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Bikás Park

Józsa és Szabó is
támogatja Szanyit

Szivárványos
történet

Pletykák, híresztelések és
tények a Kelenföldön rövidesen elkészülő sportparkról.

Olcsóbb távfűtési megoldásokat szorgalmaznak az országgyűlési képviselők.

Egyszerre örülnek az új játékoknak, és sajnálják az összetört
régieket az óvodások.

írásunk a 4. oldalon

cikkünk a 7. oldalon

riportunk az 5. oldalon

Fellélegezhetnek a Fehérvári úti lakótelepen – vége a vegyszergyártásnak

Közlekedési rendváltozás

Megszűnik a környezetszennyezés

Túlteljesít
a Bocskai úti
állomás építője

Ez év végéig teljesen megszűnik a
vegyszergyártás a Fehérvári úton a
Finomvegyszer Szövetkezet telephelyén. A tizenhárom éves történet lassan, de biztosan a fináléhoz közeledik,
mivel a környezetvédelmi hatóság az
eddigi tevékenység megszüntetésére
kötelezte az ingatlan tulajdonosát.

Dömök Viktória

Nemsokára végleg bezárul a kapu – a vegyszergyártás leállítása egy újabb lépés Újbuda környezetének védelmére

országon általában a hatósági ügyek lassan és nehézkesen jutnak el a végkifejletig.
Ez még a környezetvédelem területén is
így van, annak ellenére, hogy napjainkban
ez kiemelt, hangsúlyos téma, már csak az
Európai Unió törekvéseit, illetve ránk vonatkozó elvárásait tekintve is.
A sziszifuszi megoldási tervekben fordulatnak tűnt egy 2001-es kormányrendelet, amely a vegyi üzemekre vonatkozóan
minden egyes telephelyengedély-hosszabbítást teljes körű környezetvédelmi vizsgálathoz kötött. Végül is alig két év múlva, 2003
januárjában a szövetkezet is bekerült ebbe
a körbe, de a szükséges környezetvédelmi
hatástanulmányt nem készítették el. A környezetvédelmi hatóság 2003. június 30-áig
adott haladékot a tanulmány benyújtására,
majd ezt a határidőt meghosszabbították,
és aztán az új határidőt is kitolták.

Új utasváró a Savoya Parkban

Sikerült elérni, hogy a kerületben lakók kérésére elkészüljenek a Savoya parki villamosmegállóban az utasvárók – tájékoztatta lapunkat Lakos Imre alpolgármester.

Az önkormányzat és a lakók egyre
inkább úgy érezték, a hivatalos hatósági út soha nem ér véget, ezért mindenki
a maga legfelsőbb fórumához fordult: a
kerület az akkori környezetvédelmi minisztert, dr. Persányi Miklóst, a lakók pedig Lenkovics Barnabást, az állampolgári
jogok akkori ombudsmanját keresték
meg a gondjukkal.
Idén tavasszal a környezetvédelmi
hatóság határozottan kötelezte a szövetkezetet a levegő szennyezésével járó tevékenység megszüntetésére. Az indoklásban
a technológiai, környezetvédelmi érvek
mellett az is szerepel, hogy az évek óta
tartó eljárásban a szövetkezet semmi jelét
nem adta annak, hogy kész, illetve képes
változtatni a körülményeken.
Valószínűleg azon már senki nem
csodálkozik, hogy a határozat 30 napos

határideje ellen a szövetkezet fellebbezéssel élt, és több időt – összesen tíz hónapot
– kért a tevékenység megszüntetésére.
Nyilvánvalóan „váratlanul érte” a határozat, hiszen még „csak” tizenhárom éve
tudja mindenki, hogy ez a működés az
adott környezetben már jogellenes. Igaz,
a szövetkezet úgy nyilatkozott a hatóságnak, hogy a bűzzel járó munkát már
tavaly beszüntette. Ha ez így van, akkor
kérdés, mire kell még tíz hónap. Mindenesetre a hatóság a fellebbezésnek helyt
adott, ha az érintetteknek hihetünk, tíz
hónap múlva már nem lesz vegyszergyártás a Fehérvári úton. A telephely azonban
továbbra is a szövetkezet tulajdonában
marad, hiszen erre vonatkozóan nem
születhetett semmilyen döntés, nem is ez
volt a cél.

A Móricz Zsigmond körtéren és a Bocskai
útnál is jól látható, hogy a két metróállomás építői már lefektették a villamossíneket, és felállították a vezetéktartó oszlopokat is. Július 23-ától újra járhatnak majd a
Fehérvári úton a villamosok. Mindez még
mindig csak „szinte biztos”, egyelőre senki
sem nyilatkozik véglegesen, hátha történik valami. De úgy tűnik, ezúttal elmarad
a 4-es metró építésénél lassan már megszokott csúszás.
Ezenkívül a Bocskai úton a villamossínek jobb oldalán (a Budafok irányába
haladó oldalon) kétszer egy sávban autóval is lehet majd közlekedni. Ezt az állomást építő cég magától ígérte meg – a
szerződésben csak a villamos visszaállításáról volt szó. A hivatalos időpont jelenleg
augusztus 20., de úgy tudjuk, hogy vagy a
villamosok indulásával egy napon, vagy
egy héttel később már elindulhat a forgalom. A szükséges engedélyeket várhatóan
az aszfaltozással párhuzamosan adják ki, a
végleges időpont lapzártánk után derül ki.

B. A.

Dömök Viktória

Több mint három évtizede, amikor épült
az ötezer lakásos Fehérvári úti lakótelep,
felcsillant a remény, hogy az új lakókörnyezet kialakításával párhuzamosan felszámolják azokat az üzemeket, amelyek
működése rendkívüli zajjal vagy más
környezetszennyezéssel jár. Ha ez nem is
sikerült, ezek a gyárak némileg visszafogottabb technológiákkal és funkciókkal
működtek tovább.
A Finomvegyszer Szövetkezet telephelyén azonban nem változott semmi, és
tekintve, hogy a bűz, valamint az ártalmas
anyagok továbbra is szennyezték a várost,
a környezetvédelmi hatóság folyamatosan bírságolta a céget. A jelek szerint ez a
cég számára nem jelentett elviselhetetlen
terhet, hiszen minden maradt a régiben.
Csak az ott élők váltak – érthető okok miatt – egyre ingerültebbé.
Az önkormányzat képviselő-testülete
1994-ben foglalkozott először az üggyel,
és azóta gyakorlatilag ez a téma soha nem
került le a napirendről. Újabb és újabb
vizsgálatok igazolták, hogy ezt a tevékenységet mielőbb száműzni kell a lakóházak
közeléből, de a kitelepítés költségeit az
önkormányzat nem vállalhatta magára,
környezetvédelmi hatósági jogköre pedig
nincs. Még az sem jelentett megoldást,
hogy a problémás ingatlan és teljes környezete mind a főváros, mind a kerület
szabályozási terve szerint ma már intézményi építési övezetbe tartozik, amelybe
nem illeszkedik az ipari funkció.
– Már a kezdet kezdetén minden lehetőséget sorra vettünk, de egy ilyen ügyben
az önkormányzat csupán azt teheti, hogy
a hatósági jogkörrel rendelkező fórumhoz
irányítja a dolgot – meséli a Finomvegyszer Szövetkezet problémáját az első ciklus
kezdete óta figyelemmel kísérő Lakos Imre alpolgármester. – Tény, hogy Magyar-

Bár a szerződések szerint nem kötelessége, a Bocskai úti metróállomást
építő konzorcium július végén nemcsak a villamosközlekedést állítja helyre a Fehérvári úton, hanem autóval is
át lehet majd hajtani az épülő állomás
fölött. Augusztus 20-áig háromszor
változik meg a közlekedés rendje.

Minden, ami Újbuda – bemutatjuk a kerület honlapját

www.ujbuda.hu
Ismerik önök Újbuda weboldalát? Ha igen,
akkor már tudják, hogy ott szinte mindent
megtalálnak, ami a kerülettel kapcsolatos.
Ha még nem, esetleg épp csak ismerkednek
az internet nyújtotta lehetőségekkel, akkor
a www.ujbuda.hu jó kiindulópont lehet, hiszen könnyen kezelhető, jól felépített szolgáltatásról van szó.
– Egy önkormányzati
weboldal alapvetően két
dologra való – mondja Egri András tartalomfelelős.
– Az első és legfontosabb
feladata, hogy segítse az ügyintézést, megtalálható legyen minden,
ami az önkormányzattal kapcsolatos. A
második funkció a hírszolgáltatás. Ezért is
jó, hogy közös szerkesztőséggel dolgozik a
televízió, az újság és a net. Ezeken kívül vannak a kiegészítő szolgáltatások, mint például
a képeslapküldés, az elveszett kutyák keresése, vagy az, hogy az Újbuda újságban fel-

Hat hét alatt háromszor változik
a tömegközlekedés rendje

adott apróhirdetések itt is olvashatók. A lap
legfrekventáltabb helye a bal felső sarok hat
menüponttal és a fenti vízszintes csík. Ezeket
nevezem önkormányzati negyednek. Minden ügymenetről részletes leírás található.
Még előfordul, hogy nem érjük utol magunkat, de dolgozunk azon, hogy az oldal
minél frissebb legyen.
Megtalálhatók az önkormányzat hirdetményei, pályázati kiírásai, a nyertesek
listája vagy a képviselők
vagyonnyilatkozata is.
Hozzáférhetők a képviselők
elérhetőségei, ahogy a polgármesteri
hivatal részletes telefonkönyve is.
A fenti sávban van egy Testületi Ülések menüpont is, amelyen 2005-ig visszamenően lekérhető az összes előterjesztés,
a napirendek, a jegyzőkönyvek, és van
videoarchívum is.

KÁTYÚ, RONCSAUTÓ, RENDEZETLEN KÖZTERÜLET?
HÍVJA ÚJBUDA ZÖLDSZÁMÁT! 

Folytatás a 2. oldalon

A metróépítés miatt júliusban és augusztusban többször is megváltozik a tömegközlekedés rendje. Lapunk megjelenésének hetében – egészen július 22-éig
– ideiglenesen csak Albertfalva Kitérőig
járnak a villamosok Budafok felől, onnan
a 18-47V, illetve a 19V villamospótlókkal
lehet majd a belvárosba eljutni.
Július 23-ától a 18-as, a 41-es és a 47es villamos újra a megszokott útvonalon
jár majd, a 47-es a Kálvin téri építkezések
miatt csupán a Lónyai utcáig. Ekkortól
ideiglenesen megszűnik a 49-es villamos.
Pótlóbusz fog járni a Móricz Zsigmond
körtér és a Deák tér között, a Szabadság
hídon át. Egyelőre ennyit tudni, részleteket csak lapzártánk utánra ígért a BKV.
Augusztus 21-étől viszont több mint
egy évre lezárják a Szabadság hidat, ekkortól újra két villamospótló jár majd.
Hogy pontosan merre, arról még egyeztetnek a szakemberek.
(G. P.)

06-80-ÚJBUDA
(06-80-852-832)

KERÜLET
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Pro Medicina Újbuda díjak

 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.
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.
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 POLGÁRŐRCENTRUM

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

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

A katasztrófa helyzetek megoldásában a
XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget
nyújt. Elérhetőség: Zöldszám: 06/80630-600 (éjjel-nappal), Ügyelet: 06/11-318-2218 (éjjel-nappal), Kirendeltség:
06-1-385-0078 (munkaidőben).

Fogadóórák, programok
DEÁK ANDRÁS Szentimreváros képviselője (KDNP) minden hónap első
keddjén 15–17 óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf (06/20/2618836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester.
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi
Géza Általános Iskola zárva tartása
miatt szünetel. Legközelebb tanévkezdéskor, szeptember 3. hetében 17 órakor lesz fogadóóra. Alpolgármesteri
fogadóóra: minden hó harmadik
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
(Zsombolyai u. 5.) III. emelet 307-es
tárgyalójában. Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az általános
igazgatási és tájékoztatás csoportnál
személyesen, vagy telefonon a 3724577 számon.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés az általános igazgatási és tájékoztatási csoportnál személyesen, vagy
a 372-4577-es telefonszámon lehet.

A Semmelweis-nap alkalmából „Pro Medicina Budapest XI. kerület” díjakkal ismerte el Molnár
Gyula polgármester a kerület lakosságáért sokat tett orvosok, valamint egészségügyi dolgozók
munkáját. Kitüntetésben részesült dr. Ács Magdolna fogszakorvos, szájsebész, Bihari Éva szakasszisztens, dr. Grandtner Gábor háziorvos és dr. Perjés Gábor urológus főorvos. Polgármesteri
Dicséretben részesültek: Büki Krisztina védőnő, Drevenkáné Bíró Magdolna szakasszisztens, dr.
Faludy Pál szülész-nőgyógyász, Horváth Tiborné szakasszisztens, Magyar Lászlóné gyógypedagógus, pszichopedagógus, Mészárosné Sipos Edit szakasszisztens, Pacsó Lászlóné szakasszisztens,
Pásztói Ferencné védőnő, Pintér Gyuláné védőnő, Sramkó Gáborné szakasszisztens, Tallér Katalin
szakasszisztens, Zsögönné Máté Krisztina szakasszisztens, dr. Horváth Ildikó háziorvos. 50 éves
jubileumi elismerésben részesült: dr. Schnell Endre háziorvos, Beleznay Andorné védőnő, dr. Gál
Sándorné védőnő, Klaffl Gyuláné védőnő, Kubina Istvánné védőnő, Kunt Endréné védőnő.

Önkormányzati képviselői fogadóóra:
minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi Házban.
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. és 4.
hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30
óra között a Bethlen Gábor Általános
Iskolában (Bartók Béla út 141.).

A XIII. kerület után Újbudán építik a
legtöbb lakást a fővárosban – derült ki a
Budapesti Lakásprojekt adatbázisának
legutóbbi összesítéséből. Több mint 3700
lakást építenek a XI. kerületben, ebből
mintegy 700-at még nem adtak el, a többinek már van vevője. Ez a közel húszszázalékos kerületi arány, amely a vevőre váró lakásokat mutatja, 6 százalékkal jobb,
mint a budapesti átlag.
Az elmúlt években már több ezer új
lakást adtak el a kerületben – ez egyebek
mellett a lakosságszámnál is megfigyelhető,
megfordult ugyanis a ’90-es években kezdődött elvándorlási tendencia. Jelenleg is
számos lakásépítés zajlik, és a folyamat, úgy
tűnik, egyelőre nem áll meg. Újabb építkezések kezdődnek a közeljövőben, több – lakóháznak is alkalmas – terület magánkézbe
adásáról pedig a múlt heti, lapzártánk utáni,
ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat.
Újbudán a lakások ára magasabb a budapesti átlagnál. Egy néhány hónapja készült
felmérésből az derül ki, hogy míg a fővárosban egy négyzetméter átlagosan 242 ezer forint, addig a XI. kerületben 284 ezer. Sasadon
a legmagasabb az ár, de a kerület egyetlen részén sem alacsonyabb a fővárosi átlagnál.

AZ MSZP KERÜLETI IRODÁINAK NYÁRI
NYITVA TARTÁSI RENDJE

Az MSZP kerületi irodája és a 16. választókerületi választási irodája (XI.,
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806; 2042805) változatlanul egész nyáron hétfőtől csütörtökig 10–17.30, pénteken
10–14 óráig. 15. választókerület (XI.,
Bartók Béla út 19., bejárat a Mészöly
u. felől. Tel.: 466-6235) nyári szünetet tart július 2-ától augusztus 29-éig,
ügyeleti nap július 26. és augusztus 23.
16–18 óráig. 17. választókerület (XI.,
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711) hétfőn és
csütörtökön 16–19 óráig.
RÖVID NYÁRI SZÜNET

A Magyar Szocialista Párt kerületi szervezete értesíti az érdeklődőket, hogy ingyenes lakossági szolgáltatásait (az adókönyvvezetési és vállalkozási tanácsadást, a jogi tanácsadást, pszichológiai,
munkaügyi és munkajogi, valamint az
angol tudásszintfelmérést) augusztusban szünetelteti. A szolgáltatások újraindításáról az Újbuda augusztus 29-i
számában adunk tájékoztatást.

(g. p.)

Orvosok, akik kollégáik szerint a legtöbbet tették a betegekért

A FIDESZ PROGRAMJAI

Augusztus 1-jéig a Fidesz programjai
szünetelnek.

Semmelweis-nap a Szent Imre Kórházban

MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének 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 ingyenes jogi tanácsadása július és augusztus hónapokban szünetel.

