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Az olimpiáról

összeállításunk a 6. oldalon

Kerületi lakosokat kérdeztünk, 
milyennek látták a pekingi 
ötkarikás játékokat, és a magyar 
sportolók eredményeit.

Jelentős változások a fővárosi 
tömegközlekedésben. Részle-
tesen ismertetjük az újbudai 
menetrendeket, járatokat.

tudósításunk a 4. oldalon

Változó BKV
Összesen 325 millió Ft-os beru-
házást végzett el a GAMESZ 
a nyári szünet alatt az önkor-
mányzati intézményekben.

Becsöngetés előtt

cikkünk a 3. oldalon

Újbuda Jazz Fesztivál 2008
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PROGRAM A 6. OLDALON

Családi Egészségnap a Feneketlen-tónálCsaládi Egészségnap a Feneketlen-tónál

A tanévkezdési és gyermekétkeztetési tá-
mogatásra – a más jogszabály alapján tan-
könyvtámogatásra és gyermekétkeztetési 
támogatásra jogosult gyermekek körén túl 
– az a család is jogosult, ahol a gyermek 
törvényes képviselője nyilatkozik arról, 
hogy a családban az egy főre jutó havi net-
tó jövedelem összege nem haladja meg a 
nyugdíjminimum háromszorosát (ebben 
az évben ez 85 500 forintot jelent).
 A tanévkezdési támogatás 8000 forint 
értékű ingyen nyújtott tankönyv formájá-
ban nyújtható. A gyermekétkeztetési tá-
mogatás ötven, hetvenöt, illetve kilencven 
százalék mértékű térítési díjkedvezmény 
formájában nyújtható.
 A támogatás elérése a nevelési-okta-
tási intézmény kezdeményezésén alapul. 
A támogatás megállapításáról az intéz-
mény vezetőjéből, gyermekvédelmi fe-
lelőséből, továbbá az Újbudai Humán 
Szolgáltató Központ munkatársából álló 
bizottság (a továbbiakban: előkészí-

Segítség a tanévkezdéshez
tő bizottság) javaslata alapján a polgár- 
mester dönt.
 Az intézményenként felhasználható 
keret meghatározására a gyermekek lét-
számának, azon belül a hátrányos hely-
zetű gyermekek súlyozott arányozásával 
kerül sor, a tanévkezdési támogatás ese-
tében évente egy alkalommal, szeptember 
15-éig, a gyermekétkeztetési támogatás 
esetében évente két alkalommal, a febru-
ártól augusztusig terjedő időszakra janu-
ár 15-éig, illetve a szeptembertől januárig 
terjedő időszakra szeptember 15-éig.
 A 2008. szeptember 1-jétől 2009. au-
gusztus 31-éig, kerületi szinten rendel-
kezésre álló előirányzat a tanévkezdési 
támogatás tekintetében 32 millió forint, a 
gyermekétkeztetési támogatás tekinteté-
ben pedig 25 millió forint. Minden intéz-
ményben az előkészítő bizottság szeptem-
ber 22-éig összeállítja a támogatásra java-
solt gyermekek névsorát. A szülők nyilat-
kozatukat az osztályfőnöknél tehetik meg.

Ingyenes füzetcsomag az elsősöknek

Augusztus 19-én a XI. 
kerületi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi 
Osztálya hosszabb 
nyomozás, felderítés 
eredményeként elfo-
gott és eljárást indí-
tott egy külföldi sze-
mély ellen, aki a ren-
delkezésre álló adatok 
alapján megalapozottan 
gyanúsítható, hogy rendsze-
resen kábítószert – heroint – árusított  
Budapest egész területén, de leginkább 
Újbudán.
 A nyomozás során tovább vizsgál-
ják, hogy a gyanúsított milyen jogsérté-
seket követett el, figyelemmel arra, hogy 
korábban vagyonelleni bűncselekmé-
nyek miatt volt büntetve. Felderítik azt 
is, hogy a kábítószert kiktől, milyen 
úton szerezte meg, illetve ebben kik 
nyújtottak segítséget. Az eredményes 
elfogásban jelentős segítséget nyújtot-
tak az ORFK munkatársai is.

Heroindílert 
fogtak a kerületi 

rendőrök

KÖZBIZTONSÁG

A jóváhagyott támogatás összegét az 
intézmény részére a Polgármesteri 
Hivatal átutalja. 
 Ingyenes füzetcsomagot kapnak 
az újbudai elsősök az ingyenes tan-
könyvek mellé. A kerület kedvenc 
állatának, a kispandának képével 
díszített füzetcsomagot egy óriási, 
közel kétméteres kispanda bábutól 
vehetik át a gazdagréti kisiskolások. 
 A kispanda szeptember el-
sején reggel fél nyolcra érkezik 
a Törökugrató Utcai Általános 
Iskolába, és teszi vidámabbá a 
kicsik első iskolai napját. Innen 
a közeli Csíki-hegyek utcai is-
kolába látogat nyolc órára. 
 A kerületi iskolások tavasz-
szal választották meg Újbuda 
kedvenc állatának a Fővárosi 
Állatkertben élő Tünde nevű 
kispandát, amelyet a kerület 
örökbe fogadott.

Hatodik alkalommal rendezték meg 
a Kelen SC és az UTC sporttelepén 
a partnervárosok Szent István-napi 
focikupáját. A körmérkőzések előtt az 
ünnep ezúttal egy legendás XI. kerü-
leti sportember, Titkos (Titschka) Pál 
emléktáblájának avatásával és emlék-
kiállításának megnyitójával kezdődött. 

Kelenvölgyben hagyomány, hogy az ál-
lamalapítás és Szent István ünnepe a 
sportpályára hívja Újbuda testvérváro-
sainak csapatait. Idén Titkos Pál, negy-
venhétszeres válogatott labdarúgó, egyko-
ri MLSZ főtitkár, és mai szóval sztáredző 
emléke megidézésével kezdődött a prog-
ram. – Nemcsak utcák, kövek, hanem a 
városrészben élt hírességek emlékének őr-
zése és ápolása is fontos egy városész életé-
ben – mondta Molnár Gyula polgármester 
Titkos Pál emléktáblája előtt. – A sportoló 
emlékének őrzésén és bemutatásán sok 
éve munkálkodnak a kelenvögyiek – tette 
hozzá. A jövő tervei között szerepel, hogy 
a sportpályát szeretnék Titkos Pálról elne-
vezni, az emléktábla-avatással egy időben 
megnyílt kiállításnak helyet adó épületben 

múzeumot rendeznek be. A kerület így is 
tisztelegni kíván a magyar futball és szű-
kebb hazája hírét vivő sportember előtt. 
Majoros István szobrászművész alkotásá-
nak avatása után ünnepélyesen megnyílt 

a Titkos Pál életútját bemutató, fotókkal, 
újságcikkekkel, díjakkal és dokumentu-
mokkal gazdagon illusztrált kiállítás is.   
 A család, a barátok és a sportszövet-
ségek archívumaiból összeállt anyagból 
olyan, kevesek által tudott információk 

is megismerhetők, mint például, hogy 
Titkos Pál volt a labdarúgó-szövetség fő-
titkára, amikor az Aranycsapat 1952-ben 
Helsinkiben olimpiai bajnokságot nyert. 
 Balázs Gyula kisebbségi és partnervá-
rosi tanácsnok az avató után arról beszélt, 
hogy a sport összehozza az embereket. Ez 
a legfontosabb tanulsága a több mint fél 
évtizedes múltra visszatekintő, évről évre 
nagy érdeklődéssel kísért futballtalálko-
zónak. A partnervárosok ebben az évben 
is azt remélték, hogy a háromszoros győz-
tes Ada helyett ezúttal ők viszik haza a 
vándorkupát. Pályára lépett az Inárcs ön-
kormányzati dolgozóiból álló csapat, Szlo-
vákiából Nádszeg, Csehországból Prága, 
Lengyelországból Ustron, Kárpátaljáról 
Beregszász, Erdélyből pedig Marosvá-
sárhely képviseltette magát. A barátságos 
mérkőzések győztese idén a két hazai 
gárda egyike a Kelen SC csapata lett, míg 
a legeredményesebbek a marosvásárhelyi 
játékosok voltak. 
 Jövőre ismét augusztus 20-án mérik 
össze tudásukat a partnervárosok köz-
szolgáiból verbuválódott focicsapatok. 

Sz.A.

Szent István, sport, új kenyér

Megbüntették az alagútépítő céget

Engedély nélkül fúrták az alagutat?
A DBR Metró Projektigazgatóság sze-
rint nem veszélyeztet közvetlenül épü-
leteket, hogy a kivitelező 17 méterrel 
tovább fúrta az alagutat a Bartók Béla 
út alatt, a Szent Gellért téri állomás 
előtt. Kár esetén viszont nem fizet a 
biztosító, mert engedély nélkül folyt a 
munka.

A közlekedési hatóság megbüntette a 4-es 
metró alagútját építő Bamco cégcsoportot, 
és megtiltotta, hogy tovább folytassa a fú-
rást, mert a kivitelező a megengedettnél 17 
méterrel tovább fúrt. A Bamcónak azért 
kellett (volna) felfüggeszteni az alagútépí-
tést, mert a Szent Gellért tér előtt nem ké-
szítette el azt az átkötő szakaszt, amelyen a 
szerelvények vissza tudnak fordulni szük-
ség esetén. Például ha a vonal egyik részén 
baleset miatt a szerelvények nem tudnak 

közlekedni, akkor a Szent Gellért térnél 
meg tudnak fordulni, és csak részlegesen 
kell állnia a metróforgalomnak. Ilyen for-
dító vágány a 2-es és a 3-as metró vonalán 
is van a Deák térnél.
 Ezt az átkötő vágányt a Bamcónak 
még azelőtt meg kellett volna építenie, 
hogy az alagutak elérik a Szent Gellért te-
ret. Mivel a cég nem végezte el a munkát, 
megpróbálta módosítani az építési enge-
délyt, hogy a fúrópajzsok elhaladása után 
készítse el az átkötést. Erre azonban még 
nem kapott engedélyt. (Várhatóan meg 
fogja kapni.) A cég ennek ellenére elkezdte 
továbbépíteni az alagutat. 
 A Bamcónak megéri sietni, mert egy 
állomással arrébb, a Fővám tér előtt való-
színűleg újra meg kell állnia, hiszen a pesti 
oldalon csúszik az állomás építése. Ez vi-
szont már nem a Bamco hibája, így köt-

bért kérhet a beruházó BKV-tól, ameddig 
nem tud továbbhaladni. 
 Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
két szempontból is problémásnak tartja, 
hogy engedély nélkül építkezett a kivitele-
ző. Egyrészt, hogy olyan munkák folynak 
az újbudaiak lakásai alatt, melyeket nem 
vizsgált előre a szakhatóság építésbiztonsá-
gi szempontból. Másrészt mivel a kivitelező 
törvénytelen módon folytatta a munkát, a 
biztosítás nem érvényes az ezzel összefüggő 
esetleges károkra, mondta a képviselő. 
 Közben a Szent Gellért térnél befe-
jezték a mozgólépcsők építésének első 
szakaszát, így újra járható a Műegyetem 
rakpart kétszer egy sávon. A munkát most 
félbehagyták, jövőre folytatni fogják, de 
addigra már lehet majd használni az alsó-
rakpartot. 

(G. P.)

Titkos Pál-emléktábla Kelenvölgyben
Negyedik alkalommal rendezik 
meg az Újbuda Jazz Fesztivált a 
Fonó, a MU Színház és az A38 Hajó 
közreműködésével. A Fonó idén a 
lengyel dzsesszt helyezi előtérbe, 
míg a többi helyszínen olyan nevek 
jellemzik a fesztivált, mint Matthew 
Shipp, a Dresch-quartett, vagy az 
utóbbi évek egyik legizgalmasabb 
magyar formációja, a Barabás Lőrinc 
Eklektric (képünkön), amely szeptem-
ber 6-án Dresch Mihály vendégsze-
replésével az A38 Hajón lép fel.
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gadóóra: minden hónap utolsó szerdá-
ján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő szeptember 11-én 
17-től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja fo-
gadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-irodá-
ban (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő minden hónap 
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla út 
141.).

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI
Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca 
40. Tel.: 204-2806
Időpont: 2008. szeptember 3-án 17 óra 
• Jogi, munkaügyi, munkajogi
• Adó-, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyed-
del, gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Minden hónap első csü-
törtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub 
működik. Életmód-tanácsadás és gya-
korlati ügyintézés.
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodája 
(Bartók Béla út 61.) minden szerdán 15 
és 18 óra között ügyeletet tart.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei és legfris-
sebb hírei a www.idf-buda.hu cím alatt 
találhatók.

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

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–19, csütörtökön 
9–12 óráig tart nyitva. A régebbi Magyar 
Fórum számok ingyen elvihetők.

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.

ÉRTESÍTÉS
Az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyaror-
szági Regionális Intézet Gyógyszerügyi 
Igazgatási Osztály visszavonta a Forrás 
Gyógyszertár (Tétényi út 12–16.) szep-
tember 30-áig terjedő ügyeleti szolgál-
tatási kötelezettségét.

HELYESBÍTÉS 
Korábbi lapszámunkban tévesen jelent 
meg a hír a kerületi SZDSZ tisztújításá-
ról. A kerületi elnök továbbra is Balázs 
Gyula. Hajdu László helyett lett a vá-
lasztókerületi megbízott Messel Gáspár.

  

Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában (Bartók B. 
út 27.) minden hónap 1. hétfőjén 17 
órától. Alpolgármesteri fogadóóra: 
minden hó harmadik hétfőjén 15–17 
óráig a XI. kerületi önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u. 
5.) III. emeleti 307-es tárgyalójában. 
Bejelentkezés az alpolgármesteri foga-
dóórára az Igazgatási Csoportnál sze-
mélyesen, vagy telefonon a 372-4577 
számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17-ES VK.) or-
szággyűlési képviselő szeptember 11-
én 17 órakor tartja fogadóóráját, az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.).
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati kép-
viselő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvise-
lő minden hónap első péntekén 17-től 
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Cirmos 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 
lehet. Önkormányzati képviselői fo-

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.

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).

Áprilisban megszűnt a polgármestert 
támogató pártok többsége a képvi-
selő-testületben. A fordulatot követő 
nagy csatazaj után nyárra minden 
elcsendesült. Erről kérdeztük Kupper 
Andrást, a Fidesz frakcióvezetőjét.

