
szert, mely körülbelül 38-40 százalékos 
nyereséget jelent. 
 – Beszéljünk arról, hogy itt 7,5 mil-
liárdnyi vagyon keletkezett, ezen a területen 
5,5 milliárdos értékű fejlesztés zajlott, a ke-
rületiek és a budapestiek is kaptak egy köz-
parkot, amely nem közpénzből készült el 
– mondta lapunknak a polgármester. – Me-
lyik önkormányzatnak lenne erre pénze ma 
Magyarországon? Beszéljünk arról, hogy a 
Lágymányosi Spari Kajak-Kenu szakosztá-
lya a legnagyobb utánpótlás-nevelő a fővá-
rosban, 30 éve vannak az öbölben. Eddig 
egy rozoga kis épületben voltak, ami árterü-
leten állt, évente elöntötte a Duna. Az Öböl 
XI. Kft. térítésmentesen 2006 áprilisában  
átadott nekik egy új, majdnem 1000 nm-es  
építészetileg is nagyszerű épületet óriási te-
rasszal, csónaktárolóval, irodával 150 gye-
rek öltözésére alkalmas öltözőkkel. Kaptak 
egy kompletten felszerelt konditermet, egy 
műfüves focipályát, gumival burkolt futó-
pályát a parkban, kikötőt-sólyapályát és egy 
kilátót. De menjünk ki bármelyik egyszerű 
hétköznap délután az Új Öbölbe, és láthat-
juk, hogy sétálnak, beszélgetnek, pihennek 
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Szentimreváros, 
a történelmi 

városrész

Gazdagrét, Lágymányos, Őrmező, Kelenvölgy, Kelenföld, Sasad-
Sashegy, Gellérthegy, Albertfalva… és Szentimreváros
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Újbuda városrészének új elnevezését 
azt követően, hogy a javaslatot két évvel ezelőtt egyszer már elutasí-
totta. Az előterjesztést Jankó István önkormányzati képviselő, a Fidesz 
kerületi szervezetének elnöke kezdeményezésére fogadta el Újbuda 
képviselő-testülete, legutóbb ez év tavaszán, bízva abban, hogy a Fővá-
ros Közgyűlése is méltányolja a kérést. Lapunk, az Újbuda fejlécé ben 
már másfél éve megelőlegezte a közgyűlés döntését...

Részletek a 2. oldalon

Szüreti mulatságEgyházak és civilek

mellékletünk a 9–12. oldalon

Mellékletünk fókuszában az 
egyházak és a civil szervezetek, 
valamint az általuk végzett sok-
rétű társadalmi tevékenység áll.

beszámolónk a 7. oldalon

Az AKH idén is megrendezte 
szüreti vigasságát. Kövér fala-
tokkal és remek borral várta 
a szórakozni vágyókat.

Az „Egyenlő esélyek mindenki 
számára” európai év Újbudán 
is gazdag és elgondolkodtató 
programokínálattal szolgál.

program a 8. oldalon

Egyenlő esélyek

Taroltak a magyar lányok a formációs 
akrobatikus rock and roll csapat vb-n, 
szeptember 25-én. A svájci világver-
senyen ugyanis két aranyérmet és egy 
ezüstöt szereztek a mieink.

Tizenhat magyar lány megmutatta a vi-
lágnak, hogy formációs akrobatikus rock 
and rollban nincs jobb náluk. Persze ezt 
mára saját szemünkkel is láthattuk, hiszen 
Újbuda szabadtéri nagyrendezvényein 
nem egyszer elkápráztattak már bennünket 
tudásukkal. Sőt, testvérvárosainkban ők is 
viszik jó hírünket, számtalan fellépés bizo-
nyítja, hogy szeretik és visszavárják őket. 
A budapesti Ricsajok Musztáng csapata 
ugyanis magabiztos győzelmet aratott a 
svájci Schaffhausenben megrendezett vi-
lágbajnokságon. Lányaink ezt a vb-aranyat 
megfejelték egy junior világbajnoki cím-
mel, és ugyancsak a juniorok között egy 
ezüstéremmel. Mindkét világbajnok ala-
kulat felkészítő edzője Horváth Veronika 
volt. – Katartikus élmény volt részese lenni 
ennek a sikerdömpingnek, ugyanakkor 
tisztában vagyok azzal is, hogy mostantól 
mindenki minket akar majd legyőzni. De 
egyelőre nem foglalkozunk ezzel – mondta 
a győztes csapatok edzője. Az ezüstérem a 
cseheké lett, míg a bronzérmet a horvátok 

