
ÚJBUDA
 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

XXI. ÉVF. 12. SZÁM 2011. JÚNIUS 15.A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA WWW.UJBUDA.HU

A történelem 
nyomai

riportunk az 5. oldalon

Felülemelkedni szegénységen, 
bombázáson, bizonytalanságon 
– a Bartók 16. története.

Balaton-átúszás

Családok, barátok közösen 
készülnek a kerületben, hogy 
teljesítsék a 5,2 km-es távot

cikkünk a 12. oldalon

Tényleg hangos 
a ZP?

interjúnk a 3. oldalon

Egy zajszakértő válaszol arra, 
miért zavarja a zene a szórakozó-
helyek közelében élőket.

Kerületünk legfiatalabb testvérvá-
rosában, a bulgáriai Rusze központi 
kortárs galériájában április 21-én nyílt 
képzőművészeti tárlat Jelenségek 
címmel, amelyen újbudai és Magyaror-
szágon élő, bolgár származású képző-
művészek vettek részt. 

A kiállítást a ruszei galéria vezetője, 
Velikova Elena és a polgármesteri kabinet 
főnöke, Hrisztov Valentin nyitotta meg. A 
tárlat képeit hármas tematika fogta össze: 
az ember, az emberi kultúrkörnyezet és a 
természet adta az alaptémát. 
 A Jelenségek kiállításon a közön-
ség Kulifay Tamás színekben tobzó-
dó groteszk festményeit, Haász Ágnes 
elektrográfiáit, Vladimirova Milena 
textilképeit, Ruszev Roszen klasszi-
kus gouache technikával készült képe-
it, Gendova Miroljuba nőket ábrázoló 
pasztellképsorozatát, Szárencsev Károly 

fényjátékot hangsúlyozó festményeit, fi-
ók-doboz objektjeit tekinthette meg. 
 A kísérletező, újító szándékú művé-
szek minden technikai kötöttségtől felsza-
badult, sokszínű művei a kultúrák, korok, 
idő és tér rétegeit, a szó és a beszéd korlátait 
átlépve, a vizualitás nyelvén teremtik meg 
a nemzetek és emberek közötti párbeszé-
det. Jotov Bozsidar, Rusze polgármestere 
így nyilatkozott a kiállítással kapcso-
latban: – Hiszem, hogy ez az első lépés, 
amely partnervárosi kapcsolatunkban, 
még több kulturális eseményt fog vonzani 
maga után Ruszében és Újbudán, és ezek 
nemcsak számunkra, hanem a következő 
nemzedékeknek is hasznosak lesznek. 
 A tárlatot májusban a fővárosban, a 
Szófiai Magyar Intézetben is bemutatták a 
Magyar Hét alkalmából, ahol 38 alkotást 
és hat egyedi stílusjelenséget láthattak az 
érdeklődők.

Haász Ágnes képzőművész

Jelenségek: Kortárs kiállítás Ruszében

A vizualitás útjai

Újbudai könyvhét
A kerület nyolcadik alkalommal tar-
totta meg az Újbudai Könyvhetet a 
fővárosival párhuzamosan. A Kőrösy 
József utcába 28 kiállító érkezett, és 
több ezren látogattak ki hozzájuk. A 
négynapos rendezvényen fellépett a 
Chamelon Big Band, a Budai Babszem 
Gyermek Néptáncegyüttes, a Petőfi 
Musical Stúdió, valamint koncertet 
adott a Budapest Jazz Orchestra. A 
könyvünnepen a legkisebbeké volt a 
főszerep, a szervezők mesejátékokkal, 
gyereksarokkal is várták a családokat.

Támogatás a könyvtárnak
Újbuda Önkormányzata ebben az 
évben is hozzájárul a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár állományának fejlesz-
téséhez. Idén 1 800 000 forint támoga-
tást kap közösen a Móricz Zsigmond, 
a Kelenföldi és a Karinthy Frigyes 
Könyvtár, melyet dokumentumok vá-
sárlására fordíthatnak.

Döntős a Weiner
Lezajlott az Országos Liszt Ferenc 
Műveltségi Vetélkedő második for-
dulója, a városi elődöntő. A XI. kerü-
letben 25 csapat indult. A vetélkedő 
négy részből áll: az alapjáték még áp-
rilisban, az elődöntő májusban volt 
Újbudán, az országos területi kisdön-
tőt és az országos területi nagydöntőt 
pedig szeptemberben tartják Érden. A 
kerületi elődöntőn a Weiner Leó zene-
iskola csapata bizonyult a legjobbnak, 
így ők képviselik Újbudát az őszi kis-
döntőn. A megmérettetésen egy zenei 
művet és ritmusgyakorlatot is kellett 
játszania a csapatoknak, az ezért járó 
zenei különdíjat pedig a Kelenvölgyi 
Általános Iskola indulói nyerték.

Műszakisok takarítottak
Több száz műegyetemista önkén-
tes szervezett akciót a kerületben. A 
csapatok június 10-én a Goldmann 
György téren gyülekeztek, innen in-
dultak a különböző helyszínekre, 
hogy rendbe tegyenek, kitakarítsanak 
több parkot, megtisztítsanak számta-
lan utcát, valamint illegális hulladék-
lerakó helyeket számoljanak fel. Az 
önkéntesek az Újbudán lévő Ortopéd 
Klinika 3. emeleti gyerekosztályát is 
vidámabbá, barátságosabbá tették, a 
falakra kedves mesefigurákat festet-
tek. Keresztes Péter, a BME HÖK elnö-
ke az akcióval hagyományt szeretne 
teremteni.

Kajak-kenu kiállítás
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
fennállásának 70. évfordulója alkal-
mából interaktív kiállítással várta az 
Allee Bevásárlóközpontba látogató-
kat. Hétvégenként igazi kajak-kenu 
világklasszisokkal találkozhattak az 
érdeklődők a bevásárlóközpont átriu-
mában. Az egyik olimpikon, a 87 éves 
Varga Ferenc a helyszínen elmondta, 
a tárlat korszerű és időszerű módon 
mutatja be a sportág 70 éves történel-
mét, ugyanakkor népszerű eszközök-
kel szólít meg mindenkit, hogy legyen 
híve ennek a csodálatos vízi sportnak. 
A nyomdászként dolgozó idős sporto-
ló az 1952-es olimpián szerzett bronz-
érmet, de még ma is eljár kajakozni.

Több kerületi hírre kíváncsi? 
Látogassa meg az ujbuda.hu-t!

Szonett Szegedhez címmel 
nyílt tárlat a Szegedi Divatis-
kola hallgatóinak alkotásai-
ból. Tervezési alapul Juhász 
Gyula költészete szolgált. 

A Tisza folyó, a magyar táj, a 
népviselet és az Alföld eklek-
tikus épületei mind kifejezésre 
juttatják azt a szemléletet és 
gondolatiságot, amelyet a kiál-
lítók munkái tárnak az érdek-
lődők elé. A június 8-i megnyi-
tón Berki Eszter, Csonti Andrea, 
Halász Krisztina, Németh Ilona 
és Somogyi Erzsébet hallgatók 
ebben az alföldi hangulatban 
fejezhették ki kreativitásukat. 
 A kiállítást Horváthné Fejes 
Ágnes galériaigazgató rendezte, 
munkáját F. dr. Dózsa Katalin 
művészettörténész és Mészá-
ros Éva a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjével ki-
tüntetett ruhatervező művész 
segítette, így a vendégek egy 
rendkívül látványos és ma-
gával ragadó divatbemutatón 
vehettek részt. A megnyitó 
díszvendége Hoffmann Tamás 
polgármester volt, míg a házi-
gazda szerepét Simicskó István, 
a Fidesz XI. kerületi elnöke töl-
tötte be. A divatiskola növen-
dékeinek tárlatát június végéig 
tekinthetik meg az érdeklődők 
a Budai Klub-Galériában.

Sz. T.

A jövő divattervezői a 
Budai Klub-Galériában

Szonett Szegedhez: Alföld ihlette kollekció

Kerületi körképGyereknap a Bikáson

7. oldal
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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.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerdán 9–12 óráig. 
Tel.: 3723-497.

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).

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

Bartók Béla út 120–122.
Ügyfélfogadás: 
Hétfőtől péntekig 8–20 óra között.
Telefon: 1818 (a nap 24 órájában).
Honlap: www.kormanyablak.gov.hu
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu

ÚJBUDAI KORMÁNYABLAK
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI 
IGAZGATÓSÁG 

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 17–18 óráig.
KDNP-iroda (Karinthy Frigyes út 9.)
DR. BÁCS MÁRTON (MSZP)
önkormányzati képviselő
Elérhetőség: bacs.marton@ujbuda.hu
DR. BAJOMI IVÁN (LMP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első hétfőjén 18 és 19 
óra között. Gazdagréti Közösségi Ház 
(Törökugrató u. 8.)
BUDAI MIKLÓS (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második csütörtökén 17 órá-
tól. Napraforgó Óvoda (Bikszádi út 57–59.)
CSERNUS LÁSZLÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06-20/597-5600,
csernus.laszlo@fidesz.hu
DÚRÓ DÓRA (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
06/30/465-2330
ENDRŐDI JÓZSEF (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első szerdáján és péntekén.
Időpont-egyeztetés: 06/20/462-2649
FARKAS KRISZTINA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó hétfője 17–18.30
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45–47.)
FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második szerdáján 18–
20 óráig. Lágymányosi Közösségi Ház 
(Kőrösi J. u. 17., fszt. 5.)

GAJÁRSZKI ÁRON (LMP)
önkormányzati képviselő
Június 21-én és július 5-én, kedden  
14 és 16 óra között.
Cím: Bocskai út 39–41. 
GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap első kedd 17–18 
óráig KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
Elérhetőség:
gyorgyevics.miklos@ujbuda.hu
JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első keddjén 16.30–18 
óráig. XI. Kerületi Logopédiai Intézet 
(Kanizsai utca 17–25.) Elérhetőségek: 
janko.istvan@fidesz.hu, 06/30/655-3033
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óra között;
Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első péntekén 17–18 óráig
Őrmezei Közösségi Ház. Elérhetőségek:
www.junghauszrajmund.hu
KERÉKGYÁRTÓ KRISZTINA (JOBBIK)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtökén 17 órától.
Villányi út 20/A. Időpont-egyeztetés:
kerekgyarto.krisztina@jobbik.hu
KIRÁLY NÓRA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/20/260-1100
Elérhetőségek: www.kiralynora.hu
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)
országgyűlési képviselő, alpolgármester
Időpont-egyeztetés fogadóórára: 372-4620

LUDÁNYI ATTILA (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden hónap utolsó szerdája
18–20 óráig (Budafoki úti Fidesz-iroda)
Elérhetőség: ludanyi.attila@fidesz.hu
DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP)
alpolgármester
Képviselői fogadóóra: minden hónap első
keddjén 16.30–18 óráig. Karinthy Frigyes 
út 9. Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik keddjén 16–17.30 óráig.
Önkormányzat, Zsombolyai utca 5., III.
304. Bejelentkezés: 372-4672
NAGYNÉ ANTAL ANIKÓ (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17–18 órá-
ig. Domokos Pál Péter Ált. Isk. (Sopron út 
50.) Elérhetőség: n.antal.aniko@ujbuda.hu
NOVÁK ELŐD (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Minden hónap harmadik szerdáján 17
órától. Villányi út 20/A. Időpont-egyezte-
tés: 06/70/420-7715
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ–KDNP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első és harmadik csütörtö-
kén 17–18 óráig. Karinthy Frigyes út 9.
Bejelentkezés: hétfőtől péntekig 14–18 óra
között a 209-0474 telefonszámon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Fogadóóra: minden harmadik hétfő
17.30–19 óráig Farkasréti Ált. Isk. (Érdi út 
2.) Elérhetőség: sass.szilard@t-online.hu
DR. SIMICSKÓ ISTVÁN (FIDESZ)
országgyűlési képviselő
Minden hónap első keddjén 16 órától.
Fejér Lipót utca 63., félemelet 3.
Bejelentkezés: 06/20/ 200-0781

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Időpont-egyeztetés: 06/30/321-2408
SZABÓ GÁBOR (JOBBIK)
országgyűlési képviselő
Fogadóóra: minden hónap negyedik
csütörtökén 17 órától. Villányi út 20/A
Bejelentkezés: 06/70/611-1555
SZABÓ GYÖRGY (JOBBIK)
fővárosi önkormányzati képviselő
Minden hónap második hétfőjén 17 órától. 
Villányi út 20/A
Bejelentkezés: szabo.gyorgy@jobbik.hu
SZABÓ VILMOS (MSZP)
országgyűlési képviselő
Minden hónap utolsó keddjén 17 órakor. 
Bartók Béla út 19.
(bejárat a Mészöly utcából)
SZANISZLÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 17–18.30 
óráig. Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes u. 45.). Elérhetőség: 06/20/ 
250-3420, szaniszlo.krisztian@fidesz.hu
VÉCSEI ÉVA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap első csütörtök 16.30–17.30 órá-
ig. Keveháza utcai Óvoda (Keveháza u. 4.)
VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA (MSZP)
önkormányzati képviselő
Minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 
óráig. Gazdagrét, Kaptárkő utca 8.
ZSARGÓ KRISZTIÁN (FIDESZ)
önkormányzati képviselő
Minden hó első szerdáján 17.30–18.30
óráig. Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium (Bartók Béla út 141.)
Elérhetőségek: 06/20/927-6889,
zsargo.krisztian@gmail.com
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Ügyintézés és információk 
az interneten:  

www.ujbuda.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

AZ ÚJBUDA KÖVETKEZŐ 
NYÁRI MEGJELENÉSE:

13. SZÁM
Megjelenés: Június 29.

Lapzárta: Június 20.

További információ:
media@ujbuda.hu

Egy elektronikai hulladékgyűjtést 
koordináló cég DVD-lejátszóval és 
természetfilmekkel hálálta meg a 
Montágh Imre speciális iskolának, 
hogy az ide járó sérült gyerekek szülei, 
valamint a kerületiek régi televízió-
kat, monitorokat gyűjtöttek össze. 
Újbuda Önkormányzata az Ökomat 
Kft.-vel együttműködve a Tisztaságot 
Újbudán! programon belül szervezett 
e-hulladékbegyűjtést.

Az önkormányzat és az e-hulladékhaszno-
sítást koordináló nonprofit szervezet 2007 
óta szervez közösen gyűjtést az elektroni-
kai szemét begyűjtésére. A cég Budapest 
több kerületében kezdeményez felhívást 
a lakosság felé, hogy juttassák el a kijelölt 

helyekre a padláson tartott, használhatat-
lan elektronikai berendezéseiket. 
 Az Európai Unió hulladékgyűjtési 
normáinak betartására ügyelő Ökomat 
úgy gondolta, ha az akció jótékony célt 
szolgál, a kerületben is többen mozdulnak 
majd meg. A kiírás szerint amennyiben 
minimum 30 darab használaton kívüli 
monitor vagy tévé összegyűlik, DVD-le-
játszót és filmeket adományoznak az ön-
kormányzat által kijelölt iskolának. 
 Idén a Montágh Imre Általános Isko-
la, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskolára 
esett a választás, ahol az igazgatónő szerint 
kiválóan fogják tudni hasznosítani az esz-
közt a fejlesztő órákon. A kezdeményezés 
sikerét jól mutatja, hogy végül 2,5 tonna 
elektronikai szemét gyűlt össze.         (török)

A Montágh iskola is élen 
járt a hulladékgyűjtésben

A Kelenvölgyi Polgárok Köre Szociális és Családsegítő Csoportja június 2-án tartotta hagyomá-
nyos teadélutánját, melyen a 80 év feletti lakótársaikat köszöntik. Az idei kivételes alkalom volt, 
ugyanis az eseményen színes műsorral ünnepelték a 100. életévét betöltött Papp Gyuláné, Klári 
nénit is. Újbuda Önkormányzata nevében Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte Klári 
nénit, Pocsaji Miklós lelkész pedig a hosszú életet megélt ünnepeltnek igét szolgáltatva fejezte 
ki jókívánságait. Klári néni aktív részt vevőként fogadta a köszöntéseket. Élettapasztalata, böl-
csessége nyilvánult meg szavaiban, melyeket mindenkinek érdemes megfontolni.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rend. szerint 2011. március 22. 
napján közmeghallgatást tartott, melynek jegyzőkönyvét 
megküldte. 
A „Taksony V. kavics” védnevű bánya bővítésének környezeti 
hatásvizsgálati eljárása során tartott közmeghallgatás jegyző-
könyve megtekinthető.
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelme-
zett határai: Taksony település közigazgatási területe.
Az érintettek a jegyzőkönyvet a Budapest Főváros XI. kerület 
Újbuda Önkormányzatának Környezetvédelmi Osztályán (1113 
Bp., Bocskai út 39–41. másfél emelet, 140-es szoba), illetve a 
felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Bp., Nagydiófa utca 
11.) ügyfélfogadási időben (1072 Bp., Nagydiófa utca 10–12., 
hétfőn, szerdán 9–12 és 12.30–16, péntek 9–12 óráig) június 
24-éig tekinthetik meg.

Dr. Filipsz Andrea, jegyző

KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY
(Iktatószáma: I-277-5/2011)
Kifüggesztés napja: 2011. június 1.

2,5 tonna e-szemét gyűlt össze

Véget ért az egész tanévben zajló 
kerületi diákolimpia, melynek alkalmá-
ból díjkiosztó ünnepséget rendeztek a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
A több ezer diák bevonásával meg-
szervezett versenysorozat nemcsak 
részvételi rekordokat döntöget a 
kerületek között, de az eredmények 
is azt jelzik, Újbudán nagy tehetségek 
vannak születőben.