A Szent Imre Kórházban immáron
hatodik éve, hogy a Semmelweisnapon megrendezik az év orvosa és
orvosnője cím ünnepélyes kiosztását.
Ebből az alkalomból azon túl, hogy megemlékeztek azokról az orvosokról, akik
bevezették a fertőtlenítést a kórházakba,
kitüntetéseket adtak át.
– Manapság a híradások nem éppen
jófényben tüntetik fel az egészségügyet.
Ez most azonban a mi ünnepünk, ilyenkor mindig egy kicsit befelé fordulunk
– mondta dr. László Imre, a kórház főigazgatója. Szigorú szabályok szerint döntik el,
hogy az adott évben, ki kapja az év orvosa,
illetve orvosnője díjakat. Ebben az évben
a két díjazott: dr. Hegyes Erzsébet és dr.
Pogány Péter, akiket újságunk következő
számából jobban is megismerhetnek.
T.R.
www.ujbuda.hu/0707semmelweis

MIÉP-HÍREK

Révész Marianna

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
13.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–16.00-ig
Péntek:
08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

Újbuda
a lakásépítési
élbolyban

A főigazgató és az egyik díjazott: dr. László Imre és dr. Pogány Péter

Minden, ami Újbuda

INTERNET

Bemutatjuk a kerület weboldalát
Folytatás az első oldalról

Magukat az üléseket élőben is közvetíti a
honlap. Ilyenkor az oldal tetején megjelenik egy piros link, erre kattintva érhető el
a közvetítés, akár egy webtelevízión.
– Tervezzük, hogy egyfajta digitális térképként közzétesszük a kerület teljes rendezési tervét. Ez jelenleg csak nagy leporellókon található meg, még nincs digitalizálva
– mondja Egri András, és hozzáteszi: – Hamarosan elérhető lesz a 2007-es Szociális
kalauz is, a 2006-os pedig az archívumban
van. A szerkesztők egyébként sem törölnek
semmilyen közzétett anyagot, minden elérhető az archívumon keresztül.
Az ügyintézés-ügyfajták menüpont
alatt lehetséges az online időpontfoglalás az okmányirodába, ez a szolgáltatás
egyébként július 30. és augusztus 17. között szünetel, a nyári csökkentett nyitva
tartás miatt. Ugyanitt érhetők el a letölthető nyomtatványok (például egyéni vállalkozók bejelentőlapjai, lakásigénylési kérelem), ami kényelmesebbé teheti az ügyintézést, hiszen ezek beszerzéséért nem
kell személyesen bemenni. Elektronikus
ügyintézésre még nincs lehetőség, mert az
hazánkban kizárólag a magyarorszag.hu
weboldalon keresztül működhet. Az önkormányzatnak már folyamatban van egy
projektje, amelynek révén majd Újbuda
weboldala is kapcsolódhat az Ügyfélkapuhoz, így lehetővé válhat a kerületi elektronikus ügyintézés is.
A kerületi intézmények menüpont alatt
szerepel a bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosok és orvosi ügyeletek, valamint az egyéb
kerületi intézmények listája, és készül egy
600 címes, könnyen kereshető adatbázis is.
A fórumban fix topikok vannak, tehát
csak a szerkesztők nyithatnak újat, de van
köztük olyan, ahol lehet témát javasolni.
Létezik olyan opció is, amellyel a fórumozók hivatalos önkormányzati választ
kérhetnek a kérdésükre. Ehhez meg kell
adniuk a nevüket és címüket, de ezek az
adatok nem kerülnek a honlapra. Az ön-

kormányzat minden beérkező kérdést iktat, így semmi nem veszhet el. Moderálás
csupán annyiban történik, hogy a nyomdafestéket nem tűrő szavak nem jelennek
meg. A bejövő levelekre 24–48 órán belül
választ kap a kérdező.
A forgalomfigyelő menüpontot a
jobb oldali függőleges sávban helyezték
el, itt érhető el az Újbudai dugóhúzó.
Kilenc kamera figyeli a legforgalmasabb
csomópontokat, az ezek által közvetített
élő képről lehet tájékozódni indulás előtt,
melyik szakaszokat érdemes elkerülni.

A dugófigyelő alatt van az újbudai média aloldala, ahonnan pdf-formátumban
le lehet tölteni lapunk 2004. január óta
megjelent számait.
A weboldal középső részén olvasható
híreket naponta frissítik. Egri András tartalomfelelős arra hívja fel a figyelmet, hogy
bárki küldhet be anyagot vagy képet, akár
a legutóbbi osztálykirándulásról is lehet beszámolót küldeni, de a megjelenésről a szerkesztőség dönt, illetve az írásokat szerkesztett vagy rövidített formában teszik közzé.
Rózsa Melinda

A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bartók
B. út 96.) a régebbi Magyar Fórum számok ingyen elvihetők. dr. Csigi Zsolt
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadása augusztus 21-éig szünetel. Kerekes Péter
metafizikai pszichoterapeuta ingyenes
lelkisegély-tanácsokat ad, és ingyenes
önvédelmi oktatást tart minden korosztálynak. Jelentkezés a 06/30/3844873-as mobiltelefonon.
JOBBIK-KAPCSOLAT

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

A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.).
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja az érdeklődőket.

Kedves Olvasónk!
A Média 11 Kft., mely Újbuda kommunikációs felületeit (újság, TV,
honlap) működteti, újabb szolgáltatással egészíti ki az Ön hatékonyabb
tájékoztatását. Újságunkban ezentúl a
cikkek alatt olvashatja azt a webcímet,
amelyen keresztül az adott újságcikk
és téma televíziós változatát érheti el.
Egyébként a képesbeszámolók, forgatott
riportösszeállítások az ÚJBUDATV kerületi magazinjában láthatók. A kerületi
televízió műsorstruktúrájából adódóan
friss magazinnal minden hétfőn 18 órakor jelentkezünk, az ismétlések rendje
újságunk műsoroldalán olvasható.
NYÁRI MEGJELENÉSEINK

Az Újbuda újság következő összevont
száma augusztus 15-én jelenik meg,
Iskolakezdés című melléklettel. Az apróhirdetések feladási határideje ügyfélszolgálatunkon augusztus 8-a, szerda 12 óra.
KÉZIRATOK

Szerkesztőségünk szívesen fogadja leveleiket, írásaika, de felhívjuk a figyelmet
arra, hogy azok megjelenése tekintetében szekesztőségünk dönt, illetve a közlésre szánt írások rövidített, szerkesztett
formában jelenhetnek meg. Kéziratot
nem őrzünk és nem küldünk vissza.
A kerületi honlap egyik leglátogatottabb része az „Újbudai dugóhúzó” forgalomfigyelő rendszer
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Az alapítvány várja a lakosság javaslatait is
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CIVIL SZFÉRA

Kedves Zsuzsa!

A közrend és közbiztonság ügye
mindannyiunké
Az alapítványt még 1991-ben hozta létre
az önkormányzat, és azóta is élvezi a testület kiemelt támogatását.
– Célunk, hogy a kerület polgárait rávezessük arra, hogy a közrend, közbiztonság, köznyugalom ügye nemcsak a rendőrség, de a civil szféra ügye is! – mutat rá
lapunknak Tóth László, az alapítvány kuratóriumának új elnöke, aki születése óta
Újbudán él. Az alapítvány ezért – a testületek munkájához szükséges infrastruktúra javításával – segítséget nyújt a kerületi
rendőrségnek, tűzoltóságnak, a polgári
védelemnek, valamint a polgárőrségnek.
Az Újbuda XI. Kht.-vel együttműködve
fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett
korosztályok felvilágosítására, az iskolai
tanulók ön- és vagyonvédelmének megszervezésére, az oktatási intézmények biztonsági rendszerének kiépítésére.
Anyagi lehetőségeik ugyanakkor
korlátozottak. A szervezet fő bevétele az
önkormányzat által nyújtott támogatás,

Dömök Viktória

Közelebb hozná a lakossághoz az általa vezetett szervezetet Tóth László, az
Újbuda Közbiztonságáért Alapítvány
kuratóriumának új elnöke.

Tóth László, az új alapítványi elnök

míg kisebb hányada az alapítvány saját
csatornáin keresztül folyik be, például
az évről évre megrendezett rendőrbálon
beszedett belépőkből és adományokból.
– Jelenleg mintegy 16,5 millió forinttal
rendelkezünk, de céljaink megvalósításához összesen 60-80 millió forintra volna
szükség. Ennek egy részét szeretnénk a

lakossági hozzájárulásokból előteremteni, hiszen akik igazán magukénak érzik
a közrend, közbiztonság, köznyugalom
ügyét, azok – reményeink szerint – anyagilag is hozzájárulnak annak megteremtéséhez – mondja az elnök. Ami pedig a
konkrét feladatokat illeti, melyek megoldása szerintük a legsürgetőbb, Tóth László már sorolja is:
– A lakókat évek óta zavarja az a hajléktalancsoport, amely a Fehérvári út
torkolatában tanyázik. A rendelőintézet
előtt ugyanakkor engedély nélküli árusítás folyik. Ezek megoldása nem csupán
rendőrségi feladat volna, itt az emberek
gondolkodásmódját kellene megváltoztatni. Ebben a civil szféra által kínált
talpraállási lehetőségeknek, és a lakossági felvilágosító munkának lehet nagy
szerepe. Ami pedig a rendőrséget illeti:
fontosnak tartom, hogy helyreállítsuk a
rendőrségbe vetett, részben okkal, megingott bizalmat. De ha bárkinek bármiféle egyéb javaslata, ötlete, elképzelése van
a lakosság közérzetének jobbá tételére, ne
habozzon, keressen meg minket!
R. H.
Az alapítvány levélcíme XI. Bocskai út 39–41.

MÉDIA

A kátyúvonaltól az általános információkig

Újbuda zöldszáma
Újbuda Önkormányzata 2005 márciusában indította útjára a zöldszámot,
először azért, hogy a lakosság rendelkezésére álljon egy ingyenesen hívható
vonal, ha valaki kátyút szeretne bejelenteni. Újbuda lakói éltek a lehetőséggel,
és sorra hívták fel az önkormányzat figyelmét hol a parlagfű burjánzására, hol
pedig ottfelejtett roncsautókra. Ma már
a tapasztalatok alapján a korábbiaknál
több témakörben is várnak bejelentést.
Munkaidőben az önkormányzat munkatársai várják a hívásokat, munkaidőn
kívül automata rögzíti a bejelentéseket,
kérdéseket. Ha a betelefonáló megadja
nevét és elérhetőségét, úgy a hivatal visz-

sza is hívja őt. A zöldszám jelentkezése
után a következő menüpontokból lehet
választani:
1. kátyúk, úthibák bejelentése
2. roncsautók bejelentése
3. parlagfűvel, közvilágítással vagy
más közterülettel kapcsolatos bejelentések
4. a 4-es metró építésével kapcsolatos
kérdések vagy bejelentések
5. általános információk az Önkormányzatról
6. kérdés a polgármesterhez
7. ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók
8. az Újbuda újsággal kapcsolatos információk
Ha az ügyfélszolgálati munkatárssal
szeretne beszélni tárcsázza a nullát!

Váratlanul és felkészületlenül ért bennünket a halálod. A hír, hogy megbetegedtél, mindannyiunkat megdöbbentett, de bizakodtunk és reménykedtünk, hogy te leszel a kivétel, akit nem
ragadhat el a halál: ahogyan kivételes
voltál embertársaid, kollégáid, barátaid,
családtagjaid között az élet, valamint az
emberek iránti szeretetedben, a megpróbáltatások enyhítésében, az
örömök viselésében, az elesettek, különösen a gyerekek iránti érzékenységben, önzetlen, önmagadat nem kímélő
segítőkészségben.
A búcsú mindig
fájdalmas, különösen akkor, ha olyan
személytől kell elválnunk, akinek egész
élete, sorsa és munkássága szűkebb hazánkhoz, a XI. kerülethez
kötődött, akinek egész lénye
szeretetet, harmóniát sugárzott.
Te ilyen voltál. Fiatal, pályakezdő tanárként kezdtél el a kerületünkben dolgozni, több jeles közoktatási intézményben
is teljesítettél szolgálatot: a Thallóczy
Lajos Általános Iskolában, a Bogdánfy
Utcai Általános Iskolában, ahol több
éven keresztül igazgatóhelyettesként
tevékenykedtél, a Pedagógiai Szolgáltató Központban, amelynek igazgatója
is voltál. Legutolsó munkahelyeden, az
Újbudai Humán Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálatánál számtalan bajba jutott gyermeken és családon
segítettél. Tanítói munkád mellett évtizedeken keresztül mint szakfelügyelő,
szaktanácsadó, pedagógiai szakértő
támogattad kerületünk pedagógusai,
vezetői, intézményei munkáját. Tudásodat, szakmai hozzáértésedet folyamatosan gyarapítottad, tapasztalataidat jó
szívvel, önzetlenül adtad át a kollégáidnak. Köszönjük mindazt, amit Tőled ta-

Üdítő
ügyfélszolgálat

Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét arra, hogy az Újbuda újság ügyfélszolgálata változatlan nyitva tartással
egész nyáron várja Önöket. Itt adhatják fel
hirdetéseiket, de készséggel állunk rendelkezésükre egyéb kérdésekben is. A hivatali órákat nem befolyásolja az épület éppen
zajló felújítása, festése.
A szerkesztőség ügyfélszolgálatának
címe: Szent Gellért tér 1–3., bejárat a Budafoki út felől, a buszmegállónál. Hétfőn
reggel 9-től este 18 óráig, kedden, szerdán
és csütörtökön pedig reggel 9-től délután
16.30-ig várjuk Önöket. Pénteken zárva.
Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy az
ügyfélszolgálaton automatából hűtött üdítőt, ásványvizet is vásárolhatnak kedves
ügyfeleink, vagy akár a buszmegállóban
várakozók is.
Újbuda újság

KATASZTRÓFAVÉDELEM
Tisztelt XI. kerületi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a katasztrófa helyzetek megoldásában a
XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt.

ÚJBUDA MÉDIA

telefon 372-0960,
levélcím : 1111 Szent Gellért tér 1–3.

06-80-ÚJBUDA
(06-80-852-832)

ZÖLDSZÁM:

ÚjbudaTV

06-80/630-600 (éjjel-nappal)

telefon: 246-6259 10 és 15 óra között,
levélcím: 1118 Csíki-hegyek utca 13.
e-mail: media@ujbuda.hu
www.ujbuda.hu

A környezeti nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni

ÜGYELET:

06-1/318-2218 (éjjel-nappal)
KIRENDELTSÉG:

06-1/385-0078 (munkaidőben)
Schmidt György pv. alezredes
kirendeltség vezető

KÖRNYEZETVÉDELEM

Szemétgyűjtő-akció a Feneketlen-tónál

Görög András
önkormányzati képviselő

Tüdőszűrés
Tájékoztatom a kerület lakosságát, hogy az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Középmagyarországi Regionális Intézete mb. regionális
tisztifőorvosa a 6131-3/2007. sz. határozatban elrendelte a településen élő, állandó vagy ideiglenesen ott
lakó, illetve tartózkodó 30 év feletti lakosság körében
a kötelező tüdőszűrő-vizsgálatot.
A vizsgálaton nem kell részt venniük azoknak, akik
egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, illetőleg
azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés
alatt állnak.
A szűrővizsgálatra kötelezettek a vizsgálat helyéről
és idejéről értesítést kapnak. A szűrővizsgálatokat a
XI. és a XXII. kerületi tüdőgondozóban végzik el (XI.,
Fehérvári út 12., XXII., Városház tér 3.).
Dr. Filipsz Andrea s. k.
jegyző

A Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata pályázata
mezőgazdasági haszonbérleményre

Nagyszabású takarítási akciót szervezett a Feneketlen-tó környékén Fodor
Vince, Újbuda környezetvédelemért
felelős alpolgármestere.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – Kamaraerdő, Őrsöd,
Balatoni-Dobogó út, Egér út, Őrmezei út, Sashegy területén lévő, jelenleg bérlővel nem rendelkező – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az
alábbi feltételekkel:

Révész Marianna

A közel egy hektár felszínű, hosszúkás alakú tó a Kosztolányi Dezső tér közelében
remek kikapcsolódási helyet jelent a környékbeli lakók számára. Sokan sakkozni,
horgászni vagy csak egyszerűen olvasgatni
járnak le a kellemes környezetbe. A sétálni,
pihenni vágyók mellett sok hajléktalan is
szívesen húzza itt meg magát, a nehézsorsú
embertársaink azonban nem kis fejfájást
okoznak életmódjukkal a közterület-fenntartóknak és a környékbelieknek egyaránt.
– Zöld gondolkodású emberként
fontosnak tartom, hogy környezetünket
tisztán, rendezetten tartsuk, mert valljuk
be, otthon sem dobáljuk szét a szemetet a
lakásunkban – fogalmazott Fodor Vince
alpolgármester. Hozzátette: – Ez az akció
figyelemfelhívás mindkét fél részére: egyrészt a tulajdonosnak, hogy ne feledkezzen
meg a kötelességéről, másrészt a lakóknak
is, akik gyakran nem is tudják, milyen károkat okoz egy-egy hanyag mozdulat.
– Ahhoz, hogy ne csak figyelemfelkeltő akcióról, hanem szemléletváltásról
beszéljünk, három dolog elengedhetetlen:
a környezeti nevelést már gyermekkorban
el kell kezdeni, elegendő szemétgyűjtőt
kell kihelyezni és azokat rendszeresen üríteni – jelentette ki Pettkó András, az MDF
parlamenti képviselője.
A lelkes, környezetbarát társaság estére mintegy két köbméter hulladékot
gyűjtött össze. A műanyag palackok,

nulhattunk mi, kollégák, és tanulhattak
Újbuda pedagógusai, tanulói és gyermekei.
Született pedagógus voltál! Törékeny megjelenésed ellenére olyan egyéniség, aki szakmai kérdésekben, a gyermekek iránti felelősségben nem ismert
megalkuvást. Hivatásod iránt életed végéig tartó elkötelezettségedet, személyiségedet példaként állíthatjuk az
ifjabb nemzedékek elé. Nyitott voltál az újra és tisztelted a hagyományokat, az elődök eredményeit, erre tanítottál
bennünket meg az
ifjúságot. Tanítványaidnak, munkatársaidnak mindig
a maximumot nyújtottad, humoroddal,
kedvességeddel pedig
ösztönözted őket. Emlékezünk a megértő, melegszívű kollégára, a tanítóra és a
barátra. Emlékezünk az anyára, a
nagymamára, az asszonyra, aki családjának biztos háttere volt, akitől bátran
lehetett elindulni, és akihez mindig jó
volt hazatérni. Tudjuk, hogy családoddal igazi, szép, harmonikus életet éltél,
amely ugyancsak példa számunkra.
Nehezen hisszük el, hogy nem látunk többé, nem beszélhetünk veled.
Kivételes személyiséged, szelíd és kitartó egyéniséged, biztató szavaid és derűs
mosolyod emléke velünk marad.
Szívünkben tovább élsz velünk.
Nyugodj békében!
Fájó szívvel búcsúznak Tőled: egykori kollégáid, barátaid, tanítványaid,
pályatársaid, szeretett otthonod, a XI.
kerület, Újbuda Önkormányzatának
vezetői, kerületünk intézményei, azok
munkatársai és mindannyiunk nevében is:

TÓTAKARÍTÓK: Zsákokba gyűjtötték a hulladékot az önkéntesek

sörösdobozok, újságdarabok és papírfoszlányok jól tükrözik: a környéken
ugyan számos gyűjtő áll rendelkezésre,
az emberek rossz szokásból mégis inkább
a földre, olykor a tóba dobják a szemetet. Sajnos, a kutyasétáltatók sem veszik
igénybe a futtatón felállított piszokgyűjtőket és a zacskókat, inkább a parkban
„sétálgatnak” kedvenceikkel, mindanynyiunk örömére. Ami még szomorúbb,
és igen sajátos is, hogy a nyomok alapján
bizony hasonlóan járnak el embertársaink is, így a látványhoz párosuló szagok
néhol elviselhetetlenek. Nem véletlen tehát, hogy az önkormányzat, mint a terü-

let leendő gazdája a helyzetfelmérés után
elkezdett takarítani.
A szorgalmas „zsákosok” láttán a környékbeli emberek is támogatták és örültek
a kezdeményezésnek, néhányan szóban
megfogadva, hogy ezen túl a csikkeknek is
megfelelő helyet keresnek. Az akció apropója, hogy több évtizedes fővárosi tulajdon
után, a Budapesti Közgyűlés és a XI. kerületi Önkormányzat arról tárgyalnak, miként
kerülhet Újbuda Önkormányzatának tulajdonába az újbudai Parkszínpad a mellette
lévő Feneketlen-tóval és a parkkal együtt.

