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Beszámolónk a 3. oldalonbeszámolónk a 4. oldalon cikkünk a 12. oldalon

Tizennyolc szervezet képviselői 
tanácskoztak a készülő újbudai 
környezetvédelmi programról.

ZöldkonferenciaHatározatképtelen
volt a testület
Ezúttal a baloldal többsé-
ge maradt távol a rendkí-
vüli testületi ülésről.

Joseph Haydn
A kétszáz éves évfordulót az 
ausztriai Kismartonban kon-
certsorozattal ünnepelték.

Négypercenként követik majd egymás a teherautók 
a 4-es metró Szent Gellért téri állomásánál. Júliustól 
ugyanis innen szállítják el az alagút építése közben ki-
termelt földet és itt engedik le az alagút betongyűrűit. 
A XI. kerületi politikusok a vízi szállítást szorgalmaz-
ták, a főváros azonban a közút mellett döntött, mert 
az olcsóbb. A teherautók azonban nem lakott terüle-
teken keresztül érik majd el a Szent Gellért teret. 

cikkünk a 2. oldalon

A földszállító 
teherautók elkerülik 
a lakóterületeket 

A távfűtés magas költségeinek mér-
séklésére a Főtáv Zrt. néhány éve ÖKO 
Programot indított, mely lehetővé 
tette a termosztatikus szabályozást a 
távhőszolgáltatásban. A fűtéskorsze-
rűsítés e formájával azonban eleinte 
kevesen éltek annak bonyolult és 
drága kivitelezése miatt. A prog-
ram támogatására újabb program 
született ÖKOPlusz néven, amely 
számos ponton megkönnyítette 
a beruházást a lakók számára. Az 
ötlet sikerét jól mutatja, hogy 2008–
2009-ben több mint 14 000 lakásban 
alakították ki az új rendszert. 

Ez történt a Frankhegy u. 1-6. szám alatti 
referenciaépülettel is, melynek fogyasztási 
eredményeit sajtótájékoztatón ismertet-
te Kovács Lajos, a Főtáv vezérigazgatója és 
Molnár Gyula polgármester. A háztömb az 
elmúlt évben lépett be az ÖKOPlusz prog-
ramba, azóta a Főtáv folyamatosan ellen-
őrizte a hőfogyasztási értékeket. 
 – A 19 egy időben korszerűsített épület 
tagjaként a Frankhegy utcai panel a mérések 
alapján több mint 20%-os megtakarítást ért 
el az új termosztatikus szabályozás segítsé-

ÖKOPlusz, költség mínusz
A fűtéskorszerűsítés eredménye kézzelfoghatóvá vált. Jövőre is él az 50+15 százalékos támogatás.

Tanévzáró

Júniusban egy rendezvénysátor és egy vendéglátóhely 
bezárását rendelte el Újbuda Önkormányzata a Cita-
dellán. Az intézkedést az Újbuda Nyugalmáért Civil 
Egyesület kezdeményezte, mert éjszakánként akkora 
zajt csapott a szórakozóhely, hogy a közelben lakók 
nem tudtak pihenni.

részletesebben a 2. oldalon

Újbuda bezáratta 
a Citadellán működő 
zajos diszkót

SZENTIVÁNÉJI
MULATSÁG 
GAZDAGRÉTEN

RÉSZLETES KÉPES TUDÓSÍTÁSUNK A 6. OLDALON

Július van, nyár. Már elhervadtak a ballagó 
diákoknak búcsúzóul, tanáraiknak, nevelő-
iknek köszönetképpen átadott virágcsokrok, 
szeptemberig csendesebbek az iskolák, kisebb 
a zsúfoltság a buszokon. A tévében nyári prog-
ramokat adnak, és talán a politikusok is kisebb 
hangerővel próbálják egymást túlkiabálni. 
 Minden évben egy újabb korosztály lép ki 
vagy be a búcsúbeszédekben kötelező „nagy-
betűs” életbe. A végzős diákoknak útravalóul 
adott mondatokat legalább ilyenkor, évente 
egyszer érdemes mindannyiunknak ismét vé-
giggondolni. Vessünk egy pillantást a saját, va-
lódi – ha úgy tetszik, kisbetűs – világunkra, és 
gondolkodjunk el azon, hogy a jótanácsokon 
túl otthonunkban, családunkban, munkahe-
lyünkön, mindennapjainkban megteszünk-e 
mindent azért, hogy a következő nemzedékek 
jobb, emberibb, élhetőbb világban élhessenek?   
Mi lehet a mi közös dolgunk, teendőnk ebben? 
A sok előttünk torlódó, megoldásra váró fel-
adat közül, melyek a legfontosabbak?
 Ha egy város, városrész életét, jövőjét 
nézzük, hasonló kérdéseket tehetünk fel ma-
gunknak. Bár a kedvezőtlen gazdasági helyzet 
csökkenti Újbuda mozgásterét is, abban sze-
rencsére a kerület lakói és képviselőik is egyet-
értenek, hogy egyik legfontosabb küldetésünk 
a gyermekek és a gyermeket nevelő családok 
számára a lehető legkedvezőbb életkörnyezet 
megteremtése és fenntartása. Magas színvonalú 
intézményrendszer és esély mindenkinek an-
nak igénybevételére. Egészséges lakókörnyezet, 
több és gondozottabb zöld terület, játszóterek, 
parkok és sportpályák, jó állapotú és korsze-
rűen felszerelt iskolák, óvodák, sportudvarok, 
biztonságos közlekedés, képzett és elhivatott 
pedagógusok az egyik oldalról, támogatott 
gyermekétkeztetés, egészségügyi szűrőprog-
ramok, a rászorulóknak nyújtott tankönyv- és 
szociális támogatási rendszer a másik oldalon. 
Újbuda városvezetése az elmúlt években is 
mindig fontosnak tartotta, hogy megfelelő szin-
tű saját bevételekről gondoskodjon, amelyekből 
a szűkös állami források kiegészítésével, helyi 
többletszolgáltatásokkal segíthette a városrész 
családjait, gyermek-és tanintézeteit. Ezen terü-
leten továbbra sem tervezzük a gondoskodás 
csökkentését, még akkor sem, ha a korábbinál 
sokkal több helyi pénzt kell fordítanunk erre.
 Gyermekeink jelene a mi közös, nemze-
ti jövőnk. Ha valamiért érdemes összefogni, 
dolgozni, tenni itt, Újbudán is, akkor az éppen 
ez. Így a ballagás, a virágcsokrok, az érettségik 
után talán élesebben, tisztábban látjuk, hogy 
mi is a mi közös dolgunk. Szép nyarat, jó pihe-
nést, jó munkát!

Molnár Gyula

A névvel fel nem vállalt levelek senkinek sem 
szimpatikusak, még akkor sem, ha lehet bennük 
igazság. „A ház lakói” aláírással érkezett levél 
arról szól, hogy a Hadak útja 4. társasház keleti 
oldalánál sportpálya épül, aminek nem örülnek 
az ott élők.  És különben is: több nyárfát vandál 
módon kivágtak, és a lakóknak még arra sem 
volt idejük, hogy lefényképezzék azokat. Másnak 
azonban volt ideje és dolga is ezt megtenni. 

Wágner József, az önkormányzat városüzemelteté-
si osztályvezetője arról tájékoztatott, hogy a Levegő 
Munkacsoport ugyanezzel a problémával már meg-
kereste őt, és miután bemutatta nekik a fákról készí-
tett képeket és a szakértői véleményt, ők maguk is 
belátták az eljárás helyességét. Ha egy ilyen hatalmas, 
belül beteg, elkorhadt fa magától kidől, az bizony 
emberi életet is követelhet. A körzet önkormányza-
ti képviselője, Budai Miklós pedig elmondta, hogy a 

sportpálya-felújítás lassan befejeződik, ami még hátra 
van az a környezet rendezése, szépítése növény- és fa-
ültetésekkel. A sportpálya, amiről szó van tehát évti-
zedek óta ott áll és működik. Az 
eredetihez képest kissé nagyobb 
lesz, hogy szabványos pályamé-
retet tudjanak kialakítani, és spe-
ciális sportpálya kerítést telepíte-
nek, ami nem csörög, ha rárúgják 
a labdát, mert nem érintkezik az 
oszlop fém része a kerítéstábla 
fémével. Zárható lesz, így éjszaka 
nem lehet használni, sem tivor-
nyázni rajta. 
 Budai képviselő lapunknak bemutatta azokat a le-
veleket, amelyekben a lakók kérték a pálya felújítását, 
egyben megerősítette: korszerű, modern, zajcsillapí-
tott, ellenőrzött pálya lesz. Hozzátette: sok helyen a 
lakók maguk vállalják a pályák nyitását-zárását, ezzel 

is biztosítva nyugalmukat. Ebben az esetben is szíve-
sen veszik a lakók közreműködését. – Az is igaz – tette 
hozzá a képviselő –, hogy mindig, minden esetben 
tiltakoznak a lakók,ha környezetükben felújítás, épít-
kezés zajlik, hiszen valóban kellemetlen az átmeneti 
időszak. Azonban az élet változik, a város gyarapo-
dik, szükség van a fejlesztésekre, a fejlődésre. Nagyon 
sokan örömmel használják majd a sportpályát. Azok 
pedig, akik most a pálya ellen vannak, ha látják, hogy 

a gyakorlatban megvalósul a fe-
gyelmezett használat, megszokják 
majd azt, és ahogyan Budai Miklós 
fogalmazott: reményei szerint ezek 
a lakók is használják majd. 
 A parkot egyébként 2005 óta 
folyamatosan újítja fel az Önkor-
mányzat: két játszótér után most 
került sor a sportpályára. Tervezik 
a következő ütemben a parki utak 
kialakítását, leülőhelyek építését. 

A következő szakasz előtt azonban ősszel lakossági 
fórumot szervez majd az Önkormányzat, hogy mint 
eddig is, a lakókkal egyeztetve, véleményüket figye-
lembe véve folytatódjék a program.                                                   

TR

Életveszélyesek voltak a fák 
Korszerű, modern, zajcsillapított, ellenőrzött pálya

gével, 
d e  a 

többi lakás átlag-
eredménye is elérte a 17%-ot. 
Ez azt jelenti, hogy éves szinten akár 30 ezer 
forintot is meg lehet spórolni a fűtésszám-
lán – fejtette ki Kovács Lajos, majd hozzá-
tette, az ÖKOPlusz program újabb körébe 
a mai napig 334 társasház és úgy 28 ezer 
lakás jelentkezett be, melyek többségénél a 
fejlesztés folyamata már elkezdődött.

folytatás a 3. oldalon

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában nemrégen ismerkedtek meg a következő tanév leendő elsőseinek szülei az intéz-
ménnyel és a pedagógusokkal. A tanulók különböző produkciókkal tették emlékezetessé a találkozót. Miközben az iskola 
ilymódon már a következő tanévre készül, a mostani elsősök kíváncsian várják, hogy az ünnepség után a tanító néni 
hogyan értékeli munkájukat. Ezt a pillanatot egészen biztosan minden diák nagyon várta már. 

Vakáció – tanév végi összeállításunk az 5. oldalon
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Négypercenként követik majd egy-
mást a teherautók a 4-es metró Szent 
Gellért téri állomásánál. Júliustól 
ugyanis innen szállítják el az alagút 
építése közben kitermelt földet, és 
itt engedik le az alagút betongyűrű-
it is. A XI. kerületi politikusok a vízi 
szállítást szorgalmazták, a főváros 
azonban a közút mellett döntött, mert 
az olcsóbb. A teherautók viszont nem 
a lakott területeken keresztül fogják 
elérni a Szent Gellért teret. 

Mire a mostani lapszámunk megjelenik, 
az egyik fúrópajzs valószínűleg már elér-
te a Fővám téri állomást, így a másik, az 
északi is elkezdheti a Duna alatti szakasz 
építését. Amint ez a szerkezet is kifúr 
150 métert, a pajzsokat a Szent 
Gellért téri állomásról fogják 
kiszolgálni az eddigi Etele tér 
helyett. Ez azt jelenti, hogy 
innen engedik le a felszín 
alá azokat a betongyűrű-
ket, amelyekből az alagutat 
építik, valamint itt emelik ki 
a földet, amit a pajzs fúr ki. A 
Szent Gellért tér egészen addig 
lesz a kiszolgáló állomás, amíg a 
pajzsok el nem érik a Keleti pályaudvart, 
a 4-es metró első szakaszának másik vég-
állomását. Ahhoz, hogy a betongyűrűket 
ide tudják szállítani, és a földet el tudják 
vinni, naponta átlagosan 170–180 teherau-
tó mozog majd a Műegyetem rakpartnál. 
 A kerületi politikusok többször til-
takoztak a közúti szállítás ellen Budapest 

vezetőinél – eredménytelenül. A terület a 
fővárosé, a behajtási engedélyeket is egy 
fővárosi tulajdonú cég adja ki. A koráb-
ban tervezett vízi szállítás nem terhelné 
az úthálózatot, viszont a beruházó szerint 
sokkal drágább, ezért nem támogatták 
azt. Molnár Gyula polgármester már két 
éve több levelet is írt a főpolgármesternek, 
amelyben a vízi szállítást sürgette, illetve 
elfogadhatatlannak nevezte, hogy a teher-
autók lakott területeken keresztül menje-
nek. A térség országgyűlési képviselője, 
Rétvári Bence is többször arra szólította 
fel Demszky Gábort, hogy vizsgálják meg, 
nem lehetne-e mégis vízen, uszályokon el-
szállítani a földet. 
 A főváros végül nem fogadta el a ki-

fogásokat és a közúti szállítás mellett 
döntött. Annyit azonban elértek 

politikusaink a tiltakozással, 
hogy a teherautók, amelyek 
számításaink szerint átlago-
san négypercenként járnak 
majd tele raktérrel, illetve 

üresen vissza, nem érintenek 
lakóövezeteket. A Szent Gellért 
tértől a rakparton indulnak 
délre, a Lágymányosi híd után 

kanyarodnak rá a Budafoki út-
ra, majd a 6-os út Duna-parti bevezetőjén 
át érik el az M0-s autóutat, onnan pedig 
az M1-es autópályát. A beruházó azt ígé-
ri, hogy a teherautók nem zavarják majd a 
lakókat, és figyelnek a környezetre is: a so-
főröknek például külön vécét telepítenek a 
kialakított várakozóhelyen.

 (gp)

Elkerülik a teherautók  
a lakóterületeket 

Júniusban egy rendezvénysátor és egy 
vendéglátóhely bezárását rendelte el 
Újbuda Önkormányzata a Citadellán. 
Az intézkedést egy civil egyesület kez-
deményezte, mert éjszakánként akko-
ra zajt okozott a szórakozóhely, hogy a 
közelben lakók nem tudtak pihenni.

Az Újbuda Nyugalmáért Civil Egyesület 
Lakos Imre alpolgármesterhez fordult az-
zal, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg: 
vajon jogszerűen működik-e a Citadellán 
lévő diszkó. A környéken lakók ugyanis 
az óriási hangzavartól, az állandó lükte-
tő, monoton dobhangoktól nem tudnak 
pihenni éjszakánként. Az alpolgármester 
az ügyben hatósági intézkedést kezdemé-
nyezett. Ennek eredményeként a kerület 
jegyzője elrendelte a szórakozóhelyek be-
zárását. Több helyszínelés is alátámasztot-
ta a lakók panaszait, így a csendháborítás, 
valamint a működési engedély hiánya in-
dokolta a jegyző döntését.
 A Citadellán lévő vendéglátóhelyek 
sorsa azonban nem egyértelmű. Az épü-
lettel kapcsolatos tulajdonosi jogokat a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gya-
korolja, a hatósági jogkör pedig – az épü-
letegyüttes műemléki védettsége miatt – a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz 
tartozik. Az Önkormányzat a helyzet tisz-
tázására ezekhez a szervezetekhez fordult, 
amelyektől egyelőre nem érkezett válasz. 
 A Citadella területén egyébként több 
ideiglenes vendéglátóhelyet is létesítettek 
azzal a szándékkal, hogy az úgynevezett 
Citadella Nyári Zenei Kulturális Fesztivál 

részeként idényjelleggel vendéglátóhelyet 
működtessenek. A fesztivál megrende-
zéséről szintén nincs hivatalos informá-
ció, az Önkormányzat ugyanis ebben a 
kérdésben is a már említett tulajdonosi 
és hatósági jogot gyakorló szervezetek 
állásfoglalására vár. Mindenesetre az ön-
kormányzat illetékesei szerint a több hó-
napos működés nem tekinthető alkalmi 

Az Önkormányzat bezáratta  
a Citadellán működő diszkót

Első helyen végzett az újbudai csapat 
a június 13-án megrendezett polgárőr 
közlekedésbiztonsági versenyen. Kerü-
letünket Kónya Gábor és Latyák And-
rás polgárőrök képviselték a Sas-hegy 
Polgárőr Egyesületből.

A csapat ezzel a győzelemmel megismétel-
te tavalyi sikerét. Újbuda rendőrkapitánya, 
dr. Balázs Norbert rendőr alezredes meg-
köszönte nekik a kiváló teljesítményt, és 
elmondta, azért is örül a Sashegy Polgár-
őr Egyesület tagjainak teljesítményének, 
mert ennek az egyesületnek a tagjaival na-
gyon szoros munkakapcsolatban állnak. 
 Az egyesület tagjai – egyedülálló mó-
don – minden nap jelentős létszámban 
segítik a kapitányság munkáját, illetve a 
XI. kerület teljes területén különböző fel-
adatokat látnak el. Ezt a lakosság egy része 
már észlelte is, és sok helyről köszönetet 
mondtak a Sas-hegy Polgárőr Egyesület 
tagjainak – tette hozzá Balázs Norbert.
 A kapitányságvezető elmondta azt is, 
hogy az egyesület segítsége nélkül jóval 
lassabban és kevésbé hatékonyan tudnák 
feladataikat teljesíteni.
 A BRFK Fővárosi Balesetmegelőzési 
Bizottság és a BRFK Közlekedésrendészeti 
Főosztály Forgalomszervezési és Megelő-
zési Osztály által szervezett verseny hely-
színe a Magyar Autóklub Közlekedésbiz-
tonsági és Oktatási Parkja volt. 
 A versenyen a budapesti kerületekben 
működő polgárőrszövetségek tagjai vettek 

részt. A megmérettetésen voltak elméleti 
és gyakorlati (vezetéstechnikai) feladatok 
is. Az elméleti részt Kónya Gábor hiba-
pont nélkül, Latyák András mindössze 
két hibaponttal teljesítette. A gyakorlati 
versenyen Gábor szintén hibapont nél-
kül ment végig a pályán, így egyéniben 
magasan verte a mezőnyt. Bár András-
nak nem sikerült hibátlanul teljesítenie a 
pályát, a szervezők így is kiemelték mint 
az esemény legtechnikásabb versenyző-
jét. Összesítésben a két újbudai polgárőr, 
akiket Szigeti Krisztina rendőr hadnagy, 
közlekedési kiemelt főelőadó készített fel a 
versenyre, megvédte bajnoki címét. 

R. M.

Ismét győztek  
az újbudai polgárőrök

Budapesti közlekedésbiztonsági verseny

Engedély nélkül működött a szabadtéri szórakozóhely a Gellérthegyen?

jellegűnek, ezért a szórakozóhelyeknek 
működési engedéllyel kell rendelkezniük, 
ilyet azonban egyik üzemeltető sem tud 
felmutatni. 
 Az ügyben tehát további vizsgálatokra 
és hivatalos állásfoglalásra van szükség, 
azonban a csendháborítás minden eset-
ben szabálysértésnek minősül.