Az elismeréseket Hoffmann Tamás pol-
gármester osztotta ki, de a díjak átadásá-
ban olyan kerületi büszkeségeink is segéd-
keztek, mint a Papp László-ösztöndíjas 
Pataki Viktória válogatott öttusázó, vala-
mint az ugyancsak ösztöndíjas Kolossváry 
István válogatott atléta, de Zwickl Dániel 
nemzetközi hírű asztaliteniszező is meg-
tisztelte jelenlétével az eseményt. Szőnyi 
Ildikó, Újbuda Önkormányzatának sport-

Diákolimpikonokat díjaztak

Csernik Kornél utánpótlásedző díjat ad át

szervezője elmondta, az egész tanévben 
tartó versenysorozat – a többi kerülethez 
képest – magasan itt zajlott a legnagyobb 
létszámmal, de ebben a városrészben le-
hetett a legtöbb sportágban is elindulni. 
A hónapokig folyó olimpiai megmérette-
tésen az atlétikai számoktól kezdve a ko-
sárlabdán keresztül egészen a bowlingig, 
szinte minden területen képviseltette ma-
gát a részt vevő 24 iskola.
 A nagyszabású versenysorozat népsze-
rűségét a számok is jól mutatják: a 94 na-
pon keresztül tartó középiskolás bajnok-
ságon 1500 diák vett részt, 13 sportágban 
megméretve magát. Az általános iskolák 
versenyében 12 sportágban 4500 tanuló 
sportolt, összesen 65 napig. Az egész éves 
diákolimpia lezárásaként a tanévzárókig 
650 oklevelet adnak át a legsikeresebb ver-
senyzőknek és testnevelő tanáraiknak. Az 
általános iskolák közül a Grosics Gyula 
sportsuli kapott külön serleget kiemelke-
dő teljesítményéért, a középiskolák sorából 
pedig a József Attila Gimnázium végzett a 
legjobb helyen. 
 A kerületi diákolimpia díjkiosztó ün-
nepségén egyénileg is jutalmazták a leg-
több pontot szerző vagy a legtechnikásabb 
sportolókat, így 18 közép és 6 általános is-
kolás diák vehetett át különdíjat. A legtöbb 
trófea a legnépszerűbb iskolai sportágban, 
a labdarúgásban született, külön elisme-
résben részesültek a kapusok, csatárok és 
a gólkirályok. Az első három középiskolai 
helyezett a budapesti, majd az országos 
versenyeken küzdhet tovább a legjobbak-
nak járó címekért.

T. D.

A Grosics iskola és a József Attila Gimnázium a legjobbak

A KDNP és az IKSZ kerületi szervezetei 
már hagyományosan Klebelsberg 
Kunó egykori kultuszminiszter szob-
ránál tartotta meg trianoni megem-
lékezését. Rétvári Bence parlamenti 
államtitkár azt hangsúlyozta, a gyász-
napra mostantól ünnepnapként is 
tekinthetünk, hiszen a magyarság 
megmaradására, annak összetartására 
is emlékezünk.

A tavaly megalakult kormány első intéz-
kedései között szerepelt, hogy június 4-ét 
a nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
tották. A kerületi KDNP–IKSZ megemlé-
kezését Gaal Gergő, az Ifjúsági Demokrata 
Szövetség alelnöke nyitotta meg, aki arról 
beszélt, a 21. század elején meg kell talál-
nunk a nemzetmegmaradás lehetőségeit, 
és helyre kell állítani a nemzeti önbecsü-
lést. Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
beszédében azt emelte ki, június 4-ének 
nem arról kell szólnia, hogy Magyaror-
szágot milyen csonkítás érte, hanem arról, 
hogy ezer csapás ellenére itt maradtunk 
a Kárpát-medencében, és fennmaradt a 
nemzet. A képviselő hozzátette, annak 
ellenére, hogy a határainkon túl élő ma-
gyarok közel egy évszázada kisebbségben 
élnek, megtartották magyarságukat há-
rom-négy generáción keresztül.             tédé

Rétvári: az 
összetartozásra 
is emlékezünk

Június 4.ISKOLA

ÖKOLÓGIA
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A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. 
Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, 
pénteken 11–17 óráig. A munkaügyi és jogi 
tanácsadás szeptemberig szünetel. Minden 
hétfőn 17 órától befektetési tanácsadás eu-
ró- és svájcifrank-alapú, megbízható hoza-
mú termékek tárgyában. Rozgonyi György 
Gábor segítségével (R2G Financial) emel-
lett legális adócsökkentő megoldások 
bemutatása cégeknek. Időpontfoglalás a 
+36/20/958-6769 telefonszámon vagy a 
gyrozgonyi@gmail.com e-mail címen. Az 
iroda júliusban és augusztusban zárva tart.
Június 30-áig a Szegedi Divatiskola végzős 
hallgatóinak kiállítása látható.

AZ ÚJBUDAI MSZP PROGRAMJA
15-ös sz. országgyűlési választókerület 
irodája. Helyszín: Bartók Béla út 19. (be-
járat a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235. 
Nyitva tartás: csütörtökön 16–18 óráig.
16-os sz. országgyűlési választókerület 
választási irodája. Helyszín: Mérnök u. 
40. Tel.: 204-2806. Nyitva tartás: hétfőtől 
csütörtökig 10–17, pénteken 10–13 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület 
irodája. Helyszín: Kaptárkő u. 8. Tel.: 
247-1711. Nyitva tartás: hétfőn és csütör-
tökön 16–19 óráig.
Állandó program (Mérnök u. 40.):
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig 

jogi, munkaügyi, munkajogi; adó, könyv-
vezetési és vállalkozási; lakásépítési, 
-vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes 
tanácsadás.Az alábbi honlapon olvashat 
rólunk: www.mszpujbuda.blog.hu

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hét-
főtől péntekig 14–18 óráig tart nyit-
va. Tel.: 209-0474. Látogassa meg az 
Országházat! Dr. Rétvári Bence vezeté-
sével parlamenti látogatást szervezünk. 
Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes út 9. 
szám alatti irodában. Június 15-én 18.30 
órakor Karinthy Borklub a KDNP-iro-
dában. Bemutatkozik a Heimann csa-
ládi pincészet Szekszárdról. Jelentkezés 
előzetesen 1500 Ft befizetésével lehetsé-
ges hétköznapokon 14–18 óra között a 
Karinthy F. úti irodában. Június 21-én, 
kedden 17–18 óra között nyugdíjjal és 
nyugdíjbamenetellel kapcsolatos tanács-
adás, tájékoztatás.

LMP-HÍREK
Június 17-én 19 órakor ÖKO-Filmklub az 
A38 művészdereglyén (bejárat az állóhajón 
keresztül, a belépés ingyenes).  Műsoron a 
„Zöld szója” c. film, Harry Harrison klasz-
szikus regényének filmváltozata. 2022-ben 
járunk. A Föld túlnépesedett, az ökológiai 

katasztrófa miatt az étkezési alapanyagok 
szinte teljesen elfogytak...
Az LMP-s önkormányzati képviselők  
tevékenységéről és az LMP délbudai te-
rületi  szervezetének programjairól rész-
letesen tájékozódhat blogunkon http://
delbudamaskepp.blog.hu és honlapukon: 
http://delbuda.lehetmas.hu.  Ezeken a 
helyeken megtalálja „Délbuda másképp” 
című újságunk első számát is. Ha hírleve-
lünkből szeretne tájékozódni tevékeny-
ségünkről, programjainkról, küldjön egy 
e-mailt-t a bp1122@lehetmas.hu címre!

JOBBIK PROGRAMOK
Szeretettel várjuk minden szerdán 17 órá-
tól egy kötetlen eszmecserére az Újbudai 
Jobbik klubhelyiségében a Bartók Béla út 
96. szám alatt! Júniustól kulturális rendez-
vénysorozatot indítunk Újbudai Nemzeti 
Estek címmel klubhelyiségünkben. A meg-
nyitóra június 29-én, szerdán 18 órakor ke-
rül sor, Bogár László előadásával. További 
programjainkról kérjen információt 
személyesen a Villányi út 20/A alatti iro-
dánkban, telefonon a 365-1488 számon, e-
mailben az ujbuda@jobbik.hu címen vagy 
látogasson el honlapunkra, a www.ujbuda.
jobbik.hu-ra, ahol önkormányzati mun-
kánkat is nyomon követheti! Irodánkban 
(Villányi út 20/A) már szerdán megvásá-
rolhatja a Barikád újság legfrissebb számát! 
Nyitva tartás: H–P 8.30–16 óráig. 

KÖZÉLETI PROGRAMOK

Miért éppen így?

Újbudai konzultáció
Már a kezdetektől az volt számunkra 
a legfontosabb, hogy olyan megoldá-
sok jöjjenek létre a kerületben, amelyek 
ténylegesen az itt élők érdekeit szolgál-
ják. Így született meg többek között 
az Újbudai Konzultáció gondolata is, 
hiszen ezen a „csatornán” el tudjuk ér-
ni, meg tudjuk szólítani a kerületben 
élőket, és bizony – ami a legfontosabb 
– kikérhetjük az Önök véleményét.  
 Az Újbudai Konzultáció első hiva-
talos állomásán a sportolással, sportolá-
si lehetőségekkel kapcsolatosan folyta-
tunk párbeszédet. Amire pedig nagyon 
büszkék vagyunk, hogy korábban erre 
még nem volt példa a kerületben.
 Ami a leginkább inspiráló volt, az 
a kerület polgárainak elégedetlensége, 
hiszen az elmúlt években nem szólhat-
tak bele olyan dolgokba, amelyek köz-
vetlenül érintették mindennapjaikat. 
Gondolok itt a Feneketlen-tó körüli 
áldatlan állapotokra, de talán még ettől 
is nagyobb visszhangot keltett a Móricz 
Zsigmond körtér ügye. Utóbbi esetben 
szinte már kész tényekkel álltunk szem-
ben, de annyit még ekkor is tehettünk, 
hogy egy asztalhoz ültettük a tervező-
ket, beruházókat, a Fővárost, a metrót 
és a civileket, akik végre föltehették sze-
mélyesen is a kérdéseiket.

Első konzultációnk – a sportkonzultá-
ció – keretén belül afelől érdeklődünk, 
Önök milyen lehetőségeket látnak 
megvalósíthatónak a kerületen belül, 
milyen sportágakat preferálnak, milyen 
keretek között sportolnak szívesen, tag-
jai-e valamilyen csapatnak, s ha nem, 
szívesen sportolnának-e intézményes 
keretek között. Továbbá fontos az is, 
milyen szempontokat tartanak elsőd-
legesnek, ha a sportolási lehetőségek 
közül választanak, mik azok, amiktől 
– mert lássuk be, ez mindannyiunknak 
fontos – jobban érezzük magunkat 
sport közben és utána.
 Ajánlom figyelmükbe honlapunkat, 
ahol az újbudai konzultációs kérdőívet 
bárki kitöltheti, illetve a kérdőív megje-
lent a legutóbbi Újbudában, amelyben a 
Sport Kft. ügyvezetője és szakmai igaz-
gatója is nyilatkozott. Eszerint célunk a 
tömegsport elősegítése, a korábbi gya-
korlattal szemben nem egyetlen torna-
klubot akarunk támogatni, hiszen az 
élsport mellett a tömegsportnak sokkal 
fontosabb szerephez kell jutnia.
 Már lezajlott az a telefonos köz-
vélemény-kutatás, amelyben a Zöld 
Pardon és a Rio szórakozóhelyekkel 
kapcsolatosan tettünk fel kérdéseket, 
de válaszolhattak arra is, mit látnának 
szívesen az adott területeken. Hamaro-

san elindul még egy felmérés, amely a 
gazdagrétieket fogja érinteni, őket az 
ott épülő parkolóházról kérdezzük 
majd. Mindezek mellett a kerület 

egész lakosságát érinti a Kulturális 
Városközpont projektje, itt is len-
ne néhány olyan pont, amelyek-
ben szükségünk van a kerület 
polgárainak véleményére.
 Nagyon bízom abban, hogy 
a Konzultáció által sikerül meg-

ismernünk az Önök álláspontját, 
hogy a későbbiekben ezek tudatában 
hozhassunk döntéseket. Fontos to-

vábbá, hogy olyan személyes találko-
zók is létrejöjjenek, amelyeken fel tudják 

tenni kérdéseiket az adott ügyek illetéke-
seinek, és valódi szakmai válaszokat 

kapnak.

Hoffmann Tamás 
polgármester

A Petőfi híd budai hídfője egy ideje 
nemcsak a bulizó fiataloktól, de a Zöld 
Pardon és a Café del Rio működését 
érintő vitáktól is hangos. A két szóra-
kozóhely keltette zaj miatt a környé-
ken élőktől számtalan panasz érkezett 
a hivatalhoz, ezért a képviselő-testület 
úgy döntött, idén nyáron nyithat ki 
utoljára a két szabadtéri klub. 
A hír meglehetősen eltérő 
reakciókat váltott ki, ezért 
Pataki Károly hivatásos zaj-
szakértőt kérdeztük meg arról, 
mikortól válhat a zaj zavaróvá.

Legtöbb olvasónknak régen volt már 
fizikaórája. Hogyan terjed a hang?
A hang, ami a legegyszerűbben 
fogalmazva az atmoszférikus 
nyomás apró ingadozásait jelenti, 
hullám formájában terjed, melyet 
a fül a dobhártyán keresztül ér-
zékel. Másképp terjednek a mély, 
másképp a magas frekvenciájú 
hangok, de terjedését a közeg és 
az útjába kerülő tárgyak is befo-
lyásolják. Az, hogy mit nevezünk 
zajnak, tehát zavaró hangnak, és 
hogy mi számít hangosnak, telje-
sen szubjektív.

Valahogy mégis megpróbáljuk ezt 
szabályozni. Hogyan? Miből áll az ön 
munkája?

Hivatalosan igazságügyi környezetvédel-
mi szakértő a megnevezésem, hiszen a 
zaj is egy környezetkárosító konfliktus-
forrás lehet. Elsősorban bíróságok, köz-
igazgatási hatóságok megbízásai alapján 
végzek független szakértői vizsgálatokat. 
A feladatom, hogy megvizsgáljam, adott 
zajforrás rejthet-e egészségügyi kockáza-
tot, ezzel pedig segítsem a döntéshozót a 
helyes megoldás megtalálásában. Fontos 
azonban megjegyeznem, hogy a hatá-
lyos jogszabályokban sok a hiányosság, 
jelentős korszerűsítésre szorulnak, de az 
új csomag előkészítése szerencsére már 
elkezdődött. A mai szabályozás a terület 

jellegét és a napszakot is figyelembe veszi, 
a határértékek tehát e szerint változnak. 
Más ez a szám nappal és éjszaka, nagyvá-
rosban, kertvárosban vagy üdülőterüle-
ten. Ezen egészségügyi értékeket viszont 
inkább csak közigazgatási határértékek-
nek tekinthetjük. A WHO legújabb tudo-
mányos vizsgálatai alapján ugyanis már 

nem mondhatjuk ki, hogy nem történik 
egészségkárosodás, ha a zaj a határérték 
alatt van.

Milyen értékeket mért a Zöld Pardon környékén?

A Zöld Pardonra két területi besorolás is 
vonatkozik, az Irinyi utca felől 45 decibel, 
a Bogdánffy utca felől 40 decibel a határ 
22 óra után. A tavalyi és idei vizsgálatok 
az élőzenei koncertekre vonatkoztak, me-
lyeknek 22 órakor be kell fejeződniük. A 
ZP betartja a megállapodást, és a határ-
értékeknek is megfelel. Ennek ellenére a 
pesti oldalon is megjelentek panaszok, 
hisz a Duna vize segíti a hang terjedését. 

Hangok a Zöldből

Tényleg zajos a ZP?

Pályázati kiírás 
0–3 éves korú gyermekek 
napközbeni ellátása. 

MEGJELENÉS DÁTUMA: 2011. június 15. BEADÁ-
SI HATÁRIDŐ: 2011. augusztus 15. PÁLYÁZAT 

