a következő címen: 

ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN 2008 
Újbuda Önkormányzata, Domonkos Csaba, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Évtizedek Újbudán
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Megtartaná sportolási célokra a 
Tüske Csarnokot a térség ország-
gyűlési és önkormányzati képvi-
selője. A kereszténydemokrata 
Rétvári Bence és a fideszes Sölch 
Gellért a lágymányosi egyetemi 
épületek és az InfoPark mellett 
álló, félkész csarnok előtt tartott 
sajtótájékoztatót. 

Elfogadhatatlannak nevezték, 
hogy a kormányzat az eredeti ter-
veket megváltoztatva konferen-
cia-központként akarja befejezni 
az épületet. A két politikus sze-
rint nemcsak a sportolni vágyók-
nak lenne hátrányos, ha mégsem 
sportcsarnok lenne a Tüske, ha-
nem a közeli egyetemeknek is. 
Ugyanis az intézményeknek ed-
dig többletbevételt jelentett, hogy 
épületeiket, termeiket bérbe adták 
tanácskozásokra, rendezvényekre. 
Ha a szomszédban egy konferen-
cia-központ épül, akkor keveseb-
ben vennék bérbe az egyetemi 
helységeket. Korábban egyébként 
Újbuda vezetése is jelezte: készen 
áll arra, hogy átvegye az épületet, 

és közösen használja azt az egye-
temekkel. 
 A Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő májusban írt ki pályáza-
tot az 1994-ben elkezdett, majd 
félbehagyott Tüske Csarnok 
befejezésére és üzemeltetésére. 
A kormány még tavaly döntött 
úgy, hogy nem sportcsarnok 
lesz a területen, 
hanem itt 
épülhet föl 
– részben 

Mi legyen a Tüskéből?
Fergeteges roma folklórműsor 
június 27-én este 7 órakor a Fő-
városi Művelődési Házban.
A jó hangulatról Baranyi Kálmán 
cigányzenekara, Nova Brigitta, 
Khamaro, RomaneYle, Stefano, 
Ternipe, Romano Glaszó, Hódosi 
Borcsa és a gyermekek, Czippot 
Géza és Farkas Erzsébet Lyzi 
gondoskodik. Az ingyenes ren-
dezvényre mindenkit szeretet-
tel várunk!

Loli jag – Piros tűz
Ingyenes roma folklórest

A végelszámolás alatt álló adózónak 
kell-e 0729-es bevallást benyújtania 
2008. 06. 02-áig?
A végelszámolás alatt álló adózó 
a végelszámolás 12 hónaponként 
keletkezett üzleti éveiről a mérleg-
forduló napot (végelszámolás kez-
detét megelőző nap) követő 150. 
napig ad bevallást.

Elrontottam a 0729-es bevalláson a mér-
legadatokat, hogy tudom módosítani?

Amennyiben a bevallása hibásan 
a folyószámlára került, helyesbítő 
bevallás küldésével (ami szintén a 
0729-es bevallás), a helyes adatok 
ismételt kitöltésével, a főlapon 1-es 
kód jelölésével tudja az adatokat 
módosítani.

A 0729-es bevallást melyik nyomtatvá-
nyon lehet önellenőrizni?

Szintén 0729-es bevallás benyújtá-
sával kell az önellenőrzést elvégezni, 
a borítólapon jelölni kell ezt a tényt. 
A benyújtott bevallásban a módosí-
tott adatokkal korrigáltan az alapbe-

vallásban szerepeltetett valamennyi 
adatot meg kell ismételni, azonban 
adóelőlegek nem szerepelhetnek az 
önellenőrzési bevalláson. Az önel-
lenőrzési mellékleten pedig fel kell 
tüntetni az adó különbözetét, és az 
esetlegesen fizetendő önellenőrzési 
pótlék összegét.

Melyik bevallást kell benyújtania a 2008. 
01. 01-jétől az eva tv. hatálya alá áttérő 
társasági adóalanynak?

Az az adózó, aki a 2008. évre az 
eva tv. szerinti adózást első alka-
lommal választotta, a 2007. évi 
társasági adóbevallását a 0771EVA 
bevalláson teljesíti.

A 0629-es bevallást melyik nyomtatvá-
nyon lehet önellenőrizni?

A 2006. évi és az azt megelőző idő-
re vonatkozó bevallások önellen-
őrzésére a 0731-es bevallás szolgál.

Egy alapítvány kötelezett-e társasági 
adóbevallás benyújtására?

Az adóévben vállalkozási tevé-
kenységet nem végző alapítvány a 
0703-as, illetve 0705-ös bevalláson 
nyilatkozatot tehetett arról, hogy 
az adóévben vállalkozási tevé-
kenységből származó bevételt nem 
ért el, vagy e tevékenységéhez kap-
csolódóan költséget, ráfordítást 
nem számolt el. Amennyiben az 
érintett szervezet elmulasztotta a 
nyilatkozat megtételét, úgy a társa-
sági adóbevallást be kell nyújtania.

A 0629-es bevallást milyen bizonylaton 
lehet pótolni?

A 0629-es bevallást 2008. 12. 31-
éig eredeti nyomtatványon lehet 
benyújtani, azt követően – elévü-
lési időn belül – 0732-es nyomtat-
vány szolgál a pótlásra.

Kérdések az adózásról
Hogyan értesülök arról, hogy a bevallá-
som hibás, és hogyan tudom javítani?
A hibás bevallásokról az értesítés 
levélben történik. A kiértesítést 
követően a bevallás küldésére 
jogosult személy javító bevallás 
küldésével – a javítani kívánt be-
vallás vonalkódjának feltünteté-
sével –, a helyes adattartalommal 
kitöltött bevallás elküldésével ja-
víthatja a hibát. A javítani kívánt 
bevallás vonalkódja a levélen 
technikai kódként szerepel.

A 0729-es bevallás időszakának kezdete 
2007. 10. 15. Miért nem kell kitölteni a 
01-02-es lap H) I)  táblarészét?

A 2007. évi XXXIX. törvény 
egyes adótörvények módosítá-
sáról 2007. július 1-jei hatállyal 
vezette be a jövedelemminimum 
fogalmát. Amennyiben a beval-
lási időszak kezdete 2007. június 
30. utáni, nincs szükség megosz-
tásra, hiszen a teljes időszakra 
érvényes a jövedelemminimum 
szabálya.

Konferencia-központ vagy sportcsarnok

magántőkéből – Budapest leg-
nagyobb konferencia-központ-
ja. Rétvári Bence a tájékoztatón 
idézte a kormányfőt, aki még 
sportminiszterként többször is 
megerősítette: sportolni lehet 
majd az épületben. A most kiírt 
pályázat határideje június 24., 
ezután derülhet ki, mi lesz a 

Tüskével.
(gp)

A napokban egy Gazdagréten 
élő hölgy telefonált be szer-
kesztőségünkbe, hogy segítsé-
günket kérje. 

Egy internetes cég a szállodai „ne 
zavarjanak” táblát másolta le rek-
lámfogás céljából, és a lakótelepi la-
kások bejárati ajtajára függesztette. 
Ez akár jópofának is tűnhetne. De 
csak tűnhetne, akkor ha mindenki 
azonnal megtalálná. 
 Így viszont a szórólapok-
ból csak árulkodó jel maradt a 
betörők számára, hogy melyik 
lakásban nem jártak az elmúlt 
egy-két nap során. Vajon meddig 
mehetnek el a cégek a saját ma-
guk „ránktukmálásában”? Vajon 
nekünk meddig kell ezt tűrnünk? 
A válasz egyelőre várat magá-
ra. Mi csak annyit tudunk tenni, 
hogy felkészülünk mindenre, és 
nem hagyjuk magunkat becsap-
ni. Minden a rendszerváltás után 
kezdődött. Akkoriban nemcsak az 
üzletek kínálata lett jóval nagyobb, 
hanem a prospektusoké is. Sokszor 
azért vártuk a postást, hogy meg-
tudjuk, hol milyen akciós terméket 
tudunk vásárolni. Aztán telt-múlt 
az idő, megkaptuk az első névre 
szóló levelet, amelyet egy mul-
tinacionális cég vezérigazgatója 
kimondottan nekünk címzett, és 
egy speciális ajánlattal kedveske-
dett szerény személyünknek. Ak-
kor még meghatódtunk. Később 
már telefonon is felhívtak, igaz, 
választ már nem vártak, hiszen 
felvételről ment a „beszélgetés”, de 
tíz percen keresztül hallgathattuk 
a lehetőséget, amelyet a cég nyúj-
tott számunkra. 
 Aztán újabb váltás történt. 
Nyertesek lettünk. Vagy egy 
kocsikulcsot kaptunk, vagy három 
kérdést, amelynek megválaszolá-
sával – és mellékesen a termékek 
megrendelésével – boldog autótu-
lajdonosokká, vagy épp luxustu-
ristákká válhattunk volna. Csak 

