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Gyermekkórház

Állatos majális

Teniszakadémia

Dr. Badacsonyi Szabolcs szerint
lehetséges a Budai Gyermekkórház helyzetének rendezése, de
a tévhiteket el kell oszlatni.

A HEROSZ állatvédő egyesület
nyílt napot tartott, ami egyben
a náluk örökbe fogadott állatok
és gazdáik találkozója is volt.

A 2004-ben alapított Temesvári
Andrea Tenisz Akadémia ez
évtől kerületünkben működik.
Az alapítóval beszélgettünk.

interjúnk a 3. oldalon

cikkünk a 7. oldalon

írásunk a 12. oldalon

Sebhely tűnik el
Újbuda testéről

Szent György-napi rendőrbál

Dömök Viktória

Az egykori Kinizsi-laktanya helyén
sokáig csak leromlott épületek, parlagfű és sivár betonkerítés volt. Most
azonban megindult a terület beépítése. A Sasad-liget lakópark alapkövének
lerakásával egy emberi léptékű épületekkel, változatos méretű lakásokkal
felépülő lakónegyed született meg.

SASAD-LIGET: Az alapkőletétel pillanata

A beruházó, a Biggeorge’s-NV Zrt. a területen – a Beregszászi út mentén –, a Beregszászi út és Gazdagrét között 2008 nyaráig
öt épületben 215 lakást épít fel, a hozzájuk
tartozó mélygarázsokkal, tetőkertekkel.
Természetesen addig elkészülnek a kül-

ső burkolatok, a zöldfelületek, valamint a
járdák. A második ütemben további 248
lakás épül majd.
Az épületek színvonalas kialakítására
garanciát jelent, hogy az építész Zoboki
Gábor, a Művészetek Palotájának tervezője. Zoboki Gábor az alapkőletételen
elmondta, hogy a cél nem egy sablonos
lakópark kialakítása volt, hanem egyedi
épületeket, egyedi lakásokat tervezett. Ennek eredménye, hogy a lakások mindegyikének fantasztikus lesz a kilátása, nem a
másik négy épület valamelyikére néznek,
valamint a belmagasságuk szintén egyedi,
magasabb a ma megszokottnál.
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere
kiemelte: – A Sasad-liget beépítésével eltűnik az a régi sebhely, amely eddig Sasadot,
ezt az igazán nagy presztízsű városrészt
eddig csúfította. Sokat gondolkodtunk, mi
lenne a helyes döntés, milyen típusú építkezés illene ide legjobban. Mint várospolitikus örömmel látom, hogy a beruházónak sikerült megtalálnia azt a koncepciót,
amely nem egy sablonos tömbbeépítést alkalmaz, hanem nagy parkban álló, egyedi
épületek harmonikus egészévé varázsolja
ezt a területet. Ennek a térségnek a beépítése ezzel befejeződik.
A mostani lakásépítések teljes mértékben illeszkednek a kerület városfejlesztési
koncepciójához, hiszen egyediek, változatos méretűek, és igen magas színvonalon
épülnek meg. Az új lakónegyed teljesen
beleillik a környezetébe, Sasad-Sashegy
társasházas, családi házas övezetébe.
Domonkos Csaba

Dömök Viktória

Megindult a Sasad-liget lakópark építése

Nem várt sikerrel zárult az ötödik
Szent György-napi jótékonysági bál.
400 vendéget vártak, és csaknem
telt házzal zajlott az esemény. Remek
műsor és kitűnő vacsora mellett szórakozhatott a vendégsereg, ez azonban
nem öncélú volt, hiszen a bál bevétele
a rendőrséget gazdagította.
Hagyomány Újbudán, hogy az önkormányzat kiemelten támogatja a rendőrséget. Ennek egyik eszköze a Szent Györgynapi jótékonysági bál, amelynek bevételéből a kerületi kapitányság technikai
eszközparkját modernizálják. Az eddigi
bálok bevételeiből autókat, rádió adó-vevőket, számítógépeket kaptak a rend őrei.
A mostani bál célja az volt, hogy a rendőrség 18 járőrautóját GPS-berendezéssel

szereljék fel. Czellér Ferenc rendőrkapitány elmondta, hogy a kerületben szolgáló rendőrök nagy része vidékről került
a fővárosba, ezért még nem ismerik kellőképpen a kerületet, viszont igen lényeges,
hogy szükség esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, amihez a navigációs eszköz jó szolgálatot tesz.
A kapitány az ÚjbudaTV-nek nyilatkozva megemlítette, némi aggodalommal
készültek az idei rendezvényre, hiszen látva azt, hogy országos szinten megroppant
a rendőrség presztízse, attól tartottak,
idén kevesebb lesz az adakozni vágyó.
Ezért is volt különösen nagy öröm számukra ez az óriási érdeklődés. A befolyó
összegből egyébként a tervezett 18 GPSrendszeren kívül még más fejlesztésekre
is jut majd.

Tiszavölgyi Melinda nyomozónő lett az év
legjobb újbudai rendőre 2006-ban. A kitüntető díjat a jótékonysági bál alkalmával vette át.

A bál fontosságát jelzi az is, hogy az új országos rendőrfőkapitány, dr. Bencze József
– alig egy nappal a kinevezése után – már
megjelent Újbuda rendőrbálján.
Bíró Ica és Török Dániel, az ÚjbudaTV
műsorvezetője látták el a házigazdai teendőket, a vendégeket pedig az Irigy Hónaljmirigy együttes szórakoztatta.
(d.cs.)

Az 5. oldalon olvashatják interjúnkat
Czellér Ferenc rendőrkapitánnyal

Polgármesternők tanácskoztak Újbudán

TÖOSZ

A lakások mindegyikéből jó a kilátás: nem egymást nézik a házak

Tízezer hagyományos lakás
felújítását támogatja a XI. kerület
A támogatásokról, valamint a nagyobb
kerületi fejlesztésekről Molnár Gyula
polgármester adott tájékoztatást a kerületi társasházi közös képviselők klubjának soros találkozóján.
A gázvezeték- és a kéményfelújítás élvezett elsőbbséget. Összesen 10 590
hagyományos technológiával épített
társasházi lakás felújításához nyújt támogatást Újbuda, mintegy 130 millió
forint értékben. Az idei pályázatoknál
is elsősorban az életveszélyt elhárító
munkák, így a gázvezetékek, valamint
a kémények felújítása élvezett elsőbbséget. Gázvezeték-felújításra 51 pályázat

érkezett. A munkálatok teljes bekerülési összege 134 millió forint, amelyből a
támogatás összege 36 millió forint. Így
a gázvezetékek rendbehozatala 1684 lakásnál történt meg.
Kéményfelújításra 82 pályázat érkezett – ez összesen 2317 lakást jelent –, ezek
teljes bekerülési összege 163 millió forint,
a támogatás pedig itt 44 millió forint.
A többi társasház homlokzat-felújításra, azbesztmentesítésre vagy az elektromos rendszer felújítására nyújtott be
támogatást. Összesen 184 lakóház –
10 590 lakás – nyert támogatást.
D. CS.

Molnár Gyula polgármester, a TÖOSZ elnöke, az önkormányzati szövetség Polgármesternői Tagozatának újbudai közgyűlésén bejelentette, előterjeszti a képviselőtestületnek, hogy a kerületi önkormányzat
csatlakozzon az Európai Charta a nők és
férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló
passzusához, másrészt csatlakozásra buzdította a TÖOSZ-tag önkormányzatokat is. A
polgármester ugyanakkor kezdeményezte
a Gyermekbarát Önkormányzat Díj létrehozását a Szociális és Munkaügyi, valamint
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál, az Idősbarát Önkormányzat
pályázati rendszeréhez hasonlóan. Hangsúlyozta, a díj alapításának aktualitást ad,
hogy ebben az esztendőben 10 éves a gyermekvédelmi törvény. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Polgármesternői Tagozatának közgyűlésére több
mint ötven polgármester asszony érkezett
az egész országból. A közgyűlés témája az
esélyegyenlőség és a gyermekszegénység
elleni küzdelem volt. Újbuda esélyegyenlőségi politikájáról Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester tartott rövid előadást, végül
pedig lezajlott a tagozat tisztújítása.
B. L.

Révész Marianna

A nők egyenlő esélyeiért

Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára az Egyenlő esélyek mindenkinek – Európa év 2007 címmel tartott előadást.

ÖNKORMÁNYZAT
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Görög András képviselő, Molnár Gyula polgármester,
Bács Márton és Lakos Imre alpolgármesterek

önkormányzati képviselő minden hónap
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ)

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

Az MSZP kerületi irodáinak nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 1114
Bartók Béla út 19. (bejárat a Mészöly u.
felől). Tel.: 466-6235; csütörtökön 16–18
óráig. Az MSZP kerületi irodája és a 16.
választókerület választási irodája: 1119
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806, 204-2805;
hétfőtől csütörtökig 10–17.30, pénteken
10–14 óráig. 17. választókerület: 1118
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711; hétfőn és
csütörtökön 16–19 óráig.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

Nyitva tartás: Hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778.

Milyen Albertfalvát szeretnénk?
Közéleti fórumot szerveztek
Alberfalván. Molnár Gyula polgármester, Bács Márton és Lakos Imre alpolgármesterek, valamint Görög András
albertfalvi önkormányzati képviselő
beszélgettek az érdeklődőkkel.
A mára nagy hagyományokkal rendelkező Albertfalvai Napok rendezvényei
között idén is voltak kiállítások, sportversenyek és kultúrtörténeti érdekességek,
színházi előadások, táncbemutatók.
A köszöntőben a polgármester felhívta a figyelmet Újbuda eredményeire,

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:

hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30–
16, kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.
ÚJBUDAI POLGÁRŐR CENTRUM

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik. Tel: 209-3478.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ IRODA

(bp)

Új ügyfélszolgálat a Fecskeházban
A hónap elejétől új helyen, a Fehérvári út
182. szám alatt működik az önkormányzat
albertfalvai kihelyezett ügyfélszolgálata. A
Fecskeház földszinti szolgáltató részén kialakított irodát Lakos Imre alpolgármester adta
át a lakosságnak. Köszöntőjében elmondta,
sokkal jobb körülmények között és szebb
környezetben lehet itt az ügyeket intézni,
mint a korábbi helyen. Lehetőség lesz képviselői fogadóórák tartására is. A megszűnt
ügyfélszolgálat helyén egyébként lakásokat
fognak kialakítani.
Dr. Alliquander Éva osztályvezető tájékoztatása szerint számos olyan ügy van,
amely miatt nem kell majd a környéken
élőknek a Zsombolyai utcai okmányirodába befáradniuk. A tömegközlekedéssel is
könnyen elérhető, új ügyfélszolgálat minden bizonnyal főként az idősebb korosztálynak, és természetesen az itt élőknek
nyújt nagy segítséget.
Az újonnan nyílt irodában
intézhető ügyek:


Bántalmazott, erőszak áldozatává vált,
krízishelyzetben lévő gyermekek és
felnőttek számára készenléti telefon
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.


Fogadóórák, programok

csolatos problémákról. A döntéshozók
elmagyarázták az olykor kellemetlen határozatok szükségességét, amelyeket többnyire megértettek a jelenlévők is. Olyan
érzékeny témákat feszegettek, mint az Albertfalvai Közösségi Ház jövője vagy a tömegsport hiánya. Remélhetőleg sikerül a
szervezők azon elképzelése, amely szerint
az itt élőket be kell vonni az őket érintő
döntések előkészületeibe. Az Albertfalvai
Napok ezen rendezvényének háziasszonya, Sarkadi Nagy Emília, az Albertfalvai
Polgárok Köre elnöke volt.

Nem kell mindenért a Zsombolyai utcába menni

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13–17, kedden 8–11, szerdán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8–12, kedden 14–17, szerdán 8–12, csütörtökön 13–16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583.

mint például a költségvetés egyensúlyának
visszaállítására, a szociális ellátórendszer
igazságosabbá tételére, avagy a szemmel
látható hatalmas léptékű fejlesztésekre. Beszélt a középfokú iskolák megszűnéséről,
s kiemelte, hogy az önkormányzat csak
az alapfokú iskolák üzemeltetéséért felelős, így a középiskolák eddigi támogatása
olyan többlet volt, amit Újbuda magára
vállalt, mindezt úgy, hogy a tanulók több
mint 60%-a nem is kerületi gyermek.
Özönlöttek a kérdések a kerület vezetőire a kutyapiszoktól a járdaépítésig,
illetve az önkormányzati lakásokkal kap-

Révész Marianna

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Általános tájékoztatás az alábbi ügyek
intézéséhez: közterület-foglalás, fordító- és tolmácsigazolvány, okmányügyek (személyi igazolvány, lakcímigazolvány, közlekedés-igazgatás), várakozási engedélyek.
Közérdekű bejelentések: kátyúzás,
utcanévtáblák, zajpanasz, kiszáradt fa,
gesztenyefa-permetezés, közvilágítás,














rólapok biztosítása (pl. lomtalanítás,
kerékpárutak), lakossági képviselői
zöldzsák kiadása.

sebességcsillapítás, játszóterek, kaszálás
stb. témakörökben.
Szociális támogatások igénylése: átmeneti segélyek, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, beiskolázási támogatás,
közgyógyigazolvány, gyógyszertámogatás, időskorúak járadéka, közlekedési támogatás, születési támogatás, ápolási díj,
adósságcsökkentési támogatás, temetési
támogatás.
Helyi támogatás igénylése lakásvásárláshoz, átalakításhoz.
Közműtámogatások igénylése (távfűtés,
víz, csatorna, gáz).
Nyomtatványok biztosítása: a fentieken
túl építési dosszié, útburkolat-bontási
nyomtatvány, közterület-foglalási nyomtatvány, lakcím-bejelentési nyomtatvány,
lakcím fiktívvé nyilvánításához kérelemnyomtatvány, gépjármű adás-vételi
nyomtatvány stb.
Pályázatok leadási lehetősége: Bursa
Hungarica-ösztöndíj, Vicus Közalapítvány stb.
Jogi tanácsadás.
Helyi rendeletek megtekintése.
Fogadóórákra bejelentkezés a polgármesterhez, alpolgármesterekhez, jegyzőhöz.
Egyéb: beadványok átvétele és továbbítása a Polgármesteri Hivatalba, átutalási
megbízások (csekkek) biztosítása, szó-

Mindezekben az ügyekben a Bazsalikom
utca 24. szám alatti kihelyezett ügyfélszolgálathoz is lehet fordulni.
Az Eleven Centerben található kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányirodán
(Rétköz u. 7.) intézhető ügyek:












Általános tájékoztatás.
Beadványok átvétele a Polgármesteri
Hivatal különböző osztályaihoz történő továbbítás céljából.
Ügyfélkapu létesítése.
Személyi igazolvány ügyintézése (kivéve: külföldről bevándorolt, menekült vagy hazatért személy első igazolványa).
Útlevél ügyintézése (kivéve: második
magánútlevél, szolgálati útlevél).
Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyintézése.
Vezetői engedély (jogosítvány) ügyintézése (kivéve: honosítás, pályaalkalmassági vizsgálat, nemzetközi vezetői
engedély).
Lakcímigazolvány-ügyintézés (kivéve:
három hónapnál hosszabb időre külföldre távozó, illetve hazatérő polgárok lakcímügye).
R. M.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

szentimrevárosi
képviselő a hónap első keddjén 15–17
óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat
Könyves Kávézóban (Karinthy Frigyes
út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén
közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf
(06/20/261-8836) helyettesíti.
DEÁK ANDRÁS (KDNP)

Tüntetés a kórháznál

Nyáron
sem állnak le
A Gyógyír XI. Kht. felhívja Újbuda lakosainak
figyelmét, hogy hétvégeken, valamint munkaszüneti napokon Telefonos Információs
Szolgálat áll a kisgyermekes családok rendelkezésére.
A szolgáltatás, melyet a Védőnői Szolgálat
közérdekű, önkéntes tevékenység formájában
lát el, telefonon történő konzultáció és felvilágosítás, mely nem helyettesíti a gyermekorvosi,
-ügyeleti ellátást. Célunk, hogy a szolgáltatást
igénybevevők megfelelő és szakszerű információt kapjanak a hétvégén jelentkező akut problémáikra (egészségi, szociális, mentálhigiénés).
Társaságunk kiemelt figyelmet fordít az
igénybe vevők adatainak védelmére és személyes jogai tiszteletben tartására.

