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Új városközpont

Gyerekfoci

Tánckupa

Ősszel megnyitja kapuit az
egykori Skála helyén az Újbuda
Városközpont - ezt ígérte a
beruházócég képviselője.

A Mustang S.E. nyerte a Dóczi István Utánpótlás Labdarúgó Emléktornát. A cél, hogy a fiatalokkal
megszerettessék a sportot

A Goldance Kupa Táncfesztiválon
gyönyörű fellépőruháikban vérpezsdítő ritmusokra mérték össze
tudásukat a versenyzők.

beszámolónk a 3. oldalon

írásunk a 6. oldalon

cikkünk a 9. oldalon

NEMZETI VÁGTA: 245 ló, 62 kamion homok, 300 művész, több száz ezer látogató

Újbuda volt az egyetlen budapesti elődöntős

fotók: Hornyák Dániel

A lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak
ünnepét idén az 1848–49-es forradalom és szabadságharc gyermekhősei emlékének ajánlották. Most is nagy
sikert aratott a Vágta Korzó, ahol mind a kilencven induló
település megmutatta, miért érdemes elmenni hozzájuk,
és hogy mivel járultak hozzá hazánk kulturális életének
gazdagításához. Újbuda sátránál ezúttal is sok volt az
érdeklődő, és szívesen nézték az Őrmezei Közösségi Ház
Tarka Színpadának művészeit. A mezőnyben Újbuda színeiben Fodor Szabolcs indult, aki elmondta, számára
különös élmény volt, mennyi kerületi lakó jött el azért,
hogy szurkoljon. Szabolcs 32 éves és már gyermekkora
óta lovagol, ma pedig a Törtélelmi Lovastúra Egyesület
tagja. Taksony nevű 4 éves angol telivérje a vártnál is
jobban viselte a versenyt és a feszültséget. Sikerült az elődöntőbe jutni, és bár tovább nem mehettek, teljesítményükkel nem hoztak szégyent kerületünkre. A harmincmilliós fődíjnak Bácsalmás Önkormányzata örülhetett,
a második helyet Nyíregyháza, a harmadik helyet pedig
Esztergom szerezte meg.
Tamás István, a Nemzeti Vágta elnöke örömmel számolt
be arról, hogy már nagyon sokan keresték fel azzal a gondolattal, miszerint a jövő évi Nemzeti Vágta előtt megrendeznék saját területi előválogatójukat is. Véleménye
szerint a városoknak és a falvaknak így lesz a Nmzeti
Vágtából igazi ünnep.

Jobbra: Újbuda lovasa,
Fodor Szabolcs
Taksony nevű lovával

Az egyetemi kollégiumokat nem korlátozzák

Egy hónapja él az alkoholrendelet
Közel egy hónappal ezelőtt lépett
hatályba Újbudán a szeszes italokat árusító üzletek nyitva tartását
szabályozó rendeletet. Két hét után
a képviselők egy technikai jellegű
módosítással kivonták a korlátozás
alól az egyetemi kollégiumokat, ahol a
közösségi élet meghatározó színterei
a klubok, amelyek esetében a kulturált
alkoholfogyasztás senkit nem zavar.

A rendelet értelmében a szeszes italt is
árusító üzletek 22 és 05 óra között nem
tarthatnak nyitva, kivéve, ha ekkor nem
forgalmaznak alkoholt. A III. és IV. kategóriájú melegkonyhás éttermek naponta 00 és
05 óra között nem működhetnek. Minden
egyéb, nem melegkonyhás vendéglátóhelynek 22 és 05 óra között be kell zárnia. A rendelet nem vonatkozik az I. és II. kategóriájú
melegkonyhás vendéglátóhelyekre, a benzinkutakon, üzletközpontokban, kereske-

delmi szálláshelyeken, kulturális és sportlétesítményekben, strandokon, ipari parkokban üzemelő üzletekre, továbbá pénteken
és szombaton a zenés szórakozóhelyekre.

A korlátozás célja
– Fontosabbnak tartom az éjszakai korlátlan alkoholfogyasztásnál az újbudai
polgárok nyugalmát – mondta Molnár
Reprezentatív telefonos közvéleménykutatással
vizsgáltatta meg Újbuda
Önkormányzata az alkoholrendelet fogadtatását. Azt kérdezték az újbudaiaktól,
hogy hallottak-e már a rendeletről, egyetértenek-e vele, kell-e szerintük módosítani,
vagy maradjon így, ahogy van. A válaszokból kitűnik, hogy a rendelettel az újbudai
polgárok döntő többsége egyetért, támogatja az intézkedést.
A megkérdezettek több mint 80 százaléka hallott már a rendeletről, és a szigorítás alapelvét is támogatja közel 70 százalék.
A teljes lakosságból mintegy 85 százalék,
tehát a túlnyomó többség sorolja előbbre
a nyugalmas élethez való jogot. Az egyet
nem értők aránya csak a 30 alatti korosztályban számottevő, a férfiak között 30,8
százalék, a nők között 23,7 százalék. A fiatal
férfiak 28 százaléka szerint a korlátozás nélküli alkoholfogyasztáshoz való jog előbbre
való, mint a nyugalmas élethez való, de
ugyanebből a korosztályból a nők közül ezt
már csak 8 százalék látja így.
A válaszadók ugyanakkor egy bizonyos mértékig engedékenyek is: a felmérésben arra is rákérdeztek, szükséges-e egy
kompromisszumos módosítás kidolgozása,
65 százalék gondolja így.

Gyula polgármester. – Ráadásul néhány
nótórius italozó és hangoskodó csoportról van szó, amelyek a kisboltok előtti
területeken gátlástalanul viselkednek. A
„mulatozás” után az utcán maradt szemét
és mocsok elviselhetetlen. Ezt a helyzetet
mindenképpen meg kell szüntetni.
A rendelet – alkotóinak szándéka szerint – illeszkedik az „Új rend
Újbudán” programhoz, amelynek célja,

hogy Újbuda közterületei rendezettek és
tiszták legyenek. A cél, hogy kényelmesebbé, komfortosabbá, élhetőbbé váljon a
környezet. Ehhez kell a jogszabályi háttér,
például a játszótéren való dohányzás megtiltása, a kutyachip bevezetése, vagy éppen
ez az alkoholrendelet, amelyet jelentős
többséggel, lehet mondani, hogy konszenzussal szavazott meg a képviselő-testület.
folytatás a második oldalon

A polgároknak a nyugalom az első

Ötezer 60+
kedvezménykártya
Június elején második
alkalommal ülésezett
az Újbudai Idősügyi
Tanács, amelynek
tagjai kibővültek a
történelmi egyházak
képviselőivel. Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester tájékoztatta a tanácsot a 60+ program, valamint
az erre épülő európai uniós összefogással
megvalósuló Q-Ageing projekt állásáról.
A 60+ program sikerét mutatja, hogy már
közeledik az 5000. kedvezménykártya
átadása.
összeállításunk a 12. oldalon

Újbudai Könyvhét

Ön szerint mi előbbre való? A szórakozóhelyek környékén lakók joga a
nyugalmas életre, vagy a korlátozás nélküli alkoholfogyasztáshoz való jog?

81,06%

Nyugalmas élethez való jog

6,98%

Korlátlan alkoholfogyasztás

Egyetért-e a szigorítás alapelvével, azzal, hogy a környéken lakók
nyugalma érdekében szigorítsák ezeknek a helyeknek a nyitva tartását?

69,10%

Egyetért

11,63%

Nem ért egyet

Újbuda idén is bekapcsolódott a Könyvhét rendezvénysorozatába, és megtartotta
saját, egyedi hangulatú irodalmi vásárát
június 4–7. között. A pavilonok ez évben
új helyre költöztek, a metróépítkezések
miatt feldúlt Móricz Zsigmond körtér
helyett a Tétényi és az Etele út által határolt bevásárlónegyedben válogathattak az
olvasók. A hatodik alkalommal megrendezett Újbudai Könyvhét párhuzamosan
zajlott a Vörösmarty téri nyolcvanadik
Ünnepi Könyvhéttel, sikerében azonban
nem sokban maradt el nagy testvérétől.
cikkünk a 3. oldalon
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Egy hónapja él
a kerület alkoholrendelete

A vendéglátók első
reakciói
1200 kereskedelmi és vendéglátóegység közül a rendelet, a hatályba lépésekor (2009. május 20.), 94-nél jelentett
korlátozást. Egészen pontosan vendéglátóüzletekből összesen 435 van
Újbudán, ebből nem melegkonyhás
241, közülük a rendelet által érintett
57. Melegkonyhás 194, közülük csak
11 érintett. A kereskedelmi üzletek
száma 590, érintett 26. Azóta ez a Demonstráló diákok az önkormányzat épületénél
szám csökkent, például más kategóriába sorolás, valamint a nyitva tartás módo- let közterület-felügyeletének munkatársai
sítása miatt.
gondoskodnak. A hivatali dolgozók elMagyar Tamásné, a Polgármesteri lenőrzik a kategóriába sorolást, megfeHivatal Hatósági Igazgatója elmondta, a lel-e a jogszabályi követelményeknek, és
nyitva tartás korlátozásával érintett ven- az üzemeltető betartja-e a nyitva tartási
déglátóegységek közül már több olyan szabályokat. A közterület-felügyelet pedig
van, amely magasabb kategóriába sorolta folyamatosan a helyszínen ellenőriz. Ha
magát. Van olyan hely is, amely korábbi valaki a rendelet előírásait megszegi, szarendeltetését módosította, és kulturális lé- bálysértési eljárás kezdeményezhető elletesítménnyé alakult át. Lapzártánkkor ez ne, a legmagasabb kiszabható pénzbírság
a folyamat még nem zárult le, az érintett 50 ezer forint, ez azonban egymás után
üzletek üzemeltetői a rendelet hatálybalé- többször is alkalmazható. Eddig egyetlen
pését követő 30 napon belül nyilatkozhat- esetben sem indult eljárás, hiszen a jognak a kategóriába sorolásról.
szabály bevezetésekor először figyelmezA kereskedelmi üzletek üzemeltetői teti az üzemeltetőket, és ezt követően él a
közül június elejéig már egytucatnyian szankciókkal.
bejelentették, hogy továbbra is nyitva tartanak éjszaka, vállalva azt, hogy 22 és 05 A frakcióvezetők eltérően
óra között nem árusítanak szeszes italt. értékelnek
A hatósági igazgató nem tartja kizártnak,
hogy az ősz folyamán ismét a testület elé Lakos Imre, az SZDSZ frakcióvezetője úgy
kerüljön a kérdés, hiszen a következő 2–3 véli, a képviselő-testület egy jó szándék-

kal megfogalmazott rendeletet alkotott,
amely a sajtóban megjelent hírekkel és véleményekkel ellentétben nem tesz tönkre
nagy tömegben vállalkozásokat, ráadásul
nem is olyan szigorú, mint más kerületek
hasonló szabályozása. – Amit pontosítottunk és korrigáltunk az egyetemisták igényei szerint, az helyénvaló volt. Folyamatosan kell figyelni, hogy ez a rendelet
mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket, és ha kell, további módosításokkal készek vagyunk csiszolni
rajta – mondta az alpolgármester.
– Kerületünk lakóinak esti, éjszakai nyugalmát gyakorta zavarta a
kocsmákból kiszűrődő zaj, az utcán,
a parkokban mulató fiatalok zsivaja
– fogalmaz Mészáros József, a KDNP
képviselőcsoportjának vezetője. – A
jelenlegi jogszabály – noha emiatt
született – nem elég körültekintő.
Megítélésünk szerint az esti szórakozás, a korosztályok kölcsönös
önkorlátozásával lehetséges. Kerületünk hazánk egyik legnagyobb
diákvárosa, fontosnak tartjuk, hogy
a diákok a tanuláson kívül a diákélet
boldogabb oldalával is megismerkedhessenek.
– Nem a kocsmákat, hanem a
randalírozókat kell büntetni – mondja Kupper András. – Először is a közterületen való alkoholfogyasztást
tiltó harmincéves jogszabályt kell
betartatni. Az új rendelet alkotói nem
hagytak időt az üzleteknek a felkészülésre. Ráadásul bárki nevezheti a
saját üzletét mostantól első osztályúnak. Érdemes lett volna megvizsgálni, hogy melyek a problémás helyek,
és csak azokat korlátozni. Azt is érdemes lett volna megbecsülni, hogy
a megszűnő üzletek helyén hány kínai bolt
nyílik. Az pedig egyenesen elfogadhatatlan, hogy a közismerten legtöbb panaszt kiváltó helyek – mint amilyen a Zöld Pardon
– forgalmát a rendelet mesterségesen növeli
– tette hozzá a Fidesz kerületi frakcióvezetője.
Wieszt János, az MSZP frakcióvezetője azt mondta, a testület célja az volt ezzel
a rendelettel, hogy Újbuda lakosai rendezett, tiszta és biztonságos lakókörnyezetben élhessenek, és a késő éjszakába nyúlóan nyitva tartó üzletek környéke többé
ne váljon utcai mulatozások színterévé.
– Nem korrekt helyzet ez ugyanis mindazokkal szemben, akik a közeli házakban,
otthonukban pihenni szeretnének, és persze másnap az utcára lépve, kulturált környezetre vágynak – tette hozzá a frakcióvezető.

Molnár Gyula polgármester a Karinthy
Frigyes úton tájékoztatta a nyilvánosságot az Új Rend Újbudán elnevezésű
közbiztonsági programról, melynek
elsődleges célja, hogy a kerület közterületein a rendezettség és a tisztaság
elve érvényesüljön. A csomaggal a
közbiztonság, a közlekedés, a köztisztaság, a hajléktalan ügy problémáit
akarják megoldani. A program messze
túllépi az Önkormányzat kötelező feladatvállalásait.
A sajtótájékoztatót éppen egy olyan élelmiszerüzlet előtt rendezték meg, ahol
már bevezették a program részét képező
22 óra utáni alkoholvásárlási tilalmat.
Ez az intézkedés persze csak egy része a
tervezetnek. Az Önkormányzat a már
meglévő közbiztonsági újítások (önálló
közterület-felügyelet, térfigyelő-kamerák, sebességmérők) fejlesztésén túl, szá-

négyzetméternyi graffiti csúfítja Újbuda
városképét, ezért az első ütemben 1000
négyzetméternyi felületet mentesítenek a
falfirkáktól. Határozott fellépést kíván a
kerület külső részein felgyülemlett illegális szeméthegyek felszámolása is, amellyel
jelenleg 300 konténert lehetne megtölteni.
A tervek szerint ezeket megszüntetik, és a
továbbiakban őrizni fogják a veszélyeztetett területeket.
A közlekedésbiztonság megteremtése
érdekében az Önkormányzat felülvizsgálja a forgalmi rend szabályozását a veszélyes kereszteződésekben, és javaslatot
tesz az esetleges változtatásokra. – 90–100
olyan pont van ma a kerületben, amely fokozottan balesetveszélyes. Előre nem jelzett gyalogátkelőhelyek, egyenrangú kereszteződések, ahol nem egyértelmű, hogy
kinek van elsőbbsége, és átláthatatlan
csomópontok nehezítik az autósok életét.
Ezeken fogunk segíteni figyelemfelkeltő

Rózsa Melinda

Hornyák Dániel

hónap tapasztalatai fogják megmutatni,
hogy a gyakorlatban milyen hatásai lesznek a rendeletnek. Várható, hogy a rendelet azt a pozitív változást is elindítja, hogy
a vendéglátósok magasabb minőségre fognak törekedni.
A rendelet betartásáról a Hivatal Hatósági Igazgatóságának, valamint a kerü-

Új Rend Újbudán

fotók: Dömök Viktória

folytatás az első oldalról
A június 5-i testületi ülés előtt egyetemisták demonstráltak, hogy a kollégiumok
kerüljenek ki a rendelet hatálya alól. A
fiatalok egyetlen módosítást kívántak elérni, azt, hogy a kollégiumokra ne vonatkozzon a tiltás, tehát, hogy házon belül
este 10 után is vásárolhassanak a büfében
szeszes italt. A demonstráció végül
is szimpátiatűntetéssé alakult, mert
a testület elfogadta a technikai jellegű korrekciót. Hajdu László önkormányzati képviselő úgy értékeli a
módosítást, hogy az egy nagy siker
az újbudai egyetemisták és a politika számára, hiszen a fiatalok, a jövő
értelmiségének érdekeit nem szabad
figyelmen kívül hagyni. A képviselő
úgy fogalmazott, örül annak, hogy a
magyar politikában még létezik párbeszéd. A sikeres szavazás jó egyhetes egyeztetési folyamat eredménye
volt. Hajdu hozzátette: elítéli a mértéktelen alkoholfogyasztást, de azt
nem lehet megtagadni a hallgatóktól,
hogy este megigyanak egy sört a kollégiumban, akár 10 óra után is.