M. G.
www.ujbuda.hu/0707feneketlen

Az ingatlanok jellemzői:
 az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és
MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére
van lehetőség.
 az ingatlanokat az önkormányzat gazdasági évre szólóan (2007. október 1.–2008.
szeptember 30.) adja bérbe haszonbérleti
szerződés megkötésével, mely jogviszony
minden évben felülvizsgálatot követően
hosszabbítható meg.
 a kerthasználat során az önkormányzat
elvárása az ingatlanok gyommentes állapotban tartása, a földterület megfelelő
megművelése.
 az ingatlanokon építkezni csak az építési
hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra,
gyümölcstároló) lehet.
 az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen
tényről az önkormányzat tudomást szerez
az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
 bérleti díj 60 Ft/m2/év, melyet minden évben egyösszegben, április 30. napjáig kell
megfizetni.
 a haszonbérleti szerződés megszűnése
esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani
és az ingatlant megtisztított állapotban

kártalanítási igény nélkül az önkormányzat
tulajdonába visszaadni.
A pályázati kiírás anyaga átvehető:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Budapest XI. ker. Bocskai út 39–41. szám alatti
ügyfélszolgálat recepcióján
A pályázatok benyújtásának határideje:
2007. augusztus 15. (szerda) 14 óra.
A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat mezőgazdasági haszonbérleményre” megjelöléssel
a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI.ker.
Bocskai út 39–41. szám alatti Ügyfélszolgálati és
Okmány Irodán lehet benyújtani kizárólag a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.
Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással,
nem nagykorú, nem magyar állampolgár, van
már haszonbérleti státusa.
Konzultáció:
 2007. július 23-án (hétfő) 17.00 óra,
Zsombolyai u. 5. alagsor 1. számú tárgyaló
 2007. augusztus 9-én (csütörtök) 9.00 óra,
Zsombolyai u. 5. alagsor 1. számú tárgyaló
Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról
a 381-1336 telefonon kapható.

KERÜLET
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A sportkert a korábban is kerítéssel körülölelt
aszfaltos sportpályákat, lelátókat, teniszpályákat és az úgynevezett csigadombot fedi le.
2003-ban önkormányzati és állami pénzből
épült volna itt egy műfüves sportpálya, ám
a helyi lakosok tiltakozása miatt az másutt,
Kelenvölgyben létesült. A sportkert felújítására és folyamatos működtetésére, fenntartására – a leghatékonyabb, legjobb megoldást
keresve – az önkormányzat magánvállalkozó bevonása mellett döntött. Végül négy
pályázó jelentkezett a beruházásra, közülük
választotta ki Újbuda a nyertes céget.
Az építkezés előfeltételei igen szigorúak voltak, hiszen a sportkert a közpark
területéből kifejezetten erre a célra szabályozott mintegy 1,8 hektáros területen valósul meg, amelynek mindösszesen 2%-a
építhető be felépítménnyel. Cél volt, hogy
a zöldterület ne változzon, a beruházás
nyomán egyetlen fa se kerüljön kivágásra.
A telek tulajdonosa Újbuda önkormányzata. A terület elidegeníthetetlen
törzsvagyon, azaz nem adható magántulajdonba.
A szerződés szerint a vállalkozó kötelessége többek között a meglévő pályák
felújítása és a terület rendbetétele. A vállalkozó a szerződés értelmében a területen
még az idén egy 250 millió forint értékű
háromszintes (pince, földszint és emelet)
klubházat épít, mely épület 15 év múlva
térítés nélkül kerül az önkormányzat tulajdonába. A klubház épületében étterem
vagy cukrászda is helyet kap az öltözők,

Tények és tévhitek

A Bikás Park jövője

fürdők, szauna, szolárium és kondicionálótermek mellett. Ezenkívül a pályákat is
át kell építenie. A nagy aszfaltpálya helyén
egy teniszpályát és két kisméretű műfüves
focipályát alakít ki, kicseréli a többi aszfaltos pálya, így a két kis foci- és a kosárpálya burkolatát, két pingpongasztalt elbont,
kettőt műgyanta bevonattal ismét használhatóvá tesz. A csigadomb kerítését is megjavítja és a területkerítést is rendbe hozza,
valamint nyilvános WC-t szintén kialakít.
A vállalkozónak a salakos teniszpályák, a klubház szolgáltatásai, illetve egyes
pályák bérbeadásából származik bevétele,
ebből tudja a folyamatos karbantartást is
finanszírozni. Az önkormányzattal kötött szerződése azonban biztosítja, hogy

Gratulálunk!

a sportkert ingyenes használhatósága is
megmarad, valamint a működtetés az itt
élők sportolását is elősegíti.
A teniszpályák és a két műfüves kis
focipálya, valamint a klubház szolgáltatásai fizetősek lesznek, ám az új teniszpályát
és a két műfüves pályát naponta 12 és 14
óra között ingyen lehet majd használni. A
régebbi teniszpályákon pedig havi 60 óra
ingyenes használatot biztosít a vállalkozó.
Az aszfaltos pályák, a pingpongasztalok továbbra is ingyenesek lesznek. A teljes terület folyamatosan őrzött, este 10 és
reggel 6 között a kapukat bezárják. A vállalkozónak kötelessége az összes pályát,
valamint az egész sportkertet rendszeresen
karbantartani.

Aki korábban itt szeretett volna
sportolni, az leromlott pályákat, sőt,
balesetveszélyes lelátókat és hajléktalanszállást talált volna. Az önkormányzat
szándéka az, hogy a Bikás Park a kerületi
közösségi és sportélet központja legyen,
vagyis mindenki – a családok, a pihenni,
a sportolni vágyók is megtalálják a számukra megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A park már most is olyan kiemelt
terület, amelynek rendben tartására az
önkormányzat az átlagosnál több pénzt
és figyelmet fordít. A Tétényi úti metróállomás elkészülte után a park most elzárt része – természetesen helyreállított,
újraparkosított formában – is ismét a közönségé lesz.

parkot, ezért szerepel a szerződésben, hogy
a vállalkozónak elővásárlási joga van.
TÉNY: A Polgári Törvénykönyv szerint akkor is van elővásárlási joga a bérlőnek, ha
az nem szerepel kifejezetten a szerződésben. Egyébként pedig az elővásárlási jogát
a vállalkozó csak abban az esetben gyakorolhatná, ha az önkormányzat képviselőtestülete az ingatlant kivonná a forgalomképtelen vagyoni körből, és értékesítésre
meghirdetné. Ilyen szándékról vagy kezdeményezésről nincs tudomásunk.
ÁLLÍTÁS: Az önkormányzat nem mérte fel
az igényeket.
TÉNY: Közvélemény-kutatás készült 2004ben, a megkérdezettek többsége támogatta a sportkert felújítását.
ÁLLÍTÁS: A park nagy részét el akarták zárni a lakók elől.
TÉNY: 2003-ban az önkormányzat a
Bozsik-programon belül egy mindenki
által használható műfüves focipályát akart
építeni. (Ez épült meg Kelenvölgyben később, mivel itt tiltakoztak a lakók.)
ÁLLÍTÁS: Titokban választották ki a vállalkozót.
TÉNY: 4 pályázó volt, pályázat útján választották ki a vállalkozót.
ÁLLÍTÁS: A civilek bevonása nélkül döntöttek.
TÉNY: 2004-ben a Bikás Park Egyesület tagjai és az első műfüves pálya terveit készítő
szakemberek az önkormányzat épületében
egyeztettek a tervekről és az üzemeltetés
rendjéről. A Bikás Park Egyesület elzárkózott a megállapodástól. 2005. június elején
a Bikás Park Egyesület és a nyertes vállalkozó megállapodott – az önkormányzat
épületében tartott egyeztetésen – a működésről, a pályák használatától. Az egyesület
a megállapodást később letagadta.
D. T.

Épül a nyugdíjasok apartmanháza
A Szent Gellért Apartmanház néven épülő otthon összesen 150 lakót tud majd
befogadni. A házat építő cégben az önkormányzat ötvenszázalékos tulajdonrésszel
rendelkezik, értesült lapunk. A lakók a beköltözés napjától kezdve – havi közösségi
díj ellenében – jogosultak az életvitelszerű
ellátás standard szolgáltatásainak igénybe
vételére. Íme, néhány ezek közül: orvosi
rendelés, 24 órás nővérügyelet, szakképzett ápolói felügyelet, időstorna, mentálhigiénés foglalkozás és kríziskezelés, vallási szertartások, kulturális és szabadidős
programok. További térítési díj fejében

Június 27-én 20 óra 10 perckor csatlakozott kis családunkhoz András, 3300 grammal, 53 centiméterrel és hosszú, fekete hajjal – küldte üzenetét Király Nóra önkormányzati képviselő.
Az Újbuda Média valamennyi munkatársa nevében jó egészséget és sok örömet kíván!

EGÉSZSÉGÜGY

Matracok és ágyak
az otthon lábadozóknak

lást, amelyet a kft.-hez juttatnak el. A cég
emberei ezek után ellátogatnak a beteghez,
majd a szükséges eszközt a beteg lakására
szállítják, és ott fel is állítják. A szakápolást
biztosító intézmény munkatársa ezek után
is rendszeresen felkeresi a beteget, ellenőrzi
az eszköz használatát és annak eredményét.
Ez a megoldás az egészségbiztosítónak
és a betegnek egyaránt előnyös. A biztosítónak azért, mert nem igényel egyszeri,
nagy összegű beruházást, emellett kórházi
ágyak szabadulnak fel, a betegnek pedig
azért, mert a megszokott környezetében
lábadozhat, csökken a kiszolgáltatottság
érzése, ráadásul – miután a kölcsönzés a
betegnek nem kerül semmibe – olyan páciens is hozzájuthat e felszerelésekhez, aki
amúgy nem tudná megfizetni.
– Az intézmény részéről a programot Kompánné Mikola Judit az otthoni
szakápolás vezetője koordinálja, jelenleg
16 kerületi beteg otthonában van kihelyezve ágy, matrac, vagy csak matrac. A
projektet hatvan főre tervezték – mondta
lapunknak Nagy Aranka, az ESZI vezetője. – Reméljük, hogy a kísérleti program a
későbbiekben lehetővé teszi az OEP-támogatás, -finanszírozás elnyerését. Az eddigi
konzultációk alapján a finanszírozó nyitott
a támogatásra, de szeretnének konkrét
adatokat, számokat látni, amelyekből kiderül, hogy a szolgáltatásra milyen igény
van. Ezért arra kérem az olvasókat, hogy
ha tudnak olyan betegről, akinek szüksége
volna ezekre az ágyakra vagy matracokra,
feltétlenül keressék meg intézményünket.
Regényi H.

egyéb szolgáltatások is elérhetők, így például:
étkeztetés, takarítás, bevásárlás,
személyes ügyintézés, fizikoterápia, fodrász,
manikűr, pedikűr, valamint
g yóg y torna.
Budai Miklós, a
körzet önkor- Budai Miklós: jónak és
mányzati kép- hasznosnak tartom ezt
viselője lapunk- a vállalkozást
nak elmondta: az önkormányzatot két
szempont vezérelte, amikor hozzájárult,
hogy otthon létesüljön a Bikszádi utcában.

Az egyik, hogy ne lakás épüljön, hiszen az
növelné a környéken tapasztalható parkolási gondokat, a másik, hogy Újbudán sok
nyugdíjas él – mintegy 30 ezer fő –, és eddig csak egy nyugdíjasotthon volt a kerületben, a Fraknó utcában. Hasznosnak és
jónak tartom ezt a vállalkozást, hiszen itt
nemcsak a bentlakók, hanem a napközben
belátogatók is elérhetnek majd bizonyos
szolgáltatásokat.
Lapunk következő számaiban várhatóan részletes tájékoztatást olvashatnak a
beköltözés feltételeiről.
R. H.
Az alapkőletétel február 3-án volt. Az erről szóló
beszámoló az ÚjbudaTV archivumában az alábbi webcímen érhető el:
www.ujbuda.hu/0702nyugdijasapartman

OLVASÓINK ÍRTÁK

Az albertfalvai telektulajdonok rendezése
Tisztelt Szerkesztőség!
2003-ban robbant – békés kertvárosi létünket megzavarva – az a bomba, miszerint a Kiving Kft. az interneten meghirdette a házaink alapját képező földterületeket, és üres építési telkekként eladásra
kínálta azokat. Nem szükséges különösebben fejlett empatikusképesség ahhoz,
hogy bárki átérezhesse: az addig tökéletes
biztonságnak gondolt „telek-ház” egység
és „birtoklástudat” igencsak bizonytalanná vált az itt élők számára.
Én a családommal 1982 óta élek ebben a környezetben, beleölve minden
anyagilag elképzelhetőt a ház és a telek
építésébe, szépítésébe, közművesítésébe.
Sokan – több generációt is felnevelve – az
50-es évek óta úgynevezett őslakosok itt,
akik a tulajdonérzet tudatában vettek
részt az összes fejlesztésben. Mindezt ösz-

szevetve, rettenetes lett volna számunkra
egy „eladjuk alólad a telket, esetleg megválthatod, netán lakóparkot építünk rá”
típusú helyzet, amit sokan előrevetítettek
a jövőnket illetően.
Sikerült viszonylag intenzív „médiavisszhangot” generálnia a legaktívabb,
érdekeinket képviselő lakosoknak (ez
ügyben kiemelt köszönet illeti dr. László
Ildikó bírónőt), így végül a kerületi önkormányzat is bekapcsolódott a probléma megoldásába. Ma már elmondhatjuk,
hogy sikerrel.
Reményt keltő volt helybéli érintettként arról értesülni, hogy Molnár Gyula
polgármester és Lakos Imre alpolgármester, parlamenti képviselők, megkísérelték
jogszabályi módosítással rendezni ezt a
bizonytalan kérdést.
Több buktatón túljutva végül is sikerült kiharcolniuk a minden érintett szá-

Lakossági fórum

Révész Marianna

Kísérleti modellprogram indult

A modellprogram lényege: pályázatot írtak ki gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére, hogy kiváltsák a kórházi kezelést,
és segítsék az otthoni ápolást. A pályázatot
a Premier G Med Kft. nyerte, a rászorulók
tehát e cégtől igényelhetik a speciális ágyakat és matracokat. A bérleti díjat Újbuda
önkormányzata és az Egészségügyi Minisztérium által biztosított alapból fizetik,
így az nem a beteg vagy a családja kasszáját terheli. A program kísérleti jelleggel jött
létre, nem állandó megoldásként, csupán
három-hat hónap időtartamra.
A felszerelések elsősorban a felfekvéses
betegek lábadozását hivatottak megkönynyíteni, de sokat segíthetnek a gerincsérüléses, agyvérzéses, bénulásos betegeknek
is, csakúgy, mint azoknak a pácienseknek,
akik nemrég estek át egy műtéten vagy a közelmúltan balesetet szenvedtek. A speciális
ágyra vagy matracra való rászorultságot a
kerületben házi-betegápolást végző intézmények, így például a XI. kerületi Egyesített
Szociális Intézmények (ESZI) munkatársai
jelzik a beteg háziorvosának. A háziorvos
ezt követően a páciens nevére kiállítja a
felszerelés kölcsönzéséhez szükséges aján-

ÁLLÍTÁS: Az önkormányzat el akarja adni a

Az önkormányzat figyel az időskorúakra is

Mint arról már korábban beszámoltunk, nyugdíjasotthon épül a Bikszádi
utca 53–55. szám alatt.

Májustól a kórházi ápolást (már) nem
igénylő betegeknek lehetőségük van
rá, hogy otthonukban térítésmentesen használhassák a gyógyulásukhoz,
felépülésükhöz szükséges ágyakat és
matracokat. Aki tud olyan páciensről,
akinek szüksége volna e felszerelésekre, forduljon az Egyesített Szociális
Intézmények munkatársaihoz.

Állítások és tények:

KELENFÖLD

Görög András

Hamarosan elkészül a Bikás parki
Sportkert. A beruházás körül sok
pletyka, félinformáció és torzított
hír kering. Utánajártunk, hogy pontosan mi is épül a sportkertben, és
azt hogyan lehet majd használni.

ÚJBUDA 2007. JÚLIUS 18.

A Karolina út környékén lakók részvételével parázs vitákkal
tarkított lakossági
fórumot tartottak
a Nonsense diszkó
megjelenése miatt.
– A diszkónak még
sem használatba
vételi, sem pedig
működési engedélye nincs, de már
három
alkalommal borzolta fel a
környék lakóinak
kedélyét. A békés
egymás mellett élés
megvalósulására
igen kicsi az esély
– mondta szerkesztőségünknek
Ábrahám Katalin
önkormányzati képviselő, a fórum egyik
szervezője.

mára megnyugtató rendezést. Az elmúlt
hetekben, napokban sorra kapja meg
minden kérelmező a Földhivatal értesítő
levelét, miszerint az egykor örökhasználatba adott telkek tulajdonjoga végre az
építmények tulajdonosainak birtokába
került.
Komoly eredmény, hogy egy közügyeket érintő ígéret maradéktalanul
megvalósult. Agyonpolitizált világunkban pártszimpátiától függetlenül el kell
ismernünk ezt a tényt, és úgy érzem,
egyértelműen hálásak lehetünk azoknak,
akik ügyünkben és érdekünkben mindent megtettek. Köszönjük nekik.
Pelles Péter Pál,
XI. ker., Újbuda, Albertfalva

A témáról készült interjút Lakos Imre alpolgármesterrel az Újbuda 2007. május 23-i
számában olvashatták (www.ujbuda.hu).

