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A tudósító emlékei

interjúnk a 10. oldalon

Bokor Pál, az MTI egykori 
washingtoni tudósítója az Egye-
sült Államok három elnökével is 
találkozott kiküldetése során.

A vendégszerető Ustron, len-
gyel testvérvárosunk sípályák-
kal, gyógyvizeivel és remek 
konyhájával várja a látogatókat.

riportunk az 5. oldalon

Ustron
Változik az iskolai étkezés támo-
gatási rendszere. Bács Márton 
a kedvező elemekről, Schneller 
Domonkos a rendszer hibáiról.

Étkeztetés

vélemények a 3. oldalon

Több mint 900 elsős diák kezdte meg 
tanulmányait szeptember elsején a 
kerületi általános iskolákban. A kicsik 
első komoly lépéseit pedig Újbuda 
kedvence, vagyis a kispanda segítette, 
aki minden új nebulót füzetcsomaggal 
köszöntött.

Bár áprilisban 861 iskoláskorú gyermeket 
írattak be kerületi fenntartású általános 
iskolákba, ez év szeptemberében 969 elsős 
diák kezdte meg tanulmányait Újbudán. 
Ez több mint 10 százaléka a tanulók össz-
létszámának, amely az utolsó adatok szerint 
majdnem nyolc és fél ezer nebulót jelent. 
 Idén 14 általános iskolában, valamint a 
József Attila Gimnáziumban, a Budai Spe-
ciális Szakiskolában, a Weiner Leó Szak-
középiskolában és a Bethlen Gábor Újreál 
Gimnáziumban köszönthettek újdonsült 
diákokat. Így szeptember elsején 6518 ál-
talános és 1913 középiskolás tanuló kezdte 
meg 2008/2009-es tanévet. A legkisebbek 
beiskolázásához az Önkormányzat füzet-
csomaggal járult hozzá, amelyet Újbuda 
kedvence osztott szét a kerületi iskolákban. 
A gazdagréti Törökugrató Utcai, valamint 
Csíki-hegyek Utcai Általános Iskolába 
Molnár Gyula is elkísérte a kispandát. 
 – Mind műszaki, mind pedig szakmai 
értelemben felkészültünk az új tanévre 
– fogalmazott a polgármester, majd hoz-

zátette –, gondok biztosan lesznek, főleg, 
mert az új étkezési támogatási rendsze-
rünk nem mindenki számára egyértelmű. 
A célunk az volt, hogy a szülők tudják, 
ténylegesen mennyit kellene fizetniük az 
étkezésért, az önkormányzat hozzájáru-
lása nélkül. A támogatás mértéke a követ-

A Törökugrató iskolában is járt a panda Molnár Gyula polgármester kíséretében

kező ütemben lesz hozzárendelve ehhez 
az összeghez. Meggyőződésem, hogy idén 
sokkal többet költünk gyermekétkeztetés-
re, mint eddig valaha, és az is biztos, hogy 
a szülők ebben a tanévben is jó szakmai 
színvonalú iskolák közül válogathattak.

Kelemen Angelika

900 új kisiskolás és egy panda
Becsengettek a 2008/2009-es iskolaévre

77 éves lenne Latinovits Zoltán

Emlékest a Színészkirályért
Latinovits Zoltán születésének 
évfordulóján fotókiállítással idézték 
fel a Színészkirály alakját a Budai 
Klub Galériában. Szigethy Gábor 
irodalomtörténész emlékezett 
Latinovitsra, akinek leveleiből Kovács 
Ákos előadóművész olvasott fel.

Szigethy Gábor saját gyűjteményéből 
rendezett kiállítást a Budai Klub Galériá-
ban. A fényképek többségén a varázslatos 
Ruttkai Évával látható Latinovits Zoltán. 
A fekete-fehér képek érdekessége, hogy 
szinte valamennyin egymás szemébe néz 
a két, egykor szorosan összetartozó em-
ber. A két tekintet még így, évtizedekkel 
később is testközelbe hozza azt a viharos 

szenvedélyt, amely a filmeken is visszakö-
szönt, ha a két színész együtt játszott. 
 Szigethy Gábor Latinovits alakját 
életrajzi történetekkel idézte fel, főként a 
színész magához és környezetéhez való 
viszonyáról szóltak ezek a szemelvények. 
Kovács Ákos két levelet olvasott fel, ame-
lyek jellemzően Latinovits kemény elvhű-
ségét, ugyanakkor rendkívül szeretetvá-
gyát domborították. 
 A Budai Klub Galéria zsúfolásig telt, 
sokan az utcára szorultak, de senki nem 
tágított, ameddig végig nem nézte a képe-
ket, írásokat, amelyeknek gazdag tárlata 
mindenkiben felidézte Latinovits Zoltán 
különlegesen szuggesztív alakját.

b. a.

Az est egyik fénypontjaként Kovács Ákos olvasott fel Latinovits leveleiből

Újbuda képviselő-testülete szeptem-
ber 4-én tartotta meg rendes, havi ülé-
sét. A képviselők szociális kérdésekről, 
életmentő tanfolyamok bevezetéséről, 
valamint a kelenföldi városközpont 
vételi szándékáról is döntöttek.

A szeptember 4-i testületi ülésen teljes volt 
a létszám, minden képviselő szavazott 
az Újbudát érintő legfontosabb aktuális 
kérdésekről. A napirendi pontok elején 
Jankó István fideszes képviselő egy régi 
ügyet, az életmentés és az elsősegélynyúj-
tás jelentősségét hangsúlyozta. Előterjesz-
tésében felvázolta ötletét, mely szerint az 
önkormányzati intézményekben két ott 
dolgozót ki kellene képezni a legfontosabb 
életmentő fogások alkalmazására, így meg-
előzhetők lennének a hirtelen balesetek, 
vagy szívinfarktus okozta halálesetek. Egy 
egyszerű és gyors képzéssel a bajba jutott 
munkatársai a legkritikusabb percekben, a 
mentők kiérkezéséig megfelelően elláthat-
nák a beteget – magyarázta az ügy fontos-
ságát a képviselő. Az indítvány elsősorban 
a tanárok, bölcsödei gondozók és óvónők 
képzését jelentené, de akár a Polgármesteri 
Hivatalban is elképzelhető hasonló felké-
szítés. Jankó szerint hatvan önkormányzati 
intézménnyel és két kiképzendő személlyel 
számolva a tanfolyam költsége nem éri el a 
kétmillió forintot sem.

Jankó István a szociális rendelet azon ré-
szét is módosításra terjesztette elő, amely 
szerint a nyugdíjasklubokba 350 forintos 
belépőt kell fizetni minden egyes látoga-
táskor. A képviselő szerint ez túlzott teher 
az időseknek, a törvény azonban nem teszi 
lehetővé az ingyenességet. Ezért a képvi-
selő három kategóriát dolgozott ki, mely 
szerint 20 forintot fizetnének a legalacso-
nyabb nyugdíjjal rendelkezők, 150-et a 
„középkategóriások”, a legtöbb (85 ezer 
Ft) nyugdíjat kapóknak pedig 300 forintba 
kerül a belépés.
 Természetesen a sokat emlegetett ke-
lenföldi városközpont ügye is felmerült. 
A 9000 négyzetméteres ingatlant ugyanis 
már régóta szeretné megvásárolni Újbuda, 
de eddig nem volt rá lehetőség. A napok-
ban azonban a fővárosi képviselők elő-
vették az ügyet és megszavazták, hogy a 
kelenföldi városközpontot egy magáncég, 
az Estivo Kft. kapja meg cserébe a Főváros 
számára fontosabb III. kerület buszpálya-
udvarért, ami jelenleg a cég tulajdonában 
van. Molnár Gyula polgármester már a 
hír nyilvánosságra kerülésekor kijelentet-
te, nem szeretne belenyugodni a döntésbe. 
Ha a csereszerződést nem is tudja meg-
akadályozni a kerület, akkor az ingatlan-
becslés szerinti 550 millió forintért meg-
vásárolná az épületeket az Estivo Kft.-től. 

folytatás a 2. oldalon

Újbudáé lehet 
a kelenföldi 
városközpont
Már csak a Fővároson múlik

Tűzijáték a Tóparti Újbuda Partyn

Történelmi 
pillanat a kerületi 
labdarúgásban

7. oldal
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MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő szeptember 25-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 
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-iro-
dában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) szeptember 30-án 
17 órakor tartja fogadóóráját, a Bartók 
B. út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

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 gyakorlati ügyintézés. Ingyenes 
internetelérhetőség várja a böngészni 
vágyókat, szeptembertől már vezeték 
nélkül is száguldhat az interneten.
Szeptember 23-án 18 órától Benkőczi 
Zoltán színművész és Nagy Gábor 
Tamás, Budavár polgármestere emlé-
kezik meg Latinovits Zoltánról.

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 szervezeté-
nek elérhetőségei és legfrissebb 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 kerületi szervezet hétfőtől csütörtökig 
10–16, pénteken 10–13 óráig tartja nyit-
va irodáját (Bartók Béla út 79.). Ugyanitt 
ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár.

ÉRTESÍTÉS
Az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat visszavonta a Forrás 
Gyógyszertár (Tétényi út 12–16.) szep-
tember 30-áig terjedő ügyeleti szolgál-
tatási kötelezettségét.

  

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. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) ország-
gyűlési képviselő szeptember 25-én 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő 
u. 8. sz. alatti helyiségben.
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, (Őrmező, Cimos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.

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).

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

Újbudáé lehet a városközpont
Már csak a Fővároson múlik

Zajvédő falat kérnek a lakók
Bekerült a tervezés a költségvetésbe

A képviselő-testület szeptember eleji 
ülésén döntött a szabad pénzmarad-
ványok felhasználásáról. A döntések 
értelmében számos terület, ahol 
ellenzéki a képviselő, kapott támoga-

tást. Ilyen ügy 
a vasúti töltés 
melletti zajvé-
dő fal, amelyről 
Gyorgyevics 
Miklós keresz-
ténydemokrata 
képviselőt kér-
deztük.  

Köztudott, hogy 
kerületünkben 
több forgalmas 

vasútvonal is található. Mostanában 
érezhetően felerősödött a lakók azirányú 
igénye, hogy zajvédő falat szeretnének a 
hanghatások csökkentésére. Ennek el-
sődleges oka, hogy az egyéb környezeti és 
ezen belül a zajártalmak mértéke nagyon 
megnőtt. Betudható ez a gépjárműforga-
lom növekedésének, de különösen a met-
róépítésnek és az útfelújításoknak.

Kinek a feladata zajvédő fal építése?

A zajvédő fal megépítése eredendően 
a MÁV feladata lenne, de az már kide-
rült, hogy a vasút nagyon rossz gazda-
sági helyzete miatt erre nem kíván for-
rást fordítani, bár ez irányú kéréseinket 
folyamatosan megfogalmazzuk a MÁV 
vezetése felé. Ezért a zajvédő fal egy sza-
kaszának az építését Újbuda önkormány-
zata magára vállalta, és a töltés mentén 
a Budafoki út és a Fehérvári út közötti 
szakaszt saját forrásból megépítette. A la-
kók azonban a további részeken is kérik 
a zajvédő fal létesítését. Annál is inkább 
szükséges ez, mert rosszízű találgatások-
ra adna alapot, ha azt gondolnánk, hogy 
a zajvédő fal csak azon a területen épül, 
ahol a polgármesteri vezetéssel egyező 

politikai irányvonalhoz tartozik a területi  
önkormányzati képviselő. 

Van remény  a folytatásra?

Nem kérdés a lakók igénye miatt, hogy a 
zajvédő fal megépítését folytatni kell, és 
komoly érvek szólnak amellett, hogy a 
Hamzsabégi út másik oldaláról kellene 
kezdeni ennek a kialakítását, hiszen itt fut 
a házakhoz legközelebb a környéken vas-
útvonal. 

tésbe. A jövő évi költségvetési viták része 
lesz, hogy milyen mértékű forrást lehet 
erre fordítani. Végezetül még elmonda-
nám, hogy a vasúti töltés mellett újépíté-
sű, nagy lakóházak épültek, gondolok itt 
a Mandarin parkra, vagy az Ibrahim ut-
ca végén lévő épületre. Úgy vélem, hogy 
elhibázott gyakorlat az Önkormányzat 
részéről, hogy ilyenkor a vállalkozókkal 
nem köt olyan jellegű megállapodást, 
amelyben a lakóházépítés járulékaként 

legalább ennek a zajvédő falnak rájuk eső 
szakaszát megépítenék. Erre a jövőben 
jobban oda kell figyelni, és az Önkor-
mányzat érdekeit fokozottabban szüksé-
ges érvényesíteni, hiszen a lakók igényei 
ugyanannál az önkormányzatnál jelen-
nek meg. Ez a mostani hárommillió a 
tervezést fedezi, a kivitelezés költségeinek 
nyilvánvalóan a 2009-es költségvetésben 
kell megjelennie.

(sz)

Gyorgyevics Miklós

A zajvédő fal megépítése a MÁV feladata lenne

Szemétszedés a Feneketlen-tónál 

A Szemétszedési Világnap alkalmából az MDF 
XI. kerületi szervezete 2008-ban is nagyszabású 
szemétszedési akciót szervez a Feneketlen-tó  
parkjában. Az akcióban idén részt vesznek a kerü-
let önkormányzati képviselői is. 

Tisztelettel várunk minden újbudai lakost 2008. 
szeptember 22-én 16 órakor a Feneketlen-tó kö-
rüli parkba egy jó hangulatú takarítási akcióra.  
Ha kell, akár tízszer is felszedjük a szemetet!

Budapest, 2008. szeptember 9.
Fodor Vince 

környezetvédelemért felelős alpolgármester
XI. kerületi MDF-elnök 

FELHÍVÁS 

folytatás az első oldalról
Erről, azaz a vételár megszavazásáról 
nyújtott be előterjesztést a testületi ülésen 
Balás-Piri László fideszes képviselő, aki 
szerint az említett összeg tartható és vál-
lalható, és ha a Főváros komolyan gondol-
ja az eladást, a csereügylet helyett így kéz-
pénzért Újbuda tulajdonába kerülhetne az 
ingatlan. A képviselő emellett új szabályo-
zási terv megszavazását is kezdeményezte 
a városközpont területére. Azzal érvelt, 
hogy a területet hét éve szabályozták utol-
jára, azóta rengeteg dolog változott a kör-
nyéken. Ezenkívül a jelenlegi szabályozás 
túl általános, szinte mindent megenged a 

mélygarázsépítéstől egészen a bevásárló-
központ létesítésig. Ezzel párhuzamosan 
pedig egy változtatási tilalmat indítványo-
zott a városközpont területére. Erre pedig 
azért van szükség – folytatta –, mert az új 
szabályozási terv elkészítésének 8–10 hó-
napja alatt fontos, hogy ne történjen sem-
milyen visszafordíthatatlan változtatás 
vagy engedélyezés. A képviselő-testület 
mindkét előterjesztést megszavazta.
 Molnár Gyula polgármester hoz-
zátette, az ellenzékkel történő számos 
előzetes egyeztetés után ebben az ügy-
ben végre egyetértés alakult ki, ő pedig 
személyesen is az ingatlan megvásárlása 

mellet áll ki. Azt is megemlítette, a sza-
bályozási terv elkészítésében Újbudának 
inkább javaslattevő szerepe van, az ügy 
azonban rendkívül fontos, hiszen ezáltal 
véglegesen eldől majd, hogy hol legyenek 
a kereskedelmi-szolgáltató egységek, az 
irodák, a közpark és a sportlétesítmények. 
A tervvel azért is kell igyekezni – tette 
hozzá a polgármester –, hogy a 2011-es 
metró indulásra már befejeződjön az ál-
lomást kiszolgáló új városközpont felszíni  
munkáinak nagy része. A kelenföldi vá-
rosközpont legalább annyira fontos cso-
mópont Újbudán, mint a Gellért tér.

T.D.

Előző számunkban Kupper András, a 
Fidesz frakcióvezetője foglalta össze a 
nyár eseményeit, most ugyanerre kér-
tük az MSZP frakcióvezetőjét, Wieszt 
Jánost. 

– Mint ismeretes, áprilisban egy SZDSZ-
es képviselő átült a függetlenek közé. Ő 
azóta minden egyes kérdésben szorosan 
együttműködik a jobboldali pártokkal, 
így április óta az Önkormányzat mű-
ködése gyakorlatilag megbénult. Olyan 
kérdésekben nem született hosszú ideig 
döntés, amelyek Újbuda alapvető érdeke-
it jelentik, így a József Attila Gimnázium 
Fővárossal történő részbeni finanszírozá-
sának megoldása, különböző  kultúrális 
és egyházi rendezvények támogatása. Az 
önkormányzati intézmények dolgozói 
cafeteria rendszerének bevezetése. De saj-
nos ezeken túl nem történt döntés abban 
sem, hogy az előző évi zárszámadás lezá-
rásával jelentkező pénzmaradvány mire 
fordítódjék. A zárszámadás elfogadásának 
hiánya miatt több kerületi fejlesztésre, út-
javításra,  parképítésre sem kerülhetett sor, 
ugyanis ezeknek a fedezetét a megmaradó 
pénzeszközök adták volna. Ez az állapot 
részben a nyár elején, részben a nyár végén 
szűnt meg, a két oldal hosszú tárgyalások 
eredményeképpen paritásos működés felé 
mozdult el. A paritás azt jelenti, hogy vala-
mennyi kérdésben olyan bizottságok, illet-
ve olyan testület dönt, amelyben mindkét 

oldal egyenlő erőt képvisel. Így tehát csak 
olyan határozatok születhetnek, amelye-
ket mindkét oldal elfogad. A tárgyalások 
kezdetén a jobboldal letette kívánságlis-
táját, melyben egy konkrét ügyön túl, el-
sősorban azok a követelések szerepeltek, 

hogy milyen új pozíciókat kér ez az oldal 
az önkormányzat bizottságaiban, az ön-
kormányzat vállalkozásainak felügyelő 
bizottságaiban és menedzsmentjében. A 
programmal kapcsolatban, amelyben meg 
kellett állapodnunk annyiban szerencsé-
sek voltunk, hogy Molnár Gyula polgár-
mester már többször meghirdette a kerü-
leti újbudai minimumot, így most alkal-
munk lesz ezt együttesen végrehajtani. A 
tárgyalások folyamán felajánlottuk, hogy 
a másik oldal legnagyobb ereje, a Fidesz 
szintén jelöljön egy alpolgármestert, hi-
szen a közös, együttműködő kormányzás-
nak ezt a feltételét is célszerűnek tartottuk 
megteremteni. Ugyanakkor ellenálltunk  

annak a követelésnek, hogy a jelenlegi al-
polgármesterek közül bárkit is leváltsunk, 
hiszen teljesítményük, munkájuk ezt 
egyáltalán nem indokolja. Sajnos ezzel a 
lehetőséggel a Fidesz nem kívánt élni, így 
valamennyi döntési előkészítésünk egy ki-
csit szükségszerűen lelassul. Létrehoztuk 
az új Közbeszerzési Bizottságot, amely a 
hivatal – törvényben egyébként rendkívül 
leszabályozott – ilyen irányú tevékenysé-
gének az ellenőrzését végzi. Így tehát vala-
mennyi közbeszerzésünk ugyanúgy , mint 
ahogy valamennyi döntésünk esetében a 
közös felelősség mutatkozik meg. Ennek 
elnöke a Fidesz frakcióvezetője, Kupper 
András. A tárgyalások során a jobb oldal 
ragaszkodott ahhoz, hogy a zárszámadást  
csak úgy fogadja el, hogy egy úgynevezett  
jobboldali képviselői csomag is elfogadás-
ra kerül. Ez azt jelentette, hogy azt az el-
képzelést miszerint a valamennyi kerületi 
iskolában sportudvarokat hozunk létre, 
nem tudtuk elkezdeni megvalósítani, de 
az egyes jobboldali képviselők által repre-
zentált választási körzetek különféle helyi 
fejlesztésekkel gazdagodtak. Ez a csomag 
csak szeptember legelejére állt össze, így 
csak ekkor kerülhetett sor a képviselő-tes-
tület ülésére. A következőkben törekedni 
fogunk arra, hogy a többi körzet is ugyan-
ilyen szükséges fejlesztésekben  részesül-
hessen. Reméljük, nem akadályozzák meg 
ezt együttműködő partnereink.  

R. Ré

Együtt hajtjuk végre a programot
Közös felelősség

Meglesz rá a fedezet?
A 2008-as költségvetés elfogadásánál 
módosító indítványt nyújtottam be 60 
millió forint értékben a zajvédő fal to-
vábbi folytatására, ezt azonban az akkori 
MSZP–SZDSZ–MDF többség  leszavazta. 
A szabad pénzmaradvány felhasználásá-
ról született szeptemberi képviselő-testü-
leti döntésnél jelenleg annyit sikerült el-
érni, hogy három millió forinttal bekerül 
a vasúti zajvédő fal tervezése a költségve-
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Reklám
Legutóbbi lapszámunk hirdetésdöm-
pingjét átlapozva igazi csodabogárra 
bukkantam a sok lakóparkos, autós 
és mobiltelefonos ajánlat között. A 
Budapesti Német Iskola – legújabb 
nevén Thomas Mann Gimnázium 
– jelentette meg nem titkolt és érthető 
szándékkal, hogy diákokat toboroz-
zon. A fénykép ugyan megtévesztő, 
de a reklámok világa már csak ilyen. 
A háttérben vélhetően az iskola ké-
pe, bár inkább tűnik lakóparknak 
vagy tengerparti szállodának. Előtte 
totálban egy kislány mosolyog, mint-
egy  erősítve egy egzotikus nyaralás 
képzetét. 
 De felül, a csábító látkép kék 
egén egy mondat olvasható, szerzője 
Johann Wolfgang Goethe: 
„Két dolgot kell adni a gyerekeknek: 
gyökereket és szárnyakat.” 
 Hát igen, a régiek tudták. Ha te-
hetném, minden tanári szoba falára 
rendeletileg kitetetném ezt az idéze-
tet. De nem tehetem. Így csak világgá 
kürtölöm.

(székely)

Jelentősen emelkedik az étkeztetés 
díja Újbuda iskoláiban és óvodáiban 
szeptembertől, emiatt 20-30 száza-
lékkal kevesebb diáknak fizették be a 
szülők az ebédet – közölte Schneller 
Domonkos helyi képviselő, a Fidelitas 
budapesti választmányának elnöke 
tanévnyitó előtti sajtótájékoztatóján. 

Az ellenzéki képviselő elmondta, a kerület 
vezetése megszüntette az iskolák önálló 
gazdálkodását, és egy céggel öt évre kötött 
szerződést az ételszállításra. 
 Van olyan család, amelyben a családi 
pótlék szinte teljes összegét elviszi az ét-
keztetés, figyelmeztetett a képviselő, aki 
szerint felmerül: a szülők érdekeit képvise-
li-e Molnár Gyula polgármester? Schneller 
szerint az iskolakezdésre cserben hagyta az 
újbudai családokat. A képviselő úgy tudja, 
hogy a szomszédos XXII. kerületben élő 
családok lényegesen kevesebbet fizetnek 
az étkeztetésért, míg például a VII. kerü-
letben az óvodai étkeztetés teljes költségét 
az önkormányzat állja. 
 Utalt arra is, hogy a kerület honlapján 
közzétett tájékoztató szerint az Önkor-
mányzat indokolt esetben támogathatja a 
gyermekek étkeztetését, ám erre a képvi-
selő szerint „nevetségesen kevés” összeget 
különítettek el. A támogatást is szokatlan 
módon segélyként, kérelemre, az osztály-
főnök és az igazgató javaslatára kaphatják 
meg a szülők. – Eszerint a pedagógusok 
feladata lesz, hogy kiderítsék, mennyit ke-

resnek a diákok szülei? – vetette fel. Emlé-
keztetett arra is, hogy korábban az iskola-
igazgatók évről évre eldönthették, melyik 
cégtől rendelik meg az étkeztetést, ha pe-
dig elégedetlenek voltak a szolgáltatással, 
felmondhatták a szerződést. A mostani 
kerületi döntés értelmében öt éven ke-
resztül egy cég fogja valamennyi kerületi 
iskolába és óvodába szállítani az ételt, tette 
hozzá. Az MTI úgy tudja, hogy a tavalyi 
árakhoz képest 160–170 százalékkal kerül 
többe az Önkormányzatnak az étkeztetés.

*
Két héttel a tanévkezdés után már leszűr-
hetők az első tapasztalatok. Schneller 
Domonkos lapunknak elmondta, kevés-
nek találta a támogatás összegét, ezért in-
dítványozta, hogy további negyvenmillió 
forintot biztosítson az Önkormányzat 
erre a célra, de a szeptember 4-i testületi 
ülésen hiába nyújtotta be az indítványt, 
mivel Molnár Gyula polgármester nem 
támogatta, nem kapta meg a testületi 
többséget.
 A képviselő elmondta, hogy további 
problémák merültek fel az új étkeztetési 
rendszer bevezetése óta. Az iskolák dön-
tő többségéből olyan panaszok érkeztek, 
hogy a reformétkeztetésnek nevezett új 
rendszerben az ételek sem minőségileg, 
sem mennyiségileg nem felelnek meg a kí-
vánalmaknak.
 Schneller úgy tudja, hogy a panaszok 
az Önkormányzathoz is beérkeztek, mert 
sem a diákok, sem a szülők nem elégedet-
tek az étel minőségével, hiszen a krump-
lilevest és a káposztás tésztát nehéz lenne 
reformétkezésként beállítani. A problé-
mák miatt az Önkormányzat már felszó-
lította az új étkeztető céget, hogy javítson 
az ételek minőségén, ellenkező esetben 
fölbontja velük a szerződést.
 – Fölmerül tehát a kérdés, miért drá-
gább egy olyan gyermekétkezés Újbudán, 
amellyel a minőséggel baj van és a meny-
nyiség is kevesebb – mondta a képviselő.

sz

Már panaszolják az ételek minőségét

Maradjon a sporté a Tüske Csarnok
Gyenesei Istvánhoz fordul a KDNP a 
Tüske Csarnok funkcióváltása miatt. 
Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
szerint elfogadhatatlan, hogy a csar-
nok helyén újabb kongresszusi köz-
pont épüljön. A párt javaslata szerint 
az új épületnek sportcélú ingatlanként 
kellene működnie, Kolonics György 
Nemzeti Sportcentrum névvel.