Fodor Miriam

28-án 17 órakor tart fogadóórát, az Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester fogadóórája a hó harmadik hétfőjén 15–
17 óráig a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u.
5.) 307-es tárgyalójában. Képviselői
fogadóóra minden hó első hétfőjén
17–19 óráig a Gárdonyi Géza Iskolában
(Bartók Béla út 27.). Bejelentkezés az
alpolgármesteri fogadóórára az igazgatási és tájékoztatás csoportnál, vagy
telefonon a 372-4577 számon.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester fogadóórája minden hónap harmadik
szerdáján 16–17 óráig a Polgármesteri
Hivatalban (Zsombolyai u. 5.).
Bejelentkezés az igazgatási és tájékoztatási csoportnál személyesen, vagy
a 372-4577-es telefonszámon lehet.
Önkormányzati képviselői fogadóóra
a hónap utolsó szerdáján 17 órakor az
Albertfalvi Közösségi Házban.
június 28-án 17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában
(Mérnök u. 40.).

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll az érdeklődők és rászorulók rendelkezésére
július 4-én, szerdán 17 órától a Mérnök
utca 40. sz. alatti székházában.
ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési és vállalkozási
tanácsadást tart július 4-én, szerdán 17
órától a Mérnök utca 40. sz. alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását július 3-án, 16 órakor tartja a Mérnök utca 40-ben. Itt a
résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk
szintjét, kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják
nyelvtani ismereteiket.
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

Munkahelyi, családi gondok, lelki feszültségek kezelésére krízistanácsadás
minden hónap első szerdáján, legközelebb július 4-én, 17 órától az MSZP
Mérnök utca 40. alatti székházában.
MUNKAÜGYI, MUNKAJOGI TANÁCSADÁS
AZ MSZP-BEN

Az MSZP XI. kerületi szervezete újabb
szolgáltatással, ingyenes munkaügyi,
munkajogi tanácsadással segít a rászorulóknak. Szakértőnk július 4-én, 5
órától várja az érdeklődőket az MSZP
Mérnök utca 40. alatti székházában.
A FIDESZ PROGRAMJAI

Minden hónap harmadik szerdáján
beszélgetés az elnökség, egy-egy választókerületi elnök, és Jankó István elnök
részvételével. A hónap első és utolsó
szerdáján 15–17 óráig munkaügyi tanácsadás; hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás; minden hétfőn és
szerdán angol kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 óráig); Gyere Nagyi Klub a
hó első csütörtökén 10 órától. Ingyenes
internet, kávézó, konzervatív hetilapok,
a Demokrata újság mellékletének megtekintési lehetősége. Információ a 2093439-es és a 06/20/471-4972-es számon.
Cím: XI., Budafoki út 9–11. Nyitva H–
Cs 10–18-ig, péntek 11–17-ig.
MDF–IDF HÍREK

VÉDŐNŐK

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VÁLASZTÓKERÜLET) országgyűlési képviselő június

MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VÁLASZTÓKERÜLET) országgyűlési képviselő

JOGSEGÉLY

A Fővárosi Önkormányzat és a kormány egészségpolitikája ellen szervezett tüntetést a Fidesz
XI. kerületi szervezete. Pesti Imre, a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi Bizottságának alelnöke
szónoklatában hangsúlyozta: a Szent Imre Kórház is kiemelt intézmény, ennek ellenére forrást
vontak el tőle, több mint száz ágyat szüntettek meg. Pesti Imre azt mondta, az egészségügy a
gazdasági káosz és a csőd felé tart. Kupper András pedig úgy fogalmazott, hogy a rossz költségvetési politika oltárán áldozták fel az emberek egészségét.

Elérhetőségeink:
– 06-30-815-2213, 06-30-815-2214
A szolgáltatást igénybe veheti:
– Várandós és gyermekágyas anyák.
– Gyermeket nevelő családok (18 éves korig).
Milyen jellegű kérdésekkel fordulhatnak
munkatársainkhoz:
– Ügyeletes gyógyszertár címe.
– Hívásra kijáró gyermekorvosi ügyeletek telefonszáma.
– Ambuláns gyermekorvosi ügyeletek címe.
– Gyermekügyeletben részt vevő kórházak
(gyermeksebészet, toxikológia, légúti idegentest, pseudocroup címe, telefonszáma).
– Lázcsillapítás.
– Szoptatási nehézségek stb.
– Krízishelyzet a családban.

Június 26. 18 óra: beszélgetés Herényi
Károllyal, az országgyűlési képviselőcsoport vezetőjével „Az MDF 11 pontja
a középosztály megerősítéséért” címmel, az MDF XI. kerületi székházában.
Az MDF kerületi irodája (XI., Bartók
Béla út 61., bejárat a Fadrusz u. felől)
minden hétköznap 15 és 19 óra között várja az érdeklődőket. Az Ifjúsági
Demokrata Fórum helyi szervezete
minden héten kedden 18 és 20 óra között fogadóórát tart az MDF kerületi
irodájában. Dr. Tóth László ügyvéd
minden hónap első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra között ingyenes jogi
tanácsadást tart a pártszékházban.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bartók
B. út 96.) az ingyenes jogi tanácsadás
augusztus 21-ig szünetel. Kerekes Péter
metafizikai pszichoterapeuta ingyenes
lelkisegély-tanácsokat ad, és önvédelmi
oktatást tart. Jelentkezés a 06/30/3844873-as mobiltelefonon.
JOBBIK-KAPCSOLAT

Magyar Mérce és ingyenes kiadványok
a Jobbik Magyarországért Mozgalom
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488) A párt hírlevelére a http://ujbuda.
jobbik.hu honlapon lehet feliratkozni.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Irodánk hétköznap 10–16, pénteken
10–13 óráig tart nyitva (Bartók B. út 79.).
Ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár!
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KERÜLET

Nem küldünk el senkit, aki a segítségünket kéri
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KÓRHÁZ

A járóbeteg-ellátás zavartalan a Budai
Gyermekkórházban



Először nyugtassuk meg a szülőket.
Mi az, ami nem változott?

meltek. Ez azért fontos, mert sokszor halljuk azt vissza, hogy a háziorvos nem mer
ide beutalót írni, mert azt hiszi, megszűntek
ezek a szolgáltatások. Újdonság, hogy létrehoztuk a rehabilitációs osztályt, ahol országos szinten hiánypótló, komplex ellátást
tudunk nyújtani. Ez a mozgásszervi, neurológiai és pszichiátriai rehabilitáció hetven
ággyal működik.


Kérdés, hogy miből lehet ezt finanszírozni.
Az egyik megoldás az összevonás, a másik
az, hogy a gyermekkórházat működtető
kht.-t részben vagy egészben értékesíti a
főváros. A tőkebevonással mindenki jól
járhat, hiszen az önkormányzatnak és a
kórháznak is a fejlesztés hoz a legtöbbet, és
megszabadulnának egy veszteséges cégtől.


De mi lesz a kórházzal? Összevonják?

Elvi döntés szól arról, hogy összevonják
a három észak-budai kórházat (tehát
a Budai Gyermekkórházat, a Szent
János Kórházat és a Szent Margit
Kórházat), de a végső szót a június végi ülésen mondják ki. Mi azt
szeretnénk, hogy a gyermekellátás
egy centrumba kerüljön, egy helyen
legyen a járóbeteg-ellátás, az aktív
fekvőbeteg-ellátás és a rehabilitáció.

A járóbeteg-szakrendelésben nem történt módosulás április elsejével.
Változatlan formában
működik azokon a
területeken is, amelyek
korábban a megszűnt
műtéti osztályok
mellett üze-

Hol teremthetők meg
ennek a feltételei?





Dömök Viktória

Szerintünk a legjobban itt, de a jelenlegi
struktúrában nem lehet elhelyezni egyik
helyen sem. Tehát ha
ez a döntés születik,
akkor is hosszabb
ideig széttagoltan
fog funkcionálni az
el látás.

Az ÚJBUDA újság
nyári megjelenései

Rózsa Melinda

Lehűtik a Combinókat

Rendkívüli testületi ülés

Új eseti bizottság alakul

18., AUGUSZTUS 15., AUGUSZTUS 29. ÉS
SZEPTEMBER 12.

Dömök Viktória

A már megszokott, négyoldalas mellékletünkkel legközelebb augusztus
15-én jelentkezünk. A témája az iskolakezdés. Töltse kellemessen a
nyarat az Újbudával!

A Fidesz által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen a képviselők viszszavonták az eseti bizottság létrehozásáról szóló korábbi határozatot.
– Ennek lényege az volt, hogy a szocialista
frakcióvezető mellett az SZDSZ, az MSZP

Idén is megrendezték a pedagógusok hagyományos
évzáró mulatságát, a Pedagógus Estet, melynek
ezúttal is a Kamaraerdei Ifjúsági Park adott otthont.
Először Molnár Gyula polgármester köszöntötte a
vendégeket, őt Csonka András követte a színpadon,
majd Keleti Andreával táncra is perdült. Az est folyamán a Calypso együttes zenélt, hozzájuk csatlakozott
meglepetésvendégként Bács Márton alpolgármester,
aki énekhangjával erősítette a csapatot. A kerületi
képviselők is tiszteletüket tették a bálon, többek
között Veresné Krajcár Izabella, Tóthné Vécsei Éva,
Szabó Vilmos és Józsa István is megjelent.

Kellett már beteg gyermeket elküldeniük
azért, mert nem volt fedezet a kezelésére?

Csak olyan beteget kellett máshová irányítanunk, aki nem csak sürgősségi,
aktív fekvőbeteg-ellátásra is szorult. A
járóbetegeknél nem kell korlátoznunk a
kapacitást, a költségeinkben döntő rezsit
és béreket akkor is ki kell fizetni, ha kevesebb a beteg. Elvünk, hogy nem küldünk
el senkit, aki a segítségünket kéri.

Kedves Olvasóink!
Újságunk a nyáron az alábbi időpontokban jelenik meg: JÚLIUS 4., JÚLIUS

ÖNKORMÁNYZATA

Mennyi pénzre lenne szükség a fejlesztéshez?

Az előzetes hatástanulmány szerint akár a
Budai Gyermekkórház, akár a János lenne
a helyszín, 400-500 millió forint kell, de ha
erre a célra kialakított gyermekgyógyászati
központot szeretnénk, akkor az új épületszárny költsége mintegy másfél milliárd
forint volna. Jelenleg a fővárosnak erre 500
milliója sincs. Mi csak javaslatokat tehetünk, a végső döntés a tulajdonos kezében
van. Egyelőre megfelelő biztosíték kellene
arra, hogy nem omlik össze a járóbeteg-ellátás… Most még stabilizálható a helyzet,
de ha nem sikerül változtatni a feltételeken,
működésképtelenné válhatunk…

és a kormánypártok testületi többségét
biztosító MDF-es alpolgármestert választották be az ingatlanügyeket vizsgáló 6 fős
bizottságba – mondta Kupper András, a
Fidesz frakcióvezetője (képünkön). Hozzátette: – a polgármesternek a következő
testületi ülésen a kormánypárti túlsúly
helyett valódi paritásos alapú és alpolgármesterek nélkül működő eseti vizsgálóbizottságra kell javaslatot tennie, az ellenzék
által vitatott jogszerűségi ingatlanhasznosítások tisztázására.
A frakcióvezető elmondta azt is, hogy
a rendkívüli ülés napján oka fogyottá vált
egy másik beadványuk, mert Fodor Vince MDF-es alpolgármester május végével
megszüntette az alpolgármesteri funkciójával összeférhetetlen gazdasági társasági
tisztségét, visszafizette a fél éven át jogszerűtlenül felvett tiszteletdíjat. Azt azonban, hogy a jogszerűtlen állapot fél éven át
tartott, a testület határozatban nem tudta
megfogalmazni, mert a kormánypártok
nem vettek részt a szavazásban, így határozatképtelenné vált az ülés.
TBG

Már a Combinók megérkezése előtt
felrótták a BKV-nak és a főváros vezetésének, hogy a 40 új villamosba nem
rendeltek légkondicionálót. A cég ellenérve az volt, hogy a szerelvények sokáig
állnak a megállókban, nagy felületűek
az ajtajaik, ezért nehéz lehűteni az utasteret. A villamosokba szereltek ugyan
nagyteljesítményű ventillátorokat, ezek
viszont csak cserélik a levegőt, nyáron
pedig a külső meleget fújják be.
Mivel a Combinókon az átlagosnál jóval fülledtebb a levegő ebben
az évszakban – különösen csúcsidőben –, a BKV tesztet kezdett 3
villamoson. Az egyiken az eddiginél kétszer több nyitható ablak
lesz, így a menetszéllel sokkal
több friss levegő jut be az utastérbe. A másikon ventillátor szívja el a
párás, forró levegőt, a friss levegő a
nyitott ablakokon jut be a villamos
belsejébe, a harmadik középső
egységébe pedig klímaberendezést
szerelnek. A tapasztalat alapján
döntik el, hogyan alakítják majd
át az összes villamost. Az utasok
a tesztjárművekbe helyezett sza-

vazólapokon és a BKV honlapján írhatják le véleményüket.
A közlekedési vállalat már korábban is került hasonló helyzetbe. A 7-es
vonalán járó Volvo buszokba sem rendelt légkondicionálót. A nyitható ablakok is kicsik voltak, ezért nagyon fullasztó volt a levegő az új csuklósokon.
A buszokba a lengyelországi gyárban
utólag szerelték be a klímaberendezést.
(gp)

VIDÁM CSALÁDI HÉTVÉGE GAZDAGRÉTEN

PÉNTEK, június 22.
19:00 Lovasbemutató
21:00 MÁGLYAGYÚJTÁS
20:00 New Orleans hangulata.