– Tavasszal gyökeresen megváltozott a 
testület politikai felállása. Olyan helyzet 
alakult ki, amelyből akár időközi önkor-
mányzati választásig is el lehetett volna 
jutni. Mondanom sem kell, hogy reális 
lehetőségként kezdtünk felkészülni egy 
ilyen forgatókönyvvel is. Ezt egyelőre 
azonban félretettük. A szocialista pol-
gármester által vezetett koalíció ugyanis 
– előbb az ígéretek szintjén – nyitottnak 

mutatkozott arra, hogy megadja ugyan-
azokat a jogosítványokat a korábbi ellen-
zéki képviselőknek, amelyeket a többiek 
addig is élveztek. Úgy tűnik, végre bevon-
hatunk egy sor szakértőt az önkormány-
zati munkába és az önkormányzati cégek 
ellenőrzésébe, megnövekedik a szerepünk 
a bizottsági munka irányításában. Ami 

talán még fontosabb: az új helyzetben sok-
kal tágabb tere van a mi javaslatainknak, 
az egyetértésünk nélkül pedig nincs dön-
tés, valóban együttműködésre vagyunk 
rákényszerítve.

Hogyan kell értelmezni a „korábbi ellenzék” kifejezést?

Az van ellenzékben, akinek kevesebb sza-
vazata van. Az új helyzetben ugyanannyi 
szavazatunk van. Politikai értelemben 
egyenlőek vagyunk. 

Nagykoalíció?

Természetesen nem. Az együttműködés a 
kerületi lakók érdeke. Az Önkormányzat 
kiegyensúlyozott működése stabilitást ad 
az intézményeinknek, nyugalmat a közal-

kalmazottaknak és köztisztviselőknek. Ez 
a célja az együttműködésnek. De szó sincs 
politikai közeledésről. A különbségek 
továbbra is megvannak. Mi nem értünk 
egyet a gyurcsányi politikával, mindent 
megteszünk azért, hogy a kormányzati 
hibákból a kerület polgárai minél keve-
sebbet érezzenek meg.

Ha az egymásra utaltság kölcsönös, miért hiúsult 
meg a nyáron több testületi ülés?
Számos kérdésben nehéz volt egyezség-
re jutni. Miközben mi megtettük az első 
lépéseket az együttműködés felé, megsza-
vaztuk például a zárszámadást, a nekünk 
tett ígéretek teljesítése rendre elmaradt. 
Kívülről csak a nyilvános ülések látsza-
nak, de az, hogy szinte az egész nyarat 
szakmai és politikai egyeztetésekkel töl-
töttük, az a mi gondunk.

Miben sikerült végül megállapodni?

A költségvetést érintő javaslatokat a hiva-
tal segítsége nélkül nem lehet pontosan 
megtenni. Korábban gyakorlat volt, hogy 
egyes fejlesztések megálltak a szocialis-
ta képviselők körzethatárainál, ilyen volt 
például az a zajvédő fal, amelynek építése 
nem tudott folytatódni abban a körzetben, 
ahol a választók a polgári oldal jelöltjét tá-
mogatták. Ahhoz, hogy a mi egyéni kép-
viselőink a körzetüket érintő fejlesztésekre 
tegyenek javaslatot, ismerni kell a már 
megtervezett, lekötött út- és járdafelújítá-
sokat, parkrekonstrukciót és iskolai esz-
közbeszerzést. Az egyeztetés sok munkát 
vett igénybe minden képviselőnk részéről. 
Jóhiszeműen fogalmazhatok úgy, hogy a 
korábbi ellenzék bevonása a szakmai elő-
készítésbe még nem megy mindenkinek 
rutinszerűen. A polgármestert támogató 
politikusok és a polgármesteri hivatal egy-
két munkatársa is nehezen szokik hozzá a 
kialakult új politikai helyzethez. Zajlik a 
szeptember 4-i testületi ülés előkészítése. 
Ma még látok esélyt arra, hogy megint egy 
kicsit előrébb lépjünk.

R. Ré
(Következő számunkban  

ugyanerről a témáról Wieszt Jánost,  
az MSZP frakcióvezetőjét kérdezzük)

Az együttműködés a kerület érdeke

Augusztus 26-án reggelre 
Dávid-csillagot festettek a 
Fidesz egyik helyi irodájá-
nak ajtajára Újbuda 16-os 
választókerületében a Fejér 
Lipót utcában. A Fidesz ke-
rületi elnöke, Jankó István 
úgy nyilatkozott, hogy elítél 
mindenfajta agresszív cse-
lekményt, mint ahogyan 
elsőként ő ítélte el az SZDSZ- 
iroda elleni támadást is. Az 
elnök úgy véli, felelőtlen em-
berek műve lehet csak ez, és 
szerencsétlen dolog lenne, ha 
az ilyen események Újbudán 
megismétlődnének, hiszen 
ezek semmi másra, csakis a 
rombolásra,  gyűlöletkeltés-
re alkalmasak. Kristóf József 
fideszes képviselő úgy fo-
galmazott, hogy a gyűlölet-
kampány most kezdődött el, 

a rongálást politikai provo-
kációnak minősíti, és várja a 
felbujtók kilétének felderíté-
sét. Az MSZP kerületi szer-
vezetének ügyvezető titkára, 
Dérfalvi István pedig azt írja 
saját közleményükben, hogy 
elítélik az esetet, és egyet-
értenek azzal, hogy az ilyen 
tettek gyűlöletet keltenek, de 
emlékeztetnek arra is, hogy 
hasonló esetek sajnos már 
voltak a kerületben. Nem 
egészen két éve molotov-
koktélt dobtak a kerületi 
MSZP székházára, tavaly 
pedig házi készítésű bombát 
robbantottak az SZDSZ iro-
dájánál. Az MSZP sajnálja, 
hogy a két előző hasonló cse-
lekményt egyesek még nem 
tekintik a gyűlöletkampány  
részének. 

Provokáció egy kerületi Fidesz-irodánál

Az Újbuda újságot a DTSA Marketing Kft. terjesz-
ti. Hétfőtől péntekig 12 és 13 óra között telefonon 
közölhetik tapasztalataikat, észrevételeiket a 06-
1-784-94-45-ös számon. Üzenetet hagyhatnak, 
faxot vagy e-mailt küldhetnek az info@dtsa.hu  
címre a terjesztőnek. Kérjük olvasóinkat, hogy segítsék a 
terjesztők bejutását a lépcsőházakba, így azok, akik nap-
közben be tudják engedni a terjesztőket, vagy megadnák 
a belépési kódjukat, jelezzék telefonon vagy e-mailben. 
Ugyanitt szórólap-terjesztői munkára is lehet jelentkezni.

Az Újbuda terjesztése

Bűnmegelőzési fórum 
Gazdagréten
Szeptember 10-én, szerdán 17.30 óra-
kor a Gazdagréti Közösségi Házban 
(Törökugrató u. 9.). Meghívott vendég: 
Dr. Balázs Norbert alezredes, Újbuda 
rendőrkapitánya. Szeretettel vár min-
den érdeklődőt Király Nóra, Sasad 
egyéni önkormányzati képviselője.

Szakmai és politikai egyeztetésekkel telt a nyár

A holokauszt újbudai áldozatainak mementója

Az emlékezés macskakövei
Több mint kilencezer emlékező macs-
kakő van a világon, amely a holokauszt 
áldozatainak állít emléket. A köveket 
készítő német művész azt szeretné, ha 
nemcsak személytelen emlékművek, 
hanem ezek, az áldozatokról szóló 
egyedi és konkrét emlékek is fennma-
radnának az utókor számára. Gunter 
Demnig legutóbb Budapesten járt, a 
VII, VIII. kerületben, valamint Újbudán.

A féltve őrzött korabeli fotók és fiókok al-
ján rejtőzködő személyes emlékek mellé 
sorakoznak világszerte azok a macska-
kövek, amelyeket Gunter Demnig készít 
és helyez el a II. világháborúban elhunyt 
zsidó emberek egykori lakóházai előtt. 
Magyarországon már több mint 50 emlé-
kező macskakő van, egyebek mellett hazai 
városokban: Zalaegerszegen, Szombat-
helyen, Balatonfüreden, Szegeden, Kis-
kunhalason, Nagykőrösön, Kisvárdán, 
Makón, Mátészalkán. Újbudán most egy 
a Fehérvári útra, kettő pedig a Bartók 
Béla útra került. A 16 évesen meggyilkolt 
Freller Istvánra, valamint Sziklai Jenőre és 
fiára, Sziklai Gáborra emlékeztetik a csa-
ládot és az arra járókat.
 Az emlékek és személyek felkutatá-
sában diákok működtek közre, a mosta-
ni megemlékezéseket is ők szervezték. A 
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány múlt 
évi pályázata nyomán a Közgazdasági Po-
litechnikum és a Lakatos Menyhért Álta-

lános Iskola és Gimnázium tanulóinak ku-
tatásai alapján találták meg a három, egykor 
Újbudán élő áldozatot. A fiatalok levéltár-
ban, lakásíveken keresték azokat a nehezen 
fellelhető adatokat, amelyek elvezették őket 
a mementóul szolgáló helyszínekre.

A rokonok nagyon fontosnak tarják, hogy 
mindenki megismerje ezt a fejezetet a tör-
ténelemből, hogy minél többen legyenek, 
akik tesznek valamit azért, hogy hasonló 
embertelenség ne fordulhasson elő többé.

B. A. 

A Fehérvári út járdájába Freller István 
emlékére építették be a macskakövet
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Összesen 325 millió forintos beruhá-
zást végeztetett el az önkormány-
zati intézményekben a GAMESZ 
a nyári szünet alatt. A felújítási 
munkálatok  középpontjában a 
energiamegtakarítás állt.

– Míg a nyári szünet a gyermekeknek a 
pihenést jelenti, addig az intézmények 
fenntartóinak ebben az időszakban kell 
elvégeztetniük a bölcsődék, óvodák, isko-
lák felújítási munkáit. Idén harmincegy 
helyszínen, összesen 325 millió forintot 
költöttek ezekre a feladatokra, a szokásos 
állagmegóvó és karbantartási munká-
kon kívül – mondta Keszthely Ferenc, a 

GAMESZ igazgatója –, így többek közt a 
Budai Sport Általános Iskolában, a Zólyo-
mi Utcai Tesz-vesz Óvodában és a Mese-
vár Bölcsődében. – A tisztasági festésen és 
karbantartási munkákon – amikre min-
den évzáráskor sor kerül – túl évről évre 
bővül azon óvodák, bölcsődék, iskolák 
száma, amelyekben szükségessé válnak 
nagyobb felújítások, fejlesztések. A Budai 
Sportiskolában például tavaly kezdődött 
a nyílászárók cseréje, és több ütemben, 
15 millió forintos ráfordítással szinte tel-
jesen körbeértek az épületen – mesélte 
az igazgató. Elmondta, hogy a főbejárat 
homlokzati nagyportáljainak cseréje még 
hátra van, de a következő büdzséből sze-

retnének erre is elkülöníteni. Főleg a pa-
nelépületeknél fontos a nyílászárócsere, 
hiszen egy-egy épületnél jelentős, 10–12 
százalékos energiamegtakarítással szá-
molnak. Az iskola lapos tetejét pótló-
lagos szigeteléssel látták el, ami további  
5–7%-os energiamegtakarítást eredmé-
nyez. Egyébként összesen 6 helyszín fűtés-
korszerűsítését is meg tudták oldani az idén 
elkülönített keretből, mintegy 52 millió  
forint felhasználásával.
 A legnagyobb beruházást most 59 
millió forint értékben a Zólyomi utcai 
épületeken végezték, a teraszok felújítá-
sára 44 millió forint, míg fűtéskorsze-
rűsítésre további 15 millió forint jutott. 
Elhangzott, hogy ez évben összességében 
kevesebb pénzből tudtak gazdálkodni, 
mint az elmúlt években. Lakos Imre, a 
területért felelős alpolgármester arra kér-
te a GAMESZ vezetőjét, hogy segítsék a 
képviselők munkáját, hogy időben tervez-
hessenek a jövő évi igények ismeretében. 
Ehhez szükséges, hogy még szeptember-
ben elkészüljön egy összefoglaló anyag 
az elmúlt évek megvalósult felújítási, fej-
lesztési munkáiról, egyben a következő év 
költségvetésének előkészítéséhez a terve-
zett feladatokról is. Ebben az évben ugyan 
nagyobb volumenű beruházásokra nem 
volt keret, de sok kisebb feladatot sikerült 
megoldani, amelyek az intézmények őszi 
nyitására, azaz határidőre el is készültek.  
 Az alpolgármester hozzátette, reméli, 
hogy jövőre több pénz jut az intézmények 
megújítására, és megnyugtatónak nevez-
te, hogy a komoly szakmai munkát nem 
befolyásolták az önkormányzaton belüli 
politikai csaták. Hozzátette: közös érdek, 
hogy minél több fejlesztési forrás jusson 
a kerületi bölcsődék, óvodák, iskolák  
rendbetételére.  

Sz. A.

Felújítási munkálatok harminc épületben

Helyzetkép becsöngetés előtt Segítik a szövegértést
Érdekes kísérlet kezdődik az új tan-
évben a kerület néhány iskolájában. 
Amerikai minta alapján ún. szenior 
mentorok segítenek a kisiskolások 
olvasási és szövegértési készségének 
fejlesztésében. Gede Mártonnal, az 
egyik mentorral beszélgettünk a tan-
évnyitás előtt.

Az elektronika megjelenésével válságba 
került a nyomtatott betű, az a bizonyos 
fajta Guten-
berg-galaxis, 
aminek a szét-
eséséről olyan 
sok szó esik 
mostanában. 
Olyanokat is 
hallani, hogy 
a z  e g ye te -
misták, főis-
kolások egy 
része már-már 
„analfabéta”, 
azaz nem jól 
értelmezi az 
olvasott szöve-
get, ez is mu-
tatja, hogy va-
lahol gondok 
vannak.

Hogy született a 
kezdeményezés? 

Márciusban 
alakult a Civil 
Vá l la l koz á-
sok Nonprofit 
Kft., melynek Aichelburg Márton az ügy-
vezető igazgatója. Nyár elejére elkészült a 
szenior mentor program, amerikai pél-
dára, mert Amerikában van egy olyan 
szervezet, amelyik ugyancsak hasonló 
céllal próbálja az olvasást népszerűsíteni.
 Az Etele téri művelődési házban és a 
könyvtárban tették ki a hirdetést, melyre 
82 nyugdíjas jelentkezett. Ebből 7 sze-
mély kezdheti el szeptemberben a mun-
kát egyelőre két intézményben, a Bocskai 
Úti Általános Iskolában és az albertfalvai 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gim-
náziumban. A cég követelményrendszere 
szerint nem szükséges feltétlenül peda-
gógus végzettségűnek lenni, lényegében 
két kritérium van, az egyik a nyugdí-
jas kor, a másik pedig az, hogy szeres-
sék a gyerekeket, szeressék a könyvet és  
szeressék az irodalmat. 

Hogyan zajlanak a foglalkozások?