Biztonság, rend és tisztaság

mos új elemmel egészíti ki az elsősorban
a megelőzést szolgáló intézkedéseket.
A közbiztonsági fejlesztésekről szólva a
polgármester arról tájékoztatott, hogy
egy 10 fős kerületőr-hálózat kezdte meg
működését az év elején, amely Újbudaszerte rögzített körzetekkel rendelkezik.
A kerületőrök nem hatóságként lépnek
fel, feladatuk inkább a bűnmegelőzés és
az általános rend felügyelete, így a rongálásoktól az illegális szemétig mindenre
ők figyelnek majd. Újbuda saját közterület-felügyeletének megalakulása óta pedig
négyszeresére nőtt az utcákon járőröző
munkatársaik száma. A program egyik
legjelentősebb lépéseként szeretnék elérni,
hogy a térfigyelőkamera-rendszer teljesen
lefedje Újbudát. – A szálak a Fraknó utcai
közbiztonsági centrumban futnak össze,
ahol újonnan alakult diszpécserközpontunkban 24 órás szolgálatban figyelik a
monitorokat, és fogadják majd a lakosság
telefonhívásait, legyen az bejelentés, vagy
segítségkérés – mondta Molnár Gyula,
majd azzal folytatta, a meglévő 33 kamera
mellé most 15 újat telepít a kerület.
A köztisztaság kérdésére áttérve a polgármester szemléltette is a rájuk váró feladatokat. Egy speciálisan erre a feladatra
kiképzett társaság kezdett hozzá a falon
lévő graffiti eltávolításához egy magas
nyomású gőzborotva segítségével. Közben
a kerület vezetője elmondta, jelenleg 5000

útfestésekkel, prizmákkal, előrejelző táblákkal, valamint a jól bevált mobil-sebességmérők bővítésével – beszélt a tervekről
a polgármester.
A sajtótájékoztatón a hajléktalankérdés is terítékre került, mely egyre nagyobb
problémát jelent a kerület forgalmasabb
közterületein. A politikus elmondta, az
elmúlt hónapokban sokat egyeztettek a
Máltai Szeretetszolgálattal és a Hajléktalan Közalapítvánnyal, melynek eredményeként olyan humánus megoldási
terveket dolgoztak ki, amely a többség emberi jogait is figyelembe véve mindkét fél
igényeit igyekszik kielégíteni. – Bizonyos
közterületeinken zéró tolerancia lesz, ezeken a helyeken tehát nem maradhatnak, és
nem is jöhetnek vissza a hajléktalanok –
jelentette ki Molnár Gyula. Az eseményen
felmerült a sokat támadott Petőfi híd lábánál elhelyezkedő szórakozóhelyek ügye is,
mellyel kapcsolatban a polgármester kifejtette, szerinte az említett klubok belső életéért maguk a klubok felelősek, az önkormányzat a beérkezett panaszokra legjobb
tudása szerint reagált. – A mi feladatunk
a vonulási útvonalak biztosítása és a környék tisztaságának megtartása, de a 22 óra
utáni alkoholtilalmi rendelet is a környék
nyugalmát szolgálja. A szezon javában
tart, és a bejelentések töredékét képezik a
tavalyinak.
T. D.

100 év – emelkedett pillanatok
Decemberben még a Fidesz–KDNP sokkal szigorúbb tiltást javasolt

A szeszesital-árusítás korlátozása nem
újdonság hazánkban, eddig már kilenc
önkormányzat vezetett be hasonló szabályozást. Ezekkel összevetve enyhének
számít az újbudai rendelet.
Debrecenben tavaly hoztak hasonló
rendeletet. Az ottani szabályozás szerint
a szeszes italt is forgalmazó kereskedelmi üzletek 22 órától 06 óráig nem tarthatnak nyitva, kivéve, ha az üzemeltető
a szeszes italok árusítását ebben az időszakban szünetelteti. Óbudán szintén
tavaly született meg az alkoholárusítást
korlátozó rendelet. Azóta a III. kerület-

ben a szeszes italt forgalmazó kereskedelmi üzletek csak 06–22 óráig tarthatnak nyitva, itt is kivétel, ha valaki vállalja, hogy éjjel nem árusít alkoholt. A vendéglátóhelyek pénteken és szombaton
06–23 óráig, a hét többi napján 06–22
óráig tarthatnak nyitva. Szilveszterkor
és a Sziget Fesztiválon nincs tilalom. Ferencvárosban éjjel 11-től reggel 6-ig nem
engedélyezik a szeszes italok árusítását.
Újbudán már tavaly is volt egy
előterjesztés ebben a témakörben,
mégpedig az ellenzéki Sölch Gellért és
Molnár László részéről. Sölch és Mol-

nár javaslatában akkor az szerepelt,
hogy a szórakozóhelyek este 10-től
reggel 6-ig, a melegkonyhások éjféltől
reggel 6-ig ne tarthassanak nyitva, és
ez alól az I-II. kategóriás helyek sem
képeznének kivételt.
A 2008. december 11-i testületi ülésen a testület nem szavazta meg a képviselők egyéni javaslatát. Ha ez megtörtént volna, az most még szigorúbb szabályozást jelentene. A tavaly decemberi
képviselői javaslathoz képest az idén
májusban hatályba lépett rendelet enyhébb szabályozást jelent.

Fürjes Viktória

Más magyar települések rendeletei

Sebők Károlyné idén töltötte be 100. életévét. A jeles nap alkalmából Gyorgyevics Miklós
önkormányzati képviselő köszöntötte virággal és ajándékcsomaggal. A kedves hölgy itallal és
süteménnyel várta a vendégeit, és a képviselő kérdéseire válaszolva beszélt tragédiáktól sem
mentes, ám tartalmas életéről. Visszatérő momentumként többször hangoztatta származását,
és hogy milyen mély nyomokat hagyott benne a kitaszítottság érzése. Kívánjuk, hogy élete
boldogabb időszakainak felelevenítése tegye széppé napjait!

HÍREK
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Jó ütemben halad az Újbuda Városközpont építése

Könyvhét Újbudán

Ősszel nyit az Allee

Simplon Udvar néven egy 89 lakásos társasház is. Egy ekkora beruházás azonban
számos kellemetlenséggel járhat a környéken lakók számára. A fejlesztési igazgató
szerint azonban a lakosság és a beruházó
kapcsolata a jószomszédi viszonyon belül
maradt, köszönhetően az egy éve üzemelő
tájékoztatási irodának. Itt a lakók panaszait igyekeztek kezelni, valamint a nagy
zajjal, útlezárásokkal járó munkálatokról
időben adtak tájékoztatást.
– Szeretnénk a lehető legkevesebb

T. D.

BUDAPESTI HÍRCSOKOR
ÁTADOTT UTAK
Június elején hat helyszínen adtak át
újabb átépített, illetve felújított útszakaszt. Az Örkény utcában, a Rétkerülő
utcában és a Horzsakő utcában június
4-én befejezték az út- és járdaépítési,
valamint a parkfelújítási munkálatokat.
A Zólyomi úton, a Minerva utcában és
a Tarcali utcában pedig felújították az
utakat, forgalomcsillapítókat, köznyelven szólva fekvőrendőröket építettek az
úttestre. A felújítás utáni új szakaszokat
június 9-én adták át.

Újbuda idén is bekapcsolódott a
Könyvhét rendezvénysorozatába, és
megtartotta saját, egyedi hangulatú
irodalmi vásárát június 4–7. között. A
pavilonok ez évben új helyre költöztek: a metróépítkezések miatt feldúlt
Móricz Zsigmond körtér helyett a
Tétényi és az Etele út által határolt
bevásárlónegyedben válogathattak
az olvasók. A hatodik alkalommal
megrendezett Újbudai Könyvhét
párhuzamosan zajlott a Vörösmarty
téri nyolcvanadik Ünnepi Könyvhéttel, sikerében azonban nem sokban
maradt el nagy testvérétől.

szakra megjelentetett művekkel. A gazdasági válság ellenére – amely érzékenyen
érinti a könyvkiadókat is – idén, hasonlóan a korábbi esztendőkhöz 30 könyvkiadó
jelezte részvételi szándékát, amelyeknek
többsége XI. kerületi székhellyel rendelkezik. Újbuda Önkormányzata is ezen
a helyzeten kívánt enyhíteni azzal, hogy
ingyenes megjelenést biztosított 20 pavilonban a megjelenő könyvkiadóknak és
könyvterjesztőknek.
– Az új helyszínt elég nehezen laktuk
be, de végül sikerült ráhangolódnunk
a teljesen más környezetre – mondta a
szervezés nehézségeiről Krébecz József fő-

Az Újbudai Könyvhét hagyományosan
Supka Géza emléktáblájának ünnepélyes
megkoszorúzásával kezdődött. A neves
publicista, régész és művészettörténész
1927-ben, Miskolcon a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete közgyűlésén fogalmazta meg először a könyvhét meghonosítását. Eredeti
javaslata szellemében a jogutód Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta szervezi meg az Ünnepi
Könyvhetet. Az éppen nyolc évtizedes
múltra visszatekintő könyvünnep hagyományosan a magyar irodalom, jelesül a
kortárs írók seregszemléje. Öt napon át a
hazai és határon kívüli magyar könyvkiadók pavilonjaiban ismerkedhetnek meg
a könyvszerető érdeklődők az erre az idő-

szervező. A belső udvart így elsősorban a
színpadnak, és az azon bemutatkozó fellépőknek szánták, a pavilonok sorai pedig
belül és kívül, és az utcafronton is helyet
kaptak. A könyvheti rendezvényt Molnár
Gyula polgármester nyitotta meg, majd
a Hot Jazz Band zendített rá hangulatos
dzsessz muzsikájára. A négy nap alatt
számos irodalommal kapcsolatos zenei
program, felolvasás és közönségtalálkozóval egybekötött dedikálás színesítette
a Könyvhetet, de a szüleikkel kilátogató
gyerekeknek sem kellett unatkozniuk.
A fiatalabbakat minden nap kézműves gyermekfoglalkoztatóval, játékokkal, táncokkal, bábelőadásokkal várták
a szervezők.

MARGIT HÍD
A korábban számoltnál jóval többe
kerülhet a Margit híd felújítása. A
pályázaton induló két kivitelező cég
nagyjából 30 milliárd forintért vállalná a munkát, míg néhány hónapja még csak 15 milliárdról beszélt a
főváros vezetése. Budapest – uniós
támogatással együtt – összesen enynyit szánt a felújításara. Most új pályázatot írnak ki, vagy belemennek a
kivitelezők által javasolt árba. Ehhez
azonban vagy más felújításokat kell
elhalasztani (például az 1-es villamos
átvezetését Lágymányosra), vagy a
kormánynak kell kipótolnia a hiányzó
részt. A főváros ugyanis nem tud fölvenni újabb hitelt. A döntés sürgető, a
híd nagyon rossz állapotban van, és a
tervek szerint a felújítást augusztusban
elkezdenék.
DRÁGULÓ BKV
Drágulnak a BKV jegyei és bérletei, valamint a parkolás is július 1-jétől az áfa
emelése miatt. Egy jegy 300 forint lesz,
a havi bérlet 9400 forintba, a tanulóké
és a nyugdíjasoké pedig 3700 forintba
kerül majd. A BKV-jegy drágulását automatikusan követi a parkolás díjának
emelkedése, átlagosan 4–5 százalékkal. Így június után júliusban is drágul
a parkolás a belső városrészekben.
ÚTFELÚJÍTÁSOK
Felújítják a Hengermalom utat a Fehérvári és a Budafoki út között. A régi aszfaltréteget elbontják, újrarakják a járdaszegélyeket, majd két réteg aszfaltot
borítanak le. A buszmegállókban külön
megerősítik az útfelületet, hogy ne gyűrődjön fel az aszfalt. A felújítás várha-

tóan június 25-éig tart, addig félpályás
útlezárás van a Hengermalom úton.

T. D.

ELAKADT A FÚRÓPAJZS
Elakadt a 4-es metró fúrópajzsa a Duna
alatt: a kőzet beragadt a marótárcsába.
A szerkezetet kitisztítják. A kivitelező
azt reméli, hogy a néhány napos csúszás
nem befolyásolja az ütemtervet. Közben
a Bocskai úton befejeződött az állomás
szerkezetének építése, erről már megjelent a közlemény a Közbeszerzési Értesítőben. Most az állomás „berendezése”,
a gépészet, az elektronika felépítése, a
sínek és a peronok, majd a mozgólépcsők beállítása következik.
LAKÁSTŰZ GAZDAGRÉTEN
A kutyasétáltatásból visszatérő tulajdonos a szomszédból hozott vödör vízzel
próbálta megfékezni a tüzet, de nem járt
sikerrel, közben a tűzoltók meg is érkeztek és nekiláttak az oltásnak. A házból
az emberek az utcára kényszerültek, a
füst miatt volt, akit a tűzoltók mentőálarcban hoztak ki. A nőt a mentők füstmérgezéssel szállították kórházba.
A hírhez kapcsolódva a Fidesz kerületi szervezete a következő tájékoztatást
küldte meg szerkesztőségünknek:
A választás éjszakáján, este 10 órakor
Budapesten, Újbudán a Regős utca 13.
utca szám alatti a házban tűz ütött ki.
A házban található Fidesz irodában
az aktivisták észlelték a tüzet, közülük
Zakar András hívta fel a tűzoltóságot,
Tubay Tiziano pedig egy lakóval együtt
a 9. emeletről indulva, minden lakásba
becsöngetett és mentette az embereket.
Végül több lakó a Fidesz irodán keresztül tudott kijutni a szabadba, onnan
biztosították a menekülési útvonalat.

Dömök Viktória

Glavatity Gábor, az ING fejlesztési igazgatója vezette végig az érdeklődőket az
építkezésen. A szerkezetkész épületek
homlokzata és tetői is elkészültek már, sőt,
az épületgépészet is jól halad, a napokban
emeltek be 12 darab, egyenként 13 tonnás
hűtőberendezést, amelyek a bevásárlóközpont levegőjét is hűtik majd.
– Egy hónap múlva már át tudjuk
adni az üzlethelyiségeket a leendő bérlőknek, hogy megkezdődhessen az üzletek
kiépítése – mondta a munkálatokról a
szakember. A külső környezet kialakítása is gyorsan halad, szeptember közepéig már ezeken a területeken is visszaáll
a rend, mi több, az eredetinél jóval több
lesz a zöld terület.
A mindenkit leginkább izgató kérdésre, hogy mikor lesz kész a komplexum,
Glavatity Gábor elmondta, Magyarországon szokatlan módon szinte napra pontosan tarják a határidőket. – A cégünk
„értéket teremtünk” jelmondatába beletartozik az is, hogy betartjuk, amit ígérünk
– jelentette ki az építész. – Molnár Gyula
polgármesterrel való egyeztetés után úgy
döntöttünk, ragaszkodunk a bűvös 11-es
számhoz, így 2009. 11. hó 11-én 11 órakor
nyitjuk meg a városközpontot – tette hozzá.
Az Újbuda Városközpont megálmodói
semmiképp sem csak egy plázát terveztek
építeni, sokkal inkább egy többfunkciós komplexumot, ahol 24 órában zajlik
az élet. Az egykori Skála területén helyet
kap egy 13 termes multiplex mozi, szórakoztatóegység, irodák, fitnesszterem és

bonyodalmat okozni
a lakosságnak, ezért
az építkezés teljes ideje alatt a Budafoki és
Hengermalom út sarkán egy háromhektáros területet bérel az
ING, ahol ingyenes
parkolást biztosít a
központ körüli utcákban élőknek. A
munkálatok végével a
Bercsényi és a Váli utcában természetesen
visszaállítjuk a felszíni
parkolókat, és terveink szerint az Allee
háromszintes mélygarázsában kedvezményes éjszakai parkolást
biztosítunk a lakóknak
– nyugtatta meg a jelenlévőket a szakember. – Sőt – folytatta – ,
hogy semmilyen kár
ne érje őket, vállaltuk
a Váli utca sarkától a
Bercsényi utca sarkáig a környező házak
homlokzatának felújítását, és a gázcsatlakozások rekonstrukcióját
is. Az önkormányzat
és a beruházó részéről
is határozott volt az
igény, hogy a területen
ne csak betont és követ lásson a látogató.
Az igazgató elmondta, számos zöld felület szakítja majd meg az épületeket, így a
Váli és a Kőrösi utca sarkán helyet kap egy
1500 négyzetméteres park, valamint a Vásárcsarnok parkolója helyén és a Bercsényi
utcában is gyepszőnyeg, fák és bokrok teszik színesebbé és kellemesebbé a központ
hangulatát. Az így kialakított összesen
5–6 ezer négyzetméternyi közparkot az
épülettömbök tetején létesülő „zöld tetők”
egészítik majd ki, melyek ugyancsak javítják majd a környék levegőjét – tájékoztatott Glavatity Gábor.
Fürjes Viktória

46 ezer négyzetméter bevásárló- és
szabadidőközpont, 6 ezer négyzetméteres hipermarket, 7 ezer négyzetméter iroda és 89 modern lakás. Ez a mérlege az épülő Újbuda Városközpontnak, amely a Skála egykori helyén fog
állni. Az épületek már szerkezetkész
állapotban vannak, novemberben
pedig már az impozáns üveghomlokzat alatt léphetünk be az Allee kapuján. A beruházó ING Ingatlanfejlesztő
lakossági bejárást szervezett, hogy a
környéken lakók bepillanthassanak a
hatalmas építkezés kulisszái mögé.