érdemelték ki. A Ricsajokon kívül a junior 
kategóriában a budapesti Supergirls Musz-
táng együttese lett világbajnok, megelőzve 
az ajkai Twelve Girls Dinamic csapatát. A 
mostani győzelmeknek köszönhetően Ma-
gyarország jövőre 6-6 csapatot indíthat a 
világbajnokságon. 

folytatás a 20. oldalon

Újbuda is büszke rájuk

Világbajnok lányok

KIRAKAT GALÉRIA

Közösségi fejlesztések 
magánpénzből

Eddig, és nem tovább! – Molnár Gyula  
polgármester  az  Új Öbölben  rende-
zett  sajtótájékoztatón határozottan 
kiállt a főváros egyik legdinamikusab-
ban fejlődő városrésze, Újbuda érde-
kei mellett. 

– Megvédjük az Önkormányzatot és 
Újbudát az alaptalan, elvtelen és egy-
értelműen politikai típusú támadások-
tól. A továbbiakban Újbuda vezetősége 
nem kíván részt venni olyan számhá-
borúban, amelynek a kerület hitelének 
rontása a célja, és elutasítunk minden 
nem szakmai, hanem pusztán politikai 
támadást az ügyben.
 A polgármester elmondta, az ingatlan-
beruházást ellenőrző kerületi vizsgálat 
lezárult. Az ingatlanfejlesztés tisztessége-
sen és szakszerűen zajlott. Hozzátette, az 
Önkormányzat szándéka egyértelmű volt, 
melyet teljesített is, azaz a több évtizede 
lepusztult és elhanyagolt értékes ingatlan 
fejlesztésével szép területet hoztak létre, 
illetve a telek akkori értékét meghaladó 
módon az Önkormányzat bevételre tett 

az emberek, kerékpárosok róják a köröket. 
Egyre többen veszik birtokba ezt a különös 
adottságú, nagyon szép parkot, az egész 
területet. Igen, az ingatlanfejlesztő keresett 
az üzleten. De melyik ingatlanfejlesztőnek 
nem ez a célja? Miért baj ez, ha közben  
Újbuda közössége gazdagabb lett valamivel, 
amire az önkormányzatnak egyedül sosem 
lett volna ereje? 
 Újbuda Önkormányzatának képvise-
lő-testülete annak idején nem a kormány-
párti többség segítségével, hanem csak-
nem egyhangúlag, 28:1 arányban szavazta 
meg, hogy vágjunk bele, fejlesszünk: más 
pénzén a mi területünket, legyen a köz-
park a lakosságé. Akkor a képviselő-testü-
let ellenzéki oldaláról fel sem merült, hogy 
miért éppen azzal a vállalkozóval szándé-
kozunk együttműködni.
 Szomorúan látjuk, ha valakinek poli-
tikai céljai vannak azzal, hogy ezt a kerü-
letet lejárassa, ha a saját egyéni érdekei és  
politikai  karrierje fontosabb annál,  mint-
hogy egy sikeres, fejlődő kerület jó híre 
megmaradjon.

TR

Lágymányosi-öböl:  Elegáns pihenőpark, víziszínpad, sportlétesítmények és egészséges zöld terület. A beruházó fejlesztett, épített, parkosított a 
szerződés szerint a saját költségén. Nem vitt el semmit a városrésztől. Az öbölbeli park az újbudaiaké maradt, és nyitva áll mindenki számára.

Molnár Gyula: Tisztesség, szakszerűség, nyereség

Két kategóriában is nyertek: a Farkasréti szakosz-
tály lányai teljes egészében újbudai táncosok

Már látogatható az új közpark a Lágymányosi-öbölben 

A www.ujbuda.hu látogatóinak száma szeptemberben elérte a havi 80 ezer főt!