A foglalkozások minden nap tanítás után, 
a délutáni órákban lesznek, mintha külön 
órára iratnák be a második-harmadikos 
gyerekeket. Valójában a pedagógus dönti 
el, mi legyen az anyag, tehát ami délelőtt ol-
vasmány volt a tanórán, azt olvassák és ér-
telmezik, azt veszi át a mentor egy különóra 
keretében. Arra hívtuk fel a figyelmet, hogy 
ez lehetőség szerint ne megkülönböztető le-

gyen, tehát a gye-
rek ne érezze azt, 
hogy neki kény-
szerből kell erre 
a foglalkozásra 
járnia, hanem 
ez legyen olyas-
mi, ami még jó 
is, még dicsőség 
is idejárni, ahol 
fog la l koz na k 
vele. Csoportos 
a foglalkozás, 
annyiban, hogy 
minden mentor 
egy-egy gyerek-
kel foglalkozik, 
de a tanórákon 
kívül szakkörök 
mintájára.

Ki dönti el, csatlako-
zik-e a kísérlethez?

Minden iskola 
saját maga dönt. 
A kft. ügyvezető 
igazgatója több 

iskolának írt levelet, mit gondolnak erről, 
fogadókészek-e. Néhányan nem is vála-
szoltak, de például Őrmezőn azt mond-
ták, hogy idén még nem, mert kíváncsian 
a várják a tapasztalatokat, de ha beválik, 
akkor ők is fogadják. Az iskolának ez 
semmibe nem kerül, fogadják vagy nem 
fogadják, eddig ez a két iskola élt a lehe-
tőséggel. A döntésben egyébként annyi a 
szubjektivitás, hogy a cég vezetője a Pető-
fiben érettségizett

Ki fedezi a költségeket?

A nonprofit cég ösztöndíjformát alkalmaz, 
a leadott óraszámok arányában kb. tízezer 
forintot ad havonta egy-egy mentornak. A 
nagyszámú önkéntes jelentkezőből is látszik, 
itt nem a pénz számít, hanem a segítség, a 
gyerekek és a nyomtatott betű szeretete.

SZ

Veszélyben a Gutenberg-galaxis

Új program az olvasás gyakorlására OKTATÁS

Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai 
Pedagógiai Intézet igazga-
tójának és Homolai Károly, a 
Gárdonyi Géza Általános Isko-
la igazgatójának javaslatára a 
kerület összes önkormányzati 
fenntartásban működő óvoda 
vezetője és iskola igazgatója 
aláírta azt a levelet, amely-
lyel  Győrffyné Molnár Ilonát 
kitűntetésre javasolják. Az 
igazgatók 37 szál rózsával 
köszöntötték őt.

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumnak tett ajánlásában Mol-
nár Gyula polgármester és Filipsz 
Andrea jegyző Trefort Ágoston-
díjra terjesztette fel Győrffyné 
Molnár Ilonát, Újbuda Polgár-
mester Hivatalának Humánszol-
gálati igazgatóját.
 Győrffyné Molnár Ilona 1982 
óta dolgozik köztisztviselőként a 
Polgármesteri Hivatalban. Ko-
rábban 11 évig pedagógusként 
tevékenykedett, volt beosztott pedagógus, 
igazgatóhelyettes általános és középiskolá-
ban egyaránt. 
 Tanügyigazgatási szakértői végzettsé-
ge van, amely a pedagógus szakvizsgával 
egyenértékű. Több évtizedes tapasztattal 
rendelkezik az oktatás, a kultúra, a sport 
és az egészségügy területén. A mai napig 
továbbképzi magát, hogy minél magasabb 
színvonalon irányítsa kerületünk közok-
tatási tevékenységét. 
 Több mint 10 évig a kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának az 
oktatásért felelős osztályát vezetette. Jelen-
leg a Humánszolgálati Igazgatóság vezető-
je, felügyeli az oktatás, a kultúra, a sport, 
az egészségügy és a szociális területet. 
 Kiváló a kapcsolata az oktatási és 
nevelési intézmények vezetőivel, nap-

rakész minden e területekkel kapcso-
latos kérdéskörben. Jelentős szerepe 
van a kerületi oktatási intézmények  
fejlődésében. 
 Remek vezető, ezt bizonyítja az irá-
nyítása alá tartozó szervezeti egységek 
munkájában is. A Polgármesteri Hivatal 
egyik legmeghatározóbb vezetője, pél-
damutató hozzáállása és elhivatottsága a 
képviselő-testület minden tagjának elis-
merését is kivívta. 
 A közoktatás érdekében végzett több 
évtizedes példamutató, kiemelkedő mun-
kájáért Győrffyné Molnár Ilona augusz-
tus 20-án, az országalapító Szent István 
király ünnepén Hiller István oktatási és 
kulturális minisztertől átvehette a Trefort  
Ágoston-díjat. 

R. Ré

37 év – 37 szál rózsa
Évtizedek a közoktatásban

Győrffyné Molnár Ilona

Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely 
Alapítványnál lakással, lakhatással 
kapcsolatos ügyekben, a lakásvesz-
tés megelőzése céljából. Lakáscsere 
és adásvétel feltételei, ügymenete; 
lakhatást érintő kérdések (adó, illeték, 
haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, 
-vétel, -csere buktatóinak kikerülé-
se; adásvételi, csere-, ajándékozási, 
bérleti szerzõdések véleményezése. 
Telefonos tanácsadás, időpont-egyez-
tetés hétköznap 12–14-ig. Tel.: 06-20/
269-9838.

Ingyenes jogi tanácsadás

Tájékoztató
az ÖKO Program beadási határ-

idejének módosításáról

Távhővel ellátott lakóépületek lakáson-
kénti hőfogyasztásának szabályozására 
és mérésére alkalmas eszközök beszere-
lésének támogatására a 8/2008./III.26/
XI.ÖK sz. rendelet pályázati felhívásában 
a pályázat beadási határidejét az Újbuda 
Önkormányzatához 2008. szeptember 26-
ára módosítottuk. A benyújtott pályáza-
tokkal kapcsolatos döntés meghozatalára 
2008. október 20-áig kerül sor. 

Veresné Krajcár Izabella

Volt egyszer egy iskola a Mérnök utcában...

Tanévnyitó helyett

A globális munkaerő-piaci hatások és 
a demográfiai folyamatok következ-
tében egyre több 45 év feletti ember 
szorul ki hazánkban és Európában is a 
munka világából. 

A Szenior Program a 45 év felettiek fog-
lalkoztatásának bővítését állítja a figyelem 
középpontjába azért, hogy a szeniorok öt 
előnye: tapasztalata, tudása, teljesítő- és 
versenyképessége, munkakultúrája, ered-
ményérdekeltsége hasznosulhasson a társa-
dalom és a gazdaság számára, és a kölcsö-
nös előnyök érvényesítése következtében a 
szeniorok élete is tartalmassá váljon mun-
kahelyeik megtartása, illetve számukra új 
munkahelyek létrehozása eredményeként. 
 A Szenior Program életre hívását és 
megvalósításának – e célra való összpon-
tosítással történő – komplex, integrált 
szolgáltatási segítését kezdeményezések-
kel, fejlesztő programok pályáztatásával és 
megvalósításával, együttműködésekkel, 
országos szervezéssel és koordinálással, 
korszerű szolgáltatásokkal a Szenior Fog-
lalkoztatási Szövetség vállalja magára.
 Feladata a társadalmi partnerségre (a 
munkáltatók és a munkavállalók együtt-
működésére, valamint a civil szervezetekre, 

az egészségügyi ellátókra, a kutató-fejlesztő 
intézményekre, a karitatív és egyéb szer-
vezetekre) építve, a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok létrehozására, fejlesztésére 
támaszkodva: a munkáltatók és a 45 év fe-
letti munkavállalók, munkát vállalni képes, 
dolgozni akaró állampolgárok jobb együtt-
működésének kibontakoztatása. 
 Tevékenységünkkel a munkaerő-pia-
ci kereslet és kínálat összhangját javítjuk. 
Elősegítjük a változásokhoz való jobb 
alkalmazkodást, ösztönözzük az egész 
életen át tartó tanulást, a 45 év felettiek 
egészségi állapotának és munkaképessé-
gének megőrzését, a hagyományos és az 
atipikus foglalkoztatás növelését. 
 A szolgálat lehetővé teszi a SZENIOR 
FOGLALKOZTATÁSI KLUBOK OR-
SZÁGOS HÁLÓZATÁNAK létrehozá-
sán keresztül a szeniorok felhalmozott 
tudástőkéjének összegyűjtését, lehetőséget 
teremt számukra a tapasztalatok és a leg-
jobb gyakorlatok megosztására, a mun-
káltatókkal közös fórumok működtetésé-
re, képzések, átképzések megvalósítására, 
a munkaképességet megőrző és újraalkotó 
rekreációs programok lebonyolítására, he-
lyi közösségek kialakítására. 

Info: www.szeniorfoglalkoztatás.hu

Országos klubhálózat 
negyvenöt felettieknek

Megalakult a Szenior Foglalkoztatási SzövetségSzentimrevárosi 
Közösségi Napok

SZEPTEMBER 17., 18.
HELYSZÍN: MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ALULJÁRÓ
16.00–20.00 Szent Imre Portékaboltja – gyógyír bajainkra a 
Biblia soraiból.
16.00–20.00 Nézz le Café. Meghívhatunk egy forró italra? 
Nézz le hozzánk az aluljáróba.
18.30–20.00 Köztünk élő ismert művész osztja meg gondola-
tait az érdeklődőkkel.

SZEPTEMBER 19. 
HELYSZÍN: MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ALULJÁRÓ
16.00–20.00 Szent Imre Portékaboltja – gyógyír bajainkra a 
Biblia soraiból.
16.00–20.00 Nézz le Café. Meghívhatunk egy forró italra? 
Nézz le hozzánk az aluljáróba.
18.30–20.00 Táncház – táncoslábúaknak, kicsiknek és na-
gyoknak.

SZEPTEMBER 20. 
HELYSZÍN: BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM 
(VILLÁNYI ÚT 27.)
9.00–13.00 „Ép Testben Ép Lélek” – Családi És Ifjúsági 
Sportnap.
HELYSZÍN: BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE-TEMPLOM ÉS 
PLÉBÁNIA
9.00–21.00 Lisieux-i Kis Szent Teréz Hálanap.
9.00 Imák és tanúságtételek a templomban, filmvetítések a 
plébánián.
18.00 Püspöki szentmise.
19.00 Városi zarándoklat a Szent Gellért-szoborhoz.
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A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 
2008. évi 5. nyilvános ülésének időpontja: 2008. 
szeptember 18. (csütörtök) 9.00 óra. Helyszín: 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
(Zsombolyai u. 5., alagsor 1. sz. tárgyaló).

 III. Tárgyévi eredmény: +3880
E. Kötelezettségek: 963
 Rövid lejáratú kötelezettségek:  963
F. Passzív időbeli elhatárolások: 884
 Források összesen (D+E+F): 48 860

Eredménykimutatás:
1. Alapítótól kapott támogatás: 42 619
 Összes közhasznú bevétel: 56 537
 Közhasznú tevékenység ráfordításai: 52 657
Tárgyévi közhasznú eredmény: +3880
Közalapítvány által nyújtott támogatások: 35 979

A tárgyévi bevételek nemcsak a közhasznú kiadá-
sokra, hanem a záró állományra is fedezetet biztosí-
tottak. Az APEH 1%-os utalása 269 e Ft a közalapít-
vány közhasznú bevételét növelte, amelyet közhasz-
nú célok realizálására fordítottunk. A közalapítvány 
közhasznú minősítésű, adószáma: 18007844-2-43

Dr. Tóth lászló, kuratóriumi elnök

2007. évi közhasznú beszámoló  
kiemelt adatai (e Ft-ban)

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Jelentős változások a fővárosi tömegközlekedésben

Új járatok, útvonalak, új számozás
A kerületekkel is egyeztetett 
a BKV, amikor megtervezte a 
főváros közösségi közlekedésé-
nek módosításait. Az átalakult 
közlekedési szokások mellett 
a koncepció vezérelve az volt, 
hogy ne ismétlődjenek jelzések 
és számok, még különböző 
járműtípusok esetén se. A vál-
tozásokat az úgynevezett para-
méterkönyv rögzíti.

Évek óta nem volt akkora változás 
a fővárosi közösségi közlekedés-
ben, mint az augusztus 21-étől, 
valamint a szeptember 6-ától két 
ütemben életbe lépő új menet-
rend. Sok járat új számozást kap, 
néhánynak az útvonala, többnek 
pedig a menetrendje is megvál-
tozik. Nem nehéz megszokni a 
buszok, villamosok, trolibuszok, 
HÉV-járatok új jelzését, mert a 
számozási rendszerben egyértel-
mű kapaszkodók segítik a tájéko-
zódást. Vannak olyan útvonalak, 
amelyeken kis módosításokkal 
ugyan, de gyakorlatilag járatcso-
portok közlekednek. Az alapjárat 
megkülönböztető jelzés nélkül 
viseli a számot, az útvonal rövi-
debb szakaszán közlekedő járat 
A jelzést kapott, az elágazó járat 
első számjegye 1-es vagy 2-es, a 
gyorsjáratok száma pedig kiegé-
szült egy E betűvel. Utóbbiaknál 
a járatszám piros színe feketére 
változott. 
 Lakos Imre, a főváros Város-
üzemeltetési és Környezetgaz-
dálkodási Bizottságának elnöke, 
Újbuda alpolgármestere a válto-

zásokkal kapcsolatban kiemelte, 
hogy azok az utóbbi években ki-
alakult közlekedési feltételekhez 
és szokásokhoz alkalmazkodnak, 
de a hosszas elemzés után kiala-
kult új rendszert sem vésték kőbe. 
Amennyiben bármelyik változás-
ról kiderül, hogy a gyakorlatban 
nem működik, a rendszert kor-
rigálni kell. Az alpolgármester 
egyébként valamennyi kerületi 
képviselőre és civil szervezetre 
számít az ilyen jellegű észrevételek 
felkutatásában.
 A fővárosiak és a városon ke-
resztül utazók viszonya a közössé-
gi közlekedéshez az utóbbi időben 
jócskán megváltozott. Mihálszky 
Gábor, a BKV Zrt. közlekedé-
si vezérigazgató-helyettese ezzel 
kapcsolatban mesélt arról, hogy az 
utolsó nagy változáskor, amikor a 
metró vonalát Újpestig meghosz-
szabbították, még az érintettek 80 
százaléka használta a BKV járatait, 
ma már ez az arány csak 55 szá-
zalék. Ezt a tendenciát korszerű-
sítéssel szeretné a cég javítani, de 
legalábbis megállítani.
 Az Újbudát érintő legfonto-
sabb változások nagyjából tizenöt 
járatot érintenek: a 4-es villamos 
este 15 helyett 10 percenként jár. 
A 6-os este 15 helyett 10 percen-
ként közlekedik. Üzemideje hosz-
szabb, éjjel fél egyig jár. A 18-as a 
Szabadság híd 2008 végére várható 
átadásáig változatlanul közleke-
dik, viszont az 56-os villamos nem 
közlekedik a Krisztinavárosban és 
a Fehérvári úton. Este megszűn-
nek a Döbrentei téri betétjáratok, 