Új helyszín, új könyvek

Fürjes Viktória
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Madarak és fák ünnepe Sas-hegyen
A madarak és fák napja alkalmából az Újbudai Pedagógiai Intézet természetismereti vetélkedőt tartott hét kerületi általános iskolából érkező diákcsoportnak. Az immár második
alkalommal megrendezett vetélkedőt a sas-hegyi természetvédelmi területen tartották,
ahol a gyerekeknek gyönyörű környezetben kellett megoldaniuk a környezetükkel kapcsolatos feladatokat. A 160 tanuló növény- és madárfelismerési feladatokat hajtottak végre,
oktatófilmeket tekintett meg, kőzeteket vizsgált és csigafajokat határozott meg a DunaIpoly Nemzeti Park munkatársainak segítségével. A gyerekek rendkívül élvezték a napot,
és még az állomásvezetők is elégedettek voltak a teljesítményükkel.

Vigyázat! Szélhámosok!
Felhívjuk a kerület lakosságának figyelmét
arra, hogy – Szent Imre Kórház nevével viszszaélve – szélhámosok keresik fel a korábban a kórházban ápolt, idős betegeinket.
Csekély értékű „ajándékcsomagot” kínálnak, és egyben pénzt kérnek azzal, hogy

másnap visszaadják. A kórház semmilyen
ajándékozási akciót nem indított! Kérjük,
hogy ha valaki ilyen címen jelentkezik, azt
haladéktalanul jelentsék a kerületi rendőrkapitányságnak.
A Szent Imre Kórház vezetősége

KERÜLET
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Az ellenzék nem volt jelen

Testületi ülés diáktüntetéssel

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Eleven Center, 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)
 Kardhegy u. 2. Nyitva tartás:
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.
Tel.: 424-5363.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.
Tel.: 372-3497.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

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

A katasztrófahelyzetek megoldásában
Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt.
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-3850078 (munkaidőben).

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emeleti
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy telefonon
a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő
fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni. Telefonszáma:
06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. VK) június 25-én 17
órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő u.
8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 17-től
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei
Közösségi Házban, (Cirmos u. 8.). Tel.:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő minden hónap első keddjén 18 és 19 óra között
tartja fogadóóráját a kerületi Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet.
Önkormányzati képviselői fogadóóra:
minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő június 25-én 17-től 18
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi
irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja fogaFODOR VINCE (MDF)

Több száz egyetemista gyülekezett az önkormányzat előtt, hogy demonstráljanak
az egyetemi klubok alkoholkorlátozása ellen. Időközben azonban megszületett az a
technikai jellegű módosítás, amely lehetővé
teszi, hogy a kollégiumokra ne vonatkozzon az este tíz óra utáni szeszesital-árusítás
tilalma. A fiatalok nagy ovációval fogadták
a képviselők számukra kedvező döntését.
Noha az ellenzéki képviselők az európai parlamenti választás kampányidőszakára való hivatkozással nem mentek
el a testületi ülésre, az őket képviselő
Junghausz Rajmund is támogatta a módosítást. Junghausz egyben a teljes rendelet
egyéb rendelkezéseit bírálta, mert szerinte
az nem elég körültekintő, és nem ad esélyt
a kisebb elárusítóhelyek szalonképes működésére, és így indokolatlanul szűnnek
meg munkahelyek. Lakos Imre alpolgármester erre úgy reagált, hogy a tiltó rendelkezés differenciál, alaptalanul egyetlen
helyet sem korlátoznak. (Az alkoholárusítást korlátozó rendeletről szóló részletes beszámolónkat a 1–2. oldalon olvashatják.)
A testületi ülésen szóba került az a feljelentés, amit Schneller Domonkos fideszes
képviselő ismeretlen tettes ellen tett azért,

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca
40. Tel.: 204-2806; Időpont: 2009. július
1-jén (szerda) 17 óra
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Dömök Viktória

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

mert szerinte már lezajlott a Lágymányosiöböl egy ingatlanrészének eladása, amikor
az erről szóló előterjesztés az önkormányzat elé került. Molnár Gyula polgármester
az ülésen kiosztotta azokat a dokumentumokat, amelyek szerinte egyértelműen bizonyítják: kizárólag a testület jóváhagyása
után történt meg az adásvétel.
A képviselők elfogadták azt a szabályozási tervet, amely a Budaörsi út–Bajmóci
utca–Holdvilág utca közötti ingatlan beépítésére vonatkozik. A korábbi tervek ismeretében a lakók egyébként tiltakoznak
az ellen, hogy egy iszlám kulturális és val-

lási központ épüljön erre az ingatlanra. A
mostani döntés az intézményi beépítésnek
és az utak rendbetételének adott zöld utat.
A tavaly augusztusban kiégett gazdagréti iskola ingatlanjával kapcsolatban
úgy határozott a testület, hogy a korábbi
sikertelen pályázat után újra megpályáztatja a terület hasznosítását.
A Farkasréti Általános Iskola igazgatója és az önkormányzat között megállapodás született arról, hogy az intézményvezető megbízása közös megegyezéssel
szűnik meg.
B. A.

EP-választás: a pártok szemszögéből
az eredménye a Jobbik térnyerésre. Ezzel
megjelent egy új erő a politikai piacon,
amellyel mindenkinek számolnia kell a
leendő parlamenti választásokon.

Az országos átlaghoz (36,29) képest
magas, 52,59 százalékos újbudai
választói részvétel mellett zajlott
kerületünkben az Európai Parlamenti
választás. Az országos erősorrend itt
is érvényesült, csak a szavazatarányok
alakultak máshogy. A Fidesz–KDNP
50,64; az MSZP 21,86; a Jobbik 11,14;
az MDF 6,30; az LMP-HP 4,88; az
SZDSZ 4,27 százalékot ért el. A kerületi
politikusokat kértük értékelésre:
Kupper András Fidesz-frakcióvezető:
– Euforikus hangulat lett úrrá rajtunk
az eredmények kihirdetésekor, bár számítottunk a győzelemre. Ilyen országos
arányok mellett a Fidesznek gyakorlatilag
kétharmados többsége lehetne a Parlamentben, ha ez egy országgyűlési választás lett volna. 1994-ben az MSZP 34%-os
győzelmével abszolút többséget szerzett. A
mi 56%-os országos sikerünk a kétharmados többséget jóval meghaladó parlamenti
mandátumot eredményezne. A másik tanulság, hogy jelenleg az országban szinte
az összes választókerületet megnyerné a
Fidesz, ami azt jelenti, hogy nincs olyan
szeglete az országnak, ahol a Fidesz társadalmi elfogadottsága alacsony volna. A
harmadik tanulság pedig természetesen
az, hogy az MSZP–SZDSZ kormánypolitikáját az emberek határozottan elutasítják, és ennek a protest szavazásnak lett

Bács Márton, MSZP, alpolgármester: – Az
eredmény várható volt, de annak örülök,
hogy kettő helyett négy pártnak is sikerült

Bárczy Andrea

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

megugrania az 5%-os parlamenti küszöböt. Elemeznünk kell azt, hogy milyen, a
nagypártok által elkövetett hibáknak köszönhető a Jobbik előretörése. Az MSZP
szereplését a közvélemény-kutatások
előrejelezték, ami nem öröm, de tanulhatunk belőle. Jól látszik, hogy mennyire
nehéz gazdasági világválság idején kormányozni. Számos népszerűtlen reformot

kell meghozni, miközben a társadalmi
feltételek nem adottak. Úgy gondolom,
nem kell kétségbe esni, hanem azon kell
dolgozni, hogy visszaszerezzük a választók bizalmát.
Mészáros József KDNP-frakcióvezető:
– Egyértelműen kiderült, a jelenlegi kormány politikájára határozott nemet mondanak a
választópolgárok. Az sem
biztos, hogy a parlamenti
választások 2010-ben lesznek, hiszen az EP-választásokkal a választók a legalitást nem, de a legitimitást
gyakorlatilag megvonták a
jelenlegi kormánytól.
Lakos Imre SZDSZ-frakcióvezető, alpolgármester:
– Köszönöm annak a mintegy 2400 kerületi választónak aki az SZDSZ listájára
voksolt. Ez egy nagyon rossz és elgondolkodtató eredmény a magyar belpolitikai
helyzetre nézve is, értékelni kell a helyzetet, hogy hol követtünk el hibákat. Az
önkormányzati munkában ez nem okoz
törést, folytatjuk a munkánkat. Remélem,
az országgyűlési választásokon más képet
láthatunk majd, ezen fogunk dolgozni.
(n. n.)

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11.
Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: Június 19-éig hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással
kapcsolatos tanácsadás. Minden hétfőn 14 órától táplálkozási tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt
10 órától Szeretet Klub működik, benne
egészségmegőrző kínai gyógymód tanítása. Életmód-tanácsadás és gyakorlati
ügyintézés. Hétfőnként 16–18 óra között
Rozgonyi György hitelbróker díjmentes
lakáshitel- és pénzügyi tanácsadása magánszemélyeknek. Társasházak részére
hitelprogramok, önkormányzati támogatások: felújítás, ökoprogram, távfűtésről
leválás. Ingyenes internetelérhetőség várja
a böngészni vágyókat, szeptembertől már
vezeték nélkül is száguldhat az interneten.
Június 20-ától a programok szünetelnek.
MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől) minden hétfőn és szerdán 15 és 18
óra között tart nyitva. Ugyanitt dr. Tóth
László ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap 1. és 3. hétfőjén. Az Ifjúsági
Demokrata Fórum kerületi szervezetének
elérhetőségei és legfrissebb hírei a www.
idf-buda.hu cím alatt találhatók.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja
az érdeklődőket. Minden hónap első
hétfőjén 18 órakor tartja összejöveteleit a Szentimrevárosi Kertbarát Kör.
Mindenkit szeretettel várnak. Látogassa
meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence
vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes
út 9. sz. alatti irodában. Tel.: 209-0474
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét
júniusban is a Déli Gyógyszertár (XII.,
Alkotás u. 1/B.) látja el.
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi 8. nyilvános ülésének
időpontja: június 18. 09:00 óra. Helyszín:
Újbuda Önkormányzata (1113 Bp.,
Zsombolyai u. 5.) alagsor 1. sz. tárgyaló.

Mitől vagyunk jókedvűek?

Jön a boldogságindex, vagyis a BIX
Azok a fogalmak, amelyekkel egy
ország helyzetét szokás leírni, mint
például a GDP vagy az államháztartási
hiány, nem feltétlenül tükrözik azt,
hogy az emberek hogyan érzik magukat az adott államban, veti fel Kupper
András országgyűlési és kerületi képviselő, aki a tudományos, a szellemi és
a kulturális élet szereplőivel a boldogságindex megalkotására vállalkozik.
Az erről szóló vitasorozat első felvonását a Tranzit Art Caféban rendezték.
– Manapság, ha a politika szóba kerül, az
emberek arrogánsak vagy elkeseredettek
lesznek, noha a politika eredetileg a közjóért való munkálkodásról szól. A közjó,
úgy hiszem, testet ölthet a boldogságindexben. Én személy szerint azt gondolom,
a boldogság alapja a hit, a tervezés képessége és a cselekvés lehetősége – mondja
Kupper András.
Az első boldogságindex „randevún”
Bogár László közgazdász rámutatott, hogy
az emberiség tragikomikus csapdába került azzal, hogy miközben a boldogságot
keresi, szétroncsolja az alapvető értékeket.
Elpusztítja például a lélegezhető levegőt,

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Változott az alkoholtilalomra vonatkozó rendelet, pályáztatják a „cserepes”
iskola ingatlanját, beépül a Budaörsi
út–Bajmóci utca–Holdvilág utca közötti terület. Egyebek mellett erről döntöttek az önkormányzati képviselők a
június 5-i testületi ülésen.

dóóráját 17–18 óráig a KDNP-irodában
(Karinthy F. út 9.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) június 24-én
16–18-ig tartja fogadó óráját a Zólyomi
úti Óvodában.
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkormányzati képviselő minden hónap 2. és
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30
óra között a Bethlen Gábor Általános
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) június 23-án
17 órakor tartja fogadóóráját, a Bartók
B. út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).

az iható vizet és a tápláló élelmet maga
körül. Pfandler Katalin városfejlesztő úgy
gondolja, az emberek boldogsága illúzió
akkor, amikor a munka lehetősége egyre
kevesebbeknek adatik meg. Berecz András mesemondó szerint az egyén számára
elszigetelten nem létezik boldogság, csak
akkor, ha a többiek is boldogok körülötte.
Salavecz Gyöngyvér pszichológus az utóbbi időben készült felmérésekre hivatkozva
úgy fogalmazott, a legnagyobb probléma

az, hog y az
emberek nem
bízhatna k a
hagyományos
értékekben. A
beszélgetést követően Berecz
András boldogságmeséje
garantálta a
nevetést, a közönség emellett
a Tranzit házi
süteményeiből,
a Konyári pincészet boraiból,
a Bolyongolyó
játéktárából és Závodi Gábor dalaiból
kapott ízelítőt. A jelenlévők boldogságindexének emelésére Závodi egy váratlan
fordulattal a zongorához hívta egykori
zeneiskolai osztálytársát, Kupper Andrást, akivel háromkezes formációban
egy klasszikus dzsesszprodukciót adtak elő. Az első boldogságindex-parti
nagy sikert aratott, a folytatás két hónap
múlva várható.
B. A.

Az alpolgármester
vizsgálja a szórakozóhely kérdését
Lakos Imre alpolgármestert megkereste az Újbuda Nyugalmáért Civil
Egyesület elnöke, László György,
hogy segítsen a Citadellában működő
Hill Garden Klub okozta problémák
megoldásában. Lakos Imre felkérte a
kerület jegyzőjét és rendőrkapitányát
az azonnali szükséges intézkedések
megtételére.
Olvasóinkat következő számunkban
fogjuk tájékoztatni a megtett intézkedésekről.
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete és
a Kereszténydemokrata Néppárt
megemlékezést tart az 1950 és 1953
között a Hortobágyra kitelepített
10 000 áldozat emlékére 2009. június 23-án, kedden 17.30 órától a
Sziklakápolna előtt. Beszédet mond
Eötvös Péter elnök, Rétvári Bence
országgyűlési képviselő. Jöjjön el ön
is, mert kötelességünk emlékezni a
kommunista terror áldozataira!
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Kiterjedtebb szabályozás a lakóközösség érdekében

Elavult társasházi törvény:
módosító javaslat készült
Majdnem minden ötödik ember olyan
lakásban lakik, amely egy korábbi
állami, illetve tanácsi építésű házban
van, és a lakásprivatizáció után került
családja tulajdonába. A társasházak
másik része viszont az elmúlt években
épült, új lakóközösségeket létrehozva.
A jelenlegi társasházi törvény mindkét típust egy kalap alá veszi, holott
helyzetük és problémáik jelentősen
eltérnek egymástól. Ez az egyik indoka
annak, hogy négy parlamenti képviselő
– köztük Lakos Imre és Molnár Gyula
– a törvény módosítását kezdeményezi.
Bábszínházba mentek a gazdagréti ovisok az Aviva biztosító cég nemzetközi programjának
jóvoltából. Gazdagrétről húsz gyerek és kísérőik utaztak különbusszal az előadásra. A szervező
Balázs György önkormányzati képviselőtől tudjuk, hogy ezenkívül az avivások az óvodában is
segítettek, elromlott eszközöket javítottak meg.

Bódis András az újságírásról

A társasházi törvény hiányosságai
Újbudát, ahol nagyon változatos és jelentős a lakásállomány, fokozottan érintik.
Különösen sok problémát jelent a szabályozás egyenetlensége az ország itt épült
legnagyobb lakótelepein, ahol egy lakóközösség akár fél ezer főt is jelenthet – mondta Lakos Imre parlamenti képviselő, aki a
törvénymódosítás egyik kezdeményezője.

Újbuda alpolgármestere hozzátette, hogy
a módosítás összeállításában civil szervezetekkel konzultáltak, amelyek valódi,
a gyakorlatban előforduló problémákra
hívták fel a képviselők figyelmét.
A régi épületekben egyre több olyan
ember él, aki már idős, esetleg beteg, anyagi lehetőségei szűkösek, vagy egyszerűen
csak közönyös a közösség dolgaival szemben. A lakóház ezeknek az embereknek a
közös tulajdona, ezért ha valamelyikük jelentős tartozást halmoz fel, akkor egymás
helyett kell kifizetniük a hiányzó összeget.
A jelenleg hatályos társasházi törvény –
bár szándéka szerint segítené a halmozottan hátrányos helyzetű társasházi lakókat
– alapvető dolgokat nem szabályoz.
Nem határozza meg például kellő részletességgel a közös felelősségi körbe tartozó tevékenységeket és fizetési kötelezettségeket. Semmilyen szankciót nem ír elő a
törvény megsértésének esetére. Elégtelenül rendezi a társasházi lakók jogorvoslati
lehetőségeit. A törvénymódosítási javaslat

ezek pótlása mellett tartalmazza a társasházak törvényességi felügyeletének módját. Új szabályokat dolgoztak ki arra is,
hogy egy társasház alapító okiratát milyen
szavazati aránnyal lehet módosítani, illetve a tulajdoni hányad miként jelenik meg
a szavazatokban. Az új szabályok azt is
rögzítenék, mire terjed ki annak a felelőssége, aki ugyan nem tulajdonosa az adott
lakásnak, de ott lakik vagy dolgozik bérlőként, vagy más jogcímen. Jelenleg ugyanis bármilyen kár, illetve házirend-szegés
esetén a felelősség kizárólag a tulajdonosé.
A módosítás még arra is kínál megoldást,
amikor valaki a saját lakása felújításával
olyan területeket is érint, amelyek közös
tulajdonban vannak. Az ilyenkor adódó
viták ma még igen gyakoriak.
A gazdálkodásra vonatkozóan a
módosítási javaslat előírja azt, hogy az
ötven albetét feletti házaknál szakértő
könyvvizsgálóval kell segíteni a Számvizsgáló Bizottság munkáját, ahogy azt is
egyértelműsíti, mi tartozik a rendkívüli
kiadások körébe.
A törvény módosítási javaslatát
Újbuda alpolgármestere a közeljövőben a
Közös Képviselők Klubjában is ismerteti,
hogy a közvetlenül érintettek is hozzátegyék tapasztalataikat, véleményüket. A
javaslat egyébként a Parlament honlapján
is tanulmányozható a képviselői önálló
indítványok között a T/9700-as számon.
B. A.