Az utóbbi évek egyik sikertörténete a Lágymányosi-öböl rekonstrukciója. Lapunk is sokszor foglalkozott az ügy előreha-
ladásával. A múlt héten meglepő események következtek be az öböllel kapcsolatban, mert Schneller Domonkos, fideszes 
önkormányzati képviselő büntető feljelentést tett az ügyészségen ismeretlen tettes ellen az öböl-beruházás kapcsán.  
Időrendben: az Ingatlanok Hasznosítását Vizsgáló Ideiglenes Bizottság, melybe a képviselő-testület delegált tagokat,  a 
nyáron elvégezte feladatát. A bizottság jelentését a szeptember 20-i ülésén a képviselő-testület elfogadta, a Fidesz és a 
KDNP képviselői nem szavaztak. Szeptember 24-én azonban a két frakcióvezető sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondták 
kifogásaikat.  Szeptember 26-án tette meg a fideszes képviselő a feljelentést. Szeptember 30-án a Lágymányosi-öbölben 
tartott sajtótájékoztatón a polgármester ismertette a vizsgálat eredményét és a kerület vezetésének álláspontját.

Összeállításunk a 4–5. oldalon.   

A Festészet Napja rendezvényeihez 
kapcsolódóan Újbuda kulturális 
városközpontjában, a Gellért tér és 
a körtér közötti üzletek kirakataiban 
elhelyezett műalkotásokból álló „vir-
tuális galéria” nyílik. A Festészet Napja 
újbudai rendezvényeit október 19-én 
10 órakor a Gellért téren nyitja meg a 
polgármester. Részletesebb informá-
ciók lapunk 16. oldalán.
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óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-
sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA országgyűlési kép-
viselő (MSZP, 16. választókerület) 
október 18-án 17–18 óráig tart foga-
dóórát az MSZP kerületi irodájában 
(Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányza-
ti képviselő (Fidesz) minden hónap  
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját  
16 és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla  
út 141.).

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJAI
Őrmező, Költők Parkja
Beszéljük meg! A párbeszéd napja 
Őrmezőn! Október 20-án 15 és 17 
óra között az MSZP helyi szerveze-
te, az önkormányzat szocialista ve-
zetői, a körzet országgyűlési és ön-
kormányzati képviselője szabadtéri 
fórumot szervez a Költők Parkjában. 
Szakértők bevonásával tájékoztató-
beszélgetések lesznek, kiemelten a 
távfűtés, a panelprogram és a met-
róépítés őrmezei vonatkozásairól. A 
szocialisták várják Őrmező érdeklő-
dő lakóit az óra előtt!

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 
209-3439 vagy a 20/471-4972. Nyitva 
tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, 
pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart a szokásos idő-
ben 15–17 óráig. Minden hónap el-
ső és utolsó szerdáján 15–17 óráig 
munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyes-
sel, adózással, nyugdíjazással kap-
csolatos tanácsadás. Minden hétfőn 
14 órától táplálkozási tanácsadás. 
Minden hónap első csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub műkö-
dik. Szeptembertől újra nyelvtanu-
lás! Minden héten hétfőn és szerdán 
8–9 kezdő és 9–10 óráig haladó angol 
nyelvtanfolyam indul.
Ingyenes internet elérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI., Bartók Béla út 61.) minden 
hétköznap 15 és 19 óra között várja az 
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerüle-
ti szervezetének elérhetőségei, és leg-
frissebb hírei új honlapunkon a www.
idf-buda.hu címet találhatóak. 
Dr. Tóth László ügyvéd minden hó-
nap első és harmadik hétfőjén 16 és 18 
óra között ingyenes jogi tanácsadást 
tart a pártszékházban.

