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Milliós is lehet
a parlagfűbírság
Az elhanyagolt földek miatt 
növekszik a pollenkoncentráció 
a levegőben.

Éless Béla színháza
Kamaraerdőn
Délelőtt gyermekprogramot 
mutattak be, este a nyugdí-
jasoknak játszott a társulat

Arctalan szerelem, ismerke-
dés, tévhitek, szabályok és 
statisztikák.

Társkeresés 
az interneten

írásunk a 5. oldalon írásunk a 7. oldalon összeállításunk a 9. oldalon

Az interneten leadott szavazatok sze-
rint a Hetedik műterem által készített 
terv, míg a szavazólapok összesítése 
alapján a Gyüre Építésziroda elkép-
zelése bizonyult népszerűbbnek. Ez 
utóbbi számszerűen több volt, így ez 
az iroda nyerhetett.

A körtéri Gomba épület tulajdonjogát 
2008. évben sikerült megszereznie Újbuda 
Önkormányzatának a Fővárosi Önkor-
mányzattól azért, hogy a lepusztult létesít-
mény karakterét megtartva a műemlék-
védelmi előírások betartásával a felújítás 
után a kerület érdekeinek megfelelő funk-
ciót tölthessen be.
 Első lépésként nyilvános és titkos épí-
tészeti és hasznosítási tervet és ötletpályá-
zatot írtak, ki, melynek eredményeként 65 
pályamű értékelése történt meg, rendkívül 

széles skáláját bemutatva a hasznosítás le-
hetőségeinek.
 A neves építészekből, közéleti szemé-
lyiségekből és a különböző szakterületek 
képviselőiből álló zsűri végül 5 pályamű 
díjazására és további 10 pályamű megvá-
sárlására tett javaslatot. 
 A tervpályázat lezárását követően az 
Önkormányzat felkérte a díjazott tervek 
készítőit, hogy fejlesszék tovább a terveket 
elvi engedélyezési szintig, és szerezzék be a 
Műemléki Tanácsadó Testület állásfogla-
lását azért, hogy a hasznosítási pályázatot 
már olyan tervekre lehessen kiírni, ame-
lyek nagy valószínűséggel az építési enge-
délyt is megkaphatják az első fokon eljáró 
Műemléki hatóságtól. 
 A Műemléki Tanácsadó Testület véle-
ményezte a benyújtott elvi engedélyezési 
terveket, és két pályaművet javasolt to-

vábbtervezésre, illetve néhány módosítás-
sal megvalósításra.
 Az Önkormányzat a közösségi tér 
funkció miatt úgy döntött, hogy a Gomba 
felújításának folyamatát nyitottá teszi a la-
kosság előtt. A leadott szavazatok alapján 
azt lehet mondani, hogy az embereket ér-
dekli, hogy milyen lesz az új Gomba. Még 
úgy is, hogy a közel 18 000 szavazat nem 
hitelesített, mégis tömegében a lakosság 
véleményét tükrözheti.
 A Gyüre Építésziroda tervét a tulajdonos 
Önkormányzat a tervpályázati bírálaton, a 
gazdasági szakértő véleményének megfele-
lően gazdaságosnak, hasznosítási szempont-
ból előnyösnek minősítette. – A pályamű 
kiemelkedően jó példája a különböző épí-
tészeti korokat áthidaló, ötvöző,  épület- és 
térformálásnak – állítják a szakértők. 

Huszák Nina

Gomba: a Gyüre Építésziroda nyert
A lakosság véleménye alapján született a döntés

A megválasztott köztársasági elnök nagy 
értékű oldtimer Harley-Davidsonja egy 
aukción cserélt gazdát, a befolyt összeget 
az árvízkárosultak megsegítésére fordít-
ják. A jótékonysági célból elárverezett 
motort és a rászorultak részére felajánlott 
támogatást Újbudán, a Club 66 Étterem-
ben adták át. 
 Schmitt Pál az Alsóörsön tartott 11. 
Nemzetközi Harley-Davidson Fesztiválon 
ajánlotta fel az aukcióra Harley-Davidson 
WLA 42/A típusú, jelenleg is üzemképes, 
nagy értékű oldtimer motorkerékpárját. 
Az extra kétkerekű azért is különleges, 
mert épp annyi idős, amennyi a gazdája, 
1942-ben gyártották. A megválasztott 
köztársasági elnök a mai csillogó csoda 
roncsaira évtizedekkel ezelőtt bukkant rá, 
később újítatta fel.
 – Mára kivétel nélkül minden alkat-
rész eredeti rajta, a szirénától a kábeleken 
át a küllőkig. Büszke vagyok rá, régen 
vezettem is, bár nem könnyű vele bánni. 
Fantasztikus darab. Az egyik szemem sír, 
a másik nevet, de büszke vagyok, mert tu-
dom, hogy oda kerül a pénz, ahol a legna-
gyobb szükség van rá – mondta Schmitt 
Pál, aki arról is beszámolt, hogy a Magyar 
Olimpiai Bizottság is csatlakozott az or-
szágos kampányhoz, hogy megmutassák, 
a sportolókra is lehet számítani ilyen ne-
héz helyzetben. A MOB 25 millió forintot 
gyűjtött a kampányhoz, további 25 millió 
forint értékben pedig adományokkal járul 
hozzá a rászorulók támogatásához. 

A licit 3 millió forintról indult, egy autó- 
és egy lakásfinanszírozási cég tette a leg-
magasabb ajánlatot. A megvásárolt mo-
torkerékpárt a Mentőmotor Alapítvány-
nak adományozzák, amely azt promóciós 
célokra használja. Bár a megválasztott 
köztársasági elnök nehezen vált meg a 
szívéhez nőtt kétkerekű kuriózumtól, a 
motorozásról mégsem kell végérvényesen 
lemondania, mintahogy sok minden más-
ról sem szándékozik megválni a közeljö-
vőben, mivel azt vallja, hogy az embernek 
mindig arra van ideje, amire időt szán.

Huszák Nina

Dobra verték 
Schmitt Pál 
motorját

Jótékonysági árverés az 
árvízkárosultak javára 

Vannak dolgok, amelyeket azért 
szeretünk, mert hagyományosak, 
és vannak olyanok, amelyeket azért, 
mert nem szokványosak. Új soroza-
tunkban ez a két dolog találkozik. 
Az ajánlónkba ezúttal minden be-
lefér: ételrecept, film és könyvek, jó 
helyek. A receptekben pedig meg-
jelennek a nagyszüleim által meg-

alkotott ízek és a saját ötleteim is, 
valamint továbbadandó praktikák. 
Azonban várom az Önök receptjeit, 
történeteit is, és saját családi fotói-
kat, amelyek sütés-főzés vagy közös 
lakmározások során készültek. Az 
általam most ajánlott ételeket pedig 
fogyasszák jókedvvel, bőséggel. 

Vincze Kinga

Balaton-
átúszás

Július 24.

Edzésben az 
újbudai csapat

Elindult a nyári felújítási szezon - nehezebb lesz közlekedni

Újra beköszöntött a nyár, a forróság, a szünidő és a budapesti útfelújítási láz. Ilyenkor a szabadságolások és az iskolai szünet miatt kevesebben közlekednek a fővárosban, 
és az időjárás is kedvezőbb a munkálatok kivitelezésére, mint télen. Így őszre, az iskola megkezdésére új utakon, új burkolatokon közlekedhetünk Budapesten.  Újbudán 
ebben az időszakban a 4-es metró építkezési területe környékén, illetve a Fehérvári úton – ahol villamospálya-felújítást végeznek – lesz komolyabb forgalomkorlátozás.

2010. június 14-én hatályba lépett a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármes-
terek választásáról szóló 2010. évi L. tör-
vény, mely alapján elkészült Újbuda új 
választási térképe. A jogszabály előírásai 
szerint megállapították az egyéni válasz-
tókerületekben megválasztható képvise-
lők számát is, mely a korábbi 22 fő helyett 
17 főre, a kompenzációs listás mandátu-
mok száma pedig – a 2006. évi választá-
sokon megválasztható 15 főhöz képest – 7 
főre csökkent. Mindezek alapján Újbudán 
a 2010-es önkormányzati választásokon 
– a korábbi 37-hez képest – 24 képviselő 

szerezhet majd mandátumot. Dr. Filipsz 
Andrea jegyző július 12-én hirdette ki az 
új egyéni választókerületi határokat a ke-
rületi hirdető táblákon és Újbuda hivata-
los honlapján. A határozat ellen július 14-
én 16 óráig lehet fellebbezni. 
 Az új körzetek kialakításánál – a tör-
vény előírásai szerint – a XI. kerületben 
az érvényes lakóhellyel vagy érvényes tar-
tózkodási hellyel rendelkezők számát vet-
ték alapul, mely 2010. január 01. napján 
130 739 fő volt. A módosításokat az ország-
gyűlési választókerületi határok mentén 
végezték, így a 15-ös és a 17-es választóke-

rületekben a korábbi 7 helyett 5, míg a 16-
os választókerületben az eddigi 8 helyett 7 
egyéni választókerületet alakítottak ki. A 
választókerületi határok módosításánál 
alapelv volt, hogy egy választókörzeten 
belül nagyjából hasonló legyen a polgárok 
száma. A városszerkezeti adottságokra is 
ügyelni kellett, így figyelembe vették az 
iparterületeket, a kertvárosias vagy lakó-
telepi beépítettséget, valamint a folyamat-
ban lévő lakóterületi beépítéseket is. 
 A szavazókörök is változnak, így lehet-
séges, hogy a választópolgárok az őszi ön-
kormányzati választásokon már máshol 

adhatják le voksukat, mint azt korábban 
tették. Az egyéni választókerületekben 
azok a jelöltek lesznek képviselők, akik a 
legtöbb érvényes szavazatot kapják. 
 A polgármesterre továbbra is közvet-
lenül szavazhatnak a választópolgárok, 
a kompenzációs listán pedig az egyéni 
választókerületekben összesített töredék-
szavazatok arányában kapnak majd man-
dátumot a jelölő szervezetek. Töredéksza-
vazatnak minősül az egyéni választókerü-
letekben a jelölő szervezet jelöltjére leadott 
minden olyan szavazat, amellyel nem sze-
reztek mandátumot. 

Módosultak az újbudai választási körzetek
Az őszi önkormányzati választáson már az új beosztás lesz érvényes

Jókedvvel, 
bőséggel

Új rovatunk indító összeállítását a 
8. oldalon találják meg Kedves Olvasóink
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DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő fogadóórája 
őszig szünetel.
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ, 16. VK.) 
Kelenföld-Albertfalva országgyűlési 
képviselője minden hónap első kedd-
jén tartja fogadó óráját 16–17 óráig a 
Fejér Lipót u. 63., félemelet 3. sz. alatti 
Fidesz-irodában. Előzetes bejelentkezés: 
06/20/2000-781.
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) önkormány-
zati képviselő önkormányzati képviselő 
fogadó órája júliusban és augusztusban 
szünetel.

AZ MSZP HÍREI
A Magyar Szocialista Párt kerületi szer-
vezete értesíti az érdeklődőket, hogy in-
gyenes lakossági szolgáltatásait (az adó-, 
könyvvezetési és vállalkozási tanács-
adást, a jogi tanácsadást, munkaügyi 
és munkajogi, valamint a lakásépítési, 
-vásárlási, -felújítási) augusztusban szü-
netelteti.
A szolgáltatások újraindításáról az 
Újbuda augusztus 25-i számában adunk 
tájékoztatást.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
A Fidesz-iroda szolgálatalásai előrelát-
hatóan szeptemberig szünetelnek.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának te-
lefonszáma megváltozott. Új számuk: 
788-6695.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamenti 
látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a 
Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti irodában. 
Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti 
irodája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 
óráig tart nyitva. A Magyar Fórum ré-
gebbi számai ingyen elvihetők. A 
jogsegélyszolgálat nyáron szünetel. 
Legközelebb szeptember 1-jén 10–12 
óráig lesz. Előzetes egyeztetéssel Kerekes 
Péter (20/5129-001) lelkisegély-tanács-
adást, önvédelmi és jógaoktatást, Szalkai 
Péter (20/3768-468) fogyasztóvédelmi 
tanácsadást tart fogyasztóknak és nem-
fogyasztóknak.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba az 
igazi rendszerváltozásért tenni is kész 
hazafiakat. A Villányi út 20/A alatti 
pártiroda hétköznap 9–17 óra között 
van nyitva (telefonszám: 365-14-88), itt 
ingyen kapható a Jobbik tájékoztató ki-
adványa is.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt XI. kerületi szervezete 
minden héten péntek délelőtt 9–12 óráig 
a Bartók Béla út 79. szám alatti irodájá-
ban várja a párt különböző kiadványai, 
tájékoztatói, újságja iránti érdeklődőket, 
ahol igénybe vehetik a szépirodalmi 
könyvtárat is.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Ingyenes jogi tanácsadás polgári jo-
gi tárgyú kérdésekben a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.) 
minden szerdán 18-tól 20 óráig előzetes 
bejelentkezés alapján. Bejelentkezés a 
+36/30/268-38-53 telefonszámon lehet-
séges.

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12., szerdán 14–17 óráig. 
Tel.: 424-5363.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főn 14–17, szerdaán 9–12 óráig. Tel.: 
3723-497.

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
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

  

BALÁZS GYÖRGY (MSZP) Gazdagrét ön-
kormányzati képviselője minden hónap 
2. csütörtökén a Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskolában, és minden hónap 
4. csütörtökén a Kaptárkő u 8. szám alatt 
17–19 óra között tartja fogadóóráját.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emeleti 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az 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.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
fogadóórája júliusban és augusztusban 
szünetel. Legközelebb szeptember 2-án 
17 órakor a Fidesz Regős utca 13. alatti 
irodájában várja az érdeklődőket a kép-
viselő.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) ország-
gyűlési és kerületi képviselő fogadóórá-
ja augusztus hónapban a nyári szünet 
miatt elmarad. A képviselő legközelebb 
szeptember 6-án 17 órakor a Fidesz 
Regős utca 13. alatti irodájában várja az 
érdeklődőket. A kérdéseket, észrevéte-
leket addig is a kupper.andras@fidesz.
hu email címre, vagy a www.
kupperandras.hu portál üzenő falára 
lehet elküldeni.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.

Képviselői fogadóórák, 
programok

ELEVEN CENTER
  Rétköz u. 7. Nyitva tartás: hétfőn 
15–19, kedden és pénteken 9–13, 
szerdán és csütörtökön 14–18 óráig. 
Tel.: 248-0777.

Április 26-án drámai esemény részesei 
voltak a Kelen SC Hunyadi Mátyás 
utcai telepén a sportbarátok. Egy 
öregfiúk bajnoki meccs után az öltöző-
ben lett rosszul, majd vesztette életét 
a budaörsi csapat 54 éves játékosa, 
aki korábban a kelenvölgyiekében is 
szerepelt. 

A mérkőzés végeztével a két csapat bará-
ti kézfogások és beszélgetések közepette, 
jó hangulatban vonult az öltözőbe. Nem 
telt el tíz perc, amikor az egyik játékos az 
öltözőből kirohanva kért segítséget, mivel 
társuk rosszul lett és eszméletlenül esett 
össze. A Kelen SC csapatának egyik labda-
rúgója – aki egyébként hivatásos tűzoltó 
– próbált segíteni a játékoson. Emberfelet-
ti erővel, háromszor sikerült újraélesztenie 
a mentők megérkezéséig. Sajnos azonban 
ez is kevésnek bizonyult, és bekövetkezett 
a tragédia. 
 – Nem tudom megmondani, mennyi 
idő telt el, amíg ott álltunk némán, tanács-
talanul az öltöző épülete előtt, fejünkben 
számtalan megválaszolatlan kérdéssel 
– mondta Simon Károly önkormányzati 
képviselő, aki az esetről a májusi önkor-
mányzati testületi ülésen, napirend előtti 
felszólalásában beszélt. 
 A képviselő azt mondta, ma Magyar-
országon minden harmincadik percben 
meghal valaki kórházon kívül, hirtelen 
szívmegállásban. Ennek hatására sok 
középületben helyeztek már el életmentő 
defibrillátor berendezést. Az előzőekben 
leírt tragédia világított igazából rá, hogy 
nagy szükség lenne egy ilyen készülék el-
helyezésére ezen a sporttelepen is.

A Hunyadi Mátyás utcai telepen több szá-
zan sportolnak naponta a Kelen SC vagy 
az Újbuda TC csapataiban. Sokan amatőr-
ként, szabadidejükben futnak, kocognak, 
teniszeznek, fociznak itt. Egyszóval ren-
geteg lelkes amatőr sportoló bázisa ez. Si-
mon Károly a testületi ülésen azt javasolta, 
helyezzenek el itt is defibrillátort. Javasla-
tát a képviselők támogatták, ennek ered-
ményeképpen a készüléket augusztus 
20-án adják át a sport-
telepen.

Tragédia a sportpályán
Simon Károly megelőzést javasol

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. újra-
élesztő készülékeket helyezett ki a 
fürdőkbe. A defibrillátorok segítségé-
vel a szakképzett személyzet azonnal 
meg tudja kezdeni az újraélesztést 
egy esetleges rosszullét esetén. A Gel-
lért fürdőben már a ki is képezték az 
eszköz használatára a személyzetet. A 

hordozható berendezé-
seket a nyári időszakban 
– a forgalomtól függően 
– a környező strandokra 
is át lehet telepíteni. Mint 
kiderült, a közelmúltban 
már többször is életet 
mentettek a strandok 
dolgozói azzal, hogy 
gyorsan és szakszerűen 
újraélesztettek egy-egy 
szívpanaszokkal küzdő 
vendéget. A hirtelen 
szívmegállás világszerte 
a vezető halálokok közé 
tartozik, Magyarországon 
átlagosan minden husza-
dik percben valaki ennek 
következtében veszti éle-
tét. Ilyen esemény bárhol 
bekövetkezhet: utcán, 
járművön, sportrendez-
vényen, vízparton, és min-
den perc késedelem csak-
nem tíz százalékkal csök-
kenti a túlélés esélyeit. 

Újraélesztő 
készülékek 
a strandokon

Az Okmányiroda nyári 
nyitva tartása
2010. július 26. és augusztus 13. között 
igazgatási szünet lép érvénybe, ami 
egyebek mellett azt is jelenti, hogy az 
Okmányiroda nyitvatartási ideje és 
munkatársainak létszáma csökken: 
hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, 
pénteken pedig 8-tól 12 óráig lehet az 
ügyeket intézni.
 Ebben az időszakban a nem ke-
rületi lakosokat csak háromhetes 
előjegyzéssel tudják fogadni, és a két 
hét alatt sem az ujbuda.hu-n, sem a 
magyarorszag.hu-n nem tudnak idő-
pontot kérni az ügyfelek. 
 A kihelyezett ügyfélfogadási köz-
pontok – az Eleven Centerben és a 
Fehérvári úton – ebben az időszakban 
zárva tartanak. Filipsz Andrea, a kerü-
let jegyzője azt javasolja, amit lehet, azt 
még az igazgatási szünet előtt intézze-
nek el, vagy ha ráér, inkább halasszák 
augusztus második felére a hivatalos 
okmányokkal kapcsolatos ügyeket.