minden szerelvény Hűvösvölgyig 
jár, 20 percenként.
 Az 56-os villamos a Szabad-
ság híd átadása után Hűvösvölgy-
től a Móricz Zsigmond körtérig 
közlekedik. A Moszkva tér és a 
Móricz Zsigmond körtér közötti 
útszakasz a Villányi úton, a 61-es 
villamossal párhuzamosan vezet. 
A híd átadásáig közlekedési rend-
je változatlan. Este 20 percenként 
jár, összehangoltan a szintén 20 
percenként közlekedő 18-as villa-
mossal. A 8-as busz meghosszab-
bítva, Pesten a 112-essel azonos 
útvonalon, a Március 15. tér he-
lyett a Kálvin térig közlekedik, az 
Astoria érintésével. Este 15 helyett 
20 percenként indul.
 A 40-es autóbusz csak mun-
kanapokon közlekedik. Hét végi 
változatának új száma: 240-es. (A 
járat a jelenlegi közlekedési rend-
hez hasonlóan hét végén eltérő 
útvonalon közlekedik Budaörsön, 
a csak munkanap közlekedő 240E 
útvonalán.) Némileg ritkábban, 
szombat délelőtt 6, vasárnap 6-7 
percenként indul, este viszont 15 
helyett 10 percenként jár. A 139-es 
autóbusz hét végén meghosszabbí-
tott útvonalon közlekedik: eddigi 
végállomásától, a Déli pályaudvar-
tól tovább megy a Moszkva térig. 
Munkanapokon 139A jelzéssel 
közlekedik, Gazdagréttől a Déli 
pályaudvarig. Este 15 helyett 10 
percenként jár.
 A 3-as autóbusz jelzése 33-
asra változik. Lesz csak Nagy-
tétény állomásig közlekedő 33A 
betétjárata, és a 3-as gyors jelzése 
33E-re változik. A 3-as autóbusz 
egyébként pár hete új vonalra ke-
rült: az M6-os út építése miatt le-
zárt Bányalég utca helyett az új fe-
lüljárót használja Nagytétényben. 
A 41-es és 50-es autóbusz ösz-
szekötésével jön létre az új 150-es  
autóbusz, amely az 50-es vonalá-
ról a budatétényieknek és egy Ba-
latoni úti megállónak is közvetlen 
Budaörsi úti, Kosztolányi Dezső 
téri kapcsolatot ad.
 A kelenvölgyi 141-es autóbusz 
vonala Budafokon át meghosszab-
bodik; ezzel a Széchenyi utca–Dé-
vény utca–Pannónia utca térsége 
és a Háros utca jut közlekedési le-
hetőséghez, az autóbusz a Balatoni 
útig közlekedik. 213-as jelzéssel 
új járat indul a Kosztolányi De-
zső térről a 114-essel és 214-essel 
(korábbi 14-es) összehangoltan. 
Az autóbusz a Damjanich utca és 
a Bartók Béla út felső részének ki-
szolgálását biztosítja.

Új midibuszos járat indul 251-es 
jelzéssel, hétköznapokon a Törley 
térről a Vincellér úti fordulóig, 
a Panoráma utcán át, közvetlen 
kerületközponti kapcsolatot adva 
a területnek. A Törley téren csak 
az említett midibuszos járat vég-
állomása marad, mivel – régi la-
kossági óhajnak megfelelően – az 
58-ason kívül a 250-es autóbusz 
is a Savoya Parkig hosszabbítva 
közlekedik. A 250-es a mainál sű-
rűbben jár: az Arany János utcai 
lakótelepet, ezenkívül a 150-esből 
250A-ra átszámozott, csúcsidő-
ben közlekedő járatot is érinti, és 
ugyancsak Savoya Parkig jár. A 
Rózsakertet kiszolgáló 233E autó-
busz a tényleges igényeknek meg-
felelően csak csúcsforgalomban 
közlekedik.
 Az Infopark-busz két számot 
kap: a Móricz Zsigmond körtér-
ről induló járat száma 203-as, a 
Petőfi híd budai hídfőtől indulóé 
pedig 203A. A 12-es autóbusz új 
száma: 212-es. Útvonala meg-
hosszabbodik: a Boráros tér és 
az Apor Vilmos tér között köz-
lekedik. A busz az Alkotás utcán 
tovább megy a Csörsz utcáig, 
majd a XII. kerület központjában 
hurokútvonalon halad: Csörsz 
utca–Apor Vilmos tér–Stromfeld 
Aurél út–Németvölgyi út–Király-
hágó tér–Böszörményi út–Kiss 
János altábornagy utca–Nagy 
Jenő utca–Csörsz utca–Alkotás 
utca. Menetrendje kisebb korrek-
cióktól eltekintve nem változik.
 A 213-as egy új járat, mely a 
Kosztolányi Dezső tér és a Baross 
Gábor-telep, Török utca között 
közlekedik, körforgalomban. A já-
rat a 114-es és a 214-es (régi 14-es) 
járatpárhoz csatlakozik. A három 
járat vonala nagyrészt párhuza-
mos. A 213-as önálló hurokútvo-
nala a Nagytétényi úttól a követ-
kező: Nagytétényi út–Minta ut-
ca–Dózsa György út–Damjanich 
utca–Botond utca–Bartók Béla 
út–Török utca (végállomás)–Dó-
zsa György út–Minta utca–Nagy-
tétényi út. A járat a 114-es és a 
214-es autóbuszokkal teljesen ösz-
szehangolt menetrend szerint köz-
lekedik. Az új 213-as csúcsidőben 
15, egyébként 30 percenként jár.
 A 14-es autóbusz új száma: 
214-es. Csúcsidőben 15, napköz-
ben és hét végén nappal 30 percen-
ként közlekedik. Késő esténként 
és hét végén hajnalban nem jár, a 
környéket a 114-es és az új 213-as 
szolgálja ki.

B.A.

Védőnői körzetek
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Bu-
dapest Főváros XI. kerület Újbuda Ön-
kormányzata jóváhagyta az egészség-
ügyi alapellátás körzeteinek kialakításá-
ról szóló rendeletmódosítást, melynek 
során 2008. szeptember 1-jétől védőnői 
körzethatár módosításra kerül sor. 

www.gyogyir11.hu

A következő Közös Képviselők Klubja szep-
tember 8-án 16.00-kor a Polgármesteri Hivatal 
(Zsombolyai utca 5.) nagytermében lesz.
Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttat-
ni Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálko-
dási Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai út 4., III. 
302.) Győrffy József tanácsadó részére.

Közös Képviselők 
Klubja

Mérlegadatok:
A. Befektetett eszközök: 34 197
 Tárgyi eszközök: 34 197
B. Forgóeszközök: (I+II+III) 14 625
 I. Követelések: 43
 II. Pénzeszközök: 14 582
 III. Időbeli elhatárolás 38
 Eszközök összesen (A+B+C) 48 860
D. Saját tőke (I+II+III): 47 013
 I. Induló tőke: 5975
 II. Tőkeváltozás: 37 158
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  Pentele u. 8. T.: 208-6635
KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16–18 óráig: Római 
ásatások, egyház- és iskolatörténeti kiállítás, 
Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-
ig, az Első Magyar Repülőgépgyár, bor-
gyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának 
története. SZEPTEMBER 30-ÁIG Bibliatörténeti 
és könyvművészeti kiállítás.

ALMA GALÉRIA    Bikszádi u. 11–15. 
SZEPTEMBER 23-ÁIG Jónás Tamás festőművész 
kiállítása látható hétköznap 10–18 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
SZEPTEMBER 12-ÉIG Ézsiás István szobrász-
művész retrospektív kiállítása .

BUDAI KLUBGALÉRIA  Budafoki út 9–11.
SZEPTEMBER 9-ÉTŐL.  „Emlékszem a röpülés 
boldogságára.”  Latinovits-emlékkiállítás. 

BMK GALÉRIA   Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 8-ÁIG Hódossy Ilona kiállítása a 
Magyar Fotográfia Napja idején.  SZEPTEMBER 
10–23.: Mészáros Csaba fotókiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZEPTEMBER 12-ÉIG Égő szivárvány. Ferkovics 
József és Radó László kiállítása a ZORIL 
Alapítvány szervezésében.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA   Cirmos u. 8. 
SZEPTEMBER 13. 18.00 „Színek által fénye-
sen…” Őrmezei képzőművészek tárlata.

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

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 közösség, 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 9.00 és 10.30 Istentisztelet, gyer-
mek-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. SZERDA 
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi 
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA  9.30  Baba-mama 
kör (Szent István-ház), 18.30  Placid atya 
katekézise (templom), 19.30 Katekumenátus 
(Szent István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00  Fiatal há-
zasok beszélgetése (Szent István-ház). SZOMBAT 
6.30 órai szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás 
a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 
10.00  Szeniorklub (Szent Imre-ház). MINDEN HÓ 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30  Szentségimádási óra ha-
zánkért, szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN 
HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00  Szentolvasót imádkozunk. 
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30  Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). SZEPTEMBER 
4. 18.30 Szentségimádás papi és szerzetesi 
hivatásokért. SZEPTEMBER 6. Első szombat. 7.00 
Szentolvasót imádkozunk. SZEPTEMBER 7. Évközi 
23. vasárnap. 9.00 Szt. Gergely ünnepe, gregorián 
énekkel, 12.30 Veni Sancte (Szent Alberik kórus). 
SZEPTEMBER 8. Szűz Mária születése napja 
(Kisboldogasszony). SZEPTEMBER 14. Évközi 24. 
vasárnap, Szent Kereszt Felmagasztalása. 10.15 
Ubi Caritas kórus, 17.00 Zsibongó-mise.

az alábbi munkakörökbe keres  
munkatársakat:

1 fő szakápoló
1 fő ápoló-gondozó
1 fő adminisztrátor 

Részletes információ: 
www.kszk.gov.hu álláshirdetések vagy személye-

sen: Kustosné Béli Mariann 371-2890.

AZ ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA 
(1115 Budapest, Fraknó u. 7.)

MU SZÍNHÁZ   Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 4. IV. Újbuda Jazz Fesztivál. 20.00 
Lágymányosi Impromptu. SZEPTEMBER 5. 19.30 
100nka (PL) – Mezei Szilárd, MAGONY feat. 
Alexander Balanescu. SZEPTEMBER 6. 20.00 
Dresch Quartet feat. Zbigniew Namyslowski 
(PL). SZEPTEMBER 7.  20.00 Benkő–Grencsó–
Lőrinszky Trio, KOROM, Benkő–Grencsó–
Kardos–Lőrinszky–Márkos–Mezei Kollektív. 
SZEPTEMBER 9,. 10. 20.00 Mobil Front Műhely és 
a DrámaMA: Martin Crimp: a.N.N.a. SZEPTEMBER 
12., 13. 20.00 Fehér Ferenc: Villanyszék trónusán 
(Orfeusz maraton). SZEPTEMBER 14. 20.00 
Szentkirályi Színházi Műhely: Poyntz Hall 
– bemutató. SZEPTEMBER 16., 17. 20.00 Mándy 
Ildikó Társulata és a Magyar Mozdulatművészeti 
Társulat közös produkciója: (Lady) Macbeth-ek.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ  
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
SZEPTEMBER 15., 16., 17. 19.00 Honvéd 
Kamaraszínház: Szíkölök.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig. 

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
SZEPTEMBER 17-ÉIG „Tájak és fények” Herdst 
Rudolf, Mikuska István, Kohári Csaba és Tatai 
Balázs fotókiállítása nyitva 10–20 óráig.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4. 
SZEPTEMBERBEN a kisteremben Gross 
Arnold, Borsos Miklós, Reich Károly, a nagy-
teremben Kecskés András, Konok Tamás és 
Kovács-Gombos Gábor művei láthatók.

TETŐ GALÉRIA   Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
SZEPTEMBER 15-ÉIG Csepeli Pálma festőmű-
vész kiállítása. 15–18 óráig.
SZEPTEMBER 19. 18.00 Balatonfüred és 
Környéke MÚZSA Művészeti Egyesület 
bemutatkozó kiállítás megnyitója. OKTÓBER 
15-ÉIG hétköznap 15–18 óráig látható.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. 
SZEPTEMBER 12. 13.00 Kecskés András festő 
kiállításának megnyitója.  

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY  Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti  emlékek. 
Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzete-
ink. Nyitva MINDEN SZERDÁN 15–18 óráig. 

Mélyizomtorna. SZERDA, PÉNTEK 17.00 Pilates 
torna. SZOMBAT 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub. 
MINDEN ELSŐ KEDD 18.00  Sakk-klub. 
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 14.00  Kreatív 
Játékhálóklub. 
MINDEN MÁSODIK SZERDA 17.00 Reflex 
Fotóklub. HÉTFŐ-PÉNTEK 14.00–19.00, 
SZOMBAT 8.00–12.00 Ingyenes  
e-Magyarország pont.
 Beiratkozás az évad első félévének tanfo-
lyamaira: SZEPTEMBER 17–24. 15.00–19.00 
óráig. SZEPTEMBER 6. 16.00 a Partnervárosi 
Kórustalálkozó részeként: a Budapesti Vándor 
Kórus és a Bach-Collegium Praha fellépése.

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

HÉTFŐ 10.30 Bukfenc. HÉTFŐ, SZERDA 17.30  
Aikido. KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai Jutsu. 
SZERDA-PÉNTEK 9.00 Ízületi torna. 
PÉNTEK 16.00 Fashion Dance.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

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

KEDD 10.00, 10.45, 11.30 Ringató. (SZEPTEMBER 
9-étől), 16.00 Gerinctorna (SZEPTEMBER 30-ától), 
17.00 Bogozgató (SZEPTEMBER 16-ától), 19.00  
Salsa rueda kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Callanetics, 18.00 
Divattánctanoda 6–10 éveseknek (SZEPTEMBER 
16-ától). SZERDA 19.00 Táncrendklub 40 éven 
felülieknek (SZEPTEMBER 17-étől). SZERDA, 
PÉNTEK 18.00 Mesetorna (SZEPTEMBER 17-étől). 
CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga (OKTÓBER 2-ától),19.00 
Los-Angeles-i salsa kezdő, 20.00 haladó, 21.00 
Salsaklub. PÉNTEK 19.00 AKH Festő- és rajzstúdió 
(SZEPTEMBER 19-étől), 19.15 Standard és latin tár-
sastánc kezdő, 20.15 haladó (SZEPTEMBER 19-étől).