SZOMBAT – VASÁRNAP, reggel 10 órától

Szentivánéji máglyagyújtás, szalonna- és
pecsenyesütés

Családi és gyermekprogramok  pónilovak  tréfás
vetélkedők  vendéglátás  kézműves vásár  Suzuki
Plusz, Ford-Volvo Ivanics autó bemutatók  kozmetikai
és biztonságtechnikai bemutatók  UPC sátor  egészségügyi sátor  Újbuda 11 Kht. információs sátor

A Muzsikus Kávéház Jazz Clubjának vendégei:
Fritz József klarinét, Gáspár Pál ének, bendzsó.

Az Újbuda Önkormányzata
információs sátra 13-19
óráig mindkét napon rendelkezésükre áll.

SZOMBAT, június 23.
15:30 Mazsorett bemutató
15:45 BÁBSZÍNHÁZ – Aranybalta

VASÁRNAP, június 24.

15:30 Mazsorett bemutató
15:45 BÁBSZÍNHÁZ
A kisleopárd és a kiszsiráf barátsága

Domonkos Béla előadásában

16:30
17:30
17:40
18:20
19:00
19:30
20:00
21:00

Don Attila Band
Ajándéksorsolások
PALCSÓ TAMÁS
Zeus és barátai
AUTH CSILLA
SZEKERES ADRIENN
MARY ZSUZSI
TROTZBLECH Kapelle
Bad Cannstattból

A családi hétvége fővédnöke: MOLNÁR GYULA polgármester

Egész
Polarizáltségünkért:
rendszer bfényterápiás
em
tanácsadáutatása,
s.

Domonkos Béla előadásában

GAZDAGRÉT, a Frankhegy és Torbágy utca közötti park

2007. június 23–24.

16:30
17:30
17:40
18:30
19:00
20:00

Ölveti Blues Band
Ajándéksorsolások
Chameleon Big Band
SZANDI
KOMÁR LÁSZLÓ
VEGAS SHOWBAND

Állat o
gató
díjmentesim
s játszóh,á
vidámpark z,

www.ujbuda.hu

Dömök Viktória

Dr. Badacsonyi Szabolcs, a Budai
Gyermekkórház ügyvezető igazgatója
szerint több lehetőség is van a budai
gyermekgyógyászat helyzetének rendezésére. Azzal azonban tisztában kell
lenni, hogy pénz nélkül nem megy.
A kórház azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy szeretne eloszlatni
néhány tévhitet.

Pedagógusbál

ÖNKORMÁNYZAT / PÁRTOK

4

Párbeszéd Napja a szocialistákkal
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A cél érdekében türelemre van szükség

Politikától sem mentes délután A reformot folytatni kell

A meleg elől a fák árnyékába menekülve bírom szóra a polgármestert. Szerinte
az emberek minden probléma ellenére
megértőek, pedig bizonyos szempontból
elszenvedői a reformoknak. A Párbeszéd
Napja témái közül kiemelte a közterületek állagának kérdését: hiába kezdtek el
nagyszabású programot ezen a területen, a
kerületiek még többet várnak. Ehhez azonban további forrásokra lesz szükség, és erősíteni kell az ellenőrzést is. A másik fontos
téma a lakásügy volt.
Molnár Gyula arról
tájékoztatott, hogy
sajnálatos módon az
önkormányzat nem
tud eleget tenni minden kérésnek, hiszen
kicsi a lakásállomány,
de sikeresnek értékelte az olyan kezdeményezéseket, amelyek
segítik a fiatalok lakáshoz jutását, ilyen
például a Fecskeház
működtetése. Komoly gondot jelent
azonban a lakás- Balról Józsa István (MSZP) országgyűlési képviselő, az egyik szervező
igénylők nagy száma,
különösen azért, mert ezek mögött súlyos deklődnek lakásügyekben, jelentős százaproblémák, nehéz emberi sorsok húzódnak. lékban vannak vidékről felköltöző, albérA harmadik kérdéskör, amellyel kapcsolat- letben élő családok. A szociális ügyek és
ban többen fordultak a polgármesterhez, a leginkább a gyógyszertámogatás kérdése
közbiztonság volt. Ő úgy látja, teljesen ért- is folyamatosan napirenden van. Az erről
hető igény az, ha az emberek több és látható érdeklődőknek a képviselő azt tanácsolja,
rendőrséget szeretnének.
forduljanak a Vicus Alapítványhoz, innét
Miközben társalgunk, egy idősebb juthatnak kiegészítő támogatáshoz azok,
hölgy lép a polgármesterhez a rendezvényt akik néhány száz forint plusz miatt kiesdicsérve. Még sok hasonlót szeretnénk, nek a törvényileg támogatottak köréből.
mondja. A sátorban pogácsával, üdítővel,
Slágertémának számít még a parkok
kávéval és sörrel kínálják a résztvevőket. tisztasága és a Skála-beruházás – és ahogy
Az asztalok mellé bárki letelepedhet, be- körbe nézek, a hűsítős pult is...
szélgethet, nem futnak el előlük a politikuRózsa Melinda

John Emese fővárosi frakcióvezető, az
SZDSZ országos ügyvivői testületének
tagja tartott előadást június elején a
Liberális Klubban a fővárosi közgyűlés
működéséről.
Megválasztásával kapcsolatban elmondta, nyíltan nem merült fel másnak a neve
frakcióvezetőnek, és bár ő korábban nem
dolgozott önkormányzati területen, ez
nem jelent gondot, mert ez nem szakmai
megbízatás, hanem politikai. Szakpolitikusokkal az SZDSZ jól áll a fővárosban,
majdnem minden területnek van hozzáértő felelőse. Aggodalom inkább azért volt
benne, mert a többi frakcióvezető mind 50
év feletti férfi, köztük volt polgármesterek
– Tarlós István, Steiner Pál –, és nehéz volt
az irántuk érzett tiszteletet félretenni. Ám
ahogy egy hétvégi képzésen a tréner javasolta a képviselőnőnek, ezt a körülményt
el kell felejtenie.
A hivatali ügyintézést vontatottnak
tartja John Emese: „amit meg akarnak
oldani, azt meg is oldják, amit nem, azt
nem”. Az oktatási osztály azonban nagyon rugalmas, és nagy segítséget jelent
a munkájában. Az ügyek intézését lassítja
az is, hogy csak egyfős többsége van a kormányoldalnak a közgyűlésben.
A legtöbbet a közlekedésről beszélnek, a frakcióvezető szerint túl sokat is.

Úgy látja, hiányzik a közgyűlés munkájából a női gondolkodás. Nem a dugók miatt nem kellően élhető ez a város, hanem
azért, mert koszosak az aluljárók, nincs
elég szemetes. A politikusok ritkán járnak

Dömök Viktória

sok. Odébb gyermekprogrammal várják a
legkisebbeket, Mohai Tibor előadóművész
vezetésével. Az MSZP udvara gyakorlatilag megtelt, több százan jöttek.
Sok az MSZP-tag a megjelentek között,
és akadnak olyanok is, akik ezután lesznek
aktivistává. Az egyik asztalnál mindjárt
négy környékbelit is találunk, akik épp
most töltötték ki a belépési nyilatkozatot.
„Szószólójuk” Bíró Margit, aki elmondta,
olvasta az újságban, hogy lesz ez a rendezvény, és úgy érezte, itt a helye. Ő már
nyugdíjas, sok a szabadideje, úgy gondolja,
hasznára tud válni a szocialista pártnak. –
Pont most, amikor mindenki a kormányt
szidja? – kérdezem. – Azért lépek be, mert
meggyőződésem, hogy jót akarnak, és
nem mocskolódnak – válaszolja.
A jelenlévő képviselők közül Budai
Miklós kerül elém legelsőnek. Ő is megerősíti a polgármester szavait, sokan ér-

Révész Marianna

Az MSZP kerületi szervezete családi
programot rendezett. A nagy hőség
ellenére sok érdeklődő kereste fel a
Mérnök utcai székház udvarát, ahol
kötetlen beszélgetésekre nyílt
lehetőség több helyi politikussal.
Az eseményen részt vett Molnár Gyula
polgármester és a kerületi szocialista
képviselők is.

nem lehet tudni, milyen lesz a szakképzési
rendszer 10 év múlva.
Az egészségügyet illetően elmondta: –
az emberek még nem látják át a rendszert,
nem értik a racionalizálás lényegét, csak az
összevisszaságot tapasztalják. Türelemre
van szükség, hiszen nem alakul át minden
egyik napról a másikra, a változtatások
hasznát majd két év múlva lehet látni. A
reformot pedig folytatni kell, mégpedig a

Liberálisok egymás közt – Hajdu, John, Balázs

az utcán, felsőkategóriás, légkondicionált
autóval közlekednek, ezért nem veszik észre az ilyen problémákat. Ebben az évben
ráadásul még kevesebb pénz jut takarításra és növényültetésre, mint tavaly.
A képviselőnő szerint az oktatás területén szeptembertől nyugalom lesz a fővárosban, de még nincs kész a reform, és

több-biztosítós rendszer kiépítésével, mert
ha ez nem valósul meg, akkor félmunkát
végeztek. Ha erről nem tudnak megegyezni a szocialistákkal, a megoldás akkor sem
a koalícióból való kilépés. Az első feladat
ebben az esetben egy helyzetértékelési forgatókönyv kidolgozása lesz.

R. M.

Példamutatással felkelteni a társadalmi érdeklődést

ALAPÍTVÁNY

Milliós támogatás a mozgássérülteknek
Együttműködési megállapodást írt alá
május 31-én Szölőssiné Földesi Erzsébet,
a Budapesti Mozgássérültek Egyesületének elnöke és dr. Lovassy Tamás,
a Demján Sándor Alapítvány elnöke.
Ennek értelmében az alapítvány öt éven
keresztül évi 4 millió forint támogatásban részesíti az egyesület működését.
A Budapesti Mozgássérültek Egyesülete
több tízezer fogyatékos részére nyújt elengedhetetlen támogatást a házi ápolástól a
rehabilitációs szolgáltatásig, az országos érdekvédelemtől a munkaképességet biztosító szakképzésekig. Az egyesület a maga le-

hetőségeivel kíván segíteni tagjainak és valamennyi rászorulónak, ám a megszorító
intézkedésekkel járó korlátozások az alapvető fontosságú segítő szolgáltatásokra is
kiterjedtek. A Demján Sándor Alapítványnyal aláírt együttműködési megállapodás
lehetővé teszi, hogy az egyesület folytathassa, sőt, némileg bővítse azon szolgáltatásokat, amelyeket már eddig is biztosított
a rászoruló fogyatékos embertársainknak.
A Demján Sándor Alapítvány 1994. évi
megalapítása óta elsősorban az oktatás, a
kultúra, a magyar szellemiség értékeinek
megőrzését és fejlesztését tűzte ki célul. A
társadalmi változásokkal együtt haladva

az alapítvány is igyekezett alkalmazkodni
a megváltozott körülményekhez. A megszorító intézkedések számos társadalmi
csoportra kiterjednek, és sok civil szervezetet hoztak nehéz helyzetbe. Emiatt az
alapítvány fokozottabb hangsúlyt szeretne
fektetni a szociális támogatásokra. A fogyatékos embertársaink életminőségének
javítását, helyzetük jobbá tételét célzó támogatással az alapítvány elsősorban azt
akarja elérni, hogy az életük ténylegesen
javuljon, másrészt pedig követendő példát szeretne mutatni másoknak, akikben
megvan a hajlandóság a segítésre.
F. A.

Sasad Resort

A XI. kerületben az átlagnál gyorsabban
el lehet adni az új lakásokat

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

Az új lakóparkok építtetői számíthatnak
arra, hogy azok a fővárosi panellakók,
akik megfelelő jövedelemmel rendelkeznek, új építésű lakást vásárolnak a
jövőben. A statisztikai adatok szerint
lakótelepen él a budapestiek több mint
egyharmada, és a felmérések szerint
minden negyedik család azt tervezi,
hogy a jövőben elköltözik jelenlegi lakhelyéről. Ilyen szempontból a XI. kerületi befektetőknek van a legnagyobb
esélyük arra, hogy az átlagnál gyorsabban eladják lakásaikat. A kerületben 67
ezer lakást tartanak számon, közülük
minden harmadik panel. – olvasható
a 10 milliárd forint beruházással épülő
Sasad Resort közleményében.
A tehetősebb panellakók mellett, az újlakásokat építtetők számíthatnak azok
vásárlására is, akik bérbe kívánják adni
ingatlanjaikat a jobb módú cégvezetőknek. Ennek oka, hogy fejlesztések sokasága jellemzi a XI. kerületet. Itt található
például a kutatásfejlesztés színe-java, a
budapesti egyetemek kétharmada, s új
jelleget adott a kerületnek az Infopark,

valamint azok a további irodaházak,
amelyek a kerületben, vagy a közeli
autópálya mellett helyezkednek el. Az
itt megtalálható cégek jelentős része
számítástechnikával, szoftverfejlesztéssel, illetve telekommunikációval foglalkozik. Itt van például a Pantel, a SAP,
EvoSoft és a T-mobil egyik főhadiszállása is. A kerület egyébként gyorsan fejlődik, jelenleg is több irodaház építése
van folyamatban. Annak ellenére, hogy
bőséges a kínálat, az átlagot meghaladó bérleti díjakkal számolhat az, aki ezt
a kerületet szemelte ki irodabérlésre. Az
irodaházakra specializálódott ingatlanosok ezeket a projekteket leginkább
azoknak a vállalkozásoknak ajánlják,
akik nyugatról érkező ügyfeleiket nem
akarják feltétlenül átutaztatni a fővároson. A Sasad Resort beruházója szerint, a
lakások kiadásával foglalkozó cégek is
felfedezték az itt található lakásokban
rejlő lehetőségeket és a már említett
irodaházakban dolgozó külföldi vállalatvezéreknek is, itt vásárolnak, illetve
bérelnek majd lakást.
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Amit a bűnügyi adatsorok nem mutatnak ki

RENDŐRSÉG

Statisztikai illúzió és valóság
Az utóbbi években tapasztalt látványos csökkenés után 2007 első
negyedévében – enyhén, de érezhetően – emelkedett a kiemelt bűncselekmények száma kerületünkben.