LEÍRÁSA: 0–3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei, családi 
napközi, illetve játszóházi férőhely biztosításával. 1. KIÍRÓ: Budapest Fővá-
ros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2. A TÁMOGATÁS CÉLJA: Budapest 
Főváros XI. kerületben lakcímmel rendelkező 0–3 éves korú gyermekek nap-
pali ellátását biztosító szolgáltatók – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§-43.§-ban meghatározottak 
szerint – esetében pénzügyi források biztosítása. 3. ÉRVÉNYES: 2011. június 
15.–augusztus 15. 4. TÁMOGATÁS FORMÁJA: Vissza nem térítendő támogatás. 
5. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE: Pályázatot nyújthatnak be azok a fenntartók 
vagy szervezeteik, amelyek gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtanak az alábbi felsorolás szerint: alapítvány, közalapítvány, gazdasági 
társaság, egyesület, egyesülés, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet. 
Pályázhatnak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói enge-
déllyel rendelkezők is. 6. A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: A támogatott 
vállalja, hogy a projektidőszak alatt (2011. szeptember 1.–2012. augusztus 31.) 
az Egyesített Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46–48.) által 
ellátott, illetve a bölcsődei várólistán vagy jelentkezési listán szereplő Buda-
pest Főváros XI. kerületben lakcímmel rendelkező 0–3 éves korú gyermekeket 
ellátja. A támogatási összeg eszközbeszerzésre nem fordítható. 7. A PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE: A szolgáltatás nyújtásának a helye a XI. kerület 
közigazgatási területe.  Működési/vállalkozói engedéllyel rendelkezik, vagy 
2011. július 31-éig megszerzi a jogerős működési/vállalkozói engedélyt.  A 
szolgáltatást nyújtó vállalja a pályázati program keretében legalább 2 fő XI. 
kerületi állandó lakóhellyel rendelkező az Egyesített Bölcsődei Intézmények-
nél 2011. május 31-én ellátott, illetve jelentkezési vagy várólistán szereplő 
gyermek ellátását.  A pályázó vállalja, hogy a pályázaton elnyert összeggel 
a férőhelyen ellátott gyermek után fizetendő térítési díjat csökkenti.  Nem 
nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csőd-
eljárás indult. 8. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS: Formája: vissza 
nem térítendő támogatás  Mértéke: ellátott gyermekenként maximum 200 
000 Ft/12 hó. 9. TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS: 
A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra. 10. FORRÁS 
MEGNEVEZÉSE: Jelen pályázati kiírás forrását a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzatának 2011. évi költségvetése biztosítja. 11. FORRÁS 
ÖSSZEGE: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint. 12. PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: 
A pályázatok elbírálásáról Bíráló Bizottság javaslatára a polgármester dönt. 
13. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE: A pályázatot pályázati 
adatlapon, magyar nyelven, kizárólag papír alapon lehet benyújtani. A projekt 
adatlap tartalmában nem változtatható. A pályázati adatlap letölthető a www.
ujbuda.hu honlapról. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 
A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt papír alapon 2 példányban 
(1 eredeti és 1 másolati), személyesen kell benyújtani az alábbiak szerint: 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális 
és Egészségügyi Osztálya, 1113 Budapest, Zsombolyai út 4., I. em. 103. szoba. 
CÍMZÉS: Dr. Hoffmann Tamás polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A BORÍTÉKRA RÁ KELL ÍRNI: „Pályázat a 0–3 éves korú gyermekek napközbeni 
ellátására”. 14. A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL HITELESÍTETT FORMÁBAN: Ki-
töltött adatlapot  Alapító dokumentumot  Működési/vállalkozói engedélyt 
vagy a működési/vállalkozói engedély iránti kérelmet, amelyen az érkeztetés 
feltüntetésre került  Szükségletfelmérést, helyzetfeltárást (olyan helyzet- és 
szükségletfeltárás, elemzés, amely megalapozza a pályázatban vállalt célok 
teljesítését, részletesen feltárja és elemzi a kerületi sajátosságokat, valamint 
a projektbe bevont célcsoport jellemzésén keresztül a projekten belül vállalt 
szolgáltatás iránti igények és a rendelkezésre álló szolgáltatás bemutatása)  
Célcsoport elérésének és bevonásának tervét, kiválasztási kritériumok meg-
határozását  A pályázati időszakra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervet 
(részletezve a támogatási összeg felhasználásának célját)  Szülői együtt-
működési megállapodásokat, illetve szándéknyilatkozatokat  Már működő 
szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi 
beszámolót  0–3 éves korú gyermekek magas színvonalú ellátását célzó szak-
mai programot. 15. EGYÜTTMŰKÖDÉS: Szakmai együttműködés létrehozása 
elsősorban az Egyesített Bölcsődei Intézményekkel (1119 Budapest, Tétényi 
út 46–48.), illetve a Budapest Főváros XI. kerületén található valamennyi a 
0–3 éves korú gyermekek nappali ellátását biztosító szolgáltatókkal, intézmé-
nyekkel. A projektidőszak alatt az Egyesített Bölcsődei Intézményekkel (1119 
Budapest, Tétényi út 46–48.) folyamatosan kapcsolatot kell tartani. 16. PÁ-
LYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2011. augusztus 15. (személyesen). 
17. HIÁNYPÓTLÁS MÓDJA: A pályázat benyújtásának határidejétől számított 
5 napon belül a pályázat hiányossága esetén – amennyiben a pályázat pótol-
ható – a hiányosságok kijavítására, pótlására 8 napos határidővel a pályázó 
felszólításra kerül. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely 
legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül (a 
határidő utolsó napján 16.00 óráig) személyesen a Humánszolgálati Igazgató-
ság Szociális és Egészségügyi Osztályára beérkezik. Amennyiben a pályázó a 
hiánypótlási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget a megjelölt 
határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat érvényte-
lenné válik. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs. 18. 
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2011. augusztus 25. 19. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK: 2011. 
szeptember 1.–2012. augusztus 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben 
a támogatott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit. Az Önkormányzat a 
pályázat nyerteseinek a támogatási összeget a támogatási szerződés alapján 
juttatja el. 20. A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
KÉRHETŐ: Bunkóczi Szilvia, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi 
Osztálya, 1113 Budapest, Zsombolyai út 4., I. em. 103. szoba. Telefon: 3723-411 
e-mail: bunkoczi.szilvia@ujbuda.hu PÁLYÁZAT CÉLKÖZÖNSÉGE: Minden, a 
pályázatban leírt feltételeknek megfelelő vállalkozói engedéllyel rendelkező 
személy és civil szervezet.

Az A38 Hajó, a Rio és a Zöld Pardon zaj-
hatásai egyébként együttesen érvényesül-
nek a környéken, nehéz ezeket egymástól 
elválasztani. 

Ha az említett helyek szabályosan működnek, mi-
ért hallják mégis sokan hangosnak?

A konfliktusok döntő része az éjszakai 
időszakban jelenik meg. Éjfél után 
már a budai hídfőnél lecsökken az 
állandó autóforgalom, a háttérzaj 
nélkül pedig hallhatóvá válik a Zöld 
Pardon – egyébként határérték alatti 
– zenéje. Aki érzékenyebb, azt zavar-
hatja a hanghatás. Ezek az ügyek te-
hát több jogterületet is érinthetnek. 
Közigazgatási jogot a határértékek 
szintjén, polgári jogot az egyéni za-
varás esetén, de birtokháborítás is 
felmerülhet, ha a fiatalok vonulása a 
zavaró tényező. A korrekt együttélés-
hez mindegyiknek meg kell felelni.

Ilyen körülmények között mi jelentheti a 
megnyugtató megoldást?

A szórakozóhelyeknek a szabályok 
betartása mellett saját kontrollmé-
réseikkel kellene önmagukat ellen-
őrizniük. Néha persze azt sem lehet 
eldönteni, pontosan honnan jön a 
zaj. Leginkább a falakon is átterjedő 
mély basszusokra panaszkodnak, er-
re is oda kell figyelni. Azt gondolom, 
az érintett létesítmények elhelyezke-

dése aggályos, mivel lakóterületet érinte-
nek. Ugyanakkor tudom, hogy nem lehet 
ezeket a helyeket a város szélére telepíteni, 
hiszen lételemük a városi környezet. Nem 
könnyű feladat, de az érdekegyensúly 
megteremtésére egyeztető tárgyalásokat 
kellene indítani a lakók és az üzemeltetők 
között. Pozitív jel, hogy a szórakozóhelyek 
már tettek előremutató lépéseket. Egy 
azonban biztos: azt, hogy az zaj meny-
nyire zavarja meg az alvást, csak az tudja, 
aki a környéken lakik. A határérték tehát 
önmagában nem minősít. Úgy vélem, az 
egyetlen megoldás az értelmes kompro-
misszum lehet.                 T. D.

A Csillag születik döntőjéig jutott 
a Weiner Leó iskola diákja, Szabó 
Ádám. A harmonikás fiú az egész ver-
seny alatt kiegyensúlyozott, magas 
színvonalon szórakoztatta a közönsé-
get és a nézőket – ezt pedig a zsűri is 
elismerte: általában Ádámnak adták 
a legtöbb pontot az értékeléseknél. 
Szabó Ádám hihetetlen hangokat és 
dallamokat csalt elő hangszeréből: a 
klasszikus zene mesterművei mellett 
megszólaltatta például a Stereo Love 
című slágert vagy híres filmzenéket 
is. Hoffmann Tamás polgármester 
levélben fejezte ki elismerését a fia-
tal tehetségnek, melyben reményét 
fejezte ki, hogy Ádámmal a kerületi 
rendezvényeken is találkozhatnak 
rajongói. A szerkesztőség is végig 
szurkolt Ádámnak, akinek szívből 
gratulál az elért eredményekhez, és 
további sikereket kíván.
   Júliusban az Újbuda újság nyári 
magazinnal jelentkezik, a külön-
számban többek között az újbudai 
kiscsillaggal is olvashatnak majd 
interjút.

Újbudai csillag
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Helyi jobbikosok, családtagjaik, a 
Nemzeti Érzelmű Motorosok és szép 
számú érdeklődő gyűlt össze 2011. 
június 4-én délután. Körben a törté-
nelmi Magyarország vármegyéinek 
zászlói sorakoztak. A megemlékezés 
a Himnusz eléneklésével kezdődött, 
majd Szabó György, a Jobbik fővárosi 
képviselője beszélt az esemény jelen-
tőségéről.

Jeszenszky Sándor, a Nemzeti Érzelmű 
Motorosok vezetője gyászkeretes Tria-
non-zászlót tartva a kezében elmondta, 
ezzel a lobogóval mentek ki a dicstelen 
békediktátum aláírásának helyszínére, 
Versailles-ba, s adták át petíciójukat az EP 
képviselőinek. 
 Szávay István, a Jobbik országgyűlési 
képviselője, Nemzetpolitikai Kabinetjének 
elnöke elmondta, hogy a Monarchián be-
lül egyedül Magyarország miniszterelnö-
ke, Tisza István ellenezte a háborút, mégis 
minket büntettek meg a legjobban, arány-
talanul és igazságtalanul nagy területeket 

leszabdalva a történelmi 
Magyarországból. Az 
autonómia kivívása a re-
ális cél, hogy a határon 
túli magyar népesség a 
szülőföldjén megmarad-
hasson és fejlődhessen. 
 A megemlékezés a 
Székely Himnusszal zá-
rult, ezt követően a jelen-
lévők többsége a Nemze-
ti Érzelmű Motorosokat 
követve csatlakozott a 
HVIM Hősök terén kez-
dődő felvonulásához.

Beszámoló  
az újbudai  

Jobbik munkájáról
A Jobbik által delegált kurátor, Zsubrinszky 
Zsolt részt vett a XI. kerület Közbizton-
ságáért Közalapítvány kuratóriumának 
május 10-i ülésén. Egy elutasításra javasolt 
pályázat ügyében az alapító okiratra hi-
vatkozva, azt idézve sikerült elérnie, hogy 
mégis fogadják be az igényt, így megszüle-
tett az első jobbikos siker.
 Elmondta, a pályázatok tartalma vé-
leménye szerint elnagyolt, ezért határo-
zati javaslattal élt, miszerint a pályázók 
csatoljanak egy mellékletet az iratokhoz. 
A kuratórium egyhangúlag megszavazta 
javaslatát, egyúttal megbízta annak elké-
szítésével, amit határidőre teljesített is. A 
támogatási kérelmek elbírálásakor ezzel 
várhatóan még megalapozottabb döntést 
tud majd hozni a kuratórium. Összessé-
gében megállapítható, hogy a kuratórium 
tagjai – felülemelkedve a napi pártpoliti-
kán – felelősen végzik feladatukat.

Jobbik-frakció

Az LMP 
fővárosi 
és XI. 
kerületi 
frakciója 
üdvözli 
a Fővá-

rosi Közgyűlés támogató döntését a 
Móricz Zsigmond körtér és környéke 
gyalogosbarát koncepciójának kiala-
kítására vonatkozóan. Az elképzelés 
megvalósításával az Allee környékén 
már kialakult forgalommentes övezet 
kiterjedne a körtér déli és keleti oldalá-
ra, valamint a Fehérvári út belső szaka-
szára, és a metróépítkezés lezárultával, 
Újbudának is lenne egy szerethető 
belvárosa.

A szerdai ülésen a Fővárosi Közgyűlés 
egyhangúlag szavazta meg a Lehet Más a 
Politika előterjesztését. Az elfogadott ha-
tározati javaslat a Budapesti Közlekedési 
Központot kérte fel a Fehérvári út belső 
szakaszának közlekedési rendjének, az 
átmenő forgalom elől való lezárásának 
megvizsgálására, és a parkolóhelyek, a 
gyalogos-, illetve kerékpáros-felületek 
növelésére vonatkozó koncepció kidolgo-
zására. Az előterjesztés tartalmazza azt a 
– városvezetők által eddig ritkán alkalma-
zott – kitételt, hogy a XI. kerületi Önkor-
mányzattal együttműködve a felülvizsgá-
latba bevonják a helyi lakosságot és civil 
szervezeteket is.
 Sajnos a 4-es metró tervezésénél a Mó-
ricz Zsigmond körtér egészére vonatkozó-
an nem készült egységes szabadtér-épí-
tészeti koncepció. Most ennek pótlására 

Mindenki isme-
ri a klasszikus 
viccet arról, ami-
kor a Hallgatag 
Cowboy a lován 
viszi haza frissen 
elvett feleségét, és 
a ló megbotlik. A 

Hallgatag Cowboy megszólal: „egy!”. A 
ló megbotlik másodszor is. A Hallgatag 
Cowboy így szól: „kettő!”. Nem sokkal 
később a ló megbotlik még egyszer. A 
cowboy leszáll a lóról, leveszi a nyerget és 
lelövi a lovat. Megszólal az új asszony: „de 
drágám, még olyan fiatal és erős volt ez az 
állat, nem kellett volna azonnal lelőni”. A 
Hallgatag Cowboy megszólal: „egy!”
 A híres hallgatagok sorába, a Hallga-
tag Cowboy és Néma Bob mellé felzárkó-
zott a kerület polgármestere is HH (Hall-
gatag Hoffman). 
 Hallgatott, amikor az idegenforgalmi 
adó kivetésének jogát több kerület meg-
szerezte magának: Újbuda nem tartott 
erre igényt, ezzel milliókról mondott le, 
amit a kerület érdekében lehetett volna 
felhasználni. 
 Hallgatott, amikor a fonódó villamos 
projektét – mely a budai villamosközleke-
dés fejlesztését, összehangolását szolgálta 
volna uniós pénzből – támadni kezdték, 
pedig ha valaki jól járt volna ezzel, az 
Újbuda. 
 Hallgatott legutóbb azon a hétvégén 
is, amikor minden környező város vezető-
je megszólalt a Budaörsi út szakszerűtlen 
és egyeztetés nélküli megcsonkítása ellen. 
HH hallgatott, pedig ha valaki igazi vesz-
tese, elszenvedője volt ennek az átgondo-
latlan döntésnek, az Újbuda.
 Persze ezen ügyekben saját párttársa-
ival kellett volna konfliktusba keverednie. 
Felmerül a kérdés: polgármesterként mit 
kell elsősorban szem előtt tartania egy, a 
kerület lakóinak érdekét az ő bizalmuk 
alapján képviselő politikusnak? Vajon a 
pártjához, párttársaihoz való lojalitás a 
fontosabb, vagy a kerület és annak lakó-
inak érdeke? Volt olyan fideszes polgár-
mester, aki vállaltan támogatta a fonódó 
villamos projektet. És még mindig hiva-
talban van. Nem kell tehát félni, cseleked-
ni kell.
 Mikor látjuk végre, hogy a választók 
nem Néma Bobot választották polgármes-
ternek, hanem egy, az itt élők érdekéért 
kiálló lokálpatriótát?

Bács Márton, frakcióvezető, MSZP
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A lapban olvasható vélemények nem 
minden esetben tükrözik a szerkesztőség 
álláspontját. (a szerk.)

Csillag 
született 
Újbudán

Nézem ezt a 
kirobbanóan 
tehetséges fia-
talembert, és 
büszke vagyok 
rá. Büszke, 
mert olyat 
tud, amit rajta 
kívül kevesen; 
büszke, mert 
itt, Újbudán, a 

Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában tanul; büsz-
ke, mert mi is hozzájárultunk ahhoz, 
hogy most az országban millióan 
rajongjanak érte és a harmonikájáért. 

Ahhoz, hogy valaki 
a tehetségét ki tudja 
használni, nagyon sok 
kitartásra, szorgalom-
ra és szerencsére van 
szükség. Ádám eseté-
ben mind a három fel-
tétel teljesült. A szeren-
cse az ő esetében az, 
hogy nem szűnt meg a 
Weiner Leó Zeneisko-

la az előző vezetés átgondolatlan, rossz dön-
tésének következményeként. Szerencsére a 
zenészek, diákok, pedagógusok és szülők, 
és persze nem utolsósorban az akkori el-
lenzéki Fidesz–KDNP-frakció összefogása 
megváltoztatta ezt a hibás döntést. 
 Ugyanilyen rossz döntések születtek 
az óvodák bezárásával, az akkor üres óvo-
dai épületek átgondolatlan bérbeadásával, 
illetve az üres iskolai épület eladásával 
kapcsolatosan. Hiába volt a figyelmezte-
tés, hogy az építkezések miatt nőni fog a 
gyereklétszám, mindez süket fülekre ta-
lált. Most kell azt a nehéz feladatot meg-
oldanunk, hogy el tudjuk helyezni az óvo-
dába jelentkezőket. 
 Nehéz lesz, de megoldjuk, hogy még 
több gyermekről mondhassuk majd el, 
hogy ő innen, Újbudáról indult, ő a „mi 
lányunk, fiunk”. Jankó István, OB elnök

Megemlékezés Trianonról

A Hallgatag 
Cowboy

is lehetőség nyílt. Az ökopárt különösen 
fontosnak tartja, hogy a közlekedési szem-
pontok mellett hangsúlyosan megjelen-
jenek az építész-tájépítész szakmai szem-
pontok a közterületek tervezése során. 
Azt kívánjuk elérni, hogy a burkolt felü-
letekhez képest azonos súllyal jelenjenek 
meg a zöld területek – szemben az eddigi 
gyakorlattal, miszerint oda tesznek zöldet, 
ahol van egy kis hézag a beton között. 
 Az LMP városatyái és -anyái biztató 
kezdetnek ítélik az előterjesztés mentén 
kialakult többpárti egyetértést. A politikai 
kultúra megváltozása csak bizalomépítés-
sel lehetséges, ezért alapvető jelentőségű a 
civil szféra és a lakosság bevonása a döntési 

Lesz belváros Újbudán!

A program célja, hogy lehetőséget te-
remtsen a kerületi ügyek iránt érdek-
lődő fiataloknak, hogy helyi szinten 
bepillantást nyerjenek a közéletbe, 
megismerhessék az irányító testületek 
munkáját, valamint olyan gyakorlati ta-
pasztalatot szerezzenek, amelynek ké-
sőbbi munkájuk során hasznát látják.

Kik jelentkezését várjuk? Olyan 18 és 
25 év közötti, újbudai fiatalokét, akiket 
érdekel a közélet. Aktívak és szeretnek 
ötletelni, illetve szeretnének valamit 
tenni a kerületükért, környezetükért. 
Olyanokat, akik hisznek abban, hogy le-
het még többet és jobbat adni a polgá-
roknak, és ezért dolgozni is hajlandók. 
Cserébe mi lehetőséget kínálunk, hogy 
testközelből ismerjék meg a közéleti 
munka hétköznapjait, és ha van egy 
megvalósítható, izgalmas ötletük, lehe-
tőséget kapnak annak kidolgozására is. 
Mindezt igazi csapatmunkában, hiszen 
a legjobb 5 jelentkező kerül be a prog-
ramba.