A KDNP PROGRAMJAI
Fogyasztóvédelmi tanácsadás október 
16-án 17.30-tól. A KDNP iroda (XI., 
Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 
14–18 óra között várja az érdeklődő-
ket. Október 22-én a Szent Imre-szo-
bornál tartott megemlékezése után 
szeretettel várnak minden kedves 
érdeklődőt a KDNP XI. kerületi iro-
dájában.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI., 
Bartók Béla út 96.) a régebbi Magyar 
Fórum számok ingyen elvihetők. dr. 
Csigi Zsolt ügyvéd minden szerdán 
10–12 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelkisegély-
tanácsokat ad, és ingyenes önvédelmi 
oktatást tart minden korosztálynak. 
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mo-
biltelefonon.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtö-
kig 10–16, pénteken 10–13 óráig tart-
ja nyitva irodáját (XI., Bartók Béla út 
79.). Ugyanitt ingyenes szépirodalmi 
kiskönyvtár várja az érdeklődőket.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A XI. kerület gyógyszertári ügyele-
tét október 1-jétől december 31-éig 
a Fehérvári Gyógyszertár (1117 Bp., 
Fehérvári út 12.) látja el. 

  

Fogadóórák, programok

DEÁK ANDRÁS, Szentimreváros kép-
viselője (KDNP) minden hónap első 
keddjén 15–17 óráig tartja fogadóórá-
ját az Éghajlat Könyves Kávézóban 
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali aka-
dályoztatása esetén közvetlen munka-
társa, Téglásy Kristóf (06/20/261-8836) 
helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) október 11-
én 17 órakor tartja fogadóóráját, az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.) és október 25-én 17 órakor a 
Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND képv iselő 
(Fidesz) minden hónap első péntekén 
16.00–17.30-ig tartja fogadóóráját a 
Muzsikus Kávéházban, (Őrmező, 
Kérő u. 3.). Tel.: 06/70/9424-624.  
E-mail: junghausz.rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 

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

   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.

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
  Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-
főn, szerdán és csütörtökön 8.30–16, 
kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13 
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: 
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig. 
Pénteken zárva. 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.

ÚJBUDAI POLGÁRŐRCENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a Kisújszállás u. 6. szám alatt 
tevékenykedik. Tel: 209-3478. 

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

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófa helyzetek megoldásában 
az Újbuda Önkormányzat Polgári Vé-
delmi Kirendeltsége segítséget nyújt. 
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600 
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218 
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-
0078 (munkaidőben).

Bajnai Gordon, önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter is részt vett a 
Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ) elnökségi ülésén, 
az Önkormányzat Tanácstermében. 
A miniszter bemutatta a közeljövőre 
tervezett önkormányzati és területfej-
lesztési intézkedéseket, majd megte-
kintette az Ügyfélszolgálati Irodát is.

A TÖOSZ kibővített elnökségi ülésének 
díszvendége és előadója úgy fogalmazott, 
hogy a kétharmados törvények támoga-
tottságának parlamenti hiánya nem le-
het akadálya az önkormányzati rendszer 
reformjának. Felsorolta azokat az intéz-
kedéseket, amelyek segítségével szeretné 
javítani az önkormányzatok működőké-
pességét. Kiemelte a polgármesterek jog-
állásának erősítését, valamint a bizottsági 
rendszer kialakításának új szabályozását. 
Eszerint már az új önkormányzatok meg-
alakulásakor létre kell hozni a különböző 
bizottságokat. Sürgette a kötelező ágazati 
feladatok áttekintését annak érdekében, 
hogy az önkormányzatokra rótt felada-
tokhoz megfelelő források legyenek hoz-
zárendelve. Szólt arról is, hogy a kistérsé-
gek jelenlegi önkéntes társulásait bizonyos 
feladatok ellátására kötelezővé kellene 
tenni, mert így lehetne a kötelező felada-
tokhoz normatívákat telepíteni. Végül azt 
hangsúlyozta, hogy elsősorban nem a pár-
tokkal, hanem az önkormányzati szövet-
ségekkel akar egyeztetni, hiszen a dönté-
sek főként a helyi önkormányzatokat érin-
tik. Molnár Gyula, Újbuda polgármestere, 
a TÖOSZ elnöke reagálva a miniszteri 
beszédre elismerte, jó tudni azt, hogy a 

miniszter és a kormány továbbra is elkö-
telezett az önkormányzati reform mellett, 
ugyanakkor elmondta: az elmúlt 17 évben 
az önkormányzatokra hárított újabb és 
újabb forrás nélküli kötelező feladatok mi-
att a helyi önkormányzatok függetlensége 
és gazdasági autonómiája folyamatosan 
csökken. Ezért ma a működési típusú ki-
adások teljes összegét a települések több-
nyire csak saját tulajdonuk értékesítésével 
képesek előteremteni. 
 A reformlépéseket taglalva, szorgal-
mazta a képviselők számának differenci-