A mérkőzés végeztével a két csapat bará-
ti kézfogások és beszélgetések közepette, 
jó hangulatban vonult az öltözőbe. Nem 
telt el tíz perc, amikor az egyik játékos az 
öltözőből kirohanva kért segítséget, mivel 
társuk rosszul lett és eszméletlenül esett 
össze. A Kelen SC csapatának egyik labda-
rúgója – aki egyébként hivatásos tűzoltó 
– próbált segíteni a játékoson. Emberfelet-
ti erővel, háromszor sikerült újraélesztenie 
a mentők megérkezéséig. Sajnos azonban 
ez is kevésnek bizonyult, és bekövetkezett 

 – Nem tudom megmondani, mennyi 
idő telt el, amíg ott álltunk némán, tanács-
talanul az öltöző épülete előtt, fejünkben 
számtalan megválaszolatlan kérdéssel 
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Micimackó, Tigris, Füles 
és a többiek
Ez a hatodik nyár, amikor a Nyéki Imre 
Uszodában sportos Törptáborba járhat-
nak a szünidősök, és most először kicsik 
és nagyok együtt nyaralhatnak. Az uszo-
da területén pedagógusok, valamint szak-
edzők foglalkoznak a gyerekekkel, akik 
több sportágban is kipróbálhatják magu-
kat, mint például az úszás, a foci, a röplab-
da, a pingpong, a tenisz és az aerobik. 
 Azok a fiatalok, akik itt, a táborban 
beleszerettek valamelyik sportágba, év 
közben is járhatnak az edzésekre. Sokan 
nemcsak a sokszínű sportolási lehetősé-
gek miatt szeretnek ide járni, hanem mert 
hosszú évekre szóló barátságok is köttet-
nek egy ilyen nyári együttlét alatt.
 A pedagógusok és szakedzők igyekez-
nek minden korosztály számára megta-
lálni a megfelelő elfoglaltságot, legyen szó 
akár sportról, társasjátékról vagy kézmű-
ves-foglalkozásról. Konrády Ildikó, a nyári 
tábor vezetője szerint a testmozgás mellett 
fontos az egyéb, pihentető szabadidős te-
vékenység beiktatása is, a gyerekeknek 

ugyanis naponta két edzésük van, ami bő-
ven elég mozgást jelent.
 A szervezők korcsoportonkénti csapa-
tokra osztották fel a gyerekeket, amelyek 
a Micimackó és barátai című mesefilm-
ből kapták a nevüket, van tehát Malacka, 
Tigris, Füles és a többi mesehősről elne-
vezett csoport is. A tábor minden évben 
telt házzal működik, rengeteg visszajáró 
nebuló van, aki egész évben készül arra, 
hogy ismét ott lubickoljon és labdázzon 
az usziban. Érdemes tehát még időben, ta-
vasszal érdeklődni és jelentkezni a Nyéki 
Imre Uszoda sport Törptáborába.

Több mint egy kávé
Újbudán van néhány hely, ahová ha az em-
ber beül, nemcsak egy jó kávét vagy limo-
nádét ihat, hanem egy kicsit többet is kap: 
egy kedves szót, ismerős, vidám arcokat, 
egy izgalmas programot. Az ilyen helyek 
közül az egyik legnívósabb a Tranzit, ahol 
egymást érik a kiállítások, gyerekprogra-
mok, művészeti események. 
 A Tranzit Cafe kellemes hűvös tera-
szával és játszóterével ideális hely a ven-

déglátást kiegészítő programokhoz. Egri 
Orsolya, a Tranzit háziasszonya mindig 
is arra törekedett, hogy akik idejárnak, ne 
is elsősorban a kávét keressék, hanem a jó 
társaságot, a tartalmas időtöltést. Némi 
túlzással azt lehet mondani, hogy min-
dent szeretne megmutatni, ami az életben 
szép és örömteli. A gyermekek alkotási 
vágyát, az idősebb korosztály emlékeit, a 
filmtörténet legendás gyöngyszemeit, és 
mindent, ami az embereket beszélgetésre, 
együttlétre ösztönzi.
 Idén nyáron több színes programot 
is szerveznek, a labdarúgás szerelmesei a 
futball-vb ideje alatt kivetítőn figyelhetik 
a meccseket, a gyerekeknek ovis tábort 
szerveznek. A karácsonykor és nyáron 
kiírt nagysikerű gyermekrajzpályázatra 
ismét jelentkezhetnek a festőpalánták. 
 A hamarosan induló ovis táborban a 
felszabadult vízipisztolycsata mellett kéz-
műves-foglalkozásokkal is várják a gye-
rekeket. Egri Orsolya szerint egy hét alatt 
annyira összeszokhat majd a kis csapat, 
hogy a tábor végére egy bábelőadás is ki-
kerekedik a táborlakók produkciójában.

Huszák Nina

Óvodások a Tranzitban, 
törptábor az uszodában

Mesehősökkel jobban telik a szünidő
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Újbuda Önkormányzata a Semmelwe-
is-nap alkalmából idén is Pro Medicina 
Újbuda kitüntetéssel jutalmazta a 
kerületben évtizedek óta kiemelkedő 
gyógyító és megelőző munkát végző 
egészségügyi dolgozókat. 

Ez alkalommal dr. Glásel Éva radiológus 
szakorvos, dr. Molnárné Chrenkó Ilona 
fogászati szakasszisztens, Ridinger Jánosné 
iskolai védőnő és dr. Tóth Tibor pszichiá-
ter főorvos vehette át az elismerést Molnár 
Gyula polgármestertől. 

A kerület évek óta nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy minden korosztály egészsége-
sebb életet élhessen. Újbuda Önkormány-
zata a 13 éves leányok számára térítésmen-
tesen biztosít HPV elleni védőoltást, közel 
20 kerületi általános iskolában a diákok év 
végén egészségbizonyítványt kaptak. 
 A sportolók biztonsága érdeké-
ben a sportegyesületek, intézmények 
defibrillátor készülékekkel gazda-
godtak. Az Újbuda 60+ egészségügyi 
alprogramjában pedig mentálhigiénés ak-
ciók és egészségnapok várják az időseket. 

A legjobb gyógyítók
Pro Medicina-díjak a Semmelweis-napon

Újbudán már hozzászoktunk a 4-es 
metró építése miatti korlátozásokhoz: 
a Szent Gellért térnél, a Móricz Zsig-
mond körtéren és a Bocskai úton az 
útszűkületek, illetve lezárások miatt 
sajnos a nyári szünetben is igen gya-
koriak a dugók. Ezeken kívül a Fehér-
vári úton vágányépítési és útfelújítási 
munka lassítja a forgalmat, és elkezdő-
dött az Etele út aszfaltjának cseréje is.

Az Andor utcai csomópontban nagyjából 
egy hete kezdték meg a villamospálya-
átépítést, ezért a Fehérvári úton a belső 
sávokat mindkét irányban 150 méter 
hosszan lezárták. Folytatódik továbbá a 
dél-budai tehermentesítő, azaz az Andor 
utca kiépítése is. Mint arról már korábban 
beszámoltunk, kétszer kétsávosra bővül a 
régóta túlterhelt Andor utca és a Galvani 
út, valamint a Fehérvári út és Szerémi út 
közötti szakasz. A Szerémi út és a Buda-
foki út közötti szakasz pedig 2+1 sávossá 
alakul. 
 A rekonstrukció során átépítik a for-
galmi csomópontot és korszerűsítik a 
villamos kereszteződéseket, a közvilágí-
tást, a jelzőlámparendszert. A beruházás 
összköltsége 3,5 milliárd forint, amelynek 
majdnem felét – pontosan 1,6 milliárd fo-
rintot – az Európai Unió fedezi. A kivitele-
zési munkálatok február 1-jén kezdődtek, 
és ha minden a tervek szerint halad, októ-
ber 30-áig be is fejeződnek.
 Az Etele út felújítása is elkezdődött, 
a munkálatok előreláthatólag augusztus 
közepéig tartanak. Az út 1,4 kilométeren, 
az Etele tér és a Fehérvári út között kap új 
aszfaltburkolatot: a régi útburkolat helyére 
új aszfaltszőnyeget terítenek, felújítják az 
útpálya szegélyeit, a kereszteződéseknél 
pedig lesüllyesztik a járdákat, így azok 
akadálymentesen használhatók. A sza-
kaszra eső buszmegállókat erősített szer-
kezettel építik át. A felújítás alatt irányon-
ként egy sávban lehet közlekedni és ezen a 
részen nem szabad parkolni.

A. A.

Elkezdték az Etelét, folytatódik 
az Andor utca felújítása

Nyári útrekonstrukciók

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) mint eljáró hatóság a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethaszná-
lati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. 
rendelet szerint véleményezésre megküldte az Atel Csepeli 
Vállalkozócsoport kérelmére indított Csepel III. Erőmű Kft. 
– kombinált ciklusú gázturbinás erőmű létesítésére vonatko-
zó, összevont környezeti hatásvizsgálat és egységes környe-
zethasználati eljárás dokumentációját.
Az ábrákkal és táblázatokkal együtt megközelítőleg 600 ol-
dalas hatástanulmány (iktatószám: I-228-6/2010) helyben 
olvasással 2010. augusztus 9-éig tekinthető meg a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen (VII., Nagydiófa u. 10–12., hétfőtől szerdáig 

9–12 és 13–16, pénteken 9–12 óráig), valamint a Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI., Zsombolyai u. 5. II. 
em., 209. szoba), ahol előzetes időpont-egyeztetés esetén, 
ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben várjuk az 
érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 37-24-633).

KIFÜGGESZTÉS NAPJA: 2010. JÚLIUS 5.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a 
környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a köz-
lemény megjelenését követő 30 napon belül közvetlenül a 
felügyelőséghez lehet észrevételt tenni.

Dr. Filipsz Andrea
jegyző

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY

A Gárdonyi tér – 
az újbudai Kulturális Városközpont szíve

Újbuda Önkormányzata számára az áprilisi bírálati 
szakasz alapján elérhetővé vált egy európai uniós 
pályázat keretében közel 570 000 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás. 
Ennek köszönhetően a következő hónapokban a 
Bartók Béla úti Kulturális Városköz-
pont a jelenlegi épületállo-
mány felújításával, az 
üzletek funkcióvál-
tásával, kulturális 
tevékenységek bő-
vítésével valósul meg. 
A belbudai korzójelleg a 
gépkocsiforgalom csökkené-
sét, a gyalogos- és sétálóforga-
lom élénkebbé válását segíti elő. 

A támogatást Újbuda Kulturális 
Városközpont Integrált városfejlesztési 
programja kapta meg, melynek első 
lépéseként most a Gárdonyi-szobor és 
környéke újul meg. 
A fejlesztéstől pozitív környezeti hatások várhatók, 
színvonalasan berendezett közösségi teret, pihenő 
és gyalogos felületeket hozunk létre. A tér kiemelt 
közcélú zöld felület, melynek fenntartásáról a Fővárosi 
Önkormányzat gondoskodik. 
Ezek a változtatások azt is lehetővé teszik, hogy az átépített tér, a homlokzatok 
által határolt területen egységes képet mutasson, méltó keretet biztosítson a 
későbbiekben itt otthont kapó galériáknak, helytörténeti múzeumnak. 
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Új színfolt a téren a keménymész-
kő mezőből előtörő vízsugarakból 
álló vízjáték, mellette ülőfallal, vala-
mint egy köztéri óra és új ivókút is 
elhelyezésre kerül.

A park hangsúlyos pontja lesz a 
Gárdonyi-szobor, díszvilágítással. 

A Bercsényi utca egyirányúvá válik 
a Bertalan Lajos utca felől. 

A Bartók Béla úton csak visszaka-
nyarodási lehetőség lesz, a Hadik 
kávéház előtti közúti forgalom 
helyén gyalogos zóna alakul ki. 

A vízjáték és szobor környezetében 
egynyári növényeket ültetünk, a 
teret talajtakaró sávok keretezik, 
örökzöldekkel színesítve. 

Amennyiben kérdése, észrevétele van 
a fejlesztéssel kapcsolatban, kérem, forduljon 

hozzánk bizalommal, keresse kollégánkat 
a következő telefonszámon: 372-46-12.

Az utóbbi években a Gárdonyi téren és a Bercsé-
nyi utcában lakók napi sok száz autós átmenőfor-
galommal kellett hogy együtt éljenek, ami nem-
csak a mindennapi életet, hanem a Gárdonyi téren 
való nyugodt pihenés lehetőségét is megnehezí-
tette. A következő hetekben ez végre megváltozik, 
és a lakók egy új, nyugodtabb, barátságosabb 
környéket kapnak vissza...

A KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2010. AUGUSZTUS 1. „Aktív élet 60 felett…” 

ŐSZKÖSZÖNTŐ 
FESZTIVÁL
ŐSZKÖSZÖNTŐ 
FESZTIVÁL
Programok 10–18 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban és az 
Újbuda 60+ Klub- és program-
központban:
 
 A Hihetetlen Nagyik című 

képregény-kiállítás megnyitása, 
a díjak átadása, 

 60+ Expo – Az újbudai Idősbarát 
Vállalkozások bemutatkozása 

 Civil Nap – Újbudai civil 
szervezetek bemutatkozása 

 Idősek Akadémiája (Ismert 
szakemberek, művészek 
előadásai óránként) 

 Gyerekprogramok (nagyszülő 
–unoka kézműves-foglalkozás, 
játszóház)

 Tarka Színpad Kabaré 
 
Délután: Színpadi programok neves 
fellépőkkel, meglepetés 
programokkal.

Sportprogramok, egészségügyi 
szűrővizsgálatok, valamint a
Gazdagréti Közösségi Ház ízületi 
tornatanfolyama a Bocskai úti 
Általános Iskolában
 
Programok a további 
helyszíneken (11–17 óra között): 
 
 Albertfalvi Közösségi Ház: 

Népviseletbe öltözött babák 
kiállítása, 60+ Portré Pódium 

 Karinthy Szalon: A Magyar 
Elektrográfiai Társaság kiállítása 
tárlatvezetéssel 

 Kelenvölgyi Közösségi Ház:  Kínai 
festménykiállítás, teakóstolás, 
előadások a kínai gyógyászatról, 

 Őrmezei Közösségi Ház: Szenior 
Ki Mit Tud résztvevőinek műsora, 
szabadtéri sütés-főzés

A helyszínek között folyamatosan  ingyenes buszjárat közlekedik
A PROGRAM VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK!
A részletes program várhatóan július közepétől lesz elérhető a www.
ujbuda.hu oldalon, valamint az Újbuda újságban

2010. AUGUSZTUS 26.
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A nyár eleji esők után mindig nagyon 
sok szúnyog van, most azonban az 
ár- és belvíz miatt még több a vérszí-
vó, mint máskor. Az irtás sokba kerül, 
ezért sok helyen magunknak kell meg-
küzdenünk a kellemetlen rovarokkal.

Budapesten legnagyobb számban az úgy-
nevezett „gyötrőszúnyogok” jelentek meg. 
A nőstények az előző év őszén a száraz fo-
lyópartra teszik le petéiket, amelyek a ta-
vaszi hóolvadás, esők és áradások hatására 
víz alá kerülnek, majd a víz visszahúzódá-
sa után rövid idő alatt nagyon nagy meny-
nyiségben kikelnek. Ilyenkor egy-másfél 
hétig hiába irtják ezeket a rovarokat, alig 
lehet érzékelhető eredményt elérni. 
 Sajnos a sekély, nem mozgó, gyorsan 
felmelegedő időszaki vizek ideális szú-
nyogkeltetők. Ezeken a területeken csak 
a biológiai megelőzés, vagyis a lárvák el-
pusztítása lenne hatékony, ám eddig ilyen 
típusú irtást alig végeztek az országban. 
Az ÁNTSZ már május közepén megkezd-
te a védekezést a szúnyogok ellen, de a 
csapadékos időben nem lehetett földi írást 
végezni. A regionális intézet június 21-ére 
rendelte el az első, azóta már többször 
megismételt légi irtást a közép-magyaror-
szági régióban. 
 Kiegészítésként földi irtást is alkal-
maznak, egy terepjáró platójára szerelt, 
négy szórófejes szerkezetből szórják a 
ködpermetet a parkokban, a fák lomb-
jainak alsó részére. A szakértők szerint a 
szúnyogok elleni védekezés csak a földi 
és a légi kezelés együttes alkalmazásával 
lehet eredményes, ami nem pótolhatja a 
lakosság egyéni védekezését.
 Az ÁNTSZ a lakosságnak az üzletek-
ben kapható riasztószereket, kendőket, 
krémeket, folyadékokat, füstölőket ajánlja. 
A lakáson belül hatékonyak az elektromos 
szúnyogirtók, amelyek folyadékban vagy 

Minden eddiginél nagyobb a szúnyoginvázió 

Támadnak a vérszívók

������������A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu

��������������������������

��������������������
����������������������Keresse a július 15-i számban

AUGUSZTUSI ADÓZÁSI HATÁRIDŐK

AUGUSZTUS 12., CSÜTÖRTÖK
 A kifizető, munkáltató által levont 

személyi jövedelemadó és a tb-járu-
lékok, a korkedvezmény-biztosítási 
járulék, az egészségügyi szolgáltatási 
járulék, az egészségügyi hozzájáru-
lás, az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás (EKHO) bevallása és be-
fizetése.

 Az egyéni vállalkozó által benyújtan-
dó 1058-as számú, és a kifizető, mun-
káltató (foglalkoztató) által benyúj-
tandó 1008-as számú bevallás-adat-
szolgáltatás, amelyek a magánszemé-
lyek kötelezettségeiről, bejelentendő 
adatairól szólnak.

AUGUSZTUS 16., HÉTFŐ
 Az áfa-törvényben meghatározott új 

közlekedési eszközt értékesítő adózó 
adatszolgáltatása.

AUGUSZTUS 23., HÉTFŐ
 A társasági adó havi adóelőlegének 

befizetése.
 A 1001-es számú havi bevallás be-

nyújtása (benne: a kulturális járulék, 
a szakképzési hozzájárulás, az inno-
vációs hozzájárulás, a rehabilitációs 
hozzájárulás havi előlegei).

 A havi áfa, a játékadó bevallása és be-
fizetése.

 A fogyasztói árkiegészítés, a költség-
vetési támogatás igénylése.

AUGUSZTUS 30.,HÉTFŐ
 A környezetvédelmi termékdíj be-
vallása és befizetése.

APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

Milyen lesz a Bartók Béla út, ha megva-
lósul a kulturális városközpont? Mikor 
szűnik meg a Petőfi híd budai hídfőjé-
nél a hangoskodás? Ezek a kérdések 
foglalkoztatták leginkább azokat, akik 
a TIT épületében Rétvári Bence, a 15-
ös választókerület országgyűlési kép-
viselőjének fórumán vettek részt.