– A KDNP arra kéri Gyenesei István spor-
tot felügyelő minisztert, hogy ne kössék 
meg az egyszereplős pályázaton nyertes 
céggel a Tüske Csarnok funkcióváltására 
vonatkozó szerződést – mondta Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő a helyszí-
nen tartott sajtótájékoztatóján. Emlékez-
tetett arra, hogy a Tüske Csarnokkal kap-
csolatos munkálatokat még a meghiúsult 
Budapesti Világkiállítás miatt kezdték 
meg 1996-ban, ám 1997-ben leállították 
az építkezést. A Tüske Csarnok eredetileg 
kimondottan sportkomplexumként épült 
volna, ám a leállás következtében eddig 
kihasználatlan maradt. 
 Az olimpián elért gyenge eredmény is 
azt mutatja, hogy a magyar sportnak na-
gyobb támogatásra van szüksége. Ne csak 

közvetlenül olimpia előtt adjanak pár száz-
milliót a sportági szakszövetségeknek. 
 A képviselő kifejtette, az Expo meg-
hiúsulása utána a környékbeli egyetemek 
kapták meg a terület hasznosítási jogát, 
kifejezetten sportcélú hasznosításra, a 
mellette lévő sporttelep részeként. A 4 
milliárd forint értékű beruházás 1997-
ben végleg leállt. Később Gyurcsány Fe-

renc sportminiszterként tett ígéretet a 
lágymányosi uszoda megépítésére, a Tüs-
ke Csarnok befejezésére. 2003. május 28-
án, a kormányülés utáni sajtótájékozta-
tóján kifejtette, hogy minden fórummal 
egyeztetve vitathatatlanul szükségesnek 
tartják a Tüske Csarnok felépítését, és 36 
hónap alatti befejezést ígért. 
 Ehhez képest a projekt ismét nyom 
nélkül eltűnt a minisztériumi akták erde-
jében. Az első Gyurcsány-kormány idő-
szaka alatt teljes némaság övezte.

Sölch Gellért, a kerület önkormányzati 
képviselője elmondta, most zajlik a terü-
let szabályozási tervének felülvizsgálata, 
és nyomatékosan kérik Molnár Gyulát, 
Újbuda polgármesterét, különös gond-

Rétvári Bence és Sölch Gellért a félbehagyott sportcsarnok előtt

Kolonics György Nemzeti Sportcentrum?

dal képviselje, hogy a csarnok kizárólag 
sportcélú hasznosításra kerüljön. 
 Mint ismeretes, a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. által, az épület 
kongresszusi hasznosítására kiírt pályá-
zat egyedüli részt vevője és nyertese, az 
Atlantis Congress&Events Hall Kft. lett. 
A cég anyavállalata az a KESZ Kft., amely 
többek között a margitszigeti Hajós 
Alfréd Uszodát újította fel a 2006-os úszó 
Európa-bajnokságra. Az ellenzék annak 
idején azért támadta a kormányt, mert az 
eseményt szerintük a már felújított Tüske 
Csarnokban kellett volna megrendezni.  
 A korábbi egyértelmű sportcélú fej-
lesztést háttérbe szorította a konferencia-
központ-létesítési érdek. Így jutottunk el 
a mostani helyzethez, hogy az időközben 
a Nemzeti Vagyonkezelőhöz került léte-
sítmény privatizálására pályázatot írtak 
ki. A KDNP most arra kéri Gyenesei Ist-
vánt, hogy ne kössék meg a szerződést a 
KESZ Kft.-vel. Indoklásuk szerint nincs 
szüksége a fővárosnak újabb kongresz-
szusi helyszínre, a SYMA csarnok mellett 
épülő új konferencia-központ kielégíti 
ezeket a szükségleteket. 
 Ugyanakkor véleményük szerint, a pe-
kingi olimpiai szereplés rávilágított arra, 
hogy a magyar sportnak égető szüksége 
van minden sportlétesítményre. Természe-
tesen nem csak pénzbeli támogatásra van 
szükség. Biztosítani kell a sportolók szá-
mára azt is, hogy megfelelő körülmények 
között tudjanak felkészülni a világverse-
nyekre. A Tüske kiváló hely lenne erre, és 
arra is, hogy kineveljék az utánpótlást. A 
Tüske Csarnok alkalmas lenne világver-
senyek megrendezésére, otthont adhatna 
a 2011-es férfi kézilabda-vb-nek, a 2012-
es jégkorong-vb-nek és egyéb vízisport-
versenyeknek. Mind a tömegsport, mind a 
versenysport számára szükséges lenne egy 
ilyen multifunkcionális központ.
 A leendő létesítménynek a Kolonics 
György Nemzeti Sportcentrum néven 
kellene működnie.
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– Volt egy fennál-
ló szerződésünk, 
amely alapján 
a beszá l l ítók 
biztosították az 
óvodai és isko-
lai étkeztetést. 
A közbeszerzés 
2003-ban zajlott, 
2005-ben az Ön-
kormányzat kiírt 
egy kiegészítő 

közbeszerzést, amelyben a már szerződés-
ben lévő vállalkozókat megkérdeztük, mi-
lyen áron tudnának emelt szintű étkezést, 
pontosabban reformétkezést biztosítani.  
 Mivel a gyerekek nem hajlandóak 
megenni olyan ételt, amit nem ismernek, 
azt kértük, hogy ugyanazokat az ételeket 
más eljárással, más alapanyagból főzzék. 
Előfordulhat az, hogy a gyerek elé káposz-
tás tészta kerül, de az emelt szintű norma 
alapján az csak durum- vagy teljes kiőrlésű 
tésztából lehet, és biztos, hogy a káposztát 
nem állati eredetű zsíron pirították. A fő-
zeléket olyan eljárással főzik meg, hogy a 
zöldség rost- és vitamintartalma a lehető 
legnagyobb mértékben megmaradjon, és 
nem lisztes rántással sűrítik, hanem pü-
résített zöldséggel. Ez volt az akkori válto-
zásoknak a lényege. Ennek a felárát átvál-
laltuk minden gyerektől. Miután lejártak 
ezek a szerződések új közbeszerzést kellett 
kiírni, melyben ahhoz, hogy ne kelljen 
visszalépni ebből a fajta egészségesebb ét-
keztetésből, előre meghatároztuk, mennyi 
kell legyen a nyersanyagnorma, ezt 530 fo-
rintban állapítottuk meg, ennyiből láttuk 
fenntarthatónak az emelt szintű étkezés 
folytatását. A vállalkozók ennek ismereté-
ben tették meg az ajánlataikat. Tudni kell 
azt is, hogy a jogszabály úgy bontja szét az 
étkeztetés költségét, hogy a nyersanyag-
normát a szülőnek, a rezsit viszont az Ön-
kormányzatnak kell állnia. 
 Miután mi a gyerekek érdekében ma-
gasan határoztuk meg a nyersanyagnor-
mát, a szülők terhe valóban nőtt. Érzékelve 
azt, hogy ez bizonyos családoknál problé-
mát okozhat, úgy döntöttünk, hogy átala-
kítjuk a támogatási rendszert. Az emelt 
szintű étkezés felárát eddig mindenkitől 
átvállaltuk, anyagi helyzetre való tekintet 
nélkül. Ezáltal ugyanúgy kedvezményt 

Iskolai étkeztetés
Bács Márton kontra Schneller Domonkos

Jobb, egészségesebb, de nem olcsóbb

Bács Márton alpolgármester

A nyár folyamán szemmel láthatóan 
megszépültek Albertfalva egyes 
részei, aszfalthibákat javítottak ki, 
játszótereket újítottak fel, valamint a 
strand is bővült. A részletekről a körzet 
önkormányzati képviselője, Görög 
András számolt be.

– A nyáron több fontos felújítás is elkezdő-
dött a környéken. A Nyéki Imre Uszoda 
még a szezon elején bővült: egy újabb sza-
badtéri gyermekmedencét építettek, ami 
nem csak a szűkebb lakókörnyezet számára 
előnyös, mivel Újbuda más részeiről is szí-
vesen látogatnak ide a strandolni vágyók. 
Hamarosan befejeződik a Fehérvári úti ját-
szótér (a 7-es busz végállomásánál lévő ját-
szótérről van szó) felújítása, ahová új, kor-
szerű játékszereket helyeznek ki, valamint 
a burkolat egy része is az európai normák-
nak megfelelően rugalmas, balesetmentes 
lesz. A Bükköny utcai játszótér környékén 
élőknek jó hír, hogy kicseréltük a focipálya 
kerítését, így a jövőben az állandó, hangos 
labdapattogás nem fog bosszúságot okozni 
a lakóknak. Ezzel egy időben a játszóteret 
körülvevő kerítést is renoválták. A nyár 

elején az Albert 
utcai játszótér is 
megújult. 

Útfelújítások várha-
tók a körzetben?

A napokban vé-
gezték el a Bük-
köny utca déli 
végének aszfalt-
szőnyegezését, 
valamint több, 
kisebb-nagyobb 

út- és járdahibát is kijavítottak.

Az elmúlt évben sokak örömére muskátlik díszí-
tették a Kondorosi út villanyoszlopait. Többen 
érdeklődtek, idén miért nem folytatták ezt a ha-
gyományt?

A virágok kihelyezését természetesen ez 
évben is szerettük volna megoldani. Er-
re a zárszámadás során biztosítottunk 
volna fedezetet, de ennek elfogadását 
az ellenzéki képviselők nem tartották 
fontosnak, így idén sajnos virág nélkül  
maradt a kerület. 

(RM)

Csinosodik Albertfalva

Görög András

Játszótereket újítottak fel

kapott az a család is, aki nem szorult vol-
na rá. Az új rendszer szerint a rászoruló 
családokat támogatjuk, ennek határát a 
lehetőségekhez képest magasan jelöltük 
meg. Azon családok kapnak legalább 50 
százalékos támogatást, ahol az egy főre 
jutó átlagkereset 85 500 forint alatt van. 
Egy négyfős családnál a két szülő nettó 
keresete ekkor 171 000 forint. A jövede-
lem függvényében lehetőség van akár 75 
vagy 90 százalékos támogatásra is. Ma az 
átlagkereset 120 ezer forint körül van, te-
hát Újbudán az átlagnál lényegesen jobban 
kereső szülők gyermekei is beleesnek a 
támogatottak körébe. Megértem, hogy az 
első csekk kellemetlen meglepetés volt, de 
a testület működőképtelensége miatt csak 
június végén tudtuk elfogadni a szociális 
rendelet módosítását, ezért sajnos nem 
volt módunkban korábban tájékoztatni a 
szülőket. A nyári szünet miatt az átlagke-
resetről szóló nyilatkozatokat sem tudtuk 
a szülőktől begyűjteni, így nem derült ki, 
hogy ki jogosult a támogatásra. Amint fel-
áll a támogatási  rendszer, a szeptemberi 
étkezés befizetését az arra jogosultaknál 
kompenzáljuk. Ahol erre lehetőség volt, 
a csekkeket visszatartottuk, vagyis  a szü-
lőknek semmit nem kellett fizetniük szep-
temberben, és az októberi befizetés határ-
idejét is kitoltuk egy héttel. 
 Budapesten négy cég van, amelyik rég-
óta foglalkozik gyerekétkeztetéssel és nagy 
mennyiségben is képes ételt előállítani, de 
a kerületet egyedül egyik sem nem tudta 
volna ellátni, tehát társulnia kellett volna 
valakivel. Nem tartanánk jónak, ha több 
cég látná el a kerület intézményeit, eddig 
ez volt rendszer, és sok probléma volt a 
háromfelé való egyeztetéssel. Három cég 
vette meg a pályázati csomagot, ebből egy 
nem adott be pályázatot, két cég tett végül 
ajánlatot. A pályázati kiírás szempontjai 
szerinti pontozás után a jobbik nyert. A 
Schneller képviselő által kifogásolt ár nem 
eltúlzott, az alapanyag és rezsi együtt 570 
forint gyerekenként. Ugyanez ez ár a har-
madik kerületben, Óbudán 680 fölött van.  
Nem látom be miért jobb az a rendszer, 
ahol a több pénzt több vállalkozó kapja, 
itt egy kézben van a rendszer így rugalma-
sabb, könnyebben kezelhető. A lényeg az, 
hogy a gyerekek jó minőségű alapanyag-
ból készült ételekkel lakjanak jól.

Újbuda Önkormányzata több éve fog-
lalkozik azzal, hogy a kerületben élő és 
az ideköltöző állampolgárok felnőtt há-
ziorvosi ellátása a lakosság számának és 
területi eloszlásának jobban megfeleljen. 
A kerület belső, régi magjából nagy szám-
ban költöznek új lakóparkjainkba. A la-
kóparkok közelében dolgozó háziorvosok 
leterheltsége olyan nagy lett, hogy a nagy-
számú beteg ellátásához új felnőtt házior-
vosokat kellett bevonni, munkába állítani. 
Ezért is vette szívesen a kezdeményezést 
az Önkormányzat, hogy vállalkozók be-
vonásával újabb praxisok induljanak a ke-
rületben. Ennek megfelelően az eddigi 69 
mellett szeptember 1-jétől 12 új háziorvos 
kezdte meg működését Újbudán. 
 – Három nagyon markáns csoport-
ba szedhető össze, hogy mit várnak el az 
Önkormányzattól az emberek. Egyrészt 
szeretnének biztonságos kerületben élni, 
másrészt tiszta, rendezett környezetben. 
És ami talán a legfontosabb szempont a 

lakók számára, hogy biztosítsa a lehető 
leghatékonyabb, legkönnyebben hozzáfér-
hető orvosi ellátást. 
 Az elmúlt hat év összes döntése arra 
épült, hogy minél közelebb, megfelelő szín-
vonalú, jó egészségügyi ellátást tudjunk 
nyújtani. Úgy tudom, példa nélküli az or-
szágban, hogy egyszerre egy időben 12 új 
praxis mellett döntöttünk, és az is szenzáci-
ós, hogy ilyen nagy számban ennyi jó szak-
mai háttérrel rendelkező orvos pályázott. 
Az új praxisok főleg azokon a területeken 
nyíltak, ahová új beköltözőket várnak, vagy-
is elsősorban a lakóparkok környékére. A 
12 új háziorvosnak 3 helyszínen biztosítot-
tak rendelőt. A legtöbben a Gazdagréti téri 
rendelőben kapnak helyet, hisz itt 8 orvos 
kezdte meg munkáját szeptember elején. 
Ezen a környéken a közeljövőben körül-
belül tízezer letelepülő várható, így biztos, 
hogy az orvosoknak bőven lesz munkája. 
– fogalmazott megnyitó beszédében Mol-
nár Gyula polgármester. 

Új rendelők, új orvosok

Az egyes orvosok nevét, címét, telefonszá-
mát és a hozzájuk tartozó utcák jegyzékét a 
http://www.ujbuda.hu/hirdetotabla.reszlet.
php?id=183 weboldalon tekinthetik meg

Megváltozott az iskolai étkezés támogatási rendszere. Bár az Önkormányzat is nagyobb 
összeggel járul hozzá, a szülőknek is több térítési díjat kell fizetniük. Bács Márton a válto-
zások kedvező elemeit hangsúlyozza, Schneller Domonkos a rendszer hibáit teszi szóvá.

Schneller Domonkos
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Újbuda kakaspörköltje
Lassan egy évtizedes hagyománya van a 
főváros egyik legjelentősebb gasztronómiai- 
kulturális fesztiváljának, a pestszentlőrinci 
SzeptEmber Fesztnek. Akik már voltak a  
XVIII. kerületi Bókay kertben megrendezett 
eseményen, tudják, hogy a három nap alatt 
folyamatosan egymást érik a gasztronómiai 
és kultúrális programok, és minden évben 
több újdonsággal is előállnak a szervezők.  
 A gasztronómiai események elmarad-
hatatlan eleme a pörköltfőző verseny, ahol 
Újbuda csapata  is képviseltette magát. A 
pörköltek kóstolásából a közönség sem 
maradt ki, mindenki kedvére válogatha-
tott a különféle ételek között. 

Utakra csaknem kétszáztíz, parkokra 
meg mintegy kétszázmillió forintot 
költ idén az önkormányzat a téli sze-
zon kezdetéig. A munkálatok jelentős 
részét már befejezték, a szeptember 
pedig döntően a játszóterek és zöld 
területek felújításával telik. Minderről 
Lakos Imre alpolgármestert kérdeztük.

A fővárosban kevés kerületnek van annyi városi 
parkja, mint Újbudának. A karbantartásra és fel-
újításra fordított, évi mintegy félmilliárd forint is 
kiemelkedőnek számít Budapesten?
Igen. Ismereteim szerint Budapesten talán 
a legtöbbet költi ez a kerület a közterüle-
tekre. Természetesen ennek a pénznek a 
sokszorosát is el lehetne költeni, de a te-
herbíró képességünknek vannak határai.

Mi a filozófiája a parkok és utak rendben tartásá-
nak?  

Az intézményeinken kívüli területeket, azaz 
a mindenki által használt köztereket a költ-
ségvetés összeállításakor a legfontosabb fel-
adatok között tartjuk számon. Kétségtelen, 
hogy ez nem jelentheti politikai vita tárgyát, 
a jobboldali és baloldali járda csak fizikai 
értelemben különbözik egymástól. Vagyis 
ez abszolút pártsemleges téma, hiszen ab-
ban mindenki egyetért, hogy ez döntően 
befolyásolja az itt élők hétköznapjait. Erre 
az egyik legjobb példa a négy éve kiválóan 
teljesített, milliárdos nagyságrendű játszó-
térprogram, amelynek eredményeként ma 
Újbuda játszóterei – egyedülállóan ország-
szerte – az uniós szabványhoz illeszkednek. 
A miénk az egyetlen Önkormányzat, amely 
ezt saját erejéből teljesítette, még akkor is, 
ha elméletileg indokolt lenne ennek a köz-
feladatnak az állami támogatása. Ráadásul 
ezt a programot folytatni kell, az új játszó-
tereket be kell keríteni, és meg kell szervezni 
őrzésüket, védelmüket. Tehát a fő szabály 
az, hogy az utaknak, parkoknak rendben 
kell lenniük.

Mely városrészek élveznek előnyt az iderendelt 
források elosztásakor?

Mint minden területen, itt is arra törek-
szünk, hogy egyik városrész se maradjon 
ki a fejlesztésből, ne legyenek elhanyagolt 
kerületrészek. Ezzel együtt a kisebb egysé-
gek, azaz a körzetek eltérhetnek egymás-
tól, hiszen ilyen aprólékos lebontásban 
nem lehet tartani az egyensúlyt egy ek-
kora kerületben. Mindig városrészekben 
és azután a kerület egészében gondolko-
dunk, amikor a programok súlypontjait 
meghatározzuk. A városfejlesztésben ez a 
logikus és célravezető szemlélet.

Tartható-e hosszú távon az a nagyságrend, amit a 
XI. kerület a közterületekre költ?

Nincs ilyen kérdés, erre áldozni kell. 
Éppen ezért a 2009-es és a 2010-es költ-

ségvetés előkészítésekor szeretnénk be-
építeni azt a garanciát, amely biztosítja 
a folyamatos felújítást és karbantartást. 
Ha sikerül meghatározni egyfajta előze-
tes kötelezettségvállalást a döntő mun-
kák zömére, akkor egyetlen parkfelújítás 
sem csúszhat el a közbeszerzési eljárások 
hosszadalmas lebonyolítása miatt. Szeret-
ném, ha ezt a képviselő-testület elfogad-
ná, hiszen a következő két év programját 
már most lehet látni, észszerű volna tehát 
előre megtervezni, mit, mikor, hogyan 
kell elvégezni.

A tervezhetőség alapja az a digitális térkép, amely 
valamennyi utca és út állapotáról számot ad?

Egy önálló szakértői anyag készült 
Újbuda teljes úthálózatáról. A felmérés 
eredményeként valamennyi utcáról, il-
letve útról pontos és részletes informá-
ciónk van: tudjuk, mi az, ami fővárosi, 
mi az, ami kerületi tulajdon, sőt, azt is 
tartalmazza ez a digitális térkép, hogy az 
elmúlt öt évben hol, milyen munkákat 
végeztünk el. Az adatok alapján minősé-
gi kategóriákba rangsoroltuk az utakat. 
A rossz és nagyon rossz állapotú út ka-
tegóriák összesen nem érik el a teljes út-
hálózat 13 százalékát. Ezekre költeni kell, 
de nagyjából egymilliárd forintból ezek 
is rendbe tehetők. Tehát négy-öt évre 
előre tervezhetők a munkák. Ha sikerül 
megteremteni a feladatok finanszírozási 
hátterét és ennek mentén egy ütemezhető 
programot dolgozunk ki, nem kell éven-
ként improvizálni. Szeretném, ha a követ-
kező lépés a közműtérkép lenne, amely a 
most elkészült anyaggal együtt teljessé 
tenné a képet. Az utakat leíró digitális 

adatbázist egyébként már integráltuk a 
kerület térinformatikai rendszerébe, ami 
azt jelenti, hogy a hivatalban bárki egy 
gombnyomással hozzáférhet ezekhez az 
információkhoz.

A hosszú távra tervezhető feladatok közé tarto-
zik a sokat emlegetett sportudvarprogram is, 
amelynek a megvalósítása most nem garantált. 
Visszavonulót fújtak ebben az ügyben?

Tény és való, hogy ez a program – érthe-
tetlen módon – politikai viták áldozata 
lett. Továbbra is remélem, sikerül jobb-
oldali képviselőtársaimat meggyőzni ar-
ról, hogy fontos az oktatási intézmények 
sportudvarainak kialakítása. A most véget 
ért olimpia kapcsán is aktuálissá vált az a 
téma, hogy a sport szeretetét, a sportszerű-
séget gyermekkorban kell megalapozni. Ez 
pedig lehetőségek nélkül elképzelhetetlen. 
Az egyesületek jelentős része megszűnt, a 
vállalati sportpályák fénykora már a múl-
té. Az óvodák és az iskolák tölthetik be ezt 
az űrt, ha lehetőséget teremtenek nemcsak 
a gyerekeknek, hanem akár családoknak 
is a sportolásra. Amit mi elterveztünk, az 
nem egy pillanatnyi ötletről szól, hanem 
egy négyéves programról, amely átnyúlik 
a választási cikluson. A 2009. évi költség-
vetés tárgyalásakor újra napirendre tűz-
zük ezt az ügyet.

A közterületi munkák nagy része ősszel befejező-
dik. A tél általában milyen nagyságrendű útkar-
bantartási pluszt terhel az önkormányzatra?

Az időjárás okozta útkárok kezelésére az 
előző ciklusban egy négyéves programot 
dolgoztunk ki, amelyet sikeresen teljesí-
tettünk. Ez azt jelenti, hogy most már csak 
az aktuálisan keletkező problémákat kell 
megoldani, hiszen a korábban felhalmo-
zódott hibákat kemény munkával teljesen 
felszámoltuk. Így már csupán olyan hord-
erejű gondokra kell számítanunk, ame-
lyeknek az elhárítására elegendő az a fede-
zet, amelyet a költségvetésben erre a célra 
különítettünk el.

Továbbra is működik majd a zöldszám, amelyen 
bárki bejelentheti, ha kátyúval találkozik az uta-
kon?

Mivel a zöldszám várakozáson felüli 
eredményeket hozott, eszünkbe sem ju-
tott megszüntetni. Ezen keresztül persze 
nemcsak a kátyúkról, hanem bármilyen 
más közterületen észlelt problémáról is ér-
tesíthetnek bennünket. Például elhagyott 
roncsautóról, kaszálatlan parlagfűről is 
érkeznek hozzánk jelzések. Számítunk az 
ilyen hívásokra, ezek nagy segítséget jelen-
tenek. A közterületekre fordított forintok-
nak is csak akkor van értelmük, ha a meg-
feszített munkával létrehozott értékeket 
meg is tudjuk tartani.