hát pont pechünk volt, és más 
mehetett nyaralni, akinek a kilétét 
örök homály fedi (hozzáteszem, 
ilyen esetben a cégek nagyon sze-
retnek a személyiségi jogokra hi-
vatkozni). Az elmúlt tizennyolc év 
alatt mi is felnőttünk a feladathoz, 
hogy rájöjjünk, semmit nem ad-
nak ingyen. De még így, felkészül-
ten is érhetnek meglepetések. 
 Egyik jogász ismerősöm a kö-
zelmúltban vált csalók áldozatává. 
Így emlékszik vissza a történtekre: 
– Néhány nappal ezelőtt éppen a fe-
leségem feltöltőkártyás telefonja volt 
nálam átmenetileg, amikor jött egy 
hívás. Egy kedves, meggyőző stílusú 
hölgy volt az, aki a telefonszolgál-
tató ügyintézőjeként mutatkozott 
be, és azt mondta, hogy ameny-
nyiben a hívott szám tulajdonosa 
vagyok és teljesítek egy feltételt (ami 
egy 10 000 forintos feltöltőkártya 
megvásárlása volt), nyertem egy 
2 000 000 forintos bankkártyát. Azt 
mondta, hogy 15 percen belül vissza 
fog hívni, diktáljam be a kártyaso-
rozat számát, valamint a lekapart 
mező alatti számsort (de még ne 
töltsem fel a kártyámra), erre ő fog 
küldeni egy visszaigazoló SMS-t, 
majd ismét telefon és adategyeztetés. 
Persze kizárólag feltöltőkártyával le-
het megkapni a nyereményt, online 
feltöltés nem jó. Hirtelen történt 
minden, nem volt elég időm átgon-
dolni, és arra sem, hogy felhívjam 
az ügyfélszolgálatot, tényleg igaz-e 
a nyeremény. Ahogy bediktáltam a 
számsort és vártam a 2 perc leteltét, 
rájöttem, hogy átvertek. Sikerült be-
szélnem az ügyfélszolgálattal, meg-
hallgattak, közölték, hogy sajnos át-
vertek, megnézték a gépben, de már 
felhasználták az összeget. Az álügy-
intéző közölte, rögzítik a beszélgeté-
sünket, valamint azt is, hogy ez nem 
sorsolás lesz, hanem már a kisorsolt 
előfizetőket hívják fel. Nem vagyok 
hiszékeny ember, de ezt bevettem, 
és 10 000 forintom bánta.” 

Kelemen Angelika

Jelzés a betörőknek
A reklámok megkönnyítik az életünket?

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az APEH 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának  
Hamzsabégi út 18. szám alatti ügyfélszolgálati 
kirendeltsége JÚNIUS 21-ÉTŐL VÉGLEGESEN BEZÁR. 
AZ UTOLSÓ FÉLFOGADÁSI NAP: június 20. (péntek). 
A legközelebbi ügyfélszolgálat címe: 
Budapest, IX., Vaskapu utca 33–35.

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága

APEH-KÖZLEMÉNY

A kormány még tavaly döntött 
úgy, hogy nem sportcsarnok 
lesz a területen, 
hanem itt 
épülhet föl 
– részben 

pályázat határideje június 24., 
ezután derülhet ki, mi lesz a 

Tüskével.
(gp)

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

JÚNIUS 26. 21.00 Barabás Lőrinc Eklektric.
JÚNIUS 27. 20.00 Negative Art pres. Lake of 
Tears (S), Solarscream. JÚNIUS 28. 00.00 PEP! 
magazin születésnapi lapbemutató.
JÚLIUS 1. 20.00 Helmet (USA), VL45, Saint 
Petrol. JÚLIUS 7. 20.00 Lagwagon (USA), 
Hatóságilag Tilos. 
JÚLIUS 8. 20.00 Victor Wooten Band. 
Tetőterasz
JÚNIUS 25. 21.00 Barabás Lőrinc és barátai.
JÚNIUS 26. 21.00 Easy Juggling – Love 
Alliance. JÚNIUS 27. 21.00 PASO Ska, Reggae 
Club Special: Psychobilly Night – The Silver 
Shine, Semmi Komoly, Go Cat Go. JÚNIUS 
28. 21.00 Lollipop summer edition: Blond N’ 
Bass, Killbert, Sakal, Kovary + guest. JÚLIUS 
1. Malacka és a Tahó, Boogiemama, !hfhg!, 
Félóra (ex-Sajt). JÚLIUS 2. Barabás Lőrinc és ba-
rátai. JÚLIUS 3. Easy Juggling – Love Alliance. 
JÚLIUS 4. PASO Ska, Reggae Club – Copy Con 
meets Selekta Áfonya, PASO Soundsystem, 
Sound Sistaz. JÚLIUS 5. Casino Bangkok 
Terasz – Sinko & Wamzer (Hotel Northpole), 
Dr Zoidberg (NVC), Subotage (NVC), Ioda & 
Tempo! (NVC). JÚLIUS 7. Goulasch Exotica.

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

KEDD 14.00 Döngicsélő nyugdíjasklub, 17.00 
Callanetics, 19.00 AKH Hobbi Táncklub: kubai 
salsa kezdő, 20.00 haladó. CSÜTÖRTÖK 17.00 
Callanetics, 19.00 AKH Hobbi Táncklub: 
Los Angeles-i kezdő, 20.00 haladó.
PÉNTEK 19.15 AKH Hobbi Táncklub: társastánc 
kezdő, 20.15 AKH Hobbi Táncklub: haladó.
JÚLIUS 9., 16. 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre.

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

JÚLIUS 1. ÉS AUGUSZTUS 22. között a BMK nyitva 
tartása az alábbiak szerint alakul: hétfő, csü-

KIÁLLÍTÁSOK

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.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. 
JÚLIUS 18-ÁIG „Diszkréció” Bernáth András, 
Braun András, Elekes Károly, Erdélyi Gábor, 
Szabó Ádám és Szíj Kamilla  közös kiállítása. 
Megtekinthető munkanapokon 12–18 óráig, 
szombaton 10–14 óráig. 

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

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚLIUS 15-ÉIG Magyar Városok – Magyar 
Művészek – csoportos kiállítás.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7. 
JÚNIUS 29-ÉIG Rehberger Ildikó selyemkép 
festő kiállítása tekinthető meg.

DANUBIUS HOTEL GELLÉRT 
Szent Gellért tér 1., Tea Szalon 
JÚLIUS 12-ÉIG Csepregi György képzőművész 
és zeneszerző munkái láthatók 

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚNIUS 27.–JÚLIUS 11. a Dávid Művészeti 
Szabadiskola növendékeinek alkotásai 
láthatók. 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.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4. 
JÚLIUS 1.–AUGUSZTUS 31. „Portréfestést vál-
lalunk” Fehér László, Kovács-Gombos Gábor, 
Kovács-Gombos Dávid, Salamon György és 
Szegedi Csaba kiállítása.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
JÚLIUS 9-ÉIG Ruttka Ferenc festőművész 
kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 10 
és 20 óra között.

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.

MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés.
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-
ség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi 
istentisztelet. 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 gyermek-
foglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 

törtök 9–19, kedd, szerda, péntek 9–17 óráig. 
Szombaton és vasárnap zárva! A földszinti 
Információs szolgálat hétköznaponként 9–17 
óráig áll rendelkezésre. A PALLÓ Felnőttképzési 
tájékoztató szolgálaton a személyes ügyfélfo-
gadás július 1. és augusztus 15. között szünetel.

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

JÚNIUS 30. 18.30 Budai tangó – tánctanítás 
Budai Lászlóval.

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 virágkö-
tészeti tanfolyam. SZERDA 9.00, 9.45, 10.30, 
11.15 Csiri-biri torna 1–3 éves korig. 
PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos foglalko-
zás 6 hónapos kortól 3 éves korig, 
17.00 Nemezkészítő szakkör kezdőknek, 
17.00 Foltvarró (patchwork) szakkör kezdők-
nek és haladóknak. 
SZOMBAT 9.00 Kosárfonó-tanfolyam. 
MINDEN ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti 
Kör. JÚNIUS 23-27.10.00–16.30 társastánckur-
zus 6–14 éveseknek.
JÚNIUS 23-27. 9.00–16.00 III. nyári modern és 
dzsessztánckurzus az iskolás korosztálynak. 
JÚNIUS 25. 21.00 Folklór est.
JÚNIUS 29. 15.00 Nosztalgia klubdélután. 

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol klub, 10.30 
Bukfenc, 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub.

KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub, 19.30 
Kempo 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.
ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti 
Közösségi Számítógépes Központ és 
e-Magyarország pont.

HEMINGWAY ÉTTEREM
Kosztolányi D. tér 2. T.: 381-0522

JÚNIUS 27. 20.30 Dumaszínház Kovács András 
Péterrel és Kőhalmi Zoltánnal.

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 gyerekek-
nek, 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.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 
Autómodellklub. MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 
18.15 Kertbarátkör. JÚLIUS 1. 10.00 Szünidei 
bábjátszóház. Kacsaúsztató – labdabáb.
JÚLIUS 8. 10.00 Szünidei bábjátszóház. 
Pletykázó asszonyok – fakanálbáb.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
Kérő u. 3. Tel.: 06/30/311-2993 (kávéház-asztalfoglalás)

JÚNIUS 28. Classic Times: „Kettesben...”