A kérdések zöme a Bartók Béla út jövőjé-
re, azon belül is a Hadik Kávéház körüli 
felújítási munkálatokra irányult. Rétvári 
Bence úgy látja, ez a projekt azért is vál-
tott ki ellenérzést a környéken lakók nagy 
részében, mert sokan veszélyeztetve érzik 
nyugalmukat. Ráadásul a renoválással 
járó munkálatok miatt új forgalmi rend 
lépett érvénybe: a kikanyarodási lehetőség 
megszüntetésével a Gellért térre is sokkal 
nehezebb eljutni.
 A kereszténydemokrata politikus úgy 
látja, az önkormányzati vezetésnek sokkal 
több energiát kellett volna fektetnie abba, 
hogy a lakókkal egyeztetve, közösen talál-
ják ki a Bartók Béla út jövőbeni arculatát. 
Minden nyár elején visszatérő probléma a 
Petőfi híd budai hídfőjénél található szóra-
kozóhelyek működése. Mint elhangzott, a 
lakók nyugalmát nemcsak a hangos zene, 
hanem a szórakozni vágyó fiatalok maga-
tartása is zavarja, akik a közeli kisboltok-
ban is lármáznak.
 A 4-es metróval kapcsolatban Rétvá-
ri Bence úgy fogalmazott, a jelenlegi állás 
szerint 2013 nyarán utazhatunk először 
rajta, de ez az időpont még változhat. 
Most már az a legnagyobb probléma, 
hogy a felszín alatti munkálatok késése 
miatt a felszínieket sem tudják időben be-
fejezni. Ezért nem nyithatják meg az épí-
tési területeket a gyalogosok, az autósok 
és a tömegközlekedés előtt. A jelenlévők 
további kérdései az új bevásárlóközpont 
miatti parkolási nehézségekre, a Feneket-
len-tó és a Park Színpad körül kialakult 
áldatlan helyzetre, a hajléktalankérdésre, 
a viharkárok rendbetételére, valamint a 
közbiztonság megerősítésére irányultak. 

Korábban az országgyűlési képviselő, a 
Közigazgatási és Igazságügyminisztérium 
államtitkáraként a Budai Klub-Galéri-
ában tájékoztatta a lakosságot az új kor-
mány tervezett intézkedéseiről.
 Az előadó elsőként a már életbe lépett 
törvényekről számolt be a jelenlévőknek, 
melyek között a csökkentett létszámú ál-
lamapparátus kialakításáról is szólt. Az 

országgyűlés a négy év múlva esedékes 
képviselői létszámcsökkentésről is dön-
tött, az önkormányzati és kisebbségi ön-
kormányzati képviselői helyekre azonban 
már az idei helyhatósági választásokon 
közel feleannyian juthatnak be. A parla-
menti megtakarításokkal egy időben visz-
szaállították a közigazgatási hivatalokat is. 
Rétvári Bence arról tájékoztatta az érdek-
lődőket, az új kabinet szakít a korábban 
uralkodó, kormányzásról alkotott hagyo-
mányos elképzelésekkel. – Eddig mindig 
valakitől elvettek ahhoz, hogy más kap-
hasson. A kormány azzal, hogy bizonyos 
jogokat minden embernek biztosít, új ala-

Rétvári Bence tájékoztatót tart a törvénykezési folyamatról

pokra helyezi az elosztó rendszert – jelen-
tette ki az államtitkár. A képviselő példa-
ként említette, hogy a család vagyonához 
az államnak mostantól semmi köze, így az 
öröklést sem terheli adó, de a családi adó-
zással kiegészített egykulcsos adórendszer 
is az emberek mindennapi életét segíti. 
 Az államtitkár beszámolt továbbá a 
Trianonról hozott törvényről, a nemzeti 

összefogás ünnepéről, a kettős állampol-
gárság megszavazásáról és az iskolába 
járáshoz kötött segélyezési rendszerről. A 
közbiztonságot érintő intézkedések kap-
csán megemlítette a három csapás tör-
vényét, amely a harmadszorra visszaeső, 
erőszakos bűnelkövetőket dupla bünte-
téssel sújtja, de szigorúbb retorzió vár a ta-
nárok bántalmazóira is. A gazdaság talpra 
állításáról Rétvári annyit mondott, az or-
szág vezetése nem a külföldi beruházá-
sokban és tőkében bízik, hanem a magyar 
kis- és középvállalkozások teremtő erejé-
ben, ezért minden segítséget igyekeznek 
megadni nekik.

K. A.

Szentimrevárosi fórum
Metró, Hadik, Zöld Pardon és beszámoló a kormány munkájáról

lapkában lévő hatóanyagot melegítenek 
és párologtatnak. Ezek sem csodaszerek, 
nem szabad lemondani a hagyományos 

védekezésről sem: a szúnyoghálóról vagy 
a zárt ruházatról.

K. A.

SZELEKTÍV  
GYŰJTŐ.

Artúr környezettudatos. 
Megfogja, összepréseli 

és egy helyre gyűjti a 
műanyag flakonokat. 

Ön is megteheti.

Zöld Újbuda
A Zöld Újbuda Program célja egy zöldebb, tisztább, környezetbarátabb kerület. 
Ha kíváncsi, mit tehet Ön, kérdése, javaslata van, vagy saját lakókörnyezetének 
szebbé, tisztábbá tételéhez szeretne önkormányzati segítséget, hívja a Polgár-

mesteri Hivatal Környezetvédelmi osztályát a 372-3471-es számon!

Megfelezte az önkormányzati képvi-
selők számát az Országgyűlés, a kor-
mánypártok javaslata szerint ezzel is 
csökkenteni lehet a kiadásokat. Már az 
idei, őszi önkormányzati választáson 
jóval kevesebb képviselő jut majd be 
a testületekbe. Az ország legnagyobb 
közgyűlésének, a fővárosinak például 
33 tagja lesz az eddigi 66 helyett. Kisebb 
lesz Újbuda képviselő-testülete is: az 
eddigi 38 helyett – lapunk számításai 
szerint – 25 tag juthat be a testületbe, a 
pontos szám a népességi adatoktól függ. 
A kormánypártok kezdeményezésére 
rövidebb lesz a kampány is, kampány-
csend pedig csak a választás napján lesz.


A megszokottnál jóval rövidebb, csu-
pán kétórás volt a Fővárosi Közgyűlés 
rendkívüli ülése. MSZP-s képviselők 
indítványozták a tanácskozás összehí-
vását, amelynek kilenc napirendi pont-
jából azonban többet visszavontak az 
előterjesztők, így végül nem tárgyaltak 
a BKV tavalyi beszámolójáról és az idei 
üzleti tervről, a tervezett félárú diák- és 
nyugdíjasvonaljegy bevezetéséről sem. 
Módosították viszont a szmogriadó-
rendeletet, igazodva az autók környezet-
védelmi besorolásához: a több szennye-
zést kibocsátó kocsik (amelyek a vizsgán 
fekete vagy piros matricát kapnak az új 
rendszerben), nem közlekedhetnek majd 
szmogriadó idején. A Fővárosi Közgyű-
lés az őszi önkormányzati választás előtt 
– a tervek szerint – már csak augusztus 
végén ül majd össze.


Az ÁNTSZ azt ígéri, hogy július végén 
már kevesebb szúnyog lesz Budapes-
ten, addigra hozza meg az eredményt a 
most már rendszeres szúnyogirtás. Két 
hét alatt lehet ugyanis elérni, hogy több 
rovar pusztuljon el, mint amennyi kikel. 
Az idei nagy esőzések eleve kedveztek 
az inváziónak, másrészt az esőben és a 
szélben az irtás is szünetel, ezért van a 
szokásosnál jóval több szúnyog a fővá-
rosban.


Befejeződött a 4-es metró alagútjainak 
építése: két héttel a déli után az északi 
alagutat építő pajzs is elérte a Keleti pá-
lyaudvart, az első szakasz végállomását. 
A kivitelező cégcsoport a szerződésben 
vállalt két év helyett valamivel több 
mint három év alatt fúrta meg a 7 és fél 
kilométer hosszú alagutat. Közben a 2-

es és a 4-es metró szerelvényeit gyártó 
francia cég bejelentette, hogy befejezte 
a 2-es vonalra szánt metrókocsik tesz-
telését. Összesen 1500 kilométert fu-
tott a próbaszerelvény. Az engedélyezés 
majdnem másfél éve késik, a közlekedé-
si hatóság már többször is újabb vizsgá-
latokat írt elő.


A BKV 23 és fél milliárd forintos vesz-
teséggel zárta a tavalyi évet, ez 17 milli-
árddal rosszabb, mint 2008-ban. A köz-
lekedési cég tavalyi beszámolója szerint 
bár 2009-ben kevesebben utaztak a 
járatokon, mint korábban, a jegyek és 
a bérletek eladásából mégis egy száza-
lékkal több lett a bevétel. A BKV veze-
tése egyébként úgy számol, hogy idén 
már csak 3,7 milliárd forint veszteséget 
termel a cég. Az ez évi üzleti tervben a 
legfontosabb feladatnak a vállalat prob-
lémamentes működését tartják a cég 
vezetői.

 
Fokozatosan újra megnyitják a nyilvá-
nos WC-ket Budapesten. A Fővárosi 
Közgyűlés egy éve döntött úgy, hogy 
a csatornázási művek üzemeltesse az 
illemhelyeket, miután az addig ezzel 
foglalkozó cég csődbe ment. Idén elő-
ször a várban, a Városligetben, majd a 
nagy csomópontokban nyitották ki újra 
a WC-ket, például a Móricz Zsigmond 
körtéren és a Kosztolányi Dezső téren – 
közölte a fővárosi cég. A tervek szerint 
a jelenleg üzemelő 50 mellé a következő 
években 50 másikat nyitnak majd meg 
egy komolyabb felújítás után. 


Megunta a XVI. Kerületi Önkormány-
zat a főváros és a hatóságok totojázá-
sát: a kerületi önkormányzat átvette és 
megnyitotta a rákospalotai Határ utat, 
amely a Szentmihályi utat köti össze 
az M0-s autóúttal, és több tízezer em-
bernek könnyíti meg a közlekedést. A 
kerület múlt heti döntését utólag aztán 
jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés is. A 
három hónapja elkészült szakaszt azért 
nem adták át eddig a forgalomnak, mert 
a főváros nem vette át a kivitelezőtől, 
annak ellenére, hogy az ő tulajdona. Az 
üzemeltetés ugyanis évi ötmillió forint-
ba kerül. Végül abban állapodott meg 
a kerület, a főváros és a hatóság, hogy 
másfél éven belül eldöntik, ki üzemel-
tesse az utat, addig pedig a XVI. kerület 
állja a költségeket.

FŐVÁROSI HÍREK

Az elmúlt napokban jelzés érkezett arról, hogy Kelenföldön 
ismeretlen személyek a Magyar Vöröskereszt képviselőjének 

kiadva magukat pénzadományokat gyűjtenek. 
 

A Magyar Vöröskereszt pénzadományokat kizárólag közterüle-
teken, lezárt kéziperselyben, valamint jelzéssel ellátott kihelye-
zett perselyei útján, illetve az Erőmű utcai irodájában gyűjt. A 
szervezet kéri, hogy más úton ne adjanak át adományokat. 

 
A XI. kerületi Vöröskereszt telefonszáma: (1) 209 4250

VIGYÁZAT! CSALÓK!
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Hamarosan virágba borulnak a parlagfűmezők, ami azt 
jelenti, hogy az allergiások többségének megkezdődik 
az ez évi szenvedés. Hogy ez mennyire lesz intenzív, 
attól is függ, mennyi pollen kerül a levegőbe, azaz 
milyen mennyiségű parlagfű éri el a virágzási szakaszt. 
Ezért júliustól már ellenőrzik a földhivatalok és a jegy-
zők, hogy a kül- és belterületeken irtják-e a tulajdono-
sok a parlagfüvet.

Jogszabály írja elő, hogy a földterületeket olyan állapotban 
kell tartani, hogy ne fejlődhessen ki a parlagfű virága. Te-
hát június végétől az első fagyokig folyamatosan kaszálni, 
nyírni kell a gyomot. – A jogszabály arról nem rendelkezik, 
mi számít gaznak. Az viszont egyértelmű, hogy nincs mél-
tányosság, ha valaki kórházban fekszik vagy külföldön tar-
tózkodik, akkor is el kell végeztetnie a kötelező gyomirtást. 
Ha ezt elmulasztja, megbüntethetik. Az összeg függ a terü-
let nagyságától, a mulasztás gyakoriságától, valamint attól, 
hogy magánszemélyt vagy intézményt kell felelősségre vonni 
– mondja Filipsz Andrea, Újbuda jegyzője. 
 Mint megtudtuk, az ellenőrzésről nem kötelező a hely 
használóját, tulajdonosát előre értesíteni, sőt, már véletlen-
szerű helyszíni szemlékre sem kell feltétlenül számítani. A 
korábbi adatokat, illetve friss műholdas felvételeket felhasz-
nálva a Földmérési és Távközlési Intézet ugyanis egy parlag-
fű-veszélyeztetettségi térképet készít. Az elhanyagolt terüle-
teket a szemlézők, vagyis az önkormányzati dolgozók és a 
közterület-felügyelők jelentik be, amely alapján elrendelhetik 
a közérdekű kényszerkaszálást. Erről sem kell értesíteni a te-
rület gazdáját. A bírság 15 ezer és 3 millió forint között lehet, 
és a kényszerkaszálás költségeit is ki kell fizetni.

K. A.

Akár milliós bírságok  
az irtást elmulasztóknak

Gondatlan kerttulajdonosokat büntetnek

Több ezer négyzetméteren indulhat 
új fővárosi szakképzési program, a Fe-
hérvári úton ugyanis modern épület-
komplexumot alakítanak ki a Dél-Bu-
dai TISZK képzései számára. Két uniós 
forrásból, mintegy 1,1 milliárd forintot 
költenek egy ötszintes épület, valamint a 
hozzátartozó háromszintes tanműhelyi 
szárny teljes belső felújítására. A szak-
képző központ tagiskolája, az Öveges 
József Szakiskola tanévzárójára meghí-

TISZK: szakképzés EU-s támogatással

Új oktatási központ a Fehérvári úton

FENT: Az ellenség maga  LENT: Az ilyen elhanyagolt kertek tulajdonosai bírságot kockáztatnak

Nem kell pótdíjat fizetniük július 
elsejétől azoknak, akik nem váltanak 
úgynevezett regisztrációs jegyet az 
ingyenjegy mellé. A díjmentes utazá-
sok nyomon követésére való módszert 
ugyanis felülvizsgálják, és az év végéig 
döntenek annak sorsáról. Lapunk 
negyven újbudai érintett megkérde-
zésével készített felmérést az utazási 
szokásokról, valamint arról, váltottak-e 
regisztrációs jegyet.

Az előző kormány rendelkezése alapján 
ebben a hónapban már ötszáz forintos 
büntetést kellett volna fizetniük azoknak, 
akik – bár jogosultak az ingyen utazásra 
– nem váltják meg a regisztrációs jegyet, 
amit március 1-jétől a 65 év felettieknek 
valamint a 6 év alatti gyermekeknek kel-
lett kiváltani távolsági buszra és vasútra. 
 Az Újbuda felmérése szerint a meg-
kérdezett 60 év felettiek mindegyike vál-
tott regisztrációs jegyet június 30-áig, igaz, 
tízből kilencen már értesültek arról, hogy 
mégsem kell büntetést fizetniük július 1-
jétől, ha ezt elmulasztják. Arra a kérdésre, 
hogy szándékukban áll-e ezután is ilyen 
jegyet váltani, szinte kivétel nélkül azt vá-
laszolták, hogy igen, ha csak le nem késik 
emiatt a járatot.
 Ettől teljesen eltérő választ adtak azok 
a szülők, akiknek 6 év alatti gyermekük 
van. Az általunk megkérdezett fiatalok 
egyike sem váltott még regisztrációs je-
gyet gyermekének, sőt, ezen szülők fele 
még csak nem is hallott erről a rendelke-

zésről. Legtöbbjük sohasem, vagy csak 
ritkán, évente egy-két alkalommal utazik 
vonattal vagy távolsági buszon.

A jegy bevezetésének célja eredetileg az 
volt, hogy pontosan meg lehessen ha-
tározni, hányan használják ingyen a 
tömegközlekedést. Márciusban a társa-
ságok hárommillió regisztrációs jegyet 
adtak ki, ezek döntő többségét az idősek 
váltották meg. A Volán-társaságoknál az 
összes menetjegy negyede, a vasúton 16 

Mégsem kell regisztrációs jegy
Többen utaznak ingyen, mint korábban becsülték

A regisztrációs jegy a közpénzekből fizetett ingyenes utazások mérésére szolgált volna

százaléka volt ingyenes. A Közlekedési 
Munkástanácsok Szövetsége már jelezte: 
a regisztrációs jegyek alapján a Volán-

buszokon sokkal több nyugdíjas utazik, 
mint azt korábban becsülték. Egy átlagos 
nagyságú társaságnál áprilisban 130 ezer 
ingyenes utazást regisztráltak, amelynek 
körülbelül 70 millió forint az értéke, ebből 
az állam azonban csak 25 millió forintot  
térített meg.

K. A.

vott vendégek, a társintézmények képvise-
lői, pedagógusok, valamint újságírók előtt 
mutatták be az iskolakomplexum konk-
rét terveit. A kiemelt beruházásban közel 
ezerhétszáz négyzetméteren 23 tanmű-
hely, további ezer négyzetméterén pedig 
tantermek és közösségi terek épülnek.
 A költségek kétharmadát építési mun-
kálatokra, egyharmadát pedig korszerű 
berendezésekre és technológiai fejleszté-
sekre fordítják. A nyílt napon tájékoztat-

ták az érdeklődőket a Dél-Budai TISZK 
új képzési rendszeréről, egyebek közt a 
tananyag- és taneszköz-fejlesztési prog-
ramról, valamint az új épületbe terve-
zett tanácsadó szolgálatról. A TISZK-ek 
egyébként a hazai szakképzés meg-
újulását segítik, jelentős európai uniós 
támogatással, valamint a Regionális 
Fejlesztési és Szociális Alap társfinan-
szírozásával.

K. A.

SZELEKTÍV  
GYŰJTŐ.

Artúr környezettudatos. 
Megfogja, összepréseli 

és egy helyre gyűjti a 
műanyag flakonokat. 

Ön is megteheti.

Zöld Újbuda
A Zöld Újbuda Program célja egy zöldebb, tisztább, környezetbarátabb kerület. 
Ha kíváncsi, mit tehet Ön, kérdése, javaslata van, vagy saját lakókörnyezetének 
szebbé, tisztábbá tételéhez szeretne önkormányzati segítséget, hívja a Polgár-

mesteri Hivatal Környezetvédelmi osztályát a 372-3471-es számon!
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Ebben az évben Újbudán 313 fiatal 
érettségizett, közülük 17-en minden 
tárgyból 5-ösre vizsgáztak. A polgár-
mester szerint ők olyanok, akik nem-
csak kipipálják a feladatokat, hanem 
ennél többet tudnak és akarnak tenni.

Molnár Gyula úgy véli, egy ekkora kö-
zösségben, mint a XI. kerület nehéz meg-
őrizni és ösztönözni a lokálpatriotizmust, 
ezért kulcskérdés, hogy az itt élők mire és 
kire büszkék. Újbuda Önkormányzatának 
szándéka, hogy az emberek ne menjenek 
el azok mellett, akik teljesítményükkel ki-
emelkednek a tömegből. Ezért ugyanúgy, 
ahogy a kitűnő pedagógusokat, orvoso-
kat, építészeket megbecsüli a kerület, úgy 
a kiválóan érettségizetteket is jutalom és 
elismerés illeti.
 Hadnagy Viktória – aki a József At-
tila Gimnáziumban érettségizett – azt 
mondja, az a jó módszer, ha valaki nem 
pusztán röviddel a vizsgák előtt kezd be-
le a megfeszített tételbevésésbe, hanem a 
gimnáziumi évek alatt normál tempóban 
és rendszeresen tanul. Ő személy szerint a 
humán tantárgyaktól tartott a legjobban, 

de a vizsgák meglepően jól sikerültek. A 
fiatal diáklány orvos szeretne lenni, ezt 

Mindenből ötösre vizsgázott 17 diák
Érettségi után

A Kelenvölgyi Könyvtár régi-új helyén, 
a Bazsalikom utca 24. szám alatt 
várja az olvasni vágyókat. A február 
28-áig kiváltott olvasójegyekkel már 
három újbudai könyvtár látogatható, 
a Kelenvölgyi, a Karinthy Frigyes és a 
Móricz Zsigmond Könyvtár.