Archívum

Bár az ország egyik legmodernebb rendőrségeként számon tartott kerületi kapitányság évek óta egyenletes teljesítményt
nyújt, a statisztika várható romlása sajátos helyzetbe hozhatja a helyi vezetőket:
mintha magyarázkodniuk kellene majd
valami miatt.
A bűnügyi statisztika a kilencvenes
évek elején vált társadalmi mércévé, a
rendőrség teljesítményének és a közbiz-

következő évben ezek adják majd a viszonyítás alapját. Ha például a 2006-ban elkövetett 487 betörés után idén 600 ügyet
iktatnak, máris 20 százalékos romlásról
beszélhetünk. És nincs az a statisztika,
amely húszszázalékos növekedésre ne azt
mondaná: jelentős mértékű. Magyarázkodásnak tűnhet erre azt felelni, hogy évekkel ezelőtt még több mint kétezer betörést
követtek el a kerületben.
Tavaly 487 betörés, 82 rablás és 337
gépjárműlopás történt, ami egy olyan hatalmas kerületben, mint a 144 ezer lakosú
Újbuda, a kapitányságvezető szavai szerint 365 nap alatt nem tekinthető soknak.
Czellér Ferenc azt mondja, múlt évben

TECHNIKAI FEJLŐDÉS: Az újbudai kapitányság bevetésirányító központja

tonság szintjének egyfajta mutatójává. A
rendőri vezetők egy része már akkor is
hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság számára (is) készülő kimutatásoknak nem
szabad túlzott jelentőséget tulajdonítani,
hiszen nem ez az egyedüli visszajelzés a
kapitányságok munkájáról, noha kétségtelen, hogy a „kirakatba” rendszerint ez
kerül. Nos, az elmúlt pár évben – különösen 2006-ban – a XI. kerületben ismertté
vált kiemelt bűncselekmények száma soha nem látott alacsony szintre süllyedt. A

nem talált elfogadható magyarázatot a
bűncselekményszám drasztikus csökkenésére, idén pedig az újraindult növekedés
okait nem látja még tisztán. Naivitás lenne
azt hinni, hogy a tavalyi pozitív fordulat
mögött csupán a felderítési mutató javulása és az utcai járőrök látható jelenléte áll.
– Bármennyire is szeretném, nem hihetem, hogy az elmúlt évek eredményeit
csak a kerületi rendőrség jó munkája magyarázza – mondja az ezredes. – Hamis
illúziókba ringatnánk magunkat, ha a

2006-os statisztika ismeretében elégedetten dőlnénk hátra, hogy lám, sikeresen
visszaszorítottuk a bűnözést. A rablás kivételével a felderítési mutató sem tekinthető kifejezetten jónak, és jelentős a járőrhiány is. Újbudán az év elején ötven betöltetlen állásunk volt, mostanra ez hatvanra
nőtt. Éppen annyi rendőrünk van, hogy
a beérkező riasztásokra, bűncselekményekhez, balesetekhez tudjunk intézkedő
járőrt küldeni. Nem lebecsülve a rendőrök
erőfeszítéseit és áldozatvállalását, önáltatás lenne csakis a mi érdemünknek tekinteni a múlt évek kedvező tendenciát.
Czellér szerint a számokban is megjelenő változásokat a bűnözés átstrukturálódása eredményezhette. Az egykor
betörésből és autólopásból élő elkövetők
ma már inkább a nehezen felderíthető
csalásokból, a szerzői jogok megsértéséből
tesznek szert jövedelemre, vagy a bűnözői karrier újabb szintjeire jutva prostitúcióból, kábítószerből élnek. Őket pedig
– talán a kábítószer-terjesztők kivételével
– nem riasztja el a járőr látványa.
Az új lakások nagy része már a hagyományos betörő szerszámoknak viszonylag
sokáig ellenálló ajtókkal, ablakokkal készül, és egyre többen áldoznak otthonuk
elektronikai védelmére is, ami komoly
visszatartó erő. A kilencvenes években a
betörők mindent elvittek a lakásból, amit
csak megláttak. Ma már csupán a pitiáner
bűnözők cipelik el a színes tévét. A tavalyi
esetek arra utalnak, hogy a tettesek tippek
alapján választották ki célpontjaikat, ahol
elsősorban pénzt, ékszert és műkincseket
kerestek. Elvétve voltak olyan ügyek, amikor ötletszerűen nyitották fel a lakásokat.
Manapság a drágább autókat műholdas
nyomkövetővel is ellátják: a berendezések
néhány méteres pontossággal jelzik a jármű pozícióját. Akadt gépkocsitolvaj, aki a
saját garázsában állította le a lopott autót,
melynek útját egészen a kapuig nyomon
követte az elektronika. A tolvajok egy része már tisztában van a GPS-rendszer jelentette veszélyekkel, és a „forró autókat”
alkatrészekre szedve értékesítik.
A technikai fejlődés a kapitányság
napi működésében is látható. Az ügyeleti
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helyiségben a parancsnok a műholdas figyelőrendszer képernyőjén kísérheti a járőröket, és a készülék nemcsak a rendőrök
helyét mutatja, de arról is tájékoztat, működik-e a jármű megkülönböztető jelzése,
jár-e a motorja, van-e elég üzemanyag.
Júliustól a kapitányság összes szolgálati
gépkocsiját GPS-alapon funkcionáló navigációs eszközökkel látják el azért, hogy
a járőrök optimális útvonalon, gyorsan
érjenek a helyszínekre. Az eszközök költségeit a Szent György-napi bál bevételéből
fogja a rendőrkapitányság állni.
A rendőrök munkáját új számítógéppark segíti, és a kapitány toborzóakciójának eredményeképpen tizennégy frissen
végzett jogász kezdte meg nyomozói pályafutását. Több mint hetvenen jelentkeztek, az alkalmassági vizsgálatok után
tizennégyen maradtak. Az első hónapok
után úgy tűnik, nem csupán létszámában
gyarapodott velük a bűnügyi osztály.
Nagyobb a hiány az egyenruhás állománynál. Újoncokra, frissen végzett őrmesterekre egész Budapesten nagy szükség lenne, az iskolák kapacitása azonban
nem elég, és a volt szerződéses katonák és
a határőrségtől jelentkező hivatásosok átképzésére még várni kell. Czellér ezredes
egyvalamit biztosan ígérhet az újbudai
kapitányságra jelentkezőknek: egy öszszetartó, jó csapatba kerülnek. Szempont
lehet az önkormányzati prémium is: a
rablót, betörőt vagy autótolvajt tetten érő
járőr negyvenezer forint jutalmat kap.
R. T.

Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda
Önkormányzat jegyzője

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
MUNKATÁRSAKAT KERES
Követelmény: Felsőfokú szakmai pénzügyi-számviteli, vagy középfokú számviteli és regisztrált mérlegképes könyvelői
végzettség, számítógépes ismeret.
Előny: legalább 3 éves önkormányzatnál
vagy költségvetési szervnél hasonló munkaterületeken szerzett, illetve többéves
áfa-ügyintézési gyakorlat.
Illetmény a Ktv szerint. A jelentkezéseket
a Polgármesteri Hivatal (Bocskai út 39–41.)
Humánpolitikai Csoportjához (II. em. 223.)
2007. július 2-áig lehet benyújtani.

Szélmalomharc

Nincs pardon
Szinte minden reggel megjelennek
az Újbuda Prizma Kht. munkatársai a
Petőfi híd budai hídfőjénél, hogy öszszeszedjék az éjszaka szétdobált szemetet. A Petőfi hídnál lévő szórakozóhelyekre, az A38-ra, a Rióba és a Zöld
Pardonba rengetegen járnak bulizni,
és nem mindenki teszi ezt kultúráltan.
Reggelente 80-90 százliteres zsákot töltenek meg szeméttel az Újbuda Prizma
Kht. munkatársai a Goldmann György
tér és az ELTE egyetemi tömbje között
található Egyetemisták Parkjából. Esténként ugyanis a közeli szórakozóhelyekről
sokan járnak ide, kisebb-nagyobb társaságok beszélgetnek, isznak a fák alatt, párok
bújnak össze, többen pedig vécének használják a területet.
A park sétányán kevés a kuka, és azok
is hamar megtelnek. Részben megoldás
lehetne a szemétügyre, ha több gyűjtőt
raknának ki a környéken, bár az szintén
tény, hogy az ittas fiatal csoportokra nem
jellemző, hogy a kukába dobnák az üres
üvegeket. A kerületi önkormányzatnál
elképzelhetőnek tartják, hogy tárgyalnak
a szórakozóhelyek vezetésével arról, rakjanak ki több kukát. A cégek vezetői valószínűleg hajlandók lesznek erre – érdekük
a jó viszony a kerülettel –, a szemétszedés
kérdésében például már szerződtek az önkormányzattal, és fizetnek az Újbuda Prizma munkájáért.
A rendőrségnek is sok dolga akad a
környéken, elsősorban a lopások és a rablások miatt. Finta István sajtóreferens elmondta, hogy gyakran az ittas fiatalok
figyelmetlenségét használják ki a bűnözők.
A szórakozóhelyeken már jobb a helyzet,
ott biztonsági szolgálatok figyelnek a bulizókra, több tettest fogtak már el.
A három szórakozóhely hangos zenéje inkább a pesti oldalon élőket zavarja, a
kerületből nem igazán érkeznek bejelentések. Igaz, a közvetlen közelben nincsenek
lakóházak, és az egyetemi épületek, irodaházak letompítják a zajt. Érdekes, hogy a
közel egymilliárd forintból nemrég elkészült fővárosi zajtérkép az ilyen típusú zajszennyezéssel nem foglalkozik.
(G.P.)

PROGRAMOK
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KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16.00–18.00 óráig: Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény,
Albertfalva asztalosiparának története.

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
10–16 óráig, szerdánként 10–18 óráig és a
rendezvények ideje alatt.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TUDOMÁNYTÁR

XI., Kaposvár utca 13–15.
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

BARTÓK 32 GALÉRIA

10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak
előzetes bejelentkezés alapján.

Állandó kiállítás: Dajka Margit-emlékszoba.
JÚNIUS 29-ÉIG 17.00 Elfogult képek
– Az én Indiám. Frenkó Zsolt fotókiállítása.
Megtekinthető munkanapokon 12–18
óráig, szombatonként 10–14 óráig és a
rendezvények ideje alatt.

RÉT GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

BUDAI KLUBGALÉRIA

XI., Budafoki út 9–11.
JÚLIUS 1-ÉIG Kisszebeni Marcell belsőépítész

XI., Törökugrató u. 9.
SZEPTEMBER 26-ÁIG Szesztay András fotó-

kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 10 és 20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
JÚNIUS 27. 18.00 Deim Pál Kossuth-díjas

Színek és grafirkák című kiállítása.

festőművész, Szűcs László szobrászművész
kiállítása.

BME OMIKK AULÁJA

TETŐ GALÉRIA

XI., Budafoki út 4–6.
JÚNIUS 25-ÉIG 100 éves a Magyar Kémikusok

Egyesülete.

BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚNIUS 22. 18.00„Májusegy”

– Dezső T. Tamás kiállításának megnyitója.
Megtekinthető AUGUSZTUS 23-ÁIG.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚNIUS 22-ÉIG Újbuda német partnerváro-

sának, Stuttgart Bad Cannstatt művészeinek

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚLIUS 12-ÉIG Podhorszki Judit művész-

tanár és Jankó Zsolt (Manó) festőművész
„GraPhixie és Manó”című kiállítása.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
JÚNIUS 20. 21.00 Anthony B (JAM), Love
Alliance. JÚNIUS 22., 23. 20.00 Szív – Cirkusz
Varieté. JÚNIUS 25. 21.00 Jojo Mayer’s Nerve
(CH), Loop Doctors. JÚNIUS 27. 20.00 The Hated

Tomorrow, My Wonderful Accident, Jacked,
Fuwdo. JÚNIUS 26. 20.00 Hatebreed (USA), As
I Lay Dying (USA). JÚNIUS 29. 21.00 Summer
Breeze – Irie Maffia, Knotty Headz, Suhaid &
Dermot.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788

HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjasklub, a

Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete,
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület,

KEDD 14.00 A Keresztény Társaskör Döngicsélő
Klubja, 19.30 Salsasuli. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00,
SZOMBAT 10.00 Alakformáló torna. SZERDA
16.00 Albertfalvai Polgárok Köre. CSÜTÖRTÖK
19.00 Hobbi Társastánciskola. HÉTKÖZNAP

10.00–19.00 óráig AL~FA NET teleház,
16.00–22.00 óráig AL~FA Kávézó. JÚNIUS 20.
13.00 Albertfalvi Cukorbetegek Klubja.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

Nyári nyitva tartás: JÚLIUS 15-ÉIG ÉS AUGUSZTUS
15. UTÁN: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8.00–21.00,
SZOMBATON 9.00–18.00 óráig, VASÁRNAP csak
rendezvények idején. JÚLIUS 15.–AUGUSZTUS
15.: HÉTKÖZNAPONKÉNT 9.00–17.00 óráig csak
információs ügyelet. JÚNIUS 15. ÉS AUGUSZTUS
15. KÖZÖTT CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 9.00–17.00
PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

XI., Alsóhegy u. 38.

XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjastorna.
KEDD 17.00 A Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja.
SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub.
SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti Kör. VASÁRNAP

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP

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

15.00 Nosztalgiaklub.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk- és Kártyaklub. KEDD
10.00 Eklektikaklub. KEDD 10.00 Nyugdíjas

Angol Társalgási Klub. A nyári szünetben ingyenes pingpong, csocsó, társasjáték és internetezési
lehetőséggel várják a diákokat HÉTKÖZNAPOKON
10 és 18 óra között. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
10.00–19.00-IG Gazdagréti Közösségi
Számítógépes Központ és e-Magyarország Pont.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika.
HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 18.00 Sport és jóga. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző rekreációs
(tartásjavító) torna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00
felnőtt 16.00 ifjúsági Hip-hop. CSÜTÖRTÖK 19.00
Karate. PÉNTEK 17.00 Zenés kondicionáló torna
gyerekeknek. VASÁRNAP „Goldance”tánciskola:

11.00 szuperhaladó, 13.30 haladó, 15.00
versenytánc-előkészítő, 16.30 kezdő. MINDEN
MÁSODIK KEDD 17.00 Reform életmódklub.
JÚNIUS 26., JÚLIUS 3., 14.00 Cak-kör. Net-kuckó,
e-magyarország pont: Hétfőtől péntekig: 10–18
óráig. Minden megkezdett óra 200 Ft. JÚLIUSBAN
részleges nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–14
óráig. (Diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes!)
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

AJÁNLÓ

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

ÚJBUDA 2007. JÚNIUS 20.

JÚNIUS 23. Csúcshegy. Vezető: Bathó Attila.

Találkozás: 7.30-kor a 18-as autóbusz III. ker.
Árpád hídi (Szentlélek tér) végállomásán. JÚNIUS
25. 18.00 Gombász Kör: Gomba meghatározás,
ismeretbővítéssel. Gombaismereti tanulmányi
kirándulások. JÚNIUS 29. 18.00 Törpenyúl Klub:
Foglalkozása – vetélkedő. JÚNIUS 30. Hárshegy
és környéke. Vezető: Wiszt Attila. Találkozás: 8.00
órakor a 22-es autóbusz Moszkva téri végállomásán. JÚNIUS 30-ÁIG Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ

XI., Németvölgyi út 138.

XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP
Úrvacsorai közösség. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra 12–18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjasházban

(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjasklub a
templomban.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1.
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00,

11.00, 18.00 Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (SZIH).
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise
után szentségimádási óra a szerzetesi és papi
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a
Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN
HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó imádkozása.
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések
(SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00
Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért.
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. JÚNIUS 24.
Keresztelő Szent János születése. 9.00 Chor Cois
Abbann (ír kórus). 10.15 Cantus Vocum (olasz
kórus). JÚNIUS 27. Szent László király ünnepe.
TÚRAAJÁNLATOK

BUDAI ARBORÉTUM

XI., Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

XI., Villányi út 35–43. Tel.: 372-6270

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig
külön engedély nélkül, hétvégén szervezett
csoportokban, előzetes bejelentkezés után.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

párhuzamosan gyermekfoglalkozás.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP
10.30 Református istentisztelet. JÚLIUS 30-ÁTÓL
AUGUSZTUS 4-ÉIG gyerektábor Szokolyán részvé-

tel: 12 000 Ft (segítségre van mód).

ÜDÍTŐ
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Mostantól az
Újbuda újság
szerkesztőségének ügyfélszolgálatán
hideg üdítők is
kaphatók.
Cím: Szent
Gellért tér 1–3.
Bejárat a
Budafoki út
felől.

XI., Csíkihegyek utca 13.
Telefon: 246-6259; Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel lehet
belépni. Csoportok részére szakvezetés igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál:
325-5722, 391-4610, fax: 200-1168 számon,
e-mail-ben a budaitk@gmail.hu, dinpi@dinpi.
hu, vagy www.dinpi.hu.
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:

7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben az
időben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi
vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére
tart) 7.15-kor a Batthyány téri HÉV-végállomáson, egyébként 7.15-kor az Árpád híd pesti
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál.
BMK – ŐSZIDŐ NYUGDÍJASKLUB
JÚNIUS 23. 10.00 Látogatás a Szemlőhegyi-bar-

langban. Belépődíj: 600 Ft. A könnyű barlangtúra után sétát teszünk a környéken. Találkozó
9.30 órakor a Kolosy téren a buszvégállomáson.
JÚNIUS 29. 16.00 Évadzáró séta Hűvösvölgyben.
Találkozó: az 56-os villamos megállójában a
Moszkva téren. Részvételi díj: 800 Ft/évad/tagdíj
+ 200 Ft/alkalom, nem klubtagoknak a belépődíj 250 Ft/alkalom.

ÚJBUDA 2007. JÚNIUS 20.
ÁLLATVÉDELEM

Állatos majális a HEROSZ-ban
Aki egy picit is átérzi azt a fájdalmat,
amit az a csalódottság okoz egy
kutyában, hogy az az ember, akit a
legjobban szeretett, akiben feltétel
nélkül bízott, egyik napról a másikra
az utcára dobja hűséges társát, nem
szívesen keres föl egy állatotthont.
Nehéz érzelmek nélkül látni, ahogy
bennünket megpillantva a legtöbb
kutyus a rácshoz lép, kidugja az orrát,
és szemében szinte emberi könyörgés:
ugye, értem jöttél?!
Egyszerűen érthetetlen, hogyan vetemedhet arra bárki, hogy egy érző lényt, amelyikről addig gondoskodott, kidobjon, és
kóborlásra, kukázásra kényszerítsen, kitegye annak, hogy esetleg nem találja föl

Horváth Csaba főpolgármester-helyettes és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere átestek egy szemvizsgálaton
is a korszerűen felújított Fehérvári úti
Szakrendelőben tett látogatásukkor.
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Vizit a Fehérvári úti Szakrendelőben

szetvédő Egyesület (HEROSZ) is, mely a
helyi állatvédelmi gondok megoldására
létrejött közhasznú szervezet, amelynek
központja Újbudán van. 14 helyi szervezete működik, itt zajlik a gyakorlati állatvédelmi munka. A HEROSZ számtalan
módon – így például nyílt napokkal –
igyekszik az emberek gondolkodásmódján változtatni. A legutóbbi, Újbudán
tartott rendezvényük igen sikeres volt.
Erről beszélgettünk Hábori Györgyivel, a
szervezet főtitkárával.
– A mostani nyílt napunk a nálunk
örökbe fogadott kutyusok és gazdáik találkozója volt, de eljöttek kedvencükkel
olyanok is, akik nem kötődnek ilyenformán hozzánk, meg mások, akik csak kacérkodtak azzal, hogy megosztják otthonukat egy kivert kutyussal. S bár ez a nap
inkább majális volt, azért három gondozottunknak sikerült új gazdára lelni.

Azt mondta, majális volt ez a nyílt nap. Mi minden
fért bele a programba?

Most is nagy sikert volt a lovaglás

magát, és vagy éhen pusztul, vagy végzetesen alulmarad egy sorstársával folytatott
harcban, vagy netán elüti egy autó. Egyet
kell érteni azokkal, akik úgy vélik: az, aki
így bánik azzal az állattal, amelyikért akkor, amikor otthonába vitte, felelősséget
vállalt, az nem viselkedik különbül embertársaival sem.
Szerencsére akadnak olyanok is, akik
gondoskodni kívánnak a kivert négylábúakról. Ilyen többek között a Herman
Ottó Magyar Országos Állat- és Termé-

Például számos vetélkedő: kupát nyert a
Legjobb kutya, a Legeredményesebb kutya, a Legszebb kutya és a HEROSZ bajnoka. A tíz legkiválóbb kutyusba chipet
ültetett dr. Juhász Tamás állatorvos, aki
ingyenes tanácsadást tartott az érdeklődőknek. Rendeztünk engedelmességi
bemutatót is. Ennek az volt a külön érdekessége, hogy a „fellépők” betanítója
ugyancsak egy örökbe fogadó gazdi volt.
A gyerekek versenyezhettek állattartási
és -védelmi tudnivalókból, és a legtájékozottabbakat különféle ajándékokkal
jutalmaztuk. Nagy sikere volt Pityu nevű
lovunknak, amelynek hátán a kicsik megismerkedhettek a lovaglás szépségével. Mi
több, még két vendéglovunk is volt, hasonló céllal.

Miként összegezné az „állatos majális” eredményességét?
A siker hosszú távon mindenképpen hozzásegít bennünket ahhoz, hogy munkánk
egyre eredményesebb legyen. Az a legfőbb
célunk, hogy növeljük az igazi állatbarátok táborát, hogy egyszer eljussunk odáig,
hogy ránk már ne is legyen szükség.

K. Zs.

EGÉSZSÉGÜGYI REFORM: Egyformán látják?

Horváth Csaba a Gyógyír Kht. igazgatójának, Végh Ágnesnek azt mondta, ezt a
rendelőt akár az átalakítás példájaként is
lehetne tekinteni. A főváros saját egészségügyi reformjának végrehajtása során
a Gyógyírhez hasonló gazdasági társasági formát és egy jól szervezett logisztikai
rendszert nevezett meg célként.
A főpolgármester-helyettes látogatása
során ígéretet tett arra Molnár Gyulának,
hogy a Fővárosi Közgyűlésben támogatja
Újbuda azon törekvését, hogy a Feneketlentó környéke a kerület tulajdonába kerüljön.
A látogatás legfontosabb híre azonban
az volt, hogy megoldás látszik arra, hogy a
József Attila Gimnázium és a Weiner Leó
Zeneművészeti Szakközépiskola Újbuda
fenntartásában maradhasson. Az elképzelések szerint a főváros az átvétel helyett
inkább jelentős mértékben hozzájárulna
a tanulók képzési költségeihez 2008-tól,
legalábbis ilyen értelmű javaslatot terjesztenek a Fővárosi Közgyűlés és az újbudai
képviselő-testület elé is.
M. G.

Gyermekpályázat
a környezetért
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából
Fodor Vince alpolgármester a Gárdonyi
Géza Általános Iskolában tartott előadást a
gyerekeknek, és egyúttal meghirdetett egy
pályázatot is.
Fodor Vince arról beszélt a diákoknak, hogy
egyre sokasodnak az aggasztó jelenségek.
Máris súlyos jelei vannak az éghajlatváltozásnak, a vizek szennyeződnek, szűkül az
állatok élettere, nagy a légszennyezettség.
A legkisebbek is sokat tehetnek azért, hogy
ezek a folyamatok megállíthatók legyenek.
– Takarékoskodjunk a tiszta vízzel, az autózás helyett kerékpározzunk, gyalogoljunk,
iskolánk, lakóhelyünk környezetét ne csúfítsuk el szeméttel, mozogjunk sokat a természetben – mondta az alpolgármester.
A célok elérése érdekében pedig „Újbuda
természeti kincsei” címmel pályázatot
hirdetett.
Pályázni fotóval, egyoldalas írással, illetve
rajzzal lehet.
Beadási határidő: szeptember 30.
Eredményhirdetés: október 15.
A pályázatokat az önkormányzatban kérjük
leadni, a borítékra írják rá a pályázat elnevezését: „Újbuda természeti kincsei”.

FŐVÁROS

Szemtől szemben

Dömök Viktória

Elhagyottak védelmezői

MOZAIK

Nyári újbudai
gyermektáborok
ALBER-TÖRP-FALVI JÁTSZÓTÁBOR,

július 2–6., 24–28. Albertfalvi Közösségi Ház
(XI., Gyékényes u. 45–47. Tel.: 204-6788).
ANGOLNA NYÁRI ÚSZÓTÁBOR, június 18. és
augusztus 30. között 12 turnusban, hétfőtől
péntekig 8–16.30 óráig. Hóvirág Wellness
Klub (XI., Hóvirág út 42. Tel.: 06/30/281-3536).
CSELLENGŐ NAPKÖZIS TÁBOR,

július 30. és augusztus 3. között 9–17 óráig.
Gazdagréti Közösségi Ház (XI., Törökugrató
u. 9. Tel.: 246-5253)
GAZDAGRÉTI IQ-TÁBOR MŰHELYEK,

augusztus 3–12. Gazdagréti Református
Templom (XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246-0892)
FOCITÁBOR, június 18–22. Kelenvölgyi
Közösségi Ház (XI., Kardhegy u. 2.
Tel.: 424-5363).
NYÁRI TÖRPTÁBOR, július 9–13., 16–20.,
23–27. Nyéki Imre Uszoda
(XI., Kondorosi út 14. Tel.: 372-3482).
NYÁRI MŰVÉSZETI MŰHELY, júniusban és júliusban heti turnusokban, hétfőtől péntekig

9–16 óráig. Tető Galéria (XI., Ecsed u. 13. Tel.:
06/30/999-3646, 2790-995)
SZIVÁRVÁNY GYEREKTÁBOR 2007,

június 18–22., 25–29., augusztus 21–24., 27–
31. Fonó Budai Zeneház (XI., Sztregova u. 3.
Tel.: 206-5300, 06/20/957-2598).
VAKÁCIÓS KLUB,

június 18–22. Budapesti Művelődési Központ
(XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760)
ZSEBIBABA JÁTSZÓHÁZ,

június 18. és augusztus 17. között heti turnusokban hétfőtől péntekig 7.30–16.30 óráig az FMHban (XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868/115).
Táborkínálat az interneten: www.minitipp.
hu, illetve telefonon a Budapesti Művelődési
Központ (XI., Etele út 55.) információs számán: 371-2760. A művelődési központban
a nyár folyamán táborböngésző sarok teszi
lehetővé az „offline” keresgélést az adatbázisban. A táborokról részletesen olvashatnak
az Újbuda honlapján, a www.ujbuda.hu/
esemeny.php menüpontban.

SZABADIDŐ

8
KOS

március 21.–április 20.

Könnyen lehet, hogy ezekben a napokban
bizonyos dolgokban rosszul méri fel az
erejét, vagyis elvállal valami olyan munkát, feladatot, ami bizony még az ön nem
mindennapi energiáit is felülmúlja. A legjobb tehát, ha alaposan átgondolja, hogy a
mostani forró, nyári időszakban mit képes
bevállalni. Ha azonban ez nem sikerült, és
úgy érzi, „kifogott” önön egy feladat, ismerje el ezt, és kérjen haladékot vagy segítséget.
A hétvégék most inkább a passzív pihenésnek kedveznek.

BIKA

április 21.–május 20.

Az ön számára a június második fele lesz a
legalkalmasabb időszak a pihenésre, lazításra. Az elmúlt hónapokban túl sokat és
nagyon keményen dolgozott. Ha lehetősége
van szabadságra menni, töltsön annyi időt a
természetben, amennyit csak tud. Mivel ön
a földjegyűekhez tartozik, szívesen foglalkozik kertészkedéssel. A fák, a föld, a növények valósággal feltöltik energiával, és most
épp erre van a legnagyobb szüksége. Alaphangulata vidám lesz, hétvégeken szívesen
megy emberek közé.

dolog nem úgy alakul, ahogyan szeretné, az
emberek és a körülmények mintha összeesküdtek volna ön ellen. A legjobb, amit tehet,
ha előveszi a humorérzékét, és igyekszik
megváltoztatni belső hozzáállását a boszszantó dolgokhoz. Régi bölcs tanács, hogy
ha a körülményeken nem tudsz változtatni,
hát változtass a hozzáállásodon. Június utolsó napjaiban egy kellemes meglepetés éri,
ami egy csapásra javít a hangulatán.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Bár a közérzete nyugodtnak, sőt, vidámnak
mondható, sok apró dolog idegesíti, amit
korábban szinte észre sem vett. Egyszer csak
fel tűnik majd, hogy az utóbbi időben felvett
néhány olyan szokást, amitől ha eltérnek
napjai, nyugtalanná válik. Kedves Szűzszülött, higgye el, ez nem „háklisság”, bárki
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SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Valaki felhánytorgatja egy régebbi tévedését, amit ön joggal vesz rossz néven. Szerencsére azonban harag és vita helyett sikerül
az illetőt meggyőzni, hogy közösen zárják le
a múltat. Június utolsó hetében egy pletyka
okozhat bosszúságot a munkahelyén vagy
baráti körében. Ám ennek ne adjon hitelt!
Főként pedig ne hagyja, hogy belekeverjék
olyan dologba, amihez valójában semmi köze. Családtagjaitól megértést és szeretet kap,
és ez már önmagában elég ok, hogy örüljön
az életnek!

NYILAS

november 23.–december 22.

Kisebb munkahelyi probléma okoz gondot,
amiről viszont hamar kiderül, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Még az is
lehet, hogy a tisztázás után valami új, kreatív
ötlete támad, ami jó hatással van úgy az ön,
mint a kollegái munkakedvére. Szeretteivel
vitája támadhat a nyári szabadság kérdésében, de sikerül megfelelő kompromisszumot
kötni. Az anyagi jellegű dolgokat egy kissé
könnyeden kezeli, hisz a mottója az, hogy a
pénz arra való, hogy elköltsük.

BAK

IKREK

december 23.–január 20.

május 21.–június 21.

Ha az előző két hétben megfogadta a tanácsomat, és belefogott valami új dologba,
akkor ez a tevékenység most valóságos szárnyakat ad önnek. Ha viszont valami külső
körülmény miatt ez az új kezdet csak terv
maradt, akkor még mindig nem késő, hogy
belekezdjen, magabiztossága és belső ereje
ugyanis most is remek formában lesz. Egy
fiatalabb családtag okozhat némi idegeskedést. Próbálja az ő szemszögéből nézni a
világot, és az iránta érzett feszültség azonnal
megértéssé szelídül.

RÁK

június 22.–július 21.