B. A. 

A főváros az olcsóbb szállítás mellett döntött

KÉMÉNYSEPRÉS, BKV
A kéményseprés is drágul Budapesten 
júliustól az áfa emelése miatt. A Főváro-
si Közgyűlés a múlt héten döntött arról, 
hogy az éves díj egy egyedi gyűjtőké-
ménynél 71 forinttal, a működő gyűjtő-
kéménynél 158 forinttal lesz magasabb. 
Drágulnak a BKV viteldíjai. Egy jegy 
300 forint lesz, a havi bérlet 9400 forint-
ba, a tanulóké és a nyugdíjasoké pedig 
3700 forintba kerül majd. Az 5 százalé-
kos áfaemelés miatt júliustól többet kell 
fizetni Budapesten a víz- és a csatorna-
használatért, a szemétszállításért és a 
szennyvízszippantásért.

KÜLÖNDÍJ A LEVÁLÁSRA
Különdíjat vethetnek ki az önkormány-
zatok azokra a lakásokra, amelyek levál-
nak a távfűtésről – döntött az Ország-
gyűlés. Ha egyedi gáztüzelésre állnak át, 
akkor nőhet a szén-dioxid-kibocsátás, 
ezt pedig öt éven keresztül büntetheti 
az önkormányzat. A jogszabályt nem 
sokkal azután alkották meg, hogy az Al-
kotmánybíróság megsemmisítette azt a 
fővárosi rendeletet, amely szigorú felté-
telekhez kötötte a leválást a távfűtésről.  

1-ES VILLAMOS
Az Európai Unió 33 milliárd forinttal 
támogatja az 1-es és a 3-as villamos vo-
nal felújítását illetve meghosszabbítását. 
A beruházás összesen 44 milliárd fo-

rintba kerül, az uniós támogatáson kí-
vüli összeg a hazai önrész. Az 1-es villa-
mos vonalát 2011-ig meghosszabbítják a 
Budafoki útig, a teljes vonalon akadály-
mentessé teszik a peronokat, valamint a 
legkorábban épült szakaszon, a Bécsi út 
és a Kerepesi út között teljesen felújítják 
a pályát. Ezen felül néhány új, alacsony-
padlós villamost is vesznek a vonalra. 
Hasonló felújítást és bővítést terveznek a 
3-as vonalán is, szintén 2011-ig. 

PESTI FELSŐ RAKPART
A csatorna- és a vágányépítés után fel-
újítják a felső rakpartot a Batthyány tér 
és az Erzsébet híd között. A Fővárosi 
Közgyűlés arról határozott, hogy a ko-
rábbinál szebb és egységesebb lesz a sza-
kasz. A villamosmegállókat kikövezik, 
bokrokat telepítenek, végig felfestik a 
kerékpársávot, új padokat és szemete-
seket raknak a villamospálya és az alsó 
rakpart közötti sétányra. A vágányépí-
tést a jelen állás szerint augusztus elejére 
befejezik, ezután kezdődhet a munka. 
 
ÚJ CSUKLÓS BUSZOK
Megérkezett Belgiumból az első használ-
tan vásárolt csuklós busz. A Van Hool 
gyártól összesen 32, átlagosan nyolcéves 
csuklós buszt vett a BKV, hogy a legöre-
gebb járműveit lecserélje. Először átvizs-
gálják és honosítják az alacsony padlós 
buszokat, amelyekbe ezután klímabe-

rendezéseket és a jelenleginél nagyobb 
ablakokat szerelnek be. A Van Hool 
buszok ősztől szállítanak majd utasokat 
Budapesten. 

KEVESEBB BETÖRÉS
A korábbinál jóval kevesebb a betörés, 
a lopás és a rablás Óbuda azon részein, 
ahol tavaly térfigyelő-kamerákat telepí-
tettek. A III. kerületi rendőrség összeg-
zése szerint több mint felére esett a bűn-
cselekmények száma azokban a városré-
szekben, amelyekbe a 64 kamera belát. 
A kamerák hatókörén kívüli utcákban is 
csökkent a bűnözés, de kisebb mérték-
ben, így az óbudai rendőrök elsősorban 
ezekben az utcákban járőröznek.

ELISMERÉS PEDAGÓGUSOKNAK
Újbuda Önkormányzata a tanév végén 
megjutalmazza az oktatási, nevelési, 
szociális, egészségügyi és közművelődési 
intézmények vezetőit. Idén az Őrmezei 
Közösségi Házban tartották az ünnep-
séget, ahol Molnár Gyula polgármester  
elmondta, nyugodt évet zártak az ön-
kormányzati fenntartású intézmények, 
így elkezdődhet a felkészülés a követke-
ző évre. Az vezetői jutalmazás mellett a 
polgármester külön dicséretben részesí-
tett két leköszönő iskolaigazgatót. Szűcs 
Ágnes, a Törökugrató Általános Iskola 
és Csóti Márta a Domokos Pál Péter Is-
kola első embere kapott elismerést.

HÍREK A VÁROSBÓL

Tizenhat önkéntes vehetett át Emlék-
lapot a 60+ programban meghirdetett 
tudósítói tanfolyam elvégzéséért. A 
Média Műhely szervezésében nyolcan 
az írott sajtó, nyolcan pedig a rádió-
zás rejtelmeibe nyertek betekintést. 
Az ünnepségen elhangzott: élvezték, 
hogy egy számukra eddig olvasóként 
és rádióhallgatóként ismert szakmába 

nyertek bepillantást. Ennél még több-
re értékelték azt a közösséget, amely-
nek tagjai lettek. Cikkeik és riportjaik 
hamarosan megjelennek a www.
ujbuda.hu portálon, és hallhatók lesz-
nek a Civil Rádióban. A Média Műhely-
ben a tervek szerint folytatódik a tan-
folyam, amelyben a televíziós munka 
megismerésére is lesz lehetőség.   

Nem csak magukról adnak hírt 

Már 250 kérdőív elkészült a TÁRKI Köz-
vélemény-kutató Intézet munkatár-
sainak közreműködésével arról, hogy 
mi a kerületben élő idősek véleménye 
a nekik szóló szolgáltatásokkal kap-
csolatban. Újbuda Önkormányzata 
megbízásából ezerkétszáz embert 
kérdeznek meg egy 35 perces inter-
jú során. A kerületi idősek igényeire, 
élethelyzetére és elvárásaira kíváncsi 

az Önkormányzat, mivel a megismert 
vélemények alapján pontos kép alkot-
ható arról, milyen rendezvényekkel, 
aktivitást elősegítő programokkal 
javítható az idősek élete. A kutatás 
az Újbudai Önkormányzat 60+ prog-
ramjához, valamint az Újbuda vezető 
partnerségével zajló európai uniós 
Q-AGEING projekthez kapcsolódik. 
A kerület saját 60+ programjának és 

a nemzetközi összefogással zajló Q-
AGEING projektnek is célja, hogy a 60 
év felettieknek olyan lehetőségeket 
kínáljon, amelyek a saját aktivitásu-
kat elősegíti, hozzásegíti a 60 év fe-
lettieket az aktív, tartalmas élethez. A 
felmérés várhatóan július végén zárul, 
az eredményekről lapunkban részle-
tesen tájékoztatást adunk.

Az idősek igényeiről érdeklődnek
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Az Újbudán működő Jól-Lét Közhasznú Alapítvány harmadik alkalommal rendezte meg az apák 
napját a Feneketlen-tónál. A színes esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a szülői szerepek 
egyenlőbb megosztására, és megteremtse az apák ünnepének hazai hagyományát. A rendez-
vényen a gyerekeknek, az apukáknak és természetesen az anyukáknak is jutott szórakozási 
lehetőség: részt vehettek például egészségestáplálkozás-tanácsadáson, apa-gyermek futóver-
senyen és kosárlabda dobóversenyen, arcfestésen, megszemlélhették az „Apaság” c. fotópá-
lyázatra beérkezett képeket. V. Kulcsár Ildikó és Gerendás Péter osztották meg élményeiket, 
tapasztalataikat, a Szinetár Dóra–Bereczki Zoltán páros pedig a szülői szerepekről beszélt.

Apák napja a Feneketlen-tónál

A kutyák szeretnek futni. Vannak olyan 
gazdák, akik ugyancsak. Ők nem sétál-
tatják, hanem futtatják ebeiket. Ha már 
együtt mozognak, miért ne versenyez-
hetnének is? – ez a gondolatsor ered-
ményezte egy új sportág létrejöttét.

A kutyás futás nemcsak kedvtelés vagy 
viccelődés, hanem valódi versenysport, 
amelynek Európa- és világbajnoki futamai 
is vannak. Bár a világklasszisok csatái ha-
zánkban még nemigen ismertek, az Őrme-
zei Közösségi Ház és az Újbuda Torna Club 
nyár eleji rendezvényére igen sokan, majd-
nem harmincan neveztek. Többen, mint a 
korábbi margitszigeti versenyre.
 A győztes – ahogy várható volt – egy 
profi atléta lett, ezúttal azonban nem 
is annyira a dobogó, mint a részvétel  
öröme számított.

A futás amatőrjei között Kupper András 
országgyűlési képviselő és Drake nevű 
labradorja is elindult. A politikus becsü-
lettel teljesítette a távot kutyájával. A ver-
seny után a szapora pulzusszáma közben 
elmondta, bőven megelégszik azzal, ha 
Drake fürge és ügyes, hiszen eddigi ver-
senyei alapján Európa egyik legjobb mun-
kakutyájaként tartják számon. Ezúttal is 
inkább ő élvezte az iramot, nem a gazdi. 
 A Vasutas pályán rendezett futás után 
különleges kutyabemutatókat tartottak. Az 
ügyességi attrakciók mellett a sérült embe-
reket segítő hűséges ebek is bemutatkoztak. 
A lelkes kutya- és sportbarátokat elnézve 
úgy összegezhetünk: a kutyák amellett, 
hogy hűséges társak valódi mozgásra is 
motiválnak. Ne hagyjuk magunkat lehagy-
ni, rohanjunk utánuk, vagy velük. Megéri.

n. n.

Futás, kutyás!
Kutyás futás

Újbuda Önkormányzatának frissen 
alakult környezetvédelmi osztálya civil 
szervezeteket hívott meg a Polgár-
mesteri Hivatal nagytermébe, hogy a 
megújításra váró környezetvédelmi 
koncepcióról egyeztessen. Az egy 
hónapja indult osztály és a polgármes-
ter legfőbb célja, hogy a „Zöld Újbuda” 
elképzelés szellemében létrejövő új 
tervezet a civil szféra teljes bevonásá-
val valósuljon meg.

Tizennyolc nonprofit szervezet jelent 
meg azon a szakmai találkozón, amelyet 
Újbuda Önkormányzatának környezet-
védelmi koncepciójának megújításáról 
tartottak. Az ismert környezetvédő cso-
portok köréből többek között a Hulla-
dék Munkaszövetség, a Sas-hegyvédő 
és Gellérthegyvédő Egyesület, a Levegő 

Munkacsoport, az Energiaklub, de a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Környezetvé-
delmi Kara és a Corvinus Egyetem Ker-
tészeti Kara is képviseltette magát. Mellet-
tük az ifjúsági és kerékpáros szervezetek is 
meghívást kaptak. 

Molnár Gyula polgármester bevezető-
jében kijelentette, nem lenne szeren-
csés az előző tervezetet leporolni, 
ehelyett a Zöld Újbuda program-
ra alapozva újra kell gondolni a 
tervezetet. A Zöld Újbudával 
kapcsolatban kifejtette: ez egy 
olyan szemléletmódot takar, 
amelyet az Önkormányzat 
szeretne elterjeszteni a köztu-
datban. A program elsősorban a 
kerület 200 hektárnyi zöld felületének 
megőrzését, védelmét és növelését tűzte ki 
célul, de a városképet érintő hatásokat is 
figyelembe veszik benne. Ennek kapcsán 
megjegyezte, általában a beépítések miatt 
környezetvédelmi szempontból rosszabb 
helyzetbe kerülhet a városrész, ezért úgy 
kell szabályozni a városfejlesztést, hogy 
a funkcionalitást és az élhetőséget szem 

előtt tartva a közösségi érdekeknek kell 
dominálniuk. 
 Molnár Gyula a tervezett feladatok kö-
zött megemlítette a kiemelt közterületek 
(például: Sas-hegy, Bikás Park) megállapí-
tását, az illegális szemétlerakók felszámo-

Fórum a zöld(ebb) Újbudáért
Növelni és óvni kell városrészünk 200 hektárnyi zöldterületét

lását és azok újratermelődésének 
megakadályozását, valamint a 

szelektív hulladékgyűjtés fej-
lesztését.
 Az anyagiakra rátérve 
a kerület vezetője arról is 
tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy Újbuda jelentősen 
növelte a zöldprogramra 

jutó anyagi forrásokat, hi-
szen ma a kerület 160 millió 

forintot költ közvetlen módon a 
környezetvédelemre. A polgármester 

kifejtette, azt szeretné elérni, hogy a 
2010-es koncepció megszületése után a 
költségvetés 1 százalékát költhessék kör-
nyezetvédelemre, ami mintegy 270 millió 
forintot jelentene. 
 A polgármester hangsúlyozta, a 2010–
2016 közötti környezetvédelmi koncepció-
nak pontosan fel kell vázolnia a megoldá-
sokat, az ehhez szükséges és biztosítható 
erőforrásokat, valamint a szereplőket. Az-
zal folytatta, a tervezet kötelező elemeinek 
előkészítése után továbbra is széles körben 
szeretnének konzultálni a szakmával, a 
civilekkel, de a közvéleményt is bevonnák 
a munkába. Ennek hatékony megvalósí-
tására pedig egy Zöld Tanácsot hoznának 
létre, ahol a különböző szervezetek érde-
kei egyenlő esélyekkel jelennének meg. 
 Fodor Vince alpolgármester elmond-
ta, nagy előrelépésnek tartja Újbuda saját 
környezetvédelmi osztályának megala-
kulását, melynek legfontosabb feladata az 
új alapban meghatározott elvek és célok 
megvalósítása lesz. Az alpolgármester 
– miközben bemutatta az osztály munka-
társait – hozzátette, munkájuk során fo-
lyamatos és közvetlen kapcsolatot fognak 
tartani a civil szervezetekkel.
 A szervezetek saját területükön ígér-
tek előremutató lépéseket és örömmel 
üdvözölték a környezetvédelmi osztály 
létrejöttét. Többen azt is jelezték, szívesen 
szerepet vállalnának a Zöld Tanácsban. 
A részt vevő egyetemek együttműködé-
sükről biztosították az önkormányzatot a 
koncepció megalkotásában és különböző 
helyi programok megszervezésében. A 
HuMuSz és az Energiaklub pedig tájékoz-
tató anyagokat és tanfolyamokat ajánlott 
fel a közös munka érdekében.

T. D.

A Lánglovagok Egyesület tűz- és baleset-
megelőzési fotókiállítását egy héten keresz-
tül, június 18-ig lehetett megtekinteni a 
Savoya Parkban. A képek átfogóan mutatták 
be a tűzoltók hivatását. A vendégkönyvben 
mintegy 70 beírás olvasható. Ennek alapján 
kijelenthető, hogy a kiállítás elérte a célját, 
hiszen nagyon sok olyan érdeklődő tekintet-
te meg, aki eddig még nem volt tisztában a 
tűzoltók munkájával, annak veszélyeivel. A 
látogatók köszönetüket fejezték ki azért is, 
hogy a tragikus képeken keresztül megta-
pasztalhatták, a nemtörődömség, az emberi 
felelőtlenség mihez vezethet. Egy hozzá-
szóló pedig így jellemezte a lánglovagokat:  
„A tűzoltók erősek, bátrak és szexisek!”

A tűzoltók erősek, bátrak és szexisek

folytatás az első oldalról

Molnár Gyula polgármester az esemé-
nyen elmondta, a költségcsökkentés a 
válság idején különösen fontos, ilyenkor 
minden megtakarított forint kettőt ér, hi-
szen a családok helyzetét javíthatja. 
  – A pályázó kerületi lakók jelentős tá-
mogatással vághatnak bele a beruházás-

ba, hiszen a lakásonkénti átlag 150 ezer 
forintos összköltség 50%-át az állam 
2010-ig átvállalja, Újbuda Önkor-
mányzata pedig 15%-os támo-
gatással segíti a programra 
vállalkozókat. Erre a célra 
120 millió forintos vissza 
nem térítendő támoga-
tást írtunk ki, melyre 
221 ház már sikeresen 
pályázott – mondta el 
a polgármester, aki be-
szédében azt is kiemel-
te, még mindig maradt 
erre a célra 25 millió fo-
rint szabadon felhasznál-
ható keret, a most ébredő 
társasházak tehát még nem 
maradtak le semmiről.
 A fűtéskorszerűsítés a gyakorlatban 
egy 18 és 24 fok között állítható hőfoksza-
bályozó egység felszerelését jelenti, mely-
nek segítségével a lakók beállíthatják, mi-
lyen meleg legyen a lakásban. Választható 
opcióként pedig külsőleg felszerelt költ-
ségmegosztókat is elhelyeznek, amely az 
adott lakás egyéni fogyasztását méri, így 
tehát az ügyfél csak annyit fizet, ameny-
nyit valóban fogyasztott. Az ÖKOPlusz 
programban résztvevők ráadásul 10%-os 
alapdíjkedvezményben részesülnek 2008. 

...válság idején 
minden megspórolt 
forint kettőt ér...

januárig vissza-
menőleg, így a Főtáv 

szerint a 2–3 év alatt 
megtérülő beruházás nem 

jelent majd többletköltséget a felhaszná-
lóknak. A szolgáltatáscsomag részeként 
a távfűtő vállalat abban is megkönnyíti a 
lakók és a közös képviselők dolgát, hogy 
nem kell bajlódniuk a pályázatírással és 
a projektmenedzseléssel, mindezt a Főtáv 
végzi el. 
  – Komplett fűtéskorszerűsítésről ter-
mészetesen csak akkor beszélhetünk, 
ha a nyílászárók cseréje és a hőszigetelés 
is megtörtént. A Frankhegy utcában az 

Kovács Lajos igazgató és Molnár Gyula polgármester bemutatják a 
korszerűsítési program eredményét a Frankhegy utcában

ablakokat, ajtókat is rendbe tették, ami 
tovább csökkenti a hőveszteséget – tette 
hozzá Kovács Lajos. 
 A Főtáv közleményei azt is hangsú-
lyozzák, jelenleg olcsóbb ugyan a gáz, de 
hat hónapon belül megfordulhat a hely-
zet, valamint az áfacsökkentés és az ár-
szabályozó rendszer változásai is kedvező 
irányba mutatnak. A vállalat szerint pedig 
az sem mellékes, hogy a véges forrású gáz-
zal szemben a távhő biztosabb és környe-
zetkímélőbb megoldás az egyéni kazános, 
bojleres rendszereknél, amelyek költséges 
eszközöket és nagy helyet igényelnek.