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

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 
18.00 Pilates
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Szenior megelőző 
rekreációs (tartásjavító) torna
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi 
tanácsadó munkatársának ingyenes jogi 
képviselete. SZERDA 10.00 Hastánc
VASÁRNAP 15.30 „Goldance” tánciskola, kezdő
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-
Kuckó e-Magyarország pont. Minden megkez-
dett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
ingyenes. JÚNIUS 26. 10.00–15.00 A gerinc-
ben bekövetkezett elváltozások felismerése 
és korrigálásának lehetőségei – előadás és 
gerincfunkciós vizsgálat.

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 25. 18.00 Ásványbarátkör. Klubnap.
JÚNIUS 27. 18.00 Törpenyúlklub. Nyulas nap, 
nyári szünet előtti találkozó.
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.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.

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

CSELLENGŐ NAPKÖZIS TÁBOR 
Általános iskolás gyerekek 
részére. 
Helye: Gazdagréti Közösségi 
Ház. Turnus: augusztus 4–8. 
9–17 óráig
További információ: 246-5253

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
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

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

 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

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállí-
tással, riportokkal, magazinműsorral, koncert-, sport- és 

közösségi programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével 
ellátott otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

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

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

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

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

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

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

Újbuda a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

A Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat július 14-étől július 21-éig 
ingyenes, nyári gyermektábort 
szervez 8–14 éves újbudai álta-
lános iskolás gyermekek részére 
Soltvadkerten. A tábor teljes ellátás-
sal, gazdag programokkal, kirándu-
lásokkal és játékos foglalkozásokkal 
várja a gyermekeket. 
Jelentkezni lehet: személyesen szer-
dánként 13.00–17.00 óra között a 
CKÖ székházában (XI., Petzvál J. u. 
42. ), vagy a 203-4229-es telefonszá-
mon, illetve a 06-30/243-6626-os 
mobilszámon. A részvétel teljesen 
ingyenes, azonban 500 Ft jelentke-
zési díjat kell befizetni, melyet a tá-
bor ideje alatt visszatérítünk. Az in-
dulás előtt a gyermekek adószámát, 
valamint az orvosi igazolást kérjük 
átadni a szervezőknek. 
Minden jelentkező gyermeket sze-
retettel várunk: Csapóné Hegyesi 
Mária, Hága Mária, Horváth Gyula, 
Kárpáti István és Kárpátiné Pajtás 
Tünde CKÖ képviselők

INGYEN TÁBOROZÁST 
SZERVEZ A CKÖ

magyarság lelki megújulásáért.

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est.  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

VASÁRNAP 9.00 Családi mise. JÚNIUS 27. 

Szent László király ünnepe, 18.00 Szentmise 
Plébániánk Betegeiért.  JÚNIUS 29. Évközi 13. 
vasárnap, Szent Péter és Szent Pál apostolok 
ünnepe Péter-fillér gyűjtés. 
JÚNIUS 30. A római egyház első szent vértanúi 
ünnepe. JÚLIUS 2. Szűz Mária látogatása 
Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) JÚLIUS 3. 
Szent Tamás ünnepe 18.30  szentségimádás 
papi és szerzetesi hivatásokért. 
JÚLIUS 4. Első péntek . JÚLIUS 5. Első szombat 
7.00  szentolvasó ima, 18.00  Váci Gregorián 
Fesztivál rendezvénye 

2008. július 1-jéig kell bejelentést tenni a szak-
makódok változásáról. Az új TEÁOR’08 és szak-
makód’08 a KSH honlapján tekinthető meg.

A bejelentési kötelezettség érinti a:
 cégbejegyzésre kötelezett jogi személyeket,
 jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

társaságokat, szervezeteket,
 külföldi vállalkozásokat,
 egyéni vállalkozókat,
 magánszemélyeket, ha adószám birtoká-

ban adóköteles tevékenységet folytatnak, 
például a mezőgazdasági őstermelőket.

A bejelentési kötelezettséggel érintett adózókat 

az APEH Közép-magyarországi Regionális igaz-
gatósága levélben is értesíti.
A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos rész-
letek a www.apeh.hu / Szervezet / Regionális 
igazgatóságok / APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága / Aktuális / TEÁOR link 
alatt találhatók meg. 
A változás-bejelentési kötelezettségüket elmu-
lasztó vagy késedelmesen, azaz 2008. július 1-
jét követően teljesítő adózók esetében az állami 
adóhatóság célja nem a bírságolás, hanem a 
bejelentés kikényszerítése.

APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága 

Új TEÁOR és szakmakódok
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A Danubius Hotel Gellért Söröző receptje

Ezen a napon történt – június 25.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 
1908-ban Keresztessy Mária színésznő. 
1959-ben játszott ebben a Bán Frigyes 
rendezte filmben (N, Z). 14. Piazzola 
keresztneve. 15. Lóbiztató. 16. Régi isko-
latípus. 17. Egykori portugál gyarmat. 18. 
Kodály Zoltán híres népdalfeldolgozása (2 
szó). 21. Félig meszel! 22. Rajk László. 23. 
Mutatószó. 24. Népies folytonossági hiány. 
26. Kiejtett betű. 27. Női név. 29. Egyik me-
gyénk. 32. München folyója. 34. Vissza: 
igekötő. 36. Dalolás része! 37. Végtag. 38. 
Angol világos sör. 40. A földszintnél maga-
sabban lévő. 43. Klasszikus köszöntés. 45. 
Déry Tibor műve. 46. Dédelget. 47. Alpesi 
legelő. 48. Űz. 50. Némán alakul! 51. Csa-
padék. 53. A közelebbit. 54. Részben besár-
gul! 56. Idegen női név. 58. Kicsi, németül. 
60. Ruhatartozék. 62. Kínai hosszmérték. 
63. Sár betűi keverve. 65. Szemmel érzékel. 
67. Kétell! 68. A Halotti beszéd szava. 70. 
Alant. 73. Állami bevétel. 74. Közép-ame-
rikai indián törzs. 76. Elborít. 77. Csillag-
kép. 79. 1887-ben ezen a napon született 
Karinthy Frigyes író, humorista. 1900-
ban fejezte ezt a regényét (U, S, R, A).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1852-ben Antoni Gaudí katalán építész. 
1882-től haláláig építette ezt a művét (D, 
M). 2. Katonai illetmény. 3. Becézett női 
név. 4. Japán táblás játék. 5. Medália. 6. 

Nyugat páros betűi. 7. Öl. 8. Angol segít-
ség (AID). 9. Nyalka. 10. Rangjelző szó. 11. 
Irodai kapocs. 12. Görögbetű. 13. 1944-
ben ezen a napon született Ronyecz Má-
ria színésznő. 1976-ban játszott ebben a 
Bán Róbert rendezte filmben (T, U). 19. 
Sérülés. 20. Német hasonlító szó (ALS). 23. 
… de France, történelmi vidék. 25. Kérdés 
tárgyra. 28. Szemfüles. 30. Keresztessy 
Mária 1954-ben ebben a Fábri Zoltán ál-
tal jegyzett filmben is szerepelt. 31. Szítja 
a tüzet. 33. Az orr feladata. 35. Felleg. 37. 
Község Mosonmagyaróvár közelében. 39. 
Talál. 41. … culpa, én vétkem. 42. Össze-
tételekben kénre utal. 44. Világtalan. 49. 
Dzsinn. 52. Szeszes ital, népiesen. 55. Szent, 
röv. 57. Zeneszerzőnk (Ferenc). 58. Dézsa. 
59. Holland és norvég gépkocsijel. 61. Mesz-
sze hajít. 64. Hosszú ideig. 66. Rossz kíván-
ság. 69. Középen matat! 71. Épületszárny. 
72. Máj termeli. 73. … mail, légiposta. 75. 
Észt páratlan betűi. 78. Ruténium vegyjele. 
MEGFEJTENDŐ: vízsz. 1., 79., függ. 1., 13. 
és 30. A 12. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Egy bűnös 
szatíra, Salome, Daphne, A rejtélyes hölgy, 
Erdei törvényszék, Iwosima fövenye”. A 12. 
SZÁM NYERTESE: Karsai József, XI., Kásrony 
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.

Mint ahogyan azt az előző két hétben je-
leztem, anyagi helyzete kezd rendbe jön-
ni. Bár igaz, hogy a jelszava szerint a pénz 
nem boldogít, most mégis nagy örömmel 
veszi ezt tudomásul. Az elmúlt hetekben 
eléggé sok munka szakadt önre, nem ár-
tana, ha július első két hetében legalább 
pár napot pihenésre szentelne. Legyen 
óvatos párkapcsolatában, mert egy rosz-
szul értelmezetett szó sokkal nagyobb vi-
tát kavarhat, mint amennyit érdemel.

június 23.–július 6.
HOROSZKÓP

Az tény, hogy a bolygók ebben a két hét-
ben elkerülik jegyét, ám az ide vetített, 
javarészt kedvező fényszögeikkel vidám-
ságot, magabiztosságot és alapvetően jó 
közérzetet biztosítanak. A mindennapos 
gondok ezúttal nem okoznak bosszúsá-
got, jó gyakorlati érzékével mindegyiket 
meg fogja tudni oldani. Július második 
hetében még egy érdekes, új kihívás is 
betoppan életébe, ami felvillanyozza cse-
lekvő akaratát.