Ebben a két hétben három fontos égitest is
az ön jegyén keresztül folytatja égi útját, ami
az asztrológiai hagyomány szerint tetterőt,
elevenséget biztosít. Olyan aktív lesz, hogy
nemcsak környezetét, hanem akár még saját magát is meglepi vele. Június második
felében a mottója alighanem az, hogy „amit
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!”. A
házimunka területén akár egy kis túlzásba
is eshet, még akkor is, ha ön legendásan az
állatöv legháziasabb embere.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Egy kissé ingerülten kezdődik ez a kéthetes
periódus. Úgy fogja érezni, hogy néhány

HOROSZKÓP

Az előző, valamivel fáradtabb időszak után
némileg energikusabb lesz, de változatlanul
úgy érzi, nagyobb teljesítményre még nem
igazán képes. A környezetében egyesek túl
sokat várnak el öntől, holott most inkább
egy kis erőgyűjtésre lenne szüksége. Ha
módja van rá, töltsön pár napot egy csendes
helyen, lehetőleg erdő közelében.

VÍZÖNTŐ

június 18.–július 1.

is mondja ezt önnek! Fogja fel inkább úgy,
hogy a szokások szükséges jó dolgok, amelyek megszabják életünk rendjét és segítenek
biztonságban érezni magunkat. Önnek pedig éppen a rendre, valamint a biztonságra
van a legnagyobb igénye.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ebben a periódusban szívesebben lesz egyedül, a lelke legmélyén csendre fog vágyni.
Talán csak a párjával és a legközelebbi családtagjaival lesz örömmel együtt, de a társasági élethez nemigen lesz kedve. Tehát igencsak a „talpára kell állnia”, hogy kimondja:
mi az, amire szüksége van. Ez a hétvégeken
különösen fontos lesz, hogy ha úgy érzi,
nyugodtan mondjon nemet! Higgye el, ha
diplomatikusan, de határozottan teszi, senkit nem bánt majd meg.

január 21.–február 19.

Ne keseredjen el, ha úgy látja, anyagi helyzete megtorpant, mert csupán átmeneti
nehézségről van szó. Szeretne valami régen
áhított, nagyobb dolgot megvenni vagy egy
új beruházásba fogni, de úgy tűnik, ennek
még nem jött el az ideje. Lehet, hogy ezt először bosszankodva éli meg, de később rá fog
jönni, hogy egy sokkal kedvezőbb lehetőséget kínál önnek a sors.

HALAK

február 20.–március 20.

A júniusi hónap második fele már kevesebb
munkát tartogat, ám „nemszeretem” hivatalos ügyek vehetik el az idejét. Amit lehet,
igyekezzen telefonon vagy elektromos úton
elintézni, hogy több ideje maradjon önmagára és szeretteire. Ha van gyermeke vagy
gyermekei, most többet lesz vele (velük), ami
jó hatással lesz a kapcsolatukra.
Horváth Andrea

Múzeumok éjszakája ötödször
Ötödik alkalommal rendezik meg június 23-án
a Múzeumok éjszakáját. Ezen a varázslatos
éjjelen országszerte nyitva maradnak a múzeumok és kiállítóhelyek kapui, egészen kettőig
fogadva a látogatókat. Az esemény a XI. kerületben is színes programokat ígér. A jegyet (felnőttjegy: 1200, kedvezményes diákjegy 18 éves
korig: 600 Ft) csak egyszer kell megvásárolni, de
egész éjszaka minden intézménybe, sőt a BKV
Múzeumbusz járatára is érvényes.
GAZDAGRÉT

Szentivánéji Buli. Színpadi programok már 15.30-tól:
bábszínház, Palcsó Tamás, Auth Csilla, Zeus, Szekeres
Adrienn, Mary Zsuzsi és sramli est.
A38 HAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
22.00–24.00 Szív - Cirkusz Varieté. A Szív - Cirkusz Varieté

létrejöttének története tavaly nyárra nyúlik vissza, amikor
az A38 Hajón egy lazán szerkesztett emlékműsor, a
HalászHajó keretei között Halász Péterre emlékeztek a
rendező-színész egykori kollégái és barátai. A különleges
helyszín a munka folytatására inspirálta a résztvevőket,
így jött létre Kari Györgyi és Can Togay rendezésében a
Szív – Cirkusz Varieté, ez a különleges előadás, ami voltaképpen nem más, mint nagyszabású varieté, a kínai nap-

tárra, a keleti filozófiára és furcsa, szürrealista ötletekre
hangszerelve. A Kari Györgyi és Can Togay által rendezett
előadás egymáshoz lazán kapcsolódó jelenetek sorozata:
a Változások Színpadán megjelenik a gyönyörű nő és a
vonzó férfi, a zsémbes öregasszony és az angyalok, Fu
Hszí császár és az ujjak bűvésze, a ritka énekesnő és az
örmény harmonikás, a napozó lányok (fürdőruhában)
és a hattyút táncoló esztéta (tütüben), Goethe Farkas és
az Ősemberek, Eckermann és a Szív – Cirkusz csavargó
zenészei, a meditáló malac, a szerelmes kínai és a nővé
változott férfi, spinningelők, kiskecskék, kuák, trigramok,
hexagramok, a folyó, a hegy, a szakadék, a madár, és ami
mindezt életre kelti, a szív.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
XI., Kaposvár utca 13–15. Bejárat a Prielle Kornélia utca felől.
Tel.: 204-4095
17.00–18.00 Meseországban jártam – A Túlpart együt-

tes interaktív meseelőadása Gazdag Erzsi megzenésített
verseire.
17.00–20.00 Csinálj Te is csillagot! – Csillogó és csillagos tárgyak készítése a múzeumban őrzött tárgyak
mintájára.
18.00–18.30 Táncolnak a csillagok – Tánctanítás kicsiknek és nagyoknak a múzeum kertjében.
Az előadások között Lézershowhaj – zenés lézershow.
19.00 –19.40 Pille – a magyar űrsiker – Egy világhírű

Kórházkórkép

PROGRAM

dózismérő család története Farkas Bertalantól Charles
Simonyiig, Apáthy István (fejlesztőmérnök, KFKI) tolmácsolásában.
20.00–20.45 Ahol a csillagok születnek – A múzeum régi mozigépével és legendás, régi felvételekkel felidézzük
a korabeli filmvetítések hangulatát.
21.00–22.00 Csillagászat – Szakértők segítségével
látogatóink bepillantást nyerhetnek a csillagászat
tudományának rejtelmeibe és a múzeum mesés csillagászati eszközeinek történetébe.
22.00–01.00 Nézzünk farkasszemet a csillagokkal! –
Petrasitz Péter és Molnár Péter csillagászok irányításával
látogatóink a kertben speciális távcsövekkel kutathatják
Szent Iván-éj egét.
22.30–23.15 Tájékozódás a tengeren – A tengerészeti
navigáció eszközeiről és módszereiről tart látványos
bemutatót dr. Habil Szunyogh Gábor.
23.45 Tombolasorsolás.
24.00–02.00 Zenék a csillagos ég alatt – Mesés dallamok Mindenkinek. Éjfél után a múzeum kertjében
a Túlpart együttes zenél, hajnali 1 órától pedig DJ
Coleman keveri a lemezeket.

Június 13-án történt...
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon halt meg 1986ban Benny Goodman amerikai klarinétos.
1935-ben Los Angelesben itt adott nagy
sikerű koncertet zenekarával (P, A, L, M).
13. Rakéták orrgörbéje. 14. Mozdulatlan marad. 15. Névelős elképzelés. 17. Szögmérték,
röv. 18. Indián békepipa. 21. RIÄ. 22. Véna
egynemű betűi. 23. A győzelem istennője
a görögöknél. 24. Alváskor látjuk. 26. Félig
régi! 27. Használhatatlan. 29. Indusztriális.
31. A régmúlt hangulatát felidéző. 33. Igaz
ember az Ószövetségben. 35. A Taj Mahal
városa. 37. Leplezett tény. 39. Maró folyadék.
41. Enyhe lejtő. 43. Turné közepe! 44. Tokféle. 45. Menyasszony. 46. Angol tengerész, felfedező (Sir Francis). 48. Testrész. 49. Izlandi
pátból készült prizma. 51. Időmérték. 53. Figyelmezteti. 54. Enyém, németül. 56. Benny
Goodman ennek a zenei műfajnak volt a
királya. 59. … tüze, fényjelenség. 61. Talmi.
62. Iskolai munka jelzője. 64. Alkotórész. 66.
Orosz repülőgépjelzés. 67. Nitrogén és vas
vegyjele. 69. Szagos. 71. Francia területmérték. 72. Alaszkai folyó. 74. Vissza: hálával
emleget. 75. Orosz író (Leonyid Genrihovics
ZORIN). 77. 1865-ben ezen a napon született William Butler Yeats ír költő, író. 1910ben fejezte be ezt a drámáját (R, H, T).
FÜGGŐLEGES: 2. Szarvas dísze. 3. Hangsorfajta. 4. Orbán Viktor. 5. Félmajom. 6. Eltapos.
7. Német virág fele! 8. Csillagászunk (Iván).
9. Lengyel válogatott labdarúgó (Gregorz).
10. Cégforma, röv. 11. Távirati őr. 12. Kezdő-

pont. 13. Ezen a napon halt meg 1972-ben
Békésy György magyar származású biofizikus, akusztikus. 1961-ben kapta meg ezt
a Nobel-díjat (S, O, I). 16. 1897-ben ezen a
napon született Paavo Nurmi finn hoszszútávfutó, olimpiai bajnok. Még életében
felállították szobrát, amely ennek a finn
szobrásznak az alkotása (Ö, T). 19. Amely
személyek. 20. … Kazan, örmény származású filmrendező. 23. …méter, a mikron ezredrésze. 25. Nagy írónk (Ferenc). 28. 48 órai
(két szó). 30. Egy Heves megyei településről
való. 32. Az afar nyelv másik neve. 34. Szín.
36. USA-beli űrhajós (John). 38. Irracionalitás kezdete! 39. Német betű. 40. Magot szór.
42. Kripton és oxigén vegyjele. 47. Szerencsejáték. 50. Hasonlóképp, latinul. 52. Hamisan
játszik. 53. Felvidéki város magyar neve. 55.
Menekül. 57. Ír származású angol költő, drámaíró (Oscar). 58. Esetleg. 60. Idegen női név.
63. Szorító. 65. Parasztgenerális (Tamás). 68.
Keh betűi keverve. 70. Angol világos sör. 71.
Összevissza mar! 73. Oersted, röv. 76. Odavissza: vágóeszköz.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 56., 77., függ. 13. és
16. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: június 27. A 15.
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Vidéki
történet, Cinna, Tangó, Cinematugraph,
Vaskapu vízerőmű, A kapitány leánya”.
A 15. SZÁM NYERTESE: Kántor Attiláné, XI.,
Sáfrány u. 54. A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Erzsi mama konyhája
Sztrapacska csülökkel
és lilahagymával
1,5 kg liszt, 30 dkg burgonya, 4 db tojás, 30 dkg reszelt burgonya, 50 dkg főtt füstölt csülök, 4 dl
20%-os tejföl, 50 dkg juhtúró, 20 dkg
lilahagyma.
ELKÉSZÍTÉSE: A lisztből, tojásból, sóból
és a reszelt burgonyából galuskatésztát
készítek. Lobogó, sós vízbe szaggatom.
Egy serpenyőben az apró kockára vágott csülköt jól lepirítom, rászedem a
leszűrt galuskát, rámorzsolom a juhtúrót és összeforgatom. Öntöttvas serpenyőben tálalom, tetejére tejfölt
és lilahagymát
teszek.
HOZZÁVALÓK:

Rőzse pecsenye
50 dkg csíkozott bélszín,
30 dkg kacsamáj, 5 dkg füstölt kolbász,
1 db póréhagyma, 2 db tv paprika, 50
dkg cikk burgonya, só, bors, fokhagyma, worchester szósz.
ELKÉSZÍTÉSE: A kolbászt apró kockára
vágom, jól kisütöm, majd rádobom a
karikára vágott hagymát, bélszínt‚ a
paprikát és a májat erős lángon pirítom. Jól befűszerezem, és bő olajban
sült cikk burgonyával összeforgatva
tálalom.
HOZZÁVALÓK:

Erzsi mama konyhája
1119 Budapest,
Pajkos u. 60.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM, OMIKK
XI., Budafoki út 4–6., bejárat a Sóhajok Hídja alatt
KONCERTEK:
19.00–20.00 Sebő együttes koncertje: Horror a népmű-

vészetben.

21.00–22.00 Göncölszekér zenekar koncertje (megze-

nésített versek).
23.00–24.00 Sültü zenekar koncertje és táncháza
(moldvai és gyimesi népzene).
00.30–01.00 a Műegyetemi zenekar kamarazenekarának koncertje.
ELŐADÁSOK:
18.00–18.40 dr. Domokos Gábor tanszékvezető egye-

– Aztán ágyat hozott-e magával, Pali bácsi?!

temi tanár és dr. Várkonyi Péter László adjunktus: a
„Gömböc” átadása a BME OMIKK-nak állandó kiállításra,
előadás, sajtótájékoztató.
20.00–21.00 Mészáros Sándor rendhagyó előadása:
„90 éves a magyar elektroncső”.
21.00–22.00 dr. Tömpe Péter (Egis NyRt.) előadása:
„100 éves a Magyar Kémikusok Egyesülete”.
22.00–23.00 A Művészetek Palotájának műsora:
koncert zeneakadémistákkal. Zoboki Gábor előadása
a Művészetek Palotájának megszületéséről, építészeti
„ínyencségekről”, a gazdag programkínálatról.
Boldoghy-Kummert Péter előadása a Művészetek
Palotájának hangversenytermének (és színháztermének) különleges akusztikájáról, a zenész és műszaki/
gazdasági gondolkodás összehangolásáról, valamint a
diákkedvezményről.
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KULTÚRA

Egy lokálpatrióta
a Budai Klub Galériában

KELECSÉNYI KATALIN

A múlandóság
morzsái

Révész Marianna

Július elsejéig látható Kisszebeni
Marcell építész, belsőépítész, festő
kiállítása a Budai Klub Galériában
(XI, Budafoki út 9–11., Fidesziroda).
Az ünnepélyesen és méltató szavakkal megnyitott kiállítás nem titkolt
célja, hogy egyfajta születésnapi tisztelgés kereteiben mutassa be a művész
munkáit. A kiállítás igazi érdekessége
– a festmények mellett természetesen
–, hogy grafikákat is láthatnak az érdeklődők.
Az 1932-ben Sátoraljaújhelyen
született, szakmailag igen aktív belsőépítő-művész az Iparművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Művészeti
tevékenysége sokrétűségét bizonyítja
az általa tervezett számtalan köz- és
kereskedelmi épület; évtizedek óta
állandó részt vevője különböző szakkiállításoknak a világ több pontján és itthon is, valamint jegyez számos rekonstrukciós munkát is. Emellett pedig fest,
rajzol rendületlenül.
Döbrentei Kornél szerint: „Meglehet,
hogy a huszadik, huszonegyedik század

Testvérvárosi alkotások a Karinthy Szalonban

KÖNYV

művészideálja ő, aki képes versenyben
maradni a hiper-szuper modern korral,
eleget tud tenni a kihívásoknak, mert úgy
áll két lábbal a földön, hogy közben nem
veszíti el a szárnyait sem.”.
M. V.