A program időtartama: 8 hét, nem fo-
lyamatos elfoglaltság

AMIT KÍNÁLUNK:
 Megismerkedhetsz a kerület egyik or-

szággyűlési képviselőjével
 Látogatást tehetsz az országgyűlés-

ben, részt vehetsz az egyik ülésén
 Megismerkedhetsz a kerület néhány 

önkormányzati képviselőjével
 Részt vehetsz kerületi bizottsági ülé-

sen
 Bepillantást nyerhetsz egy-két tárgya-

lás menetébe
 A kulisszák mögül láthatod, sőt, részt 

is vehetsz kerületi rendezvények szer-
vezésében
 Ötleteidet meghallgatjuk, és ameny-

nyiben véghezvihető, segítünk a 
megvalósításban

AMIT ELVÁRUNK:
 Ötleteiddel hozzájárulsz a munkánk-

hoz
 Munkáddal segíted a célok megvaló-

sítását
 Aktívan részt veszel a munkánkban
 Elvégzed a rád bízott feladatokat
 Nyitott vagy és proaktív
 A program végén egy esszét kérünk 

minden résztvevőtől, amelyben ösz-
szefoglalja a megadott témákkal kap-
csolatos tapasztalatokat, javaslatokat 
és ötleteket

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Fényképes önéletrajzzal és egyoldalas 
motivációs levéllel, postai úton az aláb-
bi címen: 
Király Nóra ifjúsági tanácsnok,
Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2011. július 30.
SZÓBELI MEGHALLGATÁS: 2011. szeptem-
ber eleje
PROGRAM KEZDETE: 2011. október 1.

Szeretnéd jobbá tenni a kerületedet? 
Szeretnél változásokat a közvetlen kör-
nyezetedben? Szeretnéd megismerni a 
kerület működését? Szeretnél szakmai 
tapasztalatot szerezni? Vagy szeretnél 
megismerkedni a helyi politika képvi-
selőivel? Itt a lehetőség! Jelentkezz az 
Ifjúsági Közéleti Akadémia gyakornoki 
programjára!

Nyolchetes 
gyakornoki 
program 
fiataloknak

Weineres a döntőben Reális cél az autonómia

Cselekedni kell!

folyamatokba. Az egyeztetés első állomá-
sa volt a „Miénk itt a körtér!” elnevezésű 
piknik, ahol látványtervekkel és szabad-
idős tevékenységekkel vettük birtokba egy 
vasárnap délután erejéig a körtér Gomba 
felőli részét. Az érdeklődőknek a számos 
szórakoztató program mellett bemutattuk 
a közterület-fejlesztési elképzeléseinket is. 
 A következő hónapokban a párt dél-
budai szervezete a támogatást kapott öt-
lettel kapcsolatban további párbeszédet 
kezdeményez az önkormányzat és a la-
kosság, illetve az őket képviselő civil oldal 
között.

Lehet Más a Politika fővárosi és XI. kerületi 
LMP-frakció

„Miénk itt a körtér!”

Jankó István

Ifjúsági Közéleti Akadémia

Június 15-étől ügyfelünknek nem szüksé-
ges betérnie szerkesztőségünkbe, nincsen 
félfogadási időhöz kötve. A nap bármely 
szakában kényelmesen, otthonról felad-
hatja apróhirdetését az Újbuda újságba, 
képújság-hirdetését az Újbuda TV-be az 
interneten keresztül is.

A http://www.ujbuda.hu/hirdetes oldalon 
kiválaszthatja aprója kategóriáját, leírhatja 
a szövegét, megjelölheti mely lapszámban 
szeretné megjelentetni. Ugyanitt egysze-

rűen feladhatja hirdetését az Újbuda TV 
képújságjába is. A weboldal regisztációs 
számot ad hirdetésének, és kiszámítja az 
árát. Miután csekken vagy utalással befizet-
te, az apróhirdetés megjelenik az Újbuda 
újságban vagy az Újbuda TV képújságjá-
ban, továbbá ingyenesen az ujbuda.hu 
weboldalon is. Részletesen tájékozódhat az  
ujbuda.hu/hirdetes oldalon!

Köszönjük, hogy Ön is igénybe veszi új szol-
gáltatásunkat.

Apróhirdetés-felvétel már az interneten is!
Új szolgáltatást indított az Újbuda Média
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A Bartók Béla út környékét az 1900-
as évek elejéig szántóföldek, a hegy 
lankáit pedig szőlőültetvények és zöld 
területek jellemezték. A századfordulót 
követően az út kezdeti szakasza nagy 
változásokon ment keresztül, ekkor 
kezdett ugyanis kiépülni az akkor még 
Fehérvári útként nyilvántartott sugárút 
környéke. Ebben az időszakban gom-
bamód szaporodtak azok a szép, hatal-
mas bérházakat, amelyek ma is kitartó-
an őrzik a múlt emlékeit. A nagy épít-
kezések időszakában, vagyis pontosan 
1906-ban épült az utca 16. sorszámmal 
ellátott épülete is, amely a maga egy-
szerűségével, letisztult formájával máig 
megtartotta eredeti megjelenését. 

A ház Hubert József építész munkáját di-
cséri, aki miután Svájcban megszerezte 
diplomáját, több mint 32 épületet terve-
zett magyar–osztrák bankok számára, 
továbbá több lakóházat is. Kicsit nehéz 
elképzelni, de abban az időben az épület 
helyén egy nagy családi ház állt körü-
lötte szántófölddel, és ez a birtok özvegy 
Pálházy Andrásné és fia, József tulajdona 
volt. Később a főváros a telek egy részét 
kisajátította, a maradék területet pedig 
anya és fia eladta, majd a befolyt pénzből 
felépíttette a most is kiváló állapotban 
lévő 16-os számú épületet. Az építkezés 
1904-ben kezdődött, és két éven át tartott 
– a régi lakók úgy hallották az „öregektől”, 
hogy ekkor a szemben lévő Gellért-hegyi 
lankákon még szőlőt szüreteltek.
 Bár az épület csupán három emeletet 
foglal magába, a 3,8 méteres belmagassá-
ga miatt mégsem tűnik alacsonynak – így 
nem marad szégyenben a többi Bartók 
Béla úti szomszédja mellett. A ház 25 la-
kásának körülbelül 30 állandó lakója van, 
a földszinten orvosi rendelő is található, és 
több irodának is otthont ad. A látogatót 
egy tömörfa bejárati kapu fogadja, amely 
ma már sajnos nem a régi fényében pom-

pázik – ugyanis egyszer egy ismeretlen fel-
gyújtotta a kukákat, és ezt a merényletet a 
kapu is megsínylette. A lakók persze igye-
keztek a bejárati részt úgy helyrehozatni, 
hogy hasonlítson hajdani önmagára. A 
kapun áthaladva a szép boltíves előcsar-
nokrészt egy körfolyosós lépcsőház követi 
muskátlikkal, petúniákkal az ablakokban 
– amelyet olyan csönd és nyugalom jel-
lemez, hogy az embernek fel sem tűnik, 
hogy a forgalmas Bartók Béla úton van. 
 Az egyik régi lakó, Gizella és család-
ja 1946-ban költözött fel vidéki házából 
„Pestre”, ugyanis a család leánya egyetem-
re szeretett volna járni – a fiatal törekvő 
asszony később meg is valósította álmát, 
és gyógyszerész lett belőle. Gizella, aki itt 
töltötte élete nagy részét, akinek két fia és 
négy unokája is itt nőtt fel, így fogalmaz: 
„Szeretek itt élni, a szívemhez nőtt, min-
denkit elölről-hátulról ismerek”.
 Gizella azt meséli, a háború és ’56 még 
jobban összekovácsolta a közösségeket, 
és a szörnyűségek ellenére itt az emberek 
biztonságban érezhették magukat. Ezt 
nemcsak annak köszönhették, hogy ösz-
szetartottak, hanem az akkori házmester-
nek, Nagy bácsinak is. – Soha senkit nem 
mószerolt be, ebből a házból senkit nem 
hurcoltak el, és ez Nagy bácsinak hála volt, 
aki akkor „élet és halál ura volt” – mondja 
Gizella.
 1945-ben, Budapest ostromakor a 
harcok utolsó napján láncos bomba csa-
pódott az épületbe, amely pont a lépcső-
házat találta el, így a körfolyosó egy része 
leszakadt, és néhány lakásban is károk ke-
letkeztek. A lakók ezalatt a légópincében 
bújtak meg, amely szerencsére nagyon 
biztonságosnak bizonyult, így senkinek 
semmi baja nem esett.
 Pálházy Endre egykori tulajdonos-
nak nem volt elegendő pénze a harcokban 
megrongálódott házrész megjavíttatására, 
ezért a renoválást végző vállalkozónak 
adta az ingatlan egyik felét. Az építő a 

birtokában lévő lakásokat később eladta, 
Pálházy részét pedig 1952-ben államosí-
tották – utóbbiakat 1968-ban a benne la-
kóknak öröklakásként értékesítették.
 Az épületet az elmúlt száz évben sajnos 
valóban nem kímélték a bombák, ugyanis 
1956-ban is támadás érte. Gizella elmon-
dása szerint az ellenállók a környéken az 
aszfaltot úgynevezett kenőszappannal 
mázolták be, hogy a tankok ne tudjanak 
rajta közlekedni. Amikor azonban a ro-
bosztus gépeket mégis sikerült beindítani 
– ahogy ütemesen meneteltek a tankok, 
minden második ház első emeletére belőt-
tek. Ekkor újból megsérült, így 1958-ban 
szükség volt egy teljes felújításra, később, 
1987-ben pedig ismét rendbe tették.
 Az ’56-os események során különle-
ges összetartás jellemezte a lakókat. A fér-
fiak például az éjjel-nappali fegyverropo-
gás közepette felváltva osontak kenyérért, 
és persze nemcsak maguknak, hanem a 
többi lakónak is hoztak elemózsiát, sőt, 
az egyik pincér az étteremből másfél kiló 
húst szerzett, amelyet a gyerekes családok 
között osztott szét.
 Ezek az együtt megélt történések na-
gyon összekovácsolták a közösséget, és ez 
a ragaszkodás a mai napig jellemző rájuk. 
Gizella szerint már akkor sem voltak társa-
dalmi különbségek köztük. Abban az idő-
ben például ritka volt, hogy valakinek ott-
honi vonalas telefonja legyen, Borsosné volt 
az egyetlen, akinek volt készüléke – és ha 
orvost kellet hívni, mindenki tudta, hogy 
Borsosnéra számíthat, hisz mindenkinek 
megengedte, hogy onnan hívjon segítséget. 
 A gyerekek is nagyon jóban voltak 
egymással, a körfolyosón igazi kis „gyer-
mekbirodalmuk” volt, ahol együtt lehettek 
– persze az ablakokon kikukucskáló szü-
lői szempárok felügyelete mellett. Néhány 
színészjelölt palánta pedig „színházasdit” 
játszott az udvaron. A porolót és a rajtuk 
lógó szőnyegeket színházfüggönynek 
használták, s mikor a függöny, vagyis a 

szőnyegek szétcsúsztak, megkezdődött a 
házi színielőadás, amelyet a szembe ülő 
felnőttek büszke csodálattal kísértek fi-
gyelemmel – a művészeti produkciót pe-
dig vastaps követte, amely az egész körfo-
lyosót bezengte. 
 A Bartók 16.-ban lakott Borsos Mik-
lós szobrász, valamint a híres Benczúr 
Gyula festőművész fia, aki balneológus 
orvosként, azaz fürdőügyi szakemberként 
dolgozott a Gellért fürdőben. A művész 
két lánya, Ida és Elza is itt élt. Ida jegyzett 
festőművész volt, csak virágcsendéleteket 

A nehézségek 
összekovácsolták őket 

Élet a Bartók 16. alatt

festett, a másik Benczúr lány, Elza pedig 
bőrdíszműves iparművész volt. 
 Az emberi kapcsolatokat, közösségeket 
többek között az jellemzi a legjobban, hogy 
a felhőtlenül boldog, gondtalan időszakok 
mellett hogyan állják meg helyüket a baj-
ban – széthúznak, vagy inkább még job-
ban összetartanak. A Bartók 16. szám alatt 
élők soha nem ártottak egymásnak, pedig 
sok nehézséget kellett megélniük, szegény-
séget, bombázást és bizonytalanságot – ők 
mégis mind kiállták az idő próbáját.

H. N.

Vannak, akik egyformának látják a kisvállalkozásokat, 
pedig valójában igen sokszínűek

Ezért is kínáljuk nekik új, ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat!
A kisvállalkozások sokféle igényeihez fejlesztettük ki személyre szabható ÉnCégem üzleti díjcsomagjainkat. Az ÉnCégem Start Net2Go díjcsomag 1800 Ft-os nettó havi díja (bruttó 2250 Ft) 
rugalmasan felhasználható belföldi T-Mobile és vezetékes telefonálásra, valamint belföldi internetezésre egyaránt. Ráadásul ÉnCégem M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagokhoz* különböző 
BlackBerry készülékeket is választhat 0 Ft-ért, amelyekhez BlackBerry Instant E-mail szolgáltatást is igényelhet, szintén 0 Ft-ért.

Ajánlataink 2011. május 2-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek, új vagy lejárt hűségidejű üzleti előfi zetők részére kisvállalkozói megállapodással és 2 éves hűségidővel. 
Ajánlatainkért hívja a 1430-as számot, vagy látogasson el a T-Pontokba!

Üzleti ajánlatok minden vállalkozásnak. 

A BlackBerry készülék bizonyos alkalmazásaihoz mobilinternet-, illetve BlackBerry-szolgáltatás igénybevétele, valamint szoftver licenc vásárlása szükséges, azok letöltése és használata adatforgalmat generál. A részletes és teljes körű feltételek a 
T-Pontokban, Partner üzletekben, a 1430, 06-1/265-9210 ügyfélszolgálati számokon és a www.t-mobile.hu honlapon érhetők el. * Az ÉnCégem díjcsomagok esetében a hivatkozott M, L, XL, 2XL, 3XL díjcsomagok alatt a Business Net M, L, XL, 2XL, 3XL 
internet-szolgáltatás opcióval eladott ÉnCégem díjcsomagok értendők.

www.t-mobile.hu

BlackBerry® Torch™ 9800
ÉnCégem 3XL díjcsomaggal

0 Ft
A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt 
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói 
megállapodással, új vagy lejárt 
hűségidejű előfizetők részére

BlackBerry® Curve™ 9300
ÉnCégem L díjcsomagtól

0 Ft
A BlackBerry Instant E-mail szolgáltatás
0 Ft-ért igényelhetõ;
a díjcsomagra és az elõfizetésre vállalt 
2 év hûségidõvel és kisvállalkozói 
megállapodással, új vagy lejárt 
hűségidejű előfizetők részére
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A Budapesti Művelődési Központban 
(BMK) egy 2004-ben elnyert HEFOP 
pályázat eredményeként megkezdte 
működését a Palló Felnőttképzési Tájé-
koztató Szolgálat. 

Kezdetben elsősorban felnőttek számá-
ra nyújtottak képzési szolgáltatásokat, 
hiszen szlogenjük szerint a jó döntések 
előszobája a korrekt információ. Ugyan-
itt, 2009 őszétől az Európai Unió tá-
mogatásával létrejött a TeÉrted Akadé-
mia, amely 12–16 éves diákok számára 
nyújtott pályaorientációs tanácsadást. 
A projekt június 30-án lezárul, ám a pá-
lyaválasztás előtt álló fiataloknak nincs 
mitől tartaniuk, hiszen a Palló Szolgálat 
munkatársai továbbra is örömmel adnak 
tanácsokat számukra. 
 Elsőként Újbudán, az Etele úti Bu-
dapesti Művelődési Központban kezdett 

tevékenykedni a Palló Felnőttképzési 
Tájékoztató Szolgálat, amely mára or-
szágos hálózattá bővült. 2006-ban létre-
hozták a Palló Információs Rendszert, 
amely egy tematizált linkgyűjtemény. 
A www.felnottkepzesinfo.hu honlap se-
gítségével az álláskeresők olyan, jogsza-
bályokat, képzési adatbázisokat, OKJ-s 
szakmákat vagy támogatási lehetősé-
geket ismertető információk birtokába 
juthatnak, amelyek nélkülözhetetle-
nek a sikeres elhelyezkedéshez, illetve 
pályamódosításhoz. 
 A TeÉrted Akadémia projekt kom-
petenciafejlesztő és tehetséggondozó 
programok szervezése, valamint iskolai 
demokráciaprogramok megvalósítása 
révén hátrányos helyzetű fiatalok felzár-
kóztatását, a programban résztvevők esé-
lyeinek növelését tűzte ki célul. Személyes 
tanácsadáson az érdeklődők – képességeik 

Ne csak éld, értsd is a világod!
Továbbra is várja a fiatalokat a TeÉrted Akadémia

Utazás kicsikkel és nagyokkal A Semmelweis-
napon, július 1-jén 
(pénteken) a járó-
beteg szakellátás 
szünetel.*
Ezt követően illetve sürgős esetben folyama-
tosan (24 órában) a Főnix S.O.S Rt biztosítja a 
sürgősségi FELNŐTT HÁZIORVOSI ELLÁTÁST 
a 1115 Budapest Tétényi út 12-16. szám alatti 
ügyletei telephelyen. Ambulancián történő 
ellátás, illetve telefonon történő bejelentés 
esetén helyszíni ellátás. Telefon: 203-3615.

A HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉSEK ÉS 
A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT helyett a Főnix az 
egészségügyi alapellátási feladatokat - meg-
erősített ügyeleti szinten - fogja biztosítani a 
Budai központi házi gyermekorvosi ügyeleten. 
Elérhetőségük: Ambulancián történő ellátásra: 
Budai Gyermekkórházban, II. kerület Bólyai u. 
5-9. szám “A” épület 2. emelet alatti ügyele-
ten. Telefonon történő bejelentkezés esetén 
telefonszámuk: 212-5979

*Hivatkozva a 2003. évi LXXXIV. Törvény (Az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről) 15/B. §-ára, 
miszerint: „Július 1-je Semmelweis-nap, amely az egészségügyi 
szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi 
dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munka-
szüneti nap.”