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00  

SZÍNHÁZAK

20. Halászléfőző 
verseny 

Gazdagréten
Újbuda Önkormányzata és az Újbuda TV 
közös szervezésében ismét megrendezik 
a már hagyományos Halászléfőző ver-
senyt Gazdagréten, a szokásos helyen, a 
Nagyszeben térrel szemben lévő domb-
oldalon. A rendezők az induló csapa-
toknak egy élő pontyot, tűzifát és vizet 
biztosítanak. Bográcsról és minden egyéb 
alapanyagról, kellékről a csapatoknak 
maguknak kell gondoskodniuk. A halat 
Molnár Gyula polgármester állja, minden 
egyéb költség  fedezetét önkormányzati 
képviselők és néhány szponzor biztosítja. 
Regisztráció, tűzifa- és halosztás reggel 
8.30-tól, a zsűrizés 13.00-tól, eredmény-
hirdetés pedig várhatóan 15 órakor lesz. A 
verseny fődíja: egy 4 személyes wellness 
hétvége, az Anna Panzióban, Egerben és 
az Egerszalóki fürdőben.
Aki csak kíváncsiskodni és szurkolni jön, 
a büfében többek között helyben főzött 
halászlét is vehet, mely a 20. évfordulón 
mindössze 200 forint lesz!
További információk, letölthető jelentke-
zési lap: www.ujbuda.hu/rendezvények
Tel.: 246-6259, Mobil: 30-619-3321
A csapatoknak tréfás névválasztás kö-
telező!

A kisvállalkozók érdekében a Budapesti 
Erőmű Zrt. példamutató támogatást 
nyújtott Ipartestületünknek. 

Köszönet érte!



SZOMBAT:
12.00 - 14.30 Jó ebédhez szól a nóta
 D. Farkas Bálint nóta énekes, Oláh Kálmán és cigányzenekara
14.30 - 17.00 Blue Timers együttes, country zene
12.00 - 16.00 Alberfalvi Közösségi Ház játszóháza várja az apróságokat
15.00 - 18.00 Sakk szimultán a sakk szerelmeseinek: Jakobetz Istvánnal 
 a Gazdagréti Közösségi Ház szervezésében
22.00 órától TŰZIJÁTÉK

VASÁRNAP:
12.00 - 14.30 Jó ebédhez szól a nóta 
 Gránát Zsuzsa nóta énekes, Oláh Kálmán és cigányzenekara
14.30 - 17.00 Jöjjön ki Újbudára! Kreisz László és a fiúk, sramli zene
12.00 - 16.00 Alberfalvi Közösségi Ház játszóháza várja az apróságokat  
15.00 - 18.00 Sakk szimultán a sakk szerelmeseinek: Jakobetz Istvánnal 
 a Gazdagréti Közösségi Ház szervezésében

TÓPARTI

A SPORTESEMÉNYEK HÁZIGAZDÁJA:

PUSKÁS PETI 18:00  –  SUGARLOAF 18:30  
AUTH CSILLA 19:00  –  CRYSTAL 19:30 –  UNIQUE 20:00

MÁTÉ PÉTER-EMLÉKEST 20:30

SZOMBAT

CHAMELEON BIG BAND 17:00  –  MARK 18:00

GROOVEHOUSE 18:40  –  FIESTA 19:20

VASÁRNAP

MAGNA CUM LAUDE 20:00

A SPORTESEMÉNYEK HÁZIGAZDÁJA:

További információ: 
WWW.UJBUDA.HU/RENDEZVENYEK
A Tóparti Újbuda Party fő támogatója: Újbuda Önkormányzata. 
Fővédnöke: Molnár Gyula, Újbuda polgármestere. 
Az események szervezője az Újbuda Média

Adogatóverseny Temesvári Andreával mindkét nap 
10–18 óráig     6-án 10–18 óráig „Beszélgetések a 
fociról, Verebes Józseffel”    Pingpong verseny    
Csocsóbajnokság     Kézilabdapalánk

ÚJBUDA 
PARTY
2008. SZEPTEMBER 6–7.  FENEKETLEN-TÓ

VASÁRNAP, szeptember 7.
12.00 - 14.30 Jó ebédhez szól a nóta
 D. Farkas Bálint nóta énekes, Oláh Kálmán és cigányzenekara
14.30 - 17.00 Blue Timers együttes, country zene
12.00 - 16.00 Alberfalvi Közösségi Ház játszóháza várja az apróságokat
15.00 - 18.00 Sakk szimultán a sakk szerelmeseinek: Jakobetz Istvánnal
 a Gazdagréti Közösségi Ház szervezésében
22.00 

VASÁRNAP
12.00 - 14.30 Jó ebédhez szól a nóta 
 Gránát Zsuzsa nóta énekes, Oláh Kálmán és cigányzenekara
14.30 - 17.00 Jöjjön ki Újbudára! Kreisz László és a fiúk, sramli zene
12.00 - 16.00 Alberfalvi Közösségi Ház játszóháza várja az apróságokat  
15.00 - 18.00 Sakk szimultán a sakk szerelmeseinek: Jakobetz Istvánnal 
 a Gazdagréti Közösségi Ház szervezésében

11:00 Az elvarázsolt királyfi   
 Domonkos Béla Bábművész előadása
12:30 A „Mágus” varázslatai  
13:00 Mátyás király 
 Hahota Gyermekszínház
14:30 A „Mágus” varázslatai 
15:00 Zsugori gazda és az ördög  
 Bábjáték és bohóctréfák
16:00 Piroska és a farkas   
 Hahota Gyermekszínház

SZOMBAT, szeptember 6.
KISSZÍNPAD

11:0011:0011:0011:0011:0011:0011:00
 Domonkos Béla Bábművész előadása
12:30 12:30 
13:00 13:00 
 Hahota Gyermekszínház
14:30 14:30 
15:00 15:00 

16:00 16:00 
 Hahota Gyermekszínház

11:00 Reneszánsz mese  
 Hahota Gyermekszínház
12:00 Az állatok nyelvét tudó Juhász  
 Domonkos Béla  Bábművész  előadása
13:30 A „Mágus” varázslatai
14:00 Ludas a Matyi 
 Hahota Gyermekszínház 
15:30 A „Mágus” varázslatai 
16:00 Kismalacok és a farkas  
 Bábjáték és bohóctréfák

PROGRAMOK SZOMBAT–VASÁRNAP 10-19 ÓRÁIG, JÁTÉKOK 9-22-IG
UPC    Budapesti Erőmű információs sátor    Suzuki Plusz     Volvo - Ford 
- Ivanics    Pappas Autó –Kia modelljei autó bemutatók    Újbuda média  
  Újbuda Önkormányzat információs sátra    DODGEM    Csúszda    
Ugrálóvárak    Fa-, kosaras hinta    Testfestő    Mászófal    3D karika  
  Állat simogató    Fit Forma női fitness franchise programjai    Kölyök-
paradicsom    Lufi hajtogató bohóc    Misi bohóc programjai    Újbuda 
Búvárklub    Udvari festő    Páncélos lovagok bajvívása    Reneszánsz 
játékok erőpróbák   Berendezett jurta, „idegenvezetővel”    Csigabiga 
palota-apródok udvara játszóház, 3 éves korig    Felhővadászat    Haho-
ta játszóház foglalkozásai    Regio játszóház    Játékforrás Élménybolt 

SPORT6 ÚJBUDA 2008. SZEPTEMBER 3.

A kerület saját sportegyesülete, 
az UTC a már hagyományos 
Szent István-napi Sportnapot 
idén a tekintélyes méretű 
Sportmaxban rendezte. 
Az augusztus 20.-i rendez-
vényen minden eddiginél 
nagyobb volt a részvétel.

Az augusztus 20.-i ünnepnap lát-
hatóan nem mindenkit a lustál-
kodásra ösztönzött, a Sportmax 
szabadidőközpontban rendezett 
Szent István-napi Sportnapon 
ugyanis rengeteg volt a résztvevő. 
A már komoly hagyományokat 
őrző eseményen tenisz, asztalite-
nisz, strandröplabda, tollaslabda, 
kispályás foci, és sokak örömére, 
horgászverseny várta a mozgásra 
vágyókat.
 Molnár Gyula polgármester 
örömmel vette tudomásul, hogy 
a környéken lakók használják a 
sportcentrumot, de azt is elmond-
ta, a tavaly alakult UTC jelentős 
feladatokat vállalt az élsport, az 
utánpótlás-nevelés és a tömeg-
sport terén, ezek megvalósításá-
hoz pedig sokat kell még dolgozni. 
– A sportnap szép példája annak, 

Szent István-napi Sportnap

Sport minden mennyiségben

Naphosszat pattogtak a pingponglabdák

Cseh és német csapatgyőzelem
Minigolf Ifjúsági Világbajnokság

hogy a kerületi tömegsportot mi-
ként lehet fellendíteni – jegyezte 
meg a kerület vezetője. – A közel-
jövőben az egyesület legnagyobb 

kihívása pedig a hiányzó létesít-
mények megteremtése lesz – tette 
hozzá.

T. D.

Monostori 
Eszter 
konduktor (Pe-
tő Intézet)
Nem tervez-
tem be, hogy az 
olimpiát egé-
szében végig-

nézem. Amit láttam az Kovács 
Katalinnak a kajak ötszázas 
egyéni futama volt. Több ma-
gyarral néztük együtt egy hévízi 
szálloda előcsarnokában, és az 
izgalom mindenkire átragadt, 
de sajnos negyedik lett.

Milyen volt 
az olimpia?
Nagy Sándor 
vállalkozó 
A kézilabdás 
lányokat na-
gyon bírtam, 
de azt hogy 
közbeszóltak 
a bírók, na-

gyon nem szerettem. Nem is az 
én szórakozásomat rontották 
el, hanem a lányokat sajnáltam, 
ugyanígy voltam a vízilabdás 
lányokkal is, őket is sajnáltam. 
Aki jelen van az olimpián, akár-
hogy is nézzük, az emberiség, a 
fiatalság krémje, és az ember ezt 
örömmel és csodálattal nézi. Dr. Unger 

Géza, 
fogorvos
Elégedett va-
gyok az olim-
piai eredmé-
nyekkel, mert 
ha reá lisan 

nézzük, nemigen volt várható, 
hogy többet tudunk produkál-
ni. És nagyon meg kell becsülni 
minden helyezést, nekem ez a 
véleményem.

Nagy 
Ferencné 
nyugdíjas
Tetszett a pe-
kingi olimpia, 
de sokkal job-
ban tetszett 
volna, ha még 

több aranyat nyernek a magya-
rok. Nemcsak azt a hármat, ha-
nem legalább tizenhármat. Ezért 

Augusztus 6.-a és 9.-e között, 
15 nemzet és a világ 107 leg-
jobb ifikorú versenyzőjének 
részvételével, Újbudán zajlott a 
Minigolf Ifjúsági Vilgbajnokság. 
A dobogóra végül a német, 
svéd, cseh és osztrák csapatok 
léphettek fel.

A bajnokság minden eddiginél 
nagyobb versenyzői létszáma na-
gyon erős színvonalat is hozott a 
hazai világversenyre. A versenyek 
folyamatos izgalmakat hoztak, 
amelyhez az is hozzájárult, hogy 
a résztvevők egybehangzóan az 
egyik legnehezebb európai pályá-
nak találták a Mérnök utcai létesít-
ményt. 
 Az egyes körök után rendre 
változott a sorrend, ám az elvá-
rásoknak megfelelően természe-
tesen a legjobb eredményeket a 
„minigolf nagyhatalmak” játéko-
sai érték el. Így az első tíz helyen 
német, svéd, finn, cseh, osztrák és 
svájci versenyzők végeztek. 
 A csapatversenyek eredménye-
it – a csapattagok összesített pont-
számai alapján – már a harmadik 
napon kihirdették. Az eredmény a 

hölgyek között 8 kör után döntet-
lenre állt, ami azt jelentette, hogy 
feszült izgalmak közepette, „hir-
telen halál” rendszerben, kisebb 

meglepetésre a Cseh Köztársaság 
válogatottja diadalmaskodott, ed-
digi kiegyensúlyozott teljesítmé-
nye alapján, megérdemelten. Az 
urak között pedig Németország 

egyértelmű fölénnyel hódította el 
a trófeát. Legjobb magyar játéko-
sunk, Fazekas Ádám az előkelő 12. 
helyről várhatta a folytatást. 
 A döntők úgynevezett KO-
rendszerben történtek, ami azt 
jelenti, hogy a koncentráció és a 
kiélezett versenyhelyzetben szer-
zett tapasztalat még nagyobb sze-
repet kap. Itt ugyanis a játékosok 
már párokban vívnak küzdelemet 
egymással, az juthat tovább, aki 
egy adott körön jobbnak bizonyul 
vetélytársánál. Sajnos a 16 éves Fa-
zekas Ádám ennél a résznél esett 
ki a versenyből, a szerencse ezúttal 
a később 8 között végző, svéd játé-
kost segítette vele szemben. A baj-
nokságot végül mindkét nemben 
Ausztria nyerte.
  A magyar csapat további 
versenyzői – a várakozásoknak 
megfelelően – a mezőny második 
felében végeztek, ám eredményeik 
rendre felülmúlták egyéni legjobb-
jaikat, így bizakodva várhatjuk a 
következő világversenyeket, és el-
mondhatjuk, hogy az utánpótlás-
nevelés terén végrehajtott erőfeszí-
tések meghozták eredményüket.

Török Dániel

A sportnapon a vajdasági Ada 
csapatát a község augusztusban 
megválasztott polgármestere ve-
zette. Bilicki Zoltán nem csak a 
legfiatalabb volt a mezőnyben; 
a mindössze huszonnyolc éves 
politikus valószínűleg az egyik 
legagilisabb csapatkapitány címet 
is elnyerhette volna. – Adán és a 
hozzátartozó környező falvakban 
összesen húszezren laknak. A la-
kosság nyolcvan százaléka magyar 
nemzetiségű, így várható volt a 

Tanulmányútra jönnek 
Újbudára a vajdaságiak

magyar győzelem – mondta el az 
Újbudának a meccsek előtt. A De-
mokrata Párt tagja szerencsésnek 
érzi, hogy mind a Vajdaság önálló 
parlamentjében, mind az országos 
vezetésben pártja került hatalom-
ra, hiszen ez pluszlehetőségekhez 
juttatja a települést. A polgármes-
ter arról a tervéről is beszámolt 
lapunknak, hogy Újbuda Önkor-
mányzatával együttműködve kol-
légái hamarosan tanulmányútra 
jönnek Budapestre. Az uniós pá-

lyázatok előkészítésében segítenek 
majd a kerületi munkatársak az 
adaiaknak. A tervezett beruhá-
zásaik legfontosabbjaként Bilicki 
Zoltán az adai híd újjáépítését, az 
elkerülő út építését, a sportcsar-
nokfejlesztést és az ipari zóna ki-
építését tartja. – Szerbiából Orosz-
országba vámmentesen lehet szál-
lítani, ennek nagy jelentősége lehet 
a multinacionális logisztikai cégek 
betelepülésében – tette hozzá.