Jubileum a Montágh Imre iskolában

OKTATÁS

Bódis András, a Heti Válasz belpolitikai rovatvezetője volt Schneller Domonkos önkormányzati
képviselő vendége a Budai Klub-Galériában. Bódis egyebek mellett arról beszélt, hogy a valódi
újságírás ellenzéki műfaj, amelynek fókuszába, érthető módon, általában azok a politikusok
kerülnek, akik helyzetben vannak, akik az állam költségvetésének kiadási oldalát „uralják”. Mint
mondta, a Heti Válasz a tények feltárására és közlésére vállalkozik, még ilyen izgalmas belpolitikai helyzetben is ez a legfontosabb. Schneller Domonkos szerint a médiával való kapcsolat
nemcsak a pártok és politikai szereplők népszerűsége szempontjából fontos, hanem azért is,
hogy a közéletről minél több hiteles információ jusson el az emberekhez.

A KDNP Trianonra emlékezett
A Kereszténydemokrata
Néppárt a Villányi úton
álló egykori kultuszminiszter, Klebelsberg
Kuno szobra előtt
tartott megemlékezést
a Trianoni békeszerződésről, melyet éppen
89 évvel ezelőtt, délután 16 órakor írtak
alá versailles-i NagyTrianon kastélyban. A
rendezvényt Rétvári
Bence országgyűlési
képviselő nyitotta meg.
A beszédet mondó
Semjén Zsolt pártelnök
arra emlékeztetett,
a békediktátum
Magyarország legnagyobb történelmi
csapásaként a nemzet
sorsát az egész 20. századra meghatározta.
Továbbá kijelentette,
ma is az a belpolitika
folytatódik, ami akkor
hozzájárult az ország
területének drasztikus
megnyirbálásához.

A Montágh Imre Általános Iskola és
Speciális Szakiskola minden évben
május végén rendezi meg a Montághnapot, ahol az idejáró, sajátos nevelési igényű gyerekek számot adnak
tudásukról. A vidám összejövetelen
az értelmi sérült és tanulásban akadályozott fiatalok énekeltek, zenéltek és
verseltek a közönségnek. Az idei kulturális ünnepnap azért is volt különleges, mert a Fogócska utcai intézmény
éppen ebben az évben ünnepli harmincadik születésnapját.
Sokaknak elevenen él az emlékezetében
Montágh Imre. A rendkívül népszerű
televíziós műsorvezető a helyes beszéd
elkötelezett szakembere volt. Fiatalon,
immár huszonhárom éve, 1986-ban tragikus körülmények között hunyt el. A
pedagógus beszédtechnika óráin a ’70-es,
’80-as években a televízión keresztül egy
egész ország nevelkedett. De a színészek
is tőle tanulták és könyvein keresztül mai
is tanulják a színpadi beszéd technikáját.
A tanár úr előadói stílusa és emberi magatartása mindenkit lenyűgözött. Tiszta
beszéd, Mondd ki szépen! Figyelem, vagy
fegyelem, Gyakori beszédhibák gyermekkorban – Montágh Imre számtalan kötetén keresztül is velünk maradt, tanít minket ma is.
Montágh Imre nevét tizenöt évvel ezelőtt vette fel az újbudai iskola, akkor még
ide tartozott az azóta önállósult Logopédiai Intézet is. A Montágh-napon az intézmény vezetője, Schöck Ferencné bevezetőjében megemlékezett a névadóról, majd
felkonferálta az ünnepség lelkes előadóit.
A tavaszi iskolai versenyek legügyesebbjei léptek fel, akik színvonalas hangszeres,
énekes és verses produkcióikat mutatták
be. A kiváló előadásokon pedig azért sem
lehet csodálkozni, mert a gyerekek rendszeresen szerepelnek fővárosi és országos

vetélkedőkön, ahol igen jó eredményeket
érnek el, nem beszélve a sportversenyeken
szerzett csillogó érmekről.
A különleges intézmény – amely egy
általános iskolát, egy óvodát és egy készségfejlesztő speciális szakiskolát foglal
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Az élet őszinte öröme

magában – idén hármas jubileumot ünnepelt. Hatvan éve létesült ugyanis a kerületben az első gyógypedagógiai intézmény a
Bánát utcában, amelyet a mai iskola elődjének tekinthetünk. Harminc évvel ezelőtt
pedig a Fogócska utcai, mai épület készült
el az eltérő fejlődésű gyermekek számára.
– Ezt az épületet is kinőttük, azóta
egy új telephelyünk is működik a Rácz
László utcában, ahol az óvodánk és a
készségfejlesztő szakiskolánk működik,
így a mai nap az ő ünnepük is – mondta
Shöck Ferencné. – Ebbe az iskolába csak
a többségtől eltérő, szakmaian szólva sajátos nevelési igényű gyermekek járnak.
Fogadunk halmozottan sérült fiatalokat,

autistákat, de alapvetően értelmi sérültekkel foglalkozunk – magyarázta az igazgatónő és hozzátette, a tanulásban akadályozott gyerekeknek, azaz kisegítő iskolásoknak is indítanak osztályokat.
A Montágh szigorú szabályok szerint
él. A tanulók csökkentett tananyaggal,
lassúbb tempóban haladnak az átlagnál,
de a tanulásban akadályozottak második
osztályra ugyanúgy megtanulják az írásolvasás alapjait. Az értelmi fogyatékosok
a készségfejlesztő-foglalkoztató iskolai
részlegben tanulják meg kézügyességüket,
logikai gondolkodásukat fejleszteni, hogy
később valamilyen produktív munkát végezhessenek. A gyakorlottabbak közben
már általában elkezdenek dolgozni: seprűt
kötnek, borítékot ragasztanak. A megfelelő
képességű diákoknak továbbtanulásra is lehetőségük nyílik; a Budai Speciális Szakiskolában, vagy más fővárosi szakiskolákban
végezhetik el középfokú tanulmányaikat.
Az igazgatónőt hallgatva mindenkinek eszébe juthat, mennyi türelem, szeretet és elhivatottság szükséges ehhez a
munkához. – Intézményünkben gyógypedagógusok, terapeuták és szakasszisztensek dolgoznak, akik állandóan váltják
egymást, hiszen nálunk a gyerekek egy
pillanatra sem lehetnek felügyelet nélkül.
Tanítási idő alatt mindig két személy foglalkozik a diákokkal, akik azonban mindig meghálálják a törődést – mesélt az iskola mindennapi életéről az igazgatónő.
A produkciók közben arra gondoltam, a
gyerekek fogyatékosságaival mintha együtt
járna egy talán nem is annyira hátrányos
tulajdonság, amit a felnőttkorban mi többnyire elveszítünk. Érzelmeiket ők ugyanis
minden körülmények között kimutatják.
Nem tanultak meg szerepeket játszani, udvariaskodni, ezért ha ők ránk mosolyognak
valahol, biztosak lehetünk benne, hogy ez
őszinte öröm. Az élet öröme.
T. D.
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Szelektív hulladékgyűjtés kicsiknek és nagyoknak

Jótékonysági akció

Dömök Viktória

Új módszerek óvodától a panelig

– Az Önkormányzat kért fel bennünket, hogy segítsünk bekapcsolni intézményeiket a szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe – mondta
az Alsóhegy Utcai Óvodában
Kosztolányiné Lugosi Gabriella,
a szigetet telepítő cég képviselője.
– Az óvodák és iskolák részvétele
azért a fontos, mert így a gyerekek

Újbuda Önkormányzata több mint tizenöt éve jutalmazza
meg a kerület kiváló általános és középiskolás sportolóit
a diákolimpiai versenyeken elért kimagasló eredményeikért. A legnagyobb serleget végül a Grosics Gyula Sport
Általános Iskola emelhette a magasba.
– A diákolimpiai játékok a középiskolások körében 13
sportágban 80 napon keresztül zajlottak 1600 fő részvételével. Az általános iskolások versenyében ötven sportágban
versenyzett egymással a több mint 4000 résztvevő – tájékoztatott Nagy József, az önkormányzat sportosztályának
vezetője. A különdíjakat három olyan sikeres sportoló adta
át, akik egykor Újbudán kezdték pályafutásukat. A 110-szeres válogatott kosárlabdázó Zsolnay Gyöngyi, a 364-szeres
válogatott röplabdás Bánhegyiné Radó Lucia és a 2006-os
év sportolója, a korosztályában legeredményesebb asztaliteniszező Zwickl Dániel adták át az okleveleket. Molnár
Gyula polgármester elmondta, büszke arra, hogy egy 142
ezres kerület egyre komolyabb eredményeket mutat fel az
élsportban. Köszöntőjében hozzátette, fontos, hogy ne csak
a piramis csúcsával, hanem annak alapjaival is törődjünk,
hiszen a jól szervezett utánpótlás-nevelés a későbbi sikerek
kulcsa. Újbuda folytatja a sportudvarprogramot, és egy
könnyűszerkezetes kelenföldi sportcsarnokot is terveznek.
– Ideje, hogy a kerületnek végre saját, komoly sportcsarnoka
legyen, a testület döntése alapján pedig nyáron meg is
indulhat a közbeszerzési eljárás – tette hozzá Molnár Gyula.
T. D.

Gyógyító ágy ajándékba
a Rotary Clubtól

közeli lépcsőházban építették ki a
rendszert az önkormányzat támogatásával. A lakónak mindössze
annyit kell tennie, hogy kisétál
a szemétledobóhoz, megnyomja
az adott anyag (papír, műanyag,
vegyes) szerinti gombot, és
ledobja a csomagot. Lent
egy szerkezet a szemetet
a megfelelő konténerbe
engedi. – A célunk,
hogy a „Zöld Újbuda”
szlogen ne csak a szavakban merüljön ki,
hanem a kerületben
élők is eszerint kezdjenek el gondolkodni –
hangsúlyozta Fodor Vince
alpolgármester.
Hajdu László gazdagréti képviselő elmondta, hogy az akció keretében öt lépcsőházban építették ki az
új rendszert, ami az Önkormányzat
tízmillió forintos támogatásának
segítségével valósult meg. A programot elmondása szerint továbbfolytatják, hiszen a házaknak így sokkal kevesebb szemétszállítási díjat
kell fizetni.

Szakszerűen és kényelmesen
tudják kezelni a mozgásszervi
betegségben szenvedőket a
Gyógyír Kft.-ben, mert a Rotary
Club egy állítható magasságú
kezelőágyat adományozott a
rendelőnek. Az akciót Lakos
Imre, az SZDSZ kerületi frakcióvezetője kezdeményezte azután,
hogy néhány hónapja frakciójával szakmai látogatást tett a
Fehérvári úti intézményben.

Réti László és Lakos Imre adták át a Gyógyír Kft.
igazgatójának, dr. Kóti Tamásnak az adományt

Diákolimpikonokat díjaztak

Majdnem félmillió forintba kerül az
az állítható magasságú kezelőágy,
amelyet a Rotary Club adományozott a Gyógyír Kft.-nek.
Amikor nemrégiben a rendelőben jártunk, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a gyógytornászok saját
maguk emelgetik azokat a betegeket,
akik maguktól nem tudnak a kezelőágyakra feküdni – mondta Lakos
Imre az ágy ünnepélyes átadása
után. – Akkor elhatároztam, hogy
erre valamilyen megoldást keresek,
mert így sem a betegek nem érzik jól
magukat, sem a kezelést végzők nem
tudják zavartalanul végezni a munkájukat. Ennek lett az eredménye ez
az adomány, amellyel több ezer ember problémáján lehet segíteni.
Az ágyat már használatba vették, és nagyon jók a tapasztalatok, a
betegek körében is népszerű az esz-
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A győztes csapat: Mustang S.E.

A Kelen SC harmadik alkalommal
rendezte meg a Dóczi István Utánpótlás Labdarúgó Emléktornát a
klub sportpályáján, mellyel Dóczi
István sokéves áldozatos utánpótlás-nevelő munkájáról emlékeztek
meg. A kiváló focista és edző szervezte meg az első utánpótláscsapatot, mára azonban már kilenc
korosztályban közel kétszáz gyerek sportol a Kelen SC-ben a hét
évestől a tizenhét évesig.

– a két gyermeke ma is itt van a
rendezvényen a feleségével együtt,
aktívan részt vesznek Kelenvölgy
sportéletében.”
Az U9-es és U11-es korosztályban meghirdetett verseny célja
többek között az volt, hogy a fiatalokat hozzászoktassák a rendszeres
mozgáshoz, a gyerekek megszeressék a sportot – de a sportbaráti
kapcsolatok építése és ápolása is
fontos a klub számára.

B.A.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának
Jegyzője lakásügyi ügyinté-

Sportszerűség, kitartás és
közösségi szellem
Dóczi István nemcsak jó focista
és edző volt, de értékes ember is.
Sárréti Károly, a Kelen SC elnöke
így emlékszik vissza rá: „A közösségért élt és a gyerekek voltak
a mindene. Neki köszönhetjük,
hogy elindította az utánpótlásnevelést, és az ő áldozatos munkája eredményeként a felnőtt csapatunkban is jó néhány kiváló játékosra lehetünk büszkék, akiket
ő tanított. Közösségi ember volt,
azonkívül nagyon családszerető

van Magyarországon, a világon
pedig nagyjából egymillió tagot
számlál a szervezet. Réti László,
a Rotary Club Budapest elnöke
elmondta, hogy minden területen igyekeznek segíteni, ahol erre
szükség van, legyen az kultúra, oktatás- vagy egészségügy.
A projektek elindításakor négy
kérdésből alló próba alá vetik az
ügyet: igaz-e, tisztességes-e, a javát
szolgálja-e a rászorulóknak és megvalósítása elősegíti-e a barátság kialakulását és a jó akarat terjedését. A
budapesti szervezet Újbudán már a
Petőfi Általános Iskola Musical Stúdióját is támogatta, félmillió forinttal. A Rotary Club érte el egyebek
mellett azt, hogy a világ összes gyermeke kap gyermekbénulás elleni
vakcinát.