Bárczy Andrea

Félmilliárd jut a közterületekre
Utak, parkok Újbudán

Lakos Imre

Mint minden évben, a Magyar Nemze-
ti Fehérasztal Lovagrend tagjai ezúttal is 
felkeresték a csapatokat. Újbuda egy ha-
talmas kenyérrel kápráztatta el a mester-
szakácsokat. „Újbuda új kenyere” óriási 
sikert aratott nemcsak a lovagrend tagjai 
körében, hanem dr. Mester László, XVIII. 
kerület polgármesterénél is. 
 A kerületi csapatok többféle pörkölt 
elkészítését vállalták: a kínálatban volt pa-
cal, szarvas- és marhapörkölt, aszaltszilvás 
vaddisznópörkölt, zalai rákpörkölt, 
marhapofapörkölt pacallal bolondítva és 
békapörkölt soroksári módra. Újbuda fe-
hérboros kakaspörköltet készített. A csa-
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KÖZUTAK
1. BEFEJEZETT KIVITELEZÉSEK

Parkolóépítés (bruttó 34 905 947 Ft)

Tétényi út 18. Orvosi rendelő előtti parkoló

Hamzsabégi út–Fehérvári út parkoló

Andor utca szolgáltatóház mögötti parkoló

2. MEGKEZDETT KIVITELEZÉSEK

Útpályák aszfaltszőnyegezése (bruttó 65 073 876 Ft)

Allende park útfelújítás I. ütem (Csorbai úttól a fekvőrendőrökig)

Major utca útfelújítás I. ütem (Pajkos utca–Puskás T. utca között)

Bánhida utca útfelújítás (Szajol utca–Ózdi utca között)

Május utca útfelújítás

Brassó utca útfelújítás (Tömös utca–Brassó köz, valamint 
a Pannonhalmi út–Homoród utca között) – a kivitelezés ezzel a helyszínnel kezdődött

Járdaépítés (bruttó 33 498 150 Ft)

Duránci u. járda és szegély

Major u. (Pajkos–Puskás Tivadar között)

Nádorliget egyoldali járdaépítés (Hauszmann–Galambóc utca között) 
kereszteződésbeli vízelvezetéssel

Horogszegi határsor járda

Etele (Tétényi–Rátz László utca között) pontházak mögötti járda

Előpatak (Nagyszalonta–Beregszász utca egyoldali)

Sümegvár u. egyoldali járda+szegély (Pannonhalmi–Sasadi utca)

Kármán Tódor utca

3. AUGUSZTUS–SZEPTEMBERBEN INDULÓ KIVITELEZÉSEK

Útpályák aszfaltszőnyegezése (bruttó 34 905 947 Ft)

Bükköny u. I. részütem (Fonyódig)

Szent Kristóf u. felújítása I. ütem (Budaörsi–Petz Samu utca között)

Zsurló u. (Hunyadi–Kecskeméti utca között)

Útfejlesztés (bruttó 40 466 660 Ft)

Csöpp utca útépítés (Pajkos u.–Rozsnyó tér között)

Késmárki utca útépítés Villányi út–Köbölkút utca között)

Vágfarkasd utca útépítés (Nagyszőlős utca–Aga köz között)

Induló utca–Solt utca sarok vízelvezetés kiépítése

KÖZPARKOK
1. 2008. 05. 31.-éig BEFEJEZETT JÁTSZÓTÉR-ÉPÍTÉSI MUNKÁK: (bruttó 79 674 238 Ft)

Albert u. 44. mögötti játszótér kialakítása 

Fegyvernek u. 2–8. előtti terület játszótér- és parképítés 

Cirmos utcai játszótér II. ütem kivitelezése 

Mezőkövesd–Fegyvernek utcai játszótér átépítése és bővítése 

2. 2008 05 31.-éig BEFEJEZETT PARKÉPÍTÉSI MUNKÁK: (bruttó 28 325 714 Ft) 

Etele út 34–38. és 42–38. közötti park építése

Október huszonharmadika út–Budafoki út sarok parképítés 

Tétényi út 28. előtti park felújítása

3. 2008 09 30.-áig BEFEJEZENDŐ JÁTSZÓTÉR-FELÚJÍTÁSI MUNKÁK: 
(bruttó 35 835 900 Ft)

Rozsnyó téri játszótér felújítása

Fehérvári út 225–235. játszótér felújítása

4. 2008 09 30.-áig BEFEJEZENDŐ PARKFELÚJÍTÁSI MUNKÁK: (bruttó 58 864 086 Ft)

Arany Dániel tér felújítása

Bukarest u.–Hamzsabégi úti park felújítása

Mahunka Imre tér parkfelújítása, növénytelepítés

Telefonfülke sirató
Sárnak, bajnak nincs gazdája – jutott 
eszembe a régi katonamondás, a pa-
rancsnokomtól hallottam. Reggel arra 
ébredt a közösség a Kisköre és a Fegy-
vernek utca sarkán, hogy betörték a 
telefonfülke ablakait. Körülötte a járda 
tele volt üvegmorzsalékkal. 
 Nem új a jelenség és nem is egyedi. 
A fővárosban számtalan fülkét össze-
törnek így hét végeken. A szokatlan az, 
hogy ilyen még nem történt e kedves, 
csöndes, nyugalmas tájon.
 Most  ide is elért a vandalizmus.
 – Kinek lehetett ez útjába? – kérdezi 
a hölgy, aki kutyát sétáltat a reggeli szür-
kületben.
 – Miért nem akadályozták meg, ha 
ugyan hallották? – kérdezem.
 – Nem, nem hallottunk semmit.
 – Tényleg nem. Ha hallottunk vol-
na, akkor kijövünk – így a kerékpáros 
fiatalember.

– Többen nyaralni voltak – ez a vélemé-
nye egy idősebb úrnak. Meg aztán, kinek 
kell egy kés a hátába? A környék eddig 
háborítatlan volt. Soha senki nem próbál-
kozott a rendetlenséggel. Igen, ezt mond-
ják, akik az összetört padokon, a szemetes 
kosarak szétdobálásán méltatlankodnak.   
 – Nézze meg – így az idős hölgy – a 
bokrok mélyén végzik a dolgukat. Olyan 
bűzös a környék és nem a kutyáktól. 
 Így kezdődik. Egy telefonfülke bán-
ja. Talán a diszkóból jönnek a fiatalok? 
Akik nem kaptak munkát, akiknek 
nincs hol kibeszélni magukat. Akiket 
nem értenek meg. Akiktől nem kérik 
számon, hol töltötték az éjszakát.
 A telefonfülkével kezdődik. Az ösz-
szetört üvegtáblákkal. A félelemmel, 
amit éreznek azok, akik nem hallottak 
semmit. Akik nem mernek kimenni, 
ha dühöng az őrület.

(gede)

A lovagrend tagjai feszülten figyelik, mi forrtyog a bográcsban

patot Molnár Gyula, Újbuda polgármeste-
re, Temesvári Andrea, Fodor Vince alpol-
gármester, Bojta László, valamint Völgyiné 
Szegedi Ildikó alkotta. A négy színpadon 
a három nap alatt több mint száz fellépő 
műsorát láthatták, hallhatták az érdeklő-
dők. Felléptek a pop-, a rock-, a country 
zene képviselői egyaránt. 
 Az idei újdonságot Zámbó István, az 
ismert festőművész és zenész szolgáltatta, 
aki a Cross Art keretében a SzeptEmber 
Feszt közönségét festette meg a színpadon
elhangzó zeneszámok ihletésére. Az elké-
szült mű hatvanszor hatvan centiméteres 
darabokban árverésre került, melynek be-
vétele jótékonysági célokat szolgál. 
 Mindeközben a gyerekek sem unat-
koztak, őket kézműves-foglalkozás, 
gyurmafilm-készítés és számtalan inte-
raktív játék mellett Levente Péter műsora, 
Ricsi bohóc és mesejáték is várta. Utca-
zenészek, veteránautók, síbemutató, bor 
és pálinka utca – ezek tartoztak még a 
programhoz.  

R.Ré   
A felvétel illusztráció, bár ezek szerint a régebbi telefonfülkéket sem kímélték
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Mulatság és Családi Egészségnap 

Egészséges, jókedvű hétvége
Több ezren érkeztek szeptember első, 
még nyárias hétvégéjén a Feneket-
len-tóhoz, újbudaiak, fővárosiak és 
távolabbi vidékekről, hogy a Tóparti 
Újbuda Party kínálatából válogas-
sanak. A kétnapos családi hétvége 
főszereplője ezúttal az egészség volt, 
de természetesen nem hiányoztak a 
gyerekprogramok és az elengedhetet-
len zenei csemegék sem. Az esemény 
főtámogatója Újbuda Önkormányzata, 
szervezője az Újbuda Média.

A hőségriadó jegyében készültek a főváro-
siak szeptember első hétvégéjére, azonban 
Újbudán nem ez jelentette az őszköszöntő 
szenzációt. A Feneketlen-tó partján az ár-
nyas fák menedékében a Tóparti Újbuda 
Party programjai ismét elsöprő sikert arat-
tak. A ’majd másfél évtizedes hagyomány 
szinte minden eddiginél tartalmasabb ki-
kapcsolódást kínált a családoknak, és nem 
utolsósorban olyan fontos és érdekes infor-
mációkra lehetett szert tenni, amelyek így, 
egy csokorban sehol másutt nem lelhetők fel.

Családi egészségnap
Valamennyi kerületi egészségügyi intéz-
mény felvonult, és érdekes, sőt, hasznos 
mérésekkel, szűrővizsgálatokkal várta az 
újbudaiakat és az idelátogatókat. Az, hogy 
több százan vállalkoztak egészségi állapo-
tuk átvilágítására, nyilván annak is köszön-
hető, hogy a megszokott, sorban állós ren-
delői környezet helyett barátságos, könnyen 
hozzáférhető formában, egyszerűen zajlot-
tak a tesztmérések. Ráadásul tajkártya nél-
kül, névtelenül is lehetett vizsgálatot kérni. 
Miközben kifulladásig dolgoztak a szak-
képzett asszisztensek és tanácsadók.
 Népszerű volt a fittségi vizsgálat 
– testsúly-, izomerő-, testösszetétel-, gyor-
saság-, hajlékonyság-, testsúlymérés –, a 
haskörfogatmérés, a vérnyomás-, vércu-
kormérés, a PSA- és a koleszterinvizsgálat, 
valamint a testsúly- és a testtömegindex 
mérése. Ezek mellett ugyancsak nagy volt 
az érdeklődés a bőrgyógyászati szűrések 
iránt, míg a színlátás vizsgálatok és a 
cardionet számítógépes egyéni kocká-
zatbecslő programra is sokan kíváncsi-
ak voltak.
 A tapasztalatok sze-
rint azok körében, akik 
a különböző méré-
seken részt vettek, 
az országos átlag-
nál kevésbé riasz-
tó eredmények 
születtek.
 Az egészség-
ügy területéről 
szinte minden 
témában kap-
hattak tanácsot 
az érdeklődők, 
az általános tud-

nivalók mellett szó esett az allergiáról, a 
gyógytornáról, a gyógyszerekkel kapcso-
latos információkról, a dohányzással való 
szakítás módszereiről, a homeopátiáról, az 
étkezésről, de még a napszemüvegek he-
lyes megválasztásáról is.
 Összességében elmondható, hogy a 
Tóparti Újbuda Party Családi Egészség-
nap programja ma már az ország egyik 
legjelentősebb szabadtéri egészségügyi 
rendezvényeként működik.

Kicsiknek
Nem lehet jó családi program ott, ahol 
nem számolnak az apróságokkal, hi-
szen minden szülőnek az jelent belépőt 
a nyugodt szórakozás berkeibe, hogy 
csemetéje örömmel időzik egy-egy 
kézművessátornál, vagy a kisszínpad előtt. 
Az Újbuda Partyn ez maradéktalanul tel-
jesült. A jókedv alapjait Misi bohóc tette 
le, majd a Hahota Gyermekszínház mű-
vészei és Domonkos Béla bábművész elő-
adása nyitotta tágra a gyermekszemeket. 
Az előadások szünetében annyifelé lehe-
tett szaladni, hogy gyerek legyen a talpán, 
aki mindent végig tudott járni. Hiszen 
a csúszda, az ugrálóvárak, a dodzsem, a 
kosaras lánchinta, a Kölyökparadicsom 

programjai, a páncélos lovagok 
bajvívása, a reneszánsz játékok 
és a kaloda-erőpróbák mind a 
kicsikre vártak. És akkor még 
nem szóltunk a gyűrűfűzés-
ről, a kukoricacsuhé-baba 

készítésről, a mézeskalács-
s üt é s -
ről, a 

gyurmázásról 
és az üvegfes-
tésről! No, meg 
az elmaradha-
tat lan Regio 
és Játékforrás 
É l m é n y b o l t 
Játszóházakról. 
Nag y sikere 
volt ebben a 
kánikulában a 
búvárbemuta-
tónak és a bú-
várkodásnak, a 
legkisebb me-
rülő 5 éves volt, 
és merültek fel-

nőttek is.
 Biztosak lehetünk abban, hogy a gye-
rekeket ezen a hétvégén nem kellett elrin-
gatni lefekvéskor. 

Időutazás a 
középkorba
Aki a sátrak és 
színpadok között 
sétált, jó eséllyel 
belebotlott egy 
gólyalábasba vagy 
egy mutatványos-
ba. Ha kedvet ka-
pott hozzá, egy 
rövid időre bárki 
királylánnyá, vagy 
királyfivá változ-
hatott, és erről még 
bizonyítékot is ha-
zavihetett magá-
val, hiszen minden 
reneszánsz ruhába 
öltözött vállalkozó 
kedvűről fotó ké-
szülhetett.  Az ud-
vari bolond mellett 
fegyverkováccsal 
is találkozhattunk 
a középkori falu 
utcáján, sőt, itt 
dolgozott a faze-
kas, a kosárfonó és 
a gyertyamártó is. 
Persze itt nem volt 
érvényes a „min-
dent a szemnek, 
semmit a kéznek”, 
hiszen mindent ki 
lehetett próbálni.

Nagyobbaknak
Néhol komoly, de mindenképpen érdekes 
témákba ütközhettek a felnőttek. Kulisz-
szatitkokkal lepte meg a közönséget a 
BRFK XI. kerületi rendőrkapitányságá-
nak sátra, ahol Balázs Norbert, Újbuda 
rendőrkapitánya személyesen fogadta az 
érdeklődőket. Az Újbuda 11 Kht. mun-
katársai drogprevenciós programjukat 
hozták, fogadóórát tartott a UPC, ahol 
nagyon sokan interneteztek, a Budapesti 
Erőmű és a megszokott csillogással vár-
ta az autók szerelmeseit a Suzuki Plusz, 
a Volvo-Ford-Ivanics, a Pappas Autó és a 
Kia autókereskedés. 
 A programforgatag ékkövei termé-
szetesen a nagyszínpadi produkciók vol-
tak: a sport- és fitneszbemutatók, Puskás 
Peti, a Sugarloaf, Auth Csilla, a Crystal, a 

Unique koncertje és a Máté Péter-emlék-
est szombaton. Vasárnap sem volt kevés-
bé tartalmas a műsor, a nagyszínpadon 
fellépett többek között a dzsesszklasszi-
kusokkal parádézó Chameleon Big Band, 
a Groovhouse és az események záróak-
kordjaként a Magna Cum Laude zenekar. 
A közönség csakúgy, mint minden évben, 
szintén parádés volt: fáradhatatlan tánccal 
és énekléssel jutalmazta a fellépőket.  
 Sztárok nem csak a színpadon voltak, 
hiszen Temesvári Andrea és Polgár Judit 
részt vettek az ÚTC sportprogramokon 
is. A  Királyok Játékát ismét a Gazdagréti 
Közösségi Ház az ÚjbudaTV-vel közösen 
szervezte meg, a sakkszimultán rengeteg 
érdeklődőt vonzott, kora délutántól este 
hétig tartott, egész nap a város minden 
pontjáról jöttek a kíváncsiskodók. A Rét 
sakklubb tagjai teljes létszámban ott vol-
tak, közülük Laci bácsa volt a legboldo-
gabb , hiszen neki segített Polgár Judit.   
 Szombaton este többen is mondogatták, 
hogy a tűzijáték olyan látványos és olyan 
érdekes volt, hogy ha tovább tartott volna, 
biztosan vetekszik a nagy huszadikaival. 
 A dodzsemnél már-már kaotikus álla-
potok voltak olykor, hiszen a  rendezvény 
főtámogatója, Újbuda Önkormányzata 
minden játékot 300 forinttal támogatott, 
így a szülőknek és a többi felnőttnek is  ke-
vesebbe került a mulatság. 
Külön köszönet a Főnix mentőcsapatának.

B. A.

Temesvári Andreát és Polgár Juditot 
Molnár Gyula polgármester kalauzolta

A Magna Cum Laude (fent), és a Fiesta 
feldobta az amúgy is forró nyári estét

Balázs Norbert alezredes, Újbuda 
rendőrkapitánya a piciknek is bemu-
tatta a rendőrfelszerelést
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Lengyel–magyar két jó barát...

Újbuda közbiztonsági szem-
pontból a főváros középme-
zőnyéhez tartozik, mondja a 
XI. Kerület Közbiztonságáért 
Alapítvány elnöke. Tóth Lászlót 
arról kérdeztük, szerinte milyen 
problémákat kell megoldani 
annak érdekében, hogy Újbuda 
rendezettebb és biztonságo-
sabb hely legyen.

Milyen szere-
pe van az ala-
pítványnak a 
kö z b i z t o n s á g 
területén műkö-
dő szervezetek 
között?
A XI. Kerület 
Közbiztonsá-
gáért Alapít-
vány gyakorlatilag a kerület rendje 
és biztonsága érdekében megfogal-
mazott és elismert célok megvaló-
sításában alapvető szerepet játszik. 
Támogatásával dolgozik a rendőr-
ség, a tűzoltóság, az újonnan felállt 
közterület-felügyelet és a polgárőr-
ség. Emellett természetesen a tűzol-
tóság alapvetően a Fővárosi Önkor-
mányzat forrásaiból gazdálkodik, a 
közterület-felügyelet pedig Újbuda 
Önkormányzatának a költségveté-
sében önálló tételként szerepel.

Elégedett a kerület közbiztonságának 
mai állapotával?

Ha körülnézünk Budapesten, azt 
tapasztaljuk, hogy Újbuda a fővá-

ros középmezőnyébe tartozik, ami 
a közbiztonságot illeti. Javítani 
kell a közterületek rendjét, a belső 
városrészekben sok a graffiti, az 
engedély nélküli árus. A parkolás-
ban is van némi káosz, és az isko-
lák környezete sem megnyugtató. 
Van még teendő, nagyon fontos, 
hogy például a polgárőrség és a 
rendőrség még összehangoltabban 
dolgozzon, mint eddig. Az általá-
nosságok mellett persze vannak 
konkrét és sürgős feladatok, mint 
például a Zöld Pardon és környé-
kének konszolidálása.

Az utóbbi éveket tekintve milyennek érzi 
a közbiztonság helyzetének változásait? 
Javult vagy inkább romlott a helyzet?

Én inkább azt mondanám, nagyjá-
ból évek óta tartjuk ezt a szintet, jó 
volna, ha a helyzet inkább javulna. 
Kifejezetten zavaró például, hogy 
rengeteg a hajléktalan Újbudán. 
Tudom, hogy ez nem pusztán köz-
biztonsági kérdés, tehát a megoldás 
nem egyszerű. Talán ezért is van 
az, hogy ezzel a problémával egy-
előre nem tudunk megbirkózni. 

Nemrégiben zárult az a gépkocsitender, 
amelynek nyomán a kerületi rendőrök új 
autókat kapnak. Hány autót cserélnek le?

Már megkötöttük a szerződést öt 
Ford típusú autóra, amelyek nem 
vadonatújak, hanem használtak, 
de nagyon jó állapotban vannak. 
Az öt autóért 17 millió forintot 
fizetünk, és azokat a kocsikat 

Közbiztonságból közepes
Interjú a XI. Kerület Közbiztonságáért Alapítvány elnökével

A Budapest márványtábla-avatásán: Halina Wesolek,a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke, Junghausz Rajmund újbudai képviselő, Marzena Szczotka usztroni képviselő

A Weiner Leó Zeneiskola növendékeinek is szép sikere volt

Az általános iskolások közül min-
den tizedik gyermek túlsúlyos, 
sokuknak ferde a gerince a rossz 
testtartástól. Ezt mutatják azok 
a felmérések, amelyek a diákok 
egészségi állapotáról készültek. 
A problémák hátterében a kevés 
mozgás, a sportolás hiánya áll. A 
megoldási lehetőségekről volt 
szó a szokásos, tanév eleji kerüle-
ti testnevelési értekezleten.

Az iskolai testnevelők, az Újbuda 
Torna Club (ÚTC) és az önkor-
mányzat szakemberei tanácskoz-
tak arról, vajon miként lehetne 
megszerettetni a gyerekekkel a 
sportot, hogyan lehetne becsem-
pészni a hétköznapokba a rend-
szeres testmozgást.
 Molnár Gyula polgármester 
szerint a lehetőséget kell bizto-
sítani ahhoz, hogy a gyerekek a 
mozgás mellett döntsenek. Az-
az, meg kell például valósítani a 
sportudvarprogramot, amelynek 
nyomán az óvodákban és az is-
kolákban létrejönne a sportolás 
alapvető feltétele. Ez a három 
évre szóló, mintegy másfél  mil-
liárdos program már tavasszal 
elkezdődhet. 
 A polgármester a 17 iskolára és 
23 óvodára vonatkozóan leszögez-
te, csak olyan beruházáshoz biz-
tosítanak fedezetet, amely a helyi 
intézményigazgató és testnevelő 
véleménye szerint is korszerű és az 
igényeknek megfelelő.
 Ezenkívül a diáksport másik 
pillére az ÚTC lesz, amely egyrészt 
a kerület iskoláiból számít az egye-
sület szakosztályainak utánpótlá-
sára, másrészt a szabadidő és a tö-
megsport területén is meghatározó 
szerepet kap. Az egyesület jelenleg 
a teljes önkormányzati költségve-
tés fél százalékából gazdálkodik, 
ezt legalább a duplájára szeretné 
emelni a polgármester a képviselő-
testület egyetértése esetén. 

Több sportot az iskolákba!
Évnyitó testnevelési értekezlet

Ehhez kapcsolódóan szóba került a 
tóvárosi Sportmax, amely kiváló te-
rep lenne a kerületi gyerekek min-
dennapi sportolásához, ha a létesít-
mény önkormányzati tulajdonba 
kerülne. Az erről szóló tárgyalások 
elkezdődtek, egyelőre nem tudni, 
mikor lesz végeredmény.
 Az értekezleten Temesvári 
Andrea teniszbajnok is részt vett, 
a testnevelők sportszerűen tapssal 
üdvözölték a kiváló sportolót. A ke-
rületi Temesvári Teniszakadémiát 
is szeretnék integrálni egyrészt az 
egyesületi munkába, másrészt az 
iskolai sportba.
 A kerületi testnevelők – a hoz-
zászólások alapján – nem túl opti-
misták. Egyikük megfogalmazta: a 
tanárok munkakörükön belül alig-
ha tudnak több feladatot vállalni, 
legfeljebb megfelelő ösztönzéssel 
lehetne őket rávenni a pluszteljesít-
ményre. Egy másik hozzászóló sze-
rint el kellene indítani az ÚTC-n 
belül az atlétikai szakosztályt, mert 
sok kerületi gyerek eredményes a 
futásban, és az egyéb atlétikai spor-
tokra is van igény.
 Minden fél egyetértett abban, 
amit Bács Márton alpolgármester 
az értekezleten megfogalmazott: 
fel kell venni a harcot a televízióval, 
a számítógéppel, ha másképp nem 
megy, házhoz kell vinni a spor-
tot, az iskolákon belül kell sokféle, 
könnyen elérhető lehetőséget te-
remteni a rendszeres testmozgásra.

b.a.      

Kézdiszentlélek díszpolgára
Kézdiszentlélek polgármestere augusz-
tus 16-án a település díszpolgárává 
avatta Szabó Ferenc önkormányzati 
képviselőt. A 4720 főt számláló község 
évek óta testvérvárosa Újbudának, és 
a most kitüntetett képviselő már négy 
éve kiemelt figyelmet fordít a magyar 
ajkú lakosság támogatására. Hozzájárult 
többek között a helyi könyvtár állomá-
nyának gyarapításához, és a csereüdül-
tetések megszervezéséhez. Legutóbb 
17 kézdiszentléleki diák nyaralásáról 
gondoskodott az önkormányzat támo-
gatásával. Szabó Ferencet a település-
nek nyújtott segítségéért plakettel és 
oklevéllel jutalmazta Kézdiszentlélek 
képviselő-testülete.

Fórum a sasadiaknak

Király Nóra, Sasad egyéni önkormányzati képviselője bűnmegelőzési fórumot szerve-
zett, ahol Balázs Norbert, Újbuda rendőrkapitánya prezentációval mutatta be a kerület 
közbiztonsági helyzetét, beszámolt a végzett munkáról és tervekről, valamint taná-
csokkal látta el az érdeklődőket, hogyan tudják saját biztonságukat is erősíteni. 
A sasadiak elmondták, az egyik legnagyobb gondjuk az épülő lakóparkok miatt 
megnövekedett forgalom, amely reggelente káoszhoz vezet. Beszéltek arról, hogy 
az utóbbi időben a kutyákat és a macskákat valakik megmérgezik a környéken. A 
kapitány felhívta a figyelmet arra, hogy minden észrevételt azonnal jelentsenek a 
kapitányságon. 

cseréljük le, amelyek a legtöbb 
kilómétert futották. A vásárlás 
fedezete egyébként annak az öt 
szolgálati lakásnak az eladásából 
befolyt pénz, amelyeket a benne 
lakó rendőröknek adtunk el. Saj-
nos nem túl kényelmes a gazdál-
kodásunk, a költségvetési szigor 
igen szűk keretek közé szorítja az 
alapítványt.

bárczy

...együtt harcol és issza borát! 
– szól a híres mondás. Test-
vérvárosunk, Ustron idén 
avatta felújított főterét. Újbuda 
Önkormányzata is képviseltette 
magát az eseményen. 