Lakics Erika könyvtáros szerint nem elég 
az, ha egy könyvtár tartalmas, színvo-
nalas könyveket és folyóiratokat tart, az 
a jó, ha közösségi élet is kialakul ezeken 
a helyeken. A könyvtárak nyáron sem 
panganak, mivel az emberek begyűjtik a 
könyveket a nyaralásra, hiszen akkor vég-
re több idejük jut olvasásra. Május elseje 
óta napilapok és a korábbinál sokkal több 
folyóirat várja a kelenvölgyieket, mi több, 
a régebbi lapszámok kikölcsönzésére és 
internethasználatra is lehetőség van. Ter-
vezik a CD- és DVD-tár bővítését is.
 A Kelenvölgyi Könyvtár ősztől fogad 
iskolai és óvodai csoportokat is, és a könyv-
táros a pedagógusokkal együtt igyekszik az 
olvasás szeretetére tanítani a nebulókat. A 
Bazsalikom utcában hétfőn és szerdán 13-
tól 19 óráig, kedden és pénteken pedig 10-
től 16 óráig lehet kölcsönözni. 

Újra megnyílt 
a Kelenvölgyi 
Könyvtár

A tanév végén óralátogatást szervez-
tek a Csíki-hegyek Utcai Általános 
Iskolában, ahol a pedagógusok az 
interaktív táblát használták szemlél-
tető eszközként. A tábla működését 
különböző korosztályokra és tantár-
gyakra alkalmazva is bemutatták.

A pedagógusok zöme egyelőre még is-
merkedik az interaktív oktatási metódu-
sokkal, valamint az interaktív tananya-

gokkal, de az iskola tanárainak fele már a 
tanórán is használja a modern eszközöket 
a Csíkiben. Giricz János igazgató tapaszta-
latai szerint a tanárok és a diákok körében 
is nagy sikere van az új módszernek. 
 Az iskolában egyébként 34 tanárra 314 
diák jut. Az osztályok közt, olyanok is van-
nak, ahová diszlexiás és diszgráfiás gye-
rekek járnak, akik speciális bánásmódot, 
illetve odafigyelést igényelnek. Bán Zsuzsa 
például első osztályos diszlexiás tanulói 

Interaktív táblák a Csíkiben
Sikeres a digitális módszer 

A Gazdagréti Közösségi Ház kiállító-
terme, a Rét Galéria júniusban a Zug-
lói Képzőművészek Társaságának 
adott otthont. Az alkotóközösségnek 
17 ismert és elismert képzőművész 
tagja van, tárlatukat a társaság alapí-
tó elnöke, A. Bak Péter Corvin-díjas 
festőművész nyitotta meg.

Zuglóban 1958–1968 között már műkö-
dött a Zuglói Kör, a Zuglói Képzőművé-
szek Társasága pedig 2000. október 19-
én alakult meg a XIV. kerületben lakó 
vagy ahhoz kötődő hivatásos művészek-
ből. Kiállításaik megnyitására mindig 

Zuglói művészvendégek 
Gazdagréten

Rét Galéria

A kerületi Fidesz oktatáspolitikusa 
szerint az iskolákban több időt kell 
szánni a rendre, az egészséges élet-
módra nevelésre, valamint a művé-
szeti oktatásra. Jankó István kerületi 
képviselő egyebek mellett fegyelme-
zettebbé és átláthatóbbá tenné az 
újbudai intézmények gazdálkodását.

Szinte minden jelentős társadalmi, gazdasági és 
közigazgatási területen változásra törekszik az új 
kormány, nyilván ebből az oktatás sem marad ki. 
Mi az, amit alapvetően át kell alakítani a magyar 
közoktatás rendszerében?
Biztos, hogy nem folytatható 
tovább a túlzottan liberális 
oktatáspolitika. Az utóbbi 
években gyakorlatilag a lo-
vak közé dobták a gyeplőt, 
amitől a közoktatás színvo-
nala, irányítása meggyen-
gült. Nincs például kerettan-
terv, ami odavezetett, hogy 
az iskolákban jóformán azt 
tanítanak, amit akarnak. 
Sürgősen meg kell szabni 
a minimumot a Nemze-
ti Alaptanterven belül. A 
szabadságnak és a rendnek 
összhangban kell lennie. 

Gondolom, a tantervi minimum 
mellett a pedagógusok helyzeté-
vel is foglalkozni kell.

Egész egyszerűen el kell érni, 
hogy azok válasszák a peda-
gógushivatást, akik méltók 
arra, hogy a jövő generációját 
oktassák. Fel kell állítani egy 
vonzó pedagógusi életpálya-
modellt a képzéstől a vissza-
vonulásig. A képzés területén például ide-
je lenne korszerűsíteni a bolognai rend-
szert, hiszen nonszensz, hogy az egyik 
pedagógusjelölt három évig, a másik hat 
évig tanul. No meg persze a fizetések… A 
tervek szerint, amint magához tér a ma-
gyar gazdaság, a pedagógusok fizetését az 
önkormányzati szférából az állami költ-
ségvetéshez rendelik, hiszen ez egy állami 
feladat, ami az önkormányzatok számára 
most óriási teher. Ennél általánosabb mo-
mentum, de ugyancsak át kell gondolni, 
hogy miként lehet az oktatásban részt 
vevők jogait és kötelességeit egyensúlyba 
hozni, hogy egyértelmű legyen, hogy e két 
dolog ugyanolyan fontos. Segítséget kell 
nyújtani a pedagógusoknak, a szülők-
nek abban, hogy belássák, minden vitás 
kérdésben a gyermekek érdeke a legelső. 
Ugyanez vonatkozik az oktatáspolitiku-
sokra és az oktatás helyi irányítóira is. Az 
az igazság, hogy most már az kevés, hogy 
a Közoktatási Törvényt több ponton mó-
dosítgatjuk. Meggyőződésem, hogy vado-
natúj jogszabályra van szükség, amely a 
tervek szerint hamarosan el is készül.

A közelmúlt új fogalmai az oktatásban a kom-
petencia és az integráció. Mi az ön tapasztalata 
ezekkel kapcsolatban?

Szerintem a kompetenciaalapú oktatást 
ma nem sokan értik. Úgy tapasztalom, 
szülők, pedagógusok valami megfogha-
tatlan elméleti iránynak tartják. Én is azt 
gondolom, hogy ez egy elmélet, ami nem 
a lényegről szól, és ami – valljuk be – nem 
igazán jött be. Az integrációval pedig sok-
kal óvatosabb lennék. Addig nem lehet az 
integrációt erőltetni, amíg az ehhez szük-
séges személyi és tárgyi feltételeket nem 
teremtettük meg.

Az oktatás tartalmában, a nevelési célokban  
mit kell megváltoztatni?
Három kulcsfontosságú dologra kell 
koncentrálni: a rendre, az egészséges élet-
módra és a művészeti nevelésre. Utób-
bi kapcsán gondoljunk csak bele, hogy 
ének-zenére, rajzra már csupán hetente 
egy óra jut. A művészeti nevelés kapcsán 
a kerületben méltó helyet kell találnunk 
a Weiner Leó zeneiskolának. Ugyanilyen 
lényeges kérdés az etikai nevelés, amit sür-
gősen be kell illeszteni a közoktatás rend-
szerébe.

Az országos oktatási ügyeken túl a XI. kerületben 
milyen konkrét feladatok adódnak?
Kissé rendetlenség és fegyelmezetlenség 
van ezen a területen. Elsősorban a gaz-
dálkodásra és az oktatásirányításra gon-
dolok. Egyértelmű utasításokat kell adni a 
fenntartónak, azok betartását pedig ellen-
őrizni kell. A több mint 50 kerületi okta-
tási intézmény irányítása nem egyszerű, 
és azt kell mondanom, a jelenlegi önkor-
mányzati vezetők nem is álltak helyt az 
utóbbi években. Érzésem szerint az intéz-
ményvezetők elbizonytalanodtak a ha-
tározatlanság és az irányításban is beállt 
rendetlenség miatt. Helyenként pedig az is 
előfordult, hogy nem a megfelelő embert 
neveztük ki egy-egy intézmény élére. 

A XI. kerületben is több gyermeket íratnának böl-
csődébe, óvodába, mint ahányat fogadni tudnak 
az intézmények. Hogyan lehetne ezen segíteni?

Évek óta mondom, nem szabad várni a 
bővítéssel. Most már ott tartunk, hogy a 
jelentkező gyermekek egyharmada nem 
fér be a bölcsődébe vagy az óvodába. 
Szerintem azokat az épületeket, amelye-
ket célszerű volt korábban bérbe adni, 
most vissza kell állítani a rendszerbe. A 
24. órában vagyunk, jobb lett volna, ha 
nem kapkodunk, hanem felkészülünk 
erre a helyzetre, amit már előre lehetett 
látni évekkel ezelőtt. Az idei nyár felada-
ta lesz, hogy megoldjuk ezt a kérdést, el-
képzelések már vannak, amelyeket most 
egyeztetünk, remélve azt, hogy így egy 
gyermek sem marad ki az óvodából. Tehát 
a munka nem áll meg a nyári szünetben, 
de remélem, hogy sokak számára ezek-
ben a hónapokban jut idő pihenésre és  
hasznos időtöltésre.

V. K.

Közoktatás: csak egy új 
törvény segít?

A lovak közé dobták a gyeplőt

ÉLTANULÓK:  A kiemelkedő eredmények a személyes karriert és a közösséget is szolgálják

már régóta tudja, és tudatosan készül erre 
a hivatásra.                 A. A.

számára fejlesztett ki új tananyagot. A ta-
nítónő a diszlexiát kiküszöbölő Meixner-
módszert alkalmazza, amelyhez jól illesz-
kednek az interaktív megoldások. 
 Persze nem csupán az elsősök számára 
jelent élményt a digitális óra, a nyolcadi-
kosok is ugyanúgy élvezik a tábla előnyeit, 
mint a kicsik: videókat néznek, vaktérké-
pekkel dolgoznak és rendszerező feladato-
kat oldanak meg.

K. A.

neves szakírókat és művészettörténé-
szeket kérnek fel, mint például Feledy 
Balázst, Laczkó Ibolyát vagy Kelényi 
Istvánt.
 A társaság alapelve szerint, ha va-
lamely mesterséget akar űzni az em-
ber, nem kár, ha előbb meg is tanulja 
azt a mesterséget. Az alkotóközösség 
mindenféle művészeti törekvést be-
fogad, egyetlen kritériuma a kvali-
tás. A csoport a magyar művészeti 
közéletben is jelen van, így kapcso-
lódtak be a Magyar Festészet Napja 
kiállítássorozatba is.

Huszák Nina

„A nomád művész a tradíció folytatásával, 
az ősi motívumok alkalmazásával, mú-
landó anyagokkal az örökkévalóságnak 
alkot, és az időn úgy kerekedik felül, hogy 
a tradíció továbbadásával megszűnik lé-
tezni múlt és jövő, és csak az örök jelen 
marad” – olvasható a Bartók 32 Galéria 
belső-ázsiai nomád tárlatának ajánlójá-
ban. A kiállított nomád használati esz-
közök egyben rituális tárgyak is, hiszen 
több ezer éves motívumokkal és a rájuk 

jellemző szimbólumvilággal díszítettek. A 
veretes férfiöv például viselője védőszelle-
mének lakhelyéül is szolgál, ezért lefekvés 
előtt csomót szokás kötni rá, hogy meg-
őrizzék a család egységét, és nehogy ártó 
szellemek költözzenek a nyitott övbe. 
 A dombo teás edények a jurtákban ál-
talában párban fordulnak elő, és a mongol 
nomádok legbecsesebb italát, a teát szol-
gálják fel bennük. Az edény „övei” és „gal-
lérja” a teának megadott tisztelet jegyében 
– mint a „tea ruhája” – a mongol népvise-
let formáit követi, hiszen a tea az, ami el-
kíséri a mongol embert a bölcsőtől a sírig. 
A mongol újszülötteket először langyos 
teában mosdatják meg, a halottak feje alá 
pedig száraz préselt teafüvet tesznek, hogy 
az elkísérje őket a túlvilágra is. 
 Az üsttartó (tulga) és az üst (togo) 
is szakrális tárgyak, hiszen a jurta cent-
rumában helyezkednek el, amely a 
mongol mitológiában és népvallásban a 
háromosztatú világ – a Felső Világ, a mi 
világunk és az Alvilág – közti átjáró, me-
lyen szertartások alkalmával a sámán 
segítő szellemei közlekednek. A nomád 
embert alkotásai, szertartásai és ünnepei 
mind ugyanahhoz segítik: visszakerülni 
az isteni valóságba, az örök jelenbe.

K. A.

Isteni valóság Ázsiából
Örök jelen a Bartók 32 Galériában
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A Feneketlen-tó évtizedekkel ezelőtt 
és napjainkban. Télen és nyáron. Pasz-
tellel, olajjal, ceruzával és akvarellel. 
Absztrakt és klasszikus, elnagyolt és 
precízen kimunkált stílusban. Csak egy 
dolog közös a képekben: a helyszín, a 
Fénylő tó. 

Ezt a címet viseli Molnár József festőmű-
vész kiállítása, amelyet a napokban nyi-
tottak meg az Újbuda Galériában. Molnár 
József 1953 óta él a XI. kerületben a Kosz-
tolányi Dezső tér 80. szám alatti házban. 
Először albérlő volt, majd véglegesen fel-
költözött a legfelső emelet műteremlaká-
sába, azóta szemléli az évszakok változá-
sát a Feneketlen-tó körül. Ez a különleges 

látvány még a mindennapi szemlélőt is 
csodálkozással tölti el, nemhogy a színek, 
a formák és a hangulat festőjét. 
 A művész 1922-ben született Nagyré-
dén. Tanulmányait a Képzőművészeti 
Főiskolán végezte, majd 1975-ben olasz 
ösztöndíjban részesült és a Római Magyar 
Akadémián kamarakiállításon mutatko-
zott be. Számos önálló tárlatot rendezett 
Budapesten, valamint más magyar, illet-
ve külföldi városban. Néhány munkáját 
a Magyar Nemzeti Galéria őrzi, némely 
festménye közintézményekhez került, 
egynéhány képet pedig szülőfalujának, 
Nagyrédének ajándékozott. 
 Molnár József alkotásait a pillanat 
szépsége ihlette, számos ilyen momentum 
azonban csak évek alatt került a vászon-
ra végleges formában. Akik ismerik őt, 
nemcsak művészetét, de személyiségét is 
nagyra tartják. A festőkre egyáltalán nem 
jellemző nyugodtsága, megfontoltsága 
festményeire is kihat, melyekből a harmó-
nia és a bensőségesség sugárzik. A mosta-
ni kiállítás a Feneketlen-tavat és közvetlen 
környezetét mutatja be az idő, a tér és az 
évszakok váltakozásának tükrében úgy, 
ahogy azt 57 év óta Molnár József látja.

K. A.

A Fénylő tó
Festői pillanatképek

Zöld szigetté változott a Kamaraerdei 
Ifjúsági Park. Persze csak játékból. 
Méghozzá színjátékból, amelyhez a 
díszletet Éless Béla társulata bizto-
sította. Egy júniusi napon délelőtt a 
napközis tábor iskolásait, este pedig a 
nyugdíjasokat szórakoztatta az a szín-
házi előadás, melyet Újbuda Önkor-
mányzata ajándékozott a fiatalabb és 
idősebb közösségnek. 

Régebben a napközis tábor inkább szük-
ségmegoldás, semmint ideális időtöltés 
volt az iskolások számára a nyári szü-
netben. Újbudán a Kamaraerdei Ifjúsá-
gi Parkban ez ma már másképp van. A 
gyerekek még a fülledtebb nyári napokon 
sem unatkoznak, egy június végi hét-
köznapon például a színházi sátorban a 
tücsök és a hangya történetébe csöppen-
hettek bele. Látványos díszletek, pompás 
jelmezek és profi színészek. Délelőtt Csák 
György társulata, a Trambulin Színház 
mutatott be egy gyermekdarabot, este 
pedig zártkörű előadásként a Mindent 
a kertbe című produkciót láthatták az 
idősebbek. Éless Béla ötödik éve szervezi 
ezt a programot, idén már az Éless Szín 
égisze alatt. 

Újbuda polgármestere, Molnár Gyula úgy 
fogalmazott, hogy ezzel a programmal két 
legyet is le lehet ütni egy csapásra. Hiszen 
van egy kiváló színházi szakember, aki a 
Budaörsi Játékszínt vitte évekig, és az ő sza-
bad kapacitásának köszönhetően az Ön-
kormányzat évek óta egy ingyenes színházi 

Két legyet 
egy csapásra 

Színház Kamaraerdőn

előadással kedvez különböző korosztályok-
nak a nyári időszakban. Másrészről a 60+ 
program közösségfejlesztő programjai is 
bővülnek: a kirándulások, nyelvtanfolyam-
ok és egyéb rendezvények mellett a színházi 
előadások is nagyon népszerűek.

K. A.

Díjmentes szolgáltatás, 
díjmentes gyűjtőedények, 

jelentős megtakarítás. 
Papír- és műanyag hulladék, 

heti elszállítással.

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés

Jelentkezzen a Polgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Osztályán a 372-3471-es számon!

HÁZHOZ 
MEGYÜNK 

ÉRTE.



Most már szakszerűen tudom, hogy: „a 
fűszerkömény enyhítheti a nehéz emész-
tés okozta fájdalmakat is. Jótékony hatás-
sal van a felfúvódásra és a bélgörcsökre, 
karvontartalmának köszönhetően a kö-
ménynek bélfertőtlenítő, baktérium- és 
gombaölő hatása is van”.

Köménymagleves 
Ha lehet, termelőtől, piacon vásárolt va-
jon pattogtassuk meg a köménymagot, 
így nagyon finom illata lesz, és az íze is 
intenzívebb. Pici lisztet zsemleszínűvé pi-
rítunk rajta, felöntjük egy kis vízzel, sót 
adunk hozzá és csomómentesre keverjük, 
majd jöhet még egy bögre víz és 1 kis fej 
vöröshagyma, aztán csak fel kell forralni. 
A hagymát kidobjuk, ha betegnek adjuk, 
üresen, pirítóssal tálaljuk. Kis mennyiséget 
készítsünk, kevés vízzel, hogy ne legyen íz-
telen. Ha nem betegnek lesz, akkor üssünk 
bele tojást, például a következő esetben ez 
az egyik legjobb felhasználási mód. 