Máskor eleven és vidám lénye most kissé 
nehezen képes az emberek közt feloldód-
ni, holott a jegyén átvonuló Merkúr remek 
kommunikációs képességet ad. Mégis, 
valami a múltból felbukkanó tudatalatti 
emlék rossz érzéssel tölti el. Főként júli-
us első hete lesz kedvező az önismeretre, 
a lelke mélyére való leszállásra. Figyeljen 
oda álmaira, mert lehet, hogy fontos üze-
netet küldenek. Július első hét végéjén egy 
érdekes találkozás vagy beszélgetés sokat 
lendíthet hangulatán.

Boldog születésnapot minden Ráknak, 
aki ebben a két hétben ünnepli ezt a szép 
napot. Hasonlóan az előző két héthez, a 
Vénusz egészen július közepéig a jegyén 
vonul át, ami továbbra is vidámságot, 
életörömöt nyújt. Ha erre a két hétre ter-
vezte szabadságát, valami nem egészen 
úgy történik, ahogyan várta. Emberi kap-
csolatai viszont remekül alakulnak. Eb-
ben az időszakban különösen barátaitól 
kap sok törődést és szeretetet. Valaki még 
egy kellemes meglepetést is okozhat.

A július 3-án beálló Újhold kedvező lehe-
tőséget teremt arra, hogy valami olyan új 
dologba fogjon, amit már régen tervezett. 
Az azt követő napok, sőt, két hét egyértel-

műen a gyarapodás, növekedés időszaka 
lesz. Barátai között lesznek néhányan, 
akik szeretnének több időt tölteni önnel. 
Sikerül azonban diplomatikusan megér-
tetni velük, hogy erre most nincs lehető-
ség, és a barátság mértéke nem függ össze 
az együtt töltött idővel.

Égi útján július elején lép be jegyébe az 
erőt, energiát adó Mars, amit aligha kell 
magyaráznom. Ha ezen a nyáron még 
nem volt szabadágon, most jött el a leg-
alkalmasabb időszak. Ha teheti, válassza 
az aktív pihenés valamilyen formáját. Ha 
a hegyekbe megy, különösen nagy több-
leterővel fog feltöltődni. A férfi Szűz-szü-
löttek aktív hódító kedvükben lesznek, a 
hölgyek inkább a munka területén élik ki 
felfokozott belső erejüket.

Az előző, kissé fáradtabb két hét után is-
mét képes lesz azt a bizonyos csúcsformá-
ját hozni. Igaz, erre szüksége is lesz, mert 
sokkal több munka szakad majd önre, 
mint ami ilyenkor, nyár közepe táján nor-
mális lenne. Családja, társa szívesebben 
venné, ha ezekben a napokban szabadság-
ra mennének, de arra inkább július máso-
dik felében lesz lehetőség. A július első két 
hét végéje egy kellemes meglepetést tarto-
gat. Legyen nyitott minden új élményre, 
hogy ennek teljes szívéből örülhessen!

Egyik uralkodó bolygója, a Mars, amely 
eddig kedvezőtlen fényszöget vetített je-
gyéhez, most megváltoztatta égi útját, és 
belépve a Szűz jegyébe pozitív fényszöget 
vetít a Skorpióhoz. A gyakorlat nyelvén 
ez azt jelenti, hogy sok dolog, ami eddig 

külső akadályok miatt nem valósulhatott 
meg, valósággal „beindul” az életében. 
Vidám, energikus napokkal köszönt be a 
július, úgy érzi, nincs lehetetlen! Higgyen 
is bátran abban, hogy most valóban nincs 
lehetetlen! Ne lepődjön meg, ha a környe-
zetében páran irigykednek.

Bár az előző időszakban utazási tervei 
nem egészen alakultak úgy, ahogy szeret-
te volna, július első két hetében végre útra 
kelhet. Többször említettem már, hogy a 
Nyilas jegy egyik fő jellemzője az, hogy 
mindig ott akar lenni, ahol épp nincs, azaz 
útközben érzi igazán jól magát. Nos, ez a 
két hét pont erre ad remek alkalmat. Ér-
dekes, új ismeretségeket is szerez, amelyek 
tágítják horizontját, és amelyek lehetősé-
get adnak, hogy új világokat fedezzen fel.

Tevékeny, szorgalmas lénye nem esik két-
ségbe, ha több munka, elintéznivaló sza-
kad a nyakába. Július első két hetében ezt 
inkább kihívásként éli meg. Valami kisebb, 
munkán belüli konfliktus azonban pár 
napra kedvét szegi. Szerencsére családja 
és közeli barátai épp elég vigaszt és bátorí-
tást nyújtanak ahhoz, hogy ezzel könnyen 
megküzdjön. Július második felében nem 
biztos, hogy lesz kedve utazni, elszakadni 
megszokott környezetétől, de pár nap ott-
honi kikapcsolódás is csodákat tehet.

Ez a periódus főként magánéletére lesz 
kedvező. Ha jelenleg egyedülálló, ezekben 
a napokban igencsak hódító kedvében lesz, 
és Ámor meg is jutalmazza törekvését. Ha 
társkapcsolatban él, már június végén ta-
pasztalhatta, hogy párjával valami módón 
közelebb kerültek egymáshoz, mint koráb-
ban. Ne engedje, hogy elszálljon ez a varázs! 
A jegyéhez kedvező fényszöget vetítő Mer-
kúr egyébként is jó kommunikációs képes-
séget ad. Könnyebben kimondja majd, mit 
érez, és most épp erre lesz szüksége.

Ebben a két hétben úgy fogja érezni, hogy 
nem képes kitörni a mindennapok taposó-
malmából, nem tudja átlépni saját korlátjait. 
Társa vagy közeli barátja igyekszik segíteni, 
de a döntő lépést egyedül kell megtennie. 
Legyen őszinte saját magához, nézzen a lelke 
legmélyére. Ha valamiben hibázott, legalább 
önmagának vallja be, hiszen csak ezután fog 
tudni változtatni rajta. Problémáit csak azzal 
beszélje meg, akiben abszolút megbízik.

Nagy András

– Az autó értékét külön növeli, hogy háromnegyedig van a tank!
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Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

ÚJBUDA

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

Kolbásszal töltött sertés 
szűzpecsenye spízen
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 80 dkg 
sertés szűzpecsenye, 80 dkg burgonya, 
10 dkg gomba, 1 db kaliforniai paprika, 
2 db közepes fej lila hagyma, 1 db padli-
zsán, 2 db paradicsom, 1 db cukkini, 15 
dkg baconszalonna, 3 evőkanál vaj, só 
ízlés szerint, 1 csomag újhagyma, 50 dkg 
lángolt kolbász, 1 csomó petrezselyem, 3 
evőkanál étolaj, 1 csipet őrölt bors.
ELKÉSZÍTÉS: A sertésszüzeket megfor-
mázzuk, majd felszúrjuk. Megtöltjük a 
lángolt kolbásszal, sózzuk, borsozzuk. 
Vékonyra szeletelt baconszalonnába 
csavarjuk. Formázzuk, és forró olajon 
elősütjük. A burgonyát megtisztítjuk, 
és sós vízben megfőzzük. Ha meg-
főtt, összetörjük, majd vajon 
pirított újhagymát, sót és fi-
nomra vágott petrezselymet 
adunk hozzá. Jól összeke-
verjük, és fagylaltos ka-
nállal formázzuk. Tepsibe 
rakjuk a szűzzel együtt, és 
200 Cº-on pirosra sütjük. 
Öt-tíz perc alatt megsül-
nek. Közben a zöldségeket 

cikkekre vágjuk, és vajon lepirítjuk. 
Sózzuk, borsozzuk, aztán finomra 
vágott petrezselyemmel megszórjuk. 
Tálaláskor a megsült szüzeket felkari-
kázzuk, és hurkapálcára szúrjuk. A sült 
húst levével meglocsoljuk. A képen lát-
ható módon tálaljuk. Jó étvágyat!

Varga István úr, a Danubius Hotel Gellért vezető 
séfje ajánlja, az Újbuda újság olvasóinak. Az étel 
otthon elkészíthető, összehasonlításképpen, a Gel-
lért Söröző jelenlegi kínálatában megtalálható.

Étterem elérhetősége:
Danubius Hotel Gellért Söröző & Brasserie, 

1111 Budapest, Szt. Gellért tér 1.
Telefon/asztalfoglalás: 889-5500

My

300 forintos benzinár

Vészjelzések
Pénz híján még bizonytalan: lesz-e idén 
viharjelzés a Balatonon. Amíg más szerve-
zetnek nem telik rá, a rendőrség dolga lesz 
a fényjelzők működtetése.
 Olcsóbb volna, ha addig is tűzijátékhoz 
való rakétákkal értesítenék a lubickolókat, 
hogy mihez tartsák magukat – vagyis vi-
harnyelven szólva: ismerjék a dörgést. Íme 
néhány javaslat a legfontosabb informáci-
ók színkombinációihoz:
 – Egy kék rakéta: razziázó vízirend-
őrök, mindenki a bóján belülre!
 – Két kék: Szondázunk, csak óvatosan 
a negyedik féldeci után!
 – Három barna: kinyitott a lángossü-
tő, lehet abrakolni. Indulj!
 – Egy fehér, egy kék: Ember a vízben!
 – Egy kék két fehér: Víz az emberben!
 – Öt drapp: Évi rendes halpusztulás, 
újságírók, környezetvédők azonnal a hely-
színre!
 – Négy piros: Erkölcsrendészeti zava-
rórepülés: gumimatracon enyelgők, szét-
rebbenni!