T. D.

ÖKOPlusz, költség mínusz
FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS: Jövőre is él az 50+15 százalékos támogatás
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szággyűlési választókerületi választási 
irodája (Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806, 
204-2805) július 6-ától augusztus 19-éig 
hétfőtől szerdáig 10–16, csütörtökön 13–
18, pénteken 10–13 óráig tart nyitva.
15. OGY. VK: (Bartók Béla út 19., bejárat 
a Mészöly u. felől. Tel.: 466-6235) nyári 
szünetet tart, ügyeleti napok: július 16., 
július 30., augusztus 13. 16–18 óráig.
17. OGY. VK: (Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711) 
nyári szünetet tart, ügyeleti napok: július 
9., július 23., augusztus 6., augusztus 17. 
16–19 óráig.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. 
Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Júliusban és augusztusban a programok 
szünetelnek.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodája 
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u. fe-
lől) júliusban és augusztusban nyári szü-
netet tart. Az Ifjúsági Demokrata Fórum 
kerületi szervezetének elérhetőségei és 
legfrissebb hírei a www.idf-buda.hu cím 
alatt találhatók.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) július-
ban és augusztusban zárva tart. 

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti iro-
dája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 órá-
ig tart nyitva. A Magyar Fórum régebbi 
számai ingyen elvihetők. Szerdánként 
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Előzetes egyez-
tetéssel Kerekes Péter (20/5129-001) 
lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi- és 
jógaoktatást, Szalkai Péter (20/3768-468) 
fogyasztóvédelmi tanácsadást tart fo-
gyasztóknak és nem-fogyasztóknak.

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 várja 
az érdeklődőket.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány heti 2 al-
kalommal jogsegélyszolgálatot nyújt 
mindazok részére, akik egészségi állapo-
tuk, szociális helyzetük vagy etnikai ho-
vatartozásuk folytán hátrányos helyzet-
ben vannak. A szolgáltatás ingyenes. Az 
ügyfeleket kizárólag telefonos időpont-
egyeztetés alapján fogadja dr. Sebestyén 
Kálmán az Alapítvány jogásza a 785-
4355 telefonszámon. Helyszín: A Nem 
Adom Fel Alapítvány irodája (Villányi 
út 9. fszt. 6.) Félfogadás időpontja: hét-
főn 15–17, illetve csütörtökön 9–12 óra 
között.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ingyenes jogi tanácsadás indul polgári 
jogi tárgyú kérdésekben a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató 
u. 9.) minden pénteken 16–18 órá-
ig, előzetes bejelentkezés alapján. 
Bejelentkezés telefonon: 06/23/9-
50-165 vagy 06/30/415-1442. E-mailben: 
drkulcsarkrisztina@gmail.com.

  

Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az al-
polgármesteri fogadóórára az Igazgatási 
Csoportnál személyesen, vagy telefonon 
a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő 
fogadóórájára telefonos egyeztetés alap-
ján lehet időpontot kérni. Telefonszáma: 
06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. VK) július 9-én 
(csütörtök) 17 órakor tartja fogadóóráját, 
a Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első péntekén 17-től 
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Cirmos u. 8.). Tel.: 
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu. 
KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő kö-
vetkező fogadóórája szeptember első 
keddjén lesz.
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő szeptember elejéig 
szünetelteti fogadóóráját.
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő szeptember elejé-
ig szünetelteti fogadóóráját.

AZ MSZP KERÜLETI IRODÁINAK NYÁRI 
NYITVATARTÁSI RENDJE:
Az MSZP kerületi irodája és a 16-os or-

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
   Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.  
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.  
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).

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy az önkormányzati Ügyfélszol-
gálati és Okmányiroda felújítási mun-
kálatok miatt június 25-én 12 órától 
július 2-án 8 óráig zárva tart. Megér-
tésüket előre is köszönjük.

Placid atya életéről szóló könyvet mutatott be az Éghajlat Könyvkiadó a Himfy 
utcai Szent Imre-plébánián. A telt ház a könyv címszereplőjének népszerűségét 
mutatja, aki 93 évesen ma is alázattal dolgozik a kerületben. A dr. Olofsson 
Placid atyáról szóló kötetet Brückner Ákos Előd mutatta be. A könyv Placid atya 
felszentelésének hetvenedik évfordulójára készült  el. Olyan elismert emberek 
vetették papírra az atyáról szóló gondolataikat és élményeiket, mint Erdő Péter, 
Várszegi Asztrik, Schmidt Mária, Molnár Gyula, valamint Mádl Dalma és Rétvári 
Bence, akik tiszteletüket is tették az eseményen. Placid atya életútja példázat-
ként áll a hívek előtt: a kínok és szenvedések sem törik meg az igaz ember hitét.

A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete és a KDNP 
közösen emlékezett az 1950 és 1953 között a Hortobágyra kitelepítettekre 
a Szent Gellért téri Sziklakápolnában. Eötvös Péter, az egyesület elnöke 
és Rétvári Bence országgyűlési képviselő szólt az emlékezőkhöz. Ezután 
megkoszorúzták a kápolnában található emléktáblát, majd a résztvevők 
mécseseket gyújtottak a tízezer áldozat emlékére. Rétvári reményét fejez-
te ki, hogy jövőre, a hatvanadik évfordulón felavathatják a kitelepítettek 
szenvedéseire emlékeztető emlékművet is.

Emlékezés

Előkelő helyen jegyzik a kerület isko-
láit, ez is jelzi pedagógusaink kiváló 
munkáját, mondta lapunknak adott 
interjújában Bács Márton oktatásért 
felelős alpolgármester. 

Ön szerint hányasra teljesített az Önkormányzat 
az oktatási területen?

Remélem, egy erős négyest kapnánk… 
Összetett feladataink vannak és mind-
egyikben megpróbáltunk jól teljesíteni, 
olyan döntéseket hozni, amelyeknek kö-
szönhetően színvonalasabb oktatásban 
részesülnek a gyerekek. Két tucat oktatá-
si intézményünk van, amelyekre évente 
a költségvetésünk hozzávetőlegesen 40 
százalékát fordítjuk. Ahhoz, hogy ez a 
mintegy 9 milliárd forint a leghatéko-
nyabban szolgálja az oktatás ügyét, évről 
évre át kell gondolnunk, aktualizálnunk  
kell feladatainkat. 

A modern oktatási eszközökre marad forrás?

Nemrég döntött az Önkormányzat Okta-
tási Bizottsága arról, hogy nettó 35 millió 
forintot biztosítunk interaktív táblák be-
szerzésére. Már majdnem minden iskola 
kapott felajánlásként ebből, amellyel szí-
nesebbé, mozgalmasabbá és szemlélete-
sebbé tehető a tanítás. A tapasztalatok is 
azt mutatják, hogy a számítógépet a pe-
dagógusok is felfedezték, megszerették. A 
pedagógiai programok terén szinte min-
denütt érezzük az innovatív szemléletet, és 
ha ehhez a szükséges technikai háttérfelté-
telekkel is hozzá tudunk járulni, elértük a 
célunkat. Terveink szerint év végéig mind 

a tizenhét általános iskolánkban lesz leg-
alább két interaktív tábla.

Kerületünkben igen színes az iskolai paletta. 
Tudna általános véleményt alkotni az oktatási 
intézményeinkről?

Módszertani sokszínűség, friss szemlélet, 
nyitottság, gyermekközpontúság jellemzi 
az újbudai iskolákat. Intézményeink elis-
mertségéről a beíratott, nemcsak kerületi 
gyermekek magas száma árulkodik. Egy 
tavaly készített kompetenciamérés ered-
ménye szerint az újbudai iskolák átlaga 
meghaladja a budapesti kerületi intézmé-
nyekét. Számos olyan oktatási program-
mal dolgoznak pedagógusaink, amelyek 
árnyalják iskoláink színességet. Egyre 
több helyen alkalmazzák az úgynevezett 
projektmódszert, teret nyer a kooperatív-

oktatás. Erre jó példa a Bethlenhez tartozó 
Keveháza utcai iskola Montessori-mód-
szer alapján kialakított pedagógiai prog-
ramja. Ez óriási sikernek örvend. 

Két évvel ezelőtt kezdtek bele az iskolarendszer-
átalakítási programba. Mik a tapasztalatok?

Hosszú előkészítő folyamat után olyan 
végeredmény született, amelynek nyomán 
megindult a racionalizálás, a hatékony 
működtetés, a minőségi oktatás megőr-
zését és a hatékonyság elősegítését vezérlő 
munka. Mára mindhárom iskola-össze-
vonás a végéhez ért, az átszervezések után 
jól működnek az újonnan alakult oktatá-
si intézmények. A változás – ezekben az 
estekben az átszervezés – nehézségekkel, 
harcokkal járt együtt, ám úgy gondolom, 
mindenütt sikeres volt az integráció. To-
vábbra is figyelemmel kísérjük a gyermek-
létszám alakulását, az iskolák szakmai fej-
lődését, a helyi közösség életében betöltött 
szerepét. De mindenképp reagálnunk kell 
az új, kirajzolandó tendenciákra, még ak-
kor is, ha ez esetenként a korábbi döntések 
felülvizsgálatát, újragondolását jelenthe-
ti. Talán ez a „tantárgy” volt számunk-
ra a legnehezebb az utóbbi időszakban. 
Ugyanis számos érdekellentétet kiváltva 
kellett végigvinni az átalakítási folyama-
tot. Remélem, hogy ebből is jól vizsgáz-
tunk. Az elért eredményekben hatalmas 
szerep jutott a pedagógusoknak, akik tisz-
teletére immár ötödik alkalommal ren-
deztünk pedagógus estet. Akkor szűkebb 
körben, most nyilvánosan is szeretném 
megköszönni áldozatkész munkájukat. 

A. Sz.

A változás nehézségekkel is jár
Bács Márton, az oktatásért is felelős alpolgármester

A VICUS Közalapítvány nevében szél-
hámosok személyesen vagy telefonon   

bankszámlaszámot akarnak kicsalni 
idős emberektől. Ezúton közöljük, 

hogy a VICUS XI. Közalapítvány senki-
től nem kér utólag bankszámlaszámot, 

legfeljebb szolgáltatói ügyfélkódot.

FIGYELEM!

Placid atya 70 éve

A Fidesz- és a KDNP-frakció kezdemé-
nyezésének megfelelően rendkívüli 
testületi ülést hívott össze a polgár-
mester. Mivel az MSZP- és az SZDSZ-
frakció összesen két képviselője volt 
jelen, az ellenzéki oldalról pedig egy 
képviselő a Fővárosi Közgyűlésben ült, 
a testület határozatképtelensége miatt 
az ülés elmaradt.

Mindössze 18 képviselő érkezett a június 
26-i rendkívüli testületi ülésre, azaz keve-
sen voltak ahhoz, hogy az önkormányzati 
testület bármiben dönthessen. Mivel a tíz-
perces várakozási idő után sem lettek töb-
ben, Bács Márton kénytelen volt az ülést 
berekeszteni. Az alpolgármester ennek 
ellenére még nyilvánosan meghallgatta 
a Fidesz frakcióvezetőjének véleményét, 
aki arcpirítónak nevezte az MSZP- és az 
SZDSZ-frakció viselkedését. Kupper And-
rás utalt arra, hogy a teremben jelen lévő 
vállalkozók, oktatók, kerületi lakók abban 
a reményben jöttek el, hogy az őket érin-
tő ügyek napirendre kerülnek: az Iszlám 
Kulturális Központ, a szeszrendelet, illetve 
a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gim-
náziumba való beiskolázás ügyéről sze-
retett volna tárgyalni az ellenzék. Szintén 
ellenzéki előterjesztésként szerepelt az a 
javaslat, hogy Újbuda tízmillió forinttal tá-
mogassa a szabolcsi jégverés károsultjait. A 
Fidesz frakcióvezetője példátlan cinizmus-
nak nevezte azt, hogy a polgármester szán-
dékosan a Fővárosi Közgyűlés ülésével egy 
napra tette a tanácskozást, amikor egyi-
kük, aki fővárosi képviselő is, a kerületben 
nem lehet jelen. Ezért aztán a két MSZP-s 
képviselő biztosan kevés volt ahhoz, hogy 
a testületi ülést megtarthassák. Kupper 

András a demokrácia és a kerületben élők 
megcsúfolásának nevezte a polgármesteri 
oldal viselkedését, amelyet párhuzamba 
állított a kormányzó pártok országos po-
litikai kudarcával. A frakcióvezető arra 
a kérdésre, hogy az előző testületi ülésről 
való távolmaradásuk után jogosnak érzi-e 
a mostani felháborodást, azzal érvelt, hogy 
ők előre rögzítették, hogy választások heté-
ben soha nem tanácskoznak.
 Bács Márton alpolgármester szerint 
a nyár közepén nem könnyű egy testü-
letnél elérni, hogy határozatképes legyen, 
és valószínűleg a távol maradtak közül 
sokan nem is értettek egyet a rendkívüli 
ülés összehívásával és annak témáival. A 
tervezett napirendi pontok zöme ugyanis 
az előző testületi ülésen született döntések 
visszavonására vagy módosítására vo-
natkozott. Bács Márton szerint az előző 
ülésen lett volna alkalom ezekről, a most 
újratárgyalni tervezett kérdésekről vitat-

kozni, de ezzel a lehetőséggel nem élt az el-
lenzék. Most azért akartak testületi ülést, 
mert a múltkori döntések nekik nem 
felelnek meg, ráadásul az is jogos kérdés 
– fogalmazott az alpolgármester –, hogy a 
jobboldal miért akkorra hívat össze ülést, 
amikor maguk sem tudnak azon teljes lét-
számmal részt venni. A polgármesteri ol-
dal mindenesetre biztosította két fő jelen-
létét, amely a teljes ellenzéki oldal jelenléte 
mellett elegendő lett volna a határozatké-
pességhez.
 Bács Márton utalt arra is, amikor ta-
valy a Fidesz- és a KDNP-frakció soroza-
tosan határozatképtelenné tette az ülést 
pusztán hatalmi érdekek miatt, nem mér-
legelve a kerület működőképességének ve-
szélyeztetését. Akkor a határozatképtelen-
ség miatt számos szociális ügyben nem, 
vagy csak jelentős késedelemmel tudott. 
döntést hozni a testület.  

P. T.

Elmaradt a testületi ülés

MÉRLEGADATOK
A. Befektetetett eszközök:
28296
Tárgyi eszközök: 28296
B. Forgóeszközök: 16587
l. Követelések: 548
ll. Pénzeszközök: 16039
III.C. Eszközök összesen
( A+B): 44883
D. Saját tőke( I.+ll.): 42841
l. Induló tőke: 5975
ll. Tőkeváltozás: 36866
F. Kötelezettségek: 1451

Rövid lejáratú kötelezettségek: 
1451

G. Passzív időbeli 
elhatárolások: 591
Források összesen
(D+E+P): 44883
Összes közhasznú 
bevétel: 75818
Összes ráfordítás: 79989
Tárgyévi eredmény: 4171
A szervezet által nyújtott 
támogatások: 44715
1 % SZJA utalás: 223

A Xl. Kerület Közbiztonságáért  
Közalapítvány 2008. évi közhasznú  
beszámolójának kiemelt adatai (e Ft-ban):

Ezen bevétel a közhasznú célú ráfordítások növelését eredményezte.

Az Újbuda újság szerkesztősége, az Újbuda Média ügyfélszol-
gálata ( Szent Gellért tér 1-3., bejárat a Budafoki út felől) július 
13-tól július 31-ig zárva tart. Első nyitvatartási nap:  augusz-
tus 3., hétfő. Az ÚjbudaTV szerkesztősége (Csikihegyek utca 
13.) július 21 és augusztus 7 között tart zárva. Első nyitvatar-
tási nap: augusztus 10., hétfő. (Ügyeleti telefonszám : 06-
30-619-33-26, e-mailen folyamatosan fogadjuk leveleiket: 
media@ujbuda.hu)
Minden kedves olvasónknak szép nyarat kívánunk!

fotók: Dömök Viktória



GYERMEKEK 5ÚJBUDA 2009. JÚLIUS 1.

Minden ember életének meghatározó 
emléke az általános iskolai ballagása. 
A múlt héten az újbudai diákok is 
búcsút intettek az alma materüknek. 
A Grosics Gyula Sport 
Általános Iskolából az 
első végzős évfolyam 
távozott, így különö-
sen fájdalmas volt ez 
az alkalom a tanárok-
nak is. A Kelenföldiek 
Egyesülete két iskola 
tehetséges végzőseit 
könyjutalomban része-
sítette. 

Az előző héten minden 
kerületi általános isko-
la elbúcsúztatta végzős 
diákjait, így a Grosics 
Gyula Sport Általános 
Iskola is. – Számunkra 
különösen sokat jelent 
az idei ballagás, ugyanis 
most repülnek ki azok 
a fecskék, akik elsőként 
lépték át az iskola kapuját 
mint sportiskolások. Ezek a diákok kü-
lönösen a szívünkhöz nőttek, ugyanis ők 
végigkísérték, végigszenvedték velünk az 
iskola fejlődésének minden egyes moz-
zanatát. 2001-ben 267 fővel kezdtük az 
iskolát, ma pedig már 410-en vannak, és 
ezért külön köszönet jár a szülőknek, akik 

megbíztak bennünk. Idén 41 sportos diák 
ballag és remélem, hogy évről évre egyre 
többen lesznek, akik mind a tanulmányi 
eredményük, mind a sportteljesítményük 

tekintetében remekelni fognak – fogalma-
zott Kiss Mihály az iskola igazgatója, aki 
utoljára adta át az okleveleket és bizonyít-
ványokat az első sportiskolás nebulóknak. 
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyere-
kek jutalmazásához pedig mindig jól jön 
egy kis segítség. A Kelenföldiek Egyesülete 

Kirepültek az első sportos fecskék
41 diákot búcsúztattak a Grosics sportiskolában

Minden magyar iskolában befejező-
dött a 2008/2009-es tanév. A statisz-
tikai adatok szerint idén körülbelül 90 
ezren hagyják ott az általános iskolát 
országszerte és a legtöbben gimná-
ziumban tanulnak majd tovább. Igaz, 
évről évre kevesebben váltanak ilyen-
kor, ugyanis egyre népszerűbbek a 8 és 
a 6 osztályos gimnáziumok. 

Az újbudai Bethlen Gábor Általános Is-
kola és Újreál Gimnáziumban 18 éve in-
dították el a hatosztályos 
gimnáziumi képzést. 
– Mi a diákjainkat új-
reálos módszer szerint 
egyénre szabott tanterv-
vel oktatjuk. Külön öröm 
számunkra, hogy idén 
sikerült elnyernünk az 
ökoiskola címet, ez azért 
is nagyon fontos nekünk, 
mert már 19 éve terep-
gyakorlatokat tartunk 
a tanulóknak, és ez már 
beépült az életükbe – 
hangsúlyozta Bánáti Ist-
ván, az iskola igazgatója. 
Mint magyarázta, egy 
ökoiskola abban külön-
bözik az átlagostól, hogy 
nemcsak a tanításban ér-
vényesülnek a környezeti 
nevelés, a fenntartható 
fejlődés pedagógiájának 
elvei, hanem az iskolai élet minden terü-
letén. Így az intézmény működtetésében 
éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy 
a táborok szervezése során.