 


Úgy látszik, kell élni néhány évtizedet ah-
hoz, hogy az ember találkozzon egy iker-
tojással. Bizonyos dolgokat csak bizonyos 
helyeken lehet beszerezni: ilyen a mélyal-
mos tojás is a budafoki piacon A hat da-
rabból mind iker volt. Tehát 12 tojássárgá-
jával dolgoztam. Nem, persze, hogy nem 
kell annyi a süteménybe, de ahogy fel-
törtem az egyiket, úgy jött a kíváncsiság, 
hogy hátha a másik is olyan. És igen: mind 
a hat „olyan” volt. Tehát ott álltam 12 sár-
gájával, miközben egyetlen egy kellett vol-
na ahhoz, hogy ragyogóan fényes legyen a 
sajtos stangli. Akkor mihez kezdjük a töb-
bivel? Csináljunk gyorsan egy felturbózott 
köménymaglevest. 

Rojtos leves 
A fenti receptet egészítsük ki egy babérle-
véllel, zeller zölddel, egy félbevágott para-
dicsommal, egy fél paprikával, akár mehet 
bele egy leveskocka is még egy kis vízzel, 
és ha felforrt, vegyük kisebbre a gázlángot, 
majd a tojásokat egyenként öntsük bele.  
Szécsényben rojtos levesneknek hívtuk 
ezt. Tálaláskor a lányommal citromot is 
cseppentünk bele magunknak. 



Fussunk neki a sajtos stanglinak, ahogyan 
Nagyapótól tanultam. Sokféle recept van 
ilyen címen, de a most következő arányok 
és hozzávalók teszik páratlanná a végered-
ményt.

Sajtos stangli

25 dkg Rama margarin, 60 dkg sima liszt, 
1 egész tojás és majd még egy sárgája a ke-
néshez, 3 dkg élesztő és 4 evőkanál tej, csi-
pet cukor, 2 dl tejfel, csapott evőkanál só, 
valamennyi reszelt trappista és valamennyi 
köménymag.

Kezdjük úgy, hogy az élesztőt morzsoljuk 
szét, öntsünk rá langyos tejet és egy csipet 
cukrot, majd hagyjuk magára, legkésőbb 
10 perc múlva feljön. A liszthez adjuk hoz-
zá a margarint és morzsoljuk el a liszttel, 
egészen addig, amíg olyan állaga nem lesz, 

SZABADIDŐ8 ÚJBUDA 2010. JÚLIUS 14.

Ezen a napon történt – július 14.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon halt meg 2003-
ban Janikovszky Éva írónő. Ezt a művét 
1978-ban adta ki (Z, O). 14. 1918-ban ezen 
a napon született Ingmar Bergman svéd 
filmrendező. 1968-ban forgatta ezt a film-
jét. 15. Védelmező. 16. Idegen Sára. 17. Né-
met teniszező (Steffi).18. Kiscsibe. 20. Ma-
tematika része! 21. Moha egynemű betűi. 
22. Ilyen az öreg karalábé. 24. Kiadat párat-
lan betűi. 25. Előkelő. 26. Norvég, olasz és 
osztrák gépkocsijelzés. 28. Egy maroknyi 
gabona. 30. Néma alkotó! 32. Tiltószó. 33. 
Delejezé. 35. Énekes. 37. … Reed, amerikai 
színész, énekes. 39. 1862-ben ezen a napon 
született Gustav Klimt osztrák festőmű-
vész. 1912-ben és 1916-ban is megfestette 
ezt a gyümölcstermő növényt. 41. Vonat-
kozó névmás. 43. Táplál. 45. Japán váltó-
pénz. 46. Az első cseh űrhajós (Vladimír). 
48. Vas betűi keverve. 49. Átnedvesedik. 
52. Metszet. 53. Barátságtalan. 55. Svájci 
matematikus és fizikus (Leonhard). 57. 
Homonyik Sándor. 59. Keskeny nyílás. 60. 
Fasor. 61. Kevert dal! 63. Egyiptomi nap-
isten. 65. Régi tömegmérték. 67. Kettőzött 
kettős betű. 69. USA-beli hírügynökség 
névbetűi. 70. Kitűnően. 71. Boglár. 73. … 
Domini, az Úr esztendejében. 75. Karika 
végtaggal rendelkező. 77. Kanál belső ré-
sze! 78. … élete, Monty Python film 1979-
ből. 79. Ingmar Bergman 1957-ben készí-
tett filmje (E, P).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon hunyt el 
1975-ben Lengyel József író. Ezt a könyvét 
1973-ban írta (I, Z, I). 2. Költői. 3. Becézett 
Etel. 4. Karmelegítő. 5. Estefele! 6. Híres er-
délyi polihisztor (Károly). 7. Női becenév. 

8. Mózes 5 könyve. 9. Össze-vissza les! 10. 
Orosz helyeslés. 11. Ázsiai tó. 12. Klasszi-
kus nyelv. 13. 1919-ben ezen a napon szü-
letett Lino Ventura olasz–francia színész. 
1984-ben játszott ebben a francia krimi-
ben (D, É). 18. Homokfutó. 19. Turandot 
szerelme. 23. Kán betűi keverve. 25. Győri 
sportklub névbetűi. 27. James Cameron 
2009-es sci-fi filmje. 29. Ingmar Bergman 
alkotása 1945-ből. 31. Tiszta, németül. 
34. … step, tánc. 35. Egy másik, 1965/6-
6-ban készült Bergman-film. 36. A Lada 
egyik modellje. 38. Princípium. 40. Sport-
trikó. 42. Bátorkodik. 44. Bábfilmfigura. 
47. Földművelő eszköz. 50. Horvát fizikus 
(Nikola). 51. Lengyel József 1956-ban írt 
műve. 54. Irídium és nitrogén vegyjele. 
56. Fűrészáru. 58. Hosszú, széles sál. 60. A 
Timor-szigeten beszélt heszperonéz nyelv 
(ATONI). 62. Gustav Klimt festménye, 
amelyet 1908-ban fejezett be. 64. Román. 
66. Csökken a vízszint. 68. Váltságdíj. 71. 
Víznyerő hely. 72. Gesztenyéséről híres 
Vas megyei település. 74. Nagy Konstan-
tin szülőhelye. 76. A szobába. 78. Benedek 
Elek. BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 14., 39., 79., 
függ. 1., 13., 29., 35., 51. és 62. A BEKÜLDÉSI 
HATÁRIDŐ: a megjelenést követő hét kedd-
je.  A 13. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Falusi muzsikusok, Fűre lépni szabad, dr. 
Kovács István, Natália, Különös házasság, 
Kádár Kata, Emberszag, Láz.” NYERTESE: 
Szalay Béláné, 1117 Budapest, Galambóc 
u. NYEREMÉNY: Suzuki Plusz ajándéka. ÁT-
VEHETŐ: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a. 
Tel.: 464-7000.

Nagy András

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

SPORT- ÉS TÖRPTÁBOR
Általános iskolás és óvodás gyerme-
kek részére HELYE: Nyéki Imre Uszoda 
(Kondorosi út 14.) TURNUSOK: július 
19.–23., július 26.–30. TOVÁBBI INFOR-
MÁCIÓ: 208-4025/119 mellék, www.
nyekiimreuszoda.hu
SZÜLŐK HÁZA MESE- ÉS ÉLMÉNYTÁBOR
3–7 éves gyermekek részére
HELYE: Szülők Háza Központ (Eleven 
Center, Rétköz u. 7.) TURNUSOK:  
augusztus 20-áig folyamatosan TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ: 246-0880
TÁNCTÁBOR GAZDAGRÉTEN
10–16 éves korosztály számára
HELYE: Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató utca 9.) TURNUSOK: július 
19.–23., július 26.–30. TOVÁBBI INFOR-
MÁCIÓ: Asztalos Lilla 06/30/975-8648, 
lilla.asztalos@gmail.com

TeÉRTED AKADÉMIA
Ingyenes napközis és bentlakásos  
táborok a BMK szervezésében
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: http://www.
ujbuda.hu/nyari_tabor/a_teerted_
akademia_nyari_taborai.doc

TRANZIT OVIS TÁBOR
HELYE: Tranzit Art Cafe (Bukarest u., 
Ulászló u. sarok) TURNUSOK: július 
19.–23., július 26.–30., augusztus 2.–6. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 209-3070

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

NYÁRI TÁBOROK
ALBERtörpFALVI JÁTSZÓTÁBOR
3–7 éves korú gyerekeknek
HELYE: Albertfalvi Közösségi Ház 
(Gyékényes u. 45–47.) TURNUSOK: július 
26.–30. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kaposvári 
Mari 204-6788, info@akh.ujbuda.hu

BŰNMEGELŐZÉSI TÁBOR
Újbudai általános iskolák felső  
tagozatos tanulói számára
HELYE: Soltvadkert TURNUS: július 
18.–25. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Újbuda 11 
Kft. 279-1250, 06/30/6212-102

ÉLMÉNYTELI VAKÁCIÓ 
HELYE: Fővárosi Művelődési Ház (Fe-
hérvári út 47.) TURNUSOK: július 19.–23., 
július 26.–30., augusztus 9.–13. augusz-
tus 2.–6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 203-3868

SPORTTÁBOR KAMARAERDŐN
4–12 éves korosztály számára
TURNUSOK: július 19.–23., augusztus 2.–
6., augusztus 9.–13. TOVÁBBI INFORMÁ-
CIÓ: Várhegyi Katalin 06/70/220-3414, 
varhegyi.katalin@gmail.com

SPORTTÁBOR VELENCÉN
8–17 éves korosztály számára
TURNUSOK: augusztus 23.–27.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Várhegyi Ka-
talin 06/70/220-3414, varhegyi.
katalin@gmail.com

A legjobb dolog, ami a tésztával történhet, 
hogy hatalmasra dagad, és nem csak a gyere-
keket nyűgözi le a látvány

Olyan dinnyét, amely a Szécsényben eltöltött 
gyermekkoromat idézi, szintén csak a budafo-
ki piacon, és kizárólag egy zöldségesnél lehet 
beszerezni

Ahogy a híres szakácsnő mondja, 
valóban van valami abban, hogyan 
és miért, miként főzünk a családnak, 
barátoknak. Ebben az új sorozatban 
szeretnék ajánlani régi családi és új 
recepteket, könyveket, filmeket, jó 
helyeket, és minden olyasmit, amely-
ben örömüket lelhetik. Együnk, főz-
zünk, olvassunk és éljünk jókedvvel, 
bőséggel – és ne tegyük hozzá, hogy 
teheti ezt mindenki, akinek pénze van 
rá. A bőséget meg lehet találni egy 
szeretettel és odafigyeléssel elkészített 
paprikás krumpliban ugyanúgy, mint 
egy kacsasültben. 

Néhány hónapja kétszer is leadta a Magyar 
Televízió A palota ékköve című sorozatot, 

először az m2-esen, majd – ahogy véget 
ért – látva a nézettségi adatokat, átvitték 
az m1-re, ráadásul a híradó elé, és kezdték 
elölről. Az 1400-as évek végén és az 1500-
as évek elején játszódó filmsorozat világ-
szerte nagy sikert aratott, nálunk 2008-
ban mutatták be először, és azóta nagyon 
sok fórumoldal szól róla. 
 A történet egy valóságos személy éle-
tét meséli el, melyet a Choson dinasztia 
krónikái is említenek. Ő volt az első női 
orvos Koreában, aki a királyt kezelte. 
Jang-geum, a főszereplő először tanuló 
lesz a királyi konyhán. A bátor, tehetséges, 
kíváncsi lánynak számos megpróbáltatá-
son kell keresztülmennie, mivel okossá-
gával, ügyességével kitűnik a többi tanuló 
közül. Jang-geum azzal a hivatástudattal 
dolgozott, amely szerint a főzés célja nem 
más, minthogy egészséget és boldogságot 
jelentsen annak, aki elfogyasztja az ételt. A 
főzés, a gyógyítás és a szerelem összefüg-
gését pedig az egyik magas rangú udvar-
hölgy vallomása mutatja meg: 

„Különös az emberi lélek, nem vesz 
tudomást a lehetetlenről.
Bármennyit magyarázzák, nem  
tehetek mást:  meg kell, mondjam, ez 
a szenvedély mindent felülmúl.  
Ma Önnek főztem, nem a Királynak. 
Ezért hát egyék mindenből.  
Nem akarom, hogy a gyűlölet felül-
kerekedjen a szerelmemen. De most, 
hogy kioltom a vágyat, végtelen  
szomorúság tör rám.”

Nem a sorozat hatására, de végül is annak 
megerősítésével gyakrabban vettem elő dr. 
Chen Zhen A gyógyító kínai konyha című 
könyvét, amely ötezer év (!) hagyományos 
és gyógyító receptjeiből válogat. Azért kü-
lönleges a mű, mert minden betegségnél 
– például a magas vérnyomás esetében is 
– leírja, melyek a tünetek, hogyan tekinte-
nek erre a problémára nyugati, majd keleti 
szemszögből, hogyan kezelik ezt a keletiek, 
és hogyan a nyugati orvosok, milyen étren-
di előírás a javasolt, majd következnek a 
konkrét receptek. De nyilván sokan isme-
rik Maria Treben: Egészség Isten patikájá-
ból című könyvét, vagy ajánlhatom még a 
témában Penelope Ody Házi füveskönyvét.
 A múltkor a kislányomnak gyomor-
rontása volt, szinte semmihez nem volt 
kedve. Tudtam, hogy a családban gyakran 
főztünk ilyenkor köménymaglevest, de 
azért most utánanéztem, hogy nem csak 
valamilyen falusi legendáról van-e szó. 

mintha grízben homokoznánk. Ezt rábíz-
hatjuk a gyerekekre, nagyon szeretik csi-
nálni. Üssük bele és dolgozzuk el a tojást, 
ne legyen túl hideg a tejfel, amikor hozzá-
adjuk, majd mehet bele a só, kicsit később 
az élesztő. Ha kell, lisztezzük még, vagy ha 
úgy látjuk, tegyünk hozzá langyos tejet. 
Nagyon jól dolgozzuk meg, aztán tegyük 
kelesztő tálba, ennek az a nagy előnye, hogy 
egyszerűen rápattintjuk a műanyag fedőt, 
amely akkor lökődik le magától, amikor 
a tészta megkelt. Ha ilyen nincs, akkor 
belisztezzük, és konyharuha alatt meleg 
helyen hagyjuk magára a tésztát. Vészhely-
zetekben a mikró legalacsonyabb olvasz-
tófokozatánál eggyel erősebbre állítjuk a 
készüléket, kilisztezett tányérra tesszük a 
tésztát, ami úgy 8–10 perc alatt megkel. Ez 
utóbbi nem túl egészséges, ezért ne tegyük 
gyakran, csak ha a vendégek egy órán belül 
jönnek, és le vagyunk maradva. Két cipóra 
osztjuk a végeredményt, először csak az 
egyikkel dolgozunk: kilisztezett deszkán 
– nagyapám úgy mondta: „kisujj fele vé-
konyra” nyújtjuk, majd megkenjük a felvert 
tojássárgájával, megszórjuk reszelt sajttal és 
köménymaggal, az elvetemültebbek durva 
szemű sót is szórnak rá. A klasszikus dere-
lyevágóval másfél centis csíkokat vágunk, 
majd másik irányból is megközelítjük a 

problémát, és így 5 centiméteres stanglikat 
kapunk. A 180 fokra előmelegített sütőbe 
kerülnek, kivajazott tepsin, ha ablakos a sü-
tőnk, akkor szerencsénk van, mert érdemes 
figyelgetni, hogy ne legyen halovány, de ne 
is legyen sötét, a közepes, aranybarna a jó 
állapot. Amikor kész (én tiszta lábasfogó 
kesztyűben szoktam egyenként kiszede-
getni, nagyon gyorsan!), grillrácsra tesszük, 
hogy alul is hűljön, ne vizesedjen meg. Ha 
kihűlt, fém süteményes dobozokban tárol-
juk, ha egyáltalán van értelme tárolni, és 
nem fogy el azonnal. Nagyon macerás, so-
káig tart elkészíteni, de megéri. 

Vincze Kinga

„A főzésben van valamilyen  
ajándékozási gesztus, és sajátos  
nyelve is van. Összesen két ilyen   
speciális területét ismerem az életnek: 
az egyik a  főzés, a másik a szerelem.”  
Sarah Wiener

Jókedvvel, bőséggel 
étel-, könyv-, film- és más jó dolog ajánló

Jobbra Jang-geum, vagyis az őt alakító Lee 
Young Ae a  filmsorozatban
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A világhálón való párkeresés előnyt 
jelenthet az örökös időhiányban szen-
vedőknek, a bátortalanabbaknak, 
azoknak, akik nem járnak társaságba, 
továbbá a munkahely-lakás viszony-
latában ingázóknak is, akik az új 
lehetőség által gyakrabban tudnak 
egy-egy találkozót megszervezni. Itt 
az emberek időben és térben rugalma-
san, bármikor kapcsolatba léphetnek 
az oldalakon regisztrált tagokkal. 

Ugyanakkor minden netpolgárnak szem-
be kell néznie az anonimitás „kihívásai-
val” is: amennyire védi személyazonos-
ságunkat, annyira tehet kiszolgáltatottá 
olyanok számára, akik nem komoly szán-
dékkal érkeznek a webre. A szakértők sze-
rint egy feltöltött „nem túl 
régi” fotó, pár „korrekt” 
levél vagy egy bizalmat 

ébresztő telefon-
beszélgetés sok-

szor nem elég 
a h h o z , 

h o g y 
kivédjük a 
kellemet-
len, olykor 
csalódást okozó 
randevúkat. A netes társ-
keresési szokásokról nemrégiben 
született egy felmérés, amely nemcsak ér-
dekes statisztikai adatokat tartalmaz, ha-
nem a buktatókra és a szabályokra is kitér. 

***

Habár a net a fiatalok körében a legtermé-
szetesebb, ennek ellentmond a párkeresési 
gyakorlat. Egy nemrégiben készült ezerfős 
felmérés szerint a hazai netes társkeresők 
átlag életkora 35 év körül van, de a 40 fe-
lettiek száma is egyre jelentősebb. A világ-
hálós keresés a városlakó, 25–50 közötti, 
felsőfokú végzettségű emberek között a 
legelterjedtebb. További érdekes adat, hogy 
a társra vágyók 90 százaléka független, 10 
százaléka kapcsolat mellett kutat pár után. 
Ma Magyarországon 10 felnőttből kettő 
már biztosan keresett társat az interneten. 
Ez azt jelenti, hogy úgy másfél millió 
ember kipróbálta már a netes társkereső 
oldalak egyikét. A nemek aránya is egy-
re inkább kiegyenlítődött az évek alatt. 
Bármilyen furcsa, de erre a párkeresési 

Tévhitek, szabályok és statisztikák

formára kezdetben inkább a férfiak voltak 
nyitottabbak. Mint kiderült, hamarabb 
elkelnek azok a férfiak, akik egyedül ne-
velnek gyermeket, mint az agglegények. 
Vélhetően azért, mert a nők így a megbíz-
hatóságot ötösre osztályozzák, amely az 
egyik legfontosabb szempont számukra a 
párkeresésnél. Szintén hamarabb elkelnek 
a mackós testalkatú férfiak, mint az „át-
lagosak”, míg a nők esetében a moletteb-
beknek jóval kevesebb az esélyük. 
 A dohányos férfiak hasonló arányban 
kelnek el, mint a nem dohányzók, a hölgy 
társkeresők között a dohányosoknak ki-
sebb esélyük van, hogy megtalálják párju-
kat. Az alkoholfogyasztást többnyire egyik 
nem sem díjazza. A statisztika azt is el-

árulja, a férfiak körében 
a vezető beosztású-
ak előbb elkelnek, 
amíg a nőknél 
ezt nem számít 

előnynek. Ezt a z z a l 
magyarázzák, hogy a férfiak 

nehezebben tolerálják, ha nála „magasabb 
szinten” lévő vagy „többet kereső” hölggyel 
hozza össze őket a sors. A férfiak inkább 
azokat az adatlapokat nézik, ahol látnak 
fényképet, míg a nők inkább a részletes 
adatlapot vizsgálják át.