PÁLYÁZAT

III. Dóczi István Utánpótlás Labdarúgó Emléktorna

A Kelen SC harmadik alkalommal rendezte meg a Dóczi
István Utánpótlás Labdarúgó
Emléktornát a Kelen SC sportpályáján. Az U9-es és U11-es
korosztályban meghirdetett
verseny célja többek között az
volt, hogy a fiatalokat hozzászoktassák a rendszeres mozgáshoz, a gyerekek megszeressék a sportot – de a sportbaráti
kapcsolatok építése és ápolása
is fontos a klub számára.

köz. Az adományozó Rotary Club
egy jótékonysági könyvárverés bevételéből tudta megvenni a mintegy
450 ezer forintos berendezést.
A Rotary Club egyébként egy
nemzetközi mozgalom tagja. Az
első rotaristák 1905-ben alapították a mozgalmat, a magyar klub
1925-ben alakult. Működését a
‚40-es években betiltották, és csak
1989-ben indíthatta el újra működését. Ma mintegy ezer rotarista

T. D.
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Újbuda Önkormányzata a
környezetvédelem egyik kulcskérdésének tartja a szelektív
hulladékgyűjtést. Az Alsóhegy
Utcai Óvodában hulladékgyűjtő szigetet adtak át, és Gazdagréten bemutatták a panelházakba építhető szintenként
elkülönített ledobórendszert.

már a kezdetektől a környezettudatos viselkedést sajátítják el, így nekik később már nem kell elmagyarázni a szelekció jelentőségét – tette
hozzá. Szerinte az anyag szerinti
különválogatásban még van mit
fejlődni, a rengeteg a gyűjtőpont
ellenére a lakosság lustának
bizonyul. – Ha már kétszáz
métert sétálni kell a szelektív kukához, sokan
csak a folyosóig jutnak
el a közös szemétledobóig. Ennek ellenére az
a tapasztalat, hogy ahol
van gyűjtősziget, ott meg
is telik. Sajnos még nem
mindenki tapossa laposra a palackokat, így a kuka hamar teli lesz,
pedig összepréselve háromszornégyszer annyi fér el benne. Ezt a
célt szolgálja ez szerkezet is, amit
a kicsik is tudnak majd használni
– mutatott rá a présre, amellyel egy
mozdulattal az ötödére tömörítik a
műanyagpalackot.
Az óvodai átadó után a gazdagréti Regős utcában mutatták be a szintenkénti szelektív
hulladékgyüjtőt. A házban és négy
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Sárréti Károly szerint a gyereknek
elsősorban kitartónak kell lennie,
és szeretni kell a sportot. A második fontos szempont, hogy olyan
edzőt válasszanak, aki megtalálja
a leendő focistában az értékeket.
A fiatalok számára az igazi döntési helyzet azonban a szakmaválasztás: – A vízválasztó az iskolaváltás. Ekkor kezd benőni a
fiatalok feje lágya és elkezdenek
udvarolni – sok tehetséges gyerekből azért nem válik híres portoló mert ilyenkor nincs bennük
elég kitartás.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy nemcsak jó testi, de értékes lelki tulajdonsággal rendelkeznie kell egy fiatalnak, hogy jó
focista váljon belőle. Ezért a Kelen
SC vezetősége úgy döntött, hogy
nem gólkirályokat keres, hanem
az adott csapatok legjobb játékosát, vagyis húzóemberét tűnteti ki
– akik nemcsak technikásak, de
közösségi emberek is.
Az idei kupa ismét jó hangulatban zajlott, az eredményekkel
a sportklub is elégedett volt, így
nemcsak kupával, érmekkel és
üdítőkkel és csokival, de még a
szomszéd pékség croissant-jával
is megajándékozta az ifjú sportolókat.
A Kelen SC jövőre is megrendezi az a Dóczi István Emléktornát – sőt, bővíteni szeretné
további korosztállyal. A 2009-es
verseny ötödik helyén a Gyáli Lurkók Csapata végzett, a negyedik a
Biatorbágyi Viadukt SE lett. Izgalmas harc folyt a dobogóért is: harmadik helyen a Százhalombattai
VUK SE, másodikon a Kelen SC
végzett, az emléktornát pedig a
Martonvásári Mustang SE nyerte.
Huszák Nina

Kungfu szeminárium
Gazdagréten
A Gazdagréti Közösségi Házban szokatlan harcművészeti bemutatót láthatott
a közönség. A Czucor utcai kungfu iskola tanárai és tanítványaik tartottak szemináriumot a nagyteremben, ahová nagy megtiszteltetésként Mak Che Kong
nagymester is ellátogatott. A mester a Hung Kuen elnevezésű külső-déli kungfu
irányzat képviselője, amely kifejezetten a kemény harcművészeti stílusok közé
tartozik. A nagymester a formagyakorlatok után elmondta, a hong-kongi tanítványokkal összehasonlítva a magyar kungfusokkal gyorsabban tud haladni,
mert jobban megértik a mozdulatok lényegét.

zőket keres. A MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BEOSZTÁS: Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Lakásgazdálkodási Osztály lakásügyi ügyintézők
határozatlan időre hat hónapos próbaidővel.
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, képesítési előírás: a
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének
II. 2. pontjában II besorolási osztályban meghatározott végzettség: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi -számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés.
A jelentkezéseket írásban, szakmai önéletrajzzal,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okmányok másolatával, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a
külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső
zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve a „Lakásügyi ügyintéző” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. június 26. ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Mozsár Beatrix 3811-384-es telefonon.
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
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.
ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
JÚNIUS 20-ÁIG Mike Balázs és Balogh Eszter

kiállítása.

ARTALAKULÁS GALÉRIA
Brassó út 91.
JÚLIUS 20-ÁIG „Az alkotóember arra szövet-

kezik saját magával, hogy ne hagyja úgy a
világot, ahogy találta”c. Bálványos Huba
grafikusművész tiszteletére rendezett kiállítás megnyitója.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
JÚNIUS 19-ÉIG Tölg-Molnár Zoltán Sum esse
fui című kiállítása. JÚNIUS 30. Sipos Marica

kompozíciójával. Megtekinthető hétköznap
10–18 óráig.
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG 9–17 óráig, MINDEN
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10-16 óráig.
Csoportok előzetes bejelentkezés alapján.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
JÚNIUS 27-ÉIG az Aba-Novák Ritkaságok
című kiállítás tekinthető meg. NOVEMBER
21-ÉIG„A modern diszkobolosz”című kiállítás

Molnár-C. Pál sporttárgyú újságrajzaiból és
fametszeteiből.
RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9.
JÚNIUS 20. 18.00 Vándorkiállítás a fákért

című kiállítás a megnyitója.
SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBER 3-ÁIG Kovács-Gombos Dávid

szobrászművész tárlata. Megtekinthető
JÚLIUS 24-ÉIG munkanapokon 12–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig.

festő ,,Helyek”című kiállítása látható. A tárlaton Győrffy Ákos költő versei is olvashatók,
melyek a képek inspirációjául szolgáltak.

BUDAI KLUB-GALÉRIA

TETŐ GALÉRIA

kiállítása.

művészek és Sárközi Sándor kard- és tőrkészítő
kiállítása. JÚNIUS 26. 18.00 Mezőtúri Impro
Fotóklub kiállításának megnyitója. Megtekinthető JÚLIUS 15-ÉIG hétköznap 15–18 óráig.

Budafoki út 9–11.
JÚNIUS 20-ÁIG Walter Gábor festőművész

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Karinthy Frigyes út 11.
JÚNIUS 20-ÁIG Mészáros Bori festőművész

kiállítása látható.

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚNIUS 24-ÉIG Fritz Béla, Nagy Sándor fotó-

TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
JÚNIUS 26-ÁIG Átutazók. Pillanatképek

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚLIUS 3-ÁIG Győri Zsolt festőművész

Gépzelet című kiállítása. Megtekinthető
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA
Cirmos u. 8.
JÚNIUS 30-ÁIG Tűzhang. Breczkó Péter

tűzzománc-kiállítása Veres Szabolcs hang-

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
JÚNIUS 17. Tetőterasz: 21.00 PASO Ska-Reggae

Club - Columbo feat. Sound Sistaz,PASO
Soundsystem. JÚNIUS 18. Tetőterasz: 20.00 Marionette ID, Andrássy (D), ShellBeach,
23.00 A38_MNML - Igor do Urden aka
Reecoba , Collins and Behnam (Solid Beats),
Max Factor. JÚNIUS 19. Tetőterasz: NVC presents
Casino Bangkok Terasz - WEGHA (Turbopauza),
Sinko, Subotage, Dr Zoidberg, Ioda&Tempo!
JÚNIUS 20. Tetőterasz: 20.00 StylX; My Small
Community, 22.30 Monkey Summer Madness
- WBR!, LavaLava, Bergi, Svindler. JÚNIUS 21.
Tetőterasz: 21.00 Tilos on Board! – Smárton
Trio, Gandharva & Suefo back2back. JÚNIUS 22.
Koncertterem: 20.00 Live Nation pres: August
Burns Red (US). JÚNIUS 23. Tetőterasz: 21.00
Riddim Colony presents – Roots Kompakt,
Jafa Mafia Sound, Selector Matic & MC G.Ras.
JÚNIUS 27. 21.00 Kollektíva Cruise: TMX,
Fullstereo, Popbitch, Pryus (Ninjabreakz) (HU).
JÚNIUS 28. 21.00 Buju Banton and Band (JM),
Riddim Colony, Love Alliance. Tetőterasz: Tilos
on Board! - Korai Jam & Irie-I live, Mr. Skunk
(Tilos), I.Ration (Tilos), Solomon (Tilos).
JÚNIUS 30. 21.00 Tetőterasz: Yellow Spots és
vendégeik, DJ Desmond Schlekker
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató,

14.00 Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00
Bogozgató, Salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00 ha-

Európa nagyvárosaiból c. fotókiállítás tekinthető meg.
XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

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

ladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00
Mesetorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT
10.00„Fitt” torna. SZERDA 19.00
senior táncrendklub. SZERDA, PÉNTEK 18.00
Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga,
Karibi táncok 19.00 kezdő, 20.00 haladó,
21.00 Salsaklub. PÉNTEK 19.00 AKH festő- és
rajzstúdió, standard és latin társastánc 19.15
kezdő, 20.15 haladó.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Mélyizomtorna. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna. SZERDA 17.00
Pilates torna. SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. KÉTHETENTE SZERDA 17.00 Reflex Fotóklub.
MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 16.00 Képzőművészeti konzultációk. HÉTFŐ–PÉNTEK

14.00–19.00 Ingyenes e-Magyarország pont.
Bejelentkezés: 371-2760.
FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.
JÚNIUS 18. 18.00 Vendég: dr. Juhász Árpád,

geológus tudós,„A kék bolygó vándora”.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

JÚNIUS 17. 17.00 Táncház – Nyárádselyei
hagyományőrzők. JÚNIUS 18. 18.00 Civil Rádió

Klub. Téma: A zene nemesít. Népzene az élet.
JÚNIUS 22. 18.30 Budai Tangó. JÚNIUS 25. 18.00
Civil Rádió Klub. Téma: Felnőtt játékok. Rosszra
gondoltál?

NYÁRI TÁBOROK
ALBERtörpFALVI JÁTSZÓTÁBOR 3–7 éves

korú gyerekeknek. Helye: Albertfalvi Közösségi
Ház. Turnusok: június 29.–július 3., július 27–31.,
7.30–17. 00 óráig. További információ: Kaposvári
Dénesné: 204-6788

CSELLENGŐ NAPKÖZIS TÁBOR általános

iskolás gyerekek részére. Helye: Gazdagréti Közösségi Ház. Turnus: augusztus 3–7. 9–17 óráig.
További információ: 246-5253

INTENZÍV BHARATANATYAM KLASSZIKUS
INDIAI TÁNCKURZUS. Helye: Fővárosi Művelődési Ház. Turnus: június 22–26. 17–20 óráig. További információ: Gulyás Ildikó 06/30/409-4029

INTENZÍV TÁRSASTÁNC KURZUS 6–14

éveseknek. Helye: Fővárosi Művelődési Ház. Turnusok: június 15–19., június 22–26. 9–16 óráig.
További információ: 203-38-68

KÉZMŰVES TÁBOR 4–9 éves gyermekek

számára. Helye: Budai Művészház. Turnus: június
29.–július 3. További információ: 20/316-1656,
budaimuveszhaz@gmail.com

KULTURÁLIS MŰVÉSZTÁBOR

Helye: Zemplén. Turnus: június 28.–július 4.

További információ: Borbély Zita: 06-30-611-5298,
angyalok@laszloatya.hu

„MESEVILÁG” JÁTSZÓHÁZ 3–7 éves korúak-

nak. Helye: Fővárosi Művelődési Ház. Turnusok: június 22–26., június 29.–július 3., augusztus 24–28.
8–16.30 óráig. További információ: 203-38-68

MÚZEUMI GYEREKTÁBOR 8–12 éves gyerekek
részére. Helye: Molnár C. Pál Műterem-Múzeum.
Turnusok: június 22–28., június 29.–július 3., július
6–10. További információ: 06/30/465-1386

SZÍNHÁZI ALKOTÓ MŰHELY 5–12 éves

gyerekek részére. Helye: Fővárosi Művelődési Ház.
Turnus: június 29.– július 5. További információ:
203-38-68

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

TÖRPTÁBOR ÉS SPORTTÁBOR óvódás-, és
iskoláskorú gyermekek részére. Helye: Nyéki Imre
Uszoda tornacsarnok. Turnusok: június 15.–július
31. További információ: 372-3482,
www.nyekiimreuszoda.hu

TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN: www.minitipp.hu

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

TIT STÚDIÓ

Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

HÉTFŐ 17.30 Hatha jóga, 17.30 Indiai tánc
haladó. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 10.00, 15.00,

JÚNIUS 17. 18.00 Ásványbarátkör. II. féléves
program megbeszélése. JÚNIUS 20. Tanulmányi
kirándulás: Szépvölgy. JÚNIUS 22. 18.00
Gombászklub. Gombahatározás. JÚNIUS 24.

16.00 Nyugdíjastorna, 18.00 Gerinctorna,
19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00 Csikung,
19.30 Latin társastánc. KEDD, PÉNTEK 17.00
Ninjatanfolyam. SZERDA 16.30 Kempo karate
gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Csiri biri
torna és muzsika. CSÜTÖRTÖK 17.30 Indiai tánc
kezdő. PÉNTEK 15.00 Alma rajzszakkör.
SZOMBAT 12.00 Társastánc. VASÁRNAP 15.00
Nosztalgiaklub. JÚNIUS 18. 19.00 Indiai táncest.
Fellép: Yamini Reddy kuchipudi dél-indiai
táncművésznő élőzenei kísérettel.
JÚNIUS 19. 19.00 a Falkafolk együttes balkáni
táncháza. JÚNIUS 20. 19.00 a Sültü együttes
csángó táncháza. JÚNIUS 26. 18.00 Csürrentő
gyerek táncház, 19.00 a Csürrentő együttes moldvai táncháza. JÚNIUS 29. 19.00 a
Greenfields együttes ír táncháza.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

18.00 Ásványbarátkör. Nyári tervek megbeszélése. JÚNIUS 26. 18.00 Törpenyúl Klub.
Nyuszis Nap. JÚNIUS 27. Tanulmányi kirándulás:
Kamaraerdő. JÚNIUS 29. 18.00 Gombász Klub.
Gombahatározás (ismeretbővítéssel).
Kiállítás:Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
EGYHÁZAK

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

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

Játék út 16.

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

klub,10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia
gyermekaerobik, 17.00„Szívmosoly” dallamok, mozgások. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Ringató. 10.00 Eklektikaklub.
KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub. KEDD 19.30,
CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate. SZERDA 15.00
Kártyaklub,15.00 Társastánc. SZERDA, PÉNTEK
9.00 Ízületi torna. PÉNTEK 10.30 Bukfenc,
16.00 Fashion dance. VASÁRNAP 10.00 Alétheia
Gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN
HÉTFŐ 18.00 Verses-Lelkes együttlét.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00 Gazdagréti
Közösségi Számítógépes Központ.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 13.00 Pingpong, 15.30 MKM Férfikórus.
KEDD 15.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.00

Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. KEDD 10.00,
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. SZERDA
14.00 Sakk. CSÜTÖRTÖK 12.00 Torna, 16.00
Ovitánc. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Társastánc. MINDEN HÓ ELSŐ
PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. MINDEN HÓ
MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör. JÚNIUS 21.
17.00 A 75 éves MKM Kelenvölgyi Férfikórus
ünnepi hangversenye. Az est vendége a norvég Notoddon Mannssengerforeninig.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1.
JÚNIUS 20. 11.30 A Magyar egyházzene

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 18.00
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-

bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–
18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30

Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1.
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

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

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT- PLÉBÁNIA

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915
Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok
VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek
és gyermekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00

Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA

Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520

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

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP Liturgia,

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.

illetve szentmise váltakozva 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsfüzér. KEDD 19.00 Taizei
ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30 Katekézis.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

Villányi út 25. Tel.: 466-5886

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

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00.
SZERDA 9.30 Baba-Mama kör (Szent Istvánház), 18.30 Placid atya katekézise (templom),
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(Szent István-ház).
SZOMBAT 6.30 órai szentmisében Laudes,
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (Szent
István-ház). MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és
papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai
elmélkedések (Szent István-ház).
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a
plébánia betegeiért, szenvedőiért. JÚNIUS 19.
Jézus Szentséges Szíve főünnepe, a Papok
Évének Kezdete. JÚNIUS 20. Boldogságos Szűz
Mária Szeplőteles Szíve ünnepe. JÚNIUS 21.
Évközi 12. vasárnap. 11.30 Olofsson Placid
atya rubinmiséje (Szt. Alberik kórus). JÚNIUS
23. 18.00 A horvát kórus énekel a szentmisén.
JÚNIUS 24. Keresztelő Szent János születésének
ünnepe. JÚNIUS 27. Szent László király ünnepe.
JÚNIUS 28. Évközi 13. vasárnap. JÚNIUS 29. Szent
Péter és Szent Pál apostolok ünnepe. Indul a
Ciszterci gyökerek XIV. zarándokút. JÚNIUS 30.
A római Egyház első szent vértanúi ünnepe.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.
SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP
9.00 (diák), 11.30 Szentmise. MINDEN HÓ 2.
HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a magyarság

lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA
18.30 Házas- és szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3.
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

ünnepe. Közreműködik a Tatai Esterházy
Énekegyüttes. Műsor: Menner Bernát: F-dúr
Missa brevis, Esterházy és Liszt kórusművei.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073

GAZDAGRÉTEN a Frankhegy utca–Rétköz út–Torbágy
utca–Kaptató sétány között elterülő parkban

JÚNIUS 19. 20.00 Békebeli Slágerek Dér
Denisa színművésznő előadásában. JÚNIUS
20. Múzeumok éjszakája. 18.00„Akkor is

válság volt” kerekasztal-beszélgetés a 115 éve
született magyar képzőművészekről – AbaNovák Vilmos, Molnár-C. Pál, Patkó Károly,
Szőnyi István – és a 80 éve megalakult Római
Magyar Akadémiáról, 20.00 a Csikós-Boronkay
Trió kerti koncertje. A koncert után folyamatos
vetítés a művészekről és tárlatvezetés a
múzeumban.