A SZAKRENDELŐ LEGKÖZELEBB 
2011. JÚLIUS 4-ÉN, HÉTFŐN 8 ÓRÁTÓL 
(A LABORATÓRIUM 7 ÓRÁTÓL) 
FOGAD BETEGEKET.

www.gyogyir11.hu

 hasi 4500 Ft
 pajzsmirigy 4000 Ft
 emlő és hónaljak 

4000 Ft
 agyi nagyerek 

4000 Ft

 lágyrész 3000 Ft
 alsó végtag vénás 

duplex (egy végtag) 
3000 Ft

 BEJELENTKEZÉS: 
279 2111

AZONNALI ULTRAHANG VIZSGÁLATOK 
ELÉRHETŐEK AZ ALÁBBI TÉRÍTÉSI DÍJJAL:

feltárása után – segítséget kaphatnak ab-
ban, milyen szakmát, illetve képzési for-
mát válasszanak. Honlapjuk a tizenévesek 
önmenedzseléséhez és a képességeik jobb 
kiaknázásához szükséges fontos tudniva-
lókat, tájékozódási pontokat gyűjti össze 
és rendszerezi. 
 A program június 30-i lezárulását 
követően mind az információs rendszer, 
mind az ifjúsági pályaorientációs szol-
gálat folytatja megkezdett küldetése be-
teljesítését. Ezen kívül a következő tan-
évben elindítják a Kultúr-Tan-Ösvény 
projektet, amelyben XI. kerületi általános 
iskolák hetedik és nyolcadik osztályos, 
valamint középiskolás tanulói számára 
tartanak majd csoportos pályaorientá-
ciós foglalkozásokat, melyek elsősorban 
a különböző szakmák megismertetését 
tűzte ki céljául. 

D. R.

Az Albertfalvi 60+ Kézimunkakör kiállításának megnyitójával indult az idei Albertfalvi Napok 
rendezvénysorozat, melyet Kelenföld-Albertfalva országgyűlési képviselője, Simicskó István 
nyitott meg. A június 1. és 5. között rendezett ünnepen többek között táncbemutatókkal, hang-
versenyekkel, koncertekkel, bábelőadással és bográcsozással várták a résztvevőket. Az odaláto-
gató közönség Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész önálló estjét is megtekinthette.

Albertfalvi Napok

Tarlós István főpolgármester utasítására 
ideiglenesen felfüggesztették a Budaör-
si úton május 30-án kialakított buszsáv 
üzemeltetését. A Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) alakított ki buszsávot a 
Budaörsi úton, az M1-es és M7-es autópá-
lya közös bevezető szakaszán a belváros 
felé vezető oldalon, a Nagyszőlős utcai 
csomópontnál. Emiatt az autósok csak 
egy sávban haladhattak ezen a részen, így 
jelentős torlódások alakultak ki. A beru-
házás egy uniós projekten belül valósult 
meg, amelyet még 2008 decemberében 
egyhangúlag fogadott el a Fővárosi Köz-
gyűlés.

   
A Budapesti Vidámpark júniusban, jú-
liusban és augusztusban pénteken és 
szombaton, szeptembertől pedig szom-
baton hajnali fél 2-ig várja az érdeklő-
dőket. Egy másik, az „áció, káció, akció” 
névre keresztelt kampányban június 15. 
és 30. között hétköznapokon 40 százalé-
kos kedvezményt kapnak a szórakozni 
vágyók az alapjegy árából. Június végé-
ig meghosszabbították az úgynevezett 
„happy hours”-t is: hétköznaponként 

a 16 órai pénztárzárás után egy kasz-
sza plusz egy órán át nyitva tart, ahol a 
belépőkarszalag szintén 40 százalékos 
kedvezménnyel vásárolható meg. A di-
ákok is kedvezményesen látogathatják a 
vidámparkot, így a teljes árú jegynél 900 
forinttal olcsóbban válthatnak belépőt a 
140 cm-nél magasabb, érvényes diákiga-
zolvánnyal rendelkező látogatók a nap-
pali nyitva tartás ideje alatt. 

   
A Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) 
Zrt. június 9-étől fokozatosan együtt 
gyűjti a műanyag- és fémhulladékot Bu-
dapest összes kerületében. A szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken továbbra is 
megmarad az öt darab gyűjtőtartály, csu-
pán annyi lesz a változás, hogy a sárga szí-
nű műanyag és a szürke színű fémkonté-
nerbe egyaránt be lehet dobni a műanyag 
és a fémhulladékot. Az ürítést követően a 
kétféle hulladékot különválogatják és új-
rahasznosítják. Az új begyűjtési rendszer 
azért vált szükségessé, mert az utóbbi idő-
ben egyre több lakossági panasz érkezett 
az FKF Zrt.-hez arról, miszerint sokan 
felborítják a fémhulladékgyűjtő tartályo-

kat a visszaváltható alumíniumdobozok 
megszerzése érdekében.

  

Együttműködési megállapodást írt alá 
Tarlós István főpolgármester és Pálinkás 
József, a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) elnöke Budapesten. Mindkét fél 
hangsúlyozta, régi adósságot törlesztenek 
a megállapodással, mivel az elmúlt 20 
évben gyakorlatilag semmiféle kapcsolat 
nem volt az MTA és a Városháza között. 
Az Akadémia elnöke ígéretet tett arra, 
hogy a főváros támaszkodhat az MTA 
szaktudására, a közlekedésszervezéstől 
kezdve a szociális területig, mindenben. 

   
A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai 
Kórházának komplex rekonstrukciója 
elérkezett a harmadik, egyben utolsó 
üteméhez. A bővítés révén korszerűbbé 
és gyorsabbá válhat a daganatos betegek 
kezelése a régióban. A fejlesztés az Új 
Széchenyi Tervnek köszönhetően jött 
létre, összesen 1,7 milliárd forintos be-
ruházással, amelyből 1,3 milliárdot az 
Európai Unió biztosít, és amelyhez a fő-
város 400 milliós önrésszel járul hozzá. 

FŐVÁROSI HÍREK

Szép magyar könyv
A Szép Magyar Könyv 2010 verseny zsűri-
je ezúttal egy újbudai művész munkáját 
is oklevéllel jutalmazta.  Gránitz György, 
a kerületünkben élő fényképész munkái 
kísérik Gaal György kolozsvári irodalom- 
és művelődéstörténész szövegét az Örök 
Házsongárd című kétkötetes albumban. 
A történeti kiadvány a kolozsvári sír-
kertet a város történelmével összefüg-
gésben mutatja be a kezdetektől 2000-
ig. A szép könyvek versenyén az Örök 
Házsongárd az oklevél mellett elnyerte 
Orbán Viktor miniszterelnöki különdíját 
is. Az elismerések ünnepélyes átadását 
a budapesti Ünnepi Könyvhét nyitónap-
ján az Aranytíz Kultúrház lovagtermei-
ben tartották június 2-án.

A Fehérvári úti szakrendelő I. emeletén található 
10 m2 alapterületű üzlethelyiség kiadó egészségügyhöz 
illeszkedő profilú bérlő részére. Jelentkezés és további 

információ: 06/30/815 2216 vagy az 
uzenet@gyogyir11.hu e-mail címen.

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ

Mit vigyünk az autóban?
 vizet jól zárható üvegekben (inni is, 

mosakodni)
 rágcsálnivalót, elsősorban zöldséget, 

gyümölcsöt, esetleg ropit, kekszet 
(Menet közben figyeljünk, nehogy félre-
nyeljen a gyerek!)

 szendvicseket kisebb adagokra oszt-
va, amelyekre a pihenők alkalmával 
fogyaszthat felnőtt és gyerek

 nedves törlőkendőt
 papírzsebkendőt, papírtörlőt
 pelenkázó felszerelést váltóruhával
 bilit, ha már azt  használja a kicsi
 melegben is legyen legalább egy vas-

tagabb váltóruha, ha hirtelen lehűlne 
a levegő (ügyeljünk a légkondícionáló 
helyes használatára)

 kendőt az ablak vagy a gyerekülés leta-
karásához

 zacskót az útközben termelődő szemétnek
 nagyobb gyerek részére színezőt 

(inkább filctollat vagy zsírkrétát, mint 
hegyes ceruzákat)

 mágneses társasjátékot
 kártyát
 mesekönyvet
 valami új játékot, amit még nem ismer
 kedvenc plüssállatkát , babát, alvós 

takarót
 pihenőhelyen leteríthető pokrócot, 

hogy a baba hempereghessen
 zenés, mesés CD

Mit ne vigyünk?
 rágógumit,
 olvadós, ragadós ételek 
 törékeny dolgokat

Mit vigyünk fejünkben?
 fejben játszható játékokat (barkochba, 

találós kérdések, csalimesék, történetek 
a látnivalókról,  az úti cél kedvcsináló 
bemutatása, nagy színes kép a szállás-
helyről, idegenvezetős játék….)

 rejtsünk el néhány játékot és tartogas-
suk a kritikus helyzetekre

 gondoskodjunk arról, hogy aki vezet, 
annak egy pillanatra se kelljen a gye-
rekre figyelnie

Megoldások repülőútra
A „fapados”, olcsó repülőjáratok elterjedésével 
vonzóvá vált a repülővel való közlekedés.  
A Malév járatain 2 éves korig lehet csecsemő-
tarifát igénybe venni. 

Fontos tudni, hogy a csecsemő 
díjtétellel a baba nem jogo-

sult külön helyre, a felnőtt 
ölében ül. Több órás, 
távolra tartó járatokon 
kérhetünk mózesko-
sarat, amit a helyfog-
laláskor jelezni kell 
. A legtöbb járaton 

bébiételt is felszolgál-
nak. A csecsemődíjté-

tellel egy felnőtt legfeljebb egy babát vihet az 
ölében. A többi kétéves alatti gyermek részére, 
gyerekjegyet kell váltani, amely helyfoglalásra 
jogisítja. A 2 és 12 év közötti gyermekek 33%-
os kedvezményű gyerekjeggyel utazhatnak.
További részleges információt az éjjel nappal 
hívható telefonos ügyfélszolgálat ad: 06 
40 21-21-21, vagy a www.malev.hu, www.
legitarsasag.hu, www.fapados.hu

TIPP: a repülőúton fel-és leszálláskor 
szoptassuk meg, vagy itatással késztessük 
nyelésre kicsit. Ezáltal könnyebben ki tudja 
egyenlíteni a légnyomáskülönbséget, nem 
fog megfájdulni a füle.

Mi legyen a 
gyógyszeres dobozban?
 Láz-és fájdalomcsillapító (ami már 

bevált és nem igényel hűtést)
 Lázmérő csipesz
 Ragtapasz, kötszer, sebfertőtlenítő 

folyadék, törlőkendő
 Kenőcsök, rovarcsípések, csalánkiütések 

miatti viszketés csillapítására.
 Allergia elleni szerek (kérjünk tanácsot 

gyerekorvostól)
 Vigyünk TAJ kártyáról, oltási könyvről, 

esetleges beavatkozások dokumentáci-
ójáról másolatot

 Köhögéscsillapító, mellkaskenőcs, tör-
hetetlen orrszívó, orrcsepp

 Hasmenés és székrekedés kezelésére 
való készítmények

 Égés kezelésére szolgáló spray, bőr-
nyugtató balzsam

Tippek hosszabb autóutakra indulóknak
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Az 1971-ben alakult, negyvenéves jubileu-
mát ünneplő Fürkész Óvoda épületét négy 
évtizeddel ezelőtt egy kerületek között 
rendezett, Vitray Tamás által vezetett tele-
víziós vetélkedőn nyerte el Újbuda, mely-
ről ma is emléktábla tanúskodik. Többek 
között ez is kiderült a jubileumi ünnepsé-
gen, melyre a gyerekek zenés-táncos pro-
dukciókkal készültek. Mint ahogy minden 
évfordulón, ezen az ünnepségen is a kez-
detekre emlékeztek a jelenlévők. A találko-
zón elsőként az intézmény korábbi vezető-
it köszöntötték, majd a városrészt hosszú 
évekig képviselő Hoffmann Tamás polgár-
mester is beszédet mondott. A gyerekek 
változatos zenés-táncos bemutatókkal 
készültek a nagy napra, de a háromnapos 
jubileumi ünnepségsorozat alatt az ovisok 
és szüleik számos izgalmas programon 
vehettek részt. A kicsik rajzokat készítettek 
az óvodáról, mesekoncertet hallgathattak 
meg, és az egyik nap ellátogattak a veres-
egyházi medvefarmra is.

Az Újbudai Pedagógiai Intézet „A tehetség szár-
nyain” címmel hirdetett pályázatot komplex tehet-
ségfejlesztő szakköri programok megvalósítására. 
Intézményünkből, a Pajkos Óvodából két óvodape-
dagógus – Kollár Attiláné, Kati néni és Zöld Beáta 
Krisztina, Bea néni – Drámajáték című munkája nyert. 
Ezzel lehetőség nyílt azon óvodások fogadására, akik 
az Újbudai Pedagógiai Intézet tehetségazonosítása 
során kiemelkedő eredményt értek el. A program 
célja a gyermekek személyiségének komplex és dif-
ferenciált fejlesztése drámajátékkal, játékos és kreatív 
feladatokkal. A program idén március 28-án indult 
15 óvodással, akik a kerület 10 óvodájából érkeztek a 
foglalkozásra. Bea és Kati néni kezdettől fogva biza-
lommal teli kapcsolatot alakított ki a gyermekekkel, 
és biztonságot nyújtó légkört teremtett számukra. A 
szülők visszajelzéseiből kiderült, hogy csemetéik szí-
vesen jártak a Pajkos Óvoda tehetségfejlesztő szakkö-
rébe, és sokan várják a program folytatását.

Komplex tehetségfejlesztés 
A Csíki-hegyek utcai Általános Iskola idén ünnepelte 
huszonöt éves évfordulóját. A jubileum alkalmából 
háromnapos ünnepségsorozatot rendeztek, melyben 
egy egész napos sportverseny is szerepelt. A prog-
ram néptánctalálkozóval indult, a következő napon 
öregdiákok és tanárok gyűltek össze az intézményben, 
hogy a koncertek és színpadi produkciók után egy 
hangulatos gulyáspartin nosztalgiázhassanak együtt az 
elmúlt negyed évszázad szép emlékeiről. A hétvégén 
a mozgásé volt a főszerep, sorversenyekkel és játékos 
vetélkedőkkel teremtettek vidám hangulatot a műfü-
ves sportpályán. A vetélkedésben olyan, egykori csíkis 
diákok is részt vettek, akik mára neves sportolókként 
öregbítik iskolájuk jó hírnevét. Mindenki nagy büszke-
ségére Gombos Károly válogatott koronglövész bese-
gített egy-egy csapatnak, de a pekingi olimpián is jól 
szereplő Hadfi Dániel, a többszörös világkupagyőztes, 
Európa-bajnok cselgáncsozó is erősítette a mezőnyt.

Huszonöt éve Gazdagréten

Újbuda Önkormányzata idén úgy dön-
tött, egész napos programmal ünnepli 
a kerület legkisebbjeit. A Bikás dombi 
gyereknapon színes programokkal, 
kézműves foglalkozással, ugrálóvárral, 
bohócokkal és pónilovaglással várták 
a kicsiket. A szervezők a nagyobbakra 
is gondoltak: estefelé Király L. Norbi 
félórás produkciója mindenkit lázba 
hozott, a nap végén pedig a Neoton 
Família élő koncertjével búcsúztak.

A gyereknap a legszínesebb és legvidá-
mabb ünnepünk. A magyar gyereknap 
egyedülálló – abban legalábbis minden-
képp, hogy május utolsó vasárnapján tart-
juk. Ám egyvalami közös minden nemzet 
ünneplésében: ilyenkor még inkább kö-
zéppontba kerülnek a gyermekek, akikre 
– ha lehet – még nagyobb figyelmet fordí-
tanak szüleik, és programokkal, ajándé-
kokkal kedveskednek nekik. 
 A XI. kerületi Önkormányzat csalá-
dias gyereknapján a legapróbbakat játszó-
sarok és bábszínház várta, a nagyobbak 
pedig lovagolhattak és különböző verse-
nyeken vehettek részt. A legnagyobb si-
kert azonban az arcfestés és az ugrálóvár 
aratta. A rendezvényt az égiek is pártfogá-
sukba vették, hisz az elmúlt évekkel ellen-

tétben, idén hét-
ágra sütött a 
nap. 
    – Kézenfekvő 
és jó program, 
közel van a 
lakóhelyhez, 
jók a játékok, 
a g yerekek 
élvezik, sze-
rencsére az 
idő is remek, 
mi kel lhet 
még ennél 
több! – nyi-
latkozta az 
ÚjbudaTV 
stábjá na k 
az eg y i k 
a p u k a . 
– Nagyon 
tetszenek 
a prog-

ramok, azért látogattunk el a 
rendezvényre, mert XI. kerületi lako-
sok vagyunk, és ez volt a legpraktiku-
sabb. Nagyon jól érezzük magunkat, 
kiváló a műsor – tette hozzá egy másik  
lelkes szülő.
 A mozgásra is bőven volt lehetőség: 
a jelenlévők külön-
böző típusú két- és 
háromkerekű bicik-
liken próbálhatták ki 
ügyességüket, emel-
lett megmászhatták 
az égig érő falakat, a 
csemeték pedig játé-
kos sportvetélkedő-
kön bizonyíthatták 
rátermettségüket. 
 A gyereknap per-
sze nem csupán a ki-
csik kedvence. Mi le-
hetne jobb kikapcso-
lódás egy hangulatos 
szabadtéri főzőcské-
zésnél? A résztvevő-
ket a gasztronómia 
világába is elkalau-
zolták a szervezők. 
Vasárnap délelőtt tíz 
csapat mérhette össze 
főzőtudományát, az 
alap hozzávalók (azaz hús, hagyma, pap-
rika) mellett mindenki belerakhatta saját, 
„titkos összetevőjét”, így lett mind a tíz 
gulyás másként, ám egyaránt varázslato-
san finom. 
 A versenyzők által elkészített ételeket 
Újbuda lakossága között osztották szét. A 

Pónilovaglás, bohócok, ugrálóvár, 
sztárok, ragyogó napsütés

zsűri dolga most sem volt egyszerű, de vé-
gül felállították sorrendjüket. A képzeletbe-
li dobogó harmadik fokára az Újbuda Priz-
ma csapata állhatott. Az ezüstérmeseknek 
járó nyereményeket a Buda Hold Kft. dol-
gozói vehették át, az első helyen pedig egy 

XI. kerületi civil csapat: 

Gulyás Imre és a „Csipet Csapat”  végzett, 
az ő főztjük bizonyult a legfinomabbnak.
 A délelőtt elsősorban a kicsiknek 
szólt, akiket különböző bábelőadásokkal 
csábítottak a pódium elé. A délután folya-
mán Fekete László erőművész produkciója 
következett, aki bebizonyította, hogy kon-

centrációval és kitartással akár a hegyeket 
is el tudjuk mozdítani. Az esti koncertekre 
óriási tömeg gyűlt össze a Bikás Dombon. 
A résztvevőket Hoffmann Tamás Újbuda 
polgármestere és Simicskó István honvé-
delmi államtitkár köszöntötte. 
Délután a többségében értelmileg és látás-

ban akadályozott Nemadomfel együt-
tes élő 

koncertje terem-
tett jó hangulatot. 
A nap szenzációja 
Király L. Norbi 
volt, aki félórás 
műsorával fergete-
ges hangulatot te-
remtett. Az őrjön-
gő tiniket lenyű-
gözte a showman 
p r o d u k c i ó j a  
és tánctudása. 
 Az est fény-
pontja a Neoton 
Família élő nagy-
koncertje volt. A 
színpadra lépés 
előt t Csepreg i 
Éva elárulta stá-

bunknak, hogy sok szép emlék köti a XI. 
kerülethez, ez a gyereknap pedig azért 
is kedves számára, mert fia, Ádám – aki 
egyébként az együttes dobosa is – pont 
ezen a napon született. A művésznő sze-
rint nagyon fontos ez az ünnep, hisz ez a 
nap a gyermekeké, a gyermekekről szól. 