***

Az internetes oldalakon legtöbb esetben 
regisztrálnunk kell. Nevünk és egyéb sze-
mélyes adataink mellett írnunk kell egy 
rövid bemutatkozást, valamint fel kell 
tüntetni elvárásainkat. Sokan abba a hi-
bába esnek, hogy sablonos, semmitmondó 
jellemzést írnak magukról, míg a kívánt 
partnernek a cipőméretét is feltüntetik. 
Nem árt, ha a földön járunk, mert a „koz-
metika” úgyis kiderül. Persze mindenki 
túloz egy kicsit, pláne, ha új kedvesre vá-
gyik. Ha valaki nem tölti ki a családi álla-
potáról és szexuális beállítottságáról valló 
rubrikát – bizony érdemes elgondolkozni 
azon, hogy foglalkozzunk-e vele. 

A netikett – azaz az internetes szabály – 
minden esetben megkívánja a választ, de 
a társkereső honlapokon kialakult szabály 
szerint a válasz elbliccelése egyet jelent a 
nemmel. Amikor internetes párkeresésre 
adjuk a fejünket, lélekben fel kell készül-
nünk arra, hogy időnként obszcén, meg-
botránkoztató leveleket, üzeneteket is kap-
hatunk. Ezekre a legjobb nem válaszolni, 
ami egyértelműen jelzi érdektelenségün-
ket. Ha valaki kedvesen ír, de nekünk nem 
jön be az illető, nem kell magyarázkodni. 
A társkereső oldalakra egy, illetve több 
képet is feltehetünk magunkról. Sokan 
retusált fényképet töltenek fel, és tíz évvel 
korábbi fotójukkal próbálnak meg ékes-
kedni. „Visszafogott, komoly érdeklődé-
sű” középkorú nők erotikus pózokban 

kelletik magukat. Ne akarjunk 
másnak mutatkozni, mint 
az életben, mert csak csaló-
dáshoz vezet. Mi- vel a

virtuális világban 
soha nem lehe-

tünk egé-

szen 
b i z -
t o -
s a k 

a b b a n , 
hogy a beszél-
getőtársunk 

az-e, akinek 
kiadja magát – kez-

detben nem árt az óvatosság. 
A chates ismerkedés még több körül-

tekintést igényel, mivel itt, fénykép híján, 
még a beszélgetőtársunk nemében sem 
lehetünk biztosak. Ezért soha ne adjunk 
ki magunkról semmilyen személyes in-
formációt. Érdemes egy olyan e-mail pos-
tafiókot létrehozni, amelynek a címe nem 
árul el túl sokat rólunk, és szükség esetén 
megszüntethetjük. 

***

Ha komoly kapcsolatra vágyunk, ne kezd-
jünk házas emberrel. Vannak ugyan be-
csületesek is, akik őszintén bevallják, hogy 
van családjuk, csak éppen némi változa-
tosságra vágynak, de sokan eltitkolják. 
Erre könnyen rájöhetünk, mert a családos 
emberek zöme esténként, hétvégeken nem 
ér rá. Elkezdhetünk gyanakodni, ha olyan 
kérdéseket tesznek fel, hogy van-e saját 
lakásunk, autónk, nyaralónk. A társkere-
sőoldalakon kutakodók jó része ugyanis 
nem társra, férjre, szeretőre vadászik – ha-
nem egy balekra, aki majd eltartja. 

Az internetes társkeresésről

Ma már a szerelem sem a régi! Ezt a mondatot gyak-
ran hallottam kislánykoromban a nagyszüleimtől, 
és bizony ilyenkor meg-megmosolyogtam őket, 
mert arra gondoltam, biztos csak az idő szépíti meg 
nekik a múltat. Az évek múlásával azonban a saját 
bőrömön és a közvetlen környezetemben tapasztal-
hattam, milyen gyorsan változnak az udvarlási szo-
kások. Egy nemrégiben készült felmérés szerint az 
egyedülálló fiatalok (és idősek) zöme ma már nem 
is személyesen, hanem az interneten próbál társra 
találni. Sőt, a háló lett a randevúk színhelye is. Bár 
a csalódásokat, a sebeket és a szakításokat itt sem le-

het elkerülni, egyvalami biztos: az emberek sokkal 
gyorsabban átélik vagy átlépik a párkapcsolat első 
szakaszát, mint egy személyes ismerkedés esetén. A 
netes párkeresés történetei az írókat is megihlették, 
hiszen egyre több olyan könyv születik, amely a té-
ma köré épül. Egy fiatal írónak, Gantner Ádámnak 
az Ünnepi Könyvhéten jelent meg a L@tor című 
munkája, mely szintén a webes randizási szokáso-
kat boncolgatja. 

Miben tér el a könyve az eddig megjelent internetes társkere-
sésről szóló művektől? 

A legmarkánsabb különbség talán az, hogy az én 
könyvem teljesen autentikus módon íródott. Közel 
három éven át éjt nappallá téve voltam fent négy kü-
lönböző társkereső oldalon. Amikor munkanélküli 
lettem, volt olyan nap, hogy napi 8 órát töltöttem a 
gép előtt. A könyvben olvasottak első kézből valók, 
és nem hallomás alapján íródtak. A papírra vetettek 
a nagy része velem történt meg. Persze vannak ben-
ne fikciók is, de az alapok tényleg valós élmények.

Miért éppen ezt a témát választotta az új regényének? 

Véletlenül csöppentem bele a társkeresők világába, 
de már az első napok után mondtam a kiadómnak, 
hogy megvan a téma! Ezt meg kell írnom! És fejest 
ugrottam a randevúkba, amit én csak terepmunká-
nak neveztem. Először azt gondoltam, egy szocioló-
gia tanulmány kellős közepébe csöppentem.  

Tényleg párkapcsolatot keresett, vagy csak a regényhez gyűj-
tött forrásanyagot? 

Én hedonista módon az élvezetekért mentem fel, 
és ezt senki előtt egy percig sem tagadtam. Egy idő 
után vérszemet kaptam, és nagykanállal habzsoltam 
az életet – vagy inkább a lányokat –, ami egy jó ideig 
roppant férfiasnak tűnt számomra. Aztán annyira 
túlzásba vittem, hogy lassan kezdtem érezni, ennek 
bizony nem lesz jó vége. Rettegtem, hogy kiégek. 

A nők, akikkel randizott, tudták, hogy bekerülnek a könyvbe?
Igen. Mindenki. Nyílt lapokkal játszottam. Senkit 
sem álltattam. Senkinek sem ígértem, se kapcsola-
tot, se gyereket, se házasságot. „Bohém, szexista író-
fiúcskának” aposztrofáltam magamat a társkereső-
kön. Felismerhetően senki sem került bele a könyv-
be, egy karaktert négy-öt lányból gyúrtam össze.

Egyébként ön szerint megtalálhatják a Nagy Őt az emberek a 
neten keresztül? 

Igen. Én is megtaláltam. Rengeteg randevúval a há-
tam mögött – megtaláltam. Pedig fatalista módon 
nem kerestem. Rám talált a szerelem, de én, balga 
elszúrtam a dolgot. 

 Miben más a netes ismerkedés? Másképp viselkednek ezeken 
az oldalakon, mint a való életben? 

Teljesen más, mint a való világ. Itt az emberek a mo-
nitorok mögé bújva, sokkal magabiztosak és ráme-
nősebbek. A neten olyan dolgokat is meg lehet ten-
ni, amit a kinti világban nem. 

Sokat hazudnak az emberek a párkereső oldalakon?

Rengeteget. Főleg a férfiak. Pontosan azért, mert 
mindezt büntetlenül tehetik. Hiszen egy nickname, 
egy felismerhetetlen – vagy esetekben más – fénykép 
mögé bújva, azt mond az ember, amit akar. De elég 
hamar ki lehet szűrni a hazudozókat. Én férfiként 
remek tapasztalatokat szereztem, kedves lányokkal 
hozott össze a net. Mindenki az volt, akinek mondta 
magát, csupán egyszer csalódtam e tekintetben.

Melyek a legizgalmasabb vagy legkülönlegesebb netes tör-
ténetei? 

Sajnos nem szolgálhatok zaftos történtekkel, esetleg 
eggyel, amikor egy rendőrlánnyal – nyomozóval 
– randiztam, aki a párnája alá rejtette a pisztolyát. 
Na, ott egy percre meginogtam. 

Milyen tanácsokat adna a 
nőknek és a férfiaknak? 

Saját magukat adják, 
mert az első rande-
vún minden hazug-
ságra fény derül, és 
az bizony roppant 
kellemetlen tud lenni. 
Érdemes az első ran-
devú előtt a partnert 
a lehető legtöbb mó-
don leellenőrizni! Er-
re a közösségi oldalak 
nagyon alkalmasak. 

Mint mondják, elég pro-
vokatív az írói stílusa. Ez 
itt hogyan jelenik meg? 

Én nem provokatívnak mondanám, inkább ember-
közelinek. Görbe tükröt tartottam saját magam, a 
lányok és a társkeresők elé. Néhol talán túl naturá-
lis, de mint tudjuk, az élet sem habos torta. A köny-
vem nem egy rózsaszín leányregény, annál sokkal 
életszagúbb, ironikus humorral megspékelve. Nagy 
hatással volt rám Charles Bukowski művészete. 

Azoknak, akik már olvasták eddigi regényeit, mennyire lesz 
újdonság a L@tor? Változik a stílusa? 

Sok mindenben, hiszen a L@torban két szálon fut-
nak az események. Az egyik szál a jelenben íródik 
a társkeresésről, a másik szálat a narratív stílus jel-
lemez és egy fejlődésregény része. Múltidézés arról, 
hogy egy gátlásos félszeg kisfiúból hogyan lesz nőfa-
ló macsó. Ez a szál sok önéletrajzi elemet tartalmaz. 

Mi a következő lépes? 

Egy kapcsolatról szeretnék írni. Szerelemről, szen-
vedélyről, hazugságokról és persze félrelépésekről. 
Vagyis az igazi életről. 

Nagyot változott a világ néhány évtized alatt. Szüleink fiatalkorában még 
elképzelhetetlen lett volna, hogy ne „élőben”, hanem más módon szövőd-
jön szerelem. Az is igaz, hogy abban az időben a szexualitás és a párkeresés 
is másképpen volt, mint napjainkban. 

Valamikor a szülők választottak párt utódaik 
számára, legtöbbször már kisgyermekkorban. 
Mára már a nyugati kultúrákban a választás 
joga kizárólag a gyermeké, mi több, a házasság 
is elvesztette „kötelező jellegét”. Romba dőlt a 
hagyományos családmodell, helyét felváltotta 
egy olyan kapcsolati forma, melyben férfi és 
nő, férj és feleség egymás mellett, egyenlő fele-
lősséggel küzdenek a családért. Mindemellett 
egy dologban azért mégis vonhatunk párhu-
zamot az egyes generációk között: mindenki 
vágyott-vágyik valakire... Az ember társas 
lény, nem jó neki egyedül. Napjainkban azon-
ban udvarlásra, randevúra nincs időnk (elfog-
laltság, kötelezettség akad bőven). A technika 
fejlődésének köszönhetően este leülhetünk a 
számítógép elé, és egy klikkeléssel nemcsak 
távoli földrészeken, hanem akár az áhított 
randevú virtuális színhelyén teremhetünk. 
Az online társkereső oldalak széles választéka 
áll rendelkezésre, csak rá kell bökni egyre, és 
egy rövid regisztráció után indulhat is a must-
ra. Ma már az általános oldalak mellett téma 
szerint is választhatunk az érdeklődésünknek 
megfelelő honlapok közül, hiszen már föld-
rajzi elhelyezkedésre, vallási hovatartozásra, 
politikai nézetre, szexuális beállítottságra és 
életfilozófiára épülő oldalak is léteznek.

A Yinyangnet egy nemrégiben indult tematikus társkereső oldal, amelyen az 
egészséges életmódot kedvelők és a spiritualitásban hívő emberek keresnek és ta-
lálnak társra. Mint kiderült, az itt regisztrált tagok – mivel már a specifikus ér-
deklődési körüket is felvállalják – sokkal megbízhatóbbak, hitelesebbek, nagyobb 
százalékban használják a saját nevüket. Éppen ezért nagyobb a százalékos esélye 
annak is, hogy az ember valóban azzal találkozzon, akit az adatlapja alapján is-
mert meg. Az oldal sikeréről, tematikájáról kérdeztük a honlap alapítóit, dr. Tímár 
Krisztinát és Uhrin Olgát.

Mennyiben más a Yinyangnet a többi oldalnál? 

Abban, hogy mi állunk a hátterében. Hiszünk a szavak erejében, és meggyőző-
désünkkel, emberi hozzáállásunkkal és segítségünkkel mindig boldog párkap-
csolatok születnek. Szeretjük az emberek romantikus lelkületét felszínre hozni. 
Szerintünk ebben a rohanó világban erre különösen nagy hangsúlyt kell fektet-
ni. Ráadásul mi az internetes társtaláláson kívül személyre szabott társtalálásra is 
lehetőséget adunk. Mivel az embereknek tényleg nincs idejük a párkeresésre, de 
igényük annál inkább, az alakult ki nálunk, hogy egyedi szempontok alapján, sze-
mélyre szabottan találjuk meg számukra az ideális jelöltet.

Ezt hogyan működik a gyakorlatban?

A társkereső bejön hozzánk, felvesszük az adatait, aztán kikérdezzük mindenről, 
ami fontos neki. Hogy milyen az életvitele, mi a saját magáról alkotott képe és mit 
vár el a párjától. Mi pedig ezek után megnézzük, hogy a már regisztrált tagok kö-
zül ki az, aki a legtökéletesebb a társkereső számára. Ha nincs ilyen, felkutatjuk 
neki a nagyvilágból. Ezután mindkét félnek mesélünk a másikról. Ha az elhang-
zottak alapján szimpatikusak egymásnak, megszervezzük számukra a tökéletes 
első randit. Utána már csupán rajtuk múlik minden.

Személyes találkozási lehetőséget is biztosítanak a tagoknak?

Személyes találkozóra a rendezvényeinken van lehetőség. Az aktuális történések-
ről hírlevélben küldjük ki a regisztrált tagoknak az információt, valamint a honla-
pon jól látható helyen is feltüntetjük ezeket. Legközelebb egy ingyenes ismerkedési 
pikniket szervezünk. A részleteket hamarosan eláruljuk. 

1+1=1, vagyis a Yin és a 
Yang a társtalálásban

Az igazi L@tor

dr. Tímár Krisztina

Uhrin Olga
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ALKALMI áron, 33 millió Ft-ért eladó, XXII. 
kerületben 700 nm-es telken, 3 szobás családi 
ház, két fürdőszoba, cirkófűtés, termo ablakok, 
garázs, tároló és melléképület. 207-1296, 06/30/
463-3611.

ÖSSZEKÖLTÖZŐK, figyelem! Budaörsi 4 szobás 
ikerházamat eladom, 220 nm-es. 06/30/941-6196.

XII., MÁRTONHEGYEN panorámás, 53 nm-
es, kocsi beállóval 19,9 M Ft. 06/30/729-7546.

HIHETETLEN áron! Mohai utcában négyeme-
letes panelházban, felújított kettőszobás lakás: 
10,9 M. 06/30/729-7546.

XII., TUSNÁDI utcában 50 nm-es gyönyörű 
lakás, közvetlen kijárattal a saját kertbe. 20,9 M. 
06/30/729-7546.

KEMENCÉN a Börzsönyben 551 nm-es, patak-
parti telek eladó. 290-9003.

BÉRLEMÉNY  
BELBUDÁN, főúton 102 nm-es több helyiséges 

iroda kiadó. 466-9064 – munkaidőben.
FRAKNÓ utcában, társasházi, I. emeleti, 3 szo-

bás, 65 nm-es lakás üresen kiadó. Tel.: 06/20/983-
8285.

XI., FEHÉRVÁRI úton, 1,5 szobás, távfűtéses, 
bútorozatlan lakás kiadó, 40 000 Ft + rezsiért. 
06/70/207-8630.

XI., FEHÉRVÁRI piacnál, kettő szobás, külön 
bejáratú, részben bútorozott lakás azonnal kiadó. 
Bérleti díj: 60 000 Ft. 06/20/925-4118.

GARÁZS
TEREMGARÁZSBAN beálló bérelhető, a Váli 

utcában. 06/30/228-9393.

OKTATÁS 
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-

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

FELNŐTTOKTATÁS a Budapesti Széchenyi 
István Gimnázium esti és levelező tagozatán. 
1118 Rimaszombati út 2–4., 310-2948.

MATEMATIKA, fizika felkészítést vállalok. 
Nagy gyakorlattal, referenciákkal, akár pótvizsgá-
ra is. 06/70/366-6445, 250-2003.

ANGOLTANÁR nyelvvizsgára, érettségire fel-
készít, felzárkóztat a körtérnél. 386-2382, 06/20/
546-8963.

ELEKTRONIKÁBÓL minden szinten oktatást 
vállalok, 35 éves mérnök tanári gyakorlattal. 
06/20/547-3834.

MATEMATIKA,  fizika, kémiatanítás. Első óra 
ingyenes! 06/70/647-2243.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, min-
den korosztálynak, egyénileg. 205-6732, Rudas 
Katalin.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszol-

gálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal, 
garanciával. 228-6193, 06/30/921-0948.

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

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

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

VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseré-
je, garanciával. Balázs János épületgépész techni-
kus. Tel./fax: 362-4050, 06/20/917-0697.

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

VÍZ-, VILLANYY-, gázszerelés anyagbeszer-
zéssel, garanciával, 0–24-ig, hétvégén is. Tel.: 292-
1990, 06/20/334-3438.

GÁZ-,VÍZ-, központi fűtés, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épület-
gépész. www.nl-gaz.hu

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

ÚJBUDAI FÉG gázkészülék szervizünk kép-
zett szerelőkkel vállal, gázkészülék javításokat, 
karbantartásokat 7–23 óráig. 06/20/921-2215, 
06/30/471-5440.

VILLANY-, vízszerelés, hétvégén is hívható. 
Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért kérek 
pénzt.) Apróbb munkáktól a teljes felújításig. 
Elektromos cserépkályhák javítása, ELMŰ-s en-
gedélyeztetés. Mobil: 06/70/235-6644, Vonalas: 
203-2225, www.villanysukein.uw.hu

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkarton szerelést, csempézést, villanyszerelést 
vállal kisiparos garanciával, azonnalra is. 202-
2505, 06/30/251-3800.

LAKÁSFELÚJÍTÁST, szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, burkolást, parkett csiszolást, villanyszere-
lést, gipszkartonozást vállalunk, bútormozgatással 
és fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

TETŐTŐL a pincéig!  Részleges- és teljes la-
kás, ház, iroda felújítás, minden szakmában. 
Megbízható magyar szakemberekkel. Ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, +36/20/946-7557.