 – Tíz szürke: Harapnak a halak, 
pecások, riadó!
 – Három zöld: Az ÁNTSZ romlott ha-
lak után razziázik a környéken, nem érde-
mes hazamenni ebédre.
 – Hat narancssárga: Kannás bor érke-
zett a sarki bódéba, demizsonokat kimos-
ni!
 – Hét négerbarna: A nyár ma délután-
ra esedékes. Maradjunk a vízben, amíg 
nem késő!
 – Szivárványszínű: Az időjóslásért fe-
lelősséget nem vállalunk! 
 – Egy fekete: Kalózhajó érkezik, drog-
futárral. Marihuánára szánt eurókat elő-
készíteni!
 – Kilenc fekete, nyolc fehér: Meghibá-
sodott a meghibásodást jelző készülék.
 – Tizenöt püspöklila: Meghibásodott a 
meghibásodást jelző meghibásodását jelző 
készülék. A javítás díját a nyaralókon a 
helyi hatóságok az üdülési illetékkel együtt 
adók módjára jogosultak behajtani.

Kaposy Miklós

GLOSSZA

’97-es születésű, nagyon kedves, nagyon ba-
rátságos nyakon sütött kisbéri sárga kanca 
eladó. A gazdája úgy vette, hogy nem tudta 
milyen kincset vesz magához. Nem tudott 
semmit a lovakról, nem tud lovagolni, épp 
most tanulja a könnyű ügetést. Most, ért-
hető módon, nem tud mit kezdeni ezzel 
a lóval. Nem tud vele nagyokat vágtázni, 
amire ennek a kedves, szeretethiányos kan-
cának a legnagyobb szüksége lenne. Lujza 
nagyon érzékeny, de messzemenőkig értel-
mes és életerős, egészséges, figyelmes ló. Ha 
valakit megszeret, bárhova megy utána kö-
tél nélkül is. Nagyon szereti az embereket, 
vakon megbízik bárkiben. Jelenleg az ára 
lement 250 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra. 
 Ha hamarosan nem sikerül eladni, egy 
személytelen, koszos, dögszagú vágóhídon 
fog meghalni azok nélkül, akiket olyan nagy-
ra tart, akiket úgy szeret... csak mert nem 
tudnak vele bánni, nem értenek hozzá…
 Érdeklődni lehet a 0630/619-3326-os 
telefonszámon.

Mentsük meg Lujzát
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Újbudai pedagógus est 

Ismét eljött a tanév vége, amit a pedagógusok hagyományos évzáró esttel ünnepeltek meg. Idén az Irigy 
Hónaljmirigy „megátalkodott” csapata szórakoztatta a vendégeket, majd Molnár Gyula polgármester 
köszönte meg a pedagógusok fáradhatatlan munkáját. Az est folyamán a Calypso együttes zenélt, 
hozzájuk csatlakozott meglepetésvendégként Bács Márton alpolgármester. A kerület politikusai is tisz-
teletüket tették a bálon, jelen volt többek között Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester, Józsa István, Jankó István, valamint Simon Károly önkormányzati képviselők.

www.ujbuda.hu/080609-pedagogusest

Arányérzék
és perspektíva
A Kelenvölgyi Festőiskola Képzőmű-
vészeti Egyesület szokásához híven 
ismét tárlatot rendezett a Kelenvölgyi 
Közösségi Házban. Ezúttal azonban 
nemcsak a Kelenvölgyi Művészeti 
Héten belül, hanem a nyár közepén, 
júniusban is. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is az idei munkák leg-
jobbjait láthatjuk a kiállításon. 

Természetesen fiatalabbak is tanulnak az 
egyesületben, a szakkör tagjai azonban in-
kább az idősebb korosztály képviselői, akik 
késztetést éreznek arra, hogy megtanul-
ják, illetve alkalmazzák a festőművészeti 
technikákat. Barlai László művészeti ve-
zető szerint sokan azért járnak hozzá, mert 
szabadulni akarnak a depressziótól vagy a 
magánytól, többen nyugdíjasok, akik hasz-
nosan szeretnék eltölteni idejüket. 
 A foglalkozások során a tanítványok 
megismerkedhetnek a festőművészeti 
technikákkal, persze először a köny-
nyebb, és csak később a nehezebb eljá-
rásokkal. Barlai László a szakkör első 
óráit a szénnel alkotás tudományával 
indítja, ezalatt megtanítja az arányokat, 
valamint a perspektíva alkalmazását, 
aztán áttérnek az akrilra, később pedig 
az pasztell használatára. 
 – Nem lököm őket a mély vízbe, de 
azért még az elején megmutatom nekik 
az utolsó technika, a pasztell alkalma-
zását is, hogy tudják, ilyen is létezik. A 
kezelési módot azonban a későbbiekben 
mutatom nekik meg, hiszen ez az utolsó 
állomás. A lényeg tehát a fokozatosság, 
és az, hogy a legalapvetőbb készségeket: 
a látásmód és az arányérzék kialakítását 
megfelelő ütemben fejlesszék, sajátítsák 
el a tanítványok – mesélte Barlai László 
művészeti vezető.

Huszák Nina
www.ujbuda.hu/0806-festoiskola

Kelenvölgyi Festőiskola

Mentsük meg a Földet! címmel nyílt 
kiállítás a Tető Galériában Ruttka 
Ferenc festményeiből. 

Az esemény filmvetítéssel kezdődött. Ez 
a videó egy korábbi tárlatot dolgozott fel, 
amelyen a műsort a festőművész „ufó 
barátai” szolgáltatták. Ezzel a nem min-
dennapi jelzővel az elhunyt szeretteit illeti 
Ruttka Ferenc, így Bubik Istvánt, aki az 
archív felvételen dobolt és Kibédi Ervint, 
aki a festő által ihletett verseit szavalta el 
a megjelenteknek. Ez a megnyitó egyfajta 
tisztelgés is volt a közelmúltban elhunyt 
művészek emléke előtt. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a Tető 
Galéria fennállásának legjelentősebb kiál-
lítását szervezték június elején. A kiállító 
Ruttka Ferenc neve már önmagában is 
tömegeket vonzott a terembe, ám arra a 
családias légkörre senki nem számított, 
amely a megjelenteket fogadta. Szász End-
re özvegye, Lula asszony nyitotta meg a 
különleges tárlatot, aki nemcsak a festő 
ecsetkezelési érdemeit méltatta, hanem 
személyes élményeiről is beszámolt a 
megjelenteknek, ugyanis – bár sokan nem 
tudják – Szász Endre és Ruttka Ferenc na-
gyon jó barátok voltak.
 Ruttka Ferenc méltán elismert, nem-
zetközi hírű festőművész, hajdanán Csók 
István tanítványa volt a Képzőművésze-
ti Főiskolán. Tanulmányai befejeztével a 

MAFILM-nél dolgozott, többek között 
Keleti Márton, Fábry Zoltán, Jancsó Mik-
lós filmjeihez készített díszleteket. Bejár-
ta a világ nagy részét, sokáig dolgozott 
díszlettervezőként itthon és Münchenben 
egyaránt, de dzsesszdobosként is komoly 
nevet szerzett magának. Olyannyira, hogy 
ez a név még a világszinten is nagy elisme-
résnek számító Who’s who?-ba is bekerült. 
 Képein sajátos technikával hord-
ja fel az olajfestéket, amely dinamikus 
ecsetvonásokként hat, majd az így nyert 
felületre festi vagy karcolja motívumait: 
fákat, profetikus és mitikus emberala-
kokat, bibliai történeteket idéző arcokat. 

Színharmóniái felismerhető és összeté-
veszthetetlen egyéni jegyeket hordoz-
nak. Jellemzően zöld-kék-barna színeket 
használ, de tragikus felhangú profetikus 
ábrázolásain a vörös és a fekete – a jó és 
rossz küzdelme – szimbolikus értelmet 
nyer. Festői műveit a dzsessz dallamvo-
nulataihoz hasonlóan szabadon áramló 
vonalak alakítják, rétegei az egymás után 
megszólaló hangszerek együttes hangzá-
sát idézik érzékletesen. 
 „Ruttkafák” sorát alkotja meg mint-
egy tragikumot hordozó önarcképként, a 
valódi önarcképek mellett. Nyilatkozatai 
szerint faábrázolásai második jelentést is 
hordoznak: egyben a savas esők okozta 
erdőpusztulásokra figyelmeztető felkiál-
tó jelek. – Béke akkor lesz, ha a fegyverek 