A Bethlenben az iskolai munkához több 
szálon kapcsolódik a helyi közösség. A 
szűkebb pátria környezeti értékeivel és 
gondjaival való megismerkedés is részét 
képezi a pedagógiai munkának, az iskola 
ezt oktatási programjába is beillesztette. 
 Az intézményben a környezeti neve-
lés mellett az egészséges életmódra neve-
lést is fontosnak tartják. Így az idei tanév-
záró ünnepségen egészségbizonyítványt 
is kaptak a tanulmányi értesítő mellé a 
Bethlen diákjai. Az okleveleket azok a 

tanulók vehették át, akik részt vettek az 
Újbuda Önkormányzata által támogatott 
szűrővizsgálatokon, melyet a Főnix-Med 
Zrt. szervezett az oktatási intézmény 6., 

Egészségből is jelest kaptak
Egészségbizonyítvány is jár a tanulmányi értesítő mellé a Bethlen diákjainak

ÖKOISKOLA: A Bethlen iskola 211 diákja vett részt az egészségügyi szűrővizsgálatokon

8. és 10. évfolyamos tanulói számára. 
 A négyórás képzésben a 6. és 8. évfolya-
mon összesen 211 diák vett részt, melyet egy 
egészségügyi szűrés követett. Ezen vérnyo-
más, légzési funkciókat, testtömegindexet, 
látást, hallást és EGK-t mértek a diákoknál. 
Ennek eredményét az év végi bizonyítvány 
mellé kapták meg a tanulók. A 10.-11. osz-
tályosok egy 16 órás tanfolyamon mélyít-
hették el tudásukat, amelynek végén hu-
szonöt nebuló eredményes vizsgát tett. Ez 
egyenértékű a jogosítványhoz szükséges 

elsősegélyvizsgával. 
     A Főnix-Med Zrt. 
azt tervezi, hogy a 
későbbiekben min-
den évben elvégezné 
a 6. 8. és 10. évfolya-
mosok szűrését, így 
a szülők folyamato-
san nyomon követ-
hetnék gyermekük 
egészségi állapotá-
nak alakulását. 
     A bizonyítvá-
nyokat a tanévzáró 
ünnepélyes esemé-
nyén, június 15-én 
adták át. Az okleve-
leket Bács Márton 
alpolgármestertől 
vehették át a tanu-
lók, aki reményét 
fejezte ki, hogy a 
jövőben újra megis-

métlik a szűrővizsgálatokat, és több iskola 
is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. 

Kelemen Angelika

Két általános iskola udvarán sza-
badidős parkot hoz létre Újbuda 
Önkormányzata. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak professzionális sporteszkö-
zöket, hanem például pihenőhelyeket, 
grillezőket, sakkasztalokat is telepíte-
nek a most még rendezetlen szabad 
területekre.

A kerület két meghatározó iskolája, az 
albertfalvai Petőfi és a gazdagréti Török-
ugrató Általános Iskola udvarát alakítják 
át először. – Elsősorban nem az élsport fel-
tételeit akarjuk kialakítani ezekben az is-
kolákban, hanem azt szeretnénk, ha olyan 
közösségi terek jönnének létre, amelyek az 
iskolán kívüli időszakban is alkalmasak 
lesznek családi programok szervezésére 
– mondja Lakos Imre. Az alpolgármester 
szerint ezek a parkok hétvégén is nyitva le-
hetnének, még akkor is, ha a nyitva tartás 
– a felügyelet és a takarítás miatt – pénzbe 
kerül az önkormányzatnak.
 Az új udvarokat teljesen átépítik. A 
tervek szerint a korszerű sportpályák mel-
lett piknikasztal grillezővel, sakkasztal, 
játszótér, kis faház és rengeteg növény kap 
helyet a területen. Természetesen a keríté-
sek és a világítás is megépül. Az új sport-

pályák egyébként 
arra is alkalma-
sak lesznek, hogy 
profi versenyeket 
rendezzenek az 
iskolákban. Kosár-
labda, streetball, 
kézilabda, röplab-
da, távolugrás, at-
létika első osztályú 
pályáit építik meg. 
 Tek i nt ve , 

hogy az új udvarok funkciója kiszélesedik, 
az új adottságok új közösségi programok-
ra is lehetőséget adnak. Lakos Imre szerint 
ezek szervezésében az intézményekben 
dolgozók fantáziájára, a pedagógusokra, 
a szülői munkaközösségekre, valamint a 
diákönkormányzatokra is lehet számítani. 
Nagyon fontos, hogy ezeken a helyeken 
alsósok, felsősök és felnőttek is megtalál-
ják a nekik való szabadidős elfoglaltságot. 
 A két iskolaudvar vélhetően már a 
következő tanév elejére elkészül, és ha 
beválik, a program folytatódik. Az alpol-
gármester úgy gondolja, valamennyi vá-
rosrészben legalább egy iskola udvarának 
átépítését meg kell oldani.

B. A.

Több mint sportudvar 
Új tanév, új park

Érkeznek a szülők és a rokonok a Grosics sportiskola első ballagására

épp ezért néhány éve úgy döntött, minden 
tőle telhetőt megtesz azért, hogy a tehet-
séges gyerekek ajándékokkal térhessenek 
haza. Így a civil szervezet idén is három-

három könyvutal-
vánnyal támogatta 
a Keveháza Utcai 
Általános Iskola 
kitűnő tanulóit, 
valamint a Grosics 
Gyula Sport Álta-
lános Iskola legsi-
keresebb sportolóit. 
– Bár szívünk sze-
rint minden kerüle-
ti gyermeket támo-
gatnánk, sajnos a 
mi lehetőségeink is 
korlátozottak, ezért 
úgy döntöttünk, 
hogy a két iskola 
legjobban teljesítő 
három diákját ju-
talmazzuk, vala-
mint átvállaljuk 
10-10 nehéz anyagi 
körülmények között 

élő család gyermekeinek táboroztatását. 
Reméljük ezt a hagyományt az elkövetke-
zendő években is tudjuk majd teljesíteni – 
nyilatkozott az Újbuda Médiának Németh 
Katalin, a Kelenföldiek Egyesületének 
elnöke.

K.A.

Lakos Imre

Kitűnően érettségizőket köszöntött múlt pénteken Molnár Gyula polgármester az önkor-
mányzat épületében. Az újbudai kitűnő középiskolások emléklapot és ajándékkönyvet 
vehettek át a kerület első emberétől. A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta a tanulás 
fontosságát, hiszen csak a magabiztos tudás nyújthat előrelépést az életben. Molnár Gyula 
külön köszönetet mondott a diákok szüleinek és pedagógusainak, hiszen a gyermekek sike-
re az ő sikerük is. A hölgyek ennek elismeréseként virágot is kaptak.  

Kitűnő érettségizők

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM 
Finszter Balázs
Káel Kinga Gabriella
Kisbej Balázs
Kovács Renáta
Nagy Vendel
Ravasz László
Schlosser Bence
Pintér Karina

Kárász István
Pásztóy Adrienn
Reinitz Dorottya
Szeles Renáta
Benedek Péter
Horányi Dávid
Jakubecz Viktória
Kiss Alexandra Ivette
Koncsár Péter

Németh Zita Eszter
Rab László
Tury Henrietta
Tóth Patrik

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM 
Kovács Esztella
Balogh Zsolt

A Mozgolóda Óvoda Közhasznú Alapítványa 
köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 

1%-val támogatták óvodánkat!
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Szent Iván éjjelének eljövetele immár 
hat éve a múzeumok szerelmeseinek 
is megdobogtatja a szívét. A nyári nap-
fordulóhoz legközelebb eső szombat 
éjszakáján ugyanis ingyenesen láto-
gathatók a tárlatok. 

Június 20-án idén is számos mozgalmas 
és aktív program várta az érdeklődőket: 
tűzzsonglőrködés, tánc- és színielőadások, 
különleges performanszok, zenei műso-
rok egyvelege zajlott országszerte a Múze-
umok Éjszakáján. 
 A felmérések szerint a rossz idő elle-
nére is meghaladta a 300 ezret a tárlatok 
látogatóinak száma, az eddigi információk 
alapján a fővárosban több mint 165 ezren, 
vidéken pedig több mint 123 ezren voltak 
kíváncsiak valamelyik rendezvényre. Az 
égiek nem voltak kegyesek, a zuhogó eső 
miatt a tavalyihoz képest főleg ott csök-
kent a látogatószám, ahol sok szabadtéri 
programmal várták a közönséget.
 Így például a látogatottsági toplistát 
2008-ban vezető Mezőgazdasági Múze-
umban a tavalyi csaknem 20 ezerről idén 
11 ezerre csökkent a fesztiválozók száma. 
Hasonló zuhanást szenvedett a Millenáris 
Park, ahol csaknem felére, 7500-ra esett 
vissza az érdeklődök száma. 
 Az Iparművészeti Múzeumban ugyan-
akkor – ahol az üvegcsarnokban kialakított 

réten, az időjárás viszontagságaitól védve 
szórakozhattak a vendégek – jelentősen 
nőtt a látogatók száma. Az intézmény két 
filiáléjával, a Hopp Ferenc-, valamint a 
Ráth György-múzeummal együtt idén 
mintegy 14 ezer érdeklőt csábított el. 
 81 budapesti és 179 vidéki helyszínen 
mintegy kétezer programmal várták az ér-
deklődőket, tavaly eközben még csak 70 fő-
városi és 160 vidéki múzeumba nyerhetett 
bebocsátást a múzeumlátogató közönség. 
 Az idei Múzeumok Éjszakáján két 
újbudai intézmény, a Molnár-C. Pál Mű-
terem-Múzeum, valamint a Műegyetem 
könyvtára is nyitva állt a látogatók előtt. 
A 25 éve alakult Műterem-Múzeumban 
már pénteken este elkezdődtek a progra-
mok: Dér Denisa színművésznő a ’30-as 
éveket elevenítette fel halhatatlan békebeli 
slágereivel. Június 20-án egy kerekasztal-
beszélgetést rendeztek „Akkor is válság 
volt” címmel, amelyben a 115 évvel ez-
előtt született magyar képzőművészekről 
(Aba-Novák Vilmos, Molnár-C. Pál, Patkó 
Károly, Szőnyi István) és a Római Magyar 
Akadémiáról esett szó. A névadó állandó és 
időszakos tárlatán túl a Tavasz Terembe is 
várta az érdeklődőket, ahol az „Aba-Novák 
Ritkaságok” című kiállítást tekinthették 
meg. A programok között szerepelt még 
filmvetítés, tárlatvezetés és koncert is.

Kelemen Angelika

A legrövidebb éjszaka
Több mint háromszázezer múzeumlátogató

Még az előtérben is ülőhelyeket kellett 
elhelyezni, annyian voltak kíváncsiak az 
MKM Kelenvölgyi Férfikórusa koncertjére 
a Kelenvölgyi Közösségi Házban. A fennál-
lásának 75. évfordulóját ünneplő együttes 
előadása méltónak bizonyult a dicső múlt-
hoz. A koncert alatt a háttérben kivetítőn a 
magyar együttes múltjából láthatott képeket 
a közönség. A nézők tapsviharral, bravó kiál-
tásokkal ünnepelték az előadást. A műsor-
ban vendégként fellépett a norvég Notoddon 
Mannssengerforeninig kar is, bizonyítva a 
kelenvölgyi kórus nemzetközi elismertségét. 
Ahogy ilyenkor mondani szokták, újabb 75 
évet kívánunk!

Kis ház, nagy 
koncert, szép 
évforduló

A hagyományos Szentivánéji kispályás 
labdarúgótorna keretében június 20-án 
délután rendezték meg először a Bizton-
ságunkért Futball Kupát, amelynek véd-
nöke a Biztonságunkért Alapítvány volt. 
Újbuda Önkormányzata, a kerületi 
rendőrkapitányság és az újbudai szülők 
mellett az Új Rend Újbudán, valamint az 
EC FC csapatai mérhették össze tudásu-
kat immár műfüvön, a Csíki-hegyek ut-
cai iskola sportpályáján. Újból találkoz-
hattak tehát a „régi” ellenfelek, hiszen a 
kelenföldi majálison néhány napja már 

összecsaptak egymással. Akkor a forró-
ság, most a fel-feltámadó, kellemetlenül 
szitáló eső tette próbára a csapatokat. 
Szöllősi Tamás, a torna koordinátora 
így összegezte a tornát: a végeredmény 
igen kiélezett volt, hiszen a papírforma 
szerint legjobbnak ítélt BRFK. XI. kerü-
leti parancsnokságának csapata csupán 
jobb gólkülönbséggel tudta maga mögé 
utasítani Újbuda Önkormányzatának 
gárdáját. Hét góllal gólkirályként Piecs 
László a győztes csapatból került ki, míg 
a legjobb támadó játékos díját megér-

demelten Vladár László kapta Újbuda 
Önkormányzata részéről. Emellett még 
három különdíjat is kiosztottak.
Szőllösi azzal folytatta, tíz mérkőzésen 
35 gól esett, és ez találkozónként 3–4 
gólos átlagot jelent. Igazán színvonalas, 
kívülállónak is tetsző küzdelmet láthat-
tunk szombat délután Gazdagréten. A 
labdarúgást is népszerűsítette e délután. 
Az alapítvány által felajánlott díjak 
mellett egyébként a résztvevők a Suzuki 
Plusz különdíjait is átvehették.

Vendégh Zsolt

„Biztonságunkért Futball Kupa”

Szentivánéji mulatság 
Gazdagréten

25 éves a lakótelep és az ÚjbudaTV, az egykori TV11

Ugyan a szerelmesek kiváltságaként 
hagyománnyá vált tűzugrásban a 
hatvanon túliak nem vettek részt, 
de vidáman múlatták az idő a gaz-
dagréti Szentivánéji Bulin megjelent 
idősebbek. Az Önkormányzattal közös 
sátorban, ahol a 60+ programról is 
tájékoztattak, bemutatkoztak a város-
rész szomszédsági önkéntes segítői. 
Programok is kísérték a hétvégét, ám 
a legfontosabb mégis a találkozás, az 
egymással beszélgetés és a kikapcso-
lódás volt.

A Gazdagréti Közösségi Ház szervezé-
sében most is sokakat vonzott a sakk-
szimultán: a legifjabb játékos 8, a legidő-
sebb 78 éves volt. Emellett két sporttal, a 
petanqe-al és a nordic walkinggal ismer-
kedtek az érdeklődők. Hatalmas sikert 

aratott egy új kezdeményezés, a 60+ divat-
bemutató. Az ötletgazda, stylist és koreog-
ráfus szerepét is vállaló Jenei Ilona, a kö-
zösségi ház vezetője lapunknak elmondta: 
még hetven év feletti modell is volt az idő-
sebb korosztály tizenöt vállalkozó kedvű 
hölgye között. A retró jegyében színes, 
vidám ruhákat láthattak az érdeklődők a 
jó hangulatú mustrán, a kényelmes, sza-
badidős viseletet, amely az aktív pihenést, 
az idős korban is fontos egészséges, spor-
tos életmódot jelképezte, támogató cég 
biztosította. 
 A közösségi ház egyébként számos 
szabadidős programot kínál egész évben. 
A sakk- és kártyaklub mellett lehetőség 
van ízületet kímélő tornára, amelyben 
gyógytornász nyújt segítséget. Emellett 
angol gyakorló társalgási klub és könyvbe-
mutatók színesítik a közösségi ház életét.

Kikapcsolódás hatvan felett
A Szentivánéji Buli jó alkalom volt arra 
is, hogy a szomszédsági önkéntes segítők 
bemutatkozzanak – tudtuk meg Müller 
Rezső önkéntestől. A városrészben jelen-
leg tizenkét aktív segítő munkálkodik, 
tevékenységükről kis információs füzetet 
is megjelentettek. A szomszédsági önkén-
tesek kérdőívet is készítettek az alkalom-
ra, amelyben arról kérdezték az időseket, 
hogyan vélekednek Gazdagrétről a szá-
mukra fontos ügyekben, úgy mint egész-
ségügy, tisztaság, nyugalom, kulturális 
élet. A beszélgetések és a kérdőív kitöltés 
célja is az volt, hogy olyan kapcsolatok 
alakuljanak ki, amelyek nyomán egy-
másra találnak azok az aktív idősek, akik 
szeretnének részt venni a szomszédsági 
önkéntesek munkájában, kapcsolódva a 
60+ programhoz.

Sz.A.

Egész héten ragyogó napsütés volt, de 
mindennap hallgattuk a rádióban, tévé-
ben, hogy a hétvége rossz időt ígér. Szom-
baton csaknem megfagytunk, a kitartóan 
szemerkélő esőben megfáztunk. Aztán 
estére megjött a vihar, amely azért közel 
sem volt olyan, mint a rákövetkező hét 

csütörtökjének jégverése. Ahhoz azonban 
elég volt, hogy az utcabál elmaradjon, a 
Calypso dolgavégezetlenül tért haza. A 
koncerteket még meg tudtuk hallgatni, 
aztán nagyon gyors pakolásba kezdtünk. 
Vasárnap megkegyelmezett az ég. Déltől 

egyre többen és többen jöttek, délután 
már a rendezvény területén található vala-
mennyi szolgáltatást igénybe tudták venni 
a látogatók. A már megszokott családi és 
gyermekprogramok, kézműves-foglalko-
zások mellett mesterségbemutatót is tar-
tottunk: a „kihelyezett” kovácsműhelyben 

egész nap volt érdek-
lődés, hiszen a patkó-
szegkészítés, a nyíl-
hegykalapálás, a forró 
vas alakítása és for-
mázása hagyományos 
módon – nem hétköz-
napi látványosság. Az 
idei családi hétvégén 
a Mesés Kelet elevene-
dett meg, így Gazdag-
réten is voltak janicsá-
rok és hastáncos nők, a 
kígyót pedig meg lehe-
tett simogatni. A kígyó 
talán nem annyira – 
de  a gyerekek nagyon 

élvezték ezt a tevékenységet. A vasárnap 
délutáni és esti fellépők lázba hozták, vagy 
éppen megnevettették a közönséget. A 
Unique és a Groovehouse melegített be, az 
Irigy Hónaljmirigynél már egy gombostűt 
sem lehetett leejteni a nézők közé. Aztán 

a gazdagréti csillagos estében felcsendült 
az olasz–magyar, Erox Martini érdesen sej-
telmes hangján a „Lasciate mi cantare”, és 
a buli ezzel csúcsra járatódott. Erox éppen 
fel akarta konferálni a következő számot, 
amikor az első sorokból 
valaki azt kia-
bálta „egy dalt 
szeretnék kér-
ni”. Az énekes 
csak annyit 
mondott: „jövök”, 
meghallgatta a 
kérést, és kép-
letesen a lakó-
telep vendége lett Gianni 
Morandi is. A koncertek végén a szomba-
ton elmaradt máglyagyújtás is megtörtént, 
még ki lehetett használni a vidámpark adta 
játéklehetőségeket és tíz órakor minden el-
csendesedett. A gazdagrétiek azt mondják, 
nem szabad jubileumokat ünnepelni, mert 
akkor mindig rossz idő van. Ez azt is je-
lenti: nem szabad az idő múlásával foglal-
kozni. Abban kell megtalálni az örömöt, 
minden szépet és jót, ami az adott pilla-
natban van. Megfogadható városrészi böl-
csesség. Jövőre tehát nem jubileum, hanem 
jó idő lesz.

Vincze Kinga

fel akarta konferálni a következő számot, fel akarta konferálni a következő számot, 
amikor az első sorokból 

mondott: „jövök”, 

lett Gianni lett Gianni 
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története.