Az este folyamán több száz lelkes rajon-
gó énekelhetett együtt Csepregi Évával és 
Végvári Ádámmal. A szervezők a Neoton 
Família slágereivel búcsúztak a résztve-
vőktől – a majdnem kétórás koncert alatt 
pedig az egész kerület együtt ünnepelte 
legfiatalabb lakóit.

Sz. T.

Gyereknap a 
Bikás parkban

A gyereknap emlékeztet minket arra, hogy 
az év minden napján szeressük gyermekein-
ket, mert ők a jövő reménységei! Nem mind-
egy, milyen világot építenek – elmélkedett 
Simicskó István államtitkár a Bikás dombi ren-
dezvény kapcsán.
Örömteli ennyi bájos gyermeket látni itt, a 
Bikás parkban. Célunk, hogy ezentúl minden 
évben e napon szerezzünk örömet a kerület 
legfiatalabbjainak – jelentette ki Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere.

40 éves a Fürkész ovi
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Gyerekektől és felnőttektől várjuk 
saját meséiket. Akár képzeletbeli, 
akár valós tereken és személyekkel 
játszódnak a történetek, küldjék el 
szerkesztőségünkbe! A legjobbakat, 
legkedvesebbeket kéthetente megje-
lentetjük az Újbudában, és miután egy 
kötetre való összegyűlt, kiadjuk 
a kerület első mesekönyvét.

Atányi László

Bagoly a fán
Tanítás után Csobogó Dani ellátogatott 
Csótány nénihez a Vérke partjára. A 
tízóraijából eltette a szalonnabőrkét, s 
most, mikor a vad Bitó kutya feléje ro-
hant, elé vetette. Persze Bitó nem rossz 
szándékkal szaladt Dani elé, de volt 
már, hogy vehemensen ráugrott Danira, 
s a fiú hanyatt esett. Most szerencsésen 
bejutott Csótány nénihez, a Vérke parti 
bűbájoshoz. 
 – Holnap nagydolgozatot írat Bable-
ves a kisállatokból, s ezen múlik a félévi 
biológiajegyem – mondta neki Dani. 
 – Te okos fiú vagy, biztosan nem okoz 
gondot a dolgozat megírása.
 – De ez a sok apró állat. Lehet, össze-
keverem őket. Csótány néni kapcsolatban 
van a szellemi erőkkel. Így mindent tud, 
segítsen nekem!
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VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora 
(M, K, P, S). 13. Emlékkönyv. 14. 
Vaspálya. 15. Afrikai főváros. 16. 
Lobogni kezd! 17. Oktalan. 19. Be-
takarít. 21. Török gépkocsijelzés. 22. 
Francia szamár. 24. Komikus szí-
nész (Kálmán). 26. Megy. 27. Váró-
terem. 29. Poe madara! 30. Tora …, 
afgán barlangrendszer. 31. Egykori 
pesti szálloda. 33. É-francia város. 
35. Indiai édesség. 37. Termelőszö-
vetkezet, röv. 39. Silány. 41. Középen 
csonka! 42. Német folyó csehországi 
kezdete (B, T). 43. Kiütés jele. 44. 
Számsorsjáték. 46. Végtag. 47. Oko-
sodik. 49. … Domini, az Úr eszten-
dejében. 51. Divat. 53. Napszak. 55. 
Nagyvárosi szemszögből kulturáli-
san visszamaradt helyiség. 58. Ered-
ményez. 60. Román pénz. 61. Képes 
újság. 63. Korszak. 64. Eper fele! 65. 
A légnyomás régi mértéke. 66. Ne-
gatív elektród. 68. Határrag. 69. Karl 
Marx szülőhelye. 71. Vitrinben van! 
73. … Starr, a Beatles dobosa.
FÜGGŐLEGES: 1. Hajdanában. 2. 
Kosztolányi-költemény. 3. Lukács 
Béla. 4. Lutécium és bór vegyje-
le. 5. Csodálkozik. 6. Küzdelem. 
7. Magánhangzópár. 8. Berlini 
fiú! (KNABE) 9. Szándékozik. 
10. Nemzeti Alaptanterv, röv. 11. 
Kettőzve: édesség. 12. Gát egyik 

oldala. 18. Japán férfinév (TARO). 
20. Gyűrődés. 23. Izraeli légitársa-
ság. 25. Névelős fémáru (A, L). 26. 
Kúszónövény. 28. Földre hajítana. 
30. Kiálló részben megrekedő. 32. 
Műszálféleség. 34. Ünnepélyesen 
átadó. 35. Az idézet második sora 
(K, R, L, G). 36. Szlovák helyeslés. 
37. Exsakkvilágbajnok (Mihail). 
38. Lócsemege. 40. Kettőzve: He-
yerdahl könyve. 45. Öves állat. 48. 
Görög istennő. 50. Arab férfinév. 
51. Fő, angolul. 52. Orral érzékel. 
54. Borászati melléktermék, pálin-
ka alapanyag. 56. Politikus (Emese). 
57. Tülök anyaga. 59. Idegen kezdet. 
61. Tragikus sorsú olasz politikus 
(Aldo). 62. Női név. 65. Tellúr és 
hidrogén vegyjele. 67. Részben me-
ditál! 70. Római 49. 72. Kettős betű. 
74. Numero, röv.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1. és függ. 35. 
A BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: a megjele-
nést követő hét keddje. Cím: 1118 
Bp., Csíki-hegyek u. 13. A 11. SZÁM 
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Ör-
vényt, vihart, árt kell legyőznöd, 
míg ringathatnak lágy habocskák.” 
NYERTES: Patyi Zoltánné, 1119 Bu-
dapest, Fehérvári út. NYEREMÉNY: 
Avon-ajándékcsomag, mely a TV 
szerkesztőségében (Csíki-hegyek u. 
13.) vehető át. Nagy András
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– Ne mondj ilyen butaságot, hogy min-
dent tudok. Mindent csak Isten tud. Mi, 
emberek minden bűbáj ellenére csak egy 
piciny töredékes tudással rendelkezünk. 
De segítek neked. Az osztály ablaka előtt 
van egy hatalmas vadgesztenyefa. Oda 
felülök bagoly képében. Itt van ez a kis ké-
szülék. A tábla felé irányítod, majd átkül-
död nekem a feladatokat, én pedig vissza-
küldöm a te készülékedre a megoldást.
 Másnap nagy izgalommal várták a 
gyerekek a dolgozatot a beregszászi 16-
os számú iskola hatodik bé osztályában. 
A biológiatanárnő, akit Bablevesnek be-
céztek egymás közt, hozta is a feladatsort 
egy kis irattartóban. Mielőtt felírta volna 
a táblára a feladatokat, kinézett az osztály 
ablakán. A gyerekek is követték a pillan-
tását. Egy mókus mászott a vadgesztenye-
fán, s benézett az osztályba. Majd felkapta 
a fejét, s ugatni kezdett. Mindenki elhűlt 
a csodálkozástól. Ugató mókust még a 
biológiatanárnő sem látott. S fölötte ott 
ült a fán egy bagoly. Ő is az osztályba né-
zett és sűrűn pislogott.
 – Gyerekek, megáll a tudományom 
– mondta Bableves –, ugató mókust még 
sohasem láttam. S ez a bagoly?! Nem tu-
dom, mit keres itt. Hisz neki aludnia kel-
lene valahol az erdő sűrűjében!
 Ebben a pillanatban valami fény vil-
lant fel, s Bableves üveges szemmel né-
zett a gyerekekre. Nyitotta volna a száját, 

de nem jött ki hang belőle, csak némán 
tátogott. Dobogó Dani rögtön odaug-
rott, a tanári székhez vezetette Bablevest. 
Odahozta a kulacsát is, és megitatta a 
tanárnőt. Az hálásan nézett rá, beszélni 
nem tudott. Az egyik nebuló, Locsi-fecsi 
kiszaladt, s behívta az igazgató nénit. De 
ő is hiába szólongatta Bablevest, nem tu-
dott életet verni belé. Így telt el fél óra. A 
gyerekek néma csendben ültek, s közben 
biológia-tankönyvüket lapozgatták. Vég-
re megszólalt az óra végét jelző csengő. 
Mindenki fellélegzett. A tanárnő felállt, 
s kiment az osztályból. Csobogó Dani az 
ablakhoz rohant, s kiszólt a bagolynak:
 – Mi történt, Csótány néni?
 – Valami hiba csúszott a számításom-
ba. Nem akartam megnémítani Bablevest, 
mégis így sikerült. No, majd a következő 
órára jobban felkészültök, gézengúzok, 
akkor nem kell bagolyként ülnöm a fán.
 – S ez az ugató mókus? Ilyet még Bab-
leves sem látott.
 – Jaj, az a Bitó kutya volt. Nem tudta 
befogni a száját.
 Mikor a következő órára bejött Bable-
ves, úgy tűnt, mintha semmi sem történt 
volna. Vidám volt. Kifüggesztette a térké-
pet a táblára, s mutatta, hol van Makó és 
Jeruzsálem. Milyen messze vannak egy-
mástól! Aztán megállt egy pillanatra, vé-
gignézett az osztályon, s néma csendben 
megfenyegette őket az ujjával:

Hungarikum

– Dehogy pálinkát, gyomorerősítő gyógyszert főztünk a Laci sógorral!

Újbuda Prizma 
Közhasznú 
Nonprofit Kft.

TERJESZTÉS

ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 ÚJBUDAI MESEMŰHELYÚJBUDAI MESEMŰHELY

Fejérvári Bence Pál raj-
zát a Scolar Könyvkiadó 
jóvoltából könyvekkel 
jutalmazzuk. A mesét  
egy könyvcsomaggal 
jutalmazzuk, melyet 
a szerkesztőségben, 
a Gellért tér 1–3. alatt 
lehet átvenni hétfőtől 
csütörtökig, ügyfélfo-
gadási időben.

ÚJBUDAI MESEMŰHELY ÚJBUDAI MESEMŰHELY                 

A rajzot Fejérvári Bence Pál, az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 2. b osztályos tanulója készítette. Várjuk a te rajzodat is! 
Hozd el vagy küldd be a szerkesztőségbe!

SZABAD A PÁLYA!

 – A dolgozat nem marad el, de jobban 
készüljetek a következő órára, gézengú-
zok! S reméljük, Csótány néni sem lesz 
bagoly a fán.

ÚJBUDAI ÖBÖL FESZT
2011. JÚNIUS 25–26.

Kedves Olvasó!
Örülünk annak, hogy folyamatosan érkez-
nek az Újbudán és a csak a fantáziánkban 
létező helyszíneken játszódó mesék. Sok 
történetet levélben kapunk, ezeket is ter-
mészetesen feldolgozzuk, ám arra szeret-
nénk kérni Önöket, hogy a postai levelek-
ben a könnyebb kapcsolattartás érdekében 
a címük mellett a telefonszámot is legyenek 
szívesek feltüntetni. Rajzokat, kéziratokat 
nem őrzünk és nem küldünk vissza. A 
beküldöttekből szerkesztőségünk választja 
ki a lapban megjelenő munkákat. Az ada-
tokat a Média 11 Kft. bizalmasan kezeli, és 
nem adja ki harmadik félnek.

Köszönettel: A szerkesztőség

A magyar EU-elnökségének hiva-
talos záróeseményeként megren-
dezésre kerülő nagyszabású Duna 
Party eseményekhez kapcsolódik 
az Újbudai Öböl Feszt is.

Izgalmas, tartalmas és színvonalas 
prog ramokkal várja Újbuda egyedi 
természeti adottságokkal rendelkező, 
igényesen kialakított modern parkja, 
az Öböl a család minden tagját.

Június 25., szombat kiemelt prog-
ramja lesz többek között Fábián 
Juli a Jazz Riff formációjával, Ágos-
ton Béla nevettető népi dzsesszes 
hangulatú világzenéje pedig az 
EtnoFaun zenekar színeiben mutat-
kozik be. Az esti órákban kortárs vi-
lágzenei programként a Mama Du-
na előadása látható, amit a Danubia 
Zenekar fellépése követ.

Vasárnapi programfolyam a Csoki 
koncertsorozat keretén belül Bog-
nár Szilvia Csintekerintő előadásával 
kezdődik, majd az Appril Project, a 
Strokes és végül a Ladánybene 27 
lendületes ritmusaival fokozza a Du-
na Party hangulatot. 

A színpadi programokon túl az 
Öböl egész területén számos érde-
kes program – sárkányhajóverseny, 
meseliget, hungarikumliget, tánc-
bemutatók, verklis karaoke, kutyás 
játékok és még megannyi megle-
petés – várja az odalátogatókat.

A hármas pavilon Zene pavilonná 
alakul erre a hétvégére, Liszt-kari-
katúra kiállítással, Oravecz György 
zongoraművész koncertjével, va-
lamint a Liszt Akadémia növen-
dékeinek hangszerbemutató elő-
adásaival.

A hetes pavilon pedig az animáció 
birodalma lesz. A Kecskeméti Rajz-
filmstúdió animációs workshopja 
várja a kreatív csemetéket és szüle-
iket, de a nap során felbukkannak a 
megunhatatlan magyar népmesék 
és egyéb örök kedvenc magyar rajz-
filmek is.

A Duna Party teljes programja meg-
található az esemény weboldalán 
(www.dunaparty2011.hu), valamint 
Újbuda hivatalos weboldalán: 
www.ujbuda.hu.
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Étkezési jegyeket elfogadunk!

W W W . T R O F E A G R I L L . C O M

1117 Budapest,
Hauszmann A.

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás:
(061) 481 3000

Pogácsák, édes és sós teasütemények ballagásra, esküvőkre, 
üzleti, családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁSÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján 
10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a

www.trofeaonline.com-on.
Kiszállítás a IX.,XI.,XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.

(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

W W W . T R O F E A G R I L L . C O M

www.savoyapark.hu

KEDVEZŐ ÁRAKKAL, 

SZÍNES KÍNÁLATTAL 

VÁRJUK ÖNÖKET

A HÉT MINDEN NAPJÁN!

K ö z e l  a  s z í v ü n k h ö z !

Több, mint 2 000 ingyenes parkolóhely

É S  T O V Á B B I  7 5  Ü Z L E T

1117 Budapest, Hunyadi János út 19.
Megközelíthetőség: 18-as villamos, 58-as és 250-es buszok
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A Groupama Garancia Biztosító azért, hogy kedvezőbben tudja fogadni és jobban ki tudja szol-
gálni ügyfeleit, a fiókhálózatának modernizálása mellett döntött. Így 2011 nyarától teljes külső 
és belső arculati átalakítás keretében és a társaság célkitűzéseivel összhangban először is 28 
Budapest környéki fiók szépül és újul meg.

„Úgy gondolom, hogy megújított és frekventáltabb helyekre költöztetett fiókjaink megerősítik 
majd ügyfeleinkben azt a képet, hogy elérhetőek, megtalálhatóak vagyunk, közel állunk hoz-
zájuk, és olyan minőségi kiszolgálásban van részük, ami a fogadtatást és a tanácsadást illeti, 
amely megfelel biztosítási és banki igényeiknek ” – nyilatkozta Yann Ménétrier, a Groupama 
Garancia Biztosító vezérigazgatója. 

A Groupama Garancia Biztosító a XI. kerületben
Újbudán összesen több mint 15 ezer ügyfele van a Groupama Garancia Biztosítónak. A harmadik 
legnagyobb hazai biztosítótársaság a XI. kerületben elsősorban az otthonok biztosításában ját-
szik kiemelkedő szerepet. 
„A Groupama Garancia Biztosító a kerület nagyságának megfelelően kiemelt figyelmet fordít az 
újbudai lakosok kiszolgálására, amit a kerületben ügyfeleink érzékelnek is, és hűségükkel meg 

is hálálnak. A XI. kerületi ügyfelek 
mintegy háromnegyedéről elmond-
ható, hogy régi ügyfelünk, több 
mint három éve áll velünk szer-
ződéses kapcsolatban” – mondta 
Csonka István, a Groupama Garan-
cia Biztosító értékesítési és marke-
ting vezérigazgató-helyettese. 
A biztosítási ügyintézés ebben a ke-
rületben most még egyszerűbbé vá-
lik ügyfeleink és munkatársaink szá-
mára az Allee Bevásárlóközpont for-
galmas csomópontjánál a Váli u. 5. 
szám alatt megnyílt új ügyfélszol-
gálati iroda révén. 