ált csökkentését, elsősorban Budapesten, 
illetve a nagyvárosokban, és a képviselői 
összeférhetetlenségi szabályok kiterjesz-
tését a közalkalmazottakra, valamint az 
intézményvezetőkre. Mint fogalmazott, 
azt a gyakorlatot is kerülni kell, hogy több 
közvetlen családtag is tagja legyen ugyan-
annak az önkormányzatnak. Beszéde vé-
gén ismét felhívta a figyelmet arra, hogy 
az önkormányzatoknak kell a reformok 
alakítóinak lenniük, különben csak el-
szenvedői lesznek azoknak.

B. L., www.ujbuda.hu/0710toosz

Miniszteri látogatás Újbudán

Bajnai Gordon miniszter és Molnár Gyula polgármester az újbudai okmányirodán

Bajnai Gordon a TÖOSZ ülésén

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta 
Újbuda városrészének új elnevezését 
azt követően, hogy a javaslatot két 
évvel ezelőtt egyszer már elutasította. 

Szentimreváros – mint dél-budai város-
rész – döntően az itt élő polgárok szívében 
élt és él. Kialakulására, megszületésére 
társadalmi tényezők és események hatot-
tak. A hajdani vincellérképző helyén, a 
Gellért-hegyen, a Ménesi úton 1939-ben 
nyitotta meg kapuit a Magyar Királyi 
Kertészeti Akadémia. A József Nádor 
Műegyetem ideköltözésével nagyhírű 
professzorok és családjaik, adjunktusok, 
tanársegédek tekintélyes hányada költö-
zött e vidékre. 1910-ben megnyílt a Szent 
Imre Kollégium, a mai Bartók Béla út 
19. szám alatt, majd 1929-ben felépült a 
Szent Imre Gimnázium, 1932-ben pedig a 
Szent Margit Leánygimnázium. A főváros 
1929. november 19-én a Villányi út nevét 
Szent Imre herceg útjára, a Ménesi út ne-
vét Nagyboldogasszony útjára változtatta. 
1930-ban, halálának 900. évfordulójá-
ra, a Szent Imre-év keretében leplezték 
le a körtéren Kisfaludy Strób Zsigmond 
Szent Imre-szoborcsoportját. Felépült a 

Ciszterci rend Szent Imre temploma, me-
lyet 1938. november 6-án szenteltek fel. A 
rendszerváltás után, 1991-ben alakult meg 
a Szentimrevárosi Egyesület. 

JANKÓ ISTVÁN: A jövő mindig a múltban gyö-
kerezik. Remélem, az utcatáblákon is olvas-
hatjuk majd, hogy ez itt Szentimreváros.

Régi-új városrészünk: Szentimreváros

Kiút a város vizuális szennyezéséből?! 
címmel tartottak beszélgetős estet az 
újbudai Liberális Klubban, amelynek 
vendége Bojár Iván András művészet-
történész, főpolgármesteri biztos, 
az Octogon című építészeti folyóirat 
főszerkesztője volt.

A vendéglátó, Szesztay András képviselő 
bevezetésképpen beszámolt a kerület-
ben eddig elért eredményekről. Mint el-
mondta, a gazdátlan, régi hirdetőtáblák 
begyűjtését az ezzel megbízott Budaplakát 
XI. elvégezte, és olyan egységes táblarend-
szert helyezett ki, amelyek esztétikusak, 
továbbá nyitott a lehetőség, hogy bárki 
felületet bérelhessen azokon. Felmerült, 
hogy a kerületben található óriásplakátok 
számát csökkenteni kellene, és londoni 
példa alapján LED-falakat helyeznének 
ki a forgalmas csomópontokra, amelye-
ken szintén lehetne bérelni hirdetési időt. 
Szesztay leszögezte: az SZDSZ-nek nem 
célja, hogy betiltsák a reklámokat, hiszen 
azok bevételt jelentenek az önkormány-
zatok, valamint az állam számára, de sze-
retnék normális mederbe terelni, és ezáltal 
is élhetőbbé tenni a várost.
 Bojár Iván András bevallotta, a fővá-
ros még nem tart itt a munkában, de már 