arzenálját a művészet váltja fel. Művésze-
temben az ember és a fák játsszák a fősze-
repet. Vallom, ha fák, növények nem lesz-
nek, mi is meghalunk – mondja.
 Biztos kezű grafikus. Barátairól, is-
merőseiről készített lendületes portréi 
találó jellemrajzok. Szereti, ha műveibe 
belecsempészhet egy-egy ismerős arcot. 
Ha a Tető Galéria falait borító alkotá-
sokat szemlélik, akkor külön feladatot 
jelent, hogy felfedezzék a művek között 
fel-felbukkanó hírességeket, mint például 
Teller Edét, Szandit, vagy a mester egyik 
tanítványát, Benkő Dánielt, aki a megnyi-
tó ünnepségen személyesen is megjelent. 
Ugyanúgy, mint másik tanítványa, a kö-
zelmúltban megözvegyül Fehér Anettka, 
aki legjobb barátja, Terry Black kíséreté-
ben jelent meg a rendezvényen. 
 Mint kiderült, Ruttka Ferencnek renge-
teg ismerőse van. Lehet is, hiszen az ismert 
festőművész többet költ postára, mint bár-
mi másra. Semmi túlzás nincs abban, ha 
kijelentjük, levelezésben áll az egész világ-
gal. Ennek megfelelően ő is rengeteg levelet 
kap. Nem is akármilyeneket, nem is akár-
kiktől. Levelezési partnerei közül néhány 
név: Ronald Reagan, Margaret Thatcher, 
Pablo Casals, Richard Burton, George Bush, 
Neil Armstrong, Arnold Schwarzenegger, 
Elizabeth Taylor, XVI. Benedek pápa. És 
még sorolhatnánk, hogy hány világnagy-
ság kapott és kap egy-egy Ruttka-festményt 
és mellé egy levelet, amelyben felhívja a fi-
gyelmüket, hogy a fegyverkezési költség 
egy ezrelékét a környezetvédelemmel fog-
lalkozó művészeknek ajánlják fel. 
 Ruttka nyilvántartja a világ nagy po-
litikusainak, művészeinek, sportolóinak 
nevezetes évfordulóit, és ilyenkor meglepi 
őket festményeivel, amelyeket a postán ad 
fel részükre. Miért teszi, hiszen ezért nem 
kap köszöneten kívül egy fillért sem? 
 – A magyar ecset diplomatájának 
érzem magam, fontosnak tartom, hogy 
megismerjenek mindenütt a világon. Jó 
érzés az a tudat, hogy képeim ott lógnak 
az államfők, világhírű művészek szobájá-
ban – mondja a festőművész. De nemcsak 
ez teszi őt boldoggá, hanem az is, ha ada-
kozhat. A Tető Galériában most kiállított 
darabokat is karitatív célra szánta. Mint 
mondja, az eladott képek összegének felét 
a kínai és a mianmare-i földrengés káro-
sultjainak javára szeretné fordítani.

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0806-ruttkaferenc

A magyar ecset diplomatája
Ufók és Ruttkafák

A SASFA, azaz a Sasadi és Farkasréti 
Öregdiákok Egyesületének vendége 
volt Jankovics Marcell a Farkasréti Álta-
lános Iskolában. A beszélgetős-vetítős 
est témája Jankovics hosszú ideje 
készülő, Madách: az ember tragédiája 
című animációs filmje volt. 

A rajzfilmrendező – lehet-e őt így beso-
rolni? – elmondta, a jelen állás szerint 
2009-re már valóban elkészül a mű, 
amelynek készítésébe 19 évvel ezelőtt 
fogott bele. Hogy miért épp e műre esett 
a választása? Az ember tragédiáját min-
den formájában látta már, de mindegyik 
előadásnak, feldolgozásnak volt némi 
szépséghibája, mégpedig az esendősége, 
aminek legfőképp a forráshiány volt az 
oka. Az anyagi problémák persze az ő 
vállalkozásának is sajátjai, mégis: a rajz-
film nagyobb teret enged a képzeletnek, 

a fantáziának és az eredeti megoldások-
nak, hiszen itt mindennek csak a készí-
tők tehetsége szab határt.
 Jankovics szerint Az ember tragédiája, 
bár az emberiség haláláról szól, igazán nem 
is tragédia, sokkal inkább tragikomédia 
vagy szatíra, csak éppen Madáchnak nem 
volt humorérzéke. Jankovics számára a fő 
mondanivaló, hogy a cél a küzdés maga 
– és ő rendkívüli módon élvezi a küzdel-
met, amelyet a film elkészítése kapcsán vív. 
Persze benne van a komor magyar sors is, 
ahogy a magyar irodalom zömében, ráadá-

sul ez nem mentes az aktuálpolitikai áthal-
lásoktól sem. Jankovics azonban megtalál-
ta a megoldást: egyrészt tudni kell nevetni 
mindenen, másrészt pedig meg kell szaba-
dulni a rossz érzésektől, a fájdalomtól, így ő 
ezeket beleteszi, átviszi a filmjébe.
 A hosszúra nyúlt készítési folyamat 
következménye, hogy a film közepénél 
technikai váltás történt. Az első színeket 
még hagyományos technikával (mindent 
a rajzasztalon) készítették, de időközben 
megjelentek az animációkhoz használha-
tó számítógépes programok, amelyekkel 
éltek is. Jankovics azonban úgy látja, ez 
csupán a készítők számára lesz észrevehe-
tő, a laikus nézőnek nem. A dolog hátul-
ütője, hogy az egységes forma megkívánja, 
a későbbi, számítógépen készült részéket 
is levilágítsák, hogy azok is filmszalag-
ra kerüljenek. A rádiójáték formájában 
felvett hanganyag is csak vezérhangként 
szolgál egyelőre, ingadozó minősége miatt 
utószinkronban kell majd újra rögzíteni. 
 A találkozón Jankovics Marcell két el-
készült részt be is mutatott a jelenlévőknek, 
levetítette a görög és a római színt. Előbbi 
képi világában az ógörög vázákat, utóbbi a 
múzeumokban látható márványszobrokat 
és mozaikokat idézi. De nem csupán ez a 
két rész készült el, a tizenötből tizenhárom 
már megvan. Ezeket korábban vetítette a 
Duna Televízió, igaz, vasárnap délután, 
így méltatlanul kevés visszhangot kapott. 
 Jankovics Marcell nem számít arra, 
hogy a hazai mozik kapkodnának majd 
a kész Az ember tragédiája után, így első-
sorban DVD-megjelenésben gondolko-
dik. Ez a technológia a film értelmezését 
is megkönnyíti, hiszen olyannyira tele van 
szimbólumokkal, vissza-, illetve előreuta-
lásokkal, hogy jól jön a nézőnek, ha visz-
szakeresheti az egyes jeleneteket. 
 Felmerült a kérdés, hogy ha két évti-
zed elteltével végül befejezi ezt a munkát, 
mi a lesz a következő filmje. Jankovics azt 
mondta, ez az utolsó. Nemcsak azért, mert 

mire elkészül 68 éves lesz, hanem azért is, 
mert már most is több félig kész könyve 
várja, hogy befejezze. Az ember tragédi-
ájának várható fogadtatásáról szólva úgy 
vélte, minden bizonnyal a gyerekeknek 
fog a legjobban tetszeni. Bennük még so-
sem csalódott, sőt, a Fehérlófia kapcsán 
az is megesett, hogy panaszkodtak neki a 
szülők, hogy a gyerek folyton azt nézi. Az-
tán egy apuka végre megtudakolta kisfiá-
tól, miért szereti ennyire: „mert ez olyan, 
mint amilyeneket én álmodom…” 

Rózsa Melinda

Hamarosan elkészül 
a Tragédia

Madáchnak nem volt humorérzéke

A Kossuth-díjas írónő volt a vendég 
a Morus Szent Tamás Egyesület által 
rendezett irodalmi esten, amelyet 
ezúttal az Őrmezei Közösségi Házban 
tartottak. 

Lajos atya, a Szent Gellért Plébánia vezetője 
mondott bevezetőt az írónő előadása előtt, 
melyben megköszönte neki, hogy friss bal-
esete ellenére is ellátogatott hozzájuk.
 A Ne féljetek, a Godot megjött és a Já-
kob lajtorjája szerzője magyar-történelem 
szakos tanárként kezdi pályafutását, majd 
hamar az irodalom közelébe kerül, 1974-
től már csak az írásnak él. A rendszer-
váltáskor pedig jelentős közéleti szerepet 
vállal magára. Akárcsak Németh László, 
íróként is „megmarad tanárnak”: műve-
iben gyakran jelennek meg pedagógusok 
(Tartozik és követel, Magyaróra, Selyem 
Izabella), a tanári hivatás, a tanítás lehető-
ségének és értelmének problémái. 
 Ez az attitűd pedig mostani előadásá-
ból sem hiányzott. Didaktikusnak még-
sem mondható, az ember őt hallgatva egy-
szerűen elveszik egy másik dimenzióban, 
kicsit később eszmélve pedig érzi, mennyi 
értéket szívott magába. Egyszerűen jó 
hallgatni. Nem váltja meg a világot, egy-
szerűen csak átszűri azt saját elméjén. Az 
életről beszél, értékről, és értéktelenről, az 
emberi lélekről. Soraiban mindig ott van 
az emberi közönyösség elleni küzdelem, 
ami ellen a szeretet erejének és fontossá-
gának hirdetésével lép fel. Egyedi stílusú 
alkotásait gyakran nevezik spirituális iro-
dalomnak, melyben a keresztény értékek 
mentén keresi a választ az élet nagy kér-
déseire.
 Az előadást egy személyes történetével 
kezdi. A napokban Aradról egy író-olvasó 
találkozóról tartott hazafelé férjével, amikor 
egy teherautóval ütköztek, melynek követ-
keztében eltört a karja és a szegycsontja. Az 