SZOBAFESTÉS, burkolás, parkettacsiszolás, 
lakkozás, laminált parkettázás, árengedmény. 
06/30/232-8732.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb. 06/3-
0/961-3794.

ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, thermoüveg, tü-
kör, képkeret. Bp. 1116. Kondorosi út.7. 208-2352, 
06/30/966-0259.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK-, kínálunk eladó-kiadó ingatla-

nokat. 16 éves tapasztalattal ingatlanpiacon. 315-
0031, 06/70/944-0088, amadex@amadex.hu

ÉPÜLŐ társasházban XI. kerületi lakások ked-
vező feltételekkel leköthetők! 06/20/326-5268.

PATINÁS villa Budafokon eladó, 39 900 000 
Ft, alkalmas összeköltözőknek, nagycsaládnak, 
műteremnek, otthon dolgozónak, vállalkozásra. 
06/30/236-0584.

LAKÁST bérelnék, vagy vásárolnék. Sürgős! 
06/30/729-7546.

TELKEK adásvételének közvetítése XI. 
Madárhegyen, Rupphegyen, Spanyolréten. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. 249-3006.

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

KERTES családi ikerház fél eladó, 19,9 M. 
Budafokon panorámás, déli fekvésű. 06/30/262-
6173.

KRISZTINAVÁROSI 94 nm-es, 2,5 szoba hal-
los, két erkélyes, világos, utcai, hívóliftes, 2. eme-
leti, cirkós lakás 24,9 milliós irányáron eladó. Tel.: 
06/20/933-9271.

MAMUTNÁL 26 nm-es, teljes körűen, igé-
nyesen felújított lakás, csendes, világos, virágos 
udvarral 9,9 M Ft-ért tulajdonostól eladó, metró 
közelben. 06/20/525-4019.

XI., VÁLI utcában, „Alle” bevásárlóközpont 
mellett eladó másfélszobás, 41 nm-es, tehermen-
tes, kiváló állapotú és beosztású, csendes, utcai, 
téglaépítésű lakás, saját pincerésszel, belső zöld 
kertes, felújított házban. Irányár: 14.2 millió Ft. 
Tel.: 06/30/982-3965.

XI., VINCELLÉR utcában eladó 70 nm-es, pa-
norámás, felújítandó öröklakás. 06/30/934-3301.

FEJÉR LIPÓT utcában másfél szobás, fiatalos 
lakás eladó, csúszó zsalus házban. 06/30/922-
9053.

BUDAFOKI úton, másfélszoba-hallos, erkélyes, 
panorámás, lakás eladó. 06/30/922-9053.

SASADON 120 nm-es, garázsos lakás eladó, 3 
lakásos házban. 06/30/922-9053.

BIHARI úton, 44 nm-es másfél szobás, gázkon-
vektoros lakás, olcsón eladó. 06/30/922-9053.

XI., HOLDVILÁG utcában, nettó 117 nm-es, 
3 szoba hallos, teraszos, felújított, tehermentes, 
II. emeleti lakás, 10 nm-es garázzsal, reális áron 
eladó. 06/30/338-9604. Közvetítők kérem, ne hív-
janak.

FADRUSZ utcában 2,5 szobás 82 nm-es, 
cirkófűtéses, felújítandó lakás, 19,7 M Ft irány-
áron eladó. 06/30/922-9053.

XI., ZENTA utcában, nettó 90 nm-es, 3,5 szo-
bás, felújítandó lakás, 25,5 M Ft-os irányáron el-
adó. 06/30/338-9604.

VÁSÁROLNÉK, saját részre, tulajdonostól 
budai zöldövezetben készpénzért, 50 nm körüli 
erkélyes lakást. 06/20/344-3179.

LAKÁSFELÚJÍTÁS: parkettázást, festést, tapé-
tázást, PVC, ill. szőnyegpadlózást vállalunk garan-
ciával. Tel.: 06/20/599-6598.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával! 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával, hét-

végén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: 
207-3971, mobil: 06/20/288-5148.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezménnyel. Tel.: 291-4633, 
vagy 06/30/932-8870.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, bú-

torszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés. 403-
9357, 06/20/972-0347, +36/30/589-7542.

KLÍMA felszerelés, karbantartás, baktérium-
mentesítés, értékesítés. www.hutoklimaszerviz.
hu, tel.: 06/30/242-0100.

FAKIVÁGÁS, bármilyen nagyságú veszélyes 
fák biztonságos kivágása. Kovács Sándor. 06/2-
0/485-6547.

KERÍTÉS, kapu, rács, lépcső, korlát, előtető, re-
dőny, rovarháló, napellenző, javítás is! 06/70/278-
8-1818.

ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában megbíz-
ható mérnöktől. 06/30/863-7680.

LAKÁSFELÚJÍTÁST teljes körűen, garanciával, 
vállalok, kisebb munkákat is. 06/20/430-1461.

ASZTALOS, lakatos munkák, készítéstől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal, mindenre 
van megoldás. 06/20/411-4349.

KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást, 
fakivágást, sövényvágást vállalok, szakértelemmel, 
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freeamil.hu

KERTÉPÍTÉS, kertfenntartás minden, ami 
a kerttel kapcsolatos! Tervezés, kivitelezés, ta-
nácsadás, öntözőrendszer építés, térburkolás 
referenciákkal! Tel.: 06/20/378-4632, e-mail: 
prokert@gmail.com

Az Újbuda hirdetési ajánlata

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000

1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000

1/16 álló  68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000

első oldali csík     282 x 37 - 285 000

1/74 fekvő        53 x 74 35 000 40 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

10–20 szóig: 160 Ft/
szó + áfa, 20–40 szó-

ig: 120 Ft/szó + áfa.  
Az apróhirdetésnél 

10 szó díja 
a minimális tarifa, és 

40 szó a maximális 
terjedelem 

Felvilágosítás: 
szerkesztőség

Telefon: 372-0960, 
fax: 372-0961

Apróhirdetések:
Kiszállítás a XI. kerületben!
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

Étkezési jegyeket
elfogadunk!

WWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, 
Hauszmann A.

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

RENDELÉST FELVESZÜNK
A HÉT MINDEN NAPJÁN
11:00-tól 23:00-ig a
(06 1) 481 3003, (06 20) 431 5647
telefonszámokon.

A Trófea Grill Étterem Újbuda 

ÉTELKISZÁLLÍTÁSI
ajánlata:

Ízelítő étlapunkról:
Hortobágyi húsos palacsinta � Gulyásleves � Csülök 
Pékné módra � Burgundi szarvas � Cigánypecsenye
� Hagymás rostélyos � Gyros tál � Cipóban sült csülök
� Rostlapon sütött húsok � Saláták � Somlói
� Profiterol � Hidegtálak

Tisztelt Partnereink! 
Kedves Olvasóink!

Az Újbuda Média Budafoki úti és gazdagréti 
közönségszolgálati irodája július 12. és 

augusztus 2. között zárva lesz. Ez idő alatt 
az apróhirdetések felvétele is szünetel, 

tekintettel arra, hogy a nyári hónapokban az 
Újbuda újság számai összevontan jelennek 

meg. Üzeneteiket azonban továbbra is 
fogadjuk a media@ujbuda.hu címen.

Szerkesztőség

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, zárt égés-
terű és kondenzációs rendszerek szerelése. 
Társasházi munkák: gyűjtőkémény, kémény-
seprőjárda, kéményfej átépítés, referenciák, ga-
rancia. Wiesler Tamás. 06/20/924-1194, www.
kemenyonline.hu

CSEMPÉZÉST, hidegpadló burkolást, szobafes-
tést, kőműves munkát, villanyszerelést, parkettá-
zást, vízvezeték szerelést, takarítást, azonnalra is 
vállalok. 226-2527, 06/30/975-0053.

FENYŐKÉREG: 1225 Bp. Nagytétényi út 3–5., 
H–P: 7.30–17, Szo: 7.30–13. dekorkereg@gmail.
com, 06/30/478-5368.

PARKETTÁSMUNKÁK, csiszolás, lakkozás, 
PVC, szőnyegpadló, kültéri fa, padlóburkolatok 
kivitelezése garanciával. Baraha Kft. 06/30/933-
3026.

KLÍMASZERELÉS, javítás, karbantartás, érté-
kesítés. Autóklíma töltés. Tel.: 06/30/212-4677.

KÖZÖS KÉPVISELET társasházi könyvelés, 
könyvvizsgálat referenciával 06/20/944-0094. 
kozos-kepviselonk.hu

VÁLLALJUK társasházak közös képviselői 
teendőinek ellátását, a jogi, pénzügyi és műszaki 
pályázatírási teendők ellátásával, szervezésé-
vel. Díjunk bruttó 800 Ft/hó/albetét. A 24 órás 
ügyeleti szolgálat és a könyvelés díjával együtt. 
Érdeklődni: 06/70/933-9330. www.ingatlan-
kezeles.hu

LAPOSTETŐK, teraszok, csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, új készítése. 
Homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos 
hőszigetelése, bádogos, tetőfedő munkák garan-
ciával, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993, 
vizonto010@t-online.hu

ASZTALOS, lakatos munkák, készítéstől a leg-
kisebb javításig. 06/20/411-4349.

KONTÉNERES sitt szállítás, homok, sóder, 
murva termőföld, zöldhulladék szállítása. 06/2-
0/944-4759.

CSEMPÉZÉST, hidegpadló burkolást, szoba-
festést, kőműves munkát, villanyszerelést, parket-
tázást, takarítást azonnalra is vállalok. 226-2527, 
06/30/975-0053.

KONTÉNERES sitt szállítás, sóder, homok, 
murva, termőföld. 06/20/464-6233.

TETŐ- VÍZ és hőszigetelés, épület felújítás hő-
szigeteléssel. 10–15 év garanciával, a 20 éves VIA 
Épszakker Kft.-től. Törökvész út 16. 326-5312, 
06/20/972-3087.

KARBANTARTÓI munkát vállalok (általános) 
40 éves tapasztalattal. Megbízhatóság!  06/20/477-
7-8380.

GYÓGYÁSZAT 

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. (átutalással fizet)

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. Tel.: 
368-6349, 06/20/968-6886.

MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó-felső 
fogsor 70 000 Ft-ért! Törés javítás 3 000 Ft! Hívjon 
bizalommal! 06/30/935-4395. Budapest, Baranyai 
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

RÉGISÉG
ARANY, ezüst felvásárlás napi legmagasabb 

áron, (drágakővel díszített előnyben). Kérem, hív-
jon bizalommal, az üzletünk itt a kerületben talál-
ható. Elérhetőség: 209-4245, 06/20/200-6084,

GELLÉRT Galéria készpénzért vásárol: könyve-
ket, órákat, bútorokat, szőnyegeket, festményeket, 
ezüstöket, bizsukat, ékszereket, pénzérméket, ki-
tüntetéseket stb. Teljes hagyatékot, 35 év szakmai 
tapasztalattal. Kiszállás és értékbecslés díjtalan. 
Üzlet: XI., Bartók Béla út 10–12. Nyitva tartás: 
H–P: 10–18-ig., 466-4761, 06/20/452-4471.

HAGYATÉK-, gyűjtemény-, régiségfelvásárlás, 
hétvégén is! Tel.: 06/20/947-3928.

ÁLLÁS 
XI. KERÜLETBE társasházkezelőt keresünk. 

Feltétel: internet, szövegszerkesztő, táblázat-
kezelő használata, könyvelés. Önéletrajzot: 
thazkezelo@gmail.com

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-
informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

TELEFONOS irodai munka, 6 órás elfoglalt-
sággal, a Délinél. Érdeklődés: 14 óra után 06/70-
/770-0084, 880-9180.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Fényképes 

társkereső, rendezvényekkel! 06/30/217-5151. 
Studionagy.

1117 Bp., Fehérvári út 24.  T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54.  T.: 201-3928
NY: H–P: 9–18     Sz: 9–14
www.zarkiraly.hu

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

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

Címlap idézet: Petőfi Sándor

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk 
a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

Főszerkesztő: Vincze Kinga
Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3.  Telefon: 372-0960, e-mail: media@ujbuda.hu

Kiadja a Média 11 Kft.  Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója   
  Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán

Prepress: OZ 2000 Kft.  tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás:  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Lajosmizsei Nyomdája  Felelős vezető:  Burján Norbert igazgató  Terjeszti a DTSA Marketing Kft.  

ÚJBUDA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata (XI., Bocskai út 39–41.) pá-

lyázatot hirdet az Újbuda kulturális városközpont terüle-
tén lévő XI. ker., Bercsényi u. 8. szám alatti (4995/2/A/23 
hrsz.-ú) 149 nm-es alapterületű helyiség bérbeadása tár-
gyában: AZ INGATLAN TERÜLETI ELOSZTÁSA: pince 149 nm
AZ INGATLAN ELLÁTOTTSÁGA: víz, villany
A helyiségben folytatható tevékenység: a helyiség 60 
százalékán kortárs galéria műteremrész, 40 százalékán 
rekreációs tevékenységrész alakítható ki.

MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA: 2010. július 20. 9.00–9.15 óra 
között A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. au-
gusztus 16. (hétfő) 12.00

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartal-
mazza, mely mellékleteivel együtt átvehető a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai 
u. 5. II. em., 206. szoba), illetőleg letölthető az önkormány-
zat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ 
kapható a 381-1312-es, a 381-1311-es és a 372-4655-ös 
telefonszámokon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Alapdíj szerinti 
bérleti díj

A pályázati kiírás szerinti funkcióra 
vonatkozó kedvezményes minimális 
bérleti díj „A” kategóriájú üzlethelyi-
ség esetén 

260 750 Ft/hó 60 300 Ft/hó
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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

A szerkesztett műsoron kívül a 
képújság hírei mellett

 időről időre kapcsoljuk Újbuda 
forgalomfigyelőjének kameráit, 
amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR 
A KÉPÚJSÁGON !

Kapcsoljon haza!

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

22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 

4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imre-
emlékszoba, az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának 
története. SZEPTEMBER 30-ÁIG Iskolánk mú-
zeuma 2010-ben 30 éves.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-em-
lékszoba. JÚLIUS 23-ÁIG Az örök jelen 
– Folytonosság a belső-ázsiai nomád mű-
vészetben. Megtekinthető munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BME OMIKK AULÁJA
Budafoki út 4–6.
SZEPTEMBER 10-ÉIG Ferenc József a 
Műegyetemen. A tárlat megtekinthető a 
könyvtár nyitva tartási idejében.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚLIUS 23-ÁIG Amatőr festők Újbudán. A 
tárlat megtekinthető munkanapokon 11–18 
óráig, szombaton 14–18 óráig és a rendezvé-
nyek ideje alatt. JÚLIUS 28.–AUGUSZTUS 6. A 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat gondozá-
sában ruszin művészek bemutatkozása.
AUGUSZTUS 24.–SZEPTEMBER 17. A Magyar 
Elektrográfiai Társaság kiállítása látható.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG 10–16 óráig, MINDEN 
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10–17 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
JÚLIUSBAN a galéria művészeinek kiállítása 
látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
JÚLIUS 15-ÉIG Bánki Dorottya festőművész 
kiállítása. 
JÚLIUS 16. 18.00 Kovács Pál és Gazsi József 
fotóművészek „Négy évszak”című kiállítá-
sának a megnyitója. A tárlat megtekinthető 
JÚLIUS 28-ÁIG hétfőtől péntekig 15–18 óráig.
JÚLIUS 30. 18.00 Rigó Mary festőművész ki-
állításának a megnyitója. A tárlat megtekint-
hető AUGUSZTUS 13-ÁIG hétfőtől péntekig 
15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5. 1. em. 
AUGUSZTUS 19. 11.00 Jerolim Ostojic (Trogír), 
Bráda Tibor és Deák Ilona Horvátországban 
készült képeiből nyílik kiállítás. A rendezvény 
az Európai Unió „Polgárok a Polgárokért” 
program keretében támogatott partnerváro-
si találkozó egyik eseménye.

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

SZERDA 21.00 Random szerda.
JÚLIUS 15. 20.00 Nemtom...Soop (Sütő Márton 
és Sütő Gergely projektje) & Fr::yK (CH), 22.00 
Alloyed.net presents Bios ( Loud!Society); 
Skiz (Deepimpression) Domyan (Album 
release Live set); Disandat (London/UK); 
AlmondLama; vizual: LuckyLux.
JÚLIUS 16. 22.00 The Moog, 22.00 Hairy 
presents Hairy Night – Naga, Andre, Andras 
Toth Live! JÚLIUS 17. 22.00 Monkey Madness 
presents Dirty Thirty: Coyote’s Birthday Bash! 
– Coyote (Logical); Dandy (TrueSounds); 
Junkie (SecretFusion / Logical); Bergi & Max 
Factor (Monkey6). JÚLIUS 20. 20.00 Anna and 
the Barbies, Ozone Mama. JÚLIUS 22. 20.00 
Watch my Dying; Room Of The Mad Robots, 
22.00 Summer RockOut VOL 2. with Datascent 
(Tilos), Blondshavemoregunz.
JÚLIUS 23. 20.00 Kistehén Melankólikusok, 
22.00 StayFly presents A38_MNML_SPCL!
JÚLIUS 24. 20.00 Tudósok, 22.00 Lick The Click! 
& Deepmix Moscow Radio present Deepmix 
Party – Izhevski (Deepmix / RU), Crimson, 
Chrom, Isu, VJ: FND. JÚLIUS 27. 20.00 BxDxF 
(D), Punnany Massif (Akusztik), 22.00 presents 
Ali Bishop, Cyborg Templar, James Gond.
JÚLIUS 29. 20.00 Jurij + Support, 22.00 
presents A38_MNML. JÚLIUS 30. 20.00 Trash 
CityClub presents Kollaps, Lo-Fi Stereo, 22.00 
Monkey Summer Madness – Ludmilla (Ayria 
Rec.), Mira (Mirajoo.com), Mister M, Bergi 
& Svindler (Monkey 6). JÚLIUS 31. 22.00 
„Bebaszcsiztunk” című történet (De legalább 
fél Közép-kelet Európa berendezése marad) 
– Badihali, Jumo Daddy, Sobek, Suhaid, 
Ceremóniamester: JZA MC. AUGUSZTUS 1. 
21.00 A38 & Time Out Budapest present: 
Rising Sound: DJ Kentaro (J), Cadik & Mango, 
Suhaid. AUGUSZTUS 5. 20.00 A38 Pesti Est 
Tetőterasz: Laid (GE), Plastic Bitch.

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

KEDD 17.00 „Fitt” torna, 19.00 Salsa rueda 
kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. SZERDA 
16.00 Albertfalvai Polgárok Köre, 19.15 
Szenior táncrendklub. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka 
jóga, 19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 haladó, 
21.00 Salsaklub. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna.
Az Albertfalvi Közösségi Ház JÚLIUS 31. és 
AUGUSZTUS 22. között zárva tart.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi csikung.