JÚNIUS 20.–21.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.15 Balett iskola 9–13 éveseknek,
17.15 Balett iskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ
19.00, SZERDA 18.00 Dzsessz-gimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés.
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK

10.30 Tarka Színpad –őrmezei nyugdíjas színpad, 15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.30 Törpördög
Tánctanoda kezdő, 18.15 haladó. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi tanácsadó munkatársának ingyenes jogi képviselete.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00 Balettiskola
9–13 éveseknek. 16.00, 17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola. MINDEN
HÓ ELSŐ PÉNTEK 15.00 Újbudai Botladozó.
Szenior néptáncklub. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak ingyenes.
SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00

Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.
TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚNIUS 18. 19.00 Lánchídi csata 1986. március

15. Dékány István dokumentumfilmjének
vetítése. JÚNIUS 28. 18.00 SZTÁR-Varázs
Musicalgála.

SZOMBAT 17:30 „BIZTONSÁGUNKÉRT FUTBALL KUPA”

NAGYSZÍNPAD

KIÁLLÍTÁSOK
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EREDMÉNYHIRDETÉS 18:00 ADOL MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ RITMIKUS GIMNASZTIKA ÉS TÁNCBEMUTATÓ 18:20 SIPOS F. TAMÁS 19:00 KRISZ RUDI
19:40 SZAMBA SHOW 20:40 CALYPSO PLUS
BAND 22:00 MÁGLYAGYÚJTÁS, TŰZ ZSONGLŐR
VASÁRNAP 17:00 SZENT IVÁN ÉJI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA EREDMÉNYHIRDETÉSE 17:50 UNIQUE
18:20 GROOVEHOUSE 19:00 IRIGY HÓNALJMIRIGY 19:50 EROX 20:30 GERGELY RÓBERT
GYERMEKPROG
RAMOK A KISS
ZÍNPADON
SZOMBAT
11:30 DOM

PROGRAMOK MINDKÉT NAPON,
10 ÓRÁTÓL VOLVO – FORD – IVANICS - SUZUKI
PLUSZ AUTÓ BEMUTATÓK, ÚJBUDA MÉDIA INFORMÁCIÓS
SÁTRA, XI. KER. RENDŐRKAPITÁNYSÁG PROGRAMJAI
– KAPITÁNYI FOGADÓÓRA, KÖZTERÜLET FELÜGYELET INFORMÁCIÓS SÁTRA - PROGRAMJAI, SAS-HEGY POLGÁRŐR
EGYESÜLET BEMUTATKOZÁSA, ÚJBUDA 11. NONPROFIT
KFT PROGRAMJAI, ÚJBUDA HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIÁLLÍTÁSA, EGÉSZSÉGÉRT EGYESÜLET – GYÓGYÍR
KHT. SÁTRA – 60+ SÁTOR ÉS SPORTPROGRAMOK, SAKK
SZIMULTÁN. BUDAPEST BANK INFORMÁCIÓS SÁTRA,
FÉNYTERÁPIÁS KEZELÉS ÉS TANÁCSADÁS - KÉZMŰVESEK,
DÍJMENTES JÁTSZÓHÁZ – VIDÁMPARK

ONKOS BÉLA
BÁTOR NYUL
–
SZÍNHÁZ – LUACSKA 13:00 HAHOTA GYERA KÉT
BÉLA – AZ OR DAS MATYI 14:30 DOMO MEK
HOTA GYERMEKOSZLÁN ÉS A KISEGÉR 16:0 NKOS
0 HASZÍNHÁZ
VASÁRNAP
11:30 HAHOTA– A DIDERGŐ KIRÁLY
– KŐLEVES 1
GYERMEK S
ÉS BOHÓCOK 13:00 DOMONKOS BÉLA – ZBÍNHÁZ
– CSÁSZÁR ÚJ 4:30 HAHOTA GYERMEK SZ ÁBUK
– A KIS LEOPÁ RUHÁJA 16:00 DOMONKOSÍNHÁZ
RD ÉS A KISZSI
RÁF BARÁTSÁGBÉLA
A

SZOMBATON 22 ÓRAKOR SZENTIVÁNÉJI MÁGLYAGYÚJTÁS,
KÍGYÓTÁNC, ÍZISZ FÁTYOL –TÁNC, TŰZNYELŐ PRODUKCIÓ

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

Bár még csak a nyár elején járunk, máris
nagy kedve lenne legalább éves szabadságának egy részét kivenni. Nem azért, mert
fáradt, hanem inkább azért, mert ismét a
nagy függetlenségi vágya kerül felszínre, és
szeretne pár napra kilépni a hétköznapokból. Kedves Kos-szülött, tegye ezt! Higgye
el, hatalmas pozitív erővel fog feltöltődni.

BIKA

április 21.–május 20.

Uralkodó bolygója, a Vénusz a jegyében
folytatja égi útját, ami a lehető legjobbat
hozza ki önből. Ne nagy élményekre számítson, inkább az élet apró örömeire, melyekben most bőven lesz része. A Vénusz
nemcsak az élet örömeire, hanem anyagi
helyzetére is jótékony hatással lesz. Ha tehát bármit azért szeretne tenni, hogy több
pénzt keressen, fogjon bele!

világ elől. Ráadásul sok dolog nem alakul
úgy, ahogyan szeretné, és most ezekre türelmetlenebbül reagál. Egy barát nagyon
sokat segíthet, ha kiönti neki a szívét.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Nyugodt, kiegyensúlyozott, és ezt főként
az okozza, hogy a stabilitásért „felelős”
Szaturnusz a jegyén vonul át. A Vénusz
és a Mars (a két szerelmi bolygó) kedvező
sugárzása a Szűz jegyéhez sikert ígér a magánéletben. Ha párkapcsolatban él, közelebb kerülhet társához, ha most keresi azt
a bizonyos valakit, akkor jobb időpontot
nem is választhatott volna.

június 22.–július 21.

Túl sok munkát vállalt június második
felére, holott a lelke mélyén sokkal inkább
vágyna egy kis lazításra. Főleg a hölgy Rákok fogják most nehézkesen összeegyeztetni a házi munkát és a hivatást, főként
akkor, ha nem kérnek a családjuktól segítséget. Sok gondot okoz egy okvetetlenkedő
rokon, aki mindent jobban tud másoknál.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Vegyes hatásokat sejtet június második
fele, amikor hol vidámnak, hol levertnek
érzi magát, hol szeretne emberek között
lenni, hol pedig legszívesebben elbújna a

NYILAS

november 23.–december 22.

Június második fele annyira lesz nyugodt,
amennyire csak egy temperamentumos,
tüzes jegyű ember nyugodt lenni tud. Még
munkatársai okoskodását is jól fogja tűrni,
egy családtaggal pedig, akivel korábban vitája volt, megtalálja a közös hangot. Kevés szabadideje lesz, azt viszont jól osztja majd be.
december 23.–január 20.

Ha június elején sikerült egy pénzügyeket érintő jó döntést hoznia, akkor most
elkezdheti kiélvezni annak gyümölcseit.
A jegyéhez kedvező fényszöget vetítő Vénusz ugyanis remek lehetőséget teremt az
anyagi gyarapodásra. Ha társával eltérnek
pénzköltési szokásaik, viták helyett kössenek egy egészséges kompromisszumot.

május 21.–június 21.

RÁK

VÍZÖNTŐ

HOROSZKÓP
június 15.–június 28.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ha valami nem éppen úgy alakul, ahogyan tervezte, még nem elég ok arra, hogy
kibillenjen lelki egyensúlyából. Főleg
most, mikor környezetében sok embernek
van szüksége arra, hogy úgymond tartsa
bennük a lelket. A Mérleg jegy szülötteit az
asztrológiai hagyomány amolyan békebírónak szokta tartani, ön pedig most kénytelen lesz ennek a szerepének eleget tennie.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Amilyen nyugtalan és feszült volt június
eleje, olyan nyugodt lesz az elkövetkező

január 21.–február 19.

Kisebb összetűzéseket tartogathat ez a két
hét, ami olykor kedvetlenné teheti. Kedves Vízöntő, ne akarja, hogy minden úgy
alakuljon, ahogyan szeretné. Igaz, hogy
környezetében lesznek, akik hajlamosak
megkritizálni, de könnyen lehet, hogy
nem rossz szándékból teszik, csak furcsán
fejezik ki véleményüket. Június második
felében a kulcsszava: az elfogadás.

HALAK

február 20.–március 20.

Ideje, hogy átgondolja a nyári terveit, különösen akkor, ha ezeket illetően több emberrel kell egyeztetnie. A Halak-hölgyeknek egy
kicsit több munkájuk lesz, mint ahogyan azt
eltervezték, de jó időbeosztással mindent
könnyedén sikerül megoldaniuk. Ha van iskoláskorú gyermeke, törekedjen arra, hogy
a nyári szünidőt tartalmasan töltse.
Horváth Andrea

Főz és fellép Újbudán

PORTRÉ

Olasz lélek, magyar szív
Erox Martini Olaszországban született, 13 évesen kezdett el zongorázni
tanulni. Egy olasz táncdalfesztiválon
az ötödik helyen végzett. Hazánkban
a Kifutó című televíziós műsorban tűnt
fel, ahol közönségdíjas lett. 2000 márciusában jelent meg első nagylemeze,
azóta már tíz, és a legutóbbi, a La
Notte 15 ezres eladott példányszámával platinalemezes lett.
Erox éppen 18 éve él Magyarországon. Egy
lány miatt jött az országba, mint ahogyan
a De Wally étterem egyik tulajdonosa egy
fiú miatt. Amikor Erox megérkezett az
étterembe elkészíteni a tradicionális ételt,
hogy az Újbuda újság számára fotó készülhessen arról, illetve, hogy megossza a
receptet az olvasókkal – mintha csak az
olasz tengerparton lennénk, olyan hangulat kerekedett. A családi vállalkozásban
működő éttermet betöltötte az olasz szó
lendülete. Persze a magyarral keveredve. Erox jól beszéli a magyar nyelvet, azt
mondja, amikor fáradt, erősen töri a magyart, de mindig élvezetes hallgatni egészen különleges hanghordozását és szóhasználatát. Kisfiával és annak barátjával
érkezett, Marci és Mario nem akart kimaradni a főzésből, a gombóc gyúrás nagyon
ment nekik. A végeredmény finom lett, ér-

Ezen a napon történt – június 17.
1. Ezen a napon született
1927-ben Sütő András erdélyi író. 2006ban fejezte be legutolsó művét, amely
esszéket, beszélgetéseket, jegyzeteket és
leveleket tartalmaz (G, Á, N). 13. Vízzel
áraszt. 14. Színész (Dezső). 15. Járom. 17.
Angol főnemesi cím. 18. Orosz folyó. 20.
Megteendő útszakasz. 21. Alaktalan. 22.
Házhely. 25. Tarzan csimpánza. 27. Szamárhang. 28. Bosszúságot kifejező szó. 30.
Behajlított tenyér. 32. Dolgozik a cipész.
34. Nesz. 36. Sav igéje. 38. Finom szemcséjű üledék. 39. Testrész. 40. Becézett női
név. 42. Pesti Műsor, röv. 43. Argumentum. 44. Színész (Kálmán). 45. Császári
és királyi, német rövidítéssel. 46. Gőzeke
eleje! 47. 1885-ben ezen a napon született
Mattyasovszky-Zsolnay László festőművész. 1929-ben alkotta ezt a képét. 48.
Összetételekben égéssel való kapcsolatot
jelöl. 49. Tóbiás egynemű betűi. 50. Majdnem fölötte! 51. Nem csomózott keleti
szőttes. 52. Fiatal cigány férfi, roma nyelven. 55. Keservesen sír. 57. Munkácsy Mihály. 58. Nyár páros betűi. 59. E közelebbi
szintén ne (2 szó). 61. Kutakodik. 63. A legerősebb ütőkártya a tarokkban. 65. Szünet
páros betűi. 67. Kén és oxigén vegyjele. 68.
Kan betűi keverve. 70. Szélhárfa. 71. Mezei
rágcsáló. 73. Hegy a Mátrában (NÁRÁD).
75. Ezen a napon született 1907-ben
Grantner Jenő szobrászművész. Ez a
szobra – melyet 1939-ben készített – a
Villányi úton látható (K, B, R).
FÜGGŐLEGES: 1. 1963-ban ezen a napon
született Greg Kinnear amerikai színész.
1997-ben játszott ebben a filmben (Z, Í).
VÍZSZINTES:

2. Bibliai férfinév. 3. Matematikai fogalom. 4. Vanádium és nitrogén vegyjele. 5.
Sütőzsiradék. 6. Határrag. 7. Számnév. 8.
Balatonfüred része. 9. Hibát helyrehoz. 10.
Rózsa Sándor. 11. Összetételekben élettel
való kapcsolatot jelöl. 12. Eger latin neve.
16. Sütő András 1987-ben fejezte be ezt
a drámáját (O, A). 19. Levest szed. 21.
Letett kártyalapok. 23. Magasba tart. 24.
Gyermekágyas asszonynak vitt étel-ital.
26. D-amerikai emlős. 29. Gőzgépet hajtja.
31. Török árnyjáték. 33. Pierre Richard. 35.
Némán rálövő! 37. Greg Kinnear 2005ben ebben a filmben is szerepelt. 40.
Végtag. 41. Szulák fele! 42. Tél végi zsidó
örömünnep. 44. A jurakorszak alsó rétege.
45. Csónakgerinc. 47. Nedvesít. 48. Nagybőgős (Aladár). 49. Vissza: szolmizációs
hang. 51. Köralakú lemez. 53. Csatornázik.
54. Szétszéled, költői szóval. 56. 1936-ban
ezen a napon született Ken Loach amerikai rendező. 1969-ben forgatókönyvírója és rendezője volt ennek a filmnek. 60.
Település a Hernád völgyében. 62. Lábbeli. 64. … de France, történelmi vidék. 66.
Zöldeskékbe játszó szürke szín. 69. Mongol fejedelem. 71. Pölöske határai! 72. Kicsinyítő képző. 74. ÁÁÁÁ!
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 47., 75., függ. 1., 16.,
37. és 56. A 11. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Egy magyar

nábob, Az odú, Próbaút, Orfeusz, Gracchus a
vadász, Az utolsó emberig, Budapesti tavasz,
Életjel, Kiabáló, Rokonok”. A 11. SZÁM NYERTESE: Vargha György, 1117 Budapest, Kőrösy
J. u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA.
Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

„Da Wally” étterem - pizzeria
demes megkóstolni. Aki ismeri az énekest
tudja, hogy Erox nagyszerű apa, igazi jó
barát, kiválóan főz és lenyűgözően énekel. Büszke arra, hogy ő az egyetlen énekes, aki magyar slágereket olaszul énekel.
Persze számos olasz dalt is lefordított. Azt
mondja, szülőhazájának dallamos nyelve
a magyar muzsikával keverve csak sikeres
lehet. A nemrég megjelent életrajzi könyv,

az Olasz lélek, magyar szív, megmutatja,
hogyan lehet egy új hazára találni. A cím
nemcsak hangzatos, de jól kifejezi a kettős kötődést. 2001 nyár elején kapta meg a
magyar állampolgárságot.
Június 21-én vasárnap 19.50 kor lép fel a
Szentivánéji Buli nagyszínpadán.
M. G.

A 75. éves Férfikórus ünnepi hangversenye lesz a
Kelenvölgyi Közösségi Házban (Kardhegy u. 2.) június
21-én 17 órakor.

SAKKSAROK

MŰSOR:

„Egyedül nem megy!” – ez lehetne a
mottója az e heti rejtvényünknek. Készítője Réti Richard (1889–1929) cseh
nagymester, aki a hipermodern sakkiskola legjelesebb képviselőjeként feledhetetlen tanulmányokat szerkesztett
kevés bábbal. Ez is közéjük tartozik!
BEKÜLDENDŐ: a világos háromlépéses
nyerési útvonala.
A megfejtéseket 2009. június 22-éig
várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban
(1118 Budapest, Törökugrató utca 9.),
illetve az info@gkh.ujbuda.hu e-mailcímen! A helyes megfejtést beküldők
között könyvjutalmat sorsolunk ki,
amelyet a Gazdagréti Közösségi Ház-

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

időszak. Hogy mi az oka ennek a változásnak? Nos egyszerűen az, hogy másképp
tekint a dolgokra. Változatlanul maximalista, de sokkal türelmesebb lesz azokkal,
akik nem tudják önhöz hasonlóan a maximumot nyújtani. A párkapcsolatában
sok örömöt és megértést fog kapni.

BAK

IKREK

A jegyén átvonuló Merkúr friss, pezsgő
hatást gyakorol mind a szellemi aktivitására, mind pedig a kommunikációs képességére. Élénk, érdeklődő lesz, és igencsak jó
vitapartnernek kell annak lennie, aki ezen
a héten meggyőzi igazáról. Ha bármilyen
üzleti tárgyalása van, legyen magabiztos és
szinte százszázalékos lesz a siker.

ÚJBUDA 2009. JÚNIUS 17.

ban lehet átvenni. A nyertes nevét a következő számban közöljük.
AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA:

1.ne4!! A huszár nyolcszoros ütésben!!! Az
áldozat különböző elfogadására szép mattképek
valósulnak meg.