KERÜLET

Jobb az elővigyázatosság

VÉDŐNŐ

Óvakodjunk a kullancstól
A pókszabású, ízeltlábú élősködő
többféle súlyos betegséget terjeszt.
Leggyakrabban füves, bokros, hűvös
területen élnek, sem a fényt, sem a
szárazságot nem kedvelik. A föld felszínétől számított 15 méternél magasabb területen nem fordul elő, ezért
téves az a nézet, hogy a fákról lesi
áldozatát, és „ráugrik”.

dás nem csökken, hanem terjed, körkörös
gyulladás alakul ki, forduljon orvoshoz.
A kullancscsípés kockázatát csökkenthetjük a megfelelő zárt öltözködéssel,
kullancsriasztó krémek, aerozol használatával. De ezek alkalmazása nem helyettesíti a rendszeres, gondos átvizsgálást!

A kullancs csípése és vérszívása fájdalommentes, ezért sokszor észrevétlen marad.
Az első órákban csak szív, majd 3-4 órával a
csípés után eléri az ereket, és falukat átvágva közvetlen kapcsolatba, kerül az érrendszerrel. Az emésztése során a véráramba
kerülő béltartalommal jutnak a kórokozók
az emberi testbe. Ez idő alatt felszaporodnak a kullancs testében lévő kórokozók is.
Hajlatokban, szemhéjon, akár a köldökben, fülkagylóban is megbújhat, a kullancsot mielőbb el kell távolítani!

Vírusos agyhártya-, agyvelőgyulladás: 1-2
hét lappangási idő után magas láz, fejfájás,
influenzaszerű tünetek alakulnak ki. Általában 3-5 napig tart enyhe vagy középsúlyos lefolyású.
Pár nap tünetmentesség után újabb
láz, idegrendszeri panaszok alakulhatnak
ki. A gyógyulás után maradványtünetek,
fejfájás, alvászavar, memória, tanulási
problémák fordulnak elő.

Eltávolítás

A betegség általános tünetei jellegtelenek: hőemelkedés, fejfájás, ízületi
fájdalom. A diagnózist az anamnézisben szereplő kullancscsípés,
vándorló bőrpír és az ellenanyag
együttes kimutatása teszi lehetővé. A betegség hetekig tartó
antibiotikus kezeléssel gyógyítható. Ez a betegség nem
előzhető meg védőoltással.
A hajas fejbőrön kialakuló Tibola-fertőzés általában jóindulatú, teendőt nem
igényel. A kullancs által terjesztett agyhártya-, agyvelőgyulladás elleni leghatékonyabb védelem az erre a célra kifejlesztett
védőoltás. A védőoltás javasolt időpontja tél
vége, kora tavasz, a kullancsok megjelenése
előtt. A védőoltást ún. sorozatban kell beadni: egy hónapos időközzel 2 oltást, majd egy
év múlva a harmadikat. Az 5 évente adandó
emlékeztető oltással folyamatos a védettség.

Lyme Borreliosis

Kapcsosné Mamuzsich Krisztina
területi védőnő
Gyógyír XI. Kht. 1116 Bp., Albertfalva u. 3.
Telefon: 208-4042
Tanácsadás:
Várandós: hétfő 14–16, védőnői: csütörtök
9–10, orvossal: kedd 8–10, szerda 14–16

ALAPÍTVÁNYI BESZÁMOLÓK
ZORIL – HAJNALODIK
Dél-Budai Cigány Kulturális, Oktatási
és Szociális Közhasznú Alapítvány
legfontosabb adatai 2006. december 31.
Mérleg
Eszköz:
Forrás:

2005-ben
115 ezer
115 ezer

2006-ban
5 ezer
5 ezer

Bevétel
2005-ben
Összes közhasznú bevétel 2,490 ezer
Összes közhasznú kiadás 2,391 ezer
Eredmény
99

2006-ban
3,993 ezer
4,103 ezer
-110

Az alapítvány több sikeres programot valósított meg a
rendelkezésre álló pénzeszközökből. A ráfordítások alapvetően külső szolgáltatások igénybevételével valósultak
meg az alapító okiratban foglaltak szerint.
Budapest, 2007. június 11.

Hága Mária, elnök

A VICUS XI. Közhasznú Alapítvány
2006. évi közhasznú beszámolójának
kiemelt adatai (e Ft-ban)
A Közalapítvány közhasznú besorolású. Adószám: 18007590 143

Mérlegadatok
A. Befektetett eszközök:
Tárgyi eszközök:
B. Forgóeszközök:
Pénzeszközök:
Eszközök összesen:
C. Saját tőke:
I. Induló tőke:
II. Tőkeváltozás:
III. Tárgyévi eredmény:
D. Kötelezettségek:
I. Rövid lejáratú kötelezettségek:
E. Passzív időbeli elhatárolás:
Források összesen:

226
226
6 263
6 263
6 489
6 289
6 158
-1 049
1 180
140
140
60
6 489

Eredménykimutatás
A. Összes közhasznú bevétel:
1. Közhasznú célú működésre kapott
támogatás:
Önkormányzattól
Egyéb bevétel
Szja 1%-os utalás
B. Összes bevétel:
C. Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Tárgyévi közhasznú eredmény:
Közalapítvány által nyújtott támogatások:

30 140
22 550
7 375
215
30 140
28 960
1 180
24 195

A közalapítvány közhasznú minősítésű. A rendelkezésre álló
pénzeszközökből segítette az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került kerületi lakosokat. A kerületi sport, kulturális és
oktatás támogatására is a rendelkezésére álló pénzeszközökből támogatást nyújtott a közalapítvány. Az APEH által
utalt 1%-os szja-utalás, 215 e Ft volt, aminek a felhasználása a szociális célokra fordított összegeket növelte.
Budapest, 2007. május 31.

Farkas Ferenc
kuratóriumi elnök

A Közhasznú jelentést a képviselő-testület a
219/2007./XI.ÖNK./V.17./ sz. határozatával fogadta el.

A XI. Kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány 2006. évi közhasznú
beszámolójának kiemelt adatai
(e Ft-ban)
Mérlegadatok
A. Befektetett eszközök:
Tárgyi eszközök:
B. Forgóeszközök: (I.+II.)
I. Követelések:
II. Pénzeszközök:
Eszközök összesen: (A+B+C):
D. Saját tőke: (I+II+III):
I. Induló tőke:
II. Tőkeváltozás:
III. Tárgyévi eredmény:
E. Kötelezettségek:
Rövid lejáratú kötelezettségek:
F. Passzív időbeli elhatárolások:
Források összesen: (D+E+F):

39 226
39 226
5 524
7
5 517
44 750
43 133
5 975
38 823
-1 665
437
437
1 180
44 750

Eredménykimutatás
1. Alapítótól kapott támogatás:
Összes közhasznú bevétel:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Tárgyévi közhasznú eredmény:
Közalapítvány által nyújtott támogatások:

40 000
65 277
66 942
-1 665
51 357

A tárgyévi bevételen túlmenően a 2006. évi nyitó pénzeszközök lehetőséget biztosítottak a ráfordításokra, a
záróállományra. Az APEH 1 %-os utalása, 306 e Ft a közalapítvány közhasznú bevételét növelte, amelyet közhasznú
célok realizálására fordítottunk. A közalapítvány közhasznú
minősítésű, adószáma: 18007844 243
Budapest, 2007. május 31.
Bánsági György, kuratóriumi elnök
A Közhasznú jelentést a képviselő-testület a
220/2007./XI.ÖNK./V.17./ sz. határozatával fogadta el.

Felemelő és
szomorú történet
két felvonásban

Néha, sajnos, az élet szerkeszti az
újságot. Eredeti laptervünkben itt
csak a Szivárvány Óvoda új játékairól szóló, a névtelen adományozó
nagylelkűsége és a szülők lelkes
munkája és segítőkészsége előtt
tisztelgő olvasói levél szerepelt. A
sors szomorú játéka, hogy éppen
erre a lapszámra időzítve kaptuk
a vandál pusztításról szóló tudósítást. Úgy véljük, a két írás együtt
talán mélyebb gondolatokra serkenti olvasóinkat, Újbuda lakóit.

A mi tündérmesénk
A gazdagréti Szivárvány Óvodába járó
gyermekek és az ott dolgozók évek óta
álmodoztak egy szebb óvodaudvarról és
sok, szép, biztonságos játékról. Az évek
teltek, de az intézmény költségvetéséből
nem telt az álom megvalósítására, s a pályázatokon nyert anyagi lehetőség is kevésnek bizonyult. A szülőkhöz is eljutott
a gyermekek kívánsága, s elhatározták,
hogy új udvart varázsolnak nekik. Nagyon sok terv és elképzelés született.
Egy jó tündér meghallotta a kicsik
vágyát, aki a kiválasztott két udvari
mászókarendszert megrendelte, kifizette és felszereltette az ovi udvarán.
A tündér nevét sajnos nem ismerjük, szeretne rejtve maradni, csak anynyit tudunk, hogy az intézménybe jár
a gyermeke. Reméljük, hogy egyszer
személyesen is köszönetet mondhatunk
neki. Köszönjük a meglepetést.
A jó tündér magával hozta a többi jóságos kistündért is, s már számos

új játék kicserélése folyamatban van,
mely a szülők ajándéka a gyermekeknek, közel 1 millió forint értékben.
A közel húszéves óvodaudvar teljesen megújul, s új örömöket, a mozgás lehetőségét nyújtja az oda járó csemetéknek.
Köszönjük valamennyi jóságos
tündérszülőnek, hogy hozzájárultak a
gyermekeink álmainak megvalósulásához. Legyen mindennap velük a játékszert használó gyermekek mosolya,
kacagása, s reméljük, boldog lesz minden napjuk. S így vált valósággá az óvodánkba járó gyermekeink álma.
Kívánjuk, hogy nagyon sok kerületi
óvodában járjon sok-sok tündér, hogy
valamennyinek lehessen saját meséje.
Köszönjük.
Osváthné Terék Mária
óvodavezető
A Szivárvány Óvodába járó gyermekek
és dolgozók nevében

Vandálok garázdálkodtak a Szivárvány Óvoda udvarán

Megrongálták az óvodások játékait
Épp csak megszáradt a festék a Gazdagréti Szivárvány Óvoda udvarán felállított új csúszdán, már tönkre is tették:
vandál rongálók bakancsban mászták
meg a gyerekeknek szánt építményt.
És nem csak azt: egy június végi estén
a randalírozó társaság az óvoda régi
játékszereit is felborogatta. Hetet törtek
össze, a romokból szögek állnak ki.
– Ezeket a játékokat sajnos le kell selejteznünk, mert már nem biztonságosak a
gyerekek számára – panaszolta Osváthné
Terék Mária óvodavezető. – Megszaggatták a napernyőinket is. Rendőrségi
feljelentést tettünk, és beszéltünk a polgárőrökkel is, akik azt ígérték, a jövőben
gyakrabban járnak majd erre.
Az udvar zárt terület, ide kizárólag
úgy lehet bejönni, ha valaki átmászik a kerítésen. Az óvoda július közepéig van nyitva, utána csak augusztus 20-án nyit ki. Az
intézmény vezetője bízik abban, hogy addigra leszállítják azokat az új játékokat is,
amelyeket szülői adományoknak köszönhetően szerez be az óvoda.
Osváthné Terék Mária úgy tudja, a
környékbeli lakók egy nyolctagú társaságot láttak, ők „buliztak” az óvoda udvarán. – Rengeteg szemetet, közte sok
sörösdobozt is találtunk utánuk. Az óvoda őrzését sajnálatos módon nem tudjuk

A felborított játékmozdonyok az ovi udvarában

rítő, hogy a gyerekeknek kedves játékokról
van szó. A régieket is nagyon szerették, az
újakat pedig még nem is használhatták,
mert még nem készült a gyerekek biztonságát szolgáló gumiszőnyeg.

megoldani, nincs rá keret, hogy erre felvegyünk egy embert. A gondnokunk ugyan
itt lakik szemben, de az udvarra, az épület
mögé nem lát be – mondta el az óvoda vezetője, hozzátéve, hogy nem is annyira az
anyagi kár a jelentős, hanem az az elkese-

Rózsa M.

Július közepéig fennakadások a Nagyszőlős utcában

Családi népi
kézművestábor
Torockón

Újabb útjavítások Újbudán
Elkezdték a Nagyszőlős utca régen esedékes felújítását a Bocskai és a Budaörsi
út között. A gázvezetékek felújításán már
június közepe óta dolgoznak az építők, a
múlt héten a szegélyek építését kezdték el.
Ezután lemarják majd a régi burkolatot,
végül leterítik az új aszfaltszőnyeget. A
felújítás idején először csupán leszűkülnek a sávok, később azonban csak kétszer
egy sávot használhatnak majd az autósok.
Ezenfelül csak 30 km/h-s sebességgel lehet
autózni a szakaszon.
A felújítás jelentős torlódásokat okozhat majd, elsősorban csúcsidőben. Ráadásul kerülőutakat sem lehet igazán kijelölni,
főleg, hogy a Fehérvári úton is csak kerülő-

vel lehet egyelőre közlekedni. A Nagyszőlős
utca felújítása a tervek szerint július 17-éig
tart, és összesen 132 millió forintba kerül.
A Fővárosi Önkormányzat legutóbbi
tájékoztatás szerint idén az összes előretervezett szakaszt fel fogják újítani, ez a kerületben a Nagyszőlős utcán kívül a Fehérvári, a Karolina és a Hegyalja út egy-egy részét
érinti. A rekonstrukció azért volt tavaszszal bizonytalan, mert nem lehetett tudni,
mennyi pénz marad meg az első felújítási
csomagból, és a kormány plusztámogatása is csak év közben érkezett. Azt azonban
még nem lehet tudni, pontosan mikor fogják felújítani a másik három utat Újbudán.

Szeretettel várunk táborunkba mindenkit,
aki szeretné megismerni régi korok még
élő hagyományait, életmódját, szakmáit.
Táborunkban olyan kikapcsolódásra van
lehetőség, amely során felébresztve alkotókedvünket, megismerhetjük a bennünk
élő művészt is. Az ősi szakmákkal és fortélyaival torockói mesterek ismertetnek
meg bennünket Erdélyország egyik legszebb falujában.
Szállást a Sziklakert Vendégházban
kapunk, vendéglátóink napi háromszor
torockói ételeket készítenek nekünk.

(gp)

Albertfalviak osztottak élelmiszert Gazdagréten

ÚJBUDAI REMÉNYSÉG EGYESÜLET
Közhasznúsági beszámolója 2006.
I.

Költségvetési támogatások:
Az egyesület költségvetési támogatásban nem
részesült.
II. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Saját tőke 2006. 01. 01-én
113 143
2006. évi tőke növekedés
1 083 515
Működési költségek
49 894
Saját tőke 2006. 12. 31-én
1 146 764
III. Célszerinti juttatások
Az egyesület 2006-ban nem adott juttatásokat.
IV. Kimutatás kapott támogatásokról
Önkormányzati támogatás
500 000
Vállalkozói támogatás (Vas-Laguna Kft.) 100 000
Természetes személyek támogatása
400 000
Támogatások összesen
1 000 000
Saját bevételek
Tagdíjak
82 400
Kamatbevételek
1.115
Saját bevételek összesen
83 515
Összes bevétel
1 083 515
V. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatásokról.
A vezető tisztségviselők juttatást nem kaptak.
VI. Szöveges Értékelés ( mellékelve)
Ruip Attila Péterné, elnök

Dömök Viktória

Nem szabad semmiféle
izgató, ártó, fullasztó
anyagot, fertőtlenítőt
a kullancsra tenni, mert
ennek hatására a kullancs a
béltartalmát a benne elszaporodott kórokozókkal a véráramba öklendezi.
A kullancsot olyan eszközzel
kell eltávolítani, ami a potrohát nem
sérti meg. A legalkalmasabb eszköz a
kullancskiszedő kanál vagy csipesz, ezek
gyógyszertárban megvásárolhatók, használatukat részletes leírás segíti.
A csipesszel a feji részt a bőrfelszín közelében megfogjuk, óvatos körbe forgatásra
a szúrcsatorna kitágul, a horgas állkapocs
elenged és a kullancs kihúzhatóvá válik. Ha
szükséges ismételjük meg a mozdulatot.
Az eltávolítás során a feji rész esetleges
beszakadása nem okoz problémát, mivel az
kórokozót nem tartalmaz. A bőr felszínét a
kullancs eltávolítása után fertőtleníteni kell,
és a következő 1-2 napon megismételni.
Jegyezzük föl a csípés idejét, helyét, testen
való elhelyezkedését. 4-6 hétig figyeljük
a csípés helyét. Ha körülötte a bőrgyulla-

Az általa okozott betegségek

Szivárvány
Óvoda
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Az albertfalvi Családok a Családokért Egyesület tartós élelmiszereket vitt Gazdagrétre, a környékbeli kisnyugdíjasokkal osztva meg a kapott adományokat. Az egyesület pályázat útján jutott az
élelmiszerekhez. Lisztet, tésztát, tarhonyát és zabpelyhet vihettek haza a gazdagrétiek.
www.ujbuda.hu/0707etelosztas

Tervezett programunk Újkenyér hava
(augusztus) 7–12-éig:
 Kedden reggel indulunk Budapestről
délután Torockóra érve elfoglaljuk a
szállást, ismerkedünk a faluval.
 Szerdán látogatást teszünk a torockói
múzeumba, majd vendégségbe megyünk
a juhászhoz, nemeztarisznyát készítünk.
 Csütörtökön megismerkedünk a torockói
varrottassal, hímezni tanulunk, szövünk.
Délután szekértúrára indulunk.
 Pénteken kenyeret dagasztunk és sütünk
kemencében. Délután bútorfestés Bot
Ilonka bútorfestő segítségével.
 Szombaton ellátogatunk a kovácsműhelybe, ahol a kovácsmesterség titkaival
ismerkedhetünk meg. Este közös tábortűzi szalonnasütés és kürtőskalács-készítés a dévai gyerekekkel.
 Vasárnap reggeli után indulunk haza. Útközben látogatást teszünk
Kalotaszentkirályon, ahol megnézzük
a tájházat, viseletbe öltözünk és vendéglátóinkkal megebédelünk. Késő este
érünk Budapestre.
A tábor részvételi díja gyerekeknek
38 000 Ft/fő, felnőtteknek 42 000 Ft/fő.
Érdeklődni lehet Cserni Lauránál a
30/22-777-97-es számon.