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

KEDD 15.30 Ingyenes diákújságírás tanfolyam.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 15.00 
Játékhálóklub, 15.30–17.00 Önismereti 
pszichodráma csoport, 17.00 Etka-jóga, 
18.30   Hastánctanfolyam kezdőknek. SZOMBAT 
9.00 TeÉrted Akadémia. Tanulási nehézségek 
javítása Kulcsár-módszerrel, 10.00–13.00 
Kommunikációs tréning, 15.00 Őszidő nyug-
díjasklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 TeÉrted 
Akadémia. Ingyenes nyelvi teaház angol és 
német anyanyelvi tanárokkal

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub.
HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 Aikido.
KEDD 19.30 Kenpo karate.
KEDD 18.00, SZERDA 20.00 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00, 10.45 Ringató, 10.00 Nyugdíjas 
német nyelvtanfolyam, 15.00 Kártyaklub.
SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate.
PÉNTEK 16.00 Fashion dance. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ. VASÁRNAP 10.00 
Alétheia gyülekezet igehirdetése, 16.30 
Társastánc. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 
Verses-lelkes együttlét. MINDEN UTOLSÓ 
SZERDA 13.30 Egészségklub. MINDEN UTOLSÓ 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Gazdagréti „őszikék” nyug-
díjasklub.

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-
pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.00 Ötórai tea, 17.20 Corrisus klub. 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 19.30 Társastánc. 
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi 
nótakör, 15.30 Kézműves-foglalkozás gyere-
keknek. MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00 

Horgászklub. AUGUSZTUS 20. Szent István-napi 
ünnepi műsor (Helyszín: Hunyadi M. u. 56.). 
10.30 Szent István-napi Labdarúgó Kupa 
Újbuda Önkormányzatának és partnerváro-
sainak részvételével, 16.00 A marosvásárhelyi 
Kájoni Sándor furulyaegyüttes műsora, 16.30 
Los Andinos – dél-amerikai dallamok, 17.40 
Lakatos Krisztián, 18.20 Erox – olasz slágerek, 
19.20 Szűcs Judit, 20.00 Táncos buli éjfélig, 
21.00 Tűzijáték.

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 18.00, SZERDA 17.00 Pilates.
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00  Dzsessz-
gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 
Szeniortorna.KEDD 19.00 Callanetics.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 15.00 
Fogyasztóvédelmi tanácsadás, 15.00, 16.00 
Hiphop. SZERDA 13.00 Hastánc, 16.00 
Ezüstklub, 16.00 Sakk- és kártyaklub, 
16.00 Balettiskola 9–13 éveseknek, 19.00 
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. VASÁRNAP 
8.00 Katolikus szentmise, 19.00 „Goldance” 
tánciskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden 
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak ingyenes. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 16.00 
Újbudai Botladozó – Szenior néptáncklub.

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

Kiállítás: Öveges József-emlékterem és 
-kiállítás. Emlékszoba-megtekintés: életmű, 
dokumentum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísér-
letek és -interjúfilm vetítése csoportoknak és 
egyéni érdeklődőknek előzetes bejelentkezés 
alapján.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM

Budafok-Belváros, 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.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KATOLIKUS LELK.
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

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.

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY KÁP.
Bocskai út 67.

VASÁRNAP 11.45 Görög katolikus liturgia.

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

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 +36/30/658-4156

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, +36/20/371-1292

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

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

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

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
Menyecske u. 16. Tel.: +36/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 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.: 309-0520

KEDD, SZOMBAT 8.15 Szentmise.
SZERDA, PÉNTEK 17.00 Szentmise.
VASÁRNAP 8.30 Ünnepi nagymise.

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. HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság 
szentolvasó ima. SZERDA 9.30 Baba-mama kör 
(Szent István-ház), 18.30 Placid atya katekézise 
(templom), 19.30 Katekumenátus (Szent 
István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 
Misével egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma 
a Jézus Szíve oltár előtt. 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 Szentolvasó 
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
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elmélkedések (Szent István-ház).   MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért. JÚNIUS 19. A Papok 
Évének befejezése. JÚNIUS 20. 11.30 Kereszty 
Rókus atya aranymiséje. JÚNIUS 24. Keresztelő 
Szent János születésének ünnepe. JÚNIUS 
29. Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. 
JÚLIUS 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
(Sarlós Boldogasszony). JÚLIUS 4. Péter-fil-
lérek: gyűjtés a Szentatya karitatív céljainak 
támogatására. JÚLIUS 6. 17.00 Szeretetláng 
engesztelő imaóra, 18.00 Szentmise. JÚLIUS 10.  
Első szombat. 7.00 Szentolvasó ima. JÚLIUS 12. 
8.30–17.45 Nyári szentségimádási nap. JÚLIUS 
16. Kármel-hegyi Boldogasszony napja. JÚLIUS 
23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédő-
szentje ünnepe. JÚLIUS 25. Évközi 17. vasárnap 
– a Nagyszülőkre, idősődő Testvéreinkre gon-
dolunk. JÚLIUS 26. Szent Joakim és Szent Anna, 
a Boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepe.

TÖBB TÍZEZERREL 
CSÖKKENHET A SZEMÉTDÍJ
A szelektív hulladékgyűjtés annál haté-
konyabb, minél több értékes hulladékot 
tudunk a keletkezési helyéhez legkö-
zelebb, különválogatva összegyűjteni. 
Azok a társasházak, melyek részt vesz-
nek a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési programban, nemcsak környe-
zetüket védik, hanem a pénztárcájukat 
is kímélik. 
A háztömbök, közösségek, lakók, kép-
viselők összefogására van szükség, 
cserébe 20–30 százalékkal csökkenhet 
a szemétdíj. Ez komoly megtakarítást 
jelent, egy hatvanlakásos társasház 
esetén akár havi 20–22 ezer forintot is. A 
papír- és a műanyag hulladék különvá-
logatva egy-egy hagyományos méretű 
kukába kerül. Ezeket díjmentesen szál-
lítják el, azonban fontos, hogy a lakók 
fegyelmezetten, következetesen gyűjt-
sék bele a válogatott hulladékot. Házon 
belül, folyosónként, emeletenként is 
lehet szervezni a hulladékok szelektált 
gyűjtését, a gondnokkal, a takarítóval 
együttműködve. 
Újbuda Önkormányzatának Kör-
nyezetvédelmi Osztálya, a Fővárosi 
Közterület-Fenntartó Zrt. és az 
Újbudai Szelektív Információs 
Iroda minden segítséget, informá-
ciót megad a lakóközösségeknek, 
valamint azok képviselőinek. A 
Főváros XI. kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal 
Környezetvédelmi Osztálya, a 
1113 Budapest, Bocskai út 39–41. 
címre írásban vagy e-mailen koren.

zsuzsa@ujbuda.hu címre várja a lakók 
észrevételeit, javaslatait. A levélben az 
e-mail címet vagy a telefonszámot, a 
lakcímet, a ház jellegét (családi ház, tár-
sasház, lakásszám) is meg kell írni, hogy 
az osztály munkatársai nyomon követ-
hessék az adott ügyet. A jelentkezést az 
Újbudai Szelektív Információs Irodához 
is eljuttathatják az érdeklődők a 1119 
Budapest, Tétényi út 29. címre, vagy az 
iroda@szelektiv.hu e-mailre.



Ősszel folytatód-
nak a nyelv- és az 
internettanfolyamok

Az Újbuda 60+ 
p r o g r a m b a n 
tavasszal indult 
t a n fo ly a mok 
ősszel folytatód-
nak, lesznek újra 
alapfokú képzé-

sek és haladó foglalkozások. 
A jelentkezés és a tanfolyam részleteiről 
az augusztus 25-i Újbudában számo-
lunk be, addig a tanfolyamokra nem 
lehet jelentkezni. 

Változás a program-
füzethez képest! 
JÚLIUS 15., CSÜTÖRTÖK
Zenehallgatás, beszélgetés 16 órától
Helyszín: Keveháza u. 6. szám alatti 60+ 
klub (az INO épületében)

Augusztusi 
programízelítő 
AUGUSZTUS 10., KEDD: 14–17 óra között 
Fotókör az Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpontban 
AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ: 16.15 órakor Hat-
vanon túl, magazinműsor a Civil Rá-
dióban (FM 98.0m)
AUGUSZTUS 24., KEDD: 14–17 óra között 

Fotókör az Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpontban 
AUGUSZTUS 30., HÉTFŐ: 16.15 órakor Hat-
vanon túl, magazinműsor a Civil Rádió-
ban (FM 98.0m)

Bűnmegelőzési klub
A bűnmegelőzési klub első foglalkozá-
sa július 27-én., kedden 15 órakor lesz a 
Bűnmegelőzési Centrumban (Fraknó u. 
32.). A klubfoglalkozás témája: dr. Sza-
bó László, a Kék fény c. műsor népszerű 
műsorvezetője „Bűnesetek régen és ma” 
címmel egyórás előadást tart. Bemutat-
koznak a bűnmegelőzési kortárs segí-
tők, akik természetesen válaszolnak a 
kérdésekre is. A részvétel ingyenes!
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Hogyan válasszunk 
mobilinternetet?
A mobilinternet egyre népszerűbb, mert kényel-
mes, szabadságot biztosít, otthon vagy útköz-
ben is böngészhetjük az internetet, elérhetjük 
az iWiW-et, a Facebookot vagy twitterezhetünk, 
nem beszélve a YouTube-os videókról vagy az 
e-mailekről. A kérdés csak az, mi alapján válasz-
szunk mobilinternetet? Ebben leszünk olvasóink 
segítségére.

Internet mobiltelefonon 
vagy számítógépen?
Ez a legfontosabb eldöntendő kérdés. A legtöbb 
mobilinternet-csomag ugyanis meghatározott adat-
mennyiséget 
foglal magá-
ban, érdemes a 
használati szo-
kásoknak leg-
megfelelőbbet 
választani. Ha 
a mobiltele-
fon kijelzőjén 
s z e r e t n é n k 
böngészni a 
honlapokat, a 
T-Mobile-nál 
havidíjas előfi-
zetéssel három 
mobiltelefonos 
böngészéshez 
ajánlott adat-
díjcsomag közül lehet választani. Ezek a Net 40 MB, 
a Net 100 MB és a Net 500 MB. A díjcsomagok nevé-
ben szereplő számok a havi díjban foglalt leforgal-
mazható adatmennyiséget jelzik. E-mailezéshez és 
alkalomszerű böngészéshez a 40 MB is elég lehet, 
intenzív mobiltelefonos böngészésnél, YouTube-
ozásnál vagy videók letöltésénél már megfonto-
landó az 500 MB előfizetése. Amennyiben számí-
tógépen internetezne, a mobilinternet-csomagok 
előfizetésekor érdemes figyelembe venni az alábbi 
szempontokat. 

Hol érhető el a mobil szélessáv?
Az előfizetői szerződés megkötése előtt érdemes utá-
nanézni, hogy ott, ahol a mobilinternetet leggyakrab-
ban használja majd, elérhető-e a nagyobb sebességű 
3G/HSPA-hálózat. A T-Mobile 3G/HSPA-hálózata jelen-
leg 445 településen, a lakosság közel 75%-ának lakó-
helyén biztosít gyors mobilinternetezést. Értelemsze-
rűen internetezni még több helyen lehet. Ahol nem 
elérhető a 3G/HSPA, ott szinte mindenhol az EDGE 

vagy GPRS hálózatok állnak rendelkezésre, ilyenkor 
azonban a le- és feltöltési sebesség kisebb lesz.

Milyen letöltési sebességre vállal 
garanciát a szolgáltató?
A garantált letöltési sebesség jelzi, hogy az adott 
szolgáltató hálózata mennyire megbízhatóan 
biztosítja a gyors le- és feltöltést. A T-Mobile pl. a 
hazai mobilszolgáltatók közül egyedül vállal a szé-
lessávú (3G/HSDPA/HSUPA) internetszolgáltatásra 
garantált le- és feltöltési sebességként 2 Mbps és 
800 kbps értékeket vonatkozó általános szerződési 
feltételeiben. 

Van-e túlforgalmazási díj?
Számítógépes netezés esetén nehezebb előre megha-
tározni, hogy mekkora lesz az adatforgalmunk, ezért 

érdemes olyan 
díjcsomagot vá-
lasztani, amely-
nél a havi díjban 
foglalt forgalom 
túllépése esetén 
nincs forgalmi 
díj. A T-Mobile-
nál ilyenek a nép-
szerű RelaxNet 
mobilinternet-
csomagok. Ezek-
re előfizetve biz-
tosak lehetünk 
abban, hogy 
ha belföldön 
internetezve az 
adott hónapban 

felhasználjuk a havi díjban foglalt adatmennyiséget, 
akkor további forgalmi díjakkal nem kell számolnunk, 
csak a havi díjat fogjuk fizetni.  Túlforgalmazás esetén 
mindössze annyi történik, hogy a T-Mobile a letöl-
tési és feltöltési sebességet legfeljebb 128 kbps-re 
csökkenti a havi számlázási ciklus lezárultáig. Arany 
és platina szintű T-Mobile-osok ráadásul két, kedve-
zőbb havi díjú Aranytárskártyás RelaxNet csomagot 
is igényelhetnek.

Van-e aktuális akció a havi díjra?
Sokféle ajánlat közül választhatunk, rendszeresek az 
akciók. A T-Mobile pl. 50%-os havidíjkedvezményt 
biztosít az előfizetéstől számított első két teljes hó-
napban, az előfizetésre és a választott mobilinternet-
csomagra vállalt 1 vagy 2 éves hűségnyilatkozat 
esetén. Ráadásul a kifejezetten mobiltelefonos bön-
gészésre ajánlott Net 40 MB-os csomag esetén még 
kedvezőbb akcióval is lehet találkozni, ez a csomag 0 
Ft-os havi díjjal vehető igénybe 2 teljes hónapig már 
1 éves hűségnyilatkozat esetén is.                                         (x)

A 60+ bűnmegelőzési alprogramban 
nyugalmazott rendőröket képeztek ki 
a hatvan felettiek felkészítésére. Mivel 
egyre többször támadnak meg nyug-
díjasokat, sorsdöntő, miként fogadják 
a váratlan helyzeteket maguk az áldo-
zatok.

Korábban a kerületi rendőrkapitányság, 
a Bűnmegelőzési Centrum, valamint a 
BRFK és az ORFK szakértői néhány órás 
tanfolyamon tájékoztatták az újbudai 
időseket az ellenük elkövetett bűncselek-
mények megelőzési és kezelési lehetősége-
iről. A rendészeti szabadegyetem képzése 
is szorosan kapcsolódik a bűnmegelőzési 
előadásokhoz. Balázs Norbert, Újbuda 
rendőrkapitánya szerint a kortárs tanács-
adók szerepe különösen fontos, hiszen 
városrészünkben is növekvő tendenciát 
mutat az idősek vagyona ellen elkövetett 
bűncselekmények száma. Az elkövetők 
kihasználva az áldozatok korát, gyenge-
ségét és jóhiszeműségét, gyakran átverik 
őket. Jó példa erre a magát hivatalos sze-
mélynek kiadó tettes, aki akadály nélkül 
jut be a lakásba, vagy a banki pénzfel-

vételt megfigyelő, majd a nyugdíjasokat 
kifosztó tolvaj. 
 A rendőrkapitány arról tájékoztatott, 
az újonnan felkészített kortárs segítők 
többsége egykor rendőrtisztként dolgozott 

a kerületben, vagy fővárosi nyomozóként 
vett részt számos újbudai bűnügyben. A 
nyugdíjas rendőrök – komoly szakmai 
és élettapasztalattal a hátuk mögött – a 
közvetlen környezetükben élő időseknek 
adnak majd tanácsot, hogyan védhetik 
meg hatékonyabban értékeiket és testi 

épségüket. A volt rendőrök között egyéb-
ként olyan helyi legendával is találkoz-
hatunk, mint a Pityke őrmester néven 
elhíresült kelenföldi járőr, aki a történet 
szerint fénykorában egy szál gumibottal 
tartott szigorú rendet körzetében. A le-
endő tanácsadók között találkoztunk a 
Kék Fény című tévéműsorból jól ismert 
Szabó Lászlóval is.
 – Azt szeretnénk, ha „jó szomszéd” 
válna belőlük, akit mindenki ismer a ház-
ban, így az idősek az apróbb ügyekben a 
rendőrség helyett tőlük kérhetnének se-
gítséget – mondta el Toldi Tamás, a 60+ 
program önkormányzati referense, aki 
szerint a kortárs segítők hálózatot alkot-
va komoly terhet vennének le a létszám-
hiánnyal küzdő kapitányság válláról. A 
kezdeményezés ráadásul jól kiegészítené a 
néhány kerületben már elindított SZEM, 
azaz Szomszédok Egymásért Mozgalmat, 
melynek tagjai a betörések elkerülésére 
egymás portáját tartják szemmel. A szer-
vezők a jövőben igyekeznek a segítőket 
minél több bűnmegelőzési fórumon és 
kurzuson bemutatni a lakosságnak.

T. D.

Exrendőrök az idősek védelméért
Rendészeti szabadegyetem indult

HAGYOMÁNYŐRZŐ GAZDAGRÉTI 
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY!

Idén SZEPTEMBER 4-ÉN, SZOMBATON. A KEZDÉS: 8 órakor a szo-
kásos helyszínen, Gazdagréten, a Nevegy közben. Aki szereti a 

halászlevet, de nem indul bográccsal, az az előző évekhez hason-
lóan, kedvezményes áron egy-egy tállal vásárolhat is.

Csapatok jelentkezését várjuk. Fogjanak össze akár tanárok 
a tantestületekben, akár más munkahelyi közösségek, baráti 

társaságok, és jöjjenek, készítsék el 2010
legjobb gazdagréti halászlevét! 

A halat – az előző évekhez hasonlóan – Molnár Gyula polgármes-
ter ajándékozza a főzni vágyóknak, a tüzifát pedig az országgyű-
lési és önkormányzati képviselők feleajánlásaiból vásároljuk meg, 

ahogyan az emlékkupákat, és más ajándékokat is. 

 További információk és a jelentkezési lap letölthető 
a www.ujbuda.hu oldalról.

Szervező: ÚjbudaTV, telefon: 246-6259 
mobil: 06-30-619-3323

Főzzünk együtt  Gazdagréten!!

60+ PROGRAMOK JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN

T-Mobile szélessávval akkor éred el a fontos tartalmakat, amikor akarod.
Éld át te is a valódi mobil szélessáv élményét, és tedd teljessé a világod, velünk!

T-Mobile, a piacvezetô mobilinternet-szolgáltató.

www.t-mobile.hu

Keltsd életre a világod mobil szélessávval! 

A piacvezetô pozíciót a Nemzeti Hírközlési Hatóság magyarországi elôfizetôi számokon alapuló, 2010. májusig bezárólag az összes 
felmérése hitelesíti. A havidíj-kedvezményre vonatkozó akciós ajánlat 2010. július 1-jétôl 2010. szeptember 30-ig érvényes, a vásárlás 
hónapjára és az azt követô két teljes hónapra, 1 vagy 2 éves hûségnyilatkozat aláírásával. Az akció további, teljes körû és részletes 
feltételei a T-Pontokban, Partner üzleteinkben és ügyfélszolgálatunkon érhetôk el: 1430, 06-1/265-9210.

RelaxNet 
mobilinternet-csomagok
új vagy lejárt hûségnyilatkozatos elôfizetéssel,

50%-os havidíj-kedvezménnyel, 
2 teljes hónapig, már 1 éves 
hûségnyilatkozattal is

Keresd akciós

internet-
biztonság 
és 
szuperszerviz 

ajánlatunkat!