Kerületünk régi lakója Kelecsényi Katalin újságíró, műfordító. A most megjelent
kiskötete, A múlandóság morzsái versfordításait és saját verseit tartalmazza.
A könyvpiacon ritkán jelenik meg
műfordítás. A költőnő maga válogatta ki
a neki tetszőket, német, francia, flamand,
japán és kínai szerzőktől, ezzel biztosította a hiteles fordítás mellett a hangulati
világ visszaadását. A japán haiku (háromsoros) például egyetlen gitárpendülés érzelemről, tájról, természetről.
Sajnos, a könyvszerető emberek
nemigen olvasnak manapság verseket.
Mai szerzőinket általában nem az érzelmek motiválják, inkább hétköznapi
dolgaikat mesélik el. Kelecsényi Katalin
kötete nem ilyen. Régi és új költőkkel
ismerteti meg olvasóit, eddig le nem fordított verseikkel, vagy új, saját fordításban interpretált művekkel. Saját verseit
a klasszikus értelemben vett líra ihlette.
A szerző – aki mellesleg kiválóan fotózik – könyve borítóját is maga készítette.
(Lapunk lehozta egyik humoros képét,
melyet kerületünkben fényképezett.)
– Sosem költöznék máshová – válaszolta kérdésünkre a műfordító –, itt
van az én otthonom.

Családban maradt a tehetség

Apa és fia a Scheffer Galériában
Ismét különleges kiállításnak ad otthont
a Scheffer Galéria. Gyereknapon nyitották meg a Reich Károly grafikusművész,
valamit fia, Reich Gábor műveit bemutató
közös tárlatot. Nem is akárhogyan, ugyanis a galéria környékén lakó gyerkőcök is lehetőséget kaptak arra, hogy ezen a napon
bemutassák rajzaikat az igazi művészekkel
együtt. A megnyitó sem véletlenül esett erre a dátumra, hiszen Reich Károly munkái
mindannyiunk gyermekkorát elevenítik
fel. Ő álmodta papírra a magyar klasszikus
mesekönyvek, többek között Benedek Elek
és Móra Ferenc gyermekköteteinek alak-

jait. Ki ne emlékezne például Vackorra? A
piszén pisze kölyökmackó is a művész alkotó szellemét és tehetségét dicséri.
A fiú, Reich Gábor csodás rézkarcait
mutatja meg, és nem bújik meg a nagy előd,
az apa árnyékában. Az eleinte reklámgrafikusként dolgozó művész az 1980-as évektől alkot önállóan, a jelenlegi az ötödik kiállítása, mert saját elmondása szerint „nem
szorgalmas kiállító”. Ahogyan Scheffer Lívia, a galéria igazgatónője elmondta, folyamatos együttműködést tervez a művésszel.
Ám nem ez az egyetlen újdonság a galéria háza táján, ugyanis a Kapás utcai ál-

landó kiállítóhelyen Kecskés András munkáit láthatják az érdeklődők. Az alkotó öt
éve működik együtt a Scheffer galériával,
ennek gyümölcse ez az újabb kiállítási alkalom, amit pünkösdvasárnaptól kezdve
láthatnak az érdeklődők. Kecskés András
1994, vagyis a főiskola befejezése óta alkot, másfél-két év alatt gyűjti össze egyegy újabb kiállítás anyagát.
Leginkább a kortárs művészetektől
eddig idegenkedőknek ajánlom a Reichképeket, meglátják, a gyerekkor íze köszön vissza bennük.

Maczali Viki

Üdítő színek és formák
Újbuda német partnertelepülésének,
Stuttgart Bad Cannstatt kerületének
két művésze kínál kellemes időtöltést
a Karinthy Szalon új tárlatán. A színek
és a formák eltérő szemléletű kezelése izgalmasan egészíti ki egymást,
amelyek eredményeként a hétköznapi
rohanásban feloldódó, üdítő pillanatokra csodálkozhatunk rá.

A május 31-i megnyitón Balázs Gyula
tanácsnok elmondta, hogy a tíz éve gyümölcsöző testvérvárosi együttműködésen
belül többek között a DunapArt Művészeti Társaság, a Weiner Leó Zeneiskola
és a Babszem Néptáncegyüttes szerepelt
Németországban, ahonnan negyedik alkalommal érkeztek kerületünkbe kiállító
alkotók. A baráti viszonyt Irene Schmied,
a Galerie Kunsthöfle igazgatója is megerősítette köszöntőjében. Szentgyörgyi József festőművész a most látható képekről
szólva Hermann Hesse gondolatait idézte:
irigylésre méltó a színek és a formák nyelvének bámulatos kifejezőereje.
Ada H. Buonocore a Würzburgi Művészeti Főiskolán végezte tanulmányait,
jelenleg grafikusként dolgozik több kiadónak és a reklámszakmában. Jönni és menni, Összetalálkozás, Kezdeményezés – néhány képének címe, amelyek jól kifejezik
lendületes alkotásmódját. Az ismerőseivel,
valamint az idegenekkel való találkozásainak élményeit ábrázolja intenzíven, élénk
színkombinációval, gazdag kontraszttal.
Nicole Bohnet festőművész a fiatalabb
nemzedék tagja. A Stuttgarti Képzőművészeti Akadémia után germanisztikából is

Fodor Miriam

Aki nem veszíti el szárnyait
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diplomát szerzett. A képein az erő, a struktúra, a tisztaság, a ritmus, a virtualitás és
a költészet együttesen hat, ami különleges
feszültséget kelt. Munkái azonban nem
véletlenszerűek, hanem tudatos tervezés
eredményei, az ötleteit részletesen kidolgozza. Így a geometriai vonalai és formái
titokzatos jelekké, számokká alakulnak át.
A megnyitón – a kiállított művek előtt
időzve – érzékelhető harmóniát Eskulics
Zsuzsa énekhangja és Asztalos Enikő zongorajátéka növelte.

Szamos Márton

PÁLYÁZAT

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet Újbuda Önkormányzata tehetséges gyermekek és kiemelkedő
tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2007/2008. tanévre.
A pályázaton azon általános vagy középiskolás
tanuló vehet részt, aki a XI. kerületben állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a 2005/
2006. tanév végi és a 2006/2007. tanév félévi
tanulmányi eredménye 4,5 vagy afeletti, és a
2007/2008. tanévben lesz 7., 8., 9., 10., 11. vagy
12. évfolyamos. Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati

Igazgatóság, Oktatási és Kulturális Osztályán
(Zsombolyai u. 4.), az oktatási intézményekben,
valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). A pályázathoz csatolni
kell a bizonyítványok másolatát és az iskolalátogatási igazolást, valamint a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló irat másolatát.
A benyújtás határideje: 2007. június 25.

HIRDETÉS
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ELADÓ LAKÁS!
Budapest, XI. Kondorosi út 45. szám alatti 4 lakásos kertes társasházban
még egy, kertkapcsolatos, 81 m2-es lakás (nappali-étkező + 2 szoba),
11 m2-es terasszal, gépkocsi beállóval megvásárolható!




Átadás: 2007. október
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. Telefon: 06/1-203-6091, 06/20/9732-279
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ÁCS-, bádogos-, tetőfedőmunkák kivitelezése,
tetőfelújítás. 06/30/986-5888.
TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, homlokzat-hőszigetelés, épületfelújítás, utólagos
falszigetelés garanciával. A 17. éve működő VIA
Épszakker Kft. 326-5312.
FESTÉS-TAPÉTÁZÁS, parkettás munkák,
laminált parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás. 06/30/232-8732, 788-1411.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép,
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép,
takarítógép javítása garanciával.
285-3488, 06/30/950-1717.
KERÜLETI gyorsszolgálat. Hűtőgépek, fagyasztók, automata mosógépek, villanybojlerek helyszíni javítása díjtalan kiszállással, 3 órán belül,
hétvégén is. Tel: 421-5959, 06/30/942-2946.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.
HŰTŐGÉPEK, fagyasztók javítása háznál.
Minden típus. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Minden nap 06–22 óráig.
420-7574, 06/20-386-6936.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves
tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.,
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. 14 éve az ingatlanpiacon.
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
MELIXIA INGATLANIRODA a XI. kerületben
eladó lakásokat keres készpénzes ügyfelei részére.
Tel.: 788-2582, 06/20/967-6006, www.melixia.hu.
VILLA-LUX Ingatlaniroda 17. éve a budai ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu,
villalux@villalux.hu
GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres vagy elad? Hívjon, segítünk. 06/30/547-4854.
www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítő hálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI.,
Fehérvári út 57. fsz. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu.
XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 1000 nm-es
építési telek eladó. Jövőre összközmű.
Tel.: 249-3006.
XI., GELLÉRT térnél, Orlay utcában, műemlékházban, 75 nm-es, 2 szobás, napfényes, felújított
öröklakás, tulajdonostól eladó. 06/70/275-1852.
GAZDAGRÉTI világos, liftes, II. emeleti, szoba,
hallos lakás eladó. 13 800 000 Ft-ért.
Tel.: 06/30/328-2871.
GAZDAGRÉTI úton 848 nm-es, Sashegyen 900
nm-es, Őrmezőn 1445 nm-es, Albertfalván 3200,
6400 nm-es építési telkek eladók.
www.banalp.hu, 361-4287, 06/30/922-9053.
TÉTÉNYI útnál cégközpontnak alkalmas 200
nm-es ház eladó.
www.banalp.hu, 06/20/351-3141.
XI., ELADÓ kétszobás, emeleti, világos, tégla
öröklakás. 06/20/967-6006.
XI., KALOTASZEG utcában eladó új építésű
társasházban, I. emeleti, 100 nm-es lakás, garázszsal. 34,5 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., SÁFRÁNY utcában eladó IV. emeleti,
56 nm-es, nappali + két hálószobás, nagyon
jó elosztású, panorámás panellakás. 11,9 M Ft.
06/30/251-4000.
XI., A BORNEMISSZA és a Mohai utcában
társasházak épülnek, lakások 400 000 Ft/nm áron
leköthetők. 06/30/251-4000.
XI., MOHAI közben 2 szobás, 51 nm-es, világos, 3. emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 19,5
M Ft. Tel.: 06/30/348-8829.
XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 1000 nm-es
építési telek eladó, jövőre összközmű.
Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének
közvetítése, telekátalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., „GELLÉRT-HÁZBAN” vadonatúj, két
igényesen berendezett (egyedi mérők, légkondicionált) lakás (33, 56 nm) tárolókkal, eladó.
Teremgarázs kiadó. 06/30/940-4111.
XI., SASADON és Madárhegyen épülő 4 lakásos társasházakban 68-76 nm-ig, nagy, teraszos, garázsos lakások leköthetők. 480 E Ft/nm.
06/20/393-9689.
XI., MADÁRHEGYEN 4 lakásos társasházban,
tetőtéri, 145/120 nm-es lakás garázzsal, tárolóval
leköthető. 71 M Ft. 06/20/393-9689.
XI., SASHEGYEN 58 nm-es, 2 szobás, étkezős,
erkélyes, felújított lakás, garázzsal eladó. 26,3 M
Ft. 06/20/393-9689.
XXII., RÓZSAVÖLGYBEN 914 nm-es,
összközműves telek 20% beépíthetőséggel (max.:
4 lakás) eladó. Irányár: 41 M Ft. 06/20/393-9689.
REÁLIS ÁRON eladó Irinyi József utcai 2,5
szobás, panorámás, erkélyes, távfűtéses, jó állapotú lakás tulajdonostól. 06/70/326-5331.
MÉNESI úton 124 nm-es, kertkapcsolatos,
3,5 szobás, 2 lakássá alakítható öröklakás eladó.
Közvetítők kíméljenek. Tel.: 06/30/590-2571.

BÉRLEMÉNY, GARÁZS
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év:
1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

KIADÓ üresen kétgenerációs családi ház,
Sasadon a Szent Adalbert téren júliustól hosszú
távra. 4 szoba, 2 konyha, 2 fürdő, 2 kamra, 3 vécé,
garázs + gépkocsibeálló. Tel.: 06/30/631-9653.
XI., SOMOGYI. u. 6. 16 nm teremgarázs hely
eladó/kiadó. 06/30/747-3593.

OKTATÁS
FELVÉTELT hirdetünk 6–18 éves tanulók számára. Forrás Tanoda, XI. kerület.
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu
ANGOLUL diplomás, tapasztalt, anyanyelvű
tanártól, XI. kerület. 466-4670.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
NÉMETKORREPETÁLÁST, beszédkészségfejlesztést, társalgást vállal középkorú hölgy, akár
gyerekfelügyelettel. Tel.: 06/30/525-2962.
PÓTVIZSGÁRA, érettségire felkészít matematikából, fizikából, műszaki tárgyakból mérnöktanár. 246-2122.
MATEMATIKAOKTATÁST vállal diplomás
tanárnő középiskolásoknak, egyetemistáknak
(Móricznál). 06/30/264-4889.
MATEMATIKA, fizika, kémia pótvizsgára felkészítés (egyetemistáknak) a Skálánál.
06/70/218-9000.
BUDAI Skálánál német-angol korrepetálás, tanítás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKA, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól! 06/20/959-0134.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvarias,
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgozik hétköznap, hétvégén.
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék javítás áfa
nélkül. Tel.-sms: 06/20/823-1440.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052,
06/30/942-0064, www.gebeviz.hu
GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
KERÜLETI gyorsszolgálat gázkészülékek teljes
körű javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-, fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával, 0–24 óráig a hét minden napján. 321-8082,
06/20/334-3437.
GYORSSZERVÍZ. Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fűtés és teljes körű gázkészülék-javítás anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24 óráig.
292-1990, 06/20/334-3438.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
VILLANYSZERELÉS gyorsszervíz ELMŰ-s
szakemberrel, korrekt áron, 10 év garanciával.
06/30/354-6881, 203-2310.
BT. VÁLLAL épületgépészeti munkákat, víz-,
gáz-, fűtésszerelést, generál kivitelezésben is.
06/20/945-1612.
KERÜLETI lakásszervíz vállal víz-, gáz-, fűtésszerelést, gázkészülék-javítást, -cserét, vízóra-felszerelést,
teljes körű ügyintézéssel, villanyszerelést, villanybojler-javítást, vízkőtelenítést, klímafelszerelést, még aznap garanciával! XI., Karcag u. 28. Tel.: 215-0250.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANYSZERELŐ-MESTER kisebb munkákat is vállalok. 246-9953, 06/30/947-6036.