Ustron a Visztula völgyének kijá-
ratánál elterülő Cieszyni Szilézia 
legrégibb települése. A helységről 
1305-ből származnak az első em-
lítések. Ustron nemcsak síparadi-
csom, hanem gyógyüdülő is, már 
1802 óta keresik fel a gyógyulni 
vágyók. A hetvenes években kezd-
ték meg a síterület kialakítását. Az 
Ustron körüli sípályák 340–855 
méter magasságban, a cseh határ-
tól 10–12 kilométerre fekszenek. 
Az üdülőváros tízezer turisztikai 
férőhellyel rendelkezik. Nagy elő-
nyük, hogy hóágyúzottak, ezért 
akkor is lehet síelni, ha a természe-
tes hótakaró nem elegendő. 
 Újbudán több mint 10 éve 
működik a Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat. Kerületünkben a 
lengyel nemzetiségű lakosság úgy 
kétszáz főre tehető. A közös tör-
ténelmi múlt mellett a hagyomá-
nyos lengyel–magyar barátság is 
hozzájárult a lengyelség többhul-
lámú idetelepüléséhez. Sok esetben 

házasságkötések alapozták meg 
ezeket, és az ilymódon Magyaror-
szágra került lengyeleket „szív len-
gyeleknek” nevezik. Az Újbudai 
Lengyel Kisebbségi Önkormány-

zat szinte már megalakulásától 
kezdve motorja volt a lengyelor-
szági Ustron városával megkötött 
testvérvárosi együttműködésnek, 
ezen belül pedig önállóan létesített 

kulturális és oktatási együttmű-
ködést. Ez valódi tartalmakban 
mutatkozik meg: ilyen többek kö-
zött a magyarországi és lengyel-
országi iskolások külföldi és hazai 
nyaraltatása, nyelvi képzése, fes-
tőművészek vándortáborának és 
kiállításainak a megszervezése, a 
sport tekintetében pedig nemzet-
közi táborok és sportbajnokságok 
lebonyolítása. A hagyományőr-

zés, illetve nyelvápolás területén 
kiemelkedő szerepe volt a Lengyel 
Klubnak és a Lengyel Iskolának, 
illetve a tradícionális lengyel hús-
véti és karácsonyi ünnepségek, 
valamint az évtizedes múltra 
visszatekintő és fővárosszerte hí-
ressé vált András-napi bálnak. 
Az ÚjbudaTV forgatócsoportja 
elkísérte Újbuda Önkormányza-
tának delegációját a város felújított 
főterének felavatására. A delegáció 
tagjai Balázs Gyula, Junghausz 
Rajmund és Simon Károly képvi-
selők, valamint Halina Wesolek, a 
Lengyel Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke volt. Ettől a nyártól 
Ustron főterén egy márványtábla 
juttatja az arra sétálók eszébe Bu-
dapestet. A Weiner Leó Zeneis-
kola növendékei az ünnepségen 
koncertet adtak. Vendéglátóink a 
tőlük már korábban megtapasz-
talt kedvességgel és őszinte barát-
sággal fogadtak bennünket, most 
már, mint régi ismerősöket is üd-
vözölve. Legutóbbi látogatásunk-
kor a 700 éves várost ünnepeltük. 
Sok beszélgetésre és alkalmasint 
– a protokoll szigorú szabályaitól 
eltérően – kötetlen programokra 
is volt lehetőség. Halina Wesolek a 
szomszédos település híres piacára 
is elkísért bennünket, Ustronban 
pedig megmutatta a legismertebb 
és legkeresettebb pecsenyéző he-
lyeket. Igazán felemelő érzés volt 
jelen lenni a városok felvonulá-
sán is, ahol a „Budapest” feliratú 
táblát ugyanúgy megtapsolták 
a nézelődők, mint első látogatá-
sunk alkalmával. A testvérvárosi 
találkozókra meg szokták hívni 
a környező településeket is, hogy 
bemutatkozhassanak, hiszen ők is 
részt vesznek a turisztikai fejlesz-
tésekben. Ustron polgármestere, 
Ireneus Szarzec szívesen beszélt 
városáról és eredményeikről.
 – Nagyon örülök annak, hogy 
nemrégiben sikerült a szennyvíz-
tisztítást fejleszteni, csatornázni, 
sípályáinkat felújítani, parkjainkat 
egyre szebbé tenni. Idegenforgal-

munk fellendült és erősödik, kö-
szönhető ez többek között annak 
is, hogy a szanatórium olyan szol-
gáltatásokat kínál, melyek nem-
csak a gyógyulni, de a pihenni, 
kikapcsolódni vágyókat is vonzza. 
Kulturális életünk is színes, itt a 
felújított főtéren csaknem minden 
hét végén van valamilyen rendez-
vény. Nálunk van Lengyelország 

egyetlen hatalmas, fedett amfite-
átruma, ahol egymást érik a ko-
moly és a könnyűzenei koncertek, 
programok. A városházáról az 
itteniek azt mondják, hogy telepü-
lésünk ékszere. Arra törekszem, 

hogy az emberek Ustronban ké-
nyelmesebben és jobban éljenek, 
az idelátogató turisták pedig jöjje-
nek vissza a barátaikkal – mondta 
a polgármester.

Vincze Kinga 

A helyiek azt mondják: a városháza a település ékszere 

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

Ireneus Szarzec, Ustron polgármestere

A Budapesttől 
l é g v o n a l b a n 
mindössze 340 
kilométerre fekvő 
vendégszerető 
Ustron konyhái-

val felejthetetlen gasztronómiai 
élményt nyújt. Nyáron délutá-
nonként és esténként betölti a 
levegőt a sültek illata, finomabb-
nál finomabb ízek csábítanak. A 
város kulturális élete is rendkívül 
gazdag. Pihenni, szórakozni, ki-
kapcsolódni itt télen és nyáron 
egyaránt érdemes. 
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„Kell egy csapat!” – mondta a legen-
dássá vált magyar filmben, a Régi 
idők focijában Minárik Ede. Az 1900-
as évek egyfajta fociromantikáját 
követve 2008 nyarán jól érzékelhető 
fordulóponthoz érkezett a labdarúgás 
Újbudán. 

Az újbudai labdarúgók tornagyőztesek 
az U-17-es korcsoportban a Samsung 
Focizoom-kupán. Fontos esemény, hogy 
fiataljaink az U-19-es, az Európa-bajnok-
ságra készülő (később bronzérmes), vagy 
éppen az Erwin Koeman szövetségi kapi-
tány vezette felnőtt labdarúgó-válogatott 
felkészülési ellenfelei. És most eljutottunk 
ahhoz a „történelmi pillanathoz”, hogy 
2008. augusztus 10-én az Újbuda TC. NB 
III-as labdarúgócsapata első itthoni baj-
noki mérkőzését játszotta a Honvéd B. 
fiataljaival az Alföld-csoportban. Régóta 
vágytunk arra, hogy Újbuda a nemzeti baj-
nokságban előre kerüljön labdarúgásban. 
Bár a 2007/2008-as évadban a Verebes Jó-
zsef mesteredző által vezetett Vác-Újbuda 
LTC. csapatában egy sajátos – 2007 nyarán 
megkötött – szakmai fúzió révén feltűntek 
tehetséges újbudai növendékeink, valójá-
ban most mondhatjuk el teljes egészében, 
hogy ez igazán önálló vállalkozás. 
 A Verebes-csapat végül a hatodik he-
lyet szerezte meg az NB II. Keleti-csoport-
jában úgy, hogy több alkalommal érmes 
helyen állt, és játékstílusával új színt vitt a 
bajnokságba. Sokan tartottak ettől a me-
rész vállalkozástól, amely már a második 
bajnoki évének vág neki, és bizonyította 
életképességét. A folytatás pedig 2008. au-
gusztus 9-én, az NB II-es bajnokság első 
fordulójában, a Keleti-csoportban biztató 
volt. A Vác-Újbuda TC. 3:3-as döntetlent 
játszott egy régi ellenféllel, Vecséssel, majd 
egy héttel később 8:3-as (!) győzelem a Tö-
köl otthonában.
 De nézzük a harmadik vonalban 
induló fiataljainkat. A csapat bemu-
tatkozása egy nem igazán könnyű 
ellenféllel kezdődik, hiszen a Hon-
véd B. csapatával mérhetik össze 

tudásukat. – Merészet léptünk a nyáron, 
de komoly előkészítő munka előzte meg 
ezt a lépést. A csapat tagjai már a BLSZ I. 
osztályában összerázódtak, jó iskola volt 
egy magasabb osztályhoz. Az NB III. osz-
tályú férfi felnőtt nemzeti bajnokságról 
szükséges elmondani, hogy amatőrver-
seny. Egy sajátos köztes bajnokság, mely 
kiválóan alkalmas egy olyan egyesület 
számára, amely sportszakmai fejlesztés 
útján van. Ilyen egyesület az Újbuda TC. 
is. A nemzeti bajnokság II. osztálya és a 
területi (megyei, budapesti) bajnoksá-
gok között található ez a megmérettetés, 
ahol többek között az NB I-es klubok 23 
év alatti labdarúgóival is találkozhatunk. 
E bajnokságban játszó tehetséges fiatal 
labdarúgók számára utat jelenthet felfelé, 
az itteni mérkőzések a nézők minőségi 
kiszolgálását is jelentik, a labdarúgás nép-
szerűsítését és nem utolsósorban a Fair 
Play magatartás érvényre juttatását. Ezért 

is vágtunk bele. Módszeresen készülünk 
arra, hogy új szint vigyünk a magyar lab-
darúgásba. Színvonalas, jó iramú mérkő-
zést várok, bízom az elvégzett munkában 
– hangsúlyozza Kenyó Zoltán, az egyesü-
let labdarúgó szakosztályának vezetője a 
mérkőzés előtt.

– Az újbudai és a kispesti csapat 
egyébként augusztus elején ta-

lálkozott már Monoron, 
egy négycsapatos 

tornán, ahol a Honvéd B. bizonyult jobb-
nak. De tudjuk, az előkészületi mérkőzések 
még nem a valós képet mutatják, hanem a 
felkészülés egy stádiumát. Az NB III. Al-
föld-csoportjában tehát augusztus 10-én 
találkozott 
egymással a 
kelenvölgyi 
spor t te lep 
m ű f ü v e s 
pályáján az 
Újbuda TC. 
és a Hon-
véd B. Ezen 
v a s á r n a p 
délután a 
vendégeket 
elkísérte a 
klub elnöke, 
George F. He-
mingway is. 
– Biztos győ-

zelemre számítok, remélem, már az első 
félidőben többgólos előnyre teszünk szert. 
Célunk az, hogy a nemzeti bajnokság har-
madik osztályában, az Alföld-csoportban 
megszerezzük a bajnoki címet. Ebben az 
évben úgy látom, erre nagy esély van. Erő-
södött a B. csapat nyáron, és néhányan már 
az első csapatba is feljátszanak. Komoly 
kihívás számomra a magyar bajnokság és 

főként az utánpótlás-nevelés. 
Mert ez utóbbiban van a 

jövő. Nagy hangsúlyt 
helyezünk a 

s p o r t a k a -
démiánk 

munkájára. Úgy gondolom, egy-két 
év múlva a klub minden szinten eleget 
tesz egy komoly európai csapat elvárásai-
nak. Az Újbuda labdarúgóinak pedig sok 
sikert kívánok, látom lelkesedésüket, öröm 

látni ezt – mondta a 
klub elnöke.
    De nézzük a meccs 
rövid krónikáját. Az 
első félidőben főként 
a kispesti csapat irá-
nyította a játékot, de 
komoly gólhelyzetet 
nem tudott kialakíta-
ni. A félidő egyetlen 
gólja egy vitatható 11-
esből született Hon-
véd javára. A második 
félidőben alapvetően 
megváltozott a játék 
képe, sokkal izgalma-
sabbá vált. Az Újbuda 
TC. kontratámadásai 
egyre veszélyesebbek 
lettek. Több helyzetet 
alakítottak ki a fiatal 
újbudai labdarúgók. A 
második félidő köze-
pén látszott, hogy vagy 

kiegyenlít az Újbuda, vagy megnyíló vé-
delme, kitámadásai miatt újabb gólt érhet 
el a Honvéd. Minden dicséretes újbudai 
igyekezet ellenére egy félpályán eladott 
labda miatt újabb gólt szerzett a Honvéd. 
A mérkőzés végeredménye végül 2:0 lett a 
vendégek javára. 
 A Honvéd klubelnökének vágyai a 
többgólos győzelemre szerencsére nem 
váltak valóra. Ebben közrejátszott legfő-
képpen az, hogy az Újbuda TC. újonc csa-
pata a vártnál érettebb teljesítményt, fe-
gyelmezett játékot nyújtott. A Vác-Újbuda 
LTC. jelenlévő mesteredzője, Verebes 
József – aki tanácsaival a mérkőzés előtt 
segítette a csapatot – így értékelte a mér-
kőzést a végén: – Biztató kezdet, ezt a tel-
jesítményt pro- longálni kell! 

Történelmi pillanat az 
újbudai labdarúgásban

L e g y e n 
mérce a mai teljesítmény a későbbiekben. 
A „Mágus” biztató szavai arra utaltak a 
Kenyó Zoltán vezette csapattal kapcso-
latban, hogy ennek nem a bajnokesélyest 
kell megvernie, hanem az általa dicsért jól 
felépített csapatjátékkal az NB III-as me-
zőny második felét kell legyőznie, és ami 
fontos, megvetnie a lábát a harmadik ligá-
ban. Szavai láthatóan segítettek feloldani 
a meccs feszültségeit a még éppen feldol-
gozó játékosokban, és jó útravalót adtak a 
következő hónapok igen nehéz erőpróbái 
elé. (A csapat eredményeit és a bajnokság 
friss híreit az érdeklődök a www.nb3.hu 
oldalon is követhetik.)
 De nézzünk még körül az egyesü-
letben nyár végén. Az Újbuda TC. többi 
utánpótláscsapata az MLSZ II. osztályá-
ban indulhat. Nyáron komoly alapozó 
munka előzte meg például az U-17-es 
csapat kialakítását. Csoportjuk nagyobbik 
fele fővárosi csapat, és a mezőny jelentős 
részét a kiemelt országos klubok 16–17-
éves fiataljai adják Újpesttől az MTK-án át 
Fehérvárig. Az 1991-es, ’92-es, ’93-as kor-
osztály a múlt évi, Budapest-bajnokságon 
elért sikerek után komoly kihívásnak néz 
elébe. Így például a Czakó András edző ál-
tal koordinált csapatra komoly őszi mene-
telés vár. – Nagy kihívás e bajnokság. Napi 
két edzéssel, kondicionáló foglalkozások-
kal, edzőmeccsek sorával vágunk neki a 
bajnokságnak. Reményeink szerint a kö-
zépmezőnyt erősíti a gárda – véli a csapat 
edzője.
 Egyszóval: elkezdődött az őszi bajnoki 
idény, és mondjuk ki, egyre bátrabb remé-
nyekkel. Mára már nem egy kicsiny, lel-
kes amatőr labdarúgóklubról beszélünk, 
hanem egy közel 150 ezres lélekszámú 
kerülethez méltó sportklub elképzeléseit 
láthatjuk megvalósulni.
Hajrá Újbuda!
Vendégh Zsolt
Újbuda TC

Verebes József 
és Kenyó Zoltán 

az Újbuda T.C. 
kispadján
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Dörmögő Dömötör, a 
rendszerfüggetlen medve
Beszélgetés Solymosi Xénia grafikussal

Solymosi Xénia idén ünnepelte 80. 
születésnapját, de ez cseppet sem 
látszik rajta. A Dörmögő Dömötör gye-
rekmagazin egykori és mai rajzolója 
hihetetlen lendülettel és vitalitással 
beszél izgalmas életéről, valamint 
arról, miben változott a mese világa  
az elmúlt öt évtizedben.

 A  D ö r m ö g ő 
Dömötört hosszú 
évek grafikus mun-
kája előzte meg. 
Hogyan jutott el a 
mackós újságig?
Igen, valóban sok 
idő telt el, amíg 
a Dörmögő csa-
patába kerültem, 
hiszen 50 éve raj-
zolok, és nagyjá-

ból 30 évesen kezdtem nyomdakész ter-
mékeket készíteni. Eleinte társasjátékokat, 
mese-, illetve kifestőkönyveket rajzoltam, 
majd reklámgrafikákat készítettem a pla-
kátoktól a kis kártyanaptárakig. Az ak-
kori idők jellegzetesen egyszerű üzeneteit 
közvetítettük, például hogy cipőt vegyél a 
cipőboltból, ruhát a ruhaboltból, amelyen 
ma már sokan mosolyognának. Sokat dol-
goztam az IBUSZ-nak, ahol a plakátjaim 
arra biztatták a külföldi közönséget, hogy 
látogassanak el Magyarországra. A ’86-os 
Világkiállításra is készültünk, ahol első dí-
jat nyertem a lógómmal, de a rendezvény 
végül elmaradt.

 A ’80-as évek egyes reklámgrafikái szinte 
legendává váltak. Úgy tudom, a legtöbb 
emblematikus figura, amire még most is so-
kan emlékeznek, az ön kezei közül került ki.

Ezek a figurák akkoriban tényleg benne 
voltak a köztudatban. Én terveztem például  
a Mirelit eszkimófiguráját, a Zamat kávé 
emberkét, a Hungarokamion emblémáját és 
még sorolhatnám. 20 éven keresztül voltam 
a Közlekedésrendészet grafikusa, ahol töb-
bek közt hároméves kortól oktattuk a gye-
rekeket a helyes közlekedésre. A mai 25–30 

évesek még jól emlékezhetnek a figyelmez-
tető jelenetekkel ellátott órarendekre és kü-
lönböző kiadványokra, ugyanis akkoriban 
még nagy szerepe volt a játékos közösségi 
nevelésnek. Gyorsan elterjedt rólam, hogy 
én vagyok a „barkácsolós grafikus”, mert 
mindig olyat csinálok, amit a gyerek kivág-
hat, összeragaszthat, kiszínezhet.

 Igaz, hogy csak 70 éves korában kezdett a 
Dörmögőnél dolgozni?

Nem egészen. Már jóval korábban, ’56-
ban is töltöttem el pár évet az újságnál, de 
az alacsony bérezés miatt kénytelen vol-
tam inkább a reklámszakmában folytat-
ni a pályám. Mikor már kevesebb volt az 
erőm, jobbnak láttam egy helyen dolgoz-
ni. Mindig a középső, színező oldalt készí-
tettem, de később már meséket, verseket, 
rejtvényeket is írtam. Ezeket nagyon sze-
rették a kicsik. Már tíz éve lógok a neten, 
és azóta rengeteg elismerést, illetve kérést 
kaptam egészen piciktől, hogy „miért csak 
két oldalt tetszik rajzolni?”. Nekem min-
dig a gyerekek visszajelzése volt a legfon-
tosabb, hiszen ők a közönségem.

 Ha már itt tartunk, mi a Dörmögő Dömötör 
sikerének és túlélésének titka? Mit tudott, 
amit a többi nem? 

A Dörmögő Dömötör 50 éves újság. Azt 
hiszem, ezt valóban kevesen mondhatják 
el magukról. Túlélt rendszerváltást, politi-
kai viharokat és ciklusokat, mégis a helyén 
maradt, persze időközben azért nyilván 
változott is valamit. Azt gondolom, az újság 
mindig azt adta a gyermeknek, amire ép-
pen szükség volt, következetesen figyelem-
be vette a kis korosztály igényét. De ami az 
egyik legfontosabb, soha nem szakították 
meg és nem nevezték át. A grafikák változ-
nak, de a szellemiség megmaradt. Így még 
a mai nagymamák is nosztalgiával vehetik 
kézbe a most is kapható kiadványt. A má-
sik pedig, ahogy említettem, az aktuális 
igények figyelembevétele. Tíz évvel ezelőtt, 
az internet terjedésének kezdetén kilenc 
hónapig oktattam az olvasóimat a „Word 
erdőben jártam” című rovatommal, ahol 

a főhős egy kismadár, E-mailke (ejtsd: 
Emilke) virtuális levélben kért segítséget a 
törpöktől, vagy éppen az olvasóktól, ha va-
lami baj történt. A kicsik imádták.

 A ma gyermeke viszont egyre kevésbé 
olvas Dörmögő Dömötört. A divathullám 
akciódús képregényeket, rajzfilmeket, erő-
szakot és szuperhősöket sodort a magyar 
mese partjaira. Legyőzheti még az öreg 
maci Batmant?

Nem hiszem, ahhoz ő túl szelíd, öreg és 
egyedül van. (Nevet) De azért még maradtak 
támogatói. A Dörmögő valóban szelíden, az 
emberi értékeket beleszőve ismertette meg a 
gyerekeket a világgal. Napjainkban az „üsd, 
vágd, nem apád” stílus a menő. A jelen kor 
„meséjében” a fegyverek, a robbanások, a 
hatalom megszerzése, egymás legyőzése a 
meghatározó elemek, de nem akarom bírál-
ni a képregényeket, filmeket, mostanra nem 
csak ez, minden más is sokat változott. A 
Dörmögő világa inkább azt közvetíti, olyan 
céljaink legyenek, amelyek nem erőszakkal, 
hanem ésszel, szorgalommal, kitartással ér-
hetők el. Talán a Dörmögő tartotta meg leg-
tovább ezeket a szelíd eszközöket.

 Az unokákkal mi a helyzet? Milyen meséket 
szeretnek?

A világot én már nem tudom és nem is 
akarom megváltoztatni. Természetesen 
az említett csihipuhi-féléket nem veszem 
meg nekik. De sajnos a tévéből áramló 
sorozatoktól nem lehet őket eltiltani. A 
gyerekeknek pedig minden tetszik, ami 
új, látványos. A Dörmögőnek tehát nincs 
könnyű dolga, ha nevelni akar. 

 A rajzolás mostanra csak kis részét tölti ki 
az életének. Mit kezd a szabadidejével? Le 
tudja kötni az alkotóvágyát?

A 80. születésnapomra megkért a lányom, 
hogy készüljek egy kis önéletrajzi előadás-
sal. Akkoriban azonban felfedeztem a gé-
pemen egy filmvágó programot. Gondol-
tam egyet, és összegyűjtöttem az összes 
régi fényképemet, bedigitalizáltam, és ké-
szítettem egy zenés-szöveges életrajzi kis-
filmet. Mostanában pedig már készülök 
a következő filmemre egy utazásomról. 
Most, hogy igazi nyugdíjas lettem, több 
időt szentelek a számítógépnek. Noha 
nem vagyunk mindig jóban, egy se veled, 
se nélküled kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. (Nevet) Mindig megbocsátok neki, 
és újrakezdjük a közös munkát.

Török Dániel

Szentimrevárosi Közösségi Napok

Nyitott Templomok Éjszakája
A múlt évhez hasonlóan idén is szeretnénk 
egy kis színt vinni a körtéri aluljáróba. 
 2008. szeptember 17–20. között a Bu-
dai Szent Imre Ciszterci Plébánia rende-
zésében tartjuk a budapesti Városmisz-
szió Szentimrevárosi programsorozatát 
Szentimrevárosi Közösségi Napok címmel. 
 A programok helyszínei: Móricz Zsig-
mond körtéri aluljáró, Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium, Budai Ciszterci 
Szent Imre Templom és Plébánia.
 A rendezvény fő célja a keresztény ér-
tékeink bemutatása. 
 Szeptember 17–19. között forró teát 
kortyolgatva beszélgethetünk a Nézz Le 
Caféban, nézelődhetünk és „vásárolhatunk” 
Szent Imre Portékája ajándékboltban. 
 Ezen programok helyszíne a Móricz 
Zsigmond körtéri aluljáró. 
 Szeptember 20-án, a sportnapon („Ép 
testben ép lélek” Családi és Ifjúsági Nap), 

illetve egy rövid zarándoklattal egybekö-
tött templomi/plébániai hálanapra (Nyi-
tott Templomok Éjszakája, 2008. szeptem-
ber 20.) invitáljuk az idelátogatókat.
 A szentimrevárosi családos és ifjúsági 
sportnap helyszíne 2008. szeptember 20-
án 9–13 óráig a Szent Imre Gimnázium 
külső sportpályája.
 Szeretettel várjuk a mozogni vágyókat 
a Szent Imre Plébánia családi és ifjúsági 
sportnapjára.
 A játékos kedvű résztvevők kipró-
bálhatják ügyességüket a családi sor-
játékokban, petanque-ban, pingpong-
ban, kosárlabdában és érintős rögbiben 
(nyugalom, ez egy no-kontakt, baleset-
mentes és igen élvezetes változata a rög-
binek, amit fiúk és lányok, különböző 
korosztályok együtt játszhatnak). A 
különböző játékokba félórás blokkokra 
lehet benevezni.

Szeptember 25., csütörtök
16.30 Ünnepélyes megnyitó a templom előtt
zászlófelvonás. A rendezvényt megnyitja és ünnepi 
beszédet mond: Hollai Antal plébános úr.
17.00 Ünnepi hangverseny a Szent Mihály-plébá-
niatemplomban. Közreműködnek az albertfalvi 
iskolák gyermekkórusai és az Albertfalvi Közösségi 
Ház Gesualdo Kórusa.

Szeptember 26., péntek
17.00 Előadás a Szent Mihály-plébániatemplomban
Előadó: Hollai Antal atya.
19.00 A Szent Mihály-templom új kántorának be-
mutatkozó orgonahangversenye. Orgonán játszik: 
Bene Balázs. Közreműködnek: Papp Györgyi (hege-
dű) és Ludmány Emil (brácsa).