ARTALAKULÁS GALÉRIA 
Brassó út 91.
JÚLIUS 4. 17.00 „Az alkotóember arra szövet-
kezik saját magával, hogy ne hagyja úgy a 
világot, ahogy találta” c. Bálványos Huba gra-
fikusművész tiszteletére rendezett kiállítás 
megnyitója. Megtekinthető JÚLIUS 20-ÁIG.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚLIUS 6-ÁIG Fiók János a 2008. évi Vizuális 
Művészeti Hónap díjazottja – Szentendre 
varázsa című kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
JÚLIUS 24-ÉIG Sipos Marica szobrászművész 
alkotásai tekinthetők meg munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚLIUS 3-ÁIG Győri Zsolt festőművész 
Gépzelet című kiállítása. Megtekinthető 
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 

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

JÚLIUS 1. Tetőterasz: Vodku, Paganza.
JÚLIUS 2. 21.00 22.00 Pálfi Bözske és a Lóvé 
Banda, Zomie Disco. Tetőterasz: A38_MNML: 
Kühl, Sikztah, Collins and Behnam.
JÚLIUS 3. 21.00 Tetőterasz: Lollipop & 
SpinThatShit presents: Nhan Solo (DE); 
Datascent; Stereo Killaz; Rave Klub DJs; 
Glideside; Killb3rt. JÚLIUS 4. 21.00 Tetőterasz: 
Hairy presents Le Frenetics: Martin Stirrup 
(NL), Andre, Beta, Duel. JÚLIUS 5. 21.00 
Tetőterasz: JZA & The Fantastiks, DJ Feka.
JÚLIUS 7. 21.00 Tetőterasz: SalsA38 DJ.
JÚLIUS 8. 21.00 Suhancos. 
JÚLIUS 14. 21.00 Tetőterasz: La Fanfare en 
Pétard.

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

KEDD 14.00 Döngicsélő Nyugdíjasklub, Salsa 
rueda 19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 
Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 
10.00 „Fitt” torna. SZERDA 16.00 Albertfalvai 
Polgárok Köre, 19.00 Szenior táncrendklub.
CSÜTÖRTÖK Karibi táncok 19.00 kezdő, 20.00 
haladó, 21.00 Salsaklub. 
PÉNTEK Standard és latin társastánc 19.15 
kezdő, 20.15 haladó.

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

Nyári nyitva tartás: 
AUGUSZTUS 2-ÁIG a Budapesti Művelődési 
Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Kelenföldi könyvtára hétvégenként a nyári 
karbantartási munkálatok miatt zárva tart. 
AUGUSZTUS 1–16-ÁIG csak információs ügyelet 
működik hétköznapokon 9–17 óra között (a 
földszinti közösségi tér is zárva tart).

CISZTERCI SZT. IMRE  TEMPLOM
Villányi út 25.

JÚLIUS 5. 19.00 Victoria: Missa O magnum 
mysterium, valamint reneszánsz motetták. 
Közreműködik a Wadham kollégium kórusa 
(Oxford, Anglia).

KEDDTŐL PÉNTEKIG 9–17 óráig, MINDEN 
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10–16 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
JÚLIUS 3. 17.00 „Képnapló” – Mendlik Lajos 
emlékkiállítás. A tárlat OKTÓBER 10-ÉIG 
látogatható. NOVEMBER 21-ÉIG „A modern 
diszkobolosz” című kiállítás Molnár-C. Pál 
sporttárgyú újságrajzaiból és fametszeteiből. 
Az intézmény júliusban és augusztusban 
előzetes egyeztetéssel látogatható.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBER 3-ÁIG Kovács-Gombos Dávid 
festő ,,Helyek” című kiállítása látható. A tár-
laton Győrffy Ákos költő versei is olvashatók, 
melyek a képek inspirációjául szolgáltak.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚLIUS 15-ÉIG Mezőtúri Impro Fotóklub 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap 
15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. 1. em. 
JÚLIUS 16. 18.00 Kovács-Gombos Dávid 
festőművész kiállításának megnyitója. A 
tárlat megtekinthető SZEPTEMBER 10-ÉIG, 
hivatali időben.

XI. KER. 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.
 

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

HÉTFŐ 17.30 Hatha jóga. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 
10.00, 15.00, 16.00 Nyugdíjastorna. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Gerinctorna. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 19.15 Ír sztepp. KEDDEN 10.00 
Csikung. VASÁRNAP 15.00 Nosztalgia 
klubdélután. AUGUSZTUS 15. 8.00–13.00 
Babaruhabörze.

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

SZERDA 17.20 Corrisus klub. JÚLIUS 2., 
7., 9. 10.00 Bábokkal Meseországban 
– bábjátszóház a Szüni Dödő programok 
szünet nélkül keretében.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073

JÚLIUS 4. 19.00 a Budapesti Vonósok kamara-
együttesének koncertje.

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

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna.
HÉTFŐ 18.00, SZERDA 17.00 Pilates.  KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi tanács-
adó munkatársának ingyenes jogi képviselete.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00 Balett iskola 
9–13 éveseknek. SZERDA 19.00, PÉNTEK 18.00 
Pingpongklub. VASÁRNAP 8.00 Katolikus 
szentmise, 15.30 Goldance tánciskola. 
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-
Magyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
JÚLIUS 13–17. Vál-völgyi Szenior Művészeti 
Alkotótábor: Tarka Színpad.

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

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30  
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Szülés utáni formába hozó torna. SZERDA 
10.00 Izgő-mozgó gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 
17:00 Kreatív drámaműhely. MINDEN HÓ 

UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.

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

Öveges József-emlékterem és kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű-, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjúfilm vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZI PROGRAMOK

BUDAFOKI 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 PÉNTEK  18.00 
Ifjúsági óra VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek 
bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet 
és gyermek istentisztelet.  MINDEN HÓ 2. 
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség. 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 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30  
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. 
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30 
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 
9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 
11.00, 18.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
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.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

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

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est.  MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 
18.30 Házas- és szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. 
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek.  KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP litur-
gia, illetve szentmise váltakozva 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér. KEDD 
19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30 
Katekézis.

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 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 beszélge-
tése (Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 órai 
szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás a Jézus 
Szíve oltárnál. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra 
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót 
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért.
JÚLIUS 2. Szűz Mária látogatása 
Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony). 18.30 
Szentségimádás papi és szerzetesi hivatáso-
kért.  JÚLIUS 3. Szent Tamás apostol ünnepe.    
JÚLIUS 5. Péter-fillérek: gyűjtés a Szentatya ka-
ritatív céljainak támogatására. 19.00 Oxfordi 
kórus énekel.  JÚLIUS 11. Szent Benedek apát, 
Európa fővédőszentje ünnepe. 18.00 Vukovics 
Márton újmiséje. JÚLIUS 12. 12.30–18.45 
Nyári szentségimádási napja.

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

NYÁRI TÁBOROK

ALBERtörpFALVI JÁTSZÓTÁBOR
3–7 éves korú gyerekeknek 
Helye: Albertfalvi Közösségi Ház
július 27–31. 7.30–17.00 óráig
Információ: Kaposvári Dénesné: 204-6788

A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
INGYENES TÁBORA
8–14 éves újbudai gyermekek részére, Révfülöp,  júli-
us 20–27. További info.: 203-4229, 06-30-243-6626

CSELLENGŐ NAPKÖZIS TÁBOR
Általános iskolás gyerekek részére
Helye: Gazdagréti Közösségi Ház

Augusztus 3–7.  9–17 óráig
További információ: 246-5253

MESEVILÁG JÁTSZÓHÁZ
3–7 éves korúaknak Helye: Fővárosi Művelődési 
Ház; Augusztus 24–28. 8–16.30 óráig
További információ: 203-38-68

MÚZEUMI GYEREKTÁBOR
8–12 éves gyerekek részére; Helye: Molnár C. Pál 
Műterem-Múzeum; július 6–10.  06-30-465-1386 

SZÜLŐK HÁZA MESE- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR
Helye: Szülők Háza Központ
Turnusok június 15-étől  augusztus 21-éig.
További információ: 246-0880

TÖRPTÁBOR ÉS SPORTTÁBOR
Óvódás- és iskoláskorú gyermekek részére 
Helye: Nyéki Imre Uszoda Tornacsarnok
Turnusok június 15-étől július 31-éig.
További információ: 372-3482, 
www.nyekiimreuszoda.hu

TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN: www.minitipp.hu

Németh Virág nagy csatában, 
három játszmában kikapott a 
szerb Natasa Zorictól a 10 ezer 
dollár összdíjazású Antalis női 
tenisztorna döntőjében, az 
újbudai Grand Slam Parkban. 

Németh a második játszma rö-
vidítésében még 3:0-ra vezetett, 
azaz csak négy pont választotta 
el a győzelemtől. Végül nem sike-
rült. A döntő szerb győztese 1568 
dollárral lett gazdagabb és 12 
világranglistapontot kapott, míg a 
magyar lány nyolc ponttal és 980 
dollárral vigasztalódott.
 A versenyen – amelyen június 
6–14-éig zajlottak a mérkőzések – 
néhány játékos kivételével szinte a 
teljes magyar élmezőny elindult. A 
viadalon a magyar játékosok közül 
a 32-es főtáblán kapott helyet Ki-
rály Pálma, Filipovszki Alexandra 
és Jani Réka Luca. A tenisztornára 

a tengerentúlról, többek között az 
Egyesült Államokból, Mexikóból 
továbbá a Dél-Afrikai Köztársa-
ságból is érkeztek résztvevők, míg 
hazánkat mintegy 15 magyar játé-
kos képviselte. 
 22 országból, több mint 70 játé-
kos vett részt a 8 napos eseményen. 
A selejtező mérkőzéseket szombat-
tól hétfőig tartották, innen nyolc 
játékos jutott fel a kedden induló fő-
táblás küzdelmekre. Az elődöntőket 
június 13-án, szombaton, míg a tor-
na döntőjét másnap rendezték. Már 
tavaly – az akkor még 16 esztendős 
– Filipovszki Alexandra jóvoltából 
is volt hazai résztvevője a finálénak, 
aki akkor kijelentette, hagyományt 
szeretne teremteni a viadalból. Az 
idei döntőben Németh Virágért 
szurkolhattak a magyar rajongók, 
aki csak négy ponttal maradt le az 
első helyezéstől.

Kelemen Angelika

Véget ért a Grand Slam Park női tenisztornája

Németh Virág csak a 
döntőben kapott ki

Június 10. és 12. között kerüle-
tünk vendége volt Viswanathan 
Anand sakkvilágbajnok. 

A 40 éves indiai nagymester 
Miskolcról érkezett, ahol rapid 
párosmérkőzésen 5:3-ra legyőz-
te hazánk első számú játékosát, 
Lékó Pétert. „Villámkezű Vishy” 
– ahogy a szakírók becézik – a 
Hotel Gellértben szállt meg, ott 
ahol az 1920-as években több je-
lentős sakktornát is rendeztek. 
Elmondása szerint fővárosunkban 
kiválóan érezte magát, és meg-
különböztetett figyelem kísérte 
minden fellépését: először egy 
gyermeksakkversenyen adta át 
a díjakat a kicsik örömére, majd 
az esti VIP-vacsorán a magyaros 
konyha remekeivel – grillezett 
mangalica, töltött marhaszegy és 
Gundel-palacsinta – ismerkedett 
lakhelyén, Újbuda legpatinásabb 
szállodájában.
 Másnapi programja nagy ér-
deklődésre számot tartó sajtótá-
jékoztatóval (képünkön) folytató-

dott. Itt megtudhattuk, hogy ma-
gyarországi klubjában – a bajnoki 
címet védő Nagykanizsában–, 
idén asztalhoz fog ülni, amiről 
szerződést írt alá Nádasi Tamás-
sal, az Aquaprofit Zrt. elnökével. 
A média képviselőivel folytatott 
találkozóján a Gellért Szállóban, 
megjelent Polgár Zsuzsa, az egyet-
len magyar világbajnok sakkozó, 
Polgár Judit, a földkerekség legjobb 
hölgyjátékosa és Portisch Lajos 
nagymester, a Nemzet Sportolója. 
A nagykanizsai csapat tervei kö-
zött szerepel mindegyikük harcba 
dobása a következő bajnoki idény 
során, illetve egy nagyszabású szu-
perverseny megrendezése is – ta-
lán éppen Újbudán…
 A bájos feleségével, Arunával 
Spanyolországban élő világbajnok 
programja zárásaként Budapest 
nevezetességeivel ismerkedett, 
miközben ígéretet tett arra, hogy 
a sűrű nemzetközi kötelezettsége 
mellett is gyakran láthatjuk majd 
hazánkban.

Jakobetz László

Újbudán Anand, a sakkvilágbajnok

Negyedszázados jubileumához 
érkezett a magyar orvostársa-
dalom legnagyobb sportese-
ménye, az országos teniszbaj-
nokság. A doktorok tehát nem 
„vizet prédikálnak”, amikor a 
rendszeres testmozgásra 
buzdítják betegeiket. 

A Budai Park Teniszklub 12 pályája 
és felújított klubháza adott otthont 
a sportversenynek, amely 25 évvel 
ezelőtt vetette meg lábát hazánk-
ban. A komoly hagyományokkal 
rendelkező bajnokság nyugaton 
már jóval korábban megjelent, az 
Egyesült Államokban és Európá-
ban 1985 előtt is rendeztek orvos 
tenisz-világbajnokságokat. 
 A tornára jelentkező verseny-
zők igencsak illusztris társaságot 
alkottak: az MTA egykori elnöke 

Vízi E. Szilveszter akadémikus, a 
honvédséget leghosszabb ideje tá-
bornokként szolgáló dr. Svéd László 
és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
Pierre Coubertin-díjjal kitüntetett 
orvosa, dr. Berkes István professzor 
is salakpályára lépett. A rendezvényt 
támogató Újbuda Önkormányzata 
nevében Molnár Gyula polgármes-
ter köszöntötte a versenyzőket, aki 
elmondta, nagy örömmel adtak he-
lyet az eseménynek. 
 A nemzetközi teniszversenyek 
állandó meghívottja, az idei tor-
nán maga is induló dr. Dani Vil-
mos, a Magyar Orvosteniszezők 
Testületének elnöke arról tájé-
koztatott, az orvosokra általában 
is jellemző a sportolás, ráadásul 
nem csak teniszben jók. – Az 
orvosválogatottnak sikeres lab-
darúgócsapata van, atlétikában 
pedig szenior Európa-bajnokot is 
avathattunk már – tette hozzá. 
 Ennek ellenére a szervezők 
szerint az országos vetélkedés célja 
elsősorban nem a trófeák begyűj-
tése, hanem a csapat üzenetének 
terjesztése: tegyünk valamit az 
egészségünkért és mozogjunk töb-
bet! A versennyel és annak mot-
tójával tehát a sportoló orvosok 
példát szeretnének mutatni arra, 
hogy a rendszeres testmozgás po-
zitív élettani, pszichológiai és tár-
sadalmi hatása semmi mással nem 
pótolható. 
 – A betegeinknek is azt pró-
báljuk elmagyarázni, elég csak egy 
lépés a több mozgás felé. Aki eddig 
ült a szobában, és elkezdett sétálni, 
az már előrelépett. Aki pedig már 
sétál, kezdjen el kocogni, kerékpá-
rozni vagy úszni. Ez ilyen egyszerű 
– mosolygott a doktor úr.

Teniszező orvosok
Országos bajnokság a Feneketlen-tónál

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a



SZABADIDŐ8 ÚJBUDA 2009. JÚLIUS 1.

Ezen a napon történt – július 1.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 1907-
ben Doby Jenő rézmetsző, festőművész. 
Ez egyik legismertebb alkotása (A, S). 
14. … iacta est, a kocka el van vetve (Julius 
Caesar). 15. 1979-ben ezen a napon halt 
meg Gyenge Árpád színművész. 1975-
ben szerepelt ebben a filmben (2 szó). 16. 
Kagyló fele! 17. Savanykás gyümölcs. 19. 
Ritka férfinév. 20. Londoni árvíz! (SPATE) 
22. Japán régi fővárosa. 24. Építőipari Mű-
szaki Iránynormák, röv. 26. Vértanú püs-
pök (Vilmos). 27. Osztrák, francia és olasz 
autójelzés. 29. Miskolc hegye. 31. Becézett 
női név. 33. AÜ. 34. Forma. 35. A Taj Mahal 
városa. 36. Thaly Kálmán. 37. Moll jellegű 
modális hangsor. 39. Bombaként hat. 41. 
Szülés páratlan betűi. 42. Vizenyő. 44. 
Tenger, angolul. 45. Balatonfüred része. 47. 
Belső szerv. 48. Másodhegedű. 51. Erzsé-
bet német változata. 52. Dallos Sándor. 53. 
Gárdonyi Géza színműve (2 szó). 54. Fér-
finév. 56. Öröm fele! 57. Olasz autómárka. 
58. Ázsiai ország. 59. TKB. 60. Oroszlán, 
angolul (LION). 62. Német hasonlító szó. 
64. Szóösszetételekben helyre, térre utal. 
66. Pálmaborból erjesztett pálinka. 68. 
Baranya megyei község. 70. Elcsüggeszt. 
72. Vissza: bőven áraszt. 73. Élelmez. 76. 
A poszátafélék családjába tartozó faj. 77. 
Ezen a napon született 1934-ben Sydney 
Pollack amerikai színész és filmrendező. 
Victor Zieglert játszotta ebben az 1999-
es filmben (R, Z).
FÜGGŐLEGES: 1. 2000-ben ezen a napon 
hunyt el Walter Matthau amerikai szí-
nész. 1974-ben szerepelt ebben a filmben 
(SZ, A). 2. Tologatás része! 3. Titkon fi-

gyelni. 4. Klasszikus tények. 5. Súlyarány, 
röv. 6. A végén elintézi! 7. Menés ikersza-
va. 8. Vörösmarty Mihály műve (2 szó). 
9. Bicske határai! 10. Fogsordarab! 11. 
Zsiráfféle állat. 12. Katonai tömörülés. 13. 
Gyenge Árpád ebben a Steinbeck-darab-
ban Candy szerepét alakította (E, E, E). 
18. Ázsiai tó. 21. Török katonai rang. 23. 
Lombszőnyeg. 25. Pendulum. 28. Gyenge 
Árpád egyik 1974-es TV-filmje. 30. Doby 
Jenő 1890-ben készítette Margitay Tiha-
mér festménye alapján ezt a rézkarcot (2 
szó). 32. Szavazatgyűjtő edény. 34. Mag 
betűi keverve. 35. Heves megyei telepü-
lés. 36. Gyenge Árpád 1963-ban játszott 
ebben a filmben. 38. Részben kiépít! 40. 
Berillium és szén vegyjele. 41. Nyakme-
legítő. 43. Svéd popegyüttes. 46. Rénium 
és nitrogén vegyjele. 49. Olasz zeneszer-
ző (Nino). 50. Betakarít. 53. Finn női név 
(AINA). 55. Hibáztat. 57. Tengelykörüli 
mozgást végez. 58. Elő-ázsiai szerelem és 
termékenységisten. 59. Vallásos tisztelet-
ben tartott növény, állat vagy tárgy. 61. 
Papírra vetné. 63. Szemmel érzékelé. 65. 
Nagybőgős (Aladár). 67. Mauna …, ki-
hűlt tűzhányó Hawaii szigetén. 69. Idegen 
művészet. 71. Színész (Lajos). 74. Középen 
felzúg! 75. TeleSport, röv.
Beküldendő: vízsz. 1., 15., 77., függ. 1., 13., 28., 
30. és 36. A 12. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Lesz ez még 
így se; Létvégi hajrában; Az álom kommandó; 
Robotok; Klebelsberg Kunó; Virágok”. A 12. 
SZÁM NYERTESE:  Győri Jenő, 1021 Budapest, 
Kuruclesi u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉ-
KA. 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.