Fogadtuk a testvérvárosok polgármestereit

Bilicki Zoltán, Ada polgármestere

Szeptember 7-én elrajtol a 23. 
Nike Budapest Nemzetközi 
Félmaraton többezres mezőnye, 
hogy Budapest utcáin teljesítsék 
a 21,097 kilométer hosszú futó-
távot. A félmaraton mezőnye a 
Városligetből startolva főváros 
legszebb részein fut majd keresz-
tül, hogy aztán egy remek sport-
teljesítményt magáénak tudva 
érhessen célba. A félmaratont 
párban is lehet teljesíteni, de akár 
a 3,5 kilométeres Nike Ligetkörön 
is lehet indulni.
 Nagy a külföldi érdeklődés, a 
szervező BSI idén több mint ezer 
külföldi futót vár az eseményre. 
Az előzetes nevezések alapján a 
legtöbbeket küldő országnak Ang-
lia bizonyul, ahonnan több mint 
200-an jelezték indulási szándéku-
kat. Németország 100 fő feletti kü-
lönítménnyel érkezik, míg a dánok 
és az olaszok 60–60, a franciák pe-
dig 50 futóval képviseltetik magu-
kat. Egészen messziről is érkeznek 
futók, például Venezuelából, vagy 
éppen Mexikóból. Közép-Kelet-
Európa legnagyobb félmaratonja 
Tunéziában és Máltán is népszerű, 
ezekből az országokból is érkeznek 
rajthoz állók.
 A rajtnál 43 ország képviselői 
sorakoznak majd fel. 

Budapesti 
félmaraton 

Újbuda és Prága V. kerületének csapata is megmérkőzött egymással (4:0)
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INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
A minden funkcióterületre kiterjedő játékos fejlesztő pedagógiai vizsgálat díja az 
akció alatt 10 000 helyett csak 5000 Ft, — amelyet beiratkozás esetén elengedünk!

Ne érje be kevesebbel, hiszen a kitűnő bizonyítvány olyan 
fejleszthető képességeken is múlik, mint például a figyelem.
Heti 1 játékos fejlesztő foglalkozással megelőzzük a 
részképességzavarok kialakulását, illetve szükség esetén 
célirányosan kezeljük a már kialakult tanulási zavart.

Ennek köszönhető, hogy a GEKKO-ba beíratott gyermekek 
gyakran egy egész jegyet javítanak tanulmányi 
átlagukon, egyetlen 
félév alatt.

- 5000 Ft
Az első havi díjból 5000 Ft kedvezményt 
adunk. (20 000 helyett csak 15 000 Ft, 
a továbbiakban partner kedvezménnyel 
havonként 18 000 Ft.)

- 5x 5000 Ft
25 000 forintot takaríthat meg, ha az 
akcióban fizeti ki a 12 hónapos kurzus 
éves díját. (190 000 helyett 165 000 Ft).
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Adjon egy ÖTÖST!
ÚJBUDA

Képességfejlesztő 
Játszóház

Információ: (06-1) 209-0353, www.gekkonet.hu/ujbuda

Jobb képességek = 
jobb bizonyítvány

BEIRATKOZÁSI AKCIÓ 2008

Családi EgészségnapCsaládi Egészségnap
Kellemes időtöltés közben egészségmegőrzés!

A FENEKETLEN TÓ PARTJÁN SZEPTEMBER 6–7.

Elsősegélynyújtó bemutató    Homeopátia    Drog megelőzés    Időstorna     
Sportprogramok    Masszázsok    Tai Chi bemutató óra    Gyógyszerészeti 

tanácsadás    Fittségi vizsgálat    Bőrgyógyászati szűrés    Látásteszt    
Életmódtanácsadás    Dohányzásról leszokás    Gyógynövények

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete sátránál, a parlagfű játékokban aktívan résztvevő látogatók 
között a második nap végén kisorsolunk egy motoros fűnyírót is. Eredményhirdetés: Nagyszínpad, 18.40.

VÉRADÁSRA IS VÁRJÁK ÖNÖKET AZ ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT 
SZAKEMBEREI. A VÉRADÁS IDŐPONTJA: 2008. SZEPTEMBER 7. 14–18 ÓRÁIG.

A rendezvény és az összes 
szolgáltatás minden látogatónak 

INGYENES!

Családi EgészségnapCsaládi EgészségnapCsaládi EgészségnapCsaládi EgészségnapCsaládi Egészségnap
Kellemes időtöltés közben egészségmegőrzés!

A FENEKETLEN TÓ PARTJÁN

Elsősegélynyújtó bemutató 
Sportprogramok

tanácsadás

szolgáltatás minden látogató

Csillagszem – zenei műsor az ÚjbudaTV-ben

BF, Josh és Jutta, Tóth Gabi
Az ÚjbudaTV-ben hetente új együt-
test, zenészt mutat be Kiss Zoltán 
Zero, a Karthago basszusgitárosa Csil-
lagszem című műsorában, ahol mindig 
az alkotó és az alkotás áll a közép-
pontban. Ebben a hónapban a Balkán 
Fanatikkal, a Josh és Juttával és Tóth 
Gabival beszélget a műsorvezető. 

A 2002-ben alakult Balkán Fanatik ve-
zéralakja Jorgosz Tzortzoglou már 30 éve 
zenél, és mindig is népzenei alapokkal 
dolgozott már a Barbaróban és a Gépfolk-
lórban is. Az ő ötlete volt, hogy a Lepés 
Gábor – Ákos, Pierrot és a Ganxsta Zoli és 
a Kartel producertársa és hangmérnöke 
– által képviselt elektronikus zenét ele-
gyítsék népzenei elemekkel. Mivel a nép-
zenei elemek főleg keletiek, balkániak, így 
lett a zenekar neve Balkan Fanatik. A BF 
2003 nyara óta lép fel klubokban és feszti-
válokon, és filmdalok készítésében is részt 
vesz. Többek között a MIX és a Nyócker 
című film zenéje kötődik a nevükhöz. 
 A Josh és Jutta produkció rövid idő 
alatt a magyarországi fiatalok és klubok 
kedvencévé vált. Josh-nak (Szarvas József) 
– az európai dance-kultúrán nevelkedve 
– már fiatalon sikerült belekóstolnia az 
európai klubéletbe, és érett fejjel vágott 
bele a műfaj meghonosításába. Produ-
cerként 2001 óta számos arany, platina és 
duplaplatina státust ért el dalszerzőként, 
ma már önálló produceri irodát vezet. 
Az egyedi hangú énekesnő Jutta (Szeibert 
Judit) a Musical Stúdióban végezte tanul-
mányait, több musicalben játszott, váloga-
táslemezeken szerepelt. Közös munkájuk 
eredménye a Josh és Jutta nevet viselő 
új formáció. A popduó az áttörést első 
videoklipjével érte el amely a „Nincs az a 

szó “ című dalukhoz készült. A dal számos 
rádió játszási listáján a legtöbbet leadott 
dalok között szerepelt, és a Viva Televízió 
kiemelten játszotta bemutatkozó klipjü-
ket, amely 3 hónapon keresztül a Top 40-
ben tanyázott a magyar zenecsatornán. 
 Tóth Gabit senkinek sem kell bemu-
tatni. Egy ország ismerhette meg a fiatal, 
tehetséges énekesnőt a Megasztár má-
sodik szériájában, 2005-ben. A verseny 
után a megasztáros csapattal bejárták az 
egész országot. A turnék után Gabi önál-
ló albummal jelent meg. A 12 vadonat új 
dalt tartalmazó lemez zenei anyaga finom 
átmenet a pop- és a rockzene között. Az 
albumhoz 2 videoklip készült, az első a Fe-
ketevirág volt, majd azt követte a Vágyom 
rád, melyben megasztáros társával Puskás 
Petivel együtt szerepelt. A közelmúltban 
pedig újabb álma vált valóra a fiatal éne-
kesnek, ugyanis az István a király című 
musicalben Réka szerepét kapta.

kelemen

Újbudai ajánlatok
2008. szeptember 6-án 16.00 órai kezdet-
tel  – a Partnervárosi Kórustalálkozó része-
ként – kerül sor a Budapesti Vándor Kórus 
és a Bach-Collegium Praha közös fellépé-
sére a Budapesti Művelődési Házban.

A BMK galériájában szeptember 8-áig te-
kinthető meg a XXIII. Vizuális Művészeti 
Hónap fotópályázat díjazottjainak kiállítá-
sa a magyar fotográfia napja alkalmából.

Szeptemberben elkezdődik a 2008/09-es 
színházi évad. A MU Színházban az 
Újbuda Jazz Fesztivállal veszi kezdetét, 
de szeptember 9-én már igazi színházi 
élményben is részünk lesz a Mobil Front 
Műhely a.N.N.a című előadása látható. 

Szeptember 10-én, szerdán találkozik a 
Holdudvar Irodalmi és Képzőművésze-
ti Kör a Fővárosi Művelődési Házban. 
Az Eszteró Margit Rozália festőművész, 
elektrografikus, költő, újságíró által veze-
tett amatőr művészközösség tagjai havon-
ta átlagosan kétszer találkoznak. A közös-
ség várja olyan amatőr alkotók csatlako-
zását, akik nem tudták vagy nem merték 
eddigi munkáikat megmutatni, szívesen 
ismernék meg a kortárs művészet képvise-
lőit, szeretnének lehetőséget kapni egyéni 
és csoportos kiállításokra, előadásokra.
 
A Szkéné Színházban szeptember 15.-e 
és 17.-e között 19 órakor mutatják be a 
Szíkölök című darabot, melynek alkotó-
gárdája megegyezik a 2004-ben bemuta-
tott, nagy sikerű Bozgorok csapatával. 

Szeptember 17-éig tekinthető meg a Rét 
Galé riában Herbst Rudolf, Mikuska István, 
Kohári Csaba és Tatai Balázs fotókiállítása 
Tájak és fények címmel. A tárlat hétköz-
napokon 10 és 20 óra között látogatható.

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

SZEPTEMBER 3. 18.30 Nile (USA), 
Belphegor (A), Grave (SWE). 
SZEPTEMBER 5. 21ó. Matthew Shipp 
(USA) szólózongora, Roy Campbell-
Joe McPhee Quartet (USA): A Tribute 
to Albert Ayler. SZEPTEMBER 6. 21ó. 
Barabás Lőrinc Eklektric feat Dresch 
Mihály, Óperentzia, DJ Infragandhi. 
SZEPTEMBER 7. 19ó. Vodku, Besh o 
droM. SZEPTEMBER 9. 20ó. Ten Years 
After SZEPTEMBER 10. 21ó. Brains 
meets Tudósok. SZEPTEMBER 11. 
20.00 Amber Smith, EZ Basic, Gonzo, 
Tius Norma. SZEPTEMBER 12. 21ó.  
Parno Graszt, Ternipe, Szilvási Gipsy 
Folk Band, Khamoro, DJ Kokalo, 
DJ Onoff. SZEPTEMBER 13. 21ó. 
Kreisky (A), Deckchair Orange (A), 
Hangmás, Gumipop DJs. Tetőterasz: 
SZEPTEMBER 3. 21ó. Barabás Lőrinc 
és barátai. SZEPTEMBER 4. 21ó. 
Presszó Tangó Libidó, Easy Juggling 
– Love Alliance. SZEPTEMBER 6. 21ó. 
Isu & Sinko, Dr Zoidberg, Subotage, 
Ioda & Tempo! SZEPTEMBER 10. 
21ó. Barabás Lőrinc és barátai. 
SZEPTEMBER 11. 21ó. Bijou, 
Easy Juggling – Love Alliance. 
SZEPTEMBER 12. 21ó. Deep Smile 
Live Act Night: Twang live, Amphle 
Cube live, Pretonika live, Y-East live, 
Maitreya live, Oleg. SZEPTEMBER 13. 
21ó. BombTheJazz – Bonobo (Ninja 
Tune) – DJ Set, Smárton Trió, Suhaid, 
Johnson, Vázsonyi J.azz.

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

SZEPTEMBER 1. 18.30 Budai 
tangó  SZEPTEMBER 2. 20ó. Indiai 
klasszikus tánc és zene: dél-indiai 

Kúcsipúdi táncest. SZEPTEMBER 3. 
20ó. Évadnyitó táncház  11 zenekar 
fellépésével. SZEPTEMBER 4. 20ó. IV. 
Újbuda Jazz Fesztivál. Ektar – Lukács 
Miklós project, Kálmán – Lukács 
Miklós duó. SZEPTEMBER 5. 18ó. Illés 
klub. SZEPTEMBER 6. 20ó. IV. Újbuda 
Jazz Fesztivál. Samsara – Afro Jam 
– etno jam. SZEPTEMBER 8. 18.30 
Budai tangó  SZEPTEMBER 9. 18ó. 
Khamoro – cigánytánc-tanfolyam, 
20ó. Harcsa Veronika Quartet. 
SZEPTEMBER 10. 18ó. tánctanu-
lás, 20ó. Kalotaszegi TH – Téka.  
SZEPTEMBER 11. 20ó. Csángó TH 
– Fanfara Comlexa. SZEPTEMBER 
12. 20ó. Sacreo Flamenco klub. 
SZEPTEMBER 15. 18.30 Budai tangó  
SZEPTEMBER 16. 18ó. Khamoro , 
20ó. Kiende – koncert. Gyermek- és 
családi programok: HÉTFŐ 9–17ó. 
Fióka foglalkoztató . CSÜTÖRTÖK 9ó. 
Ringató – zene 3 éves korig.

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

HÉTFŐ  17.30 Hatha jóga. HÉTFŐ, 
SZERDA 16ó. Nyugdíjastorna, 17ó. 
Alakformálás, 19ó. Hastánc. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 17ó.  Indiai tánc, 18ó. 
Gerinctorna (szept. 8-ától). KEDD 
10.45 Kreatív angol (szept. 16-ától), 
17ó. Muzsikás gyermektáncház 
(szept. 10-étől), 17ó. Ninjatanfolyam, 
19.30 Szenior társastánc. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc 
kicsiknek (szept. 16-ától). SZERDA 
18ó. Szövő (szept. 10-étől), 19ó. 
Picasso. KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
14.45 Tánc kicsiknek (szept. 16-ától). 
SZERDA, PÉNTEK 9ó. Csiri biri torna 
és muzsika (szept. 10-étől). PÉNTEK 
15ó. Alma rajz (szept. 5-étől). PÉNTEK 

Zenei és közösségi programok
17ó. Foltvarró, Nemezelő (szept. 12-
étől). VASÁRNAP 15ó. Nosztalgia klub. 
SZEPTEMBER 5., 19. 19ó. Csürrentő 
TH. SZEPTEMBER 6. 13.00 Repülés 
baráti kör. SZEPTEMBER 8., 15. 19ó. 
Greenfield TH. SZEPTEMBER 12. 19ó. 
Falkafolk TH. SZEPTEMBER 13. 19ó. 
Sültü TH.