Szeptember 27., szombat
9.00 Bográcsgulyásf őzőverseny a templomkertben
10.00 Plébániai közösségek bemutatkozása. 
Ifjúsági és gyermekprogramok. Sörsátor, kézmű-
ves- és kirakodóvásár.
11.00–12.00 A Ludmány család hangversenye a 
templomban. 
12.00 Régi magyar zene és reneszánsz muzsika 
a templomkertben.Közreműködik: Weixelbaum 
Laura és együttese. 

12.30 A bográcsgulyásfőző verseny eredményhir-
detése. 
13.00 Ebéd. A megfőzött bográcsgulyás elfogyasz-
tása. (Az elkészült remekművekből tányéronként 
350 Ft-ért bárki ebédelhet! A bevételből a Szent 
Mihály-plébánia karitász csoportját támogatjuk!)
14.00 Borkóstoló a templomkertben.
14.00–16.00 Vérnyomás- és vércukorszintmérést vé-
geznek a Vöröskereszt aktivistái a templomkertben.
16.00 A Pont kör színjáték előadása.
18.30 Szentmise.
19.30 A Benyus testvérek zenei estje a templomban.

Szeptember 28., vasárnap
10.00 Koszorúzás Mahunka Imre emléktáblájánál.
11.00 Ünnepi szentmise a Szent Mihály-templom-
ban, melynek végén kerül sor az Albert herceg-díj 
átadására.
10.00–16.00 Kézműves- és kirakodóvásár.
16.00 A Babszem táncegyüttes előadása a temp-
lomkertben.
17.00 Dr. Verbényi István protonotárius kanonok tart 
előadást a templomban Zsoltárkönyörgések címmel.
18.30 Szentmise.
19.30 Semmelweis kvartett hangversenye a temp-
lomban. Verset mond: Lakatos József Péter

Szent Mihály-napi Búcsú Albertfalván

A programok ingyenesek! A rendezvényeket Újbuda Önkormányzata is támogatja.
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Nyílt védőnői napok

Várják a családokat
A védőnői ellátás az egészségügyi 
alapellátás szerves része, területi elv 
szerint, azaz meghatározott föld-
rajzi területen (védőnői körzetben), 
vagy nevelési-oktatási intézmény-
ben működik. Középpontjában a 
családok egészségének megőrzé-
se, segítésére irányuló preventív 
tevékenység, valamint a betegség 
kialakulásának, az egészségromlás 
megelőzésének érdekében végzett 
egészségnevelés áll.

Ez a foglalatosság sohasem merül ki pusz-
tán az egészségügyi jellegű problémák és 
feladatok megoldásában, szélesebb terüle-
ten mozog, így mindig kapcsolódik hozzá 
szociális jellegű tevékenység is. A védőnők 
főiskolai diplomával rendelkező szakem-
berek, foglalkozásukat önállóan, elsősor-
ban az anya-, a csecsemő- és gyermekvé-
delem területén fejtik ki.
 A védőnők speciálisan arra lettek fel-
készítve, hogy:

  Segítsenek a várandós és gyermek-
ágyas anya (testi-lelki változás megértése, 
helyes életmód kialakítása, szülésre való 
felkészítés stb.), a csecsemő és kisgyermek, 
valamint a tanköteles korú gyermekek 
gondozásában.
  Figyelemmel kísérjék a 0–6 éves gyer-
mekek testi-lelki fejlődését, és tanácsot 
adjanak az életkornak megfelelő gondo-
zásról, táplálásról, nevelési elvekről.
  Információt adjanak a kötelező és 
ajánlott védőoltásokról.
  Tájékoztassanak arról, hogy a külön-
böző problémákkal milyen szakemberhez 
forduljunk, illetve segítsenek eligazodni a 
tanácsok útvesztőjében.
  Részt vegyenek a nővédelmi gondo-
zásban, illetve a nevelési-oktatási intéz-
ménybe járó gyermekek/tanulók gondo-
zásában és egészségnevelésében.

A Gyógyír XI. Kht. Védőnői Szolgálata 
április hóban egy új szolgáltatást vezetett 
be Újbuda lakosai részére. 

Bűnmegelőzési tábor

Játékkal és sporttal a drog ellen
Újbuda Önkormányzatának bűnmeg-
előzési és közbiztonsági tábora idén is a 
festői Zebegény árnyas fái alatt kapott 
helyet. A jó hangulatú, hasznos tábor 
szervezőiben némi hiányérzet maradt a 
mostoha időjárás következtében elma-
radt programok miatt, ezért két héttel 
később egy „kárpótló” napot szervez-
tek már itt, a kerületi Bikás Dombon.

Évről évre többen jelentkeznek a kerületi 
általános iskolák felső tagozatos diákjai 
köréből a hagyományos zebegényi bűn-
megelőzési táborba. Idén harminc fiatal 
indult, hogy a szakmai programokon való 
részvétel mellett felfedezze a Dunakanyar 
és Zebegény szépségeit, kipihenje a tanév 
fáradalmait és élvezze a nyári táborok utá-
nozhatatlan hangulatát. A tábor védnöke ez 
évben is Fodor Vince alpolgármester volt. 
 A bűnmegelőzési tábor lakói a közös 
sport és játék mellett rendre különleges 

„képzésben” is részesülnek: ismerkednek a 
korosztályukat veszélyeztető kérdésekkel. 
A bűnmegelőzési tábor célja, hogy a fiatalok 
ismereteket szerezzenek a drogfogyasztás 
veszélyeiről, a bűnelkövetővé, illetve áldo-
zattá válás elkerülhetőségéről, a közbizton-
ság megteremtéséről és megtarthatóságáról. 
Előadásokat hallgatnak, filmeket néznek, 
különféle bemutatókon vesznek részt, ily 
módon gazdagítva tudásukat. 
 – A tábor létéről, eredményességéről 
egyre több gyermek értesül, mégpedig a 
számukra leghitelesebb forrásból, a baráti, 
iskolatársi körből. A felvilágosítás, a megis-
mertetés továbbra is az egyik legfontosabb 
feladatunk – mondta Takaró Gergely, az 
Újbuda XI. Kht. ügyvezető igazgatója.  
 Idén a kedvezőtlen időjárás lerövidítet-
te a zebegényi sátortábort, ezért a szervezők 
néhány nappal később, már itt, Újbudán, a 
helyi Közterület-felügyelet Fraknó utcai 
központjában és a Bikás Dombon egy rá-

A nyílt védőnői nap alkalmával egészség-
nevelési programokkal, előadásokkal és 
különböző szűrésekkel várjuk a kisgyer-
mekes családokat és a lakosságot, ugyan-
akkor lehetőséget kívánunk biztosítani 
mindazok számára is, akik még vagy már 
nem állnak védőnői gondozás alatt, hogy 
kérdéseikre – kötetlen beszélgetés formá-
jában – megfelelő és szakszerű felvilágosí-
tást, tanácsot kapjanak.
 Terveink szerint a Nyílt Védőnői Nap 
– a nyári hónapok kivételével – havi rend-
szerességgel, mindig más-más helyszínen 
lesz majd megrendezve. Az aktuális ren-
dezvény helyszínéről, illetve a tervezett 
programról bővebb információt a Gyógyír  
XI. Kht. honlapján www.gyogyir11.hu, 
illetve az egészséges tanácsadókban kihe-
lyezett plakátokon lehet olvasni.
 A Gyógyír XI. Kht. Védőnői Szolgá-
lata elkötelezett abban, hogy a kerületben 
lakó gyermekek és családok egészségük 
védelme érdekében a legmagasabb szín-
vonalú ellátást, gondozást kapják. Felada-
tunknak tekintjük, az egészség megerő-
sítését, megőrzését, és nem utolsósorban, 
minden gyermeknek biztosítani az egész-
ségesebb gyermekkorhoz való jogot.

Hamarné Debreczeni Rita vezetővédőnő,
Gyógyír XI Kht.

Nyílt nap a Szent Imre Kórházban

Ne féljenek  
a fehér köpenytől
Budapest legdinamikusabban fejlődő 
kórháza a Tétényi úti Szent Imre Kór-
ház, mondta a Fővárosi Önkormányzat 
Egészségügyi Bizottságának elnöke, 
Szolnoki Andrea. Noha csaknem két-
százezer ember jut erre az egy intéz-
ményre, mégis marad arra idő, hogy 
évente egyszer kitárják a kaput, és meg-
mutassák a legfontosabb és a legérde-
kesebb fejezeteket a hétköznapokból.

Hetedik éve rendeznek nyílt napot a Té-
tényi úton, és egyre többen kíváncsiak a 
részletekre. Dr. Péteri Miklós főigazgatói 
szaktanácsadó úgy fogalmazott, hogy 
ennek a napnak a prevenció, a lappangó 
problémák megelőzése és a barátkozás a 
célja. Ilyenkor szinte minden gyakori be-
tegségről tekintélyes szakemberek tarta-
nak előadást, egy másik helyszínen pedig 
alapvető szűrővizsgálatokat végeznek, és 
még kórházi sétát is szerveznek. 
 A lényeges információk mellett azt tart-
ják még nagyon fontosnak a kórház vezetői, 
hogy az itt élők számára ne jelentsen ijesztő 
és riasztó környezetet a kórházi folyosó, és 

ne keltsen félelmet a „fehér köpeny”. Idén 
is sikeres volt a nyílt nap, és a jelek szerint 
nemcsak maguk a kórház dolgozói, hanem 
működtetői is büszkék az eredményekre.
 Molnár Gyula, Újbuda polgármes-
tere különleges hozzáállásnak tartja azt, 
ahogyan ebben a kórházban dolgoznak, 
hiszen – mint mondta – nem jellemző a 
panaszkodás, sokkal inkább az újabb és 
újabb feladatok megoldása köti le az ener-
giát. A polgármester szerint ez a kórház a 
jelenleginél is többre lenne képes, ha a ma-
gyar egészségügy finanszírozási rendszere 
nem korlátozná a teljesítményt.
 Szolnoki Andrea, a főváros Egészség-
ügyi Bizottságának elnöke azt emelte ki, 
hogy egyedülálló fejlődésen megy keresz-
tül ez a kórház, itt zajlanak a legnagyobb 
beruházások és felújítások. Dr. László Imre 
főigazgató mindehhez hozzátette: bár való 
igaz, hogy berkeiken belül nagyon jó szel-
lemiség uralkodik, az sem utolsó szem-
pont, hogy pártállástól függetlenül mind 
Budafok, mind Újbuda Önkormányzatá-
val, valamint a Fővárossal igen harmoni-
kus együttműködés alakult ki.

Hetedik éve rendezik meg a nyílt napot

adásnapot kínáltak a tábor résztvevői szá-
mára. A gyerekek érdeklődve hallgatták dr. 
Balázs Norbert rendőrkapitány filmvetítés-
sel egybekötött előadását, majd boldogan 
próbálták fel Fodor Vince alpolgármester 
úr személyesen átadott ajándékát, a „Bűn-
megelőzési tábor” feliratú pólókat. 
 A tartalmas délelőttöt egy kiadós 
szendvicsparti követte, majd délután a Bi-
kás Dombon rendőrségi és a polgárőr-be-
mutatóval folytatódott a program. Felpró-
bálható volt többek közt a golyóállómellény, 
a bilincs, valamint a készenléti rendőrség 
védőfelszerelése. A kellemes nyári délután 
csendjét felverő rendőrségi sziréna kivétele-
sen nem éles helyzetet jelzett, csak a gyere-
kek ismerkedtek közelebbről a járőrautóval.
 A napot a várva várt motorozás zárta. 
A Yamaha kismotorokat nemcsak meg-
tekinteni lehetett, hanem sisakot és védő-
ruhát öltve mód nyílt a kipróbálásra is. A 
lehetőséggel sokan éltek, a komoly szakmai 
felügyelet mellett lezajló eseményen szeren-
csére senkinek nem esett baja. A nap végén 
a rendezők és a gyerekek is elégedetten tér-
tek haza a tartalmas ráadásprogramról.

Sz.A.
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Bokor Pál, az MTI egykori washingtoni 
tudósítója több évtizede él Újbudán, 
és bár a kerület az otthona, még min-
dig nyitott a világ és legfőképpen USA 
felé. Az Amerikában zajló választási 
kampány eseményeit is folyamatosan 
nyomon követi. Nem meglepő, hogy 
ő az első, aki a színes bőrű demokrata 
elnökjelöltről, Barack Obamáról írt 
könyvet magyar nyelven. Mi olyat tett 
Barack Obama, ami kiemeli őt a többi 
elnökjelölt és elnök közül?

– Noha a tem-
peramentuma, 
dinamizmusa, 
f iata lossága , 
gondolatainak 
frissessége és 
a tenni akarás 
Barack Obama 
esetében két-
ségkívül kont-
rasztot alkot az 

úgynevezett fővonalbeli amerikai politika 
szereplőivel, kénytelen vagyok azt mon-
dani, hogy a legnagyobb újdonság Obama 
esetében a bőre színe. Maga a tény, hogy egy 
nem fehér amerikai lehet a demokrata párt 
elnökjelöltje, olyan mély társadalompszi-
chológiai változásokra utal, amelyekre illik 
odafigyelni. Különösen olyan országoknak, 
melyek igen hasonló problémákkal küsz-
ködnek, mint a négerkérdés, mely Obama 
felemelkedésével a Nyugat egyik vezető de-
mokráciájában a jelek szerint megoldódott. 
 Obama okozott némi csalódást azzal, 
hogy a nemzeti és nemzetközi sorskérdé-
sekben foglalt markáns álláspontja gyor-
san változni látszik azzal párhuzamosan, 
ahogy közelebb kerül a hatalomhoz. Mégis 
óvakodnék attól, hogy politikai szélkakas-
sággal vádoljam őt. Még mindig úgy látom, 
egyedül Barack Obama hozhat észrevehető 
változást az amerikai politizálásban, mely 
az utóbbi időben egyáltalán nem aratott ál-
talános elismerést a világban. John McCain 
most azzal vádolja Obamát, hogy korábbi 
álláspontját feledve, egyszer csak elkezdte 
támogatni a kontinentális talapzat olajkin-
csének kiaknázását, holott ezzel inkább 
konzerválja, mint megszünteti az amerikai 
gazdaság olajfüggőségét, ezzel pedig esetleg 
a közel-keleti konfliktust. De maradhat-e 
következetes akár egy ilyen kulcskérdésben 
is egy politikus, amikor három hónap le-
forgása alatt megháromszorozódik a kőolaj 
világpiaci ára. Erről tehát azt gondolom, 
hogy a reálpolitikai érzék nem azonos a po-
litikában amúgy gyakori gerinctelenséggel. 

 Ön személyesen is találkozott amerikai el-
nökökkel. Hogyan emlékszik vissza ezekre 
az időkre és magára a találkozóra? 

Erre azt szoktam mondani, hogy én három 
amerikai elnökkel találkoztam, ők azon-
ban nem találkoztak velem. Idősebb Ge-
orge Bush-sal a nyolcvanas évek közepén, 
magyarországi hivatalos látogatása előtt 
csináltunk interjút. Vettem a bátorságot 
és magammal vittem a Fehér Házba Wa-
shington című akkor megjelent könyvem 
egy dedikált példányát. Ezt persze előbb 
le kellett tárgyalni az elnök és a rezidencia 
őrzésével megbízott titkosszolgálat embere-
ivel. Az öröm és őszinte érdeklődés, amely-
lyel Bush elnök fogadta ezt a kis ajándékot, 
ahogy megköszönte egy magyar újságíró 
érdeklődését az Egyesült Államok iránt, 
minden kényszeredettségtől mentes és ab-
szolút protokollon kívüli dolog volt. Jimmy 
Carterrel egy fogadáson volt alkalmam 
megismerkedni 1980-ban, tíz évvel később 
pedig Antall Józsefet kísértem amerikai hi-
vatalos látogatásán, melynek Los Angeles-i 
állomásán Ronald Reagan, a volt elnök volt 
az egyik vendéglátója. Reagant sokszor lát-
tam a Fehér Házban, sajtótájékoztatókon is. 
 Egy dologban mindhárom személyes 
találkozás meglepetés volt a számomra. 
Azzal korábban is tisztában voltam, hogy 
Amerikában az óriási versenyben nem 
tud bejutni a Fehér Házba olyan ember, 
aki nem jó kommunikátor, vagy aki leke-
zelő fölényességgel közelít környezetének 
tagjaihoz. Csak olyan személy emelkedhet 
ilyen magas posztra, akinek intelligenciája 
az olyan egyszerű alkalmakkor is megmu-
tatkozik, amilyen egy rövid beszélgetés, 
egy interjú vagy egy bemutatás.

 Olyan helyekre is bejutott, ahova sem az-
előtt, sem azóta nem sikerült magyar stáb-
nak forgatnia. Melyek voltak ezek?

Forgattam a Kremlben és Washingtonban 
a Fehér Ház ovális irodájában, az amerikai 
elnök dolgozószobájában. Ekkor természe-
tesen nem volt ott Ronald Reagan, de az em-
berről környezete is nagyon sokat mond. Re-
agan idején a berendezés kötelező része volt 
például néhány kisebb lószobor, amelyeket a 
lovakat kedvelő „Ronny” tetetett be oda. Az 
íróasztalán pedig a stilizált tintatartókon és 
az elmaradhatatlan családi fotókon kívül ott 

volt a színes zselécukorkát tartalmazó üveg, 
mert Reagan ismert gyöngéje volt, hogy a 
legfontosabb államügyek intézése közepette 
is zselécukorkát szopogatott. Elegendő időnk 
volt körbejárni a Fehér Ház azon részeit, aho-
va a nagyközönséget nem engedik be. Egy 
dolgot tiltottak csak meg: az elnöki irodában 
az íróasztalt a hátoldaláról, tehát arról az ol-
dalról, amelyiken az elnök ül, nem lehetett 
forgatni. Nyilván az ott lévő jelzőgombok és 
biztonsági berendezések miatt. 
 A külföldi tudósító lehetőségei akko-
riban valóban kivételesek voltak. És nem 
csak Amerikában, ahol a „másik oldal”, a 
számukra ismeretlen és ezért talán jobban 

tisztelt „kommunista világ” képviselőit lát-
ták bennünk, ugyanakkor Kelet-Európát 
valahogy a kelet-nyugati közeledés lehetsé-
ges területének is tekintették. Volt respektje 
ennek a politikai köztes területnek Moszk-
vában is. Jártam magadáni aranybányában, 
a szovjet Távol-Keleten, mely alighanem 
a gulág része lehetett, bár erről a hetvenes 
években már senki nem beszélt. Később 
megfordultam a pekingi Nagy Falon még 
1979-ben, amikor a nagyközönség előtt zár-
va volt. Még később az Eisenhower ameri-
kai repülőgép-anyahajón is eltöltöttem egy 
napot, egy másik alkalommal Vietnamnak 
azon a határvidékén jártam, melyet a kí-

naiak megtámadtak egy határvita miatt, és 
ahol a kis folyókon még egy héttel ennek a 
nagyon furcsa háborúnak a befejezése után 
is úgy úsztak a hullák, mint a döglött halak. 
A Panda című regényem ennek a néhány 
napos kirándulásnak az emléke. 

 Sokan az Egyesült Államokat tartják álmaik 
országának, mások irtóznak a gondolattól, 
hogy valaha is közük legyen Amerikához. 
Ön hogyan élte át azt, hogy kinevezték wa-
shingtoni tudósítónak? 

Nem találkoztam soha senkivel, aki fel tu-
dott volna készülni Amerikára. Szerintem 
egyetlen országot sem övez annyi tévhit és 

mítosz, mint az Egyesült Államokat. Már 
azért sem, mert maguk az amerikaiak a 
filmjeikkel, a televíziós szappanoperáikkal 
élen járnak a mítoszteremtésben. Mintha ez 
az ország bűnből és léhaságból, agresszivi-
tásból állna. A valóság sokkal összetettebb. 
Az amerikai nem egynemű, nem is tipizál-
ható nép, amelynek épp az az érdekessége, 
hogy ebben a sokféleségben megvan az egy-
ség és a nemzeti büszkeség. A legjobb példa 
erre a színes bőrű Barack Obama felemel-
kedése egy nagyon széles fekete középosz-
tállyal együtt, amely – akár megválasztják 
elnöknek őt, akár nem – már kivívta a ma-
ga helyét és a többi amerikai megbecsülését 

a társadalomban, a kultúrában, a sportban, 
a gazdaságban, most pedig a politikában is. 

 Milyen hatása lehet az amerikai elnökvá-
lasztásnak hazánkra? Van-e olyan példa az 
amerikai demokráciában, amelyet ön sze-
rint követnünk kellene?

Azt hiszem, van, ha nem így érezném, nem 
mertem volna könyvet írni Obamáról. 
Érdemes például odafigyelni arra, ahogy 
Barack Obama összeölelkezik John 
McCainnel, amikor nagy ritkán találkoz-
nak. Egy héttel ezelőtt is megtörtént, de ezt 
a jelenetet nem láttam a magyar tévécsator-
nákon. A hazai sajtóból ezek olyan embe-
reknek tűnnek, akik megfojtanák egymást 
egy kanál vízben. Azt gondolom, ez csak az 
itthoni viszonyok kivetítése egy másik vi-
lágra. Az amerikai elnökjelöltek még akkor 
is tisztelettel beszélnek egymásról, amikor a 
stábjaik a legtiszteletlenebb jelzőkkel illetik 
a másik felet, és igyekeznek kihasználni a 
gyengeségeit. És arra is érdemes odafigyel-
ni, hogy akármelyikük lesz az Egyesült Ál-
lamok elnöke, abban a pillanatban, ahogy 
ez a verseny eldől, a kölcsönös vádaskodás 
és főként az alpári szitkozódás egy pillanat 
alatt abbamarad. Mert ha egy amerikai po-
litikusról már nem hiszik el, hogy minden 
hibája, pártelkötelezettsége dacára elsősor-
ban a köz szolgája, annak vége. 

 Ön szerint megérett-e USA arra, hogy elfo-
gadjon egy színes bőrű elnököt?

Nyilvánvalóan megérett, ami még nem azt 
jelenti, hogy Obamát meg is választják. Ez 
egy nagyon komplex politikai folyamat. 
Hillary Clinton legyőzése például egyszer-
smind a női szavazók jelentős részének el-
vesztését is jelentette Obama számára. 

 Mit jósol, ki fog nyerni?

Lassan harminc éve igyekszem figyelem-
mel kísérni az amerikai belpolitikát. Sok 
hibát elkövettem az idők folyamán, sok 
mindent másképp látok, mint amikor 1980. 
július 1-jén egy Lufthansa gépen először ér-
keztem a washingtoni Dulles repülőtérre. 
Azt az egy hibát emlékezetem szerint soha 
nem követtem el, hogy megjósoljam, ki lesz 
az Egyesült Államok következő elnöke. Túl 
nagy a hadszíntér, túl sok minden történhet 
november 4-éig Amerikában és a világban 
ahhoz, hogy csak úgy rá lehessen mutatni 
az egyik jelöltre. Barack Obamának druk-
kolok, de nem azért, mert ő a szupersztár, 
hanem mert hajlamos vagyok elhinni, hogy 
változást akar. Változásra pedig most nagy 
szükség van – és nem csak Amerikában.

Kelemen Angelika

Világpolitika és zselécukor

Aki három elnökkel találkozott

Bush megköszönte egy magyar újságíró érdeklődését



20. Halászléfőző 
verseny 

Gazdagréten

Információk, jelentkezés: 
Csíki-hegyek u. 13.,
www.ujbuda.hu/rendezvenyek/
Tel.: 246-6259,  06-30-619-3321; 
E-mail: kelemen.angelika@ujbuda.hu, 
comedit@comedit.hu
A Halászléfőző verseny helyszíne:
a Budaörsi úton található lámpás keresztező-
dés felett, a Dió utcától balra, a Rétköz u. bal 
oldala mellett található dombon, a szobornál.
 A verseny forgatókönyve: 
8.00 Csapatok érkezése
8.00–8.30 Bográcsok felállítása
8.30–9.00 Csapatok regisztrációja, sorszám 
kiosztása, a csapatok helyén, a felállított 
bogrács mellett
8.30–9.30 Fa kiosztása sorszám alapján
9.00–10.00 Hal kiosztása sorszám alapján
13.00 Halászlé leadása zsűrizésre
13.30 Zsűrizés
15.00 Eredményhirdetés, díjátadás
A verseny résztvevőinek 1 db élő pontyot  
(kb. 2 kg), tűzifát és vizet biztosítunk. 
Az ünnepi halászlevet mindössze 200 Ft/adag 
vásárolhatják meg a látogatók. 
A www.ujbuda.hu honlapon olvassák el az 
ÁNTSZ versenyzőkre vonatkozó előírásait.
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A38 ÁLLÓHAJÓ

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

SZEPTEMBER 17. 21.00 Vadkelet fesztivál – Open 
Stage, Kids of Cracatau, Timur Lenk, Hurkatöltő. 
SZEPTEMBER 18. 21.00 MyMusic bemutatja: 
Heaven Street Seven, The Hated Tomorrow. 
SZEPTEMBER 19. 21.00 Péterfy Bori & Love 
Band, vendég: T. Bali; I.O.N. SZEPTEMBER 20. 
21.00 Péterfy Bori & Love Band, vendég: Krsa; 
Cowabunga Go-go. SZEPTEMBER 21. 19.00 
Szabó Leslie „40 éve a földön, 20 éve a színpadon” 
születésnapi lemezbemutató koncert; vendégek: 
Aczél Gergő, Emilio, Gallusz Niki, Hencz Gábor, Roy 
és Ádám, Torres Dani. SZEPTEMBER 24. 20.00 
Kerekes Band „Fel a kalappal!” lemezbemutató, 
Sonny and his Wild Cows. SZEPTEMBER 25. 
21.00 Louie Austen (A) & Da Family, DJ Simon 
Lebon (A). SZEPTEMBER 26. 21.00 Hajórengető 
Funzine Party – Goulasch Exotica live és DJ set. 
SZEPTEMBER 27. 22.00 Krafty Kuts /UK/ (Against 
The Grain, Supercharged), Bergi (MonkeySix), 
Marka  (AllNightBreakz, Tilos Rádió), Vida L & 
Vida G (AllNightBreakz), Motorbár: Rori Breaker 
& Rockchild (Guerilla Crew, Rádio Café), Joe Soft 
(Guerilla Crew, Rádio Café), Acry. SZEPTEMBER 30. 
20.00 Pelican (USA), Torche (USA), Pozvakowski.
Tetőterasz: SZEPTEMBER 17. 21.00 Random 
Szerda – Barabás Lőrinc és barátai. SZEPTEMBER 
18. 21.00 Nils, 22.30 Easy Juggling – Love 
Alliance. SZEPTEMBER 19. 21.00 Escape,PASO 
Soundsystem, Sound Sistaz. SZEPTEMBER 20. 
21.00 Malacka és a Tahó, Félóra.