aradi vendéglátó aggódva telefonál, majd a 
szerencsés túlélést így kommentálja: – Le-
het, hogy amikor a gonosz erőkről beszél-
tem a közönségnek, meghallotta az ördög, 
és bosszút állt, de Isten erősebb volt, mert 
csak ennyi kár ért – mutatott gipszelt kezére 
az írónő. Valahogy így viszonyul Jókai An-
na az élethez. Ahogy Prohászkától idéz: „Ha 
az úton belebotlasz egy nagy kőbe, ami fáj-
dalmat okoz, mielőtt a követ szidnád, emeld 
fel, és nézd meg, mit írt rá neked Isten. Az 
út ugyanis ki van jelölve, a velünk történő 
negatív események gyakran csak látszólag 
negatívak, később bebizonyosodik annak 
az életünkre gyakorolt előnye”.
 Az írónő hangsúlyozta, nem tartja 
magát politikus alkatnak, csupán hatá-
rozott erkölcsi értékrendszere van, amely 
megmondja neki, mi a jó, és mi a rossz. 
Ezek pedig hol egyik, hol másik politikai 
eszmével mutatnak párhuzamot. Sajná-
latosnak tartja, hogy a politikai szerep-
lők a legfennköltebb, legszakrálisabb 
gondolatokat is pillanatok alatt képesek 
lehúzni a legalacsonyabb szintű politikai 
pocsolyába.
 Hangsúlyozta, az említett alapértékek 
közé tartozik a család intézménye, mint a 
legkisebb szociális egység. Fontos azonban, 
hogy ne demagóg, patetikus szólamokkal 
szóljunk róla, mint ahogy sok párt teszi, 
mert azzal csak elijesztik az embereket. 
– Családban élni nem egy lampionos kerti 
ünnepély, hanem egy óriási feladat, egy vál-
lalás. Nem terrorintézmény, ahol egyvalaki 
parancsol, a többi pedig áhítatosan hozza a 
papucsot. Jézus is azt mondta, egymás ter-
hét hordozzátok! Ez a család titka. 
 Jókai Anna egyéni humorával és me-
semondó stílusával felejthetetlen élményt 
okozott közönségének, és nem egy magvas 
gondolatot hintett el a jelenlévők fejében.

Török Dániel
www.ujbuda.hu/0806-jokai

Családban élni nem egy 
kerti ünnepély

Jókai Anna az életről mesélt

TETŐ GALÉRIA

Jankovics Marcell
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Családias hangulat a kiállítóteremben
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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.

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje! Javítások, fel-
újítások! 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 cseré-
jét 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 garan-
ciával, 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.

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

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít relu-
xát, szalagfüggönyt, rovarhálót, napellenzőt. 
Harmonikaajtó, roletta három munkanap alatt. 
370-4932.

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

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

KONYHABÚTOROK, egyedi bútorok tervezé-
sét, kivitelezését rövid határidővel, szakszerűen, 
korrekt áron vállaljuk. 
Elérhetőség: 06/30/678-3707, 06/20/580-5464, 
PONT-FA Kft.

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

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.

ANTENNASZERELÉS, javítás, UPC direct so-
ron kívül, földi és műholdas, digitális vétel, leosz-
tások szerelése garanciával. 
201-5368, 06/20/537-6281.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

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

RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, köz-
épületek elektromos betörésvédelme, meglévő 
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor 
06/20/227-0056.

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS, jogi, műszaki háttérrel, 
kerületi székhellyel. 204-0765, 06/30/618-7929.

SZŐNYEG, padlószőnyeg tisztítása lakásban, 
irodában, Kirby amerikai géppel. 
06/30/960-8018, 246-1385.

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.

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

KIADÓ XI., Ulászló utácban 67 nm-es, 2,5 szo-
bás lakás: nettó 80 000 + rezsi/hó. Távhős, bútoro-
zott. Tel.: 06/30/631-9653.

BORNEMISSZA térnél 1,5 szobás, első emeleti, 
erkélyes, kertes, 60 000 Ft bérletű lakás július 1-jétől 
kiadó. Átlagrezsi: 25 000 Ft/hó. 06/20/925-4118.

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.

GARÁZS
XI., HALMI utcában hosszú időre garázs kiadó. 

789-0655.
GARÁZS eladó a Hamzsabégi úton. 18 nm, 3,6 

M Ft. Tel.: 365-8252.

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.

MATEMATIKA, fizika (pót,-) vizsgafelkészítés 
több évtizedes referenciákkal. 06/20/934-4456, 
250-2003.

ANGOL-, németnyelv tanítását vállalja nyelv-
tanár minden korosztálynak. Pótvizsgák, nyelv-
vizsgák, tanfolyam cégeknél. Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

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

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

ANGOLKORREPETÁLÁS gyerekeknek. 
Nyelvterületen szerzett gyakorlat. 
06/70/534-7057.

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

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

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

VÍZ-FŰTÉS szerelés 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.

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

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.

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

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. 

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

ELADÓ családi ház tulajdonostól. 1016 nm 
kert, két külön lakásos. Ára: 47,9 M Ft. 
Tel.: 06/20/548-5705.

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. 

ŐRMEZŐN 55 nm-es, felújított panellakás 13,9 
M Ft-ért eladó. 06/20/366-3860.

BUDAÖRSÖN 947 nm-es, örökpanorámás 
építési telek 27,5 M Ft-ért eladó. 
06/20/366-3860.

XI., BARTÓK Béla út közelében, háromszintes, 
580 nm-es iroda-bemutatóterem eladó. Irányár: 
178 M Ft. 06/30/921-9029.

HADAK útján I. emeleti, felújított, beépített er-
kélyes, klímás panelgarzon eladó. 
Tel.: 06/20/927-0642.

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 
fekvésű, panorámás, összközműves, 1562 nm-es 
építési telek. 14 900 Ft/nm. 
Tel.: 06/20/961-1572.

MADÁRHEGYEN 120 nm-es földszinti lakás 
kertrésszel, garázzsal, tárolóval eladó. 70,4 M Ft. 
06/20/393-9689.

XI., FEHÉRVÁRI úton tulajdonostól eladó 58 
nm-es, (IV. em.) gázkonvektoros lakás. Irányár: 
16,2 M Ft. 06/20/262-4492.

XI., MADÁRHEGYEN cseréptetős, 6 x 6-os fa 
víkendház bontásra sürgősen eladó. 
Tel.: 318-3466.

RÁFIZETÉSSEL Feneketlen-tó környéki lakás-
ra cserélném XX. kerületi, 68 nm-es, nem távfűté-
ses öröklakásomat. Tel.: 06/20/583-9957.

BÉRLEMÉNY  
IRODASZOBA kiadó. 22 nm-es, Bartók B. út 

152/c. Nettó 22 E Ft/hó + rezsi. 06/20/230-3016.

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

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

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

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

TAKARÍTÁS nonstop! Magánházak, irodák, 
lépcsőházak, alkalmankénti, rendszeres takarítá-
sa, nagytakarítása! 06/30/960-4525.

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.

RÉGISÉG, KÖNYV 
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-

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

SZAKBECSÜS azonnali készpénzfizetéssel 
vásárol: bútorokat, festményeket, órákat, porcelá-
nokat, zongorákat, rádiókat stb. Teljes hagyatékot 
kiürítéssel, díjtalan kiszállással. Hívjon minket: 
06/30/324-4986.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-

formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/359-5918.

VÉGRE a Moszkva téren is megnyílik új KFC 
gyorséttermünk! Azonnali kezdés, előrelépési lehető-
ség, jó kaja, pörgős munka! Kell ennél több? Jelentkezz 
hozzánk konyhai dolgozónak vagy kasszásnak. 
Tel.: 06/30/380-5050. (Ny.v. 3693/5/2008-5100).

DINAMIKUSAN fejlődő könyvkiadó cég, an-
golul beszélő irodavezetőt keres azonnali mun-
kakezdéssel. Jelentkezés és további információ az 
interneten: www.julianus.hu/allas.

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

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

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

FELNŐTT háziorvos asszisztenst keres gazdag-
réti munkahelyen. HÍD végzettség előny. 
Tel.: 325-8581.

HETI 2 alkalommal takarítást, főzést vállal 
megbízható nyugdíjas. 06/70/584-3536.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szak-

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

TÁRSKERESÉS
KÁNYA KATA Társközvetítő Iroda. Szeretne 

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

ÜDÜLÉS, TÁBOR
TENISZTÁBOR indul, melyre 7–14 éves korig 

lehet jelentkezni. Hetente megrendezésre kerül 
legkevesebb 8 gyerkőc részvételével. Az edzőtábor 
díja: 22 000 Ft. Az ár tartalmazza a tábor teljes 
költségét. Helyszín: XI., Hamzsabégi út 64. (Poén 
Teniszklub) Érdeklődni: Bulcsu Katánál. 
06/30/996-0242.

KÜLFÖLDI turistáknak Bel-budán a MOM 
Parknál apartman kiadó. 201-3252 este.

VEGYES 
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, 

félprofi, elektronikus visszajelzős lépcsőzőgép új-
szerű állapotban eladó. Ára: 28 000 Ft (üzletben 
42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is küldhetek. 
Tel.: 06/20/227-0056.