SZABADIDŐ
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KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
JÚLIUS 27-ÉIG Satoshi Hasegawa Home című

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
12–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig és
a rendezvények ideje alatt.
BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
AUGUSZTUS 23-ÁIG „Májusegy”– Dezső T.

Tamás kiállítása. Megtekinthető az intézmény nyitvatartási ideje alatt.
BUDAI KLUBGALÉRIA

XI., Budafoki út 9–11.
AUGUSZTUS 15. 18.00 Varga Ferenc festőmű-

vész kiállításának megnyitója.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
AUGUSZTUS hónapban Gudovics Vera festő-,

szobrászművész kiállítása látható.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚLIUS 27-ÉIG Vizsolyi János Új szobrok című

kiállítása. A kiállítás megtekinthető munkanapokon 11–18 óráig, szombatonként
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.
A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

JÚLIUS 18. 21.00 Random szerda – Barabás
Lőrinc és barátai, JÚLIUS 19. 21.00 Love Alliance
& Friends, JÚLIUS 20. 21.00 Oleg és barátai,
JÚLIUS 21. 21.00 Riddim Colony, JÚLIUS 22.

21.00 Sunday Sessions – Cadik & Suhaid,
JÚLIUS 24. 21.00 Yellow Spots, Timur Lenk,
JÚLIUS 25. 21.00 Random szerda – Barabás
Lőrinc és barátai, JÚLIUS 26. 21.00 Love Alliance
& Friends, JÚLIUS 27. 21.00 Escape (3rd Ska),
PASO Sound System, Sound Sistaz, JÚLIUS 28.
21.00 Girls and Mathematics, JÚLIUS 29. 21.00
Sunday Sessions – Cadik & Suhaid, JÚLIUS 31.
21.00 Singas Project + Bergi
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, KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT
10.00 Alakformáló torna. SZERDA 16.00
Albertfalvai Polgárok Köre., HÉTKÖZNAP 10.00–
19.00 óráig AL~FA NET teleház, 16.00–22.00
óráig AL~FA Kávézó.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. KEDD ÉS
CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna, 19.00 Callanetics

torna. Művészeti foglalkozások felnőtteknek
Makovecz Anna képzőművész vezetésével.
E-ügyintézés, e-kormányzat képzés: intenzív
kétnapos kurzus, mely bevezet az életünket sok
területen megkönnyíteni tudó elektronikus ügyintézésbe. A csoportok folyamatosan indulnak.
Jelentkezni lehet: 371-2760.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 18.00 Magnósklub. HÉTFŐ ÉS SZERDA
17.00 Cross training aerobik. HÉTFŐ ÉS
CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjastorna. HÉTFŐ
18.00, PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. KEDD 17.00
A Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja. SZERDA

alapján laborgyakorlat. KEDD 17.30 Ifjúsági
tagozat foglalkozásai. CSÜTÖRTÖK 18.00 Baráti
kör találkozója.

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

XI., Gyékényes u. 45–47.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TUDOMÁNYTÁR

Klubdélután.

MINDEN HÓ HARMADIK SZERDA 13.00

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

M. KERÉKPÁROSKLUB DÉL-BUDAI CSOP.

KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

Kincskereső Általános Iskola
XI., Fogócska u. 6.

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

MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Klubnap.

RÉT GALÉRIA

XI., Keveháza u. 19–21.

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA

XI., Törökugrató u. 9.
AUGUSZTUS 1-JÉIG, Szita László fotókiállítása.
SZEPTEMBER 26-ÁIG Szesztay András

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

ORSZ. NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET

fotókiállítása. A tárlatok megtekinthetőek
hétköznapokon 10 és 20 óra között.

SZENT IMRE GIMNÁZIUM
XI., Villányi út 27.

SCHEFFER GALÉRIA

MINDEN HÓ 2. KEDD 16.00 Klubnap.

XI., Kosztolányi D. tér 4.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)

Deim Pál Kossuth díjas festőművész, Szűcs
László szobrászművész kiállítása.

XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,
20.15-től Evangelizációs szakosztály:
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig
Gyermeknéptánc.

TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
AUGUSZTUS 22-ÉIG Komenda József festő-

művész kiállítása. Megtekinthető hétköznap
13–18 óráig.

EGYHÁZAK

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

XXII., Plébánia u. 2.

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.

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

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

10.00 Yan Xin Csikung. CSÜTÖRTÖK 17.00
Alakformáló torna, Csontritkulást megelőző
gyógytorna. SZOMBAT 14.00 Tiszteletbeli
Hollótanya Klub. SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti
Kör. VASÁRNAP 15.00 Nosztalgia klub.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk- és kártyaklub. KEDD
10.00 Eklektikaklub. KEDD 10.00 Nyugdíjas

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

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.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

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

XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

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:

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 szuperhaladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc-előkészítő, 16.30 kezdő. MINDEN MÁSODIK
KEDD 17.00 Reform életmódklub. Net-kuckó, emagyarország pont: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 10–18
óráig. Minden megkezdett óra 200 Ft. JÚLIUSBAN
részleges nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–14
óráig. (Diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes!)

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

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

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

SZERDA 18.00 Ásványbarát Kör. Klubnap.
Kiállítás AUGUSZTUS 31-ÉIG Öveges Józsefemlékkiállítás. Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

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

KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/C
HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés

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.

Szókratész
Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola
Érettségizettek figyelem!
Nálunk kedvetekre választhattok
 Protokoll-ügyintéző
 Újságíró II
 Idegenvezető
 Intézményi kommunikátor
 Reklámszervező szakmenedzser
(kredit pontok kaphatók a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskolán)
képzéseinkből.
HÍVJ A RÉSZLETEKÉRT,
SZÍVESEN VÁLASZOLUNK!
1111 Budapest, Kende u. 2.
Telefon: 279-1846, 279-1847
e-mail: info@szokratesz.hu
web: www.szokratesz.hu

Komoly referenciával rendelkező cég
vállalja társasházak takarítását valamint
kertek és parkok teljeskörű gondozását,
fakivágást, gallyazást.
Tel: 06-20-366-5763
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FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet. Konfirmációs
felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház
alagsorában. JÚLIUS 30.–AUGUSZTUS 4. gyerektábor Szokolyán részvétel: 12 000 Ft (segítségre
van mód).
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT
18.30, VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a

magyarság lelki megújulásáért.

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

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, 18.30 Placid atya katekézise. CSÜTÖRTÖK
20.00 Fiatal házasok beszélgetése. SZOMBAT
7.00 Laudes a szentmisében, 17.30 Vesperás a
Szent Gellért-oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00
Szeniorklub. 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. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00
Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért.
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. JÚLIUS 16.
Kármel-hegyi Boldogasszony napja. JÚLIUS 22.
Évközi 16. vasárnap. JÚLIUS 23. Szent Brigitta
szerzetesnő, Európa társvédő szentjének napja.
JÚLIUS 24. Árpád-házi Szent Kinga szűz napja.
JÚLIUS 25. Szent Jakab apostol napja. JÚLIUS 26. A
nagyszülőkre emlékezünk Szent Anna és Joachim
napja alkalmából. JÚLIUS 27. 18.00 szentmise
plébániánk betegeiért. JÚLIUS 29. Évközi 17.
vasárnap.
TÚRAAJÁNLATOK

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

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

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

Újbuda a mi otthonunk.
Mint közösségi televízió hétfőnként új műsorösszeállítással,
riportokkal, magazinműsorral, koncert, sport és közösségi
programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott
otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.
Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00,
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00,
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30 .

Kapcsoljon haza!
RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !
A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomﬁgyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.

KÖNYVTÁR

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.
Túravezető: Kremser Ferenc.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XI. kerületi könyvtárainak
nyári nyitva tartási rendje
Karinthy Frigyes Könyvtár
(XI., Karinthy Frigyes út 11.)
JÚLIUS 2.–28. zárva tart.

Kelenföldi Könyvtár

(XI., Etele út 55.)
JÚLIUS 2. ÉS SZEPTEMBER 1. között csökken-

tett nyitva tartás: hétfő, csütörtök: 13–19
óráig; kedd, péntek: 10–14 óráig; szerdán
és szombaton: zárva.
Kelenvölgyi Könyvtár
(XI., Bazsalikom utca 24.)
AUGUSZTUS 6.–31. zárva tart.

Móricz Zsigmond Könyvtár
(XI., Nagyszeben tér 1.)
AUGUSZTUS 6.–31. zárva tart.
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Szabálysértésnek minősül a közterületi alkoholfogyasztás

Képviselői akció az igazságosság jegyében

Helyszíni bírság az italozóknak

Olcsóbb távfűtést akarnak

ten, azaz Újbuda egész területén.
A tilalom nem terjed ki nyitva tartási időben az érvényes közterülethasználati megállapodással rendelkező és szeszesital-árusításra jogosult vendéglátóegységek területére,
valamint a szeszes ital árusítására
jogosító, engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények területére. Aki

Dömök Viktória

Vajon hányan vannak tisztában
azzal, hogy a közterületi alkoholfogyasztás jogszabályba
ütközik? Ez a kérdés is felmerült
a június 21-i képviselő-testületi
ülésen, amikor Fodor Vince
alpolgármester előterjesztésére módosították a vonatkozó
önkormányzati rendeletet.

Az utcai ivászatnak befellegzett

Ezzel nem alkottak új szabályt a
helyi képviselők, csak a magasabb
szintű jogszabályhoz igazították a
már meglévő rendeletet. A testületi ülésen Sölch Gellért képviselő
megjegyezte: jó lenne, ha többen
tudnának erről a szabályozásról.
Rajtunk ne múljék!
Újbuda önkormányzatának
most módosított, 20/2003. sz. rendelete a közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról szól.
A rendelet szerint tilos a szeszes
ital fogyasztása a rendelet hatálya
alá tartozó valamennyi közterüle-

az e rendeletben foglalt tilalmat
megszegi, szabálysértést követ el.
A szankcionálást a 218/1999.
kormányrendelet határozza meg.
Ennek 12. paragrafusa értelmében, aki az alkohol árusítására
vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalmat
megszegi, ötvenezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szabálysértés elkövetőjének a
rendőrség, a közterület-felügyelő,
illetőleg az ÁNTSZ erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.

Hogy ez a gyakorlatban mit
jelent? Akit tetten érnek, azt rögtön helyszíni bírsággal sújthatják.
Ennek összege tízezer forintig
terjedhet, az eljárónak mérlegelnie kell a körülményeket. Lehet,
hogy csak kétezer lesz a bírság,
vagy hogy elengedi az illetőt egy
figyelmeztetéssel, de az is előfordulhat, hogy feljelentést tesz.
Ebben az esetben szabálysértési
eljárást kell lefolytatni, amelynek
során érvényes az ötvenezer forintos összeghatár.
Az eljáró hatóság azonban
szintén mérlegelni köteles, vagyis
figyelembe veszi az enyhítő körülményeket, de a súlyosbítókat is,
például, hogy volt-e az eljárás alá
vont személynek korábban szabálysértési ügye. Annyi bizonyos,
hogy az illetékes hatóságok nem
az utcán italozók állandó szemmel
tartásával, illetve bírságolásával
vannak elfoglalva, de azért voltak
már ilyen ügyek szép számmal
Újbudán is.
A Petőfi híd budai hídfőjénél
található szabadtéri szórakozóhelyek környékén – főleg hétvégén
– sok fiatal gyűlik össze, közülük
többen is üveggel a kezükben múlatják az időt. Ez a bemelegítés ideje,
hiszen jóval olcsóbb a boltban megvenni az italt, mint bent, a bárpultnál. A legtöbben tehát spórolásból
választják az utcai alkoholfogyasztást. Nem lepődnek meg azon sem,
hogy ez szabálysértés. – Ebben az
országban már mindent büntetnek
– mondja az egyik srác, és nagyot
húz a söréből. Mellette álló barátja
egyetért, de hozzáteszi, ő még senkiről sem hallott, akinek ezért kellett volna bírságot fizetnie. Arra a
kérdésre, hogy továbbra is az utcán
innának-e, ha megbüntetnék őket
néhány tízezer forinttal, összenéznek, aztán az egyikük megjegyzi:
– persze, csak odébb mennénk,
ahol nem ilyen feltűnő…
Rózsa Melinda

Március óta küzd szocialista
képviselők egy csoportja a
magas távfűtési árak mérsékléséért. A Szanyi Tibor angyalföldi parlamenti képviselő által
indított akcióhoz csatlakozott
Újbuda honatyái közül Józsa
István és Szabó Vilmos is.
Újbuda a főváros egyik leginkább
érintett városrésze, hiszen a kerületi lakótelepek, panelházak
többségét távfűtéssel melegítik.
Az ezekben az épületekben lakók
igencsak borsos fűtésszámláit
kívánja mérsékelni a városvezetés a hőszigeteléshez, felújításhoz
nyújtott önkormányzati és fővárosi támogatású programokkal.
A képviselők kezdeményezése a
másik oldalról, a szolgáltató által a
lakóknak számlázott díjak komoly
csökkentése révén kívánja kedvező
irányba terelni a folyamatot. Mit
akarnak elérni a képviselők? – erről kérdeztük dr. Szanyi Tibort:
– Minden budapesti képviselő
tapasztalhatta: a panellakásokban
élők nem akarnak semmiféle indoklást elfogadni annak magyarázatára, hogy miért kell nekik kétszer-háromszor többet fizetniük a
fűtésért, mint az egyedi gázfűtéses
otthonok lakóinak. Hozzáteszem:
a logika szerint a távhőszolgáltatásnak gazdaságosabbnak kellene
lennie az egyedi fűtésnél. Ezt nem
lehet semmi másnak nevezni, csak
társadalmi problémának, ami igen
gyors megoldást igényelne.


Méltatlan dolog
a legszegényebb
réteget lehetetlen
anyagi helyzetbe
kényszeríteni

Önök alaposan körüljárták a témát. Tud példát jobb megoldásra?

A XIII. kerületi lakóparkokban
egy 80 négyzetméteres lakás rezsije – garázshasználattal, napi
takarítással, légkondicionálóval,
villannyal, fűtéssel, hűtött-fűtött
folyosókkal, éjjel-nappali őrszolgálattal, közös költséggel – 40
ezer forint körül van.


akarja kezelni, el kell gondolkodnia saját kompetenciáján. Tudom
– és ezt szakmai vélemények is
alátámasztják –, hogy pusztán
kozmetikázással is 15-20 százalékkal lehetne csökkenteni a jelenlegi
tarifákat, és véleményem szerint a
mérséklés az egyetlen elfogadható lépés. Méltatlan, hogy éppen a
legszegényebb réteg legyen belekényszerítve egy ilyen lehetetlen
helyzetbe. Ezt nem tudjuk és nem
is akarjuk elfogadni. Ha ideálisak

Megkereste a fővárosi önkormányzat és a távfűtőművek vezetőit
is. Mondtak valami olyat, ami reménykedésre adhat okot?

Egyik sem állt elő konkrét javaslattal. Csak halvány ígéretek
hangzottak el. Tisztában vagyok
vele, hogy ez az ügy – valamenynyi mögöttesével – olyan, akár a
hétfejű sárkány. Nem könnyű vele
a küzdelem. Éppen ezért én már
akkor is boldog leszek, ha a hétből
öt fejet levághatok. Megjegyzem,
annak a városvezetésnek, amelyik
ezt a gondot nem tudja vagy nem

lennének a körülmények, akkor
durván a mai ár harmada a valós
költség. A másik harmad a Parlament, a főváros és a kormány döntését igényli, míg az utolsó harmad
a lakosság kezében van: meg kell
szüntetni a hőpazarlást.


Vannak jól működő, profi cégek,
amelyek segítenek. Nagy hozzáértéssel választják ki azokat, akik
a szigetelést nemcsak jól végzik
el, de anyagárral és egyébbel sem
vágják át a közösséget. 10-15 olyan
nagycégről tudok, amelyik több
ezer lakást kezel, mindenki megelégedésére, és jóval kisebb közös
költségért, mint amilyenekről hallani lehet.


Említette, hogy sok ház kilép a
távfűtési rendszerből, és egyedi
megoldás után néz. Mifélék ezek?

Nagy tartalék van az alternatív
technológiákban. Itt van például
a hőszivattyús rendszer. Óbudán
annak a 18 ezer négyzetméter
alapterületű épületnek a fűtésehűtése, amelyben a Csiki-Bege Autósház is van, hőszivattyús rendszerű. Energiamegtakarításuk a
hagyományos fűtéshez képest 85
százalékos. Az a cég, amelyik ezt
a rendszert beépítette, az én kerületemben már tett néhány háznak
ajánlatot. A lakóknak nem kell
a rendszerért fizetni, mindössze
annyi a dolguk, hogy elviseljék a
munkálatokkal járó kényelmetlenséget. A berendezés a cégé marad, és addig, amíg a lakók helyett
fölvett bankkölcsön meg nem térül, az energiatakarékos fűtésből
származó megtakarításon felefele arányban osztoznak. Szóval
vannak jó megoldások, de az igazi
mégiscsak az lenne, ha a távfűtés
olcsóbb lenne az egyedi gázfűtésnél – ahogy azt a logika is megkívánná. Ezt akarjuk elérni.
Körmendi Zsuzsa

Azok, akik a lakótelepi lakásokban
élnek, nem a tehetős réteg tagjai.
Sokuknak még a pályázati önrész
előteremtése is gondot okoz.