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

KEDD 10.00, 10.45, 11.30 Ringató, 16.00  
Gerinctorna (SZEPTEMBER 30-ától), 17.00 
Bogozgató, 19.00 Salsa rueda kezdő, 20.00 haladó, 
21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Callanetics, 
18.00 Divattánctanoda 6–10 éveseknek. SZERDA 
19.00 Táncrendklub 40 éven felülieknek. SZERDA, 
PÉNTEK 18.00 Mesetorna. 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 társastánc kezdő, 20.15 
haladó (SZEPTEMBER 19-étől).

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA, PÉNTEK 17.00 Pilates 
torna. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. 
HÉTFŐ–PÉNTEK 14.00–19.00, SZOMBAT 8.00– 
12.00 Ingyenes e-Magyarország pont.
Beiratkozás az évad első félévének tanfolya-
maira: SZEPTEMBER 17–24. 15.00–19.00 
óráig. SZEPTEMBER 20–21. – Évadnyitó nap 
– Kulturális örökség napok – Kultúrházak éjjel-
nappal: SZEPTEMBER 20. 15.00–18.00 Bemutató 
foglalkozások a BMK évados programjaiból.
16.00 Lúdas Matyi – a Budapesti Utcaszínház elő-
adása, 16.00-18.00 Guzsalyas kézművesműhely, 
19.00 Machiavelli: Mandragóra – a Budapesti 
Utcaszínház előadása, 20.30 BOR-

KIÁLLÍTÁSOK

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
SZEPTEMBER 20. 21.00 Függetlenek 
éjszakája.
SZEPTEMBER 26., 27. 20.00 Blue Nude.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 20. Függetlenek Éjszakája. 
21.00 Szabad Átjárás, 22.00 Ágens és a 
Természetes Vészek Kollektíva: IPSUM, 
23.00 A Szputnyik Hajózási Társaság 
– Modern Színház- és a Viselkedéskutató 
Intézet – Labor bemutatja: Részletek a 
nyári álomtáborból, valamint Válogatás a 
táborban készült kisfilmekből.
SZEPTEMBER 21. 20.00 Nikola Parov 
Quartet, Herczku Ágnes és a Fugato 
Orchestra. SZEPTEMBER 23. 18.00 
Műked(d)velő est. Versgráf – verses társas-
játék – nyitott felolvasó est. SZEPTEMBER 
27., 28. 20.00 Gergye Krisztián Társulata: a 
SZATÍR – bemutató. SZEPTEMBER 29., 30. 
20.00 Tünet Együttes: Alibi.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
SZEPTEMBER 16., 17. 19.00 Honvéd 
Kamaraszínház: Szíkölök.  
SZEPTEMBER 19., 20. 19.00 Picaro 
– Szkéné-produkció: Csontbrigád.  
SZEPTEMBER 20. Függetlenek Éjszakája 
a Szkénében. 19.00 Csontbrigád, 
22.00 Perovics Zoltán – Pero és a Metanoia 
Színház, 23.00 Pelvax zenekar koncert, 
0.30 Scallabouche: Scabaret (angol nyelvű 
előadás).

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
SZEPTEMBER 26. 20.00 AKT: Huncutka.

SZÍNHÁZAK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
SZEPTEMBER 30-ÁIG Bibliatörténeti és könyv-
művészeti kiállítás.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
SZEPTEMBER 23-ÁIG Jónás Tamás festőművész 
kiállítása látható hétköznap 10–18 óráig.
SZEPTEMBER 23–OKTÓBER 14. Korényi Attila 
festőművész kiállítása tekinthető meg hét-
köznap 10–18 óráig. 

ARTUS GALÉRIA 
Sztregova u. 7.
SZEPTEMBER 18. 19 Szüts Eszter kiállításának 
megnyitója.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. SZEPTEMBER 23. 18 Szepessy Ákos, 
Újbuda 2007. évi ösztöndíjasának kiállítása. 
Megtekinthető OKTÓBER 3-ÁIG munkana-
pokon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
SZEPTEMBER 30-ÁIG „Emlékszem a röpülés 
boldogságára.” Latinovits Zoltán-emlékki-
állítás.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 23-ÁIG Mészáros Csaba, a XXIII. 
Vizuális Művészeti Hónap fotópályázata 
díjazottjának kiállítása.
SZEPTEMBER 20–21. BŐR-SZOBOR – Ulrich 
Ferenc borász, Tóth Károly bőrdíszműves, Ilka 
Gábor szobrász villámkiállítása.
SZEPTEMBER 24.–OKTÓBER 8.: dr. Hajas 
József, a XXIII. Vizuális Művészeti Hónap 
szobrászat pályázat díjazottjának kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18 Jóga. 
SZEPTEMBER 19. 18 A magyar elektrográfia 
története II., Bohár András-emlékkiállítás. 
A tárlatok OKTÓBER 10-ÉIG tekinthetők meg 
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton-

ként 10–14 óráig és a rendezvények ideje 
alatt.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
SZEPTEMBER 13. 18 „Színek által fénye-
sen…” Őrmezei Képzőművészek IV. kollektív 
tárlata.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 24. 19 Stephanie Matthews 
(USA) fotókiállítása. A tárlat megtekinthető: 
OKTÓBER 12-ÉIG.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. 
Nyitva: KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján.

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 láthatóak.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
SZEPTEMBER 19. 18 Balatonfüred és 
Környéke MÚZSA Művészeti Egyesület 
bemutatkozó kiállításának megnyitója. A 
kiállítás megtekinthető OKTÓBER 15-ÉIG 
hétköznap 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 
5. első emelet 
OKTÓBER 15-ÉIG Kecskés András festőművész 
kiállítása.

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

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

SZEPTEMBER 21. 10.00–18.00 óra: MINDEN 
ELADÓ! Művészeti vásár a vizuális művészeti 
hónap kiállításaira beválogatott amatőr alkotók 
(festők, szobrászok, iparművészek, fotósok) mű-
veiből. SZEPTEMBER 25. 17.30 Reneszánsz film-
klub. Marshall Herskowitz: A Velencei kurtizán, 
Michael Radford: A velencei kalmár.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.

SZEPTEMBER 28. 20.00 Mutasd meg nekünk 
az Atyát!

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

SZEPTEMBER 17. 18.00 tánctanulás kezdő és 
haladó csoportban, 20.00 Kalotaszegi táncház 
– a Rekontra zenekarral. SZEPTEMBER 18. 
20.00 Csángó táncház – a Somos együttes-
sel. SZEPTEMBER 19. 20.00 KMB – koncert. 
SZEPTEMBER 20. 20.00 Kashmir – koncert. Vendég: 
a Kárpát Möbius. SZEPTEMBER 22. 18.30 Budai 
tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. SZEPTEMBER 
23. 18.00 Khamoro – cigánytánc-tanfolyam, 
21.00 Juhász Gábor-trió – koncert. SZEPTEMBER 
24. 18.00 Tánctanulás kezdő és haladó csoport-
ban, 20.00 Kalotaszegi táncház – a Rekontra 
zenekarral. SZEPTEMBER 25. 20.00 Csángó táncház 
– a Szigony együttessel. SZEPTEMBER 26. 20.00 
Szenior Sebő klub. SZEPTEMBER 27. 20.00 Elsa 
Valle & Rumba Caliente club. 5 éves Jubileumi 
koncert. SZEPTEMBER 29. 18.30 Budai tangó 
– tánctanítás Budai Lászlóval. SZEPTEMBER 30. 
18.00 Khamoro – cigánytánc-tanfolyam. 20.00 
Arasinda – koncert.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ 9.00–17.00 Fióka foglalkoztató - ovi-
előkészítő foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató 
– zenepedagógiai foglalkozás 3 éves korig. 
SZEPTEMBER 27. 16.00 Évnyitó családi délután 
meseházzal és a Kolompos együttes előadásával.

SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR – KELENFÖLD 
Etele út 55.

SZEPTEMBER 18. 10.00 Baba-mama klub. 

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

HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés 
(SZEPTEMBER 29-étől), 17.30 Hatha jóga. HÉTFŐ, 
SZERDA 16.00 Nyugdíjastorna, 17.00  
Alakformáló torna, 19.00 Hastánc. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 17.00  Indiai tánctanfolyam, 
18.00 Gerinctorna. KEDD 10.45 Kreatív angol, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.00 
Ninjatanfolyam, 19.30 Szeniortársastánc. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc kicsiknek. SZERDA 
18.00 Szövő, 19.00 Picasso. SZERDA, PÉNTEK 9.00 
Csiribiri torna és muzsika. PÉNTEK 15.00 Alma 
rajzszakkör, 17.00 Foltvarró, 17.00 Nemezelő. 
SZOMBAT 12.00 Társastánc (SZEPTEMBER 20-ától). 
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub. SZEPTEMBER 
19. 19.00 A Csürrentő együttes táncháza. 
SZEPTEMBER 20. 8.00–13.00 Babaruhabörze. 
SZEPTEMBER 22., 29.19.00 A Greenfield együttes 
táncháza. SZEPTEMBER 26. 19.00 A Falkafolk 

együttes táncháza. SZEPTEMBER 27. 19.00 A Sültü 
együttes táncháza.

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.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus, 20.00 Majorettek. 
KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek. 
KEDD, SZERDA 17.00 Ovitánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
18.00 Aikido. KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 
Trilla énekiskola. SZERDA 18.00 Happy Bike Team 
bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festő-
iskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc. SZEPTEMBER 19. 
17.00 Bálint Levente fotókiállításának megnyitója.

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

SZEPTEMBER 16. 19.00 Énekesnők, csodásak 
– Gereben Zita és Nagy János.  
SZEPTEMBER 20. 19.00 Weszely Ernő: In 
Memorian Ray Charles. SZEPTEMBER 23.  
19.00 Halmos Vilmos-trió. SZEPTEMBER 27. 
19.00 Empty Pubs: Budapest blues.

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

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés. HÉTFŐ, 
PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30  
Tarka Színpad – Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 
15.00, 16.00 HipHop, 17.30 Törpördög Tánctanoda 
kezdő, 18.15 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 A fo-
gyasztóvédelmi tanácsadó munkatársának ingye-
nes jogi képviselete. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 
19.00 Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00, 
17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek. 
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 Karate. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. VASÁRNAP 15.30 Goldance táncisko-
la. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó 
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. 
SZEPTEMBER 9. 17.00 Reform életmód klub. 
SZEPTEMBER 18. 9.00–14.00 Gerinckorrekció, 
csontkovácsolás. SZEPTEMBER 30. 18.00 Őrmezei 
Művészetbarátok Klubja.

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

HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 10.00, 11.00 Minimuzsika. 
KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 Szülés utáni formá-
ba hozó torna. SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gye-
rektorna. CSÜTÖRTÖK Kreatív Drámaműhely.

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

SZEPTEMBER 17. Ásványbarátkör. Vetítés. 
SZEPTEMBER 21. Tanulmányi kirándulás: 
Kamaraerdő. SZEPTEMBER 22. Gombászklub. 

Tájékoztató
a „Komposztáló projekt Újbudán” 

program beadási  
határidejének módosításáról 

A XI. kerületi Önkormányzat 2008. 
szeptemberétől házi komposztálási 
programot indít a kerületi lakók és 
intézmények számára az FKF Zrt. tá-
mogatásával és a HuMuSz közremű-
ködésével. 
A zöld hulladék gyűjtésére alkalmas 
komposztáló keretek ingyenes kiosz-
tása a lakosság és a közintézmények 
részére című pályázat jelentkezési lap-
jának beadási határideje szeptember 
20-ára módosult. 
Jelentkezni a www.ujbuda.hu  hon-
lapról letöltött jelentkezési lap ki-
töltésével a humusz@humusz.hu 
emailcímen, vagy a HuMuSz Ház  címén  
(1111 Budapest, Saru u. 11.)  elektro-
nikusan, postai úton, vagy személyes 
leadással lehet. 
További információk: Kápolnai Andrea: 
381-13-16, HUMUSZ: 386-26-48

Fodor Vince, alpolgármester

Gratulálunk Önnek!

Ezzel a címmel indítja el az ÚjbudaTV 
új képújság oldalát. Így Ön személye-
sen is gratulálhat a szívéhez közel álló 
személyeknek születésnapja, névnapja, 
házassági évfordulója, ballagása vagy 
bármely más ünnep alkalmából. Önnek 
csak annyit kell tennie, hogy megírja 
az üdvözlő szöveget, kiválasztja azt a 
képet, amelyet viszont szeretne látni a 
képernyőn (fotót vagy képeslapot) és 
behozza az ÚjbudaTV szerkesztőségébe 
(Gazdagrét, Csíki-hegyek utca 13.). 
Hirdetésfeladás: hétköznap 10–15 
óráig. Érdeklődni lehet a 246-62-59-es 
telefonszámon.
Most bevezető áron nyugdíjasoknak és 
18 év alattiaknak: 999 Ft/hét, felnőttek-
nek: 2499 Ft/hét.
A hirdetés egy héten keresztül hétfőtől 
hétfőig tekinthető meg a televízió-
ban óránként többször, valamint a  
www.ujbuda.hu oldalon. Leadási ha-
táridő minden hétfőn 10 óráig.

Kerültek már olyan élethely-
zetbe, amikor szerették volna 
meglepni valamilyen különleges 
ajándékkal a szívükhöz közelálló 
személyt? Amikor úgy érezték, 
hogy a bonbon és a virág már 
kevés ahhoz, hogy kifejezzék 
vele az ünnepelt személy iránti 
tiszteletüket, szeretetüket? Ezek-
re az alkalmakra kínál lehetősé-
get az ÚjbudaTV szerkesztősége.  

Valljuk be, néha igazi fejtörést 
okoz, ha jön egy pirosbetűs ün-
nep. Gyakran sokkal több időt 
vesz igénybe az, hogy kitaláljuk, 
mire lenne szüksége a barátaink-
nak vagy családtagjainknak, mint 
maga a vásárlás. És bizony az sem 
ritka, hogy kiderül, az általunk 
vásárolt ajándékból már egy tucat 
lapul a „meglepett” személy asztal-
fiókjában. Bár sokszor elhangzik a 
mondat, hogy a gesztus a fontos, 
azért legbelül mindenki vágyik 
arra, hogy örömet okozzon a kis 
csomaggal. A szokásos üveg bor, 
édesség, vagy az ünnepek után a 
szemetesben landoló képeslapok 
helyett szívesebben adunk vala-
mi olyat, ami egyedi és különle-
ges meglepetést rejt magában. Az 
ÚjbudaTV – új szolgáltatásával 
– korszerű és megfelelő megoldást 
kínál erre a „problémára”, ugyanis 
a képújságban egy új oldal nyílik 
„Gratulálunk Önnek!” címmel, 
ahol minden kerületi lakó köz-
zéteheti szerettei fényképét, és 
üzenhet is nekik néhány sorban. 
Ajándéknak kitűnő, hiszen igazán 

egyedi, személyre szabott megle-
petés ez minden alkalomra. Le-
gyen szó születésnapról, névnap-
ról, Valentin-napról, eljegyzésről, 
esküvőről, házassági évfordulóról, 
ballagásról, diplomaosztóról, kará-
csonyról, húsvétról, keresztelőről 
vagy bármilyen más eseményről. 
Hiszen egy személyes, szívhez szó-
ló ajándék gyakran sokkal jobban 
kisegít, mint egy használhatatlan, 
drága meglepetés. Ez garantáltan 
igazi meglepetés, és ráadásul nem 
kerül többe, mint a virágcsokor a 
bonbonnal.

K. A.

Közzétételi hirdetmény
környezeti hatásvizsgálati  

eljárásban hozott határozatról

A BKV Zrt. DBR METRO Projekt 
Igazgatóság kérelmére lefolytatott 
előzetes vizsgálatban a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a KTVF: 13538-22/2008. 
számú határozatában megállapította, 
hogy a Kelenföldi pályaudvar 
térsége (Kelenföld nyugati kijárat–
Őrmező), M1-M7 közös bevezető 
szakaszához kapcsolódó úthálózat, 
autóbusz-végállomás és P+R 
parkoló létesítésének környezeti 
hatása jelentős,  ezért környezeti 
hatásvizsgálat végzését írja elő. A 
határozat teljes szövege a KDV-KTVF 
honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.
hu Archív hírek 2008. szeptember 1.) 
és ügyfélfogadási időben a Zöld Pont 
irodáján (Budapest, VII. Nagydiófa u. 
11.), illetve a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodáján (Zsombolyai út 5., II. 
emelet, 211. szoba) szeptember 25-éig 
tekinthető meg.

dr. Filipsz Andrea, jegyző

Gazdagréti Ősz 2008.

szeptember 26.

18.00 Az AMARA Vizuális Stúdió kiállításá-
nak a megnyitója.
19.30 Piaf Piaf 
Ambrus Asma sanzonestje
Az est során a művésznő felidézi Edith 
Piaf élettörténetét.

szeptember 27.

10.00–14.00 Családi programok
Bábelőadás, kézműves-foglalkozás, tanfolyami 
bemutatók, vérnyomás- és vércukorszint mérés.
19.00 New Orleans-i hangulatban
A Chameleon Jazz Trio műsora, közben lát-
ványos tűztáncshow.

2008. szeptember 26–27.

A rendezvény mindkét napon, Újbuda Önkormányzata támogatásának köszönhetően, 
ingyenesen látogatható!

SZEPTEMBER 16-17-18-ÁN rendezik meg 
a 2. BME Egyetemi Napokat, ahol napközben 

izgalmas programok, este 19 órától pedig 
koncertek várják a szórakozni vágyókat. 
További információkért látogasson el a 

www.egyeteminapok.bme.hu weboldalra.

Magashegyi gyepek gombái. SZEPTEMBER 24. 
Ásványbarátkör. A 4 napos túránk legszebb, 
legérdekesebb darabjai. SZEPTEMBER 29. 
Gombászklub. Madarakról mesélek. Kiállítás: 
Öveges József-emlékkiállítás. Dokumentumok, 
tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. Előzetes 
bejelentkezés: 466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

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

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.

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

MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. 
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

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

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

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA 
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi 
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

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

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

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

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
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 házasok beszélgetése 
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30  órai szent-
misében Laudes, 17.30 Vesperás a Jézus Szíve 
oltárnál. 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00  Szentmise 
plébániánk betegeiért, szenvedőiért. 
SZEPTEMBER 17–20. Városmisszió.  
SZEPTEMBER 19. 17.00  „Boldog László Orvosi 

Imakör” összejövetele (Szent Imre-ház). 
SZEPTEMBER 24. Szent Gellért püspök és vértanú 
ünnepe. 
SZEPTEMBER 26. 18.00 Szentmise plébániánk 
betegeiért. 
SZEPTEMBER 27. 16.00 Zsibongó-klub (Szent 
István-ház). 
SZEPTEMBER 28. Évközi 26. vasárnap – Szentirás 
Vasárnapja. 20.00 Lutheránia: Bach, jótékonysági 
hangverseny. SZEPTEMBER 29. Szent Mihály, 
Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe.

2008. 09. 20., szombat
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Danubius Hotel Gellért Söröző & Brasserie

Jékely Zoltán: Késő tarlózás
című költeményéből idézünk két sort

VÍZSZINTES: 1. Vallásos elmélyülés. 6. Az 
idézet első sora (V, O, S, N). 13. Sérü-
lés ellen óvó fejfedő. 14. Princípium. 15. 
A felületére helyez. 16. Bugaci település. 
18. Élőlény testének különleges felépítésű 
alkotórésze, névelővel. 19. Kán betűi ke-
verve. 20. Száguldozna. 23. Kondér belse-
je! 24. Árulkodó jel. 26. Hátrafele halad. 
27. Porció. 28. Mennyiséget csökkent. 30. 
Megszabott díj. 32. Nadrágszíj. 34. Válo-
gatott labdarúgó (Zoltán). 35. Női név. 36. 
Tág. 37. Függőzár. 38. Papírrepülőt elhajít. 
39. Orvos, röv. 40. Betegállományba vesz. 
43. Angol mackó. 45. Az elején riad! 46. 
Gyapotszálak tömegéből álló, fehér, puha 
anyag. 47. Orvosi műszerkereskedelmi 
vállalat. 49. Eme iskolai ülőhely (két szó). 
51. Számítógépmárka. 53. Fővárosunk 
egyik fele. 55. Sakkfigura. 56. Létrejövő. 
58. Zsalugáter része! 59. Hegység Ango-
lában (UPANDA). 61. Mozgékony. 63. 
Katonatisztek parancsuralmat gyakorló 
csoportja. 64. Zúdít. 66. Idegen Irén.
FÜGGŐLEGES: 2. Valaminek a nemléte. 3. 
Menekül. 4. Exvilágbajnok sakkozó (Mi-
hail). 5. Mint. 6. Kiss … Kate! (musical) 
7. Számítógépes nyelv (ALGOL). 8. Sav-
maradék! 9. Albertival egyesült. 10. He-
vesen ide-oda mozgat. 11. Haszonbérlet. 

12. Észak-olasz tó. 13. Az idézet második 
sora (F, B, N, N, O). 17. Villamos gépek 
forgó része. 18. Férfinév. 21. Jó, latinul. 22. 
Spanyol település a portugál határ közelé-
ben (GATA). 25. Nem tud továbbhaladni. 
27. Névelős színházi alakítás. 29. Filmet le-
játszik. 31. Ablakba tesz. 33. Seben keletke-
zik. 36. Magáénak tud, régiesen. 41. Ritka 
női név. 42. Orosz vadászrepülőgép típus 
a II. világháborúban. 43. Derűre érkezik. 
44. Zola keresztneve. 46. „Mindent vagy 
semmit”, francia eredetű szóval. 48. Több-
ször megüt, irodalmiasan. 50. Új-Guinea 
lakója. 52. Ászokhordó nyílása. 54. Ismert 
olasz filmrendező. 56. Egy Minnesota-i 
településen él (ADA). 57. A zöld egyik ár-
nyalata. 60. Nitrogén és túlium vegyjele 
62. Becézett női név. 64. Számnév. 65. Tö-
rök gépkocsijel.  
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 6. és függ. 13. A 
16. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Eleven képes-
könyv, Nővérek, Az éjszaka kapui, Egy 
ihlet útirajza, Kató, Váratlan örökség, 
Klára”. A 16. SZÁM NYERTESE: Németh 
János, 1112 Budapest, Menyecske u. 
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. 
Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a. 
Tel.: 464-7000.Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az előző két héthez hasonlóan a szeptem-
ber második fele is kevésbé lendületes idő-
szakot sejtet, aminek az az oka, hogy azok a 
bolygók, amelyek a hónap elején a jegyével 
szemközt feszültségeket okoztak, lassan 
folytatják égi útjukat. Azt tanácsolom, most 
ne fogjon új dolgokba, a kezdeményezés 
helyett inkább a passzivitást válassza. Ha 
munkatársaival alul marad egy vitába, ne 
keseredjen el, akkor sem, ha a lelke mélyén 
biztos benne, hogy önnek van igaza.

szeptember 15.–szeptember 28.
HOROSZKÓP

Önbizalma valóságos csúcsformában lesz, 
szinte alig ismer lehetetlent. Ha régebb óta 
szeretett volna valami olyan újdonságot 
megvalósítani az életébe, amivel családja 
vagy környezet nem értett egyet, akkor most 
eljött a legjobb idő, hogy terveit keresztülvi-
gye. Diplomáciai érzéke szintén nagyszerű 
lesz, embertársaival könnyen szót ért. Szep-
tember utolsó hetében még egy munkán 
belüli változás lehetősége is felbukkan, ami 
nagyszerű új kihívást jelenthet.

Különös ingadozást tartogat ez az időszak, 
ami abból fakad, hogy a bolygók meglehető-
sen vegyes hatásokat vetítenek a Szűz csillag-
csoportosulás felé. Kissé mozgalmasnak érzi 
az életét, a hétköznapok most hoznak jót is, 
rosszat is, új lehetőségeket, örömöket, de saj-
nos némi bosszúságot is. Optimista alapter-
mészetének hála azonban sokkal nyitottabb 
arra, hogy a jó dolgokra koncentráljon, a 
bajokon pedig humorral átlépjen. A Merkúr 
pozitív fényszöge jó ötletekre sarkallja, igaz, 
ezek megvalósítására még várni kell.