Ebben a két hétben a bolygók elkerülik a Kos 
jegyét, ami a gyakorlat nyelvén azt jelenti, 
hogy egy viszonylag békés időszak várha-
tó. Nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak érzi 
magát. Ha július elején megy szabadságra, 
válassza a passzív pihenést, mert most erre 
van szüksége.

június 29.–július 12.

HOROSZKÓP

Energikusan, lendületesen köszönt be a 
július, amikor tele lesz cselekvő erővel. A 
társtalan Bika-szülöttek annyira hódító 
kedvükben lesznek, hogy még önmagukat 
is meglepik. Július első hete mindenfajta 
életmódbeli változáshoz alkalmas, főleg 
ha ez olyasmi, ami több mozgást és erő-
kifejtést igényel. A fizikai munkát végző 
Bikák csúcsformában lesznek.

Az elmúlt időszakban többet dolgozott, rá-
adásul stresszes munkát végzett. Szervezete 
ezt fáradtsággal jelzi, és arra inti, hogy pi-
henjen. Mivel a levegős jegyek csoportjához 
tartozik, leginkább a friss hegyi levegő ten-
ne jót immunrendszerének. Anyagi helyze-
te jó formában lesz, tehát megengedhet ma-
gának egy nagyobb utazást is, amire esetleg 
már régóta vágyott.

Magabiztossága és kommunikációs ké-
pessége jó formában lesz, hisz mind a Nap, 
mind pedig a Merkúr a Rák jegyén vonul 
át. Ha korábban bárkivel is vitája volt, ez 
most egy igen alkalmas időszak a megbé-
kélésre, a félreértések tisztázására. Szíve-
sen lesz emberek között, főként akkor, ha 
közös velük az érdeklődési körük.

A július egy kisebb családi vitával veheti 
kezdetét, méghozzá valamiféle anyagi jel-
legű dolog miatt. Ez különösen akkor okoz 
problémát, ha párjával eltérőek a pénzköl-

Ha június végén valami kedvező magán-
életi fordulat érte, akkor ebben a periódus-
ban fogja igazán kiélvezni annak hatását. 
Nem kizárt, hogy ez más életterületeket 
háttérbe is szorít. Ezen időszakban főleg 
a munkakedve lesz csekély, de barátai is 
több figyelmet igényelnének, mint amit 
most rájuk tud fordítani.

Végre elérkezett egy olyan periódus, ami-
kor önmagával is tud törődni. Az elmúlt 
időszakban túl sok feladatot vállalt mások 
miatt, és olykor hajlamos volt arra is, hogy 
saját igényeit háttérbe szorítsa. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy most ne lenne barátai 
lelki támasza, de sikerül egyfajta egyen-
súlyt teremtenie a saját és mások érdekei 
között.

Július első napjaiban joggal érzi azt, hogy 
az, amiért korábban nagy áldozatot hozott, 

meghozza gyümölcsét. Barátai, munka-
társai elismerik sikerét, befektetése pedig 
anyagilag is gyümölcsözni fog. Ez valósá-
gos szárnyakat ad önnek. Remek ötletei 
lesznek, melyek tovább fokozzák sikerét. A 
pesszimista emberekre ne hallgasson!

Még mindig tart az a viszonylag békésebb 
hangulat, amely június végét jellemezte. A 
bolygók nemcsak elkerülik a Nyilas jegyét, 
de még jelentős fényszögeket sem vetítenek 
rá. A legjobb, amit tehet, ha átgondolja mind 
a nyári, mind a távolabbi terveit. Az ilyen 
nyugodtabb időszakokban szoktak a legre-
mekebb tervek születni.

A jegyével szemközt átvonuló bolygók 
okozhatnak némi súrlódást emberi kap-
csolataiban. Párjával egy korábbi vita ismét 
felszínre kerül. A legszerencsésebb, ha ala-
posan kibeszélik, aztán véglegesen lezárják. 
Ha barátaival nem ért egyet bizonyos dol-
gokban, ne mondja ki azonnal a véleményét, 
mert akaratlanul is megbánthatja őket.

Július első napjai optimista, bizakodó 
hangulatot hoznak, amire most nagy 
szüksége is lesz. Ne ijedjen meg, szó sincs 
arról, hogy valami rossz dolog fenyegetné, 
de ismerősei közül sokan merítenek erőt a 
derűjéből. Önt pedig éppen ez doppingol-
ja leginkább.

Békés, ám vidám napokat ígér július első fele. 
Örömmel tapasztalja majd, hogy könnyeden 
vesz olyan akadályokat, melyek máskor prob-
lémát okoztak, és ez növeli tetterejét. Valaki 
rá akarja venni egy üzletre, de érezni fogja, 
korántsem biztos a siker. Mondjon magabiz-
tosan nemet, ám arra azért ügyeljen, hogy 
valóban jó lehetőségek mellett ne menjen el.

Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Hemingway étterem

Kedd

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE
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Itt a nyár! Vízpartok mellé hűsítőnek 
szánjuk kétlépéses feladványunkat.
A feladat szuper nehéz: aki diagramról 
egy óra alatt, vagy tábla felállítása mel-
lett 30 percen belül megoldja, mesteri 
játékerővel rendelkezik!
Kérjük, hogy a világos kulcslépése mel-
lett tüntessék fel a megfejtési időt is. Jó 
szórakozást!
A megfejtéseket 2009. július 6-áig várjuk 
a Gazdagréti Közösségi Házban (1118 
Budapest, Törökugrató utca 9.), illetve az 
info@gkh.ujbuda.hu e-mailcímen!
A helyes megfejtést beküldők között 
könyvjutalmat sorsolunk ki, amelyet 
a Gazdagréti Közösségi Házban lehet 

átvenni. A nyertes nevét a következő 
számban közöljük.

A szerencsés nyertes Farkas Zsolt János, 
akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

Címlap idézet: Petőfi Sándor

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

tési szokásaik. Egy kompromisszummal 
azonban sikerül békét találniuk. Ha vannak 
gyermekei, akkor most különösen nagy fi-
gyelmet igényel az otthon életterülete.

A recepteket Halász István, a Hemingway 
étterem konyhafőnöke ajánlotta

1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2.
(Feneketlen-tó); Asztalfoglalás: 381-0522

www.hemingway-etterem.hu
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rászórjuk a lisztet, majd elkeverjük csomó-
mentesre. Ráöntjük a bort, felforraljuk és 
hozzáadjuk a tejszínt is. Ahogy felforrt, be-
lemorzsoljuk a vajat, és a tűzhelyről félrerak-
va elkeverjük a mártásban a vajdarabokat. 
Citromlével pikánsabbá tehetjük a mártást. 
Bármilyen fehérhúsú halfiléből elkészíthető. 

Már negyednyolc, úristen el fogok késni, 
Pisti eredj mosdani a fogadat is, addig én 
fölteszem a teát, meg kéne már éleztet-
ni ezt a kést, hozd ide a vajat, milyen idő 
lesz, vegyek kardigánt? Az ágyneműt add 
le a tisztítóba, ez a harisnya is vacak, a 
múlt héten vettem, megfésülködtél már? 
Meddig vacakolsz avval a zoknival, a 
kölnim is fogytán, még forró, nincs benne 
citrom, ne felejtsd fölhívni Miskáékat, az 
órám megint késik, zárd el a csapot, fene 
ebbe a cipzárba az ebédpénzt is be kell fi-
zetni ma, már megint egy ezres, nem tu-
dom, hogy fogunk kijönni, folyton nyitva 
hagyod a szekrényajtót, estére vasalnom 
kell, nem vagyok éhes, majd a büfében 
valamit, ne morzsázz, képtelen vagyok 
naponta takarítani utánatok, eltetted a 
receptet és Algopirint is, légy szíves, vajon 
lesz eső? Hol a cipőkefe? Őrület ebben a 
házban, most nem érek rá kisfiam, majd 
útközben, van zsebkendőd? Mit tolakszik 
maga a szemtelen, nem látja a gyereket, 
most meg pirosat? Jelez, engedd a nénit 
nem elöl szállunk le, hanem itt, ne húzasd 
magad, ez meg úgy jön, mint az állat be-
le a zebrába, na még két sarok, csókolom 
Ilonkám, ne adjanak neki hideg vizet, az 
éjjel is köhögött, rohanok, viszlát, mit is 
kell ma először? Pedig föl akartam írni, mit 
szólsz ehhez az időhöz? Nahát ez új, még 
nem is mutattad, értettem, hogyne a szo-

kásos négy példányban, nem még nem jött 
be, úgy látszik, megint a gyomrával, vedd 
föl a telefont, kész a kávé gyerekek, vidd be 
az öregnek, nincs fölkavarva, mikor adtam 
volna le? Ki tudja, mi az ebéd? Már megint 
tészta, le akarok fogyni, a barna szoknyám 
is szűk már, talán a sárga dossziéban, ma 
is elromlott a lift, hogy ezek mit csinálnak? 
Szia nyuszi, kapcsold a férjemet, én va-
gyok, megint később jössz, nana figyellek, 
de gyümölcsöt te vegyél, úgyis örökké cipe-
kedem, semmi különös csak a fejem fáj, és 
nem igaz, dehogy volt rossz kedvem, ahogy 
beléptél, már észrevettem rajtad, mindig 
rám fogod, na jó, ezt majd otthon, azért a 
gyereket ugye elhozod? Bocsáss meg, nagy 
a hajtás, igen és tejfölt, de nézd meg a sza-
vatosságot, ugyan ne csacsiskodj, értsd meg 
már várnak, mit akar a főnök már megint? 
Majd én átviszem, mikor lesz már fél öt? 
Házon kívül van, ma már nem jön vissza, 
persze hogy megmondom, ez is pont ilyen-
kor, bezártatok mindent? Micsoda hülye 
idő, két megállót gyalog megyek, megné-
zem azt a cipőt, na tessék, már bevették, 
ez itt olasz import, mennyi? Tizenötezer-
száznyolcvan? Tiszta rablás, igen és még 
huszonöt dekát vékony szeletben, uborka 
csak ecetes, vajon van még otthon kakaó? 
Üdvözlöm Mózsi bácsi, látom, leküldte a 
felesége, egy kis mozgás sosem árt, miért 
nem nyittok ajtót, ha csöngetek? Mindkét 

kezem tele van, elég volt egész nap, hogy-
hogy te itthon? Csak a szokott rumli, posta 
nem jött, csak kéttojásos tésztát kaptam, 
mesélj valamit anyucinak, nahát megdi-
csért az óvó néni, hová tettétek a gyufát? 
És veled mi volt? Vigyázz kifut a tej, még 
hogy a Modrovics, oda ne rohanjak, leg-
alább a papírszalvétát készítsd oda, kérsz 
utána kávét? Ez a rengeteg mosatlan, szé-
pen egyél kisfiam, nem igaz, hogy meleg, 
megbolondít ez a gyerek, legalább annyit 
mondjatok, hogy ehető volt, egy jó szót 
igazán, nézd csak egyedül a krimit, en-
gem idegesít, melyik gombod szakadt le? 
Készítsd ki, addig pár darabot kilötykölök, 
felmosom a konyhát, hogy tetted le megint 
a nadrágot? Nem, ma nem mesélek, ne 
rúgd le éjjel a takarót, szép álmokat, beda-
gadt a lábam, a régi fürdőruhám már nem 
lesz jó, neked is kell egy-két ing, ma már 
nem vasalok, megyek letusolni, nehogy ki-
menjen délelőtt a fejemből, ősszel mégis ki-
vetetem a manduláját, ma két szemet ve-
szek be, fölhúztad a vekkert, idehoznád a 
képes újságot, hol is hagytam tegnap abba, 
ja, megvan, mondd olvastad? Ez már al-
szik, jé, és hogy őszül szegénykém, sápadt 
is mostanában, csak nincs valami? Úristen 
fél tizenkettő, jövőre festetni is, mind a két 
szoba, havi ötezret erre is, plusz az emelt 
fűtésszámla, reggel megint elkés.

Kaposy Miklós

A VICUS XI. KÖZALAPÍTVÁNY 
(1113 BUDAPEST BOCSKAI ÚT 39–41.) 
2008. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK 
KIEMELT ADATAI (E FT-BAN)
A közalapítvány közhasznú besorolású. (adószám:18007590-1-43)

MÉRLEGADATOK
A. Befektett eszközök: 0
B. Forgó eszközök: 10 942
 Pénzeszközök: 10 771
 Követelések: 171
 Eszközök összesen: 10 942
C. Saját tőke: 10 622
 I. Induló tőke: 6158
 Ii. Tőke változás: 2908
 Iii. Tárgyévi eredmény: 1556
D: kötelezettségek: 320
 I. Rövid lejáratú követelések: 320
E. Passzív időbeli elhatárolás: -  
 Források összesen: 10 942

EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú bevétel: 34 236
1. Közhasznú célú 
 működésre kapott támogatás: 
 önkormányzattól: 33 480
 Egyéb bevétel: 585 
 Szja 1%-os utalás: 171 
B. Bevétel: 34 236 
C. Közhasznú tevékenység 
 ráfordításai: 32 680 
 tárgyévi eredmény: 1 556 

Közalapítvány által nyújtott 
támogatások: 24 410 

„A Közalapítvány közhasznú minősítésű. A rendelkezésre 
álló, megnövelt pénzeszközökből segítette az önhibájukon 
kívül nehéz helyzetbe került kerületi lakosokat. Az APEH 
által utalt 1%-os szja-utalás 171 ezer Ft volt, aminek  a  
felhasználása a  szociális  célokra  fordított összegeket 
növelte.”

„A Közhasznú jelentést Budapest Főváros XI. kerületi 
Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete tárgyalta 
és elfogadta.”

Fésüsné Kéri Erzsébet
kuratóriumi elnökBudapest, 2009. június 18.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 4 db 20 
dkg-os vöröstonhal-steak, 2 szál póréhagy-
ma, 4 dkg liszt, 5 dkg vaj, 2 dl száraz fehér-
bor, 1 dl tejszín, tengeri só; 12 DB MUFFINHOZ: 
25 dkg reszelt sárgarépa, 1 citrom héja, 20 
dkg liszt, 2,5 teáskanál sütőpor, 0,5 teáska-
nál őrölt gyömbér, 15 dkg darált mogyoró, 
1 tojás, 1 dl olaj, 2 dl tejföl, csipet só.
A muffinhoz a hozzávalókat robotgéppel 
összekeverjük, kiolajozott muffinformába 
kanalazzuk és kb. 160 fokos sütőben arany-
sárgára sütjük. A halfilét enyhén megsóz-
zuk, kevés forró olajban mindkét oldalát 
hirtelen megsütjük. Akkor finom, ha 
nincs teljesen átsütve, rózsaszínűre kell 
hagyni a közepét. A halakat kivesszük 
a serpenyőből, beletesszük a csíkozott 
póréhagymát, megfuttatjuk a halas 
olajban, sózzuk, és ha a hagyma összeesett, 

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 
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ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁR-
 BETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!


ÚJ!!!
ÚJ!!!

A Petőfi Musical Stúdió több mint 
tíz éve képzi a tehetséges diákokat a 
Petőfi Sándor Általános Iskolában. Az 
intézmény tavalyi átszervezése után 
azonban a stúdió léte is veszélybe 
került. Ám az Önkormányzat másfél 
milliós segítséget nyújtott, és idén elő-
ször a Rotary Klub is félmilliós támoga-
tást ajánlott fel a műhelynek.

A műhely az évek során egyre nagyobb 
népszerűségre tett szert, közben pedig 
olyan énekes színészek kerültek ki a taná-
rok kezei közül, akik ma a fővárosi Ope-
rettszínház művészei. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola átszervezése azonban 
veszélybe sodorta a stúdió létezését. A 
kerület vezetése viszont úgy gondolta, a si-
kertörténetnek folytatódnia kell. A másfél 

milliós támogatást a musical stúdió leg-
utóbbi gálaestjén nyújtotta át Bács Márton 
alpolgármester. A városvezető köszöntötte 
az ifjú művészpalántákat, és a stúdió fon-
tos küldetésére hívta fel a figyelmet. Hoz-
zátette: ez az esemény szép példája annak, 
hogy ha a társadalom szereplői összefog-
nak, az mindenkinek az épülésére szolgál. 
A műhely egyébként évente két ilyen 
gálaprodukcióval örvendezteti meg kö-
zönségét és a lelkes énekestanoncok hoz-
zátartozóit. A fiatal tehetségek népszerű 
musicalekből, így az Aladdinból, a Rómeó 
és Júliából vagy az Operaház Fantomjából 
adnak elő részleteket.
 Idén először a Budapesti Rotary Klub 
is felajánlott félmillió forint támogatást. 
Ezt a gálaesten Réti László, a klub elnöke 
adta át a stúdió vezetőjének. A Rotary vi-

Kétmillió a Pefőfi Musical Stúdiónak
Az önkormányzat és a Rotary Klub a tehetséges művészek mellett

A Scolar Kiadó két újdonsága – a 
Philip Matyszak: Antik Athén napi öt 
drachmából, valamint Karin Fossum: 
Ne nézz vissza című könyve – bizto-
san önfeledt kikapcsolódást nyújt 
mindenkinek a nyári 
szünidő-
ben.

P h i l i p 
Matyszak 
ragyogóan 
s z e l l e m e s 
út i köny ve 
minden se-
gítséget meg-
ad nekünk, ha 
a Krisztus előt-
ti V. század-
ba, a hatalma 
csúcspontján lé-
vő Athénba aka-
runk utazni. A 
bölcsesség isten-
nőjének városába 
vezető utunk során 
meglátogathatjuk Thermopü-
lait és a delphoi jósdát, vala-
mint a közelmúltban zajlott 
marathóni ütközet helyszínét. 
Találkozhatunk Szókratésszel, 
Thuküdidésszel, Pheidiasszal, 
a valaha élt legnagyobb filo-
zófusokkal, írókkal és mű-
vészekkel. Megismerked-
hetünk az egyszerű athéni 
polgárokkal, trécselhetünk 
velük a piacokon, a népgyűlésen, vagy 
vendégeskedhetünk vidéki birtokukon. 
Az ókori Athén nem csupán a művé-
szet, a szellem és a politika bölcsője volt. 
Ez az alapos kutatómunkával, ám an-

nál könnyedebb stílusban megírt kézi-
könyv nem feledkezik meg az élvezetek 
váro sáról sem, a boros tivornyákról, a 
bordélyokról és a verekedésekről. 

Karin Fossum: Ne nézz vissza cí-
mű krimijében Sejer felügyelő ki-
bogozhatatlannak tűnő bűntény-
nyel találja szemben magát. Vajon 
kinek állhatott érdekében, hogy 
meggyilkoljon egy tizenöt éves 
lányt, a helyi kézilabdacsapat 
egykori üdvöskéjét? A titokza-
tos bűnügy kiderítése hasonlít 
a perzsaszőnyeghez: a szélén a 
vastag sáv csupán keret, ám a 

közepe felé haladva egy-
szer csak 
felfedi a 
lényeget. 
Azok kö-
zül, ak ik 
az a lábbi 
k é r d é s r e 
helyesen vá-
l a s z o l n a k , 
k isorsolunk 
eg y ér tékes 
könyvajándé-
kot a Scolar Ki-
adó jóvoltából. 
A megfejtéseket 
a web@ujbuda.
hu e-mailcímre 
várjuk legkésőbb 
július 10-ig. A 
tárgyban tüntessék 
fel: Scolar Kiadó - 
megfejtés.