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

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsessz-
gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés. 
HÉTFŐ, PÉNTEK 18ó. Pilates. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad  
15ó. Hiphop, 17.30 Törpördög 
Tánctanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 15ó. 
Fogyasztóvédelmi tanácsadó  KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9ó., KEDD 19ó. Callanetics. 
SZERDA 10ó. Hastánc. 16ó. 
Kondicionáló torna gyerekeknek. 
SZERDA, PÉNTEK 19ó. Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19ó. Karate. SZOMBAT 
9ó. Commedia 2000 Diákszínpad. 
VASÁRNAP 15.30 Goldance táncis-
kola. MÁSODIK KEDD 17ó. Reform 
életmódklub. HÉTFŐ-PÉNTEK 18-ig 
Net-Kuckó diákoknak, nyugdíjasok-
nak ingyenes. SZEPTEMBER 4. 9–14 
Gerinckorrekció, csontkovácsolás. 
SZEPTEMBER 9. 17ó. Reform életmód 

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

SZEPTEMBER 3. Ásványbarátkör 
SZEPTEMBER 8. Gombászklub. 
SZEPTEMBER 10. Ásványbarátkör. 
SZEPTEMBER 12. Törpenyúlklub
SZEPTEMBER 13. Tanulmányi kirán-
dulás: Vadaskert. SZEPTEMBER 15. 
Gombászklub.
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Danubius Hotel Flamenco**** Bolero Étterem

Ezen a napon történt – szeptember 3.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon halt meg 2007-
ben Szepes Mária író. 1982-ben adta ki ezt 
a művét a Pöttyös Panni-sorozatban (E, S). 
14. Kiejtett betű. 15. Maternitás. 16. Pusztítá. 
17. Páros. 19. Szomjoltó. 20. Bór és tellúr 
vegyjele. 21. Részben ekhós! 22. Az elején sró-
foló! 23. Háromszor: tánc. 25. Magkeverék! 
27. Jugoszlávia államfője volt (Josip Broz). 
29. Afrikai főváros. 31. Intő páratlan betűi. 
32. Elektronvolt, röv. 34. Magyar származá-
sú ausztrál cselgáncsozó (Mária). 36. Kisko-
rú. 38. Ál. 40. Gyógynövény. 42. Utca, lettül 
(IELA). 43. Túlélés része! 44. 1813-ban ezen 
a napon született Eötvös József író, minisz-
ter. 1857-ben jelent meg ez a regénye. 47. 
Doktrína. 48. A Nílus forrástava. 50. Rakéta 
Regénytár, röv. 51. Letaglózó. 53. Középtáv-
futónk (Sándor). 55. Ritka férfinév. 57. Tö-
rök autójel. 58. Nehézkesen ír. 59. Politikus, 
Deák Ferenc bizalmi embere (Kálmán). 61. 
Mutatószó. 63. Lap betűi keverve. 65. Oxigén 
és gallium vegyjele. 66. Az abszolút nyomás 
egysége (ATA). 67. Holland úszónő (Ada). 
69. EBN. 71. Hatalmas. 73. Szerencse, lati-
nul. 74. Francia író (Émile). 76. Szándékhoz 
kapcsolódó. 78. Vas megyei község. 79. Ezen 
a napon született 1906-banTrauner Sán-
dor Oscar-díjas díszlettervező. 1946-ban 
Marcel Carné rendezte azt a filmet, amely-
hez ő készítette a látványtervet (S, U).
FÜGGŐLEGES: 1. 2001-ben ezen a napon 
hunyt el Tóth Eszter költő, író. 1988-ban 
látott napvilágot ez az írása (L, J). 2. Sakko-

zónk (Péter). 3. Seben keletkezik. 4. Kiejtett 
betű. 5. Testnedv. 6. Ezen a napon halt meg 
1957-ben Heltai Jenő író, költő. 1894-ben 
jelent meg ez a verskötete. 7. Pézsma páros 
betűi. 8. Vékony bot. 9. Az alaphangsor 3. és 
5. hangja. 10. Kérdőszó. 11. Élemedett korú. 
12. Némán nyitó! 13. 1991-ben ezen a na-
pon hunyt el Frank Capra filmrendező. 
1936-ban rendezte ezt a művét (R, Ö, G). 
18. Napszak. 20. Bárányka. 22. Nagy Ázsia-
kutató (Aurél). 24. Titkosírás. 26. Amíg. 28. 
Interpress Magazin, röv. 29. Árendál. 30. Ko-
kain egynemű betűi. 33. Meg nem határozott 
helyen. 35. Bolgár pénzegység. 37. Élősködő. 
39. Orosz női név. 41. Fonalat erősít. 45. Du-
nántúli tájegység. 46. 1956-ban ezen a na-
pon született Görbe Nóra színésznő. Ez volt 
a szerepe Tabi László: Enyhítő körülmény 
c. darabjában. 49. Klasszikus művészet. 52. 
Elkérő páratlan betűi. 54. Oxigén módosulat. 
56. Sár. 60. Domboldal. 62. Hordómérték. 
64. A Fekete Gyöngyszem. 66. A Taj Mahal 
városa. 68. Becézett női név. 70. Csapás. 72. 
Barakk páros betűi. 73. Fütyülő. 75. Nagy va-
rázsló. 76. Névelő. 77. Kettőzve: vizek városa.  
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 44., 79., függ. 1., 
6., 13. és 46. A 15. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Esti 
párbeszéd, Penicillin, Haldokló oroszlán, 
Venus a tükörrel, Szörny kék térben”. A 15. 
SZÁM NYERTESE: Horváth István, Somlói 
út. 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.

Fáradtnak, kedvetlennek érzi magát, nem 
úgy tűnik, hogy tervei, dolgai lendületbe 
jönnének. Ebben komoly szerepe van an-
nak is, hogy uralkodó bolygója, a Mars épp 
a jegyével szemközt halad át, ami sokat 
elvesz megszokott energiájából. Ezekben a 
napokban tehát ne vállaljon olyan felada-
tokat, melyek meghaladják jelenlegi ener-
giaszintjét. Ne vitázzon senkivel, akkor 
sem, ha egészen biztos, hogy igaza van.

szeptember 1.–szeptember 14.
HOROSZKÓP

Vidám, energikus napok előtt áll, amikor te-
le lesz pozitív várakozással. A sors pedig ép-
pen azt fogja nyújtani, amiben hisz, és amit 
elvár tőle. Szepes Mária mondása volt, hogy: 
„nem lehetünk olyan irracionálisak, hogy 
ne higgyünk a csodákban”. Ön az állatöv 
egyik legreálisabban gondolkodó embere, 
de most mégis higgye el, önnel is történhet 
valami csoda. Szeptember első két hetében a 
Hold növekvő fázisban lesz, ami mindenféle 
gyarapodásra jó hatást gyakorol. Használja 
ki az élet kínálta lehetőségeket.

Szeretne valamin változtatni, valamiféle ré-
gebbi korlátot átlépni, ám ebben a témában 
úgy érzi, hogy minduntalan falakba ütközik. 
Különösen szeptember első hete hoz kisebb-
nagyobb akadályokat, szeptember második 
hetében azonban már képes lesz megküzde-
ni velük. Ebben szerepe lehet egy kelleme-
sen eltöltött hétvégének is, amikor szinte fel-
töltődik friss erővel, energiával. Persze, azért 
a megfontoltság nem árt. Ha anyagi helyzete 
jobban is alakul a vártnál, ne bízza el magát, 
és főleg semmiben ne kockáztasson.

Vegyes hatásokat sejtet szeptember első 
fele, ám a szerencse mégis ön mellé szegő-
dik: a borúsabb napokon mindig lesz, aki 
segít, a jobb napjain pedig érdekes, új kihí-
vások érik. Hét végén egy családon belüli 
kisebb esemény okoz kellemes meglepe-
tést. Uralkodó égiteste, a Hold ebben az 
időszakban növekvő fázisban lesz, ami al-
kalmat ad régen halogatott tevékenységek 
elkezdésre. A jegy hölgy szülöttei legyenek 
óvatosak, mert hajlamosak lehetnek ki-
sebb többletsúlyt felszedni.

A nyár távozása kissé melankolikus han-
gulatba hozza. Ha iskoláskorú gyermeke 
van, vagy netán ön tanul még, az új tan-
év kezdete is hozhat kisebb bosszúságot. 

Szeptember első hetének végén azonban 
már kezd visszatérni régi életkedve. Szep-
tember első hét végéje különösen jól fog 
alakulni egy társasági esemény révén. A 
második hetében pedig ismét visszatalál a 
régi önmagához.

Az ősz szülöttjeként ez egy vidám, energi-
kus időszak lesz, amikor sok új terv születik 
az elméjében, és ezeket sikerül is megvaló-
sítania. Mind a hivatás, mind a magánélet 
területén jól alakulnak a dolgok, elégedett-
nek érzi magát. Derűje és magabiztossága 
másokra is átragad. Anyagi helyzete ugyan 
nem éppen alakul úgy, ahogyan szeretné, 
de optimista hangulatával tudja, ez csak 
átmeneti állapot. Apróbb dolgokban olyan 
emberek fognak a segítségére sietni, akik-
től ezt nem is várta.

Az elmúlt időszakban kissé „otthon ülő-
sebb” volt, úgy érezte, hogy lakása, családja, 
megszokott életének keretei nyugalmat és 
biztonságot nyújtanak. Azonban az égi útján 
jelenleg az ön jegyében haladó Mars, Merkúr 
és Vénusz egy kis kedvet csinálnak a kimoz-
duláshoz. Lehet, hogy utazni vágyik, de el-
képzelhető, hogy csupán szívesebben megy 
majd emberek közé. Aktívabb lesz, mint 
bármikor az elmúlt hónapokban. Társkap-
csolata is remekül alakul, annak ellenére is, 
hogy párja most egy kicsit passzívabb lesz.

Szeptember első két hete nyugodt, békés, 
kiegyensúlyozott hangulattal köszönt be. 
Be fogja látni, hogy sok olyan dolog, ami 
korábban bosszúságot okozott, teljesen 
érdektelen, vagyis felesleges volt miattuk 
mérgelődnie. Elképzelhető, hogy lesz a 

környezetében egy barát, aki túlzottan 
követelődző, azonban vele is sikerül meg-
találni a közös hangot. Ha üzlettel vagy 
vállalkozással foglalkozik, különösen 
szerencsés lesz ez az időszak. Munkájá-
val, tevékenységével mások is elégedettek 
lesznek, és ez jó érzéssel tölti el.

Valami kisebb, családon belüli vita, vagy 
lakással, otthonnal kapcsolatos probléma 
okozhat bosszúságot szeptember első napja-
iban. Azonban fontos, hogy ne tulajdonítson 
nagyobb jelentőséget az ügynek, mint amit 
érdemel. Több időt fog a munkahelyén és a 
barátai között tölteni, több munkát is vállal, 
mint egyébként ilyenkor szokott. Kommu-
nikációs képessége remek lesz, könnyen szót 
fog érteni mindenkivel. Még az sem kizárt, 
hogy kellemes új ismerősöket szerez.

Ha már hosszabb ideje tervezi, hogy valami 
új munkát vállal, esetleg új vállalkozásba 
kezd, akkor ennél jobb időszakot nem is vá-
laszthatna. Lehet, hogy kezdetben kissé bá-
tortalannak érzi magát a nagy változáshoz, 
de szerettei bátorítása nagyon sokat segít 
majd. Tudom, hogy nem szívesen hallgatja 
meg mások tanácsait, most azonban ezek 
között lesz néhány, amely valóban hasz-
nosnak bizonyul, és erőt ad egy esetleges új 
kezdethez. Szeptember második hetében 
hajlamosabb lesz többet költeni, ami egy 
Bak jegyű embertől igen szokatlan.

Még mindig vitásabb, konfliktusosabb ez 
az időszak, mint ahogyan szeretné, mivel 
környezete tagjai pár dologban nem fognak 
önnel egyetérteni. A legjobb, amit tehet az 
az, hogyha egyelőre senkit nem akar a saját 
igazáról meggyőzni. Járja csak bátran a saját, 
maga választott útját, ne engedje, hogy má-
sok eltérítsék róla. A barátai között lesznek 
páran, akik teljes szívvel drukkolnak önnek. 
Ossza meg tehát velük a gondolatait.

Nehezen találja a helyét a megszokott, napi 
elfoglaltságaiban, nyugtalanabb az átlagnál. 
Pedig higgye el, szerencsére semmi rossz 
dologra nem kell számítania. Próbáljon meg 
annyit aludni, amennyit szervezete csak 
kíván. Naponta pedig legalább néhány órát 
szenteljen olyan tevékenységre, ami feltöl-
ti és kikapcsolja. Ha az önre jellemző teljes 
odaadással figyel társára, akkor az ő szere-
tetéből hatalmas erőforrást meríthet. Szep-
tember első hét végéje alkalmas lesz minden 
társasági eseményre.

Nagy András

– Zolika, krétát is hoztál magaddal?
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Sertésszűzérmék sörös 
sajttal sütve
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 60 dkg 
sertésszűz, 3 ek. olaj, só, bors, 40 dkg 
trappista és füstölt sajt, 3 dkg parmezán, 
2 tojás sárgája, 1 dl sör, 1 tk. piros papri-
ka, 10 dkg gyöngyhagyma, fokhagyma, 
10 dkg baconszalonna, 10 dkg színes 
paprika, 80 dkg burgonya kockára vág-
va, 1 cs. petrezselyem. 
ELKÉSZÍTÉS: a sertésszüzet lehártyázzuk, 
érmeket vágunk belőle, kissé megklop-
foljuk. Sóval, borssal, fokhagymával 
ízesítjük. Serpenyőben, forró olajon 
mindkét oldalát megsütjük. A sült 
hússzeleteket tepsibe tesszük. 
A lereszelt sajtokat ösz-
szekeverjük a tojások 
sárgájával, sörrel, 
piros paprikával, 
borssal. Ezzel a 
sajtkrémmel be-
vonjuk a hússze-
leteket, majd forró 
sütőben készre süt-
jük. Serpenyőbe ké-
szítjük a kockára vágott 
baconszalonnát, rátesz-
szük a hagymát, és a kockára 

vágott színes paprikát készre pirítjuk. A 
burgonyát megtisztítjuk, majd kockára 
vágva bő olajban kisütjük. Tálaláskor a 
kész szalonnás raguval összekeverjük a 
sült burgonyát és a sörös sajt alatt sült 
szűzérmeszeletekkel tálaljuk. Grillezett 
zöldségeket is kínálhatunk hozzá, majd 
megszórjuk vágott petrezselyemmel.