Minden tétlenkedéssel töltött nap
közelebb visz az elszegényedéshez.
Aki nem meri vállalni a bankkölcsönt, könnyen tönkremehet.
Ráadásul mind több ház lép ki a
távfűtési rendszerből, ami a bent
maradóknak előbb-utóbb áremelést eredményez majd. A havi
részlet kevesebb, mint amennyit az
egyharmadnyi megtakarítás hoz a
konyhára. Egyébként is: a hitelt a
ház veszi föl, nem az egyes lakók.

Az önkormányzat épülete mögötti társasházakban

ALAGSORI SZÁRAZ HELYISÉGEK
42–84 m2-ig raktárnak
vagy csendes vállalkozásnak

KIADÓK.
Szociális helyiségek biztosítottak.
Érdeklődni: Encz Walter gondnok 06-70/945-6096

A szigetelés is csökkenti a fűtésszámlát

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

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

Kisebb hangulati hullámzások jellemzik az
ön életében ezt a két hetet, holott különösebb esemény aligha fog történni, ami ezt
kiváltaná. Lesznek azonban napok, amikor
levertnek, erőtlennek érzi magát, máskor
pedig egy nap alatt szeretne egy hétre való munkával végezni. Anyagi helyzete jól
alakul, még annak ellenére is, hogy néhány
dolgot nem tud megvásárolni, bár nagyon
vágyik rájuk. Szerencsére ezen a területen
sikerül egyensúlyt teremtenie a vágyak és a
racionalitás között.

BIKA

április 21.–május 20.

A Bika jegyén átvonuló Mars továbbra is
nagy belső erőt, energiát és életkedvet nyújt,
és bizony valljuk be, önnek most éppen erre
van a legnagyobb szüksége. Egy munkával
összefüggő gond vagy új feladat ugyanis nagy
próbatétel elé állítja, amit olyan remekül old
majd meg, hogy munkatársainak is erőt ad.
Ez sikerélményt nyújt, és eltölti azzal a kellemes érzéssel, hogy lehet önre számítani.
Problémamegoldó képessége valóságos csúcsformában lesz. A hivatáson kívül lesznek más
életterületek is, amelyekben sikerrel bogoz ki
korábban összekuszálódott szálakat.

galibát. Ha azonban az elmúlt időszakban
valakivel vitája volt, akkor azt most sikeresen
tudja tisztázni. Különösen július utolsó hetére
fontos tanács, hogy ne nyomja el az érzelmeit, legyen az akár pozitív, akár negatív. Senkit
nem fog megbántani, ha diplomatikusan kimondja vagy kimutatja azt, amit érez.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Figyeljen oda a határidőkre, mert egy elfelejtett számla, egy be nem tartott ígéret, egy
mások számára lényeges esemény elmulasztása nagyobb gondot hozhat magával. Ön az
állatöv egyik legprecízebb embere, így nem
lesz probléma, ha a fontosabb teendőit felírja. Ha ebben a két hétben kíván szabadságra
menni, válasszon valami csendes, nyugodt
helyet, lehetőleg hegyvidéken. Ez most valósággal feltöltheti friss erővel. Augusztusban
pedig pontosan erre lesz nagy szüksége.

június 22.–július 21.

Ha ebben a két hétben ünnepli a születésnapját, akkor ez a nap valami szokatlanul
kellemes meglepetést tartogat, főként azért,
mert nem is számít rá. Független azonban a
születésnaptól, a Rák jegyén átvonuló Merkúr jó kommunikációs képességet biztosít.
Könnyen szót fog érteni mindenkivel, akár
még új ismerősöket is szerezhet. A július
utolsó két hete remek mindenféle elmaradt
megbeszélésére, vitás ügy kitárgyalására,
sőt, régi levéladósságok pótlására is.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Az előző, kicsit nyűgösebb periódus után
már sokkal jobb lesz a hangulata, noha a
türelmetlenség még most is okozhat némi

NYILAS

november 23.–december 22.

Valaki olyasmire próbálja rávenni, amit nem
igazán szeretne, de nem akarja az illetőt sem
megbántani. Pedig higgye el, július utolsó
két hete az ön számára leginkább arról szól,
hogy meghúzza a saját határait. Ha sikerül
nemet mondania és határozottan érvényt
szerezni az akaratának, sokkal jobban fogja
érezni magát. A hónap utolsó hete kedvező
lesz utazásra, kikapcsolódásra, amire igencsak szüksége van.
december 23.–január 20.

Az előző két héthez hasonlóan, kommunikációs képessége még mindig nem lesz
csúcsformában, fizikai aktivitása viszont
igen. Ha tehát teheti, ezeken a napokon
inkább olyan teendőket iktasson be, amelyek testi erőfeszítést igényelnek. Jót tenne pár nap kiadós túra, vagy bármiféle
mozgással járó tevékenység. Ha erre nincs
mód, szabadidejében az aktív pihenést választja majd.

május 21.–június 21.

RÁK

fogja azt az időt, amit nem a karrierjére áldoz. Ha valaki tehát ezekben a napokban
egy üdülőhelyen telefonáló, papírmunkákba mélyedt embert lát, egészen biztos
lehet benne, hogy az illető egy Skorpió.
Mindaz, ami másoknak akadály, az önnek
egy inspiráció. Anyagi helyzete jól alakul,
ami még inkább arra sarkallja, hogy többet dolgozzon.

BAK

IKREK

Remélem, az előző két hétben megfogadta a
tanácsomat, és valami módón kilépett a hétköznapok taposómalmából. Ha viszont erre
nem volt módja, vagy úgy érzi, hogy nem volt
elég, akkor most feltétlenül pótolja be. Igaz,
hogy július utolsó két hete nem igazán lesz
utazásra alkalmas, de higgye el, odahaza is
ki lehet kapcsolódni. Van valami régebbi szabadidős terve? Esetleg szeretne valami olyasmit csinálni, amire korábban sajnálta az időt?
Most nyugodtan fogjon bele, és ne törődjön
azzal, ha egyesek különcnek nézik miatta.
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VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

HOROSZKÓP
július 16.–július 29.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ebben az időszakban egyetlen bolygó sem
vonul át a Mérleg csillagképén, ami a gyakorlat nyelvére fordítva azt jelenti, hogy az
események irányítása az ön kezében lesz. A
sors nem segíti, de nem is hátráltatja a terveit,
törekvéseit. A munkahelyén jól érzi magát,
emberi kapcsolatain belül viszont néhányan
több terhet szeretnének a vállára tenni. Sokan
kérnek tanácsot, sőt, egyenesen „nyaggatják”.
Szerencsére azonban a kívülálló bölcs szemével tekint rájuk, és nem avatkozik bele olyan
dolgokba, amelyek nem is igazán érdeklik.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Nagy belső lendülete ezekben a forró hetekben sem csökken, mi több, ha ezen a
héten megy szabadságra, szinte sajnálni

Kicsit olyan érzés kerekedik felül a Vízöntőkben, mintha nem lennének egészen
jóban önmagukkal. Úgy érzik, hogy a közelmúltban valamit nem jól, vagy valamit
másképp szeretnének tenni, mint ahogyan
jelenleg teszik. Ez akár szorongást vagy
bizonytalanságot is eredményezhet. A legjobb tehát, ha alaposan átgondolják, mi
az, amin változtatni szeretnének. Ha erre
rájönnek, már csak egy lépés, hogy elinduljanak a megoldás felé vezető úton. Egy
megértő barát sokat tud segíteni a dolgok
megfogalmazásában.

HALAK

február 20.–március 20.

Július közepétől erősnek, energikusnak érzi magát, valódi csúcsformában lesz, amivel kissé meg is lepi a környezetét. Minden
idegszálában érezni fogja, hogy eljött az
ideje pár régebbi terv megvalósításának,
amelyhez lelkesen hozzá is kezd majd. Belső
erejével párhuzamosan emberi kapcsolatai
is megélénkülnek. Büszke lesz a népszerűségére, és az érzésre, hogy a sorsát magabiztosan irányítja.
Horváth Andrea

Atyai szigor

RENDŐRSÉGI HÍREK

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Égett a szelektív hulladék
Június 26-án hajnalban a XI. kerület Gazdagréti téren egy szelektív hulladékgyűjtő
konténer égett. A riasztott tűzoltórajok a
tüzet vízsugárral eloltották. Az eset során
kismértékű anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.

Balesetben mentettek
Június 27-én este a XI. kerület Balatoni úton
egy személygépkocsi és egy motorkerékpár
összeütközött. A baleset következtében a
motorkerékpár vezetője súlyosan megsérült. A riasztott tűzoltórajok a személyt a
mentőknek átadták, a keletkezett forgalmi
akadályt megszüntették. Az eset során jelentős mértékű anyagi kár keletkezett.

VÍZSZINTES: 2. Ezen a napon született 1811ben William Makepeace Thackeray angol
író. Ez egyik ismert műve (B, Ö). 14. Hahotázik. 15. Sav igéje. 16. Határozószó. 17.
Némán elér! 18. Brazil tagállam. 20. Egykori budapesti szálloda. 22. Budai kerület. 23.
Török férfinév. 25. Ismert irodatechnikai
cég. 27. Alkusz páratlan betűi. 28. Klasszikus
szerencse. 30. … grazie, olasz köszönetnyilvánítási forma. 31. Helyes. 32. Szép Ernő
műve. 34. Tároló eszköz. 36. Híres veronai
szerelmes. 38. Hullat. 40. Gyepnövény. 42.
Orbán Viktor. 43. Rágcsáló állat testrésze.
44. Gésa egynemű betűi. 45. Időhatározó
szó. 47. Seben keletkezik. 48. Sík felületű. 50.
Jó kiállású. 52. Pravoszláv pap. 53. Bálvány.
55. Cseh autómárka. 58. Orosz férfinév. 60.
Tundra eleje! 61. Formálódó. 63. Annál lejjebb. 64. Kovács Kati. 65. Gépkocsi adás-vételt intéz. 66. Ritka női név. 68. Kis patak. 69.
Riadó, angolul. 71. Juttatá. 73. Az „Elfújta a
szél” hősnője (Scarlett). 75. 1610-ben ezen
a napon hunyt el Caravaggio itáliai festő.
A szentpétervári Ermitázsban látható ez a
műve (L, N, S, Ú).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon halt meg
1817-ben Jane Austen angol írónő. Ez egyik
ismert műve (A, T, T). 2. Aratószerszám.
3. Zirc határai! 4. A legközelebbi csillag. 5.
Óír írás. 6. Arab-félszigeti ország lakója. 7.
Kicsinyítő képző. 8. Gyorsúszás lábtempó-

ja. 9. Japán régi fővárosa. 10. Nylondarab!
11. Képző. 12. Erkölcstan. 13. 1932-ben
ezen a napon született Kertész Ákos író.
2000-ben adta ki ezt a művét (A, T, É). 19.
A Sajó mellékfolyója. 21. Rövid női név. 24.
Lendület. 26. 1988-ban bemutatott és nagy
vihart kavart csehszlovák kisfilm (A, L). 27.
Kettőzve: tengeri algából nyert zselatin. 29.
Személyt, létesítményt Istennek ajánl. 31.
Hirtelen mozdulattal felém nyúló. 33. Fenséges, királyi Londonban! 35. Kórházi alkalmazott. 37. Óvoda a gyermekek nyelvén.
38. Princípium. 39. Kopasz. 41. Jog betűi keverve. 46. Igen régi. 49. Tetőfedő anyag. 51.
Fánkfajta. 52. Becézett férfinév. 54. Patinás
prágai sportklub. 56. Sertéshús. 57. Egykori
velencei fizetőeszköz. 59. Kézzel meg tudja
fogni. 61. Az alapmérték trilliomodrészét
jelöli. 62. Elemel. 65. Káros. 67. Halihó vége!
70. Kiejtett betű. 72. Kettőzve: gyermekverés. 74. Albert Flórián.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 75., függ. 1. és 13.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: július 25. A 17. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Nekik lakoma volt, Bifokális lencse, Elsöprő túlerő, A tavasz ébredése, Patak, Félix”.
A 17. SZÁM NYERTESE: Szemereczky Ilona
1113 Budapest, Bocskai út 46–48. fszt. 5.
A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Sértettek jelentkezzenek!

Nemzetek ételei
Trogiri pasticáda nyokikkal

Szmodis Imre rajza

Június 27-én a déli órákban egy idős hölgy
éppen sétált a Fehérvári út és Etele út kereszteződésében, mikor a képen szereplő
férfi megtámadta, majd megpróbálta a
ny a k á b a n
lévő nyakláncot kit é pn i . A
hölgy megfogta támadója kezét,
illetve felső
ruházatát,
és azonnal
segítségért
kiáltott a járókelőknek.
A támadó,
testi erejét
Az elkövető, Albok György
kihasználva, megszerezte a nyakláncokat, de sértettünk védekezéséből adódóan csak a
pulóverét hátrahagyva tudott elmenekülni. Egy arra járó autós, aki látta a történteket, a rabló után indult, akit utolért, és a
rendőrség kiérkezéséig a helyszínen viszszatartott. A nyomozás jelen állása szerint
vélelmezhető, hogy a képen szereplő személynek nem ez volt az első ilyen jellegű
bűncselekménye, ezért sértettek jelentkezését várja a kerületi rendőrkapitányság.

Ezen a napon történt – július 18.

– Nézd, szívem, magad is láthatod, hogy az óriássakkjából csakis a gyalogot engedtem Siófokra
lehozni Karcsikának!

HOZZÁVALÓK: 1 kg marhahús (comb), 1 fej
fokhagyma, 0,5 kg hagyma, 0,1 kg aszalt
szilva, 0,3 kg sárgarépa, 1 liter ecet, zellergyökér, szegfűszeg, szerecsendió, rozmaring, babérlevél, prosek (édes tokaji bor is
lehet), só, bors. ELKÉSZÍTÉSE: A marhahúst
megspékeljük sárgarépával és fokhagymával, 24 órát ecetes páclében, melybe
hagymaszeleteket, zellergyökeret, szegfűszeget, szerecsendiót és babérlevelet raktunk. Néhányszor megforgatjuk benne a
húst. Felmelegítjük az olívaolajat, és addig
dinszteljük rajta a húst, míg az minden
oldalról aranyszínű nem lesz. Kivesszük
a húst, és ebben a zsiradékban megdinszteljük a hagymát, majd ismét belerakjuk
a húst, sárgarépát, aszalt szilvát és a többi
fűszert. Folyamatosan locsoljuk egy kevés páclével, nehogy túl savanyú
legyen. Amikor a hús megpuhult, kiszedjü k . A

zöldséget addig dinszteljük, amíg szét
nem fő. Átpaszírozzuk, majd hozzáadjuk
az édes bort, petrezselymet, még egy kicsit főzzük, majd hozzáadjuk az 1 centiméter vastagságúra szeletelt húst.
Németh Istvánné, a Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Provance-i saláta
HOZZÁVALÓK: 10 dkg paradicsom, 4 főtt
tojás, 15 dkg gomba, 1 fej saláta, 1 csomag piros retek, 1 citrom leve, kevés olaj.
ELKÉSZÍTÉSE: A fej salátát megmossuk,
leszárítjuk, laskára vágjuk, a paradicsomot, a retket és a tojást cikkekre aprítjuk,
az egészet összekeverjük. Rácsorgatjuk a
citrom levét és a kevés olajat, az egészet
óvatosan megforgatjuk, és legalább 1/2
órára hűtőbe tesszük.

Szolokai Istvánné

NYÁRI ÚJBUDAI GYERMEKTÁBOROK
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

NYÉKI IMRE USZODA

XI., Gyékényes u. 45–47. Tel.: 204-6788

XI., Kondorosi út 14. Tel.: 372-3482

Alber-törp-falvi Játszótábor: JÚLI. 2.–6., 24.–28.

Nyári Törptábor: JÚLIUS 16.–20., 23.–27.

HÓVIRÁG WELLNESSKLUB

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

XI., Hóvirág út 42. Tel.: 06/30/281-3536

XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300, 06/20/957-2598

Angolna Nyári Úszótábor: AUGUSZTUS 30-ÁIG 12 turnusban, hétfőtől péntekig 8–16.30 óráig.

Szivárvány Gyerektábor 2007: AUGUSZTUS 21.–24.,

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

27.–31.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868/115

Csellengő Napközis Tábor: JÚLIUS 30. ÉS AUGUSZTUS 3.
között 9–17 óráig.

Zsebibaba Játszóház: AUGUSZTUS 17-ÉIG heti turnusokban hétfőtől péntekig 7.30–16.30 óráig.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM
Rétköz u. 41. Tel.: 246-0892

Gazdagréti IQ-tábor Műhelyek: AUGUSZTUS 3.–12.
TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel.: 06/30/999-3646, 2790-995

Nyári Művészeti Műhely: JÚLIUSBAN heti turnusokban,
hétfőtől péntekig 9–16 óráig.

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.
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Egy szentendrei jelenés a kerületben

Új magyar film sajtótájékoztatója

Swimming helyett
Casting

Megnyílt a Deim Pál, Kossuthés Munkácsy-díjas, kiváló
művész alkotásait felvonultató
tárlat a Scheffer Galériában, a
Mester hetvenötödik születésnapja alkalmából.

intézeti lány énekes őstehetség, akit
összehoznak a szakma perifériáján
tengődő, egykor neves bárzongoristával, aki valódi sztárt farag belőle.
Hogy happy end-e a film vége, azt
csak az tudja meg, aki 2008 elején
a Magyar Filmszemlét követően
beül a mozikba, vagy későbbi időpontban megnézi a filmet a TV2-n,

A filmet Pataki Éva és Kern András forgatókönyvéből Tímár Péter
rendezi, aki
mögött több,
sikeres magyar
vígjáték rendezése áll. A film
két abszolút
fő sz ereplője
Kern András és
Oláh Ibolya, de
fontos epizódszerepekben is
parádés szereposztással vágott
a munká latokba Losonczi
Gábor producer. Viszontláthatják a filmben Reviczky
Gábort, Oroszlán Szonját,
Szacsvay Lászlót, Igó Évát,
Puskás Petit és
sok tehetséges
fiatal sztárjelöltet. A film
egy édes-bús,
kissé kesernyés
vígjáték. Nem
A TV Fiatal énekesek a szereplők között. Oláh
a Megasztárról FILMEN
Ibolya az újbudai rendezvényeknek is gyakori vendége volt
és Oláh Ibolyáról szól, de természetesen mind mely a produkció médiapartnere.
a dalverseny, mind az ismeretlen- Hosszú évek után a Casting lesz az
ségből üstökösként feltört énekesnő első olyan magyar film, amelyben
alapjául szolgált a sztorinak.
saját dalok csendülnek fel, melyek
A történet: az egyik kereskedel- remélhetőleg slágerré is válnak.
mi televízió énekversenyt hirdet, Összegezve olyan produkció kémelyre a mai magyar valóság leg- szül, amely 9 évestől 90 évesig minszélsőségesebb figurái jelentkez- denkinek ajánlott.
nek. Az árván felnövekvő, vidéki
N. N.