A szerencsés nyertes dr. Köröndi László,
akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

Menegali: Parce Domine, Kodály: Ave
Maria, Liszt: Ünnepi dal, Kalmár: Katona
és legénydalok, Demjén: Kell még egy
szó – részlet a Honfoglalás c. filmből,
Wolf: Ave Maria, Mozart: Varázsfuvola
c. operából – Sarastro áriája – Papok
kara, Verdi: A lombardok c. operából
a Vitézek kara, Verdi: Rigoletto c. operából a Pletyka kórus, Verdi: Nabucco
c. operából a Rabszolgák kara, Erkel:
Dózsa György c. operából Dózsa áriája,
Puccini: Pillangókisasszony c. operából
Cso-cso szán áriája.
VEZÉNYEL: Stiblo Anna
KÖZREMŰKÖDIK: Bojta László, Druskóné
Ács Jolán, Gerdesits Ferenc, a Notoddon
Mannssangerforening kórus Norvégiából, Ewert Martin Olsen vezetésével.

Polpette – az olasz nagymama házi
készítésű húsgombóca
1 kg darált marhahús, 4 gerezd fokhagyma, 1
csokor friss petrezselyemzöld, két evőkanál olívaolaj, 20 dkg camembert sajt,
két mokkáskanál só. Panírozáshoz: 15
dkg liszt, 3 db tojás, 15 dkg zsemlemorzsa. ÉTELKÉSZÍTÉS RÖVID LEÍRÁSA: Egy tálba
tesszük a darált húst, az apróra vágott,
vagy összetört fokhagymagerezdeket,
az apróra vágott petrezselymet, az
olívaolajat, a kis kockákra
vágott sajtot, sót. Jól
összekeverjük,
ö s s z enyomkodjuk, majd
gombócokat
formázunk belőle. Lisztbe, tojásba és
zsemlemorzsába forgatjuk, aztán 180 °C fokra heví-

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:

tett olajban kisütjük. TÁLALÁS: Sült burgonyával vagy burgonyapürével tálaljuk.
A receptet Erox Martini és fia, Mario ajánlja.
Buono appetito!
Kelenföldi u. 52.
Asztalfoglalás: 229-1667
e-mail: dawally2008@gmail.com
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Nyerjen könyvet Ön is! – Újbudai könyvajánló

Az Omnitrix hálójában
A Ben 10 egy amerikai televíziós animációs filmsorozat, amelyet a Man of Action
(a csoport tagjai: Duncan Rouleau, Joe
Casey, Joe Kelly, és Steven T. Seagle) készített a Cartoon Network Studios rendezésében. A sorozatot Magyarországon és
Amerikában egyaránt a rajzfilmekre szakosodott Cartoon Network rajzfilmcsatorna sugározza. Amerikában
jelenleg a negyedik
évadot vetítik.
A történet középpontjában a tízéves Ben
Tennyson áll, aki nyári
vakációja közben ráakad
az omnitrixre. Ennek segítségével különböző idegenekké tud átváltozni,
és így válik belőle „igazi
hős”. Az omnitrix egy páratlan szerkezet, amely lehetővé teszi viselője számára, hogy különböző idegen
alakokat öltsön fel. Ez úgy
lehetséges, hogy az omnitrix
idegen DNS-t használ. Kezdetben csak tíz űrlény alakja
elérhető, de véletlenszerű átalakulásokkal
feloldható a többi is.
Az omnitrix képes kívülről is begyűjteni új DNS-mintákat, ha valamilyen lény
hozzáér. Tízezer ilyen genetikai mintát
képes tárolni. Ha használója gyakorlatlan,
csak pár percig maradhat űrlény alakban,

mert utána az óra lemerül. Az omnitrix
elég szeszélyes, néha teljesen mássá alakít, mint amit eredetileg szerettünk volna.
Létezik azonban egy irányítókód, melynek segítségével csak elég rágondolni az
adott idegenre, és máris átváltozunk. Így
hatékonyabb a harc, és gyors alkalmazkodást tesz lehetővé. Sőt, akár
örökre egy idegen testben
maradhatunk.
A most megjelent Az
Omnitrix hálójában című
könyvben két fantasztikus, új kaland vár Benre
és családjára, akiknek
ezúttal a sivatagba vezet
az útjuk, távol a sok zsivajtól, üdülésre vágyva.
Pihenésre ugyan nem
sok idejük marad, ám
a világot így is sikerül
megmenteniük.
Azok közül, akik
az alábbi kérdésre
helyesen válaszolnak, kisorsolunk
egy értékes ajándékcsomagot a M&C
Publishing Kft. jóvoltából. A megfejtéseket a web@ujbuda.hu e-mailcímre várjuk
legkésőbb június 30-áig. A tárgyban tüntessék fel: Mintatvben – megfejtés.
KÉRDÉS: A Kölyökparadicsom milyen nyá-

ri tábort szervez és hol?
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II. Goldance Kupa

TÁNC

Ruhaköltemények, latinos pezsgés
Egy táncverseny mindig izgalmas és
látványos esemény, nemcsak a résztvevőknek, hanem a közönségnek is.
Ott a sok gyönyörű, hosszú, fodros
ruhaköltemény a standard táncokhoz,
a latinhoz pedig a rövid, testre feszülős, élénk színű öltözék. És persze a
vérpezsdítő ritmusok a mozgás öröme
mindenkit elcsábít.
Így volt ez május végén, a második alkalommal megrendezett hivatalos klubközi
táncversenyen is a Goldance Kupa Táncfesztiválon a Hauszmann Alajos utcai
Gabányi László Sportcsarnokban.
A rendezvény párhuzamosan zajlott
két pályán, telt ház és lelkes közönség előtt.
A nézők sokszor már a parkettpróbák alatt
is hangosan biztatták kedvenc párosaikat.
A délelőtt még a tánciskola kupájával telt,
az igazi nagy versengés délután kezdődött.
A II. Goldance Kupa Táncfesztivált Molnár Gyula polgármester nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket.
Az éjszakába nyúló rendezvényen
sok versenyszámban (gyermek, ifjúsági,
junior I. és II., felnőtt, külön a standard
és külön a latin táncok) mérték össze
tánctudásukat a benevezett párok. Az
eredmények közül a két legnagyobb érdeklődésre számot tartó versenyszámot
emeljük ki:
Felnőtt standard versenyszámban
1. helyezett páros: Havasi Attila–Koncz

Jubileumi kulturális-közösségi eseménysorozat

CIVIL

Fürjes Viktória
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A koreográfia volt a siker kulcsa a Goldance Kupán

Gabriella; 2. helyezett: Beszedics Ferenc–Lőrincsik Tünde; 3. helyezett: Bálint Bence–György Marcella. Felnőtt latin
versenyszámban 1. helyezett: Hamerli

Bálint–Borbély Diána; 2. helyezett Katona
Szabolcs–Jancsik Andrea; 3. helyezett Szekeres Péter–Igaz Ivett.

Rózsa Melinda

MAROSVÁRI AZ ÚJBUDA GALÉRIÁBAN

20 éves az Albertfalvi Napok
Az Albertfalvi Közösségi Házban jubileumot ünnepeltek. Most azonban
nem a ház születésnapját, hanem az
Albertfalvi Napok rendezvénysorozat huszadik évfordulóját. A minden
évben megrendezett városrészi
napokon különleges programokkal
készültek a szervezők, melyek között
megtalálhattuk a kulturális, a gyerekés a szórakoztató műsorokat is.

Marosvári György festőművész Önszembesítés II. című kiállításának képeiben gyönyörködhettek azok, akiknek valamilyen elintézni valójuk akadt a Polgármesteri Hivatalban. A művész
különböző életszakaszaiba nyerhettek bepillantást az érdeklődők a fotorealisztikus képek
tanulmányozása során. Harminc évet ölel fel az anyag Marosvári pályafutásából, téma szempontjából azonban ennél sokkal többet, hiszen például egy régi családi fotóból készült kép a
művész nagyszüleit ábrázolja.

Breczkó Péter
tűzzománctárlata

Csuhainé Nagy Zsuzsanna a közösségi ház vezetője (jobbról) sokat tett a közösség fejlődéséért

rumon, az AKH Gesualdo Kamarakórus
hangversenyt adott a Szent Mihály-plébániatemplomban, a fiatalok pedig jubileumi focikupán vehettek részt. A hétvégén a nyugdíjasokból szerveződött Tarka
Színpad adott elő egy vidám darabot,
majd a gyerekek nagy örömére a Fabula
Bábszínház Mazsola a malac történetét
adta elő. A szombati gálaműsor alkalmával a Petőfi Musical Stúdió népszerű
musicalslágereit hallgathatta a közönség,
a rendezvény fő vendégeként pedig Paya
Bea tartotta meg fantasztikus hangula-

tú lemezbemutató koncertjét „Egy szál
ének” címmel.

Az Őrmezei Közösségi Ház Kő-tár-Lat Galériájában
június 30-áig látható Breczkó Péter tűzzománctárlata.
A Veres Szabolcs hangkompozíciójával illusztrált
Tűzhang című kiállítást az emberi kapcsolatok
különlegesen érzékeny látásmódja ihlette. Szesztay
András önkormányzati képviselő – maga is iparművész – azzal nyitotta meg a tárlatot, hogy ezek az
alkotások rendkívüli precizitással komponált formában kerültek a közönség elé. Minden momentumnak szerepe van, a képkerettől az egyedi kellékekig.
Kiemelte, hogy az Újbudán alkotó Breczkó Péter
érdekes ellentétpárokra építi művészetét, hihetetlen
finomsággal kezeli a régi tárgyakat, legyen szó akár
egy kidobott ajtóról, vagy kiszolgált microchipekről.

T. D.

III. APÁK NAPJA
június 21.

A Feneketlen-tónál 10 órától a JÓL-LÉT Alapítvány
szervezésében: zenés gyerekműsorok, pelenkázóverseny, sportversenyek,
kézműves-foglalkozások
szakmai programok.
Gerendás Péter-koncert.
Meglepetés sztárpár!
www.jol-let.com

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
1117 Bp., Fehérvári út 24., T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54., T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18 Sz: 9–14

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
•
•
•
•
•

KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT

-10%

!!!

ÚJ 
!!!

Az Albertfalvi Polgárok köre a környező civil szervezettekkel együtt húsz évvel ezelőtt kezdte szervezni a környéken
élőknek szóló városrészi napokat, a rendezvény évről évre egyre népszerűbb lett.
A jubileumi eseményt Veresné Krajcár
Izabella alpolgármester asszony nyitotta
meg, aki elmondta, Albertfalvának különleges atmoszférája és összetartó közösségei vannak, és soha nem költözne
el ebből a városrészből. A következőkben
Szesztay András, a Kulturális Bizottság
elnöke mutatta be Albertfalva művésztanárainak és tanítványainak kiállítását,
melynek során Pertl Evetke, Sajtos Gyula
és Ürmös Péter grafikáit és kisplasztikáit
méltatta az iparművészként is tevékenykedő önkormányzati képviselő.
A kiállítás-megnyitót az AKH Opera- és dalstúdiójának ünnepi koncertje
követte, melyen Örök szép melódiák című összeállításukat hallhatta a jelenlévő közönség. A közösségi ház vezetője,
Csuhainé Nagy Zsuzsánna elmondta, a
rendezvénysorozat hat napján minden
korosztálynak igyekeztek színes programokkal kedveskedni. Az idősek részt
vehettek a 60+ programot bemutató fó-

HIRDETÉS
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BRITANNICA ANGOLNYELVŰ
NEMZETKÖZI ÁLT. ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM
Angol nyelvü és tantervű
oktatás 8–18 éves diákok
részére elérhető áron
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, korrekt ügyintézés
megbízástól szerződéskötésig. 15 éve folyamatosan felkészült munkatársakkal az ingatlanpiacon.
315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu,
amadex@amadex.hu.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket.
www.banalp.hu, 361-4287.
NAPFÉNYES otthonomat eladom 25 M Ftért. Kertes, déli fekvésű családi ház (ikerházfél)
Budafokon, csendes, aszfaltos mellékutcában, jó
közlekedéssel. Ingatlanosok, ügynökök kíméljenek. 06/70/304-1500.
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán, többgenerációs, kertes, családi ikerház mindkét része eladó.
Ára egyben: 47 900 000 Ft. Tel.: 06/20/548-5705.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
tagja keres-kínál évtizedes tapasztalattal eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenergetikai tanúsítást is. Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
ELADÓ a XI. kerület Karolina úton, 64 nm-es,
felújított, cirkós, I. emeleti, 1982. évi építésű, KNy-i fekvésű téglalakás. Irányár: 25 M Ft.

BÉRLEMÉNY
GAZDAGRÉTEN Regős u. 8–13. társasház bérbe ad 3 db 36 nm-es üzlethelyiséget. Érdeklődni a
06/30/821-3755-ös telefonszámon lehet.
ULÁSZLÓ utcai, harmadik emeleti, 64 nmes, másfél szoba hallos lakás irodának kiadó.
06/30/261-3519.

Angol anyanyelvi tanárok; Alacsony osztálylétszám; Családias környezet; Magyar nyelv,
irodalom és történelem órák igény szerint;
Cambridge-i Nemzetközi Érettségi
A SZEPTEMBERI BEIRATKOZÁSHOZ
JELENTKEZZEN MOST!
www.britannicaschool.hu
contact@britannicaschool.hu
Tel: 466-9794

XI. KERÜLETBEN 8 éve működő fagylaltozó
bérleti joga teljes berendezéssel eladó. Érdeklődni:
06/20/412-9877.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, pótvizsga-felkészítés minden szinten, referenciákkal. 250-2003,
06/20/934-4456.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak.
06/20/380-2039.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól. 06/20/959-0134.
MATEMATIKA, ábrázológeometria oktatás
tanárnőnél, középiskolásoknak, egyetemistáknak.
06/30/264-4889, www.tetamatek.hu.
ANGOLTANÍTÁS, pótvizsgára felkészítés fiatalosan, lendületesen, hatékonyan Gazdagréten.
06/70/325-3760.
ANGOLOKTATÁST vállal diplomás tanárnő
Kelenföldön. Tel.: 277-3316, 06/30/350-0554.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal.
359-5033, 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül,
szakszerű gépi tisztítással. Fábián István tel.:
06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, dugulás-elhárítás, műszeres csőrepedés keresése, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató,
kerti csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi
fűtés, vízvezeték, gázvezeték szerelése, javítása,
ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés.
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés,
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/9261533.
VILLANY-, vízszerelés. Ingyenes kiszállás.
Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos
konyhák javítása. www.villansukein.uw.hu,
tel.: 06/70/235-6644, 203-2225.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása,
cseréje garanciával. Balázs János épületgépésztechnikus. Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

LAKÁSSZERVIZ
AJTÓ-ABLAK DOKTOR! Nyílászárók javítását, szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos: 06/30/962-8704.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, rovarhálót. 370-4932.
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SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
SZOBAFESTÉST, csempézést, kőművesmunkát, vízvezeték-szerelést vállalunk.
06/30/975-0053, 226-2527.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
FESTÉS, tapétázás, mázolás, parkettacsiszolás,
lakkozás, burkolás. Kisebb munka is.
06/30/232-8732.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-,
gipszkartonszerelést, csempézést vállal kisiparos
garanciával, azonnalra is.
202-2505, 06/30/251-3800.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 310-4116,
06/30/281-1457.
LAPOS TETŐK szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, reluxák, szalagfüggönyök, roletták készítése, javítása,
cseréje garanciával. 280-5081, 06/20/354-0518,
06/30/211-9730, 06/70/381-0931.
LAMINÁLT PADLÓZÁST, parkettázást, csiszolást, lakkozást, szalagparkettázást, hajópadlózást
minőségi kivitelben vállalok.
Tel.: 06/30/522-1595.
TETŐ víz- és hőszigetelése, épület-hőszigetelés,
garázs-, terasz szigetelést vállal a 19 éve működő
VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
KLÍMABERENDEZÉSEK forgalmazása, telepítése, karbantartása. Hétvégén is. 5 év garanciával.
06/30/912-9647.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! Tel.:
06/20/410-6393.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés.
Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
TV-, RÁDIÓ-, VIDEÓJAVÍTÁSOK. Zalai Péter
okl. elektromérnök. 319-5762, 06/20/968-2527,
XI., Kamilla u. 3.

TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet
biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki
háttérrel, valamint többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu ,
info@kozoskepviselo.hu,
302-3257, 06/70/426-4420, 06/70/338-6723.
FAKIVÁGÁS, gallyazás, elszállítás. Tel.: 06/70/
300-7470.
KÖLTÖZTETÉS 50%-kal olcsóbban! Ingyen
dobozokkal. Hétvégén is. 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5 x 2 x
2 m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról.
Tel.: 395-1217, 06/70/316-1533, Sziráki.
KLÍMASZERELÉS, szezonkezdő karbantartás, gombátlanítás, értékesítés, szaktanácsadás.
06/70/297-1415.
VÉGZŐS egyetemista kertépítők vállalnak
kertépítést, kertgondozást, öntözőrendszereket,
térkövezést, fakivágást. 06/30/907-5948.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Tel.: 2035431, mobil: 06/30/553-7947.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016.
FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fájdalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfájáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.
DR. KARAGEORGIU LEFKI reumatológus
előjegyzés telefonon 337-2238, kedd–csütörtök
15-18 óráig, szerda 9–12 óráig.
BELBUDAI házi gyermekorvosi praxis 2010.
májustól eladó 830 fő TEK-el. 06/20/916-6966.