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal
vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését,
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Bp., Kondorosi
út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, szőnyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
LAPOS tetők szigetelésének felújítása bitumenes és műanyag lemezes szigeteléssel. Tetőkert,
tetőterasz szigetelése, kerti tó bélelése. Szféra-tect
Kft. 220-2809, 222-8699.
LAKÁSÁBAN karnisok, polcok felrakását és
egyéb irányú szerelési, javítási munkákat vállalok.
06/30/958-2205.
LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelése
villás, bitumenes lemezekkel, referenciákkal.
Garancia 10-12 év. Homlokzat-felújítási és egyéb
szakipari munkák kivitelezése alpintechnikával.
273-1857.
LAPOS tetők szigetelése referenciákkal, garanciával. Tel.: 220-2029, 06/20/962-0518.
ALPINTECHNIKÁVAL homlokzat-felújítás,
panelszigetelés, festési és kőművesmunkák.
Tel.: 220-2029, 06/20/962-0518.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
AJTÓ-ABLAK csere falbontás nélkül. akciós!
249-3112, 03/30/933-0262, 06/30/922-2262.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok illesztését, szigetelését, átalakítását észárak
cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.
REDŐNY, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, roletta készítése, javítása. 06/70/389-1679.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, gipszkartonozást vállalok garanciával. Igény szerint
takarítással. A legkisebb munkától a teljes felújításig. 06/30/643-1902.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, kisebb munkákat szakemberekkel, garanciával vállalok.
06/20/430-1461. (kéthetes)
REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés, javítás,
gurtnicsere. 06/30/212-9919. Üzenet: 276-5827.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, hevederzárak, lakatosmunkák.
06/30/961-3794.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít minden
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt. Mobil szúnyogháló, napellenző, harmonika ajtó szerelése.
370-4932.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret eladása. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, reluxák, szalagfüggönyök, roletták készítése, javítása
garanciával. 06/30/211-9730, 06/20/354-0518.
TETŐTŐL a pincéig részleges és teljes lakás-,
ház-, irodafelújítás, minden szakmában, kerületi
referenciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
XI., (Gazdagrét) Regős u. 8.
787-4882, 226-4539, 06/20/946-7557.
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést,
mázolást, tapétázást, csempézést, szőnyegpadlózást, gipszkartonozást, kőművesmunkát, villanyszerelést, vízszerelést, nagytakarítást vállal.
06/20/998-2369, Tel./Fax: 365-2662.
FÜRDŐKÁDAK, zuhanytálcák zománcozása, javítása és cserélése, kiváló minőségben.
Szentgyörgyi Béla: 06/30/996-6871.

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!
DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből
(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende,
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.
SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televízió, hifi javítása korrekt áron, garanciával.
06/30/982-4666, 275-6211.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés,
fuvarvállalás.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.
RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan!
XI., Budafoki út 16–18. 361-3776.
KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást,
fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5x2x2-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását,
nagytakarítását vállalom.
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is!
Pianínó, páncélszekrény szállítása.
Tel.: 06/30/954-5928.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, internetes adóbevallás kedvező áron cégek, egyéni vállalkozók,
társasházak, magánszemélyek részére adótanácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált mérlegképes könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, Kelenföldi Városközpontnál. konyveles@ebevallas.hu, 382-0490, 06/30/951-2977.
KFT, Bt. könyvelését vállalja közgazdász-adószakértő. 249-2136.
ÉPÜLTVILLAMOSSÁGI karbantartást vállalok eseti és állandó megbízással egyaránt. Pálfi
Zoltán: 246-9953, 06/30/947-6036.
MINDENFÉLE gépi és kézi kerti munkát vállalok, vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.
KERTÉPÍTÉST – területrendezést, öntözőrendszer, tó, sziklakert, utak építését, burkolását,
szakszerű növényültetést, növénygondozást, gyepesítést – vállalok referenciákkal, garanciával.
Németh István kertépítő. 06/30/279-8164.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
TÁRSASHÁZAK rendszeres takarítását ellátjuk, kertet, járdát, karbantartást is. Ajánlatot
adunk. Csörsz Bt.
06/30/231-5056, e-mail: kerey47@t-online.hu.
GÉPI földmunka, térkövezés, alapásás, pincetömb kiemelés. 06/30/986-5888.

GYÓGYÁSZAT
B Ő R G YÓ G YÁ S Z AT I ,
on ko l ó g i a i ,
kozmetológiai magánrendelés, általános és gyermekgyógyászat. XI., Bartók Béla 57. Bejelentkezés:
466-8328 dr. Bánfalvi
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szakrendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 2036797, www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.
FOGTECHNIKA. Kivehető fogsorok, hidak,
privát vagy tb-alapon egy hét alatt elkészülnek
Fehérvári út 12. alatti laborunkban.
Tel.: 279-2172.
MENTÁLHIGIÉNÉS Központ Pszichoterápiás
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589. www.
mentalkozpont.hu. Pszichoterápiás segítség
– konzultáció depresszió, szorongás, pánikbetegség, családi konfliktusok, önismereti problémák
esetén gyermekeknek is.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet,
könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat,
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat,
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi
Erzsébet fasor 16. 410-9886, 06/20/323-4104.
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk.
Tel.: 787-9282, 06/30/922-0436.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
KÉSZPÉNZÉRT vásárolunk Neogrády, MCP,
Márffy, Berkes és más neves festők műveit, ékszereket, drágakővel, féldrágakővel ezüsttárgyakat,
evőeszközt, karórákat, dísztárgyakat, antik bútorokat, hagyatékot. Louis Galéria: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 19. 317-9938, Internet elérhetőség:
Louis Galeria.

ÖTVENES-HATVANAS évek bútorait, használati és dísztárgyait készpénzért megvásárolom.
Magángyűjtő. 06/30/207-1600.

ÁLLÁS
CSALÁDOKNÁL megbízható, lelkiismeretes
idősgondozókat, bébiszittereket, takarítónőket
díjmentesen közvetítünk. „Empátia” 06/1/3361094, 06/20/465-8458, 06/70/380-5620.
DÉLUTÁNOS irodai munka nyugdíjasoknak a XII. kerületi irodánkban, a Királyhágó
térnél. Munkaidő H–P-ig 14–20-ig. Fix bérezés.
Érd.: 14 óra után: 887-5396.
GYERTEK hozzánk bébiszitternek! Önálló
programszervezéssel, nyári és folyamatos gyermekfelügyeletekre, nyaralásokra, részmunkaidőben is. Megbízható, biztonságos heti kereset.
600–1500 Ft-os óradíjak.
243-8280, 205-8700, 06/20/359-5918.
ÖNMOTIVÁLT munkatársakat keresünk korhatár nélkül. Tel.: 06/30/984-4268. Kód: 6686.
RENDSZERETŐ, nemdohányzó bejárónőt
keresek családi házamba, 41-es busz vonalán,
H–P-ig, napi 4 órában. Feladatok: főzés, mosás,
vasalás, takarítás. Érdeklődni: H–P 17–19 óráig:
06/30/626-3511.
KOMOLY, megbízható, tapasztalattal rendelkező házvezetőnőt keresek hosszú távra, heti két
alkalommal a XI. kerületi Sasadi út közelében.
Jelentkezés: Takács Szilviánál a 06/30/377-5012es telefonszámon.
VAGYONŐR állások. Érvényes engedélyekkel,
egyéni vállalkozókat keresünk, elsősorban XI. kerületben, éjszakai munkára. 06/30/942-1685.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu
Tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
NYUGDÍJAS egészségügyi dolgozó heti
2-3 alkalommal vállalja idős ember ellátását.
Érdeklődni 20 óra után 319-1844-es számon.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
FORRÁS Tanoda nyári programjaira szeretettel várja gyermekek jelentkezését. XI. kerület.
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu.
SOPRONBAN (Lőverekben) SOLÁR
Apartman Hotelban (örökölhető) egyhetes 3 fős
üdülési jog eladó. 06/94/326-135.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI.,
Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron kezdőknek, haladóknak. Hangolás, javítás.
209-3247, 06/20/912-4845. www.klavirzongora.hu.

KÖZLEMÉNY
A KOKEC SE (Kosárlabdát Kedvelők Clubja
Sportegyesület) köszönettel vette azok segítségét, akik 2005. évi jövedelemadójuk 1%-át –
474 000 Ft-ot – a XI. KKK Alapítvány részére
felajánlották. A támogatás összegét sportszerek,
sportfelszerelések vásárlására és kosárlabdatornákon való részvételre használtuk fel.”

Várjuk észrevételeiket.
Címünk: Szent Gellért tér 1–3.
media@ujbuda.hu
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Temesvári Andrea a Tenisz Akadémiáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2007./V.
24./XI.ÖK sz. rendelete alapján kiírja pályázatát az

Újbuda Önkormányzata
Papp László Sportolói Ösztöndíj
elnyerésére.

– Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más
önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet!
Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp
László Sportolói Ösztöndíj” alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007./V. 24./ XI.ÖK sz. rendelete mellékletét
képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt lehet.
Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri
Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.), és a Humánszolgálati Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) és letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu).
A pályázat beadásának határideje:
2007. augusztus 31. (péntek) 13 óra
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati
Igazgatóságának titkárságára (1113 Budapest, Zsombolyai
u. 4., IV. emelet 407-408, tel.: 3723-470) személyesen, a
pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig
munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be
az önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.).
A borítékra kérjük, írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp
László Sportolói Ösztöndíj”. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2007. szeptember 30.
Molnár Gyula, polgármester

LAKOSSÁGI FÓRUM

A Nonsense diszkóról
A Karolina úti és környékbeli lakosok
figyelmébe ajánljuk, hogy június 27-én,
szerdán 18 órakor lakossági fórum lesz,
ahol elmondhatják észrevételeiket, mindenki felteheti kérdéseit a Karolina úton
létesült Nonsense diszkóval kapcsolatban.
Meghívott vendégek: a diszkó tulajdonosa, dr. Filipsz Andrea az önkormányzat jegyzője és dr. Czellér Ferenc kerületi
rendőrkapitány.
Helyszín az Országos Vérellátó Központ előadóterme (Karolina út 19–21.),
bejárat a Diószegi út felől.
Deák András, országgyűlési képviselő (KDNP)
dr. Ábrahám Katalin,
önkormányzati képviselő (Fidesz)

Nem lehet elég korán elkezdeni!
Temesvári Andrea
Budapesten született,
három gyermek – Tímea
Orsolya, Márk Olivér és
Milán Dávid – boldog
édesanyja. A tenisz alapjaival 9 évesen kezdett
el foglalkozni, 14 évesen
már profi versenyeken
indult. 1983-ban a világranglista 7. helyéig jutott.
A ’80-as évek végén
több sérülés után újra a
világ legjobb 25 játékosa
közé küzdötte fel magát.
1996-ban egyéniben
és párosban is indult az
atlantai olimpián. Pályafutása során számtalan
egyéni és páros győzelmet ért el.
A múlt év végén átadott
Sportmax Sport és Szabad- Együtt – csapatban. Így lehet egymásnak erőt adni a magányos sportban
idős Központtal 15 évre
szerződött a teniszpályák üzemeltetési Úgy látom, nagyon jól érzi magát a gyerekekkel.
úszhatnak, játszhatnak is, és napi háromjogára, így ma már itt működik a 2004szori étkezést is biztosítunk. Az érdeklődők
ben alapított Temesvári Andrea Tenisz Szerencsés vagyok, hogy azzal foglalkoz- létszámától függ, hogy meddig tartanak a
Akadémia.
hatom, amit szeretek és amihez értek. turnusok. Az első már el is kezdődött, és
Szeretnék minél több tudást, tapasztalatot folyamatosan várjuk a jelentkezőket.
Fantasztikus helyen van az akadémia…
átadni a gyerekeknek.
(rózsa)
Körbevesz a zöld terület, tiszta a levegő,
Mikor a legjobb elkezdeni teniszezni?
és mégis hamar elérhető, a BAH-csomóA Tenisz Akadémia
ponttól 5-10 percre van. A teniszpályát no- Nem lehet túl korán! A teniszezés alapjait
vemberben vettem át üzemeltetésre. De- érdemes minél fiatalabb korban elsajátítatanfolyami programja
cember 8-án járt itt Martina Navratilova, ni. Három-négy éveseket is várunk, ők a
akivel 20 évvel korábban megnyertük a legfogékonyabbak, de az is igaz, hogy az
TURNUSOK:
Roland Garros-t a Graf–Sabatini páros ő figyelmüket sokszor még nehéz lekötni
június 18–22.
július 16–20.
ellen. Nagyon aranyosan reagált, ami- 60 percig. Játékos foglalkozásaink vanjúnius 25–29.
július 23–27.
kor meghallotta, hogy új helyszínen fog nak, amelyeken nem csak teniszt oktajúlius 2–6.
augusztusban
működni az akadémia: felajánlotta, hogy tunk. Sok olyan visszajelzést kapok, hogy
július 9–13.
igény szerint
szívesen megnyitná. Így történt meg az, a tornaórákon is sokkal magabiztosabban
PROGRAMOK: érkezés reggel fél 9-kor, majd teamelyre Magyarországon még nem volt mozognak azok, akik teniszezni járnak.
niszedzés, tízórai, úszásoktatás, csoportos játékok,
példa, hogy egy élő teniszlegenda nyisson Természetesen bármikor van értelme elebéd, pihenés, délutáni teniszedzés, uzsonna, panmeg egy teniszcentrumot.
kezdeni, nincs felső korhatár, ezért indícsolás az élményfürdőben, és sok-sok meglepetésA Sportmaxban 9+1 centerpálya tottuk el a felnőttoktatást is.
program. Fél öttől lehet a gyerekekért jönni.
van. A komplexumban ezenkívül műRÉSZVÉTELI DÍJ: 39 000 forint.
Úgy
tudom,
hogy
nyáron
sem
pihennek.
ködik uszoda, élményfürdő, szauna,
ELÉRHETŐSÉGEK: Temesvári Andrea Tenisz Akafitneszterem, squash- és focipálya, fedett Egész nyárra tervezünk egyhetes tenisztádémia: 06-70-562-5022, www.temesvariandrea.hu
sportpálya, tehát minden helyben van a borokat, ahová reggelente hozhatják a szüSportmax Sportcentrum, XI., Kánai út 2., teniszprofi sportolóknak is, akiknek szükségük lők a gyerekeket, és délután jöhetnek értük.
centrum: 877-5077, 06-70-333-8811.
van edzés után egy kis lazításra.
A csemeték nemcsak teniszezhetnek, de

Dömök Viktória

PÁLYÁZAT

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és
sportágukban valamely korosztályos válogatott keretnek
tagjai. Az ösztöndíj évente legfeljebb tíz fő részére adományozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára
adományozható, havi összege bruttó 20–50 ezer forint/fő.
A pályázás feltételei:
– Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
– A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora
a tárgyévben be nem töltött 25. életév. A 18 év alatti
fiatalok esetében a pályázatot a törvényes képviselő
nyújthatja be.
– A pályázatot benyújtó fiatal megelőző évi tanulmányi
eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény
vezetőjének javaslatát.
– A pályázónak az általa gyakorolt sportágban hazai és
nemzetközi versenyeken a korosztályának megfelelő
1-6. helyezés valamelyikét kell elérni. A pályázathoz
csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért felelős
sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát,
valamint igazolást az eredményről.
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