Ez a periódus épp olyan csendes, békés 
időszak lesz, mint amilyennek szereti az 
életet, és mint ahogyan ezt egy szép őszi 
időszaktól „elvárhatjuk”. Több időt fog 
családja, szerettei között tölteni, ami jól 
hat a közérzetére. Joggal érzi úgy, hogy 
szeretetet, megbecsülést kap, ami öröm-
mel tölti el. Anyagi helyzete is viszonylag 
rendben lesz, annak ellenére, hogy többet 
költ családtagjaira. Bár szeptember utolsó 
hetében egy távolabbi rokon okozhat némi 
bosszúságot, ezen sikerül túllépnie. 

A Mérleg jegyén átvonuló bolygók az Orosz-
lánhoz vetített kedvező fényszögeikkel telje-
sen elkényeztetik. Vidámsága környezetére 
is átragad, ezért sokan keresik a társaságát, 

valósággal feltöltődnek jelenlétében. Bár-
milyen munkaterületen is dolgozik, most 
lelkesen végzi a feladatát. Ha egyes kollégák 
irigykednek, ne keseredjen el. Gondoljon 
inkább arra, ez a két hét remek időszak arra, 
hogy irigyeit csodálóivá változtassa.

A jegyén átvonuló Nap és Szaturnusz 
egy kiegyensúlyozott, nyugodt időszakot 
eredményez. Kevés mozgalmas, pörgős 
esemény, több nyugodt, szintre egyforma, 
ám békés nap fog ebben a két hétben sora-
kozni, ami meglehetősen jó hatást gyako-
rol önre. Ha túl eleven emberek közé kerül, 
szinte leszívják majd az energiáját, és úgy 
érzi, csendre van a legnagyobb szüksége. 
Vonuljon tehát el, amennyire csak tud, 
örüljön a hétköznapok apró örömeinek.

Az előző két hétben a jegyén átvonuló három 
bolygó még mindig a Mérlegben folytatja égi 
útját, bár lassan már kifelé tart onnan. Ez 
azonban korántsem jelenti azt, hogy energi-
kus kedve megcsappan. Élénk, vidám, kelle-
mes napokat ígér a szeptember második fele, 
ami még kisebb, főként emberi kapcsolatok-
kal összefüggő kellemes meglepetéseket is 
tartogat. Ez valamivel bohémabbá is teheti a 
szokottnál. Ha társaságba megy, nem kizárt, 
hogy ön lesz a középpontban. Könnyen, jól 
szót ért mindenkivel.

A Vénusz bolygó égi útján most lép be a 
jegyébe, igaz, annak még csak a legele-
jén jár. Ez azonban már amolyan vidám, 
kicsit csodaváró, kellemes, reménykedő 
hangulattal tölti el. Ha az előző időszak-
ban túl sok időt volt a munkahelyén, ak-

kor most itt az ideje, hogy partnere, sze-
rettei, barátai felé forduljon, és több időt 
szenteljen az élet örömeinek. Erre renge-
teg lehetőséget fog tartogatni a szeptem-
ber második fele. Különösen hét végeken 
szinte alig fog tudni választani a kínálko-
zó programok között.

Ez a két hét azzal fog kezdődni, hogy egy 
korábbi vitát sikerül megoldani, ami nagy 
pszichés energiát szabadít fel önben. Bár-
kivel is volt fennálló problémája, most ezt 
mindketten egészen másképpen fogják 
látni. A szeptember második fele különö-
sen a magánéletre lesz kedvező. Azok a 
Nyilas-szülöttek, akik jelenleg még társ-
talanok, valóságos hódító kedvükben lesz-
nek, és Ámor megfelelően fogja jutalmaz-
ni bátorságukat.

Ez az időszak nagyszerű lehetőséget te-
remt ahhoz, hogy korábban elkezdett dol-
gokat lendületbe hozzon. Ha nemrégiben 
kezdett valami új munkába, vállalkozásba, 
vagy egyszerűen csak hobbiba, mostantól 
fogja igazán érzékelni az örömeit. Szeren-
csére a jegyén átvonuló Jupiter – lassan 
haladó égitest révén – hosszabb időt tölt 
majd a Bakban, ez pedig remek lehetőség 
lesz a hosszú távú tervek megvalósításá-
hoz. Ha környezete korábban túl óvatos 
embernek ismerte, most jött el az idő, 
hogy bebizonyítsa bátorságát.

A Mérleg jegyén átvonuló három égitest 
remek fényszöget vetít a Vízöntő jegyéhez, 
ami kellemes, vidám alaphangulatot, jó 
közérzetet biztosít. Szeptember közepén va-
laki rá akarja venni egy olyan dologra, amit 
nem szívesen tenne meg. Mondjon bátran 
nemet, higgye el, utána sokkal jobban fogja 
érezni magát. Nagymértékű belső energiáját 
valamiféle mozgásos tevékenységgel tudja 
majd a legjobban levezetni. 

Egyes dolgokban bizonytalannak érzi ma-
gát. Ez abból fakad, hogy önbizalma kicsit 
megcsappant mostanában. Végezzen el egy 
leltárt magában, gondolja át, élete területei 
közül melyek azok, amelyek az utóbbi idő-
szakban jól sikerültek, és melyek azok, ame-
lyekben kudarcot vallott. Egész biztos, hogy 
az előbbiek lesznek túlsúlyban. Azt semmi-
képp se engedje, hogy kritikus emberek le-
törjék a magabiztosságát. A gondjait inkább 
olyan barátokkal ossza meg, akik megértik 
és becsülik.

Nagy András

– Én már csak így merek bemenni az osztályomba!
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Csirkemell különleges 
bundában
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 70 dkg 
csirkemell. BUNDÁHOZ: 1 paradicsom-
konzerv, liszt, só, bors ízlés szerint, 8 na-
gyobb levél bazsalikom, 2 tojás. SALÁTÁ-
HOZ: 1 fej jégsaláta, 30 dkg paradicsom, 
15 dkg paprika, 15 dkg kígyóuborka, 1 
fej lilahagyma. ÖNTET: fűszeres majonéz. 
HOZZÁVALÓK: majonéz, chilipor, fok-
hagyma, torma. 
ELKÉSZÍTÉS: A bazsalikomot apróra vág-
juk és a többi összetevővel együtt keve-
rőtálban összekeverjük. Az előkészített 
csirkemellszeleteket belemártjuk, 
majd forró olajban kisütjük. A 
saláta összetevőit kockákra 
vágjuk és a fűszeres ma-
jonézzel összekeverjük. 
Sajtkosárba tálaljuk a hús 
mellé. SAJTKOSÁR ELKÉ-
SZÍTÉSE: reszelt trappista 
sajtot nem túl vastagon 
kör alakban egy tányérra 
szórunk. Mikrohullámú 
sütőben 20–25 másodper-
cig sütjük. Még melegen la-
pátkanállal felszedjük, és egy 
lefordított hideg csészére vagy 
kisebb öblös üvegedényre formáz-

zuk. A sajt pillanatokon belül megszilár-
dul. Egy tanács: a fűszeres majonéznél a 
chilipor ne legyen nagyon csípős!

Péntek Tamás, a Danubius Hotel Gellért Söröző 
séfje ajánlja. Az étel otthon elkészíthető, a Gel-

lért kínálatában is megtalálható.
Danubius Hotel Gellért Söröző & Brasserie

Szent Gellért tér 1.
Telefon/asztalfoglalás: 889-5567

e-mail: gellert.restaurant@danubiushotels.com
 www.danubiushotels.com/gellert

Címlap idézet: Petőfi Sándor

Főszerkesztő: Vincze Kinga  Főszerkesztő-helyettes: Székely Ádám
Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3., telefon: 372-0960, e-mail: media@ujbuda.hu
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Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

A nők helyzete
volt egy piackutató-intézet legutóbbi vizs-
gálatának tárgya. A megkérdezetteknek 
csak 9 százaléka ítélte jobbnak az asszo-
nyok sorsát a családon belüli munkameg-
osztás terén. A férfiak mindössze a kisebb 
javításokat, maximum a porszívózást 
vállalják.
 Mit mondtál, anyukám, jól értet-
tem? Hogy most az egyszer szolgáljam 
ki magam a vacsorával, mert nem tudod 
most abbahagyni a mosást? Ne haragudj, 
de akkor inkább nem eszem. Megszok-
hattad, hogy én beérem a legegyszerűbb 
étekkel is, tea, vajas kenyér, felvágott, 
legföljebb egy uborka hozzá. Belegon-
doltál már, hány férfiember dolgozott a 
kezed alá, hogy ezt a szimpla kaját elém 
lökhesd? Azt a csésze teára valót el kellett 
ültetni és leszüretelni Sri Lankán, a cit-
romot ládába rakni Izraelben, eljuttatni 
a kikötőbe, behajózni, kihajózni, onnét 
vonatra föl-le, raklapra tenni, teherau-
tóra föl-le, végül becipelni az üzletbe, ott 

GLOSSZA

Tanárverések

ÚJBUDA

HITEKA-találkozó
Balázs György önkormányzati kép-
viselő annak idején a Híradástech-
nikai Gépgyárban dolgozott, fiatal 
kollégáival azóta is tartják a kapcso-
latot. 1994-ben szerveztek először 
találkozót az egykori ifjak, aztán 
úgy tervezték, hogy ötévente talál-
koznak, majd a jó társaság inkább a 
háromévenkénti periódust igényel-
te. A másik, előttük járó generáció 
pedig szintén csatlakozott ezekhez 
az alkalmakhoz. A képviselő most 
újra találkozót szervez. Ezúttal a volt 
HITEKÁ-s dolgozók szeptember 19-
én 15 órától a Kamaraerdei Ifjúsági 
Parkban találkoznak.

lemérni, raktározni, beárazni, kitenni a 
gondolára vagy a pultra, újra lemérni, 
becsomagolni, árazni, kosárba rakni, 
a pénztárnál ki a kosárból, fizetni, be a 
kosárba, ki a kosárból a rakodópultra, 
onnét a szatyorba, hazacipelni, konyha-
asztalra kitenni, onnét a hűtőbe, aztán 
vissza az asztalra, tányérba szortírozni? 
Hogy nincs türelmed ugyanezt végighall-
gatni a kenyér, a vaj és az uborka útjá-
ról? Jó, rendben, csak azt szeretném, ha 
végiggondolnád, hogy hány száz ember 
munkáját perkálom én ki a rongyos havi 
fixemből, amíg az a nyavalyás kaja haza-
ér? Hát vedd tudomásul, hogy azt a két-
méteres utat a spájztól a tányéromig már 
igazán megoldhatod, ez részedről erkölcsi 
kötelesség, részemről meg érzelmi kérdés, 
ha nem tudnád.
Ja, és mielőtt behozod a szobába, tegyél a tál-
cára egy üvegsört is, hadd nézzem meg végre 
nyugodtan azt a nyomorult vetélkedőt!

Kaposy Miklós

ÉRTESÍTÉS
A Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatal megbízásá-
ból elkészült a Bp. XI. ker. Beregszász 
út–Rodostó u.–Nagyszeben út–név-
telen közterület által határolt terület 
kerületi szabályozási terve.
Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 9.§. (6) bekezdésében 
foglaltak alapján értesítem a tisz-
telt kerületi állampolgárokat a terv 
közzétételéről.
A terv 2008. szeptember 15-étől 
2008. október 15-éig megtekinthető 
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján 
(Bocskai út 39–41.)
Az érintettek a tervre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást ügyfélfogadási 
időben a Főépítészi Irodán (Zsombo-
lyai u. 5. II. 209. szoba) kaphatnak.
Budapest, 2008. szeptember 9.

Molnár Gyula, polgármester
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Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
BIRTOKVÉDELMI ÜGYINTÉZŐT KERES

A meghirdetett munkahely, beosztás: Hatósági Igazgatóság, Igazga-
tási és Szabálysértési Osztály 1 fő birtokvédelmi ügyintéző határozott időre 
hat hónapos próbaidővel. Alkalmazási feltételek és szakmai követel-
mények: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, képesítési előírás: 
jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség. 
Feladatai: birtokvédelmi ügyintézés, szolgáltatási helyre bejutással 
kapcsolatos ügyek intézése. Előnyök az elbírálásnál: államigazgatás-
ban szerzett szakmai gyakorlat, jó kommunikációs és problémamegoldó 
képesség, magas szintű írásbeli kifejezőkészség, felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeretek (Word, Excel). Illetmény és egyéb juttatás: A köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint. 
A jelentkezéseket: írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szak-
mai tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget, szakképzettsé-
get igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani 
dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső 
zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az „Bir-
tokvédelmi ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

A pályázat beérkezésének határideje 2008. SZEPTEMBER 26. 12 
ÓRA. A pályázat elbírálásának határideje 2008. OKTÓBER 24. 
Állás betöltésnek várható időpontja 2008. NOVEMBER 1. A pályá-
zatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási és 
Szabálysértési Osztályán (dr. Berkovics Gáborné dr.-nál a 3724-695-ös 
telefonszámon).

Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
OKMÁNYIRODAI 
ÜGYINTÉZŐKET KERES
A meghirdetett munkahely, beosztás: Hatósági Igazgatóság, Ügy-
félszolgálati és Okmányiroda 2 fő okmányirodai ügyintéző határozott 
időre hat hónapos próbaidővel, 1 fő okmányirodai ügyintéző határozatlan 
időre hat hónapos próbaidővel. Alkalmazási feltételek és szakmai 
követelmények: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, képesítési 
előírás: főiskolai szintű államigazgatási végzettség vagy egyetemi/főiskolai 
szintű végzettség, vagy középiskolai végzettség. Feladatai:  közlekedés-
igazgatási és személyi okmány ügyintézés. Előnyök az elbírálásnál: 
nyilvántartási és okmányügyintéző OKJ-s képzésről szóló bizonyítvány, 
államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, jó kommunikációs és prob-
lémamegoldó képesség, magas szintű írásbeli kifejező készség, felhasz-
nálói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel). Illetmény és egyéb 
juttatás: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 
előírásai szerint. A jelentkezéseket: írásban, szakmai önéletrajzzal (mun-
kahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani 
dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső 
zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az „Ok-
mányirodai ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

A pályázat beérkezésének határideje 2008. SZEPTEMBER 26. 12 
ÓRA. A pályázat elbírálásának határideje 2008. OKTÓBER 24. Állás 
betöltésnek várható időpontja 2008. NOVEMBER 1. A pályázatok 
elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Ügyfélszolgálati 
és Okmányirodáján (Horváth Gyulánénál a 3724-653-as vagy dr. 
Alliquander Évánál a 3724-555-ös telefonszámon).

Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője  
VEZETŐI ASSZISZTENST KERES

A meghirdetett munkahely, beosztás: Humánszolgálati Igazgató-
ság Oktatási és Kulturális Osztály vezetői asszisztens határozatlan időre 
hat hónapos próbaidővel. Alkalmazási feltételek és szakmai köve-
telmények: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 9/1995. (II. 3.) 
Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 15. pontja szerinti I. besorolási osztályá-
ban meghatározott végzettség: egyetemi szintű jogász, közgazdasági, ter-
mészettudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, művészeti felsőok-
tatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, 
művész, közművelődési, közgyűjteményi, államigazgatási felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ 
szerint: felsőfokú közművelődési, közgyűjteményi szakképesítés. Felada-
tai: Ellátja az osztályvezető mellett a titkári feladatokat, végzi az Oktatási 
és Kulturális Osztály munkafolyamatainak adminisztrációs tevékenységét, 
egyes ügyekben önálló érdemi ügyintézést végez. Előnyök az elbírálás-
nál: felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel), gépírástudás, 
közigazgatásban vagy közoktatási intézményben szerzett legalább kétéves 
gyakorlat, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, magas szintű 
írásbeli és szóbeli kifejező készség, szervezőkészség, ügyfélbarát szemlé-
let. Illetmény és egyéb juttatás: A köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint. A jelentkezéseket: 
írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismer-
tetésével), az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok 
másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat 
vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyúj-
tani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, 
a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve a 
„Vezetői asszisztens” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

A pályázat beérkezésének határideje 2008. SZEPTEMBER 26. 12 
ÓRA. A pályázat elbírálásának határideje 2008. OKTÓBER 24. Állás 
betöltésnek várható időpontja 2008. NOVEMBER 1. A pályázatok 
elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és 
Kulturális Osztályán (Ihászné Pálfi Katalin  3723-462-es) telefonon.

Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának 
jegyzője KÖZLEKEDÉS-
MÉRNÖKÖT KERES

A meghirdetett munkahely, beosztás: Városüzemeltetési Igazga-
tóság közlekedésmérnök határozatlan időre hat hónapos próbaidővel. 
Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények: magyar 
állampolgárság, büntetlen előélet, 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. számú 
mellékletének 12. pontja szerinti I. besorolási osztályban meghatározott 
végzettség: egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök. Feladatai: 
Forgalomtechnikai beruházások előkészítése, szervezése, lebonyolítása, 
ellenőrzése. Előnyök az elbírálásnál: szakterületen szerzett közleke-
désmérnöki, illetve, államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, for-
galomtechnikai helyzetmegoldásban való jártasság, forgalomtechnikai 
tervezéseben, kivitelezésben eltöltött szakmai gyakorlat, jó tervolvasási 
(közlekedésépítési) és kommunikációs képesség, jó kommunikációs és 
problémamegoldó képesség, felhasználói szintű számítógépes isme-
retek (Word, Excel). Illetmény és egyéb juttatás: A köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint. A je-
lentkezéseket: írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai 
tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyúj-
tani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, 
a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve a 
„Közlekedésmérök” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

A pályázat beérkezésének határideje 2008. SZEPTEMBER 26. 12 
ÓRA. A pályázat elbírálásának határideje 2008. OKTÓBER 24. Állás 
betöltésnek várható időpontja 2008. NOVEMBER 1. A pályázatok 
elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóságán Wágner 
József osztályvezetőnél a 3724-659 telefonon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Így írunk mi – könyvajánló

A szépség 
orvosi szemmel
Antioxidáns, hialuronsav, liposzomális 
komplexum, biopolimer, Q10 és 
még folytathatnánk a sort azokkal a 
szakszavakkal, amelyeket naponta 
ömlesztve zúdítanak ránk a tele-
vízió reklámjai. És bár legtöbbször 
fogalmunk sincs arról, mit jelentenek 
ezek a tudományoskodó kifejezések, 
elhisszük, hogy a csodaszerektől 
valóban vékonyabbak, barnábbak, 
ránctalanabbak, kiütésmentesebbek, 
egyszóval szebbek leszünk. 

Hisszük ezt azért, mert el akarjuk hinni, 
hogy a képernyőről ránk mosolygó hölgy 
valóban az adott terméknek köszönheti az 
üde, fiatalos báját, és ha mi is használjuk azt 
a bizonyos kenceficét, ugyanolyan szépek és 
ellenállhatatlanok leszünk, mint a termék 
arca. A szépség orvosi szemmel többek kö-
zött ezeknek a szereknek a titkát tárja elénk, 
és megmagyarázza a különféle külső-belső 
beavatkozások előnyeit, illetve hátrányait. 
 De az is kiderül a könyvből, hogy mi-
ként változott a női ideál képe az évszáza-
dok során, és végigvezeti a változások okait 
is. Például azt, hogy régen, amikor gyakori 
volt a tüdővész a világban, sokkal inkább 
keresték a pirospozsgás teltkarcsú nők 
társaságát a szerelemre vágyó trubadúrok, 
mivel ők voltak az egészség megtestesítői. 
A modern korban a sportos nőket kedvelik 
leginkább a férfiak. Ennek a miértje is az 
egészségre vezethető vissza, hiszen a jóléti 
társadalomban az emberek keveset mo-
zognak, és sokat esznek, amelynek gyak-
ran szívbetegség a következménye. 
 A férfiak nem tudatosan alakítják ki az 
ideális nő képét magukban, hanem a legbelül 
dolgozó egészséges társ iránti vágy mozgatja 
őket. És hölgyeim, ha tetszeni szeretnének a 
férfiaknak (márpedig ki ne szeretne?), akkor 
feltétlenül vegyék kezükbe a könyvet, mert 
ebből az is kiderül, hogy micsoda tévhite-
ink vannak nekünk, nőknek a szépségről. 
A felmérések szerint ugyanis a legtöbb férfi 
nem az általunk idealizált modelleket tartja 
a legvonzóbbnak, hanem a kicsit teltebb, for-
másabb női idomokat részesítik előnyben.

Kelemen Angelika

Ismét a Karinthy Szalon adott otthont a Zorill Alapítvány hagyományos őszi tárlatának, ahol roma 
művészek mutatkozhatnak be. Ezúttal Ferkovics József festőművész Égő szivárvány című kiállí-
tását tekinthették meg az érdeklődők, valamint Radó László festészetével ismerkedhettek meg 
közelebbről. A tárlatot Szesztay András önkormányzati képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke 
nyitotta meg, a Romano Glasso együttes pedig édes-bús zenéjével szórakoztatta a vendégeket.

Roma festőművészek kiállítása 

Fonó Budai Zeneház

Új szezon, új tánc
Egész évre tervezett, új táncházi 
programmal rukkoltak elő a Fonó házi-
gazdái. Az Utolsó óra sorozatban öt 
tájegység tánckultúrája és a mulatság 
Budapesten kevésbé elterjedt alterna-
tívája elevenedik meg.

Kalotaszeg, Mezőség, Sárköz-Dunamente, 
Szilágyság és Vajdaszentivány-Maros-
mente zenéje és tánca, sőt, népszokásai 
is szerepelnek az új sorozat repertoárján. 
Tehát továbbra is a hagyományőrzés és az 
értékteremtés a főszereplő, ahogy azt a Fo-
nótól 1995 óta megszokhattuk. 
 Az új és a hagyományos táncházi 
program mellett koncerteket, gyerekprog-
ramokat tartogat az ősz: hétfőnként Fióka, 
csütörtökönként Ringató, azaz zenés fog-
lalkozások kicsiknek és még kisebbeknek.
 A tájak táncain kívül nem lesz ritka 
vendég a tangó, a flamenco, a zenében pe-
dig igen gyakran lesz főszereplő a dzsessz. 
A kávézóban ingyen internet, a bárpult 
közelében nagyképernyős kivetítő egészíti 
ki a színpadi programokat.

Nagy sikerrel zárult az Újbuda Jazz Fesztivál

Szinte hihetetlen, de már három éve an-
nak, hogy a Múzsák Csókja tehetségkuta-
tó vetélkedőről először adtunk hírt itt, az 
Újbuda újság hasábjain. Akkor még nem 
tudtuk, hogy az ÚjbudaTV egyik legnép-
szerűbb sorozatáról számolunk be. Az ifjú 
nyertesek, azóta felnőttek, és bizony ko-
moly sikereket könyvelhetnek magukénak.
Az előadói kategória nyertesei, Kiss Emma 
– aki a Múzsák Csókja című film egyik 
főszerepét játszotta el –, Rada Bálint – aki 
a Le a fejjel-ben alakította Hernádi Judit és 
Gálvölgyi János fiát – és Török Ádám – akit 
elsőre felvettek a Színház és Filmművészeti 
Egyetem műsorkészítő szakára – mind szí-
vesen emlékeznek vissza a 2005-ös produk-
cióra. Ugyanúgy mint az alkotók nyertese, 
Kocsis Brigitta, aki ezúttal a stáb tagjaként, 
a színfalak mögül kíséri figyelemmel az új 
tehetségek első szárnypróbálgatásait. 
 Az október elsején induló verseny ha-
sonló izgalmakat tartogat, mint elődje. Itt is 

sok kamera előtti feladatot kell majd meg-
oldania a játékosoknak helyzetgyakorlatok, 
felkészülést igénylő és spontán feladatok 
segítségével. Mindezt természetesen szóra-
koztató formában. A gyerekek sorsáról ezút-
tal is ötfős – ismert nevekből álló – szakmai 
zsűri dönt. A kíváncsi nézők pedig semmi 
jóról nem maradnak le, hiszen a hat fordulót 
az ÚjbudaTV élő adásban közvetíti. 
 Ha pedig ez a néhány sor felkeltette az 
érdeklődésüket, akkor van egy jó hírem: 
szeptember 22-éig még lehet jelentkezni 
versenyre. Tehát ha bármelyik 14 és 18 év 
közötti kerületi kötődésű diák kedvet érez 
ahhoz, hogy kipróbálja magát a kamerák 
előtt, szeretne minél több ismert emberrel 
találkozni, és még negyedmillió forintot 
is el tudna költeni, akkor jelentkezzen. To-
vábbi információért hívja a 70/614-2077-
es telefonszámot, vagy adja le nevezését a 
www.ujbuda.hu/muzsakcsokja weboldalon. 

Kelemen Angelika

Kamera előtti szereplés és 
negyedmillió forint várja a nyertest

Múzsák Csókja 3 – avagy „Tehetség kerestetik!”

A negyedik alkalommal megrendezésre 
kerülő Jazz Feszten Újbuda három nagy 
kultúrbázisa, a Fonó, az A38 Hajó és a 
MU Színház teremtett bemutatkozási 
lehetőséget a műfaj újonnan feltűnő 
tehetségeinek, de a nemzetközi dzsessz 
nagyjai is brillíroztak a színpadokon.