RÉGISÉG, KÖNYV
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok nagyés kisméretű festményeket, bútorokat, porcelánokat, bronz-, márvány-, faszobrokat, ezüsttárgyakat, antik órákat (hibásat is), szőnyegek, könyveket, teljes hagyatékot. Első vevőként legmagasabb
árat készpénzben, helyszínen fizetek. Díjtalan
kiszállás. Tel.: 201-6188, 06/20/323-4104.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő. Legmagasabb vételáron vásárol koloniál és mindenféle bútorokat,
festményt, zongorát, porcelánt, órákat, teljes hagyatékot, lakások felszámolását kiürítéssel együtt.
Hívjon minket: 281-2875 vagy 06/30/324-4986.

GONDOZÁS
GYERMEKFELÜGYELET Gazdagréten, hétvégén és ünnepnapokon is. 06/70/325-3760.
NEMZETKÖZI Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület keres családokat, házaspárokat
nevelőszülői feladatra. Érdeklődni: gyermekment
o2009@freemail.hu, tel.: 06/30/520-5087.

SZOLGÁLTATÁS

TÁRSKERESÉS

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 4039357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjelző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel,
lélekkel.
Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú, veszélyes
fa, ágankénti lebontással való kivágása. 06/20/485-6547.
IPARI alpinista munkák, professzionális fakivágás kötéltechnikával, galambmentesítés, stb.
Tel.: 06/30/907-5948.

ÉRTELMES időtöltésre (színház, kirándulás, stb.) budai barátnők fiatalos szemléletű férfipartnert keresnek 70 éves korig.
E-mai: lepes.valtas@freemail.hu.
60 KÖRÜLI értelmiségiek kiránduló társaságát
bővítenénk. E-mail: leni58@freemail.hu.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06/20/575-7435.
ÁLTALÁNOS iskola tanító – német tanárt keres. E-mail: igazgato@teleki-xi-bp.sulinet.hu.
KERÜLETI munkára belső postaládás reklámanyag terjesztőt felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.

ÁLLÁSKERESÉSI-, pályaorientációs karrier
tanácsadás. 06/20/389-1189,
www.karriermuhely.hu.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
ANGOL tinitábor Kelenföldön. Anyanyelvi
oktatók. Időpont: július 20–31. Ár: 14 000 Ft.
Érdeklődni: 06/20/969-8412. A tábort a Kelenföldi
Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitnesslépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
PIANÍNÓK árengedménnyel! Hangolás, javítás.
209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.
MILITARIA jellegű gazdagréti üzlet-iroda berendezése, árukészlete (bajonett, sisak, kitüntetés,
könyvek stb.) betegség miatt egyben és külön is
olcsón eladó, bérleti joga ingyenesen átvehető.
06/20/333-1477, 226-4539, adria2@t-online.hu
KÁRTYÁMBAN a jövőd, én vagyok a jósnőd.
06/70/251-2506.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Újbuda 11.
Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
XI. kerület Igmándi
út–Neszmélyi út és
Menyecske utca 14–16. zárt-őrzött
parkoló üzemeltetése címmel
ELVÉGZENDŐ FELADAT: a Budapest XI. kerület

Igmándi út–Neszmélyi út és Menyecske utca
14–16. közterület használatba vétele zárt-őrzött
parkoló üzemeltetése céljából az alábbiakban felsorolt feltételekkel: a használatba adott területen
a zárt-őrzött parkoló üzemeltetése és az üzemeltetéshez szükséges eszközök (meglévő eszközök
átvétele az előző üzemeltetőtől) beszerzése a
pályázó feladata. A két helyszín külön-külön
is megpályázható! A HASZNÁLAT IDŐTARTAMA:
2009. év július hónap 01. napjától 2010. év február
hónap 28. napjáig tartó határozott időre szól. A
használatba adott Budapest XI. kerület Igmándi
út – Neszmélyi út által határolt területen 125 db
parkoló után, illetve a Menyecske u. 14–16. területen 55 db parkoló után kell használati díjat fizetni melynek induló összege a 2008. évben meghatározott: nettó 2 000.-Ft/parkolóhely/hó. A
pályázatok elbírálásánál a fő szempont a megajánlott használati díj mértéke. A díjat a kiállított
számla ellenében a tárgyhó 10. napjáig – előre
- az ÚJBUDA 11. Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak kell
megfizetni. Használó a használati díjat a terület
tényleges használatára, illetve a területen elhelyezett tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
köteles megfizetni. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. 06. 28. A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK
MÓDJA: Személyesen vagy postai úton, az alábbi
címre: Újbuda 11. Nonprofit Kft. 1111 Bp. Szent
Gellért tér 1–3. A helyszínek megtekintéséhez
időpont-egyeztetés: 06-30-621-21-07

A SZÍNVONALAS OTTHON
• Exkluzív lakások a XI. kerület szívében választható
kialakítással, 2009. őszi átadással
• Formabontó építészeti megoldások
• Kitűnő elhelyezkedés
- Móricz Zsigmond körtér, Gellért-hegy közelsége
• Kiváló tömegközlekedés és intézményi infrastruktúra
• Lakások 30 millió Ft alatt

Értékesítési tanácsadónk az alábbi
elérhetőségeken várja Önt:
Értékesítési iroda:
Budapest XI., Október 23. u. 1.
megyeri.olga@simplonudvar.hu

Telefon: 06 1 466 6000
Fax: 06 1 466 6600
www.simplonudvar.hu

A készülő lakások és a bemutatótermünk időpont-egyeztetés után megtekinthető.
Simplon_Inz_282x209_4_6_DTP.indd1 1
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Közvéleménykutatás az időskorúak életéről

Ötezer kedvezménykártya
Június elején második
alkalommal ülésezett
az Újbudai Idősügyi
Tanács, amelynek tagjai
kibővültek a történelmi
egyházak képviselőivel.
Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester tájékoztatta a tanácsot a 60+
program, valamint az
erre épülő európai uniós
összefogással megvalósuló
Q-Ageing projekt állásáról. A 60+
program sikerét mutatja, hogy
immár közeledik az 5000. kedvezménykártya átadása. Ennek meg-

felelően több újdonságról tájékoztatott Veresné Krajcár Izabella,
amelyek között a hírlevél is szerepelt. A tájékoztató kiadványokkal

a 60+ klubokban, a közösségi házakban, illetve az önkormányzat
ügyfélszolgálatain találkozhatnak
az érdeklődők. Az alpolgármester
bejelentette, hamarosan megnyí-

lik a 60+ programközpont a TIT
épületében, ami klubhelyszínként
és tájékoztató központként egyaránt szolgál.
Az Idősügyi Tanácson
elhangzott, hogy az önkormányzat megbízásából a
TÁRKI közvélemény-kutatást végez a 60+ programhoz kapcsolódóan, június
13. és augusztus 7. között.
A kutatók összesen ezerkétszáz embert keresnek
fel, elsőként telefonon,
majd személyesen. A
TÁRKI munkatársai félórás beszélgetés keretében teszik fel kérdéseiket,
az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával. A személyes beszélgetésre bárhol sor kerülhet, így
a 60+ klubokban, vagy bármilyen
más, közösen kiválasztott helyen.
Sz. A.

60+ PROGRAMAJÁNLÓ
JÚLIUSI
TÚRAPROGRAMOK
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Budai-hegyek: Normafa–Csacsi
rét–Virág vgy.–Budakeszi. Találkozó: 8.45 Moszkva tér 61-es vill. mh.
Túravezető: Bartha Gyula 206-3854
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
Budai-hegység: Diósd–Kőfejtő–
Újliget–Kőbányában levő lovarda
és gombapincék–Törökbálint. Találkozó: 8 óra, Móricz Zs. körtér 33as busz v.á. Túravezető: Galló Péter
06-70-3913818

JÚLIUS 11., SZOMBAT
Budai-hegység: Szépjuhászné–Hárshegyi körút–Hűvösvölgy. Találkozó:
8.45 Moszkva tér 61-es vill. mh. Túravezető: Bartha Gyula 206-3854

JÚLIUS 18., SZOMBAT
Budai-hegység: Normafa–Libegő–Szépjuhászné. Találkozó: 8.45
Moszkva tér 61-es vill. mh. Túravezető: Bartha Gyula 206-3854

JÚLIUS 12., VASÁRNAP
Visegrád: a Palotajátékok ingyenesen
megtekinthető programjai. Találkozó:
8.20 (ind. 8.35) Újpest Városkapu VOLÁN p.u. Túravezető: Mógor Gabriella
06-70-3808870

JÚLIUS 25., SZOMBAT
Budai hegység: Fenyőgyöngye–
Reptér–Hűvösvölgy. Találkozó:
8.45 Batthyány tér HÉV v.á. Túravezető: Bartha Gyula 206-3854

JÚLIUS 11., SZOMBAT
Vác: városnéző séta.
Találkozó: 8.45 Nyugati p.u.
pénztárak. Túravezető: Soltész
Ferencné 06-70-5720184

TERMÉSZETJÁRÁS
Az Olajipari Természetbarát SE szerdai nyílt túrái. Találkozó: 7.20-kor a
Moszkva téri óra alatt. Túravezető:
Kremser Ferenc 06-30-560-8042
A Természetvédők Turista Egyesületének szerdai nyílt túrái. Találkozó: 9 órakor a Moszkva téri óra alatt. Túravezető: Haász Albertné (Tel.: 319-4265)

A projekt az Central Europe Programban az Európai Unió és a
Magyar Köztársaság társﬁnanszírozásával valósul meg

Milyen életet
szeretnénk
élni 60 felett?

A TÁRKI munkatársai az alábbiakkal rendelkeznek:
 Megbízólevél, amelyet Molnár Gyula polgármester ír alá
 Felkérő levél a TÁRKI-tól
 Fényképes TÁRKI-s igazolvány
 Személyi igazolvány
 Köszönő kártya

Jogpont
Újbudán

Az országban összesen
141 helyen működik olyan
jogsegélyszolgálat, ahol
térítésmentesen segítséget
nyújtanak a munkavállalóknak, pályakezdőknek és
vállalkozóknak munkaügyi,
társadalombiztosítási és
vállalkozóvá válással kapcsolatos ügyekben.
A JOGPONT elindításától azt
várják, hogy csökkenjen a bírósági ügyek száma, így rövidebbé
válhat az ilyen ügyekre fordított
idő, és kevesebb költség merül
fel az ügyfelek számára.
Újbudán a JOGPONT a Tétényi út 100/C alatt működik,
ahol dr. Antalffy Gábor várja a hozzá fordulókat minden
kedden 14.30 és 16.30 között.
Konkrét jogi tanácsot csak
személyes ügyfélfogadáson
adnak. Előzetes bejelentkezés
nem szükséges, az ügyfeleket
érkezési sorrendben fogadják.
Telefonon csak az ügyfélfogadási rendről, a JOGPONT
helyszín megközelíthetőségéről
adnak felvilágosítást munkanapokon 8–16:30 között a 06/1/
321-6673-as telefonszámon. A
hálózatról az interneten a jogpont.hu. lehet többet megtudni.
A JOGPONT Hálózatot a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Társadalmi Párbeszéd Központja hozta létre 2009 februárjában.
A szolgáltatás európai uniós
forrásból, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.

Sport, kultúra és társasági élet

60+ klubok már öt
helyen a kerületben
Sportprogram, kerti beszélgetés
szalonnasütéssel, vagy éppen
sakkparti – öt, kerületi idősek
napközi otthona vált nyitott
intézménnyé, amikor nemrég
átalakított nyitva tartással 60+
klubok beindítását segítette elő.
A kerület idősek napközi otthonai
bekapcsolódtak a 60+ programba.
Megnyíltak a 60+ klubok, amelyek
minden, kedvezménykártyával
rendelkező újbudai lakost várnak.
A hét minden napján hosszabbított nyitva tartás van valamelyik
idősek otthonában, vagyis az adott
napközi délután négy és este hét
óra között 60+ klubként működik.
Az egyesített szociális intézmények vezetője, Nagy Aranka
lapunknak elmondta, ugyan a
napközi otthonok fő feladata a szociális ellátás biztosítása, örömmel
vesznek részt a 60+ programban
azzal, hogy baráti társaságoknak
szabadidős elfoglaltságokkal, társasjátékokkal, sportolási lehetőséggel, esetleg pusztán egy megfelelő
helyszínnel segítenek programjaik
megtartásában. Azaz minden kezdeményezésre nyitottak, legyen
szó akár egy kerti sütögetésről,
akár diavetítésről, vagy sakkparti helyszín biztosításáról. Mivel a

m. g.

hatvan felettiek ritkán engedhetik
meg maguknak, hogy étterembe,
illetve költséges szórakoztatóközpontokba járjanak, társaságot is
nehezebben szerveznek, helyszín
híján. Ezt szeretnék orvosolni a
60+ klubokkal. A szakember kiemelte: rendszeresen tájékoztatják
a kerületben élőket azokról a programjaikról, amelyek a 60+ kártyás
kerületiek számára is nyitott, nem
csupán a tagjaiknak.
Ráadásul a Gyalogló klubok
oktatással együtt kímélő, az egészségmegőrzését segítő, érdekes
sportolási lehetőséget biztosítanak.
Két napközi, a Kisújszállás utcai
klubból sík terepen, míg a Bocskai útiból a Gellért-hegyet célzó
gyalogtúrákat indítanak, miután
a sífutás szárazföldi változataként
is felfogható gyaloglás technikáját,
és a bot használatát megtanulták a
klubba járók.
A kerületi idősek 7 napközije
egyébként számos hagyományos
programot tart, ilyen az évtizedes múltra visszatekintő Juniális,
amelyen idén kettőszázhúsz vendég jelent meg a Tranzit Art Cafe
teraszán, ahol Ruttkai Bori és barátai szólaltattak meg nosztalgikus
dalokat új köntösben.
Sz.A.

Egyesített Szociális Intézmények / 60+ klubok nyitva tartása
Helyszín

Hétfő

Budafoki út 12.

Kedd

Szerda

Csütörtök

16–19 óráig

Keveháza u. 6.

16–19 óráig

Kisújszállás u. 10.
Gazdagréti tér 1.

Péntek

16–19 óráig
16–19 óráig

Bocskai út 43–45.

16–19 óráig

Újbuda Önkormányzata 2009-ben is szeretné köszönteni azon polgárait, akik
legalább fél évszázada élnek, dolgoznak a kerületben, vagy most ünneplik
arany- vagy gyémántlakodalmukat. Idén azon kerületi lakosok jelentkezését
várjuk, akik az alábbi években – 1934, 1939, 1944, 1949, 1954, 1959 – kötöttek
házasságot kerületünkben, vagy ebben az időben költöztek a XI. kerületbe,
vagy szerezték meg képesítésüket.

Évtizedek Újbudán
Kérjük, hogy legkésőbb 2009. augusztus 20-áig az alábbi kérdőív kitöltésével
jelentkezzenek a következő címen:

Tisztelt 60 év feletti újbudai lakosok!
Újbuda Önkormányzatának megbízásából a TÁRKI
közvélemény-kutatást végez a 60+ program keretén belül
június 13-a és augusztus 7-e között.
A kutatók összesen 1200 embert keresnek meg, elsőként
telefonon, majd személyesen. A TÁRKI munkatársai egy
félórás beszélgetés keretében teszik fel kérdéseiket, az
adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával.
A személyes beszélgetésre bárhol sor kerülhet, így pl. a 60+
klubokban, vagy bármilyen más közösen kiválasztott helyen.
A 60+ program keretében zajló felmérés célja a 60 feletti
generáció igényeinek, elvárásainak megismerése.

Ingyenes jogsegélyszolgálat munkaügyi
kérdésekben

ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN 2009

Újbuda Önkormányzata, Sajtó osztály, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Elektronikusan a www.ujbuda.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni,
vagy e-mailben az evtizedek2009@ujbuda.hu címen az alábbi kérdések megválaszolásával!

A JELENTKEZŐ NEVE:
A JELENTKEZŐ ÉRTESÍTÉSI CÍME:
A kutatásról, a kérdezőbiztosokról érdeklődni lehet
Beer Tünde budapesti
instruktornál (telefonszáma:
06-30/275-7256) vagy Németh
Valéria országos vezető instruktornál (telefonszáma: 309-7686;
06-30/351-3994.).
Kérjük, hogy segítse a kutatást,
és ha módja, ideje engedi,
fogadja az Önnél bejelentkező
kérdező munkatársakat.

A jelentkező esetleges e-mailcíme:
A JELENTKEZŐ TELEFONSZÁMA/EGYÉB ELÉRHETŐSÉGE:
Mely eseményről kér oklevelet? (csak egy jelölhető meg!):
1. Házassági évforduló:
A házastárs neve:
Házasságkötés éve:
2. Képesítés
Képesítés típusa:
Szerzésének éve:
3. A kerületben él:
A költözés éve:
Megjegyzés (Kérjük, írja le pár mondattal,
hogy miért kötődik kerületünkhöz, milyen
meghatározó élmények fűzik Újbudához):
A jelentkezés dátuma:
Aláírás (postai jelentkezés esetén):

(A vastag betűs részek kitöltése nélkül a jelentkezést nem tudjuk elfogadni!)

A 60+ kártyatulajdonosok
folyamatosan emelkedő száma
is mutatja: nem csak a húszéveseké a világ. Már hírlevél is tájékoztat a kedvezménykártyákkal
igénybe vehető lehetőségekről.
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