A Groupama Garancia Biztosító 
megújítja fiókhálózatát

A XXI. századi ügyféligényeknek megfelelően újjászületnek a Groupama Garancia Biztosító iro-
dahálózatának külső és belső design elemei. A fiókok nemcsak megjelenésükben, hanem funk-
ciójukban is megújulnak, olyan tanácsadói és értékesítői terek kerülnek kialakításra, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az ügyfeleket kedvezőbb körülmények között fogadják, illetve személye-
sebb légkörben tudjanak nekik tanácsot nyújtani. 
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BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál 
eladó vagy kiadó lakásokat, házakat, irodákat. 
06/30/530-5338, www.pesti-budai.hu

VÁSÁROLNÉK magánszemélyként tulajdonos-
tól készpénzért Gazdagréten, Sashegyen, Sasadon, 
Kelenföldön és környékén, emeleti, napos, csen-
des, erkélyes téglalakást. 06/20/344-3179.

ŐRSÉGBEN három felújított épületből álló, 
összközműves ingatlan, 1952 nm-es telken 16 
millió forintért eladó, továbbá két építési telek 
1500 Ft/nm-es áron megvásárolható. 06/30/228-
0975, rothervin50@gmail.com

BÉRLEMÉNY  
KIADÓ lakásokat és házakat keres osztrák, 

angol és magyar ügyfélkörrel 17 éve a kerület-
re specializálódott Apartman M Ingatlaniroda. 
398-1501. www.berbead.ingatlan.com

DÉL-BUDÁN, a Fehérvári út–Kocsis u. sarkán, 
320 nm-es, jó állapotban lévő ablakos szuterén-
helyiség teherlifttel, raktározási vagy egyéb célra 
kiadó. Tel.: 06/30/984-0330.

DÉL-BUDA frekventált részén, a Fehérvári út 
79. szám alatt, 360 nm-es földszinti helyiség üzlet, 
bemutatóterem, orvosi rendelő vagy iroda céljára 
kiadó. Tel.: 06/30/984-0330.

ÜZLETHELYISÉG kiadó, 21 nm-es, kirakatos 
XI., körtéren. 06/30/353-6582.

ALLEE-NÁL, Kanizsai utcában csendes, fás 
környezetben, körpanorámás, új építésű, kétszo-
bás, cirkófűtéses, légkondicionált, gépesített, be-
rendezett lakás hosszú távra nyolcvankilenceze-
rért kiadó. Garázs lehetséges. 06/70/549-3259.

BUDAPEST XI. kerület központjában, for-
galmas, jól bejáratott, frekventált helyen, 62 nm 
területű üzlethelyiség kiadó. Az üzlethelyiség 
címe: 1111 Budapest, Budafoki út 41/b. Bérleti 
díja:180000-Ft,+áfa+rezsi/hó. Érdeklődni le-
het: Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
Telefon: 06/20/486-3300.

GARÁZS
VÁLI utcában teremgarázsban parkolóhely ki-

adó. 06/30/228-9393.
BADACSONYI utcában új építésű ház terem-

garázsában parkolóhely kiadó. 06/20/385-8188.

OKTATÁS 
DAJKA-, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai 

asszisztens képzés. Kasza Képző. Tel.: 276-5918. 
Ny:01006404

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/30/479-7247.

ISKOLA kiadó! Dél-Budán, a Fehérvári út–
Kocsis utca sarkán – jelenleg a Számalk Szakkö–
zép iskola által bérelt – földszinti, 350 nm-es isko-
la a szeptemberi tanévkezdéstől kiadó. A terület 
igény szerint bővíthető. Tel.: 06/30/984-0330.

ÉRETTSÉGIZNI szeretne munka mellett tan-
díjmentesen? Jelentkezzen a Széchenyi István 
Gimnázium esti vagy levelező tagozatára! 1118 
Buda pest, Rimaszombati út 2–4. Tel: 310-2948.

ANGOLTANÁR olcsón felkészít vizsgára, fel-
zárkóztat nyáron is. 386-2382, 06/20/551-9863.

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

szolgálat. Csatornák, lefolyók gépi tisztítása, 
falbontás nélkül azonnal, garanciával! 228-6193, 
06/30/921-0948.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István. 
Tel.: 06/20/317-0843.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKEK! Cirkók, gázbojlerek, 
konvektorok javítása, villanybojler-vízkőtelenítés, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

LAKÁS, INGATLAN
KERESÜNK, KÍNÁLUNK eladó-kiadó in-

gatlanokat. 17 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 
06/70/944-0088, www.amadex.hu

KIHAGYHATATLAN ajánlat! Szeretne a 
Rózsadombon 240 000 Ft/nm áron lakást vásárol-
ni? 84 nm-es és 110 nm-es lakások eladók Budai 
László utcában. 422-0988, www.herminabau.hu, 
06/30/526-3105.

KIADÓ lakásokat, házakat, szobákat kere-
sünk! Albérletpont Ingatlaniroda, a bérbe-
adás szakértője. 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.alberletpont.hu

ÉRD-PARKVÁROSBAN eladó építési telek 8,9 
millióért, tulajdonostól. 06/20/528-9123.

ATTILA úti 2,5 szoba-hallos, 94 nm-es, világos, 
kéterkélyes, cirkós polgári lakás tulajdonostól 
23,5 millióért. Panorámakép: www.krisztina.tk, 
tel.: 06/20/933-9271.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat. Készítünk épületenergetikai tanúsítást. 
Fehérvári út 57. Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu

XI., MADÁRHEGYEN eladó 818 nm telek 12,2 
millióért, 1095 nm-es összközműves telek 38,9 
millióért. További telkek: madarhegyingatlan iro-
da.ingatlan.com Tel.: 249-3006, 06/70/275-9064.

SASADON háromlakásos kertes házban 120 
nm-es lakás eladó. 06/30/922-9053.

BUDAFOKI úton 59 nm-es, cirkós lakás eladó. 
06/30/922-9053.

ALBERT utcában 2,5 szobás, loggiás panellakás 
eladó. 06/30/922-9053.

ELADÓ XI. kerületi Nádorliget Lakóparkban 
egy másfél szobás, erkélyes, jó állapotú, alacsony 
rezsijű 2. emeleti lakás, tárolóval. 
Telefon.: 06/70/941-1349.

BIHARI úton, kulturált házban 44 nm-es lakás 
6,25 M Ft-ért eladó. 06/30/922-9053.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csőtörések 
műszeres keresése-javítása, duguláselhárítás, 
WC-k, csapok cseréje. Kerti csap cseréje ásással. 
06/30/914-3588.

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

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
-tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. 06/30/944-6513, Nagy László épületgé-
pész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárí-
tók szerelése, javítása garanciával. 310-4018, 
06/20/915-2678.

VILLANY-, VÍZSZERELÉS. Hétvégén is hív-
ható. Ingyenes kiszállás. (Csak a munkámért 
kérek pénzt.) Apróbb munkáktól a teljes felújí-
tásig. Elműs engedélyeztetés. Elektromos cserép-
kályhák javítása. Tel.: 06/70/235-6644, vonalas: 
203-2225, www.villjozef.hu

VILLANYSZERELŐ XI. kerületből – XI. ke-
rületieknek. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi 
Zoltán. 06/30/947-6036.

VÍZÓRASZERELÉS-vízszerelés! Csapcsere, 
mosógépek bekötése! Minden, ami vízszerelés! 
www.vizoraszerelo.hu 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást, 
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést, 
kőműves-, asztalosmunkát vállal garanciával kis-
iparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Szúnyogháló is. Számlánkat a biztosítók visszafi-
zetik. Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 
06/30/878-8977.

ALPINTECHNIKÁVAL vállalunk homlokzat-
felújítást, veszélyelhárítást, festést, mázolást, bádo-
gozást. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.

LAPOS TETŐK szigetelése, bádogosmunkák 
garanciával. 273-1857, 06/20/471-1870.

CSALÁDI és társasházak, nyaralók fadíszítő 
elemeinek, eresz és homlokdeszkázat festé-
se és mázolása, alpintechnikával is. 273-1857, 
06/20/471-1870.

FESTÉS, mázolás, tapétázás olcsón, szépen, ga-
ranciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

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

HÁZTARTÁSI GÉP, SZÁMÍTÓGÉP
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 06/20/288-5148.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
-karbantartás, vírusirtás, bővítés. Ingyenes kiszál-
lással! Hívjon bizalommal! 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
ZÁRSZERELÉS, zárjavítás 24 órában, megbíz-

ható mérnök. 06/30/863-7680.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes 
fák ágankénti lebontással való kivágása. Esztétikai 
koronaalakítás, száraz, beteg részek eltávolítá-
sa, ágak darálása, szállítása. 06/20/485-6547. 
Kovács Sándor.

KERTGONDOZÁST, háztakarítást, fűnyírást, 
növényültetést, fakivágást, sövényvágást válla-
lok, szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663, 
gold333@freemail.hu

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS: homok, 
murva, termőföld, zöldhulladék szállítása. 
06/20/944-4759.

REDŐNY, reluxa szerelése, javítása, gurtnicsere, 
szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny. 
06/20/321-0601.

GYORSSZOLGÁLAT napi 24 órában, hétvégén 
is garanciával! Klíma-,víz-fűtés, villanyszerelés. 
Duguláselhárítás, szennyvízátemelő javítása. 
Officium  ’97 Kft. munkaidőben: 06/1/433-0580, 
munkaidőn túl: 06/30/640-1131.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS és kapcsolódó 
munkák referenciával, garanciával 4 Pillér Kft. 
405-4603, 06/30/931-5495.

KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás. 
Autóklímatöltés. Tel.: +36/30/212-4677.

LAPOS TETŐK, teraszok csapadékvíz elleni 
szigetelésének felújítása, javítása, a csatlakozó kő-
műves- és bádogosmunkákkal, tetők, pincefödé-
mek, homlokzatok hőszigetelése referenciákkal, 
garanciával. 204-6793, 06/20/934-6993.

KŐZETGYAPOT, dryvit szigetelés, vala-
mint tolóajtók, nyílászárók készítése fából. 
06/70/510-7868.

KISEBB csempézés, kőművesmunkák, javí-
tások helyreállítások azonnalra, garanciával! 
06/30/981-8340.

AUTOMATA kapu, kerítés, korlát, rács, víz-, 
villanyszerelés, gipszkartonozás, redőnykészítés. 
06/70/278-1818.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet, 
társasházkönyvelés. Megbízható szolgálta-
tás több évtizedes gyakorlattal, kedvező áron. 
Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-mail: thaz.
kozoskepviselo@gmail.com Tel.: 06/30/668-5058.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácsok, kapuk, lakatosmunkák. 
06/30/299-1211. www.racskeszites.hu

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést, 
vízvezeték-szerelést, villanyszerelést, kisebb javí-
tásokat is vállalok. 226-9540, 06/30/975-0053.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép-, palatetők 
tetőszigetelések javítása, kerületi építészmérnök 
kisiparostól 1984. óta. 06/20/944-9015, 249-2664.

REDŐNY javítás-készítés. Gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, harmonikaajtó. 06/30/212-9919.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron 

kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Fogászati háttér 
biztosított. Tóthné Hűvös Katalin fogtechni-
kus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. 
Tel.: 06/30/222-3016. 

MAUKS DENTAL várja vendégeit! Alsó, felső 
fogsor 80 000 Ft-ért, törésjavítás 3000 Ft. Hívjon 
bizalommal! 06/30/935-4395. Budapest, Baranyai 
tér 8. fszt. 4. www.mauksdental.hu

NYUGDÍJAS vagy állástalan orvosok jelent-
kezését várja folyamatosan bővülő, többszakmás 
magánorvosi rendelő a kerületben. 06/30/921-2418.

EREDETI kínai orvosi rendelő: dr. Wang Jun 
akupunktúra orvos, természetgyógyász. Rendelő: 
Bartók Béla út 55. I. em. 3. Tel.: 06/30/618-8420, 
06/70/378-8365, 783-2052, www.kinaiorvos.hu

RÉGISÉG
BÉLYEGET, papír- és fémpénzt, képeslapot, 

porcelánt, könyveket, régiségeket vásárolunk. VI., 
Andrássy út 16. Tel.: 266-4154.

GELLÉRT GALÉRIA készpénzért mindennemű 
régi tárgyait megvásárolja. (35 év becsüsi tapasz-
talat) Üzlet: Bp., XI. ker., Bartók Béla út 10–12. 
Tel.: 466-4761, 06/20/981-2897.

MINDENNEMŰ régiséget vásárolok. Díjtalan 
kiszállással, értékbecsléssel, azonnali készpénzfi-
zetéssel. 285-4808, 06/30/328-6188.

RÉGI BÚTORT, festményt, szőnyeget stb., 
hagyatékot készpénzért vásárolok. Magyar. 
06/30/238-9008.

VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő! Helyszíni kész-
pénzfizetéssel vásárol! Csillárokat, bútorokat, 
festményeket, órákat, ezüstöket, kitüntetéseket, 
régi pénzeket, bélyegeket, képeslapokat, zongo-
rákat, szőrmebundákat, varrógépet, rádiókat, 
írógépet, szőnyegeket, valamint mindenféle lak-
berendezési tárgyakat. Hagyatékot kiürítéssel is. 
Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással, kérésére 1 
órán belül is. Híjon minket: Tel.: 06/30/324-4986.

KASTÉLY berendezésére vásárolok, antik búto-
rokat, nagy- és kisméretű festményeket, ezüsttár-
gyakat, bronzszobrokat, perzsaszőnyegeket, régi 
álló, asztali, fali díszórákat. I. kerület, Batthyány u. 
10., 201-6188.

ANTIKVITÁS! www.budaikrisztina.hu, vásáro-
lok hagyatékot, bútorokat (koloniált is), festmé-
nyeket, dísz-, lakberendezési tárgyakat, órákat, 
szőnyegeket, numizmatikát, ezüstneműt, bizsu-
kat, könyveket stb. E-mail: antik@dravanet.hu, 
tel.: 06/20/932-6495. Díjtalan kiszállással, hívható 
az ország területén.

KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat. 
Arany: 4500–7000 Ft, törtezüst 90–120 Ft. VII., 
Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőnőket. Micimackó. 06/20/528-4852, 
243-8280, 06/20/530-0049. www.micimacko.net

BŐRDÍSZMŰVEST eladónak felveszünk tás-
kaboltba. 06/20/945-5044.

ESZTERGÁLYOST felveszünk budafoki mun-
kahelyre, hagyományos gépre, kisgépes élő gya-
korlattal, lehet 4 vagy 6 órás is. Tel.: 228-2737, 
06/20/980-8077.

PRECÍZ, leinformálható középkorú nő lakások 
kis- és nagytakarítását (bejárónői), kertgondozást 
vállalna. 06/20/443-0993.

GONDOZÁS
CSALÁDOKHOZ ajánlunk megbízható 

idősgondozókat, bébiszittereket, takarítónő-
ket igény szerint. 336-1094, 06/20/465-8458, 
06/70/380-5620.

TÁRSKERESÉS
EZ NEM INTERNET, ez valóság! Diszkrét, fény-

képes társkereső! 06/30/217-5151. StudioNagy.

ÜDÜLÉS
KISKÖRE strand! Ahol igazi élmény a nyár! 

Minden héten változatos programokkal várjuk 
kedves vendégeinket! Csobbanjon velünk Ön is, 
bővebb információ: www.kiskorestrand.hu

BALATON! Nyaraljon közvetlen vízparton, 
üdülési csekk elfogadóhely. www.balaton-
szallashely.hu  Tel.: +36/30/517-3741.

TÖLTSÖN egy felejthetetlen hétvégét Ön is 
a Tisza-tó lágy ölén, Kiskörén. Szeretettel vár-
juk a Tisza-tó Panzió és Étterembe***, ahol 
klimatizált szobáinkkal és házias ízekkel tesszük 
még emlékezetesebbé nyaralását. Tisza-tó Panzió, 
ahol élmény a kikapcsolódás. Szobafoglalás: 
+36/30/635-3060, www.tisza-to-panzio.hu

VEGYES
ELVESZETT vörös kiscica Ulászló–Vincellér 

utca környékén!  A megtalálónak jutalom! 
Tel.: 06/20/530-3102.

KÖNYVEK
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 

elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 
06/20/956-4084.

KÖNYVET, könyvtárat, papírrégiséget, képes-
lapot, plakátot, kitüntetéseket, jelvényeket vásárol 
on-line antikvárium. Azonnali díjtalan kiszállás-
sal! Tel.: 06/30/949-0055, Szemerédy László.

BUDA-HOLD KFT. MEGVÉTELRE KÍNÁL

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 
e-mail: iroda@budahold.hu 
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 
06/209-732-279, 06/1-203-6092

Gellérthegyen, XI. Ménesi úton, új építésű, 
2009. őszén átadott 8 lakásos liftes, kertes 
társasházban már csak 1 db kertkapcsolatos 
68 m2-es, 2,5 szobás lakás eladó. A lakáshoz 
tartozó teremgarázsban 1 db gépkocsi beál-
ló és tároló van kialakítva.

BUDA-HOLD KFT. BÉRBEADÁSRA KÍNÁL
Budapest, XI. Hunyadi János úton (XI. kerületi bevezető főútvonal mellett fekvő 
ingatlanon) telephelynek kiválóan alkalmas, földszinti iroda-, szociális blokk, - 
műhely,- raktár,- parkoló hosszú távra bérelhető. 
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 14.), 
06/1-203-6092, 06/1203-6091, iroda@budahold.hu
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EGYHÁZAK

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

Alsóhegy u. 38.

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

GÖRÖGKATOLIKUS EGYETEMI LELKÉSZSÉG 
Hegyalja út 113. 

VASÁRNAP 10.00 Görög katolikus liturgia.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Árya Maitreya Buddhista Meditációs és Oktatási Központ
Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101, 06/20/966-0650

JÚNIUS 18. 15.00 Samatha meditáció.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

FŐVÁROSI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Szent Gellért tér 3., 2-es kapucsengő

VASÁRNAP 10.00 Bibliaóra, 11.00 Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet

GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉB. 
Gazdagréti út 14. Tel.: 30/336-2495  

Miserend: HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00, KEDD, 
PÉNTEK, SZOMBAT 8.00, SZERDA 19.00, 
VASÁRNAP 10.00.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 11.00 Istentisztelet.