Négy évvel ezelőtt Újbuda három hely-
színen tartott elit dzsesszkoncertekkel 
ünnepelte megalakulásának 75. évfor-
dulóját. Akkora sikerrel, hogy az Újbuda 
Jazz Fesztivál azóta európai rangú rendez-
vénnyé nőtte ki magát. Az idei négynapos 
rendezvény nívója is rászolgált erre a cím-
re, hiszen a megszokott helyszíneken vál-
tották egymást a szabad improvizatív zene 
jeles külföldi és hazai képviselői – utóbbi-
ak közül Dresch Mihály a fesztivál során 
háromszor is fellépett: saját kvartettjével, 
illetve a Barabás Lőrinc Eklektric és a Luk-
ács Miklós project vendégeként.

 

Szombaton a magyar és lengyel dzsessz 
egyedülálló összhangját kísérhettük fi-
gyelemmel: a Dresch Quartet és Zbigniew 
Namyslowski koncertje a MU szenzációja 
volt. Az alt- és szopránszaxofonon, fuvo-
lán, harsonán, csellón és zongorán játszó 
Namyslowski a lengyel dzsessz nemzetkö-
zi jelentőségű művészének számít. 

Európai rangú rendezvény, hazai és külföldi sztárokkal

A MU Színházban a Lágymányos 
Impromptu zenés-táncos improvizációja 
indította a fesztivált. A műfaj hazai élvona-
la mellett ezután láthattuk az A38 Hajón az 
amerikai Matthew Shipp zongorista, Roy 
Campbell trombitás, Joe McPhee szaxofo-
nos, Warren Smith dobos, William Parker 
bőgős virtuóz játékait. A Fonóban később 
az Ektar zenekar kortárs, improvizatív ka-
marazenéből, valamint balkáni, távol-ke-
leti és afrikai zenéből adott ízelítőt. 
 A külföldi–magyar kooprodukciók 
sorát folytatva pénteken a vajdasági Mezei 
Szilárd hegedűs, brácsás működött együtt 
a lengyel Adam Stodolski nagybőgőssel és 
Przemek Borowiecki ütőhangszeressel a 
közönség nagy örömére. A fesztivál másik 
nagy nemzetközi szereplője a román Ale-
xander Balanescu kortárs hegedűművész 
pedig a Magony együttessel mutatott be 
közös produkciót.  

T. D.

Első alkalommal rendezték meg ezt a 
nagyszabású rendezvényt, melynek az 
volt a célja, hogy partnervárosaink művé-
szeti csoportjai között közvetlen ismeret-
ség és együttműködés alakuljon ki. 

Napjainkban – méltatlanul – mellőzik 
a kóruséneklést, többek között ezen is 
szeretnének változtatni a szervezők. Az 
alapötlet Balázs Gyula partnervárosi ta-
nácsnok és Szegedi György a Kelenvölgyi 
Közösségi Ház vezetője adta. Nála mű-
ködik már évek óta a Kelenvölgyi MKM 
Férfikórus, és szeretett volna a csapat-
nak külföldi kapcsolatot szerezni. Ilyen 
nagylélegzetű, többnapos program még 
sem nálunk, sem a többi településen nem 
volt. A kórusok felkészültsége, hozzállása 

felejthetetlen élményekkel ajándékozta 
meg mind a közönséget, mind az elő-
adókat. Összesen 4 külföldi és 3 kerületi 
kórus részvételével zajlott a rendezvény. 
A XI. kerületet képviselték az Albertfalvi 
Gesualdo Kórus, a BMK Budapesti Ván-
dorkórus, és a Kelenvölgyi Férfikar. Fel-
léptek még: az adai Musica Humana, a 
marosvásárhelyi Musica Humána Női-
kar, a trogíri Klapa Tragos, valamint a 
prágai Bach-collegium Praha. A kar-
mester Csányi Tamás volt. A Reneszánsz 
Év kapcsán minden kórusnak – a saját 
repertoárja mellett – elő kellett adnia a 
kor madrigáljait is. Az este zárásaként a 
81 külföldi és a 65 magyar zenész ajká-
ról közösen csendült fel az EU himnusz, 
azaz az Örömóda.

A „Siker helye Hollywood” egy meghök-
kentően izgalmas és tanulságos könyv a 
bulvársajtó felszíne mögött alig látható 
amerikai filmbirodalomról A siker neve 
Oscar szerzőjétől, Bokor Páltól. A ricsei 
születésű Adolph Zukortól 
és a tolcsvai Wil liam 
Foxtól a modern amerikai 
sikergyárosokig és Rupert 
Murdochig terjed a nagy stú-
diók regénybe illő története. 
Ki kicsoda a filmfővárosban, 
melynek a sztárok csak az 
arcát adják, nem a lelkét, de 
még az agyát 
sem. Mi a stú-
d i ó f ő n ö k ö k , 
producerek, az 
ügynökök és a 
sajtósok helye 
és szerepe a hi-
erarchiában? A 
szerző sosem 
elégszik meg a 
tudnivalók gon-
dos összegyűjté-
sével. Megnyerő 
őszinteséggel 
és minden po-
litikai elfogultságtól mentesen ír olyan 
izgalmas dolgokról is, hogy németek vagy 
magyarok alapították a filmfővárost, hogy 
mi az igazság a hollywoodi producerek 
kicsapongó életmódjáról és alacsony in-
tellektusáról, igaz-e, hogy Hollywoodot 
európai zsidó bevándorlók alapították 
és igazgatják napjainkban is? Kiadja az 
Atlantic Press Kiadó.
 Harry Collins – Trevor Pinch: Dr. 
Gólem – Útmutató az orvostudomány-

hoz című könyve arra a kérdésre igyekszik 
választ adni, mit tehetünk az orvostudo-
mány esendőségével szemben, és minket is 
arra késztet, hogy kritikusabban fogadjuk 
a magyarázatokat és leírásokat, amelyeket 

az orvostudomány kínál. 
      A szerzők nyolc fejezetben 
egy-egy példát tárnak elénk 
a modern orvostudomány 
működéséből: szólnak a 
mandulaműtét gyakorisá-
gáról, a placebohatásról, és 
a véletlenszerűen választott 
alanyokon, kontrollcsoport-
tal végzett vizsgálatokról, az 
álorvosokról, az újraélesz-
tésről, arról, hogy meny-

nyire hatásos 
a C-vitamin 
a rák elleni 
küzdelemben, 
a krónikus fá-
radtság szind-
rómáról, az 
AIDS gyógy-
módjairól és a 
védőoltások-
ról. 
 Azok közül, 
akik helyesen 
válaszolnak a 

lenti kérdésre, 3 példányt sorsolunk ki a Dr. 
Gólem című könyvből a Scolar Kiadó jóvol-
tából. A megfejtést a web@ujbuda.hu e-mail 
címre küldhetik be, legkésőbb szeptember 
26-áig. A tárgyban tüntessék fel: Dr. Gólem
 A kérdés: Melyik 2 új könyv jelenik 
meg a közeljövőben Történelmünk az ég-
ből nézve című sorozatból?

K. A.

Újbudai könyvajánló

Nyerjen könyvet ön is

tésről, arról, hogy meny-

Partnervárosi kórustalálkozó
Szent Margit Gimnázium
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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 kezdő szinttől nyelvvizsgá-
kig, gazdagréti templomnál, nyelvtanárnál. 
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 
javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizs-
gálat, műszeres csőrepedéskeresés. 
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, 
-tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

NONSTOP villanyszerelő gyorsszolgálat, vil-
lanybojler. www.vill-computer.eu. Hibabejelentés: 
06/30/951-3828.

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

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

BUDAI Gyorsszerviznél FÉG, Junkers, Vaillant, 
stb. gázkészülékek javítása, víz-, gáz-, fűtésszere-
lés, csőtörések, dugulások elhárítása. Díjtalan ki-
szállás, garancia! Tel.: 06/20/321-8707.

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
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

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

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

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS naponta garanciával 
10 000-től 15 000-ig. Tel.: 06/20/209-4646. Hét 
végén is.

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.

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

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.

BURKOLÁS, javítás, kőművesmunkák, vízve-
zeték-szerelés. Tel.: 200-8897, 06/30/328-2871.

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. 

REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, 
reluxák, szalagfüggönyök javítása, készítése 
garanciával. 06/30/211-9730, 06/20/354-0518,  
06/70/381-0931.

BURKOLÁS, festés, gipszkarton, lakatosmun-
kák, hibaelhárítás. Gyors kiszállás, garancia! 
06/20/206-6500.

LAMINÁLT padlózást, parkettázást, átrakást, 
csiszolást, lakkozást vállalok. 
Tel.: 06/30/398-5782.

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.

MŰANYAGABLAK 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.

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 
háztartási gép javítása garanciával. 285-3488,  
06/30/950-1717, www.megoldasszerviz.hu.

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

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

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

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

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.

CSERE. Belső kertes erkéllyel keresek 70 nm 
körüli lakást a Villányi útnál. Adok Sasadi 49 nm-
es, kétszobás, kitűnő adottságú és állapotú lakást, 
garázzsal, erkéllyel, tárolóval, autóbeállóval. 
217-4121, 06/30/351-8449.

XI., KÖRTÉRNÉL csendes utcára tájolt, 2 szo-
bás, erkélyes, távfűtéses lakás eladó 15,5 M Ft-ért. 
Kb. 15 nm-rel nagyobb lakás cseréje is érdekel. 
Tel.: 06/70/559-7964, 385-4326.

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.

GAZDAGRÉTEN Regős u. 8–13. társasház 
bérbe ad 1 db 18 nm-es, 2 db 36 nm-es üzlethe-
lyiséget és 2 db 18 nm-es raktárt. Érdeklődni a 
06/30/821-3755-ös mobilszámon lehet.

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

KOSZTOLÁNYI térnél 70 nm-es, 2,5 szoba-
hallos, erkélyes, nívósan berendezett lakás, terem-
garázzsal, kerttel 150 000 Ft/hó + rezsiért hosszú 
távra kiadó. 06/30/559-5064.

KOSZTOLÁNYI közeli új, másfél szobás, lég-
kondicionált, panorámás lakás százezerért kiadó. 
Garázs lehetőség! 06/70/549-3259. 

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

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

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

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsga-
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztály-
nak. Cégeknél is, házhoz is megyek. 246-6869, 
06/70/540-3337.

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

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.

INTERNET-, számítógép-használat, irodai 
programok, kezdők, haladók oktatása körtéri is-
kola számítógéptermében csoportosan vagy ma-
gánórákon. 06/20/558-5371, 226-5811.

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

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

BIOLÓGIÁBÓL egyéni felkészítés minden 
szintű érettségire, 11–12. osztályosok, érettségi-
zettek részére egyetemet végzett tanárnál. 
06/30/350-3772.

LAKÁS, INGATLAN
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület 

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

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

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés meg-
bízástól a szerződéskötésig. 15 éve az ingatlanpia-
con. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu, 
amadex@axelero.hu. 

XI., GALAMBÓC utcában tavaszi átadással új 
építésű társasház épül. Eladó 50 nm-es és 67 nm-
es lakás. 06/30/251-4000.

XI., ALSÓKUBIN utcában tavaszi kezdéssel 12 
lakásos társasház épül. Lakások rendkívül jó felté-
telekkel leköthetők. 06/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA téren 11 lakásos tár-
sasház épül. Lakások kedvező áron leköthetők. 
06/30/251-4000.

XI., MOHAI utcában eladó IV. emeleti, 65 nm-
es, háromszobás, felújított, nagyon szép, panella-
kás, 18,5 M Ft-ért. 06/30/251-4000.

XI., BÖLCSŐ utcában eladó IV. emeleti, 56 nm-
es, kétszobás, tégla építésű lakás, 17,5 M Ft-ért. 
06/30/251-4000.

XI., KONDOROSI Lakóparkban eladó VII. 
emeleti, 45 nm-es, kétszobás, igényes lakás, szép 
kilátással, 18,8 M Ft-ért. 06/30/251-4000.

XXII., ANGELI úton eladó 1063 nm-es telek 
sok gyümölcsfával, kis házzal, szép kilátással. 13,5 
M Ft-ért. 06/30/251-4000.

XI., HERMÁND utcában eladó földszinti, 63 
nm-es, 2 szobás öröklakás tárolóval és 20 nm-es 
garázzsal, 27 500 000.-Ft-ért. 06/30/431-3240. 
Ügynökök kíméljenek!

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

ELADÓ Budapest, XI., Lágymányosi lakótele-
pen, Bölcső utcában 54 nm + loggiás, 2 szobás, 
liftes, távfűtéses, téglaépületű, keleti, illetve nyuga-
ti fekvésű, parkra néző lakás. Irányár: 17,5 millió. 
Tel.: 06/30/583-2093.

TULAJDONOSTÓL eladó kertes családi ház. 
Többgenerációs, többlakásos, szép, nagy ház. Ára: 
48 000 000 Ft. 06/20/548-5705.

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

XI., KONDOROSI út közelében kétszintes, 
sorházi lakás (nappali + három félszoba), terasz, 
kertrész, garázs 36 500 000 Ft-os irányáron eladó. 
06/30/241-1595. 

GELLÉRTHEGYEN és környékén in-
gatlant elad vagy keres? Hívjon, segítünk. 
06/30/547-4854, www.gellerthegyingatlan.hu, 
info@gellerthegyingatlan.hu. 

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.

NONSTOP számítógépszerviz. Számítógép-ja-
vítás, internetbeállítás, oktatás. 
www.vill-computer.eu. Ügyelet: 06/30/524-0572.

 

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 
dobozok! 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.

RENDSZERES takarítás, ablaktisztítás, vasa-
lás. Megbízható középkorú hölgy várja hívását:  
06/30/244-9197.

MEGBÍZHATÓ fiatalember ablaktisztítást, ta-
karítást, kisebb barkácsmunkát vállal referenciá-
val. 06/20/996-7012.

IDŐSGONDOZÁST, főzést, takarítást vállalok. 
Referenciával rendelkező középkorú nő. 
06/20/337-3579.

GYÓGYÁSZAT
FOGÁGYBETEGSÉGÉVEL, ínysorvadásával 

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

KINEZIOLÓGIAI és más módszerekkel lelki 
problémák, tanulási és beilleszkedési nehézségek 
kezelése. 06/30/479-9710.

RÉGISÉG, KÖNYV 
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-

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

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

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

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-

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

ÁLTALÁNOS Iskola (XI. kerület, Bikszádi út 
61–63.) részmunkaidőre konyhai kisegítőt keres. 
Jelentkezni lehet a 205-7171-es telefonon.

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

A DUNA HOUSE Franchise irodájába ingatlan 
értékesítő munkatársakat keresünk. Kereskedelmi 
területen szerzett tapasztalat előny! Fényképes 
önéletrajzát a retkoz@dh.hu címre várjuk.

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

HÁZIORVOSI körzetembe asszisztenst kere-
sek. Foglalkozás egészségügyi végzettség, gyakor-
lat előny, de emberi tényezők is fontosak. Minden 
érdeklődést szeretettel várok. 06/30/400-4262.

40 ÉVEN felüli diplomásokat keresek pénzügyi 
területre, alkalmazotti munkaviszonyba. Az át-
képzés alatt 200 000 Ft/hó fizetés. 
06/20/937-0564.

GONDOZÁS
XI. KERÜLETBEN 61 éves, gyermekszerető 

nyugdíjas vállal 3 éves kortól gyermekfelügyeletet. 
(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 állítha-

tó, félprofi, elektronikus visszajelzős fitnesz-
lépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000 
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mail címre fényképet is 
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.

PIANÍNÓK családbarát áron. Hangolás, javí-
tás, www.klavirzongora.hu. Tel.: 06/20/912-4845, 
209-3247.

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.

ELADÓ 2 db kárpitozott terrakotta színű, ké-
nyelmes, hibátlan 90 cm széles gurulós fotel 85 
ezerért. 365-2709.

ÉRTESÍTÉS
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
megbízásából elkészült a Budafoki út–Október 
huszonharmadika utca–Bercsényi utca–Karinthy 
Frigyes utca által határolt terület kerületi szabályo-
zási terve, melyet az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) be-
kezdése értelmében 2008. szeptember 8.–október 8. 
közötti időszakban a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján teszünk közzé 
(Bocskai út 39–41.):

Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoz-
tatást a kifüggesztés ideje alatt ügyfélfogadási időben 
a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 5. II. emelet 209. 
szoba) kérhetnek.

Molnár Gyula, polgármester
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Pompomlányok bajnoksága
A Gabányi László Sportcsarnok-
ban rendezték meg az első magyar 
pompomlány-bajnokságot, hivatalos 
néven: a Magyarországi Amerikai 
Footballcsapatok Szövetsége I. 
Cheerleader Bajnokság Döntője az 
Újbuda Kupáért.

A versenyen kötelező és szabadon válasz-
tott gyakorlatokat kellett 
bemutatni a csapatok-
nak. Lélegzetelállító 
produkciókat láthat-
tunk, a forró táncok 
mellett szaltók és veszé-
lyes emelések nehezítet-
ték a koreográfiákat. A 
zsűriben táncművészek és 
médiaszakemberek értékel-
ték a csapatok teljesítményét. 
A megmérettetés során a hely-
színre látogatott Molnár Gyula pol-
gármester is, és a szép számú közön-
séggel együtt szurkolt a lányoknak. 
Volt is kiért, hiszen a Budapest 
Wolves Amerikai Football csa-
pat pompomlányai az Újbuda 
TC hajrá lányai is egyben. A 
lányok ez év őszétől egyre 
több Újbuda TC mérkő-
zés szünetében 
lesznek jelen, 
és bemutató-
jukkal szó-
rakoztatják 
majd a kö-
zönséget. 
A z  e l s ő 
h i v a t a l o s 
Cheerleader 

Első lett a magyar váltó
A Bogdánffy úti edzéseknek megvan az eredménye

Sikeres nyarat zártak a MAFC junior 
öttusázói. Ahogy arról néhány hónap-
ja lapunk is beszámolt, Antalköz Gab-
riella tanítványai a júliusban Kairóban 
rendezett ifjúsági világbajnokságra 
készültek. A legeredményesebb 
versenyző minden bizonnyal Bíró 
Szabolcs, akinek egyébként már öccse 
is keresi a helyét a ranglistákon. Az 
egyiptomi váltóversenyt az olaszok 
nyerték, a lengyelek és az oroszok 
előtt. A magyar váltó – Bíró Szabolcs, 
Demeter Bence, Szendrei Dániel össze-
állításban – a hetedik lett.

A Bogdánffy úti edzéseknek tehát világ-
viszonylatban is megvan az eredménye: a 
17 éves Bíró Szabolcs július végén a svéd-
országi Kalmarban is sikert aratott. Az ott 
megrendezett ifi „A” Európa-bajnokságon 
váltóban Demeter Bencével és Málits Ist-
vánnal hatalmas futással szerezte meg az 
elsőséget, a lengyelek és a franciák előtt. 
Ugyanitt a lányok versenyében is magyar 
győzelem született, a Horváth Anita–Ko-
vács Sarolta–Tóth Adrienn összeállítású 
csapatnak köszönhetően. 
 Férfi egyéniben Bíró Szabolcs a bronz-
érmet szerezte meg, a csapatversenyben 
(Demeter Bencével és Demeter Gergely-

lyel) pedig szintén a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel. És ezzel még nem ért 
véget Szabolcs eredményeinek sora, hi-
szen szeptember elején rendezték meg Bu-
dapesten az ifi „A” országos bajnokságot. 
Itt egyéniben a harmadik lett. (Az első két 
helyet azok a Demeter-fiúk szerezték meg, 
akikkel az Eb-n csapatban indult.) 

Férfiváltóban a MAFC csapata szintén 
III. lett, ahogy női váltóban és a csapat-
versenyekben is, mindkét nem képviselői 
bebiztosították magukat erre a helyezésre. 
Női egyéniben ezen a versenyen Réti Anna 
érte el a legjobb eredményt a MAFC ver-
senyzői közül, ő a 6. helyre került. 
 Antalköz Gabriellától tudjuk, most 
sincs leállás, hiszen Szabolcsékért már pár 
nap múlva ismét izgulhatunk. A szeptem-
ber 18-án kezdődő ifjúsági „A” világbaj-
nokságon vesznek részt, amelyet a bulgá-
riai Albenában rendeznek. 
 Az edző, Antalköz Garbiella úszóként 
kezdte pályafutását, majd a MAFC öttusá-
zójaként, Hicsák Zsolt tanítványaként foly-
tatta. Régi vágya volt, hogy úszóedzőként 
dolgozhasson, ami teljesült is. Nap mint 
nap koordinálja a rábízott utánpótláskorú 
gyerekek úszó- és futóedzéseit. Tanítási 
időben már becsöngetés előtt, kora reggel 
az uszodában vannak, és egy órát edzenek. 
 – Heti öt úszás nem kevés, bár ha rajtam 
és a gyerekeken múlna, akár több is lehetne 
a heti úszóedzések száma. De egyszerűen 
nem fér bele több – fájlalja Antalköz Gab-
riella, aki úgy nyilatkozott: – az én dolgom 
az, hogy a rám bízott tizenhat gyerek fizikai 
edzéseit összhangba hozzam a technikai 
számokkal. Ez azért sem könnyű, mert a 
legfiatalabb tanítványom nyolc-, a legidő-
sebb pedig tizenhét éves. Így persze többféle 
edzéstervet is készítenem kell. Soha sem a 
leúszott kilométerek száma volt az elsődle-
ges szempont, hanem a munka minősége.

Rózsa Melinda

Bíró Szabolcs

Szeptember hetedikén a futás sze-
relmesei vették birtokba a budapesti 
Városligetet és környékét, hogy része-
sei lehessenek a 23. Nike Budapest 
Nemzetközi Félmaratonnak. 

Az ország legnagyobb félmaratoni futó-
eseményén több mint hétezer induló so-
rakozott fel a startvonalhoz, köztük az a 
45 országból érkezett több mint ezer kül-
földi futó, aki a magyar fővárosban kí-
vánta gyarapítani félmaratoni teljesítése 
számát. A mezőny igazán színesre sikere-
dett: jelen volt negyven dzsúdós is, akik 
Kovács Antal barcelonai olimpiai baj-
nok vezetésével vállalták, hogy lefutják 
a félmaratonit. Az Egyesült Államokból 
pedig egy olyan tűzoltócsapat érkezett 
Budapestre, amely részt vett a 2001-es 
World Trade Center elleni terrortámadás 
utáni mentésben. 

A félmaraton mezőnye 10 órakor Kovács 
Ágnes olimpiai, világ- és Európa-bajnok 
úszónő pisztolylövésére vágott neki a 
21,097 kilométeres távnak. A hatalmas 
mezőny csaknem tíz percen keresztül 
hömpölygött a Kós Károly sétányon fel-
állított rajtkapun keresztül, mire az utolsó 
induló is kifutott a pályára. 
 A félmaratonisták startja után a Nike 
Ligetkör indulói sorakoztak fel a rajtnál, 
hogy lefussák a 3,5 kilométeres rövidtávot. 
Miután a főként gyermekekből és gyer-
mekes családokból álló Ligetkör mezőnye 
célba érkeztek, nem kellett sokat várni, 
hogy a Hősök tere irányában feltűnjön az 
első versenyző, a kerekesszékes Bók László 

személyében, aki 1:05:55-tel ért célba. Mö-
götte hamar megérkezett az első futó is: az 
olasz Roberto Pasquale Rutigliano 1:07:22-
es idővel mindenkit maga mögé utasított, 
és elhódította az első helyet. Legjobb ma-
gyar férfiként a harmadik helyen Minczér 
Albert végzett 1:10:27-tel. A hölgyek mező-
nyében két pekingi olimpikon között dőlt 
el az első hely sorsa, végül a maratoni in-
duló Rakonczai Beáta győzött 1:14:38-cal. 
 A Nike Félmaratonok 13 éves történe-
tében eljött az a pillanat, amikor az ötven-
ezredik egyéni félmaratonista is átlépte a 
célvonalat, méghozzá a mezőny 2722. he-
lyén befutva.

m. g.

Ötvenezer futó a Városligetben 
23. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton  

Bajnokság képzeletbeli dobogójának tete-
jére – kemény küzdelem után – az Újpest 
White Cats csapata léphetett. Második lett 
az Újbuda Wild Roses, a bronzérmet pedig 
a Miskolc Steelleaders nyerte el. A díjakat 
Kapócs Zsóka, a zsűri elnöke és Zákányi 
Lajos, a Cheerleader Szövetség elnöke adta 
át. A verseny után Zákányi Lajos elmond-
ta, hogy a sportág folyamatos fejlődése és 
elterjedése a legfontosabb, és ennek érde-
kében igyekeznek minél több lehetőséget 
biztosítani a sportolóknak. Elsősorban 
versenyek szervezésével, illetve külföldi 
versenyeken való részvétel biztosításával 

segítik a csapatok fejlődését. A kerület 
csapata ez év októberében például a 
lengyelországi Cheeleader Eurogálán 
fog indulni. 

 A 2009-es tervekről elárulta, 
hogy háromfordulós magyar baj-
nokságot terveznek, és a döntőt 
ismét Újbudán szeretnék megren-
dezni. Az eredményhirdetés után 
minden csapat a IV. Magyaror-
szági Amerikai Football döntőre 
sietett, ahol a szünetben fellépé-
sükkel szórakoztatták a közönsé-
get. Az Újbuda Wild Roses csapa-

tánál folyamatos 
a felvétel, sze-
retettel vár-
nak minden 
érdek lődőt 
az Újbudai 
Sportcent-
rumba hét-
főn és pénte-

ken 16 órától.
D. V.

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a