KÖNYV

Sugárözön és bábu a kiállításon

Illusztris vendégek egész sora vonult fel a megnyitón. Több személyiséggel képviseltette magát a
kortárs festő- és képzőművészet,
a zenei élet, valamint a filmművészet is. Mindenki kíváncsi volt
az alkotó gondolataira, szavaira,
önmeghatározására, hiszen nem
gyakran fordul elő, hogy egy ekkora nagysággal van szerencséje
találkozni az embernek. Az idős
művész Szentendrén él és alkot,
neve összekapcsolható a művészmalommal, a Magyar Művészeti
Akadémiával, a Képzőművészeti
Egyetem címzetes tanára.
A kiállítás-megnyitón beszélgetést hallhattak az érdeklődők
Deim Pállal és Szűcs Lászlóval, akinek kisplasztikái szintén láthatók a
galériában. Számtalan érdekességet
megtudhattak a művészekről azok,
akik nem csak az alkotásokra voltak kíváncsiak. Olyan kifejezések

hangzottak el, mint a „sugárözön”
és a „bábu”. Az előbbi a Deim-műveken folyamatosan visszaköszönő
esőszerű motívum, amely talán a
felnagyított fénysugarakra, azok
szerkezetére emlékeztet, utóbbi
pedig egy alak. Egy figura, amely
a Mester állandó alakja a munkáin,
ezzel is mutatva, hogy nem, sőt, a

legkevésbé sem nonfiguratív művészet az, amit ő képvisel, viszont
annál inkább valami egyedi és különleges. Bizonyította ezt élete folyamán számtalan magyar és nemzetközi kiállítással, valamint most,
a jubileum kapcsán ezzel a tárlattal
itt, az újbudai Scheffer Galériában.
Maczali Viki

Rendezvénytermek, galériák,
könyvesboltok, kávé- és teaházak
lesznek a Közraktárakból a tervek
szerint 2010-re. Egy új kulturális
negyed épül ki ugyanis a ferenc-

Ízletes hagyományos baranyai
ételkülönlegességekkel várjuk vendégeinket!
Baranya bemutatkozik
a Flamenco Szálloda éttermében
július 21–27. között
Ízelítőül néhány tradícionális
baranyai étel az étlapról:
Villányi húsos palacsinta házi lecsóval,
Vörösboros csirke burgonyagombóccal,
Fokhagymás libacomb gánicával,
Tökösmákos rétes vaniliás tejjel és mazsolával.

Menü:
Haramia leves lúdgégével,
Nyárádi szűzsült hálóban sütve
Kapros sonkás káposztával tepsis burgonyával,
Baranyai burgonyás rétes túróval és mazsolával
A menü ára: 3600 Ft
1113 Budapest, Tas vezér u. 3–7. Asztalfoglalás: (1) 889-5660, e-mail: flamenco.restaurant@danubiushotels.com

Rejtély az Open
Air Hotelben
Hogyan született a regény?
Amióta csak
meg t a nu lt a m í r n i,
írok. Első
regényem
egy kockásfüzetben, 32
oldalasra sikerült történet volt,
amely Kanadában játszódott,
és egy albínó kiselefánt megmentéséről szólt. Ilyen zsenge
koromban sem arról nem volt
fogalmam, hogy Kanadában
nem élnek elefántok, sem arról,
hogy a „kanadai” szót úgy betűzzük, hogy Canadian, és nem
úgy, hogy Canadan...
A Rejtély az Open Air Hotelben
című krimit négy éve írtam,
amikor a kislányommal voltam
itthon. Munkám miatt azonban csak mostanában kerestem
kiadót a megjelentetéséhez.
Civilben tanácsadó vagyok, bár
teljesen más területen, mint
könyvem főhősei; egy nagy
magyar cégnél külföldi projektekkel dolgozom. Mivel ez még
mindig egy titokzatos szakma,
szívesen lebbentettem le a fátylat mindennapjairól.

Kulturális központ lesz a túloldalon
Kulturális központtá alakítják a
Műegyetemmel szemben lévő
Közraktárakat a pesti rakparton.
A főváros közbeszerzési pályázatát egy angol cég nyerte meg, ők
építik át magántőkéből a területet. Cserébe 25 évig üzemeltethetik majd a központot.

KEIRA CHRISTIE

Mivel foglalkozik, ha nem ír?

Bálna néz majd Pestről Újbudára

Dömök Viktória

A címben említett szójátékkal
üdvözölte a hőgutás napon tartott sajtótájékoztató résztvevőit Spánn Gábor, a Casting című,
most készülő, új magyar zenés
film sajtófőnöke.
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városi Duna-parton, amelyet a
főváros és a beruházó elképzelései alapján a környező egyetemek
hallgatói használnak majd elsősorban. A jelenlegi tervek szerint átalakítják a 19. század végén emelt
raktárépületeket, és egy bálna alakú üvegpalotát is felhúznak. A föld
alatt mélygarázs épül, és felújítják
az igencsak szomorú állapotban
levő Nehru-parkot.
A nyolcmilliárd forintos költséget a nyertes cég állja, a főváros
a megnyitás utáni első két évben

400 millió forinttal támogatja
majd az indulást. A terület tulajdonosa Budapest marad, de 25
éven keresztül a cég üzemeltetheti majd a Corvinus (volt közgazdasági) Egyetem mellett létrejövő
központot. A negyednek jó közlekedési kapcsolatai lesznek, hiszen
várhatóan szintén 2010-re készül
el a 4-es metró első szakasza, és a
közeli Fővám térről percek alatt
el lehet majd gyalogolni a Közraktárakhoz.
(gp)

Miért éppen a XI. kerületben telepedett le?
Budapesten belül is több helyen
laktam már, mégis ez a kedvenc
kerületem. Legelőször is remek
a tömegközlekedés, másodszor
pedig jók a szolgáltatók: kellemes az orvosi rendelő, a játszóterek, szeretem a piacot, a boltokat. Az utakat, a házakat felújítják, épül a metró, ami hosszú
távon mind nagyon jó. Mindez
azt mutatja, fejlődik a kerület.
M. G.

HIRDETÉS
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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
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.
MELIXIA Ingatlaniroda a XI. kerületben eladó
lakásokat keres készpénzes ügyfelei részére.
Tel.: 788-2582, 06/20/967-6006, www.melixia.hu.
ÉPÍTÉSI telek Alcsútdoboz főútján eladó. 1100
nm. Irányár: 3,5 M Ft. Tel.: 06/70/454-6610.
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
XI., „GELLÉRT-HÁZBAN” vadonatúj, két
igényesen berendezett (egyedi mérők, légkondicionált) lakások (33, 56 nm) tárolókkal, eladók.
Teremgarázs kiadó. 06/30/940-4111.
XI., EPER utcánál 55 nm-es + erkély (5 nm),
két külön nyíló szobás (23, 12 nm) + garázs (20
nm) + kocsibeálló + tároló (7 nm) kilenclakásos,
klinkertéglás épületben, panorámás lakás eladó.
Ingatlanosok kíméljenek! Irányár: 26,8 MFt.
06/30/914-5089.
XI., SIROKI utcánál, csendes, 69 nm-es, 3 külön
nyíló szobás, igényesen, műszakilag is felújított,
világos, legfelső emeleti, cirkófűtéses, külön WC-s
lakás eladó, jó állapotú, nem körfolyosós, liftes,
tizenkét lakásos társasházban. Irányár: 21,9 M Ft.
06/30/914-5089.
XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 1000 nm-es
építési telek eladó. Jövőre összközmű.
Tel.: 249-3006.
XI. KERÜLETBEN többgenerációs 155 nm-es
ház, csendes utcában, kiváló közlekedéssel eladó – triplakomfortos, terasszal, kerttel, zárt
kocsibeállóval, félszuterén helyiségekkel (100 nm),
ipari árammal, vállalkozásra, kisipari tevékenységre. XI. kerületi, földszinti 50-55 nm-es lakást beszámítok. 56 millió Ft. Magánszemélyek hívjanak.
204-1904, 06/20/580-0705.
XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének
közvetítése, telek átalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., MEZŐKÖVESD utcai 34 nm-es, 2. emeleti, világos, kisrezsijű téglalakás 10,9 millióért eladó. Közlekedés közeli, csendes környék,
parkolóhely. Ősparkos udvar, játszótér. Azonnal
beköltözhető. Tel.: 06/30/466-4699 Nagy Zoltán
(Ingatlanközvetítők ne!)
LEGOLCSÓBB a Gellért-hegyen! Ménesi úton
3,5 szobás, kertkapcsolatos lakás, ingatlan beszámítással is eladó. Közvetítők kíméljenek!
06/30/590-2571.
ELADÓ a Baranyai utcában 54 nm-es, I. emeleti, téglaépítésű öröklakás. Irányár: 16,5 millió Ft.
Érdeklődni: 06/30/538-0113.

BÉRLEMÉNY, GARÁZS
XI. KERÜLETBEN Skála áruházhoz közel 30
nm-es utcai, földszinti iroda/üzlethelyiség (1500
Ft/nm) + a hozzátartozó 420 nm-es pincehelyiség
teherlifttel (600 Ft/nm) egyben és külön is kiadó.
Érdeklődni: hétköznap 8–16 óra között a 3727640-es telefonszámon.

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 WC,
garázs + gépkocsibeálló. Tel.: 06/30/631-9653.
XI. KERÜLETBEN szeparált 50 nm-es irodarész
az Ajnácskő utcában (4 iroda + mellékhelyiségek)
kiadó. 2000 Ft/nm áron. Érdeklődni: hétköznap
8–16 óra között a 372-7640-es telefonszámon.
XI., ALBERT utcában hosszú távra kiadó első emeleti, 2 szobás, erkélyes, bútorozott lakás.
Csendes környék, jó közlekedés. Ár: 50 000 Ft +
rezsi. 06/70/212-0123.

OKTATÁS
MATEMATIKA, fizika (pót) vizsgafelkészítés
alapfoktól egyetemig. 06/20/934-4456, 250-2003.
FELVÉTELT hirdetünk 6–18 éves tanulók számára. Forrás Tanoda, XI. kerület.
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu
TANDÍJMENTES továbbtanulás a Széchenyi
Gimnázium esti vagy levelező tagozatán Budán,
1118 Rimaszombati út 2-4. Tel.: 310-2948.
A XII. KERÜLETI Arany János Általános Iskola
és Gimnázium 2007/2008-as tanítási évben induló
5. és 7. osztályába színpadi ambícióval rendelkező
tanulókat vár. Jelentkezés: 06/30/205-0169.
ANGOLUL diplomás, tapasztalt, anyanyelvű
tanártól, XI. kerület. 466-4670.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden
korosztálynak. 205-6732, Rudas Katalin.
BUDAI Skálánál német-angol korrepetálás, tanítás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKA, fizika, kémia, pótvizsga felkészítés Skálánál. 06/70/218-9000.

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 gázkészülék szervizünk 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.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
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, központifűtés, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.

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.
VILLANYSZERELŐMESTER kisebb munkákat
is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés duguláselhárítás, kisebb
munkától teljes kivitelezésig. 06/30/960-2183.
GEBE víz-, gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-,
bojlerszerelés.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064.
www.gebeviz.hu.
VILLANYSZERELÉS gyorsszervíz ELMŰ-s
szakemberrel, korrekt áron, 10 év garanciával.
06/30/354-6881, 203-2310.
BT. vállal épületgépészeti munkákat, víz-, gáz-,
fűtésszerelést, generálkivitelezésben is.
06/20/945-1612.
KERÜLETI lakásszerviz 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.
BOJLEREK javítása, cseréje, villanyszerelés
A–Z-ig. Kisebb vizesmunkák olcsón, garanciával.
Tel.: 06/30/223-4729.
FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal: víz-,
gáz-, fűtésszerelést, tervezést, kivitelezést. Műhely:
XI., Fadrusz u. 26/B.
Tel./Fax.: 365-8302, 06/30/966-0542.

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOS szerkezetek, 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.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
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.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, hevederzárak. 06/30/961-3794.
ASZTALOS vállal ajtó-, ablakjavítást, szigetelést,
zárszerelést, küszöbkészítést, szekrényjavítást, zsanérok, pántok cseréjét, bútor összeszerelést.
251-9483, 06/20/381-6703.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló-fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
LAPOS tetők szigetelésének felújítása bitumenes és műanyag lemezes szigeteléssel. Tetőkert, tetőterasz szigetelés, kerti tó bélelés. Szféra-tect Kft.
220-2809, 222-8699.

A Belden-Duna Kábel Kft.
az amerikai Belden csoport tagjaként világszínvonalú kábelek
gyártásával foglalkozó XI. kerületi vállalat.
Termelésnövekedésünk miatt keresünk

folyamatos munkarendben dolgozó
gépkezelőket
betanított munkára.
Feladat:
Kábelgyártó gépek beállítása, felügyelete, legyártott termékek
előírás szerinti folyamatos ellenőrzése.
Elvárások:
- legalább szakmunkás végzettség, lehetőleg műszaki területről
- termelőcégnél eltöltött min. 2–3 év munkaviszony
- többműszakos munkarendben eltöltött több év
Bérezés:
- kb. 760-900 Ft/óra bruttó bér (műszakpótlékot és más bérjellegű
juttatásokat beleszámítva)
- egyéb juttatások
Jelentkezés személyesen a 1116 Bp., XI. ker. Hengermalom út 43. sz.
alatt (a portán adatlapot kell kitölteni, ez alapján hamarosan visszahívjuk) vagy önéletrajz megküldésével a Belden–Duna Kábel Kft., HR
osztály részére, címet lásd fent.
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LAKATOS-, kovácsoltvas-, asztalosmunkák,
kerítések, korlátok, konyhabútorok. Helyszíni javítások. 06/30/960-2183.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
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 homlokzatfelújítás, panelszigetelés, festési és kőműves munkák.
Tel.: 220-2029, 06/20/962-0518.
FESTÉS, tapétázás, parkettás munkák, laminált parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás.
06/30/232-8732, 788-1411.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló. Tel.: 226-9959, 06/30/999-7669.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Festés, mázolás, tapétázás,
burkolás, villanyszerelés, víz-, gázszerelés, parkettás munkák, takarítás reális áron, minőségi kivitelben. 262-6283, 06/30/982-1689.
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.
LAKÁSFELÚJÍTÁS A–Z-ig. Kőműves, burkoló,
gipszkartonos stb. munkák rövid határidővel.
Tel.: 06/30/223-4729.
ALPINTECHNIKÁVAL vállaljuk: omló vakolatok eltávolítását, homlokzatok, tűzfalak felújítását,
festését, hőszigetelését, panelhézag szigetelését,
ereszcsatornák javítását. Atrium Kft.
Tel.: 06/20/935-7089.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, kisebb kőművesmunkát,
hidegburkolást vállalok, referenciákkal.
06/30/227-9616.
TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, homlokzat
hőszigetelés, épületfelújítás, utólagos falszigetelés
garanciával. A 17. éve működő VIA Épszakker Kft.
326-5312.
FESTÉS, tapétázás, parkettásmunkák, laminált
parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás.
06/30/232-8732, 788-1411.
LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelésének
felújítása, javítása. Homlokzatok és tetők utólagos
hőszigetelése, kőműves-, bádogos-, tetőfedőmunkák garanciával, referenciákkal.
204-6793, 06/20/934-6993.

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.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával!
(Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende, Vestel,
Schneider). 06/20/471-8871.

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.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés. Információk telefonon: 06/70/530-6567.
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, műszaki vezetést, energia auditálást vállal.
06/30/618-7929.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5x2x2-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
INGATLAN adás-vétel buktatói! Ingyenes tanácsadás munkanapokon: 06/20/928-4611.
KERT-TELEK rendezés. Favágás, fűkaszálás,
sövénnyírás, gyepesítés, tereprendezés, kerítés-,
járda, térkő lerakása, egyéb kertészeti, kőművesmunkák vállalása. Tel.: 789-2741, 06/20/947-5830.
HŰTŐGÉPEK, fagyasztók javítása háznál nyugdíjasoknak kedvezménnyel minden nap hívható
06–22-ig. 420-7574, 06/20/386-6936.
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.
KFT, Bt. Könyvelését vállalja közgazdász-adószakértő. 249-2136.
FESTÉS, gipszkartonozás, lakásfelújítás.
Tel.: 06/70/235-1608.
BŐRKABÁTOK, irhabundák átszabása, javítása.
XI., Bartók B. út 115. 203-7991, 06/30/567-6106.
IRODÁK, lakások, lépcsőházak napi és nagytakarítását vállalom. 262-6283, 06/30/982-1689.
FODRÁSZ házhoz megy. (Mérsékelt árak)
06/70/286-2904. (Hétvégeken is).
ESKÜVŐI DJ rendelés Budapesten 45 000 Ft!
Komplett hang- és fénytechnikával, 15 zenei stílus,
1970-2007-ig, vizsgázott, profi DJ.
06/30/236-9231, djdeluxe@freemail.hu.