A recepteket Lusztig Tamás, a Danubius Hotel 
Flamenco vezetőséfje ajánlja.

Danubius Hotel Flamenco Bolero Étterem
1113 Budapest, Tas vezér u. 3–7.

Asztalfoglalás: 889-5660
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Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

Lekvár
A közgazdászok, a konzervgyári propa-
gandisták, a sajtó és nem utolsósorban a 
férjek évről évre állhatatos, de hiábavaló 
érveléssel igyekeznek leszoktatni a házi-
asszonyokat a befőzésről. Hetekig olvas-
hatunk elvesztegetett munkaórákról, a 
befőzés fölösleges és antiszociális voltáról, 
a konzervek minden eddiginél gazdagabb 
és minden eddiginél olcsóbb választékáról. 
Az Ige elhangzik, bele a pusztába, az Ige 
lepereg a háziasszonyokról, mint falról a 
konzervborsó, mert íme, néhány hét múlva 
azt o1vashatjuk, hogy ennyi négyzetkilo-
méter celofán, annyi tonna szalicil, emeny-
nyi fényévre való befőzőgumi és amannyi 
vonatrakományra való dunsztosüveg tűnt 
el az asszonyok bevásárlószatyraiban. És 
máris egész erdőkre való barackok és szil-
vák rotyognak az üstökben, gőzölögnek a 
dunyhák alatt, és a következő hetekben 
több Édenkertre való cseppfolyósított pa-

radicsom zúdul be majd az éléskamrák 
millióiba.
 Miért nem használ sem okos szó, sem 
könyörgés, sem családbarát árpolitika? 
Miért ragaszkodnak „csakazértis” a nők 
az egyéni gyümölcseltevéshez, a kollektív 
konzerválás előnyei helyett?
 Megmondjuk, kérem. Önzésből és hiú-
ságból.
 Alaposan utánanéztünk a dolognak, 
mielőtt leírtuk e kemény szavakat. Be-
széltünk mindenféle korú és képzettségű 
háziasszonnyal, az eredmény mindenütt 
ugyanaz: önzés és hiúság.
 Mert a háziasszony egész évben látni 
akarja nyári munkája gyümölcseit: va-
lahányszor bemegy a spájzba, szemügyre 
veszi művét. Büszke rá, hogy nem romlik 
a málnadzsem, és mindig eszébe jut, hogy 
a paradicsomból sikerült két forintot le-
alkudnia, ami ötven kilónál, ugyebár... 

GLOSSZA

Az már eszébe sem jut, hogy a száz forint 
megtakarítás negyvennyolc órai emberte-
len hajsza eredménye, mert a háziasszony 
önző. Gyűjtőszenvedélyét és biztonságér-
zetét is kielégíti: jöhet éhínség, cunami, 
egyszerre országos leltár minden bevásár-
lóközpontban: ő nem jöhet zavarba, győzi 
meggybefőttel és szilvalekvárral. Minden 
egyes üveg az ő hasznosságának eredménye 
és ügyességének záloga. Ő cipelte, mosta, 
hámozta, passzírozta, keverte. Ő kóstolta 
meg tízszer is, hogy elég édes-e, és hússzor, 
hogy elég puha-e? Lám, ez is az egyik ma-
gyarázat; a konzervvel nem lehetne egész 
nyáron nyalakodni, azt csak egyszer bont-
juk föl  és kész.
 Világos tehát: önzés és hiúság dönti 
befőzésbe a háziasszonyt.
 Ja, és még egy. A férje kívánsága. Tud-
niillik az is a háztáji 1ekvárt szereti...

Kaposy Miklós

ISKOLAKEZDÉS

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megbízá-
sából elkészült a Bartók Béla út–Csóka utca–vasútvonal által 
határolt terület kerületi szabályozási terve, melyet az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (6) bekezdése értelmében 2008. augusztus 13.–
szeptember 13. közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján teszünk közzé 
(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.

Molnár Gyula, polgármester

ÉRTESÍTÉS

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának megbí-
zásából elkészült a Szerémi út–Dombóvári út–Nádorliget 
utca–Prielle Kornélia utca által határolt terület kerületi sza-
bályozási terve, melyet az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdé-
se értelmében 2008. augusztus 13.–szeptember 13. közötti 
időszakban a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. 
emeleti hirdetőtábláján teszünk közzé (Bocskai út 39–41.): 
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást a 
kifüggesztés ideje alatt ügyfélfogadási időben a Főépítészi 
Irodán (Zsombolyai u. 5. II. emelet 209. szoba) kérhetnek.

Molnár Gyula, polgármester

Elkészült a szabályozási terv

ÚJBUDA
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FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garan-
ciával, garantált áron. Gépészet, szárazépítés, 
kőművesmunkák, villanyszerelés, burkolatok.  
06/20/990-9309.

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

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

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

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, magyar, 
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlat-
tal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.

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

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

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.

PARKETTÁZÓ munkák, csiszolás, lakkozás, 
PVC-, szőnyegfektetés. 06/30/231-3807.

FESTÉS, burkolás, parkettázás, komplett lakás-
felújítás. Rövid határidővel, garanciával. 
Tel.: 06/70/293-1469.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. 06/20/411-4349, 789-3958.

MŰANYAG ablak gyártása, szerelése, 5 lég-
kamrás Deceuninck profil, K = 1,1 W üvegezéssel, 
alapáron. Speciális igényeket kielégítő külső-belső 
árnyékolás (redőny, reluxa, napellenző), szúnyog-
háló motoros kivitelben is. Ingyenes felmérés, 
szaktanácsadás. 06/30/203-3462.

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, lakás-
felújítást minőségi kivitelben, garanciával, kedve-
ző áron vállalunk. 262-6283, 06/30/982-1689.

20% kedvezménnyel vállalunk festés-mázolást, 
tapétázást, takarítást garanciával. 06/20/358-9867.

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

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

COMPUTERKLINIKA. Számítógép javítása, 
karbantartása, alkatrész-beszerelés, vírusirtás. 
Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
06/30/857-2653.

TV, rádió, videó javítása. Zalai Péter okl. elekt-
romérnök. Kamilla u. 3. 319-5762, 06/20/968-2527.

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.

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

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.

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

KALAP, sapka tisztítása, eladása gyártótól. 
Sasadi út 139. 319-2023.

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

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

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

IRODÁK, lakások, lépcsőházak napi és nagyta-
karítását vállalom. 262-6283, 06/30/319-4282.

GYÓGYÁSZAT
FOGÁGYBETEGSÉGÉVEL, ínysorvadásával 

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

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.

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

DAJKA-, gyógypedagógiai, pedagógiai asz-
szisztens, kisgyermekgondozó-képzés. Kasza 
Szakképzés. Tel.: 276-5918. (ny.sz. 01-0064-04)

MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál 
egyénileg, minden szinten. Tel.: 365-6041.

MATEMATIKA felsősöknek 5–8.-ig, felkészítés 
a középiskolára. Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, gimnazistákat, egyetemistákat. 
06/30/523-8631, 365-2969.

ANGOL nyelvklubok anyanyelvi oktatókkal 
Kelenföldön! A különböző szintű és társalgá-
si csoportok szeptember közepétől indulnak. 
Érdeklődni: 06/20/969-8412. A klubokat a 
Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.

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

TANDÍJMENTES továbbtanulás a Széchenyi 
Gimnázium esti vagy levelező tagozatán a 
Kelenföldi pályaudvar mellett. 1118 Rimaszombati 
út 2–4. Tel.: 310-2948, e-mail: www.szig.sulinet.hu

ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelvvizsgá-
kig, nyelvtanárnál Gazdagréti templomnál. Tel.: 
246-8246, 06/20/585-4515. 

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-, fűtésszerelés gyorsszolgálat. Csőrepedés ja-
vítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat, 
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.

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

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás. Kiszállási díj nélkül! 
246-0927, 06/20/9261533.

GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, -ter-
vezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 
Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

VÍZ-, gáz-, központifűtés-szerelés csöpögéstől 
generálkivitelezésig. Nonstop duguláselhárítás. 
06/30/678-1961.

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

LAKÁSSZERVIZ
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést 

azonnalra is vállalok. 226-2527, 06/30/975-0053.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

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

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

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 igé-
nyes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati kíná-
lattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, felkészült 
munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana eladását, hisz 
Önnek más a dolga! Nekünk ez a dolgunk, ehhez ér-
tünk! 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. 15 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.

TULAJDONOSTÓL sürgősen, olcsón eladó 3 
lakásos, kertes családi ház Budafokon, jó helyen. 
Ára egyben: 47,9 M Ft. Azonnal költözhető, vagy 
kiadó. Tel.: 06/20/548-5705.

GELLÉRTHEGY lábánál a Ménesi úton 125 
nm-es, 2 szintes, első emeleti (a felső szint tető-
téri) lakás eladó. Csendes, nagy kertes társasház-
ban. Közvetítők kíméljenek! Irányár: 59,9 M Ft. 
Érdeklődni: 06/30/900-0327.

33 NM-ES, II. emeleti, étkezős, összkomfortos, 
liftes, távfűtéses lakás a körtérnél azonnal beköl-
tözhetően eladó. 221-3311.

SZOMBATHELY központjában tulajdonos el-
adja 41 nm-es, 1,5 szoba összkomfortos, I. emeleti 
lakását 8,3 M Ft-ért. Tel.: 06/30/931-9886.

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.

SIÓFOKON, Aranyparton, vízparti, panorá-
más apartmanok azonnali költözéssel eladók. 
06/20/393-9689.

XI., NÁNDORFEJÉRVÁRI úton, csendes kör-
nyezetben, 108 nm-es, erkélyes lakás eladó 35 M 
Ft-ért. 06/20/393-9689.

SÜRGŐSEN eladó áron alul Biatorbágy pe-
catónál üdülőtelek gyümölcsfákkal, bungallóval. 
Irányár: 3,89 M Ft. 06/30/653-4662.

BÉRLEMÉNY 
KIADÓ XI., Ulászló utcában, 67 nm-es, 2,5 szo-

bás lakás: nettó 80 000+rezsi/hó. Távhős, bútoro-
zott. Tel.: 06/30/631-9653.

FEHÉRVÁRI út–Albert u. között 17 nm-es he-
lyiség kiadó irodának, üzletnek. Víz, WC bevezet-
ve. Tel.: 06/30/522-7707.

KIADÓ XI., Petzvál József utcában, 54 nm-es, 
2,5 szobás, csendes, kellemes lakás irodának is. 
Érdeklődni: 06/70/572-6550.

XI., HERMÁND utcában 33 nm-es, bútorozott 
lakás kiadó hosszú távra. 06/20/379-3530.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

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

MATEMETIKA-, fizikatanítás, középszintű és 
emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre fel-
készítés. Több mint húszéves gyakorlat. 
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.

BIZALOM, biztonság, készpénz! Ezt nyújtja 
Önnek a Wéber Galéria. Több mint 50 év szakmai 
tapasztalattal állunk rendelkezésére. Magas áron 
vásárolunk régi és modern festményeket, valamint 
porcelánokat, arany-ezüst tárgyakat, szőnyegeket, 
órákat, szobrokat és teljes hagyatékot. Díjtalan ki-
szállással. 06/20/478-7581, 06/20/351-3542, 

ARANY és ezüst felvásárlása! II. Margit krt. 
51–53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az interneten 
a Google keresőben, a Louis Galéria honlapján. 
lakatos@mconet.hu

ÁLLÁS
A DUNA House Franchise irodájába ingatlan 

értékesítő munkatársakat keresünk. Kereskedelmi 
területen szerzett tapasztalat előny! Fényképes 
önéletrajzát a retkoz@dh.hu címre várjuk.

XI. KERÜLETI illatszerüzletembe 4–6 órás ke-
reskedelemben jártas eladót keresek. 
Tel.: 06/20/364-5982.

MULTINACIONÁLIS céghez keresünk értéke-
sítési területre minimum középfokú végzettséggel 
jól kommunikáló munkatársakat. Jelentkezés: 
06/20/663-9141 Szigetköziné.

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

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

BARTÓK BÉLA úti, igényesen kialakított 
kozmetikába keresek vállalkozó kollegákat. 
Bármilyen tevékenység érdekel, ami összeegyez-
tethető a kozmetikával. 06/20/332-4280.

RÉSZMUNKAIDŐS állás. Szerkesztőség keres 
számítógépes ismeretekkel rendelkező, gépelni jól 
tudó adminisztrátort heti 20 órás munkakörbe. 
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 06/70/314-6860 vagy ella@freemail.hu. 

GONDOZÁS
XI. KERÜLETBEN 61 éves, gyermekszerető 

nyugdíjas vállal 3 éves kortól gyermekfelügyele-
tet. (Fejlesztés, játékos foglalkozás, korrepetálás, 
heti 1 alkalommal németoktatás). 
06/20/520-3669.

TÁRSKERESÉS
EGYEDÜL telt a nyár? Gondoljon a 

Szilveszterre! Kánya Kata Társközvetítő Iroda. 
214-9441, www.kanyakata.hu.

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.

IPARRA? Képzőre? www.corvinrajziskola.hu, 
06/70/517-3982, 209-2832. Rajz, szakmai, elméle-
ti és speciális kurzusok művésztanárokkal.

RAJZOS játszóház és rajzi alapozó kurzus ka-
maszoknak! www.corvinrajziskola.hu. 

NEM jó önnek már egyedül? Kevés a nyugdíj? 
Nem bírja magát fenntartani? Kéne egy segítő 
kéz? Hívjon bizalommal! Eltartást kötök Önnel. 
06/20/478-7581, 06/20/351-3542.

KERESÜNK meglévő készletünkhöz 
(Rosenthal, Chippendale) krémszínű, díszítés 
nélküli, aranyszegélyű étkészletet. Érdeklődni: 
06/20/985-9665.

KÁRPÓTLÁSI jegyet legmagasabb áron vásá-
rolok. Azonnali készpénzfizetés. 06/20/575-1411, 
334-2620.

PIANÍNÓK családbarát áron, hangolás. 
06/20/912-4845, 209-3247. www.klavirzongora.hu

MOHA Hostel – olcsó, barátságos szállás 
Őrmezőn. Neszmélyi út 18/A, 06/20/952-6200, 
www.mohahostel.hu
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... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

4 éves a Savoya Park
Újdonságokkal és a legjobb árakkal várjuk 

Önöket egész szeptemberben!
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