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

Istentisztelet: VASÁRNAP 8.00, 10.30 és 18.00

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 9.00 és 10.30 Istentisztelet SZERDA 
18.30 Istentisztelet

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 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.

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

VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

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

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek. 

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. 
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NYÁRI 
PROGRAMOK

JÚNIUS 15. 
8.50 órakor Természetjárás: 
könnyű séta a Budai-hegységben. 
Találkozás: Széll Kálmán tér, az 
óra alatt. 
Somóczi Szilvia: 06/70/207-5374
19.00 Pingpongklub: játék part-
nerekkel, kikapcsolódás. ŐKH
JÚNIUS 16.
15.00 órakor Üvegfestés techni-
ka Mezei Kati vezetésével. III. sz. 
INO Klubja, Keveháza u. 6.
16.00 órakor Horgászklub: a Kék-
tó téri horgásztó horgászainak 
klubja. KKH
JÚNIUS 17.
14.00 órakor Üvegfestés technika 
Borosné Tóth Irén vezetésével. IV. 
sz. INO Klubja, Kisújszállás u. 10.
JÚNIUS 22.
7.20 órakor Természetjárás: baran-
golás a Budai-hegységben. Találko-
zás: Széll Kálmán tér, az óra alatt. 
Kremser Ferenc: 06/30/560-8042
15.00 órakor Asztrológiai előadás 
Szalontainé Arkauer Annamária 
okl. asztrológus vezetésével: 
A bolygók ismerete, hatása. VII. sz. 
INO, Bocskai út 43–45.
JÚNIUS 23.
7.00 órakor Piac: őstermelők árul-
ják terményeiket. KKH
JÚNIUS 28. 
14.00 órakor Kézműves foglalko-
zás: textilvirág (nárcisz) készítése 
Nyíredy Judit textiltervező vezeté-
sével. I. sz. INO, Budafoki út 12.
14.00 órakor Fotókör: a digitális 
fotózás elsajátítása, a képek javítá-
si lehetőségeinek megtanulása. Jó 
idő esetén fotóséta! 60+ Program-
központ
JÚNIUS 29. 
8.50 órakor Természetjárás: köny-
nyű séta a Budai-hegységben. 
Találkozás: Széll Kálmán tér, az 
óra alatt. 
Somóczi Szilvia: 06/70/207-5374
JÚNIUS 30. 
7.00 órakor Piac: őstermelők árul-
ják terményeiket. KKH
JÚLIUS 6. 
7.20 órakor Természetjárás: 
barangolás a Budai-hegység-

ben. Találkozás: Széll Kálmán 
tér, az óra alatt. Kremser Ferenc 
06/30/560-8042
 
Nyári Szünet!
Az Újbuda 60+ Programközpont 
2011. július 1. és augusztus 20. kö-
zött zárva tart! A központ telefon-
száma a 372-4636 változatlanul 
hívható.

II. Szenior Országos Rejvényfejtő 
Verseny 2011.
IDEJE: június 25., szombat 10.30 óra
Helye: Újbuda 60+ Programköz-
pont, Zsombolyai u. 6. (a TIT épü-
let, földszint)
KATEGÓRIÁK: 1. Sudoku (logikai) 
rejtvény. 2. Keresztrejtvény (ezen 
belül három szinten: kezdő, kö-
zéphaladó, haladó). Lehetőség van 
mind a két kategóriában is indulni!
KORCSOPORTOK: 60 éves kor felett
NEVEZÉS: június 23-áig a 60+ Prog-
ramközpontban személyesen 
(Zsombolyai u. 6.), vagy a 372-
4636 és a 372-3482 telefonszámon, 
továbbá e-mailben: a roe@chello.
hu címen
VERSENY RENDEZŐJE: Rejtvényfej-
tők Országos Egyesülete és Újbuda 
Önkormányzatának Polgármeste-
ri Hivatala (Bocskai út 39–41.)
BŐVEBB INFORMÁCIÓT: 
www.roe.ini.hu, roe@chello.hu, 
06/30/9342-173

Baleset- és bűnmegelőzési 
szeminárium – fókuszban a nyár!
Megérkezett a legmelegebb évszak 
minden örömével és a hőség okoz-

ta veszélyekkel együtt! Sokan 
mennek ilyenkor a telekre, sza-
badba; számos esetben a bűnözők 
ezt ki is használják!
Az ORFK, BRFK és a kerületi 
bűnüldözéssel foglalkozó szakem-
berek filmvetítéssel egybekötött 
előadásaiból mindent megtudha-
tunk értékeink és testi épségünk 
fokozottabb megóvásával kap-
csolatban! Minden 60 év feletti 
érdeklődőnket szeretettel várjuk 3 
órás szemináriumunkra!
IDŐPONT: 2011. június 27. 14–18 
óráig. HELYSZÍN: 60+ Program-
központ (Zsombolyai u. 6., TIT 
épülete). INFORMÁCIÓ: 372-4636 
(minden hétköznap 9–14 óráig)

60+ múzeumjárás a Ludwig 
Múzeumban, a Művészetek 
Palotájában
Vegyen részt a Ludwig Múze-
um időskorú csoportok számára 
megrendezett múzeumpedagó-
giai programján két ELTE-s hall-
gató kíséretben, és ismerkedjen 
meg a kortárs művészettel Mo-
holy-Nagy László – A fény mű-
vészete c. kiállításának megtekin-
tésével. Az élmények megbeszé-
lésére szakember társaságában, 
finom tea mellett lesz lehetőség.
IDŐPONT: 2011. június 22. 10–12 
óra között. HELYSZÍN: Ludwig 
Múzeum, 1095 Budapest, Komor 
Marcell u. 1. BELÉPŐ: 300 Ft/fő.
FONTOS! A csoportos belépés mi-
att a részvétel előzetes jelentke-
zéshez kötött. Jelentkezni a 372-
4636, telefonszámon vagy szemé-
lyesen a 60+ Programközpontban 
(XI. Zsombolyai u. 6., hétköznap 
9–14-ig) lehet június 20-áig. Sze-
retettel várjuk Önöket!

Nyéki Imre Uszoda
TORNA: Hétfőn, szerdán: 19 óra-
kor. Kedden, csütörtökön: 8–10 
órakor. Pénteken: 9 órakor
VÍZIGIMNASZTIKA: Hétfőn, szer-
dán, pénteken: 14 órakor 
ÉRDEKLŐDNI: 
208-4025/119 mellék

A 60+ PROGRAMOK CÍMEI: Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes utca 45–47.    Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugra-
tó u. 9.    Kelenvölgyi Közösségi Ház, Kardhegy u. 2.     Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.

Programok a 11. kerületben
június 15.–június 30.

A KERÜLET BŐVEBB PROGRAMAJÁNLÁSÁT MEGTALÁLJÁK A WWW.UJBUDA.HU HONLAPON 

LŐRINCZI GERGELY: 
NÁLAD MI VERI KI 
A BIZTOSÍTÉKOT?
MEGNYITÓ: JÚNIUS 15. 
19 ÓRAKOR
Három Hét Galéria 
(Bartók Béla út 37.)
A kiállítás 18 év felettieknek 
ajánlott.

MÁGA ZOLTÁN HEGEDŰ-
MŰVÉSZ JÓTÉKONYSÁGI 
KONCERTJE A PETŐ 
INTÉZET GYEREKEIÉRT
JÚNIUS 16. 19.00–20.30
Szent Imre-templom 
(Villányi út 19.)
A belépés díjtalan, az adományo-
kat a helyszínen fogadják.

A zene, az kell!
A JAZZ AND MORE ÉS 
MAGÓCS OTTÓ ESTJE
JÚNIUS 18. 18 ÓRA
Tető Galéria (Ecsed u. 13.)
Belépőjegy: 1500 Ft

ÚJBUDAI KERÉKPÁROS 
(GÖRKORCSOLYÁS, 
ROLLERES) TEKERGÉS
JÚNIUS 19.
Indítási állomások: Kamaraerdő 
Ifjúsági Park, Gabányi csar-
nok (Hauszmann Alajos utca), 
Campona. Nevezés folyamatosan 
9–12 óra a helyszíneken. Nevezési 
díj 18 év alatt, nyugdíjasoknak 
nincs, 18 év felett 500 Ft

SZEGEDI DIVATISKOLA 
VÉGZŐS HALLGATÓINAK 
KIÁLLÍTÁSA
MEGTEKINTHETŐ JÚNIUS 
VÉGÉIG 10–18 ÓRA KÖZÖTT
Budai Klub-Galéria 
(Budafoki út 9–11.)

„Hej, Dunáról fúj a szél...”
KÉZMŰVES FOGLALKO-
ZÁS: TUTAJKÉSZÍTÉS
JÚNIUS 24. 17 ÓRAKOR
FSZEK Karinthy Frigyes Könyv-
tára (Karinthy Frigyes út 11.)

Kalandok a budai 
retróbázison
TÖLTSD AZ ÉJSZAKÁT A 
MŰSZAKI TANULMÁNY-
TÁRBAN!
JÚNIUS 24. 16–23 ÓRÁIG
részletes program: www.omm.hu
Prielle Kornélia utca 10.

Liszt: Szent Szaniszló 
oratórium – bemutató
TAVASZI HANGVERSENY 
A CISZTERCI SZENT IMRE-
TEMPLOMBAN
JÚNIUS 26. 20.00 ÓRAKOR
Villányi út 25.
A magyar EU-elnökség hivatalos 
programja

BENKŐ MÁRTON–
EMLÉKVERSENY
JÚNIUS 26. 10 ÓRÁTÓL
FMH (Fehérvári út 47.)
A belépés 6 éves korig ingyenes.
Információ: Sárosi Boglárkánál 
a 203-3868-as számon, a 115-ös 
melléken

RAKTÁR-TELEPHELY
Budapest XI. kerület Kőérberki úton, a 
Balatoni út és M7-es autópálya között 

bérbeadó raktárépületek, 240nm, 135nm, 
88nm és további kisebb, raktárhelyiségek 

egyben vagy külön-külön is.
Felújítandó Iroda bérleti lehetőség is van 

12–200 nm.
2ha-os terület, rajta 5000 nm össz. 
épület, 24 órás porta szolgálattal.

Tel: 06 30 9614962

Vasárnap ritkán látott izgal-
makat követően győzött a 
kerület serdülő korosztályú 
baseballegyüttese a tavalyi 
bajnok Érd Giants kölyökcsa-
pata ellen. 

A MAFC Újbuda Rangers ifjú ba-
seballosai hosszabbításban érték el 
a végső, 8:7-es eredményt. Ez azért 
is kiemelkedő teljesítmény – amel-
lett, hogy a bajnok ellen győzni 
mindig nagyszerű fegyvertény 
–, mert az újbudai srácok többsége 
alig néhány hónapja kezdte meg az 
edzéseket.
 A munka természetesen foly-
tatódik – immár három amerikai 
edző irányításával és egyre több 

Bajnokot vert a MAFC baseballcsapata

hazai szakember bevonásával. 
Az alapítók szándékai szerint az 
akadémiai program már ebben 
az évben száz feletti kerületi gyer-

Újbuda Rangers vs. Érd Giants

mek részvételével, valamint több 
korosztályos kiemelt csapat folya-
matos hazai és külföldi versenyez-
tetésével számol. V. M.

Újbuda Önkormányzata a társasházak részére ingyenesen 
biztosítja a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló 
tárolóedényeket. A szelektíven gyűjtött hulladékot az FKF 
Zrt. hetente térítésmentesen szállítja el. A szelektív gyűj-
téssel jelentős mértékben csökkenthető a hagyományos 

kommunális hulladék elszállítására költött összeg!
Jelentkezni lehet a 372-46-84-es telefonszámon.

Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés

Az egyházi programokat teljes terjedelmükben 
megtekinthetik a www.ujbuda.hu oldalon.
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Idén is megrendezték a Budapesti 
Kerületek Foci Tornáját, ezúttal május 
utoló szombatján. A tornán olyan 
focibarátok léphettek pályára, akik 
betöltötték 25. életévüket és közalkal-
mazottak vagy köztisztviselők. Az ese-
ményre mind a 23 kerület és a főváros 
válogatottja is benevezett.

Az eseményt először 2009-ben rendezték 
meg, már akkor 20 csapat sorakozott fel 
az ünnepélyes megnyitón, 2010-ben pedig 
22 együttes mérte össze erejét és tudását. 
A tornának a III. kerületi TUE Sportköz-
pont adott otthont. A főváros immár jegy-
zett sporteseményének fővédnöke Tarlós 
István, Budapest főpolgármestere, véd-
nöke és házigazdája ezúttal is Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere volt. 
 Az idei megmérettetés – minden két-
séget kizáróan – részvételi rekordot ígért, 

és így is történt. A 23 csapat népes szur-
kolótáborral érkezett a helyszínre. Május 
utolsó szombatja más újdonsággal is szol-
gált, mégpedig a „Polgármesterek Talál-
kozójával”, akik ilyen sportos környe-
zetben még aligha válthattak szót egy-
mással, de nem is drukkolhattak együtt 
kerületi csapatuk sikeréért. Jó néhány 
csapatnál az adott kerület polgármestere 
is beállt, hogy rúgja a bőrt. Kerületünk 
csapatát Hoffmann Tamás polgármester 
és Kerékgyártó Gábor kabinetvezető-he-
lyettes erősítette.
 Két éve a XII. kerületieknek köszön-
hetően budai siker született, tavaly  a pesti 
oldal a XVII. kerület révén visszavágott. 
Tudni lehetett, hogy a címvédők nagyon 
készültek az idei tornára, az edzések meg 
is hozták az eredményt, hisz idén is sike-
rült felülkerekedniük a többi csapaton.

Szalai

Harmadszor húztak futballcipőt

A 2010/2011 BPI Fiú Futsal U–15 baj-
nokságon első helyen végzett az újbudai 
csapat, vagyis budapesti bajnokok 
lettek. Az évad NB I Fiú Futsal U–15 
bajnokságán pedig a harmadik helyet 
szerezték meg, és csak hosszabbításos, 
nagy csatában maradtak le a döntőről. 
A csapat edzője Márkus Ákos. Még tar-
tanak az U–17 és U–19 NB I Fiú Futsal 
bajnokságai, az ott indult újbudai csa-
patoktól is szép eredményeket várnak.

Bajnok az újbudai 
futsalcsapat!

Több mint száz éve ismerünk olyan 
vállalkozó kedvűeket, akik kaland-
vágyból, a győzelem mámoráért vagy 
valamilyen személyes okból át akarják 
úszni a Balatont. A magyar tenger 
meghódítására idén is akad bőven 
jelentkező, sőt, ezúttal kerületünk 
külön csapattal indul, várhatóan óriási 
létszámmal.

A Nyéki Imre Uszoda már második éve ad 
otthont a Balaton-átúszók felkészülésének. 
Legutóbb az egyéni sportolók versenyét 
rendezték meg, amelyen kortól és tudás-
szinttől függetlenül bárki elindulhatott, és 
értékes díjakat is nyerhetett. A hobbiúszók 
megmérettetése azonban csak bemelegítés 
volt, az indulni szándékozók egy héttel ké-
sőbb a 2000 méteres felkészítő versennyel 
bizonyíthatják be, képesek lesznek-e meg-
tenni az 5,2 km-es balatoni távot. 
 A Balaton-átúszás kerületi csapatának 
szervezője, Junghausz Rajmund önkor-
mányzati képviselő arról tájékoztatott, már 
ötvenen jelentkeztek az újbudai Balaton-
átúszók közé, de azt reméli, legalább szá-

zan ugranak majd vízbe a kijelölt napon. A 
július 2-ára tervezett akcióra minden olyan 
sportos kerületit várnak, aki hosszú távon 
is kipróbálta már magát, hiszen a Révfülöp 
és Balatonboglár közötti szakasz leúszása 
komoly felkészülést igényel.
 A nagy eseményre csapatban készül-
hetnek fel a résztvevők, és közös utazásra 
is lehetőség lesz. – Azt szeretnénk, ha az 
iskolástól a nagypapáig minden korosztály 
együtt élhetné át ezt a felemelő élményt. 
Családokat, baráti társaságokat és mun-
kahelyi közösségeket is várunk, olyanokat, 
akik már átúszták a Balatont, és olyanokat 
is, akik most jönnének először – mondta 
el lapunknak Junghausz Rajmund.
 A szervezők ügyelnek a biztonságra is, 
a rajt után 20–30 méterenként hajók vigyáz-
nak a versenyzőkre. Ha menet közben valaki 
úgy érzi, pihennie kell, kiszállhat ezek egyi-
kére, és kis idő után folytathatja az úszást. A 
képviselő – aki maga is megpróbálkozik a 
távval – 10–15 esztendeje minden évben el-
határozza, hogy átússza a magyar tengert. A 
Balaton-átúszásra június végéig lehet jelent-
kezni Junghausz Rajmundnál.

T. D.

A júliusi Balaton-átúszásra 
készül a kerület

A reménybeli Balaton-átúszók a Kondorosi úton készülnek a kalandra

Családokat, közösségeket is várnak

Budapesti Kerületek Tornája

Baráti mérkőzéssel vette kezdetét  
a szenior asztalitenisz-bajnokság
Harmadik alkalommal rendezték 
meg az újbudai 60+ asztalitenisz-
versenyt. A sportág egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend a XI. kerü-
letben, így a június 9-i megméret-
tetésre is szép számmal érkeztek a 
sportolók és a nézők. Az esemény 
Tauber Zoltán paralimpikon aszta-
liteniszező és Zwickl Dávid váloga-
tott sportoló baráti mérkőzésével 
vette kezdetét. A két generációt 
képviselő bajnokok azzal a szán-
dékkal érkeztek, hogy a sportágat 
még ismertebbé tegyék az újbudai 
lakosság körében.
A résztvevők kerületi amatőr és 
kerületi versenyző kategóriában 
mérhették össze tudásukat. Az 
asztalitenisz az egyik legjátéko-
sabb sport, nem igényel különö-
sebb fizikai erőnlétet, ugyanakkor 
rendkívül jó hangulatot biztosít. 
A szurkolók egy felejthetetlen 
csütörtök délutánt tölthettek el 
együtt a Hauszmann Alajos utcai 
csarnokban, a győztesek pedig 
érmekkel, oklevelekkel és trófe-
ákkal térhettek haza.

NYÁRÚJBUDAI 60+