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

ÁLLÁS
XII. KERÜLETBEN délutános, 6 órás, telefonos, irodai utazásszervezői munka, fix bérezéssel.
Érdeklődni 14 óra után: 880-9180,
06/70/770-5084.
6 ÓRÁS telefonos ügyintézőket keresünk Kléh
utcai irodánkba, fix bérezéssel. Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Érdeklődni 14 óra után: 880-9180, 06/70/770-5084.
A BUDAI Sport Általános Iskola (1119 Bikszádi
u. 11–15.) 2007. szeptemberi belépéssel keres: fizika-bármely és magyar-bármely szakos tanárt.
Érdeklődni a 205-8074-es telefonszámon, vagy az
a.sport@chello.hu -n lehet.
JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező ügyintézőt
felveszünk XI. kerületi irodánkba.
Érdeklődni: 06/20/367-7015.
KELENFÖLDI 60 lakásos szövetkezeti ház megbízható gondnokot keres, nyugdíjazás miatt. 2 szobás cserelakás szükséges. 205-8168.
FŐISKOLÁSOKNAK délutános, 6 órás, telefonos utazásszervezői munka, XII. kerületben,
Délinél. Érdeklődni 14 óra után: 887-5396.
600–1500 forint/óra díjazással bébiszittereket,
idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk
Budapest és környékéről.
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu
Tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
IDŐSGONDOZÁST, gyermekfelügyeletet
vállal megbízható, 50-es hölgy, gyakorlattal. http://
editdoctor.hu, 06/70/594-4414, 789-1016.
EGYETEMISTA fiam részére életjáradéki szerződést kötnék. Ott lakás nem szükséges.
Tel.: 201-1918, 06/70/255-6955.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
FORRÁS Tanoda nyári programjaira szeretettel
várja gyermekek jelentkezését. XI. kerület.
Tel.: 06/30/454-7546. tanoda.freebase.hu.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI.,
Budafoki út 16-18. 361-3776.

Apróhirdetések

8–20 szóig: 115 Ft/szó + áfa, 20–40 szóig: 170 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa,
és 40 szó a maximális terjedelem.
Apróhirdetés-felvétel:
hétfő 9–18, kedd–csütörtök 9–16.
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3., tel: 372-0960.

ÚJBUDA 2007. JÚLIUS 18.

HIRDETÉS

11

ALLERGIÁS, ASZTMÁS, GYAKRAN BETEG?
Mesterséges Sóbánya – gyógyászati lehetőség légúti betegeknek és preventív megoldás egészségeseknek
Az egészség és wellness új
értelmezése
A XX. sz. végén robbanásszerűen megnőtt az allergiás, asztmás és egyéb felső
és alsó légutakkal kapcsolatos megbetegedések száma, ami elsősorban az ún.
„nyugati típusú életforma” terjedésének
köszönhető, akárcsak a wellness térhódítása. A legújabb wellnesstrend preventív
és általános egészségi állapotjavítás címén a speleo (sóbánya) -terápia alkalmazását szeretnénk bemutatni, amelyet már
az ókori görögök is előszeretettel használtak kifejezetten hatékony megelőzési
és kezelési módszerként. Mi köze a terápiának a sporthoz? Aki kicsit is foglalkozik
egészségével, sportol, fitnesszterembe
jár, gyakran tapasztalja, hogy szívesen
edzene úgy, hogy maximális teljesítményt nyújt, amellett hogy egészséges
testi, szellemi egyensúlyban próbál élni.
Ezt úgy lehet elérni a terápia segítségével,
hogy maximalizáljuk a tüdő kapacitását,
amely a mozgás- és teherbíró-képesség
egyik fő motorja. A légúti megbetegedések, köhögés, fulladás, allergia ugyancsak
akadályoznak abban, hogy a kitűzött
sportolási céljainkat elérjük.
Hatásos gyógymód, ha valaki felkeres egy
természetes sóbányát, ahol csak mélyeket
kell lélegezni, és máris jobban érzi magát.
A természetes sóbányával az a gond: a
legritkább esetben terem városokban.
A kutatók, tudósok már kidolgoztak egy
olyan eljárást, amellyel a sóbánya-mikroklíma terápiát mesterséges körülmények
között, speciálisan kialakított zárt helyiségben is megvalósíthatják. A módszer
lényege és egyedülállósága abban rejlik,
hogy egy különleges INDISO-SPELEOGENERÁTOR segítségével modellezik a

természetes sóbányák mikroklímáját, ahol
a hatóanyag a természetes sóbányából való
ionizált só, amit a kezelés során nem párologtatnak, így a levegő száraz marad, igen
finom a klíma szemcseméret, és a légzés
során nem tapad a beteg nyálkahártyájára. Nem irritál lélegzetvétel közben, ezért a
hatóanyag elkerülhet a legkisebb hörgőcskékig a tüdőben, kivédve ezzel a korábban
alkalmazott nedves terápiák hátrányait.

szeretnének. Részleteiben: asztmásoknak,
allergiásoknak, szénanátha, krupp, légcsőhurut, hörghurut, arcüreggyulladás, légúti
gyulladásos betegségek, bőrproblémák
esetén, dohányosoknak, teljesen egészséges
városlakóknak preventív immunerősítésnek,
sportolóknak teherbíró-képesség fokozónak.
Abszolút ellenjavallatot csak az akut fertő-

Hogyan is képzeljünk el egy ilyen kezelőhelyiséget? Mire van szükség? A Budapesti
Sportkórház égisze alatt, az EU által elfogadott irányelvek szerint működik INDISO
rendelő relaxációs központként, ahol odafigyelnek a betegekre. A gyerekeknek terápiás játszóházat hoztak létre, a felnőtteknek
olvasó- és sakkszobát is berendeztek. Egy
teljes kúra 20 kezelésből áll, és mindenkor
orvosi szűrővizsgálat előzi meg.
A terápia hatékonysága különösen kimagasló, a tüdőgyógyász és fül-orr-gégész
kollégiumok támogatják alternatív megoldásként. Nemzetközi kutatások megállapították, hogy a felnőtteknél 88–90%, gyermekeknél 90–96%-ban értek el jelentős
javulást. A terápia eredményeképp elérhető
a teljes, 100%-os, tünetmentes gyógyulás!
A fentiekkel összefüggésben dr. Tóth László fül-orr-gégész főorvost kérdeztük az
INDISO-BÁNYA-TERÁPIA klinikai hatásairól:
– Kedves dr. úr, kifejtené néhány szóban,
hogy mely megbetegedések esetén javallott a kúra alkalmazása? Van-e ellenjavallat?
Összességében olyan betegeknek és egészségeseknek ajánlott a terápia, akik meg szeretnének szabadulni krónikus, gyakran gyulladás okozta légúti panaszaiktól, köhögésüktől, állandó betegeskedésektől és ellenállóbb,
teherbíróbb és egészségesebb szervezetet

zések, a kifejezett súlyos magas vérnyomás,
valamint az egyéb cardiovascularis dekompenzációs állapotok jelentenek.
– Hogyan néz ki a terápiás hatásmechanizmus?
A páciens belélegzi a száraz hatóanyagot,
amely azonnal eljut a legkisebb hörgőcskékbe, illetve az egyéb légjáratokba is. Ott
elolvad, magához vonzza a szennyeződéseket, amelyeket a beteg később felköhög,
illetve a véráram metabolikus folyamatai
során a szennyeződés elhagyja a szervezetet. A kezelés minden légúti gyulladásos
betegség (valamennyi alsó és felső légúti,
asztmatikus, bronchiális, hurutos vagy allergiás) alapját, a gyulladást szünteti meg a vírusok, baktériumok elpusztításával, vagyis
visszaállítja az egészséges állapotokat!

– Miben nyilvánul meg a betegek egészségi
állapotának a javulása?
A terápia eredményeképpen általánosan
helyreáll a hörgők tónusa, javul a légzés, légzésfunkció, ami a szervezet egyéb szisztémáinak normalizációjához vezet. Az immunerősítő faktor révén negyedére csökken a betegnapok száma, a szervezet ellenállóbb lesz! A
kifejezetten asztmás, kruppos problémákkal
küzdők esetében megszűnik a hörgőgörcsöt
kiváltó gyulladás, a hörgők légátjárhatósága
normalizálódik, megszűnnek a rohamok.
Allergiás panaszok esetén normalizálódik
a vérben az allergiás tüneteket kiváltó IgE-,
valamint hisztaminszint, effektív nincs, ami
kiváltsa a tüneteket. Allergiás rhinitisnél
lényegesen javul az orrlégzés, megszűnik
az orrnyálkaduzzanat. Hurutos problémáknál a köpetoldó hatás révén a gyökereinél
szüntetjük meg a problémát. Egyszóval a
beteg klinikai állapota javul! Sportolóknál a
tüdőkapacitás maximalizálásának köszönhetően maximális teherbírás és teljesítőképesség érhető el.
Kipróbáltuk! Mivel párom sokunkhoz hasonlóan gyermekkora óta vissza-visszatérő
asztmás rohamokkal és allergiával küzd,
úgy döntöttem, elviszem a terápiára, és vele
együtt kipróbálom a kúrát. A rendelő előtt
izgatottan toporogtunk mindketten. Kedves,
fiatal pár fogadott minket. A helyiség nem kifejezetten rendelőre emlékeztetett: fehér falak mindenütt, patyolat tisztaság, hangulatos
fénymegoldások és kellemes érzés. Letettük
táskáinkat, és elindultunk a „bánya” felé.
– Nem fogja csípni a szemem? Mi lesz ha
rosszul érzem magam? – kérdeztem felnőtthöz nem túl méltó módon, de Ádámék
csak mosolyogtak.
– Nagyon jól fogod magad érezni! – mondták, és megpróbáltam hinni nekik.

A felnőttszobába toppanva rozsdamentes acélból készült asztalokat és hófehér
székeket pillantottam meg. És a szobát
ellepő fehér – leginkább ködre emlékeztető – sót. Mindannyian leültünk, és a
számban, torkomban, nyelőcsövemben
éreztem a sós levegőt. Valóban nagyon
kellemes érzés volt, hasonló a tengerparton tett sétákhoz – persze, a tenger
morajlása nélkül. Nem csípte a szemem,
sem a bőröm. Pár perc alatt annyira megszoktam a levegőt, hogy már bántam,
hogy hamarosan letelik az egy óra. A kúra végén elköszöntünk, és csak másnap
találkoztunk ugyanitt. Majd harmadnap,
negyednap és így tovább.
A párom a kúra megkezdése óta nem volt
rosszul, nem használja azokat a szteroidokat, amelyeket elvileg naponta szednie kellene. Mindketten köhécselünk,
és olykor orrot fújunk, s a szervezetünk
folyamatosan tisztul. A terápia valóban
működik, mellékhatások nélkül, és végre
napok, hetek és remélhetőleg majd évek
telnek el úgy, hogy páromnak és a kúra jövendőbeli résztvevőinek nem kell többé
gyógyszerekhez nyúlnia.
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Focistából lett öttusázó
olimpiai bajnok

Győzelmére nem sokan fogadtak
volna, pedig az eredményei már sokat
ígérők voltak. Aztán a kétkedők csattanós választ kaptak a ma hetvenegy
éves Németh Ferenctől, aki az 1960-as
római olimpiai játékokon, az öttusázók
vetélkedésében egyéniben és csapatban is bajnok lett.

Ő a sportág történetének első egyénisége,
akinek ez a bravúr sikerült. Negyedik évtizede lakik egy kelenföldi panelházban, ahol
egy kellemes, baráti beszélgetésre fogadott.
– Született csepeli vagyok – mondja
az egykori vasgyári büszkeség. – A második világháború idején a Martonvásár
közelében lévő Tordas községbe menekültünk. Ott a Ló nevet viselő folyócskában
tanultam meg úszni. 1946 augusztusában
tértünk vissza Csepelre, ahol a lebombázott házikónkat édesapám vezetésével több
lépcsőben építettük újjá. Ebben az évben
iratkoztam be a csepeli bencés gimnáziumba, ahova az egyházi iskolák ellehetetlenítéséig, 1949-ig járhattam. Akkor még orvos
szerettem volna lenni, de erről 1950-ben,
édesapám halálát követően, végképp le kellett mondanom. Így aztán a csepeli Kossuth
Lajos Gépipari Technikumba kerültem.
Németh Ferenc ekkor már három éve
focizott a Csepel SC korosztályos csapataiban. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a
mezeifutó-versenyeken is rendre az élmezőnyben végzett.
– Futni is szerettem, ám a labda után
sokkal szívesebben futkostam. Ha nem jön
közbe 1954-ben egy sérülés, alighanem
végleg a labdarúgók között maradok. Így
viszont fel tudtam készülni az érettségire…
Ekkortájt ismerte meg őt későbbi mestere, Benedek Ferenc. Érettségi után – rábeszélésre– belekóstolt a számára „vadidegen” háromtusázásba.
– Mivel otthon volt légpuskám, ebben a tusában is ismerős voltam – emlékezett. – A biztató kezdés ellenére csaknem visszatértem a labdarúgókhoz, ám
végül megsértődtem, és maradtam az
öttusázóknál. Amikor a lehetséges száz-

ból nyolcvannyolc kört lőttem, Benedek
mester megkérdezte: és mondja, úszni
tud? Az igenlő választ követően Benedek
kivitt a békanyálas papírgyári uszodába,
ahol a 66,6 méter leúszása után már azt
közölte velem, hogy „hétvégén Szegeden
lesz verseny, maga az ifiknél indul”. A bemutatkozásom annyira tetszett neki, hogy
1955-ben a József Nádor téri vívóterembe
is beosztott, októberben pedig a Kossuth

Németh Ferenc

Akadémia fedeles lovardájában a „pacikkal” is megkezdtem a barátkozást.
A „csepeli gyémánt” útja meredeken
ívelt felfelé. 1956-ban felnőtt nemzetközi
viadalon indulhatott, ahol tagja volt a harmadik helyezett magyar válogatottnak is.
– Bár akkor még a mainál sokkal nehezebb és veszélyesebb tereplovaglás szerepelt az öttusában, ennek ellenére hibátlanul teljesítettem a pályát. 1957-ben ötször
nyertem meg a párbajtőrözők válogatóját,
így abban az évben már a felnőttválogatott
keretbe is behívtak. 1958-ban azonban
egy válogatón buktam a lovammal, és
kettős csuklótörést szenvedtem. Kicsit elment a kedvem, hiszen elúszott a londoni
vb-csapattagság lehetősége is. Közöltem
Benedek mesteremmel, ha nem jutok ki a

római olimpiára, már 1959 végén leteszem
a lantot. Közben titokban kaszkadőrséget vállaltunk, én voltam Várkonyi Zoltán
dublőrje. Egy hatalmas esés következtében
a bal bokaszalagjaim teljesen kilazultak.
Az 1960-as esztendő, a baljós előjelek
dacára, egyértelműen jól sikerült Németh
Ferenc számára. Simán bekerült az olimpiai
csapatba, majd Rómában egyéniben és csapatban is, a dobogó legfelső fokára állhatott.
– Pedig nem volt valami biztató az alaphelyzet az Örök Városban – mesélt tovább.
– Jó magyar szokás szerint egyetlen öttusaedzőt nem utaztattak ki, s ha turistaként
nem jelenik meg ott az 1952-es öttusázó
olimpiai bajnokcsapat tagja, a közben Németországba került Szondy István, akkor
nem tudom, mi lett volna. Pista bátyám
azonban adott néhány megfizethetetlen
tanácsot, amelyek elsősorban a lövészetnél
segítettek sokat, így végül sikerült megnyernem az egyéni versenyt és a csapatgyőzelemhez is hozzátettem.
Miután 1961-ben csúnyát bukott a
moszkvai vb-n, 1963-ban a visszavonulás
mellett döntött. Négy évig ő volt az öttusa szövetség főtitkára, majd a Budafoki úti
HTG-ben dolgozott két évtizeden keresztül.
– 1987-ben edzőként kijutottam Kuvaitba, ahonnan 1990-ben visszatértem a
csepeli vívószakosztályba, amelyet hosszú
időre sikerült is talpra állítanom. 1996-tól
vagyok nyugdíjas, de a sportéletre máig
van rálátásom. Az olimpiai bajnokokat és
helyezetteket támogató Mező Ferenc Alapítvány kuratóriumának tagja vagyok. A
mai magyar sportéletet elnézve nem túl jó
a kedvem. Ráadásul az öttusasport is jócskán összezsugorodott. Amikor viszont
az olimpiai érmesek támogatottsága jut
az eszembe, mindig hálával gondolok az
egykori belügyminiszterre, Kónya Imrére
és az Olimpiai Bajnokok Klubjának volt
elnökére, Lemhényi Dezsőre, hiszen ők
ketten harcolták ki az olimpiai bajnokok
életjáradékát. E nélkül az összeg nélkül bizony sokkal szerényebb anyagi viszonyok
között élnénk!
Kép és szöveg: Jocha Károly

Lengyel biciklis követek Újbudán

Révész Marianna

Beszélgetés Németh Ferenccel, aki kétszer nyert aranyérmet az ötkarikás játékokon
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Csaknem 15 ustroni biciklis érkezett Budapestre. Azzal a céllal indultak útnak, hogy felkeressék
a szlovák, illetve magyar testvérvárosaikat, mindezt kerékpárral. Újbuda 1997 óta testvérvárosa
Ustronnak, így a fővárost sem hagyhatták ki. A delegációt a krakkói és a katowicei televízió is
elkísérte, melyek az egész útjukat közvetítik. A továbbiakban egy másik magyar települést is
meglátogatnak: Hajdúnánás szintén a testvérvárosuk.
www.ujbuda.hu/0707lengyel

Olimpiai kispályás focikupa

Fodor Miriam
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A Peking Szurkolói Klub kispályás focikupát rendezett a Vasutas Sportelep focipályáján, ahol
hírességekből és olimpiai bajnokokból összeállított csapatok mérték össze tudásukat. A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat, hiszen a mérkőzések szüneteiben
ritmikusgimnasztika-bemutató, kvízjáték, kézműves-foglalkozás, ugrálóvár, sörsátor, valamint
élsportolói és olimpiai beszélgetések várták a látogatókat. A helyszínen lehetőség nyílt az olimpiai bajnokokkal való találkozásra, valamint autogramgyűjtésre is. A szurkolói klub csapatát
nem kisebb személyek erősítették, mint Csollány Szilveszter, Czene Attila, Pulai Imre, Rózsa
Norbert, és ahogy megszokhattuk tőlük, a focipályán is derekasan küzdöttek.