PIANÍNÓK nyári akciós áron! Hangolás. 
Tel.:  209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu

KÖZLEMÉNY
A BRAHMA Klimaris Egyetem magyarországi 

tevékenységének 25. évfordulóját ez évben ünne-
peljük. Várjuk a régi diákok jelentkezését. 
216-3727, 06/70/547-7299, 
budapest@hu.bkwsu.org 

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 440 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 220 000

1/4 álló 140 x 209 - 150 000

1/8 fekvő 140 x 103 82 000 90 000

1/16 álló 68 x 103 50 000 58 000

1/32 fekvő 68 x 50 30 000 34 000

1/74 álló 53 x 74 30 000 37 000

Az árak az áfát nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

Az Újbuda hirdetési ajánlata

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

www.t-online.hu

Tanuljunk együtt
internetezni!

Az elôadás során másfél-két órában gyakorlati példákkal alátámasztva 
mutatjuk be a számítógép és az internet használatát, és hasznos tippeket 
adunk ahhoz, hogy Ön is örömét lelje a világhálós szörfölésben. 
Az elôadás végeztével minden résztvevô internethasználatot segítô 
füzetet kap ajándékba.

Az elôadás témája: Internetismeretek kezdôknek

Az elôadások idôpontjai:
július 1. 17.00; július 10. 14.00; július 16. 10.00; július 22. 17.00

Helyszín:
Magyar Telekom Nyrt. székháza, Budapest I. kerület, Krisztina krt. 55.

Várjuk jelentkezését az ingyenesen hívható 06 80 204 850 telefonszámon
vagy a www.magyartelekom.hu oldalon!

Érkezés és regisztráció 30 perccel az elôadás kezdete elôtt. 

2008-ban is  folytatódik a Magyar Telekom 
ingyenes internet-  oktatási programja.

Megközelíthetô 18-as és 56-os villamossal (Mikó utcai megálló), 2-es metróval (Déli pu. végállomás),
5-ös, 78-as és 105-ös autóbusszal (Alagút vagy Mészáros utcai megálló).
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Bíró Szabolcs, a MAFC junior öttusázó-
ja tizenhét éves. Már vége a tanévnek, 
így kicsit lazíthat, ami az ő esetében 
azt jelenti, hogy reggel hatkor még 
nincs a medence vizében… Az örök-
mozgó fiúval egy délutáni edzés előtt, 
a Bodgánfy úti MAFC futópályánál 
találkoztunk. 

 Hogyan kerültél az öttusa világába? 
Harmadik-negyedik osztályos korom 
óta foglalkozom vele, persze akkor még 
csak hobbiszinten. Apukám öttusázott, 
őt követtem az edzésekre, mivel sok-
szor kérdezte, nem szeretném-e én is 
kipróbálni. Először természetszerűleg 
az úszással és a futással kezdtem, hiszen  
ezek alapdolgok.

 Már akkor is idejártál a MAFC-ba? 

Igen, és azóta is Antalköz Gabriella az 
edzőm, ami az úszást és a futást illeti. A 
többi szám fokozatosan jött be később. 
Körülbelül egy éve jártam ide edzeni, ami-
kor elkezdtem a lövészetet, aztán követke-
zett a vívás és végül a lovaglás. Ez utóbbi 
három számban külön-külön edzőim 
vannak, így négyesben szoktak egyeztetni 
a versenyekre való felkészülés előtt. Pél-
dául, ha már sorozatosan nagyon fáradt 
vagyok a délutáni víváson, akkor kicsit 
vissza kell venni a reggeli úszásból, hiszen 
összességében az öttusában a vívás fonto-
sabb, ott ugyanis az ellenfelektől vesszük  
el a pontokat. 

 Most persze vakáció van, de az iskolával ho-
gyan tudod mindezt összeegyeztetni? 

Reggel, iskola előtt van az úszás, délután 
pedig lövészet és futás, vagy vívás és lo-
vaglás. Nyáron ez annyival lazább, hogy 
nem jövök reggel hatra az uszodába, 
csak később, de az edzések így is igény-
be veszik az egész napomat. Az I. kerü-
leti Szent Gellért Gimnáziumba járok, 
és szerencsére olyan tanáraim vannak, 
akik abszolút a sport mellett állnak, így 
elnézőbbek velem szemben, ha egyszer-
egyszer nem tudok felkészülni, vagy 
megengedik, hogy később írjak meg  
valamilyen dolgozatot.

Úszik, fut, vív, lő és lovagol
Kikapcsolódásképpen kerékpárra pattan

Bíró Szabolcs

 Milyen terveid vannak az érettségi utánra? 

Mivel a sportot nem lehet előre tervezni, 
mert bármikor jöhet egy sérülés, min-
denképpen tovább akarok tanulni. A Mű-
egyetemre szeretnék járni, ami, remélem, 
össze is jön majd. 

 Milyen nemzetközi versenyeken vettél 
részt? 

Tavaly megnyertük a váltót az EB-n. Az-
óta jártunk már Dél-Afrikában is az ifi 
világbajnokságon, de ott sajnos nem sike-
rült ilyen jó eredményt elérnünk. Néhány 
hete vettünk részt az idei junior EB-n, a 
következő megmérettetés pedig július 
7-én kezdődik, mert akkor indul a kai-
rói junior világbajnokság. Nincs konkrét 
elképzelésem arról, mit szeretnék elérni, 
inkább úgy mondanám, hogy minél jobb  
akarok lenni!

 Az egyes számok közül melyik a kedven-
ced? 

Most épp a lovaglás. A fizikai számokat 
sosem szerettem annyira, mert rendkívül 
fárasztóak, inkább a technikaiakat kedve-
lem. Az úszás és a futás olyan, hogy „meg 
kell halni” az edzésen, a lövészet inkább 
szellemileg megterhelő.

 Említetted, hogy édesapáddal jöttél ki elő-
ször a pályára. Ő is versenyszerűen öttusá-
zott? 

Igen, de nem voltak kiemelkedő eredmé-
nyei. Van két öcsém is, akik szintén egyre 
jobban belemerülnek az öttusa világába. 
Ők is versenyeznek, persze a kisebbik még 
csak kéttusázik. Majd ha sorban bejön 
mindegyik szám, akkor dől el, ki mit tud 
ebben a sportban.

 Mit csinálsz, amikor nem öttusázol és nem 
tanulsz? 

Igyekszem mindezt kipihenni. Szeretek 
eljárni a barátaimmal biciklizni. Nyáron 
szörfözni is szoktunk, télen pedig síelni.  

 Barátnőd van? 

Igen, és ő is öttusázik…
Rózsa Melinda

A statisztikák szerint a versenyszerűen 
sportoló gyerekek csupán 2%-a válik 
hivatásos sportolóvá. A bajnokok 
70%-a felnőttkorára szinte teljesen 
feladja a mozgást. Ezért is tartja fon-
tosnak a kerületi vezetés, hogy minél 
hamarabb megszerettesse a gyerekek-
kel a mozgást. 

Ennek érdekében szervez ilyen sok kerü-
leti bajnokságot, és ezért támogatja a diák-
olimpiákon való részvételt is. Így a tanév 
vége felé pedig mindig megjutalmazzák 
azokat a diákokat, akik valamelyik sport-
ágban kimagaslóan teljesítettek. A díjki-
osztó ünnepséget ezúttal a Lágymányosi-
öböl dísztermében tartották.
 Az előző tanévhez képest idén há-
rom sportággal növelte Újbuda Önkor-
mányzata a kínálatot. Korábban 19 ver-
senyszámban indulhattak a gyermekek 
bajnokságokon, míg a 2007/2008-as tan-
évben már 22-ben biztosítottak sporto-
lási lehetőséget a diákoknak. A mozgás 
örömét és az egészséges életformára való 
nevelést egyébként is szívügyének tartja 
a polgármester. Nemcsak azért, mert ő is 
reményteljes sportmúltat hagyott a háta 

mögött, hanem mert úgy látja, hogy ez az 
egyik legfontosabb színtere a közösségek 
kialakításának. 
 – Amikor én még ide, a kerületbe jár-
tam általános iskolába, a diákolimpiák, 
vagy azok a közösségi események, ame-
lyek a sport köré szerveződtek, nagyon 
meghatározták az életünket – nyilatkozta 
Molnár Gyula. – Nagyon sokat készül-
tünk rá mi is, akik sportoltunk, valamint 
azok is, akik csak szurkoltak. Számon tar-
tottuk, hogy melyik iskola miben jó: ko-
sárlabdában, kézilabdában vagy fociban. 
Én ezt a fajta hagyományt szeretném újra 
teremteni – tette hozzá a polgármester. 
 Nagy József, a Sportosztály vezetője a 
díjkiosztón külön dicséretben részesítette 
a Teleki Blanka Általános Iskola diákjait és 
testnevelőit, akik néhány év alatt a közép-
mezőnyből felküzdötték magukat a dobo-
góra. De hagyományosan jó teljesítményt 
nyújtott a Törökugrató Általános Iskola 
is, amely atlétikai számokban már koráb-
ban is jeleskedett, valamint a József Attila 
Gimnázium, amely részvételével és kiugró 
teljesítményével idén is nagyot alakított.

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0616-dijkioszto

Még több mozgást  
a gyerekeknek!

Sportolókat és testnevelőket díjaztak
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