Kérdés: Athént öt drachmából, Rómát öt 
…..-ból járta körül Philip Matyszak. Mi-
lyen pénzt használt utazásához?

Antik Athén és egy krimi 
Újbudai könyvajánló

Bokor Pállal, az újbudai székhelyű 
Atlantic Press Kiadó igazgatójával 
a Steph című könyv megjelenése 
kapcsán beszélgettünk. A Stephenie 
Meyerről szóló portrékötet augusztus 
15-én kerül a könyvesboltokba. Az 
amerikai írónő Twilight saga című 
sorozata világsiker. Ennek kapcsán kér-
deztük Bokor Pált a bestsellerekről.

A Stephenie Meyerről szóló könyvet is olyan si-
kerkönyvnek szánják, mint az Alkonyat-sorozat 
köteteit?
Igen. Az embereket vonzza a siker, és 
Meyer kivételesen érdekes személyiség. 
Mindenféle előjel és előzmény nélkül, tel-
jesen váratlanul robbant be a világiroda-
lomba, és lett írósztár. Könyveit eddig 43 
millió példányban adták el, fiatalok mil-
liói rajonganak érte és regényeiért. Paul 
Michael Bush augusztus 15-én megjelenő 
kötete arról szól, hogyan válhatott egy kö-
zéposztálybeli főállású családanya külö-
nösebb képzettség nélkül tinibálvánnyá.

Meg lehet tudni ebből a könyvből, mi a Twilight 
saga titka?

Igen, bár ez nem olyan titok, amelynek 
egyszavas vagy egymondatos magyarázata 
van. Ahhoz, hogy megértsük, mivel hódí-
tanak a Twilight-könyvek, egy kis fantasy 
ismeretre is szükség van. Ha tágabb érte-
lemben vesszük, akkor a mesék, mítoszok, 
sagák is a fantasyirodalomba tartoznak a 
maguk különös lényeivel: manók, törpék, 
sárkányok, varázslók, különleges erejű, il-
letve képességű figurák, amilyen Edward 
Cullen is, az Alkonyat-sorozat fiúhőse. Ő 
ötször gyorsabban fut bármely földi ha-
landónál, és képes egy kézzel megállítani 
egy teherautót. 
 A fantasyt mint irodalmi műfajt, a 
fantasztikus irodalom egyik stílusirányza-
tának tekintik. Fő jellemzője, hogy az írói 
fantázia által teremtett mitikus világban 
játszódik, de valósnak tűnő hősökkel. A 
reális és az irracionális ellentéte az, ami 
elcsábítja az olvasót, szinte elvarázsolja, a 
történet részesévé teszi. Itt vannak például 
a vámpírok. A vérszívó démon több nép 
kultúrájában is helyet kapott. Nevezhetjük 
kálinak, bluntának, mullónak, danfírnak, 
dakhanavarnak vagy vámpírnak. Lehet 

akár nő, akár férfi. De mindenképp az 
élő és a holt állapota között él, aki csak 
úgy tudja megőrizni a létét, ha vért iszik. 
A vámpírok tehát mindig érdekelték a kü-
lönböző népeket, akik legendáikban, me-
séikben nagy szerepet kaptak.

Meyer vámpírjai mások? 

Ez a lényege a Meyer-jelenségnek. 
Stephenie Meyer vámpírjai „vegetáriánus 
vámpírok”. Egy fogadalom következtében 
nem isznak embervért, a létfenntartásuk-

hoz szükséges energiát a vadászataikon el-
ejtett vadállatok vérével pótolják. Ez nem 
félelmet, sokkal inkább szimpátiát kelt a 
fiatalokban. De főként az, hogy egy ha-
landó és egy vámpír között tiszta szerelem 
szövődik, ahol a vámpírfiúnak nem az a 
célja, hogy „elejtse” a megkívánt emberi 
lényt, hanem örül annak az érzésnek, amit 
a lány ad neki, amit átélhet. Talán ez veze-
tett a Twilight sikeréhez. Hiszen itt a sze-
relem egy ma kevéssé divatos felfogásáról 
van szó, arról a szerelemről, melynek nem 
a szex a lényege, hanem az érzelem. 

Mi kell ahhoz, hogy egy könyv bestsellerré váljon?

Ma már kevés az, hogy egy könyv jó le-
gyen vagy érdekes. Olyan nagy a könyv-
dömping, olyan sok címet kellene eladni, 
hogy remekművek sikkadhatnak el, akár 
másodrangú művek miatt is. De a siker-

hez mindenképpen az kell, hogy a könyv 
tömegeket legyen képes megszólítani, és 
feltétlenül szükséges a jó marketing. Az 
ügyes reklámnak sajnos döntő szerepe 
van abban, mi válik sikerkönyvvé. Konk-
rét példát is mondhatnék, de ezzel írókat, 
kiadókat sértenék meg, így csupán a tech-
nikáról szólhatok. Ha az óriásplakátokon, 
a reklámokban, a médiumokban, a metró-
megállókban szétharsognak egy könyvet, 
az olvasók egy idő után elhiszik, hogy az a 
mű zseniális, vagy legalábbis nagyon fon-
tos, hiszen valakik sok pénzt költöttek a 
reklámozására. Ezért ne feledjük, a siker-
könyv nem azonos a remekművel, még a 
jó könyvvel sem mindig.

Kiből, illetve mitől lesz valaki népszerű író?

A reklámnak itt is nagy szerepe van. Kö-
zépszerűen író, de a médiából ismert 
arcok bármit írhatnak, az eladható. A 
celebek által írt vagy a celebekről szóló 
könyvek többnyire eladhatók. Az embe-
rek kíváncsiak arra a világra, amelyben 
élnek. Aztán vannak azok az írók, akik 
minden alkalommal a világot váltják meg 
bölcselkedésükkel. Őket is úgy kapkodják, 
mint az idegcsillapító tablettákat. Van egy 
másik szerzőtípus. Ők azok, akik minden 
témához „értenek”, minden témáról van 
mondanivalójuk. Lehet, hogy a könyve-
ik felszínesek, lehet, hogy egy témát sem 
képesek mélységében bemutatni. Ennek 
ellenére, a jó marketingnek köszönhetően, 
sikeres íróknak számítanak.

Ezért döntött kiadója a „Csak a jó könyv!” szlogen 
mellett? Betartható egy ilyen ígéret az ön által 
felvázolt könyvpiaci viszonyok között?

Kiadónk a szlogenjét komolyan gondolja. 
Nem az a célunk, hogy minél több könyv-
vel legyünk a piacon, hanem a színvonalra 
törekszünk. Az általunk kiadott írásoknál 
nem a divatos témán vagy külsőn van a 
hangsúly, hanem azon, hogy bármely mű-
fajú könyvet adunk is ki, az legyen egye-
di és színvonalas a maga nemében. Ezért 
választottuk a „Csak a jó könyv!”mottót, 
és minden könyvünket abban a tudatban 
választjuk ki és gondozzuk, hogy meg kell 
felelnie a magunk keltette magas várako-
zásnak.

Kelemen Angelika
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Találkozhatunk Szókratésszel, 
Thuküdidésszel, Pheidiasszal, 
a valaha élt legnagyobb filo-

polgárokkal, trécselhetünk 
velük a piacokon, a népgyűlésen, vagy 

vastag sáv csupán keret, ám a 
közepe felé haladva egy-

szer csak 
felfedi a 
lényeget. 
Azok kö-
zül, ak ik 
az a lábbi 
k é r d é s r e 
helyesen vá-
l a s z o l n a k , 
k isorsolunk 
eg y ér tékes 
könyvajándé-
kot a Scolar Ki-
adó jóvoltából. 
A megfejtéseket 
a web@ujbuda.
hu e-mailcímre 
várjuk legkésőbb 
július 10-ig. A 
tárgyban tüntessék 
fel: Scolar Kiadó - 
megfejtés.

vastag sáv csupán keret, ám a 

A sikerkönyv nem azonos a remekművel

lágszerte olyan üzletemberek, szakembe-
rek szervezete, akik hisznek az emberba-
ráti segítség fontosságában, minden szak-
mában magas etikai normákat állítanak, 
és világszerte támogatják a békére való 
törekvést, a nemzetek közötti jó viszonyt. 
 Számos alkalommal nyújtottak 
már segítséget a rászorulóknak, hátrá-
nyos helyzetűeknek és veszélyeztetett 
fiataloknak. Réti László hangsúlyozta, 
minden olyan ügyet szívesen támogat-
nak, ahol a tehetségek kibontakoztatá-
sát elősegíthetik. – Ennek az országnak 
nagyon jót tenne, ha a tehetségeinket 
itthon tudnánk tartani, és lehetőséget 
adnánk a számukra – indokolta a Petőfi 
Musical Stúdió támogatását a szervezet 
elnöke.

T. D.

Vegetáriánus vámpírok Stephanie Meyer könyvében

1 éves kortól várja a 
gyermekek jelentkezését 

szeptemberben nyíló 
alapítványi bölcsőde és 

óvoda. Csendes, zöldöve-
zetben, a centrumhoz 
közel. Tel: 20/9347313, 

30/9311675

TEMATIKUS 
MELLÉKLETEK 
AZ ÚJBUDÁBAN
Szerkesztőségünk idén még 
tíz tematikus melléklettel jelentkezik!

LAPSZ. MEGJELENÉS LAPZÁRTA TÉMA

14. 2009. 07. 15 2009. 07. 06 NYÁR, SZABADIDŐ

15-16. 2009. 08. 12 2009. 08. 03 OTTHON

17-18. 2009. 09. 02 2009. 08. 24 OKTATÁS

19. 2009. 09. 16 2009. 09. 07 AUTÓPIAC

20. 2009. 09. 30 2009. 09. 21 PÉNZVILÁG

21. 2009. 10. 14 2009. 10. 05 SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG

22. 2009. 10. 28 2009. 10. 19 SZÓRAKOZÁS

23. 2009. 11. 11 2009. 11. 02 ELEKTRONIKA

24. 2009. 11. 25 2009. 11. 16 GYEREKSAROK

25. 2009. 12. 09 2009. 11. 30 KARÁCSONY

Az összeállítá-
sokhoz kapcso-
lódóan hirdetési 
és szponzorációs 
lehetőséget kíná-
lunk! A megjelenési 
lehetőségekről a 
www.ujbuda.hu-n, 
vagy személyesen 
a 06 30 962 6522-
es telefonszámon 
lehet tájékozódni. 
Kérje személyre 
szabott ajánlatunkat 
a media@ujbuda.hu 
e-mailcímen!

Kombinált megjelenés egyedi igények szerint személyre szabott árral!

A Nyár, szabadidő című összeállításunk július 15-én jelenik meg!

Tematikus mellékleteinkben PR-cikk elhelyezésére (1/4 oldal 90 ezer Ft), és a temati-
kus megjelenés szponzorálására is mód van. A mellékletekben elhelyezett hirdetése-

ket speciális áron (30%-os kedvezménnyel) rendelhetik meg.

1/1 oldal 322 ezer Ft  1/2 oldal 161 ezer Ft  1/4 oldal 112 ezer Ft 

Népszerűsítse 

vállalkozását 

Újbudán, a 80 ezres 

példányszámú 

közkedvelt 

kerületi 

újságban!
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SZENT GELLÉRT tér közelében 97 nm-es, 3,5 
szobás, tehermentes, felújítandó, polgári lakás el-
adó. Irányár: 25,9 M Ft. 06/30/338-9604.

XI., BÖLCSŐ utcában eladó hangulatos kis 
garzonlakás 10,5 M Ft-ért. 06/30/251-4000. 

OKTATÁS 
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy ha-

tékonysággal, szaktanártól. 06/20/959-0134.
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

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

MATEMATIKA-, fizikaoktatás, pótvizsgára 
felkészítés minden szinten, referenciákkal. 250-
2003, 06/20/934-4456.

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/20/380-2039.

ANGOLOKTATÁST vállal diplomás tanárnő 
Kelenföldön. Tel.: 277-9316, 06/30/350-0554.

BÉRLEMÉNY  
GAZDAGRÉTEN Regős u. 8–13. társasház bér-

be ad 3 db 36 nm-es üzlethelyiséget. Érdeklődni a 
06/30/821-3755-ös telefonszámon lehet.

ULÁSZLÓ utcai harmadik emeleti 64 nm-es 
másfél szoba hallos lakás irodának kiadó. 06/30/
261-3519.

IRODA kiadó! Gazdagréten, Rétköz utca 
18–22.-ben irodai vagy más csendes tevékeny-
ség folytatására alkalmas helyiségek és raktá-
rak kiadók. Jó közlekedés, ingyenes parkolás. 
Érdeklődni lehet: 246-8019.

KELENFÖLDÖN 65 nm-es lakás kiadó. 06/20/
939-2810.

GARÁZS
AUTÓLIFT „SOTAR” típusú, két gépkocsi ré-

szére, emeletes, építkezésből megmaradt, garanci-
ális, 2,3 m belmagasságtól, külső-belső használat-
ra eladó. Ár: 1,1 M Ft. Tel.: 06/30/931-8506.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

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

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

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

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal. 359-
5033, 06/30/924-8010.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 
szakszerű gépi tisztítással. Fábián István tel.: 06/2-
0/317-0843.

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

LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
XI., BORNEMISSZA utcában új építésű tár-

sasház épül. Lakások kedvező áron leköthetők. 
06/30/251-4000.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat 
tagja keres-kínál évtizedes tapasztalattal eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket 
(ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenergeti-
kai tanúsítást is. Fehérvári út 57. Fszt. 4. Tel.: 204-
1028, 06/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.hu, 
erasz@nextra.hu.

SASHEGYI ingatlanok értékesítése 11 éve! 
Honlap, kirakat, igényes ügyfélkör. Bízza ránk in-
gatlana eladását, Önnek más a dolga! Immotéka 
Ingatlaniroda, XII., Nagyenyed u. 9. 201-1821, 
06/30/202-1892, http://www.immoteka.hu .

BUDAÖRSÖN eladó új építésű, 146 nm-es, 4 
szobás, panorámás családi ház 59 M Ft-ért. 06/30-
/251-4000.

II. KERÜLETBEN, Máriaremetén eladó 130 
nm-es családi ház. Gyönyörű kert, dupla állásos 
garázs, pince. Irányár: 67 M Ft. 06/30/251-4000.

ELADÓ XI. kerület Fehérvári úton 60 nm-es, 1 
+ 2 félszobás, részben felújított, légkondis lakás + 
garázs. Irányár: 14 M Ft. Érdeklődni a 06/30/698-
3426-os telefonon.

VESZEK 35 nm-es, másfél szobás örökla-
kást vagy 30 négyzetméterest cserélnék Budán. 
Ráfizetek. 06/20/420-8547.

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

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

VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT. Csőrepedés 
javítása, dugulás-elhárítás, műszeres csőrepedés ke-
resés, csatorna-kamerázás, csap, WC, mosogató, kerti 
csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi 
fűtés, vízvezeték, gázvezeték szerelés, javítás, ügy-
intézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés. Wiesler 
Tamás 06/20/924-1194.

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

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

VILLANY-, vízszerelés. Ingyenes kiszállás. 
Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos 
konyhák javítása. www.villansukein.uw.hu, tel.: 
06/70/235-6644, 203-2225.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Tel.: 
06/20/410-6393.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
-karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés. 
Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.

TV-, RÁDIÓ-, VIDEÓ JAVÍTÁSOK. Zalai Péter 
okl. elektromérnök. 319-5762, 06/20/968-2527, 
XI., Kamilla u. 3.

SZOLGÁLTATÁS 
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

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

RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjel-
ző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása 
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.

KONTÉNERES sittszállítás, homok, sóder, ter-
mőföld, murva, zöldhulladék szállítása. 
06/20/944-4759.

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást, 
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel, lé-
lekkel. Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5 x 2 x 2 
m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról. 395-
1217, 06/70/316-1533 Sziráki.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú, veszélyes 
fák, ágankénti lebontással való kivágása. 06/2-
0/485-6547.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet 
biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki 
háttérrel, valamint többéves szakmai tapasz-
talattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu , 
info@kozoskepviselo.hu, 302-3257, 06/70/426-
4420, 06/70/338-6723.

FAKIVÁGÁS, gallyazás, elszállítás. Tel.: 06/70/
300-7470.

KÖLTÖZTETÉS 50%-kal olcsóbban! Ingyen 
dobozokkal. Hétvégén is. 06/30/944-3717, www.
bauerteher.hu. 

ÖNMAGÁRA és munkájára igényes bejáró-
nő budai családoknál takarítást, vasalást vállal. 
06/70/580-1127.

KERÉKPÁRSZERVIZ nyílt a XI. kerület Bocskai 
út 21. szám alatt. Hétköznapokon 10–18 óráig, 
szombaton 9–13 óráig. Ha csütörtökig behozod a 
kerékpárod 5% kedvezményt adunk a javításból. 
Beke Bike 06/30/501-9996.

Alabástrom utca 13–15. szám alatti (hrsz.: 
44 384) alatti épület helyi védettség alá he-
lyezési eljárását. Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a főváros városképe és történelme 
szempontjából meghatározó épített kör-
nyezet védelméről szóló, 54/1993. (1994. 
II.1.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) 

bekezdése értelmében, „a helyi védettség 
alá helyezésről, illetve annak megszün-
tetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt”; 
továbbá arról, hogy a Bazsalikom utca 24. 
szám alatti épület védetté nyilvánítási 
eljárásának megindításáról szóló értesítést 
tekintsék semmisnek.

Értesítés fővárosi védetté 
nyilvánítás megindításáról

AKCIÓS radiátorcsere panellakásokban! 
Munkadíj: 8000 Ft/db. Vállalunk továbbá vízsze-
relést és burkolást. Tel.: 06/20/323-4471.

RÉGISÉG, KÖNYV 
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok nagy- 

és kisméretű festményeket, bútorokat, porceláno-
kat, bronz-, márvány-, faszobrokat, ezüst tárgya-
kat, antik órákat (hibásat is), szőnyegek, könyve-
ket, teljes hagyatékot. Első vevőként legmagasabb 
árat készpénzben, helyszínen fizetek. Díjtalan 
kiszállás. Tel.: 201-6188, 06/20/323-4104.

VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő. Legmagasabb vé-
teláron vásárol koloniál és mindenféle bútorokat, 
festményt, zongorát, porcelánt, órákat, teljes ha-
gyatékot, lakások felszámolását kiürítéssel együtt. 
Hívjon minket: 281-2875 vagy 06/30/324-4986.

LAKÁSSZERVIZ 
AJTÓ-ABLAK DOKTOR! Nyílászárók javítá-

sát, szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciá-
val. Horváth Ákos: 06/30/962-8704.

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

CSEMPÉZÉST, burkolást, valamint javításokat 
kedvezményes áron vállalok. Tel.: 363-0402, 06/30-
/293-2210.

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis 
készítése, javítása. 356-4840, 06/30/954-4894.

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta 
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, ro-
varhálót. 370-4932.

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

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

TÁRSASHÁZAK, lakások, családi házak felújí-
tása, átépítése, hőszigetelés generál kivitelezésben. 
Alpintechnikai munkák. ATRIUM KFT. 06/20/9-
35-7089.

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

ZÁRSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT! Ajtó- 
és ablakjavítás, zárszerelés- és javítás, biztonsági 
zárak, biztonsági rácsok készítése. 
Tel.: 06/70/210-3539.

GALÉRIAÉPÍTÉS fából, fémből a legolcsóbban. 
Minőségi munka garanciával, 10 éves tapasztalat-
tal. 06/70/210-3539.

FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás, 
lakkozás, burkolás. Kisebb munka is. 06/30/232-
8732.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítá-
sa. Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés 
anyagbeszerzéssel, garanciával. 06/20/961-6153.

SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmun-
kát, vízvezeték-szerelést vállalunk. 06/30/975-
0053, 226-2527.

GYÓGYÁSZAT 
FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fáj-

dalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfá-
jáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.

FOGSOROK, hidak készítése, javítá-
sa soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. 
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! 
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016. 

BIOFIZIKOTERÁPIA. Sejtszintű regeneráció 
a szervezet saját elektromágneses jelei felhasz-
nálásával. Alkalmazási területek: méregtelení-
tés, emésztés, anyagcsere, vércukorszint, ízület, 
izmok, gerinc, immunrendszer, stresszoldás, 
idegrendszer, elektroakupunktura. Dohányzásról 
leszokás segítése! Tel.: 06/30/644-5636, Biomérleg 
honlapon bővebben.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-

formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

ÁLLÁSKERESÉSI, pályaorientációs karrierta-
nácsadás. 06/20/389-1189, www.karriermuhely.hu.

ÁLTALÁNOS iskola tanító – német tanárt ke-
res. E-mail: igazgato@teleki-xi-bp.sulinet.hu. 

KERÜLETI munkára belső postaládás reklám-
anyag terjesztőt felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.

VEGYES  
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítha-

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

PIANÍNÓK árengedménnyel! Hangolás, javítás. 
209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata egyfordulós, nyilvános licit útján 
felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ INGATLAN MEGTEKINTHETŐ:
2009. július 9-én 10–12 óra között.  
A VERSENYTÁRGYALÁS (LICIT) IDŐPONTJA: 2009. 
július 14.  (kedd)  10.00  

A VERSENYTÁRGYALÁS HELYE: Budapest XI.ker. 
Zsombolyai u. 5. alagsori tárgyaló. 
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 
és 381-1310 telefonon kapható.

Cím Hrsz. Terület (m2) Övezet

Bp. XI. ker., Irhás árok 26. 1435/3 1736 L6-XI/M1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kikiáltási ár: 55 000 000,-Ft + áfa

PÁLYÁZAT TÁRGYA: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata (továbbiakban: „Önkormányzat”) nyilvános, 
egyfordulós pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában álló, 
a Budapesti I. számú Körzeti Földhivatal által a 4367/15/A/44 
helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vett, természetben a 1114 Budapest, XI. ke-
rület, Ulászló utca 32–36. szám alatt található földszint, 320,5 m2  és pince 36,5 
m2  összesen 357 m2-es ingatlan  felújítására, átépítésére és a hozzá csatlakozó 
~ 86 m2 nagyságú nyitott terasz beépítésére. (továbbiakban: „Ingatlan”)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:  Budapest Főváros 
XI.ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (cím: 1113 Budapest Zsombolyi u. 5. II.em . 203.) 2009. július 24.  (péntek)  
déli 12.00 óra.

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS: Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és 
Egészségügyi Osztályán a 372-3410, és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályán a 381-1309 telefonszámon kapható. 

A részletes pályázati felhívás a www.ujbuda.hu honlapon is megtekinthető.

Közzétételi hirdetmény környezeti 
hatásvizsgálati eljárás befejezéséről

A Római Vár Kft. – a Green Area Bt. útján benyújtott – kérelmére lefolytatott előzetes vizsgálat-
ban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTVF: 
10461-16/2009. sz. határozatában megállapította, hogy a Budapesti XI. kerület 43584/5 hrsz-ú 
ingatlan (Albertfalva, 6-os út bevezető szakasz–Házgyári út–dr. Papp Elemér u. által határolt) te-
rületén tervezett szórakoztató parkegyüttes létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, ezért 
kiadta a továbbtervezés szempontjait részletező határozatot. A határozat teljes szövege a KDV-
KTVF honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu Archív hírek 2009. június 16.) és ügyfélfogadási 
időben a Zöld Pont irodáján (Bp., VII. Nagydiófa u. 11.), illetve a Polgármesteri Hivatal Környezet-
védelmi Osztályán (Bocskai út 39–41. I. em. 101. szoba) július 10-ig tekinthető meg.

A MEGHIRDETŐ SZERV: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BEOSZTÁS: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakás-
gazdálkodási Osztály pénzügyi ügyintéző határozatlan időre hat hónapos próbaidővel.
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK:    magyar állampolgárság    
büntetlen előélet    középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy 
pénzügyi-számviteli szakképesítés.
FELADATAI:    ellátja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületekben lévő lakás, illet-
ve helyiség bérleményekkel kapcsolatban teljesített dologi kiadások főkönyvi számlára történő 
analitikus könyvelését    nyilvántartást vezet a teljesített kifizetésekről épületenként, ezen belül 
jogcímenként, költségvetési soronként, főkönyvi számlák szerint    nyilvántartja a vegyes tu-
lajdonú társasházakban lévő önkormányzati bérleményekre történt kifizetéseket    elvégzi a 
701015 szakfeladathoz tartozó költségek kigyűjtését, összesíti a kiadásokat költségnemenként, 
és erről adatokat szolgáltat a Vagyongazdálkodási Osztály felé    ellátja a havi zárási feladatokat, 
elvégzi az egyeztetést a főkönyvvel a főkönyvi számla számok alapján.
ELŐNYÖK AZ ELBÍRÁLÁSNÁL:    államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat    OKJ szerinti 
mérlegképes könyvelői végzettség    jó kommunikációs és problémamegoldó képesség    
magas szintű írásbeli kifejező készség    felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, 
excel)    lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos pénzügyi ismeretek.
ILLETMÉNY: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.
A jelentkezéseket írásban, szakmai önéletrajzzal, az iskolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány (másolat vagy igazolás) csatolásával. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal 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 a “Pénzügyi ügy-
intéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2009. július 10. Elbírálás: 2009. július 27. Állás 
betöltésnek várható időpontja: 2009. augusztus 1.
Érdeklődni lehet: Mozsár Beatrixnál 381-1384-es telefonon.

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Önkormányzata Főpol-
gármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi 
Ügyosztálya megindította a Budapest XI., 
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2009 Joseph Haydn éve. Ha van zene-
szerző, aki az úgynevezett „klasszikus 
zenét” azzá tette, amivé lett, és amit 
ma is értünk alatta, akkor az Joseph 
Haydn volt. Aki ma azt mondja, szim-
fónia, Joseph Haydnra gondol, aki azt 
mondja, vonósnégyes, Joseph Haydn-
ra gondol, aki azt mondja, zongora-
szonáta, Joseph Haydnra gondol. Így 
nem is lehet „klasszikus zene” Haydn 
nélkül.

A 2009-es emlékévben Haydn életműve 
kézzelfoghatóvá, hallhatóvá, láthatóvá, 

egyszóval élménnyé válik. És ez különö-
sen igaz Kismartonra, ahol igazi kulturális 
turizmust építettek ki a zeneszerző halálá-
nak 200. évfordulója alkalmából. Haydn, 
Haydn és megint Haydn – Kismartonban 
szinte minden a komponista körül forog. 
Szállodák, kávéházak felkészülten várják 
a világ minden tájáról idelátogató turis-
tákat, ahol speciális Haydn-borokat kós-
tolhatnak az érdeklődők, de a kismartoni 
ajándékboltok sem mentek a szomszédba 
ötletekért. 

A jubileumi Haydn-évben sok vállalko-
zó a Haydn-tortától, a Haydn-szakács-
könyvtől vagy a Haydn-CD-től reméli a 
jó üzletet. A Haydn-tekercs ugyanolyan 
nagy keresletnek örvend, mint a kotta- 
vagy gyermekkönyvek, életrajzok és képes 
könyvek. Még speciális, szintén Haydn 
névre keresztelt teakeverék is kapható a 
kismartoni üzletekben.
 Haydn neve elválaszthatat lan 
Eisenstadt nevétől. 1761-től több mint 
40 évig volt az Esterházy-udvari zene-
kar tagja, majd vezetője. Idejövetele után 
5 évvel vette meg a barokk házat, a mai 

Haydngasse 21. szám alatt, ahol 12 évig 
lakott. Számos tárgy és eredeti hangszer 
– mint például a kalapácsos zongora 1780-
ból vagy az orgonaasztal a Hegyi temp-
lomból – teszik a gyűjteményt élménnyé. 
 Joseph Haydn 1732-ben Rohrauban, 
egy kis osztrák faluban született. Apja sze-
gény kerékgyártó volt. Két feleségétől 17 
gyermeke született, de csak három lány és 
három fiú érte meg a felnőttkort. Joseph 
sorrendben a második volt. Az apának ér-
zéke volt a zenéhez, hárfán kísérve magát 

szívesen énekelt. A gyereksereg is bekap-
csolódott a dalolásba, és így Joseph zenei 
tehetsége hamar kiderült. A szülők – nem 
kis anyagi áldozatot hozva – a közeli 
Hainburgba küldték iskolába a hatéves fi-
út. A fordulópontot Georg Reutter, a bécsi 
Stephansdom karmesterének látogatása 
hozta, aki új énekeseket keresett a kórusba. 
Meghallván a nyolcéves gyermek hangját, 
felvette a templomhoz tartozó kollégium-
ba. A gyermekkórus tagjainak időbeosztá-
sa meglehetősen szigorú volt: a latin nyelv 
és a hittan, a zenei tantárgyak elsajátítása 
mellett állandó elfoglaltságot jelentettek a 
különböző fellépések. Haydn a legtehetsé-
gesebb énekese volt a kórusnak, az egyik 
schönbrunni előadás alkalmával Mária 
Terézia pénzjutalomban is részesítette. 
 A kóruséneklésnek a mutálás vetett 
véget, 1749-ben az utcára került. Kot-
tamásolásból, orgonálásból, tanításból 
tartotta fenn magát. Végül ki tudott bé-
relni egy padlásszobát, a kölcsönből egy 
rozzant zongorát, és hozzá tudott fogni a 
komponáláshoz. Megírta „A sánta ördög” 
című operáját (ez egyébként elveszett), 
amelynek nagy sikere volt, de játszását po-
litikai okok miatt betiltották. A Fürnberg 
báró weinzierli kastélyába került, ahol 
megírta első vonósnégyeseit. 1759-ben 
Morzin gróf csehországi birtokán vál-
lalt musikdirektori állást, és itt írta zene-
kar számára az első szimfóniáját. Haydn 
1760-ban boldogtalan házasságot kötött, 
felesége, Anna Maria Keller, egy bécsi pa-
rókakészítő lánya volt. Morzinnál figyelt 
fel a zeneszerzőre Esterházy Pál herceg, 
aki 1761-ben másodkarmesterré nevezte 
ki a kismartoni (Eisenstadt) zenekara mel-
lé. A herceg egy év múlva meghalt, utódja 
fivére, Esterházy „Fényes” Miklós (avagy 
„Pompakedvelő” Miklós) lett. Testvéréhez 
hasonlóan ő is aktívan zenélt, Haydn 170 
darabot írt a herceg kedvenc hangszerére. 
 1762-ben a herceg versailles-i stílusú 
palota építését határozta el a mai Fertő-
dön (Eszterháza). A kastélyépület 1766-
ra készült el, 1768-ra a színház, majd a 
Muzsikaház. Ebben laktak a zenészek is, 
családtagjaik azonban Kismartonban ma-
radtak. Valószínűleg ez vezetett 1772-ben 
a „Búcsúszimfónia” megírására. 
 1790-ben a zeneszerző Bécsbe költö-
zött, itt kereste fel Peter Salomon, angol 
zenész, aki 1791-ben Londonba vitte. Új 
műveket komponált, többek között az első 
hat „londoni” szimfóniát. A hangverse-
nyek hatalmas sikert hoztak Haydn szá-
mára, és Oxfordban díszdoktorrá avatták. 
  Haydn Bécs Gumpendorf nevű vá-
rosrészében lakott. Utolsó napjaiban, 
a francia megszállás alatt, Napóleon 
– tisztelete jeléül – díszőrséget állított há-
za elé. 1809-ben halt meg, hamvai ma az 
eisenstadti Bergkirche Haydn-mauzóleu-
mában nyugszanak.

K. A.

Az Ádám Jenő iskola kórusa az Eszterházy kastély báltermében és a színültig teli nézőtér

Május 31-én egy világ emlékezett a legendás zeneszerzőre

Kétszáz éve hunyt el 
Joseph Haydn A Haydn-év tiszteletére három 

magyarországi régió diákjai adtak 
hangversenyt az eisenstadti Esterházy-
kastély hangversenytermében, a nagy 
zeneszerző halálának 200. évfordulója 
alkalmából. A kőbányai Szent László 
Általános Iskola ötletéhez az Újbudai 
Pedagógiai Intézet is csatlakozott, 
amely minden követ megmozgatott 
azért, hogy a kerület két fellépő isko-
lája mellett a „szurkolók” – pedagó-
gusok, gyerekek és szülők – is részt 
vehessenek a koncerten. Így az intéz-
mény és az Önkormányzat támoga-
tásával összesen hat busz indulhatott 
útnak Újbudáról Kismartonba.

Az Esterházy-kastély Burgenland jelképe 
és egyben legjelentősebb kulturális emlé-
ke. Az Esterházy hercegek befolyása alatt a 
kismartoni kastély az udvari élet központja 
volt a régi királyi Magyarországon, és kü-
lönösen alkalmas alkotói otthont nyújtott 
a híres zeneszerzőnek, Joseph Haydnnak. 
Az Esterházy-kastély egyedülálló módon 
egyesíti a barokk csillogást a klasszicista 
szigorral és az osztrák biedermeierrel. 
 A kastélytól néhány perces séta a 
Haydn-ház. A kismartoni Haydn-ház ma 
Ausztriában a legátfogóbb zenei emlékhe-
lyek közé tartozik. 1761-től működött több 
mint negyven éven át az Esterházyak ud-
varában mint karmester. Kinevezése után 
öt évvel vette meg azt a barokk polgári há-

zat a mai Haydngasse 21. szám alatt, mely 
aztán tizenkét éven keresztül adott otthont 
számára. Innen látogatott el naponta a kis-
martoni kastély Haydn-termébe, amely a 
világ egyik legszebb és legjobb akusztikájú 
koncertterme.
 Ezért is volt nagy a történelmi je-
lentősége a Magyar fiatalok üdvözlete 
című koncertnek, amelyet a kőbányai 
Szent László Általános Iskola Harmónia 
Gyermekkara és Csengettyű Együttese, 
Újbudáról az Ádám Jenő Fenntartói Gya-

korló Általános Iskola kórusa, a Weiner 
Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szak-
középiskola hangszeres növendékei, vala-
mint a székesfehérvári Hermann László 
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar adott.
 A műsorban elsősorban Joseph Haydn 
művei szerepeltek, de a diákok Händel, 
Mozart, Schubert, Morley, Poulenc, 
Delibes művei közül is válogattak, illetve 
olyan magyar zeneszerzőktől is játszottak, 
mint Kodály Zoltán és Esterházy Pál.

A koncertet a Rákóczi fanfárral kezd-
ték és Beethoven Örömódájával zárták, 
amelyet a fellépők közösen adtak elő. A 
gyerekek utaztatásának költségeit a két 
budapesti városrész (Kőbánya és Újbuda) 
és Székesfehérvár Önkormányzata áll-
ta, a kiadások további részét a jegyek 
eladásából fedezték. 

Gigi

Magyar fiatalok üdvözlete 
a Haydn-év tiszteletére

Burgenland tartomány fővárosa, 
Eisenstadt a Lajta-hegység lábánál 
fekszik. Közel 14 000 ezer lakosával 
Ausztria legkisebb tartományi fővá-
rosa. Az Esterházy hercegek régi lakó-
helye ma is sok mindent nyújt az ide 
látogatónak. 

Az Esterházy család története a 13. század-
ra visszavezethető vissza. A családtörténet 
szereplői a 20. század kezdetéig a magyar 
királyság legbefolyásosabb főrendi dinasz-
tiáinak egyikeként kiterjedt birtokokkal 
rendelkeztek, és többeknek közülük 
manapság sincsenek filléres gondjaik. 
Kismarton 1622-ben került az Esterházy 
család tulajdonába. A család egyike volt a 
művészetek pártolásában élen járó legje-
lentősebb magyar arisztokrata famíliák-
nak. Joseph Haydn 40 éven keresztül állt 
a szolgálatában, és számos művét éppen 
itt komponálta. 

Az Esterházyak minden ágában találunk 
a zeneművészet iránt érdeklődő szemé-
lyiségeket, a leghosszabb ideig fennálló, 
kiemelkedően magas színvonalú kultu-
rális élet azonban a hercegi ág kismartoni 
birtokához kötődik. Az udvar Esterházy 
Pál uralkodása alatt élte első fénykorát, 
aki 17 évesen lett a család feje. Az igen 
tehetséges és sokoldalúan képzett ifjú a 
bölcsészeti, jogi és katonai tanulmányok 
mellett részt vett az iskolai színjátszásban 
is. Fiatalon lett Sopron megye főispánja, 
majd magas katonai ranggal részt vett 

a török elleni harcokban. Első felesége 
halála után visszavonult a közélettől, és 
bár formálisan az ország katonai vezetője 
maradt.

Esterházy Orsolya – aki nemcsak a fele-
sége, hanem egyben az unokatestvére is 
volt Esterházy Pálnak – 41 éves korában 
bekövetkezett haláláig összesen 19 gyer-
meknek adott életet. 1682. március 31-én 
hunyt el, és testét az akkori divatnak meg-
felelően, állva temették el. A titokzatos és 
a máig megmagyarázhatatlan a dologban 
az, hogy a holtteste mumifikálódott, és 
nem porladt el. Miután emiatt az elmúlt 
évszázadokban a kripta többé-kevésbé 
zarándokhely lett, a 20. század elején a 
holttestet koporsóba helyezték, a kriptát 
pedig bezárták. 

Az Esterházy család kriptája a kismartoni 
Ferencesek templomában, a kolostor keleti 
részén található. A Ferencesek templomát 
és a kolostort a Haydngasse-ban 1386-ban 
Kanizsai János egri püspök alapította. Az 
eredeti falakat 1529-ben a törökök elpusz-
tították, és csak 1629-ben húzták fel az új 
épületet a régi helyén. Az építés előzménye 
gróf Esterházy Miklós fogadalmához kö-
tődik, aki a lakompaki csata előtt megfo-

Hangverseny a kastélyban

gadta, hogy ha megmenekül a csatában, 
Szent Mihály tiszteletére templomot és 
kolostort épít ide. 
 A templomban helyezte el azt a kegy-
képet, melyet egy ferences barát hozott 
Itáliából. Az egykorú beszámolók szerint 
a kegykép előtt számos csoda történt, és 
híres zarándokhely lett. A temp-
lom belsejében szép reneszánsz 
oltárok találhatók olasz meste-
rektől, gazdag stukkódíszítéssel 
ugyanebből az időből. 
 A város Haydn-orgonái-
nak egyikét is itt találjuk a 

templomban. A Ferences kolostor máso-
dik emeletén található az Egyházmegyei 
Múzeum, amelyet 1981-ben nyitottak 
meg. A kastély és a hozzájuk tartozó épü-
letek, jelképei és egyben a legjelentősebb 
kulturális emlék-
helyeivé váltak 

Burgerlandnak. 

Joseph Haydn portréja

Kismarton és az Esterházy család
Négy évszázados történet