elkezdték azt a programot, amelynek so-
rán a vadplakátolókkal felveszik a harcot. 
Ennek érdekében megbíztak egy külsős 
céget, amelynek emberei minden éjjel 
végigjárják a várost, és leszedik az aznap 
kiragasztott illegális plakátokat. Munká-
juknak köszönhetően az utóbbi időben 

mérséklődött a vadragasztások száma, hi-
szen a hirdetőknek az lenne a jó, ha minél 
tovább kint maradnának a reklámjaik.
 A főpolgármesteri biztos szerint hasz-
nos lenne megemelni a bírságot is, de más 
eszközökkel is próbálnak előbbre lépni, 
például levélben keresték meg azoknak a 

Szentimreváros elnevezésében hűen tük-
rözte az 1930-as évek társadalmi hangu-
latát, az itt élő polgárainak életérzéseit, 
akiket oly sok mindentől fosztott meg Tri-
anon. Hitet és erőt reméltek jelenükhöz és 
jövőjükhöz városrészük névadójától.
 Szentimrevárost – mint városrészt 
– Újbuda, ha nem is óvárosaként, de mint 
a történelmi belváros részeként lehetne 
elképzelni. Az itt lakók régi vágya telje-
sült ezzel a döntéssel. Jankó István önkor-
mányzati képviselő nem tud meghatottság 
nélkül beszélni erről az eredményről: 
 „Többéves munkánk van ebben a 
kezdeményezésben. Én magam vidékről 
származom, de a nagymamámék a Tarcali 
utcában laktak, és bizonyra ők is örülné-
nek annak, hogy a városrész megkapta a 
nevet. Családi és érzelmi motiváció volt 
abban, hogy ennyit dolgoztunk ezért, de 
fontosabb volt, hogy a környék lakói közül 
sokan szerették volna, ha az elnevezéssel 
megörökítjük és megerősítjük a városrész 
történelmét, hagyományait.”
 A mondat végére a Fővárosi Közgyű-
lés szeptemberi ülése tett pontot, a többsé-
gükben „IGEN” szavazatokkal. 

V. K.

vállalatoknak, cégeknek a vezetőit, akik-
nek a logóját megtalálták a vadplakáto-
kon. Azt kérték tőlük: határolódjanak el az 
ilyen módszerekkel dolgozó cégektől.
 A graffitikkel kapcsolatban a vendég 
úgy vélekedett, hogy azoknak, amelyek 
művészi értéket is képviselnek, meg kell 
találni a megfelelő helyet, de az úgyne-
vezett tag-eket (azok a bizonyos „kriksz-
krakszok”, egyfajta aláírások) minden 
eszközzel irtani kell, mivel csak elcsúfítják 
közterületeinket. Ez azonban hosszabb 
folyamat, hiszen először meg kell talál-
ni azokat a fiatalokat, akik élnek ezzel a 
módszerrel, az ő motivációikat megismer-
ve lehet csak hatékonyan fellépni.
 Bojár kiemelte: a vizuális környezet-
szennyezés elleni küzdelemben teljes bu-
dapesti összefogásra van szükség, mert 
sem a vadplakátolók, sem a graffitisek 
nem állnak meg az utcasarkon, ha épp oda 
esik a kerület határa.
 A beszélgetésen szóba került a mos-
tanában sokat emlegetett dugódíj kérdése 
is. Bojár szerint jogosan beszedhető díjról 
van szó, hiszen a parkolásért is fizetünk, 
márpedig ha mozgásban van az autó, ak-
kor ugyanúgy elfoglal nyolc négyzetmé-
ternyi közterületet, mint amikor áll. 

Rózsa Melinda

Harc a vadplakátok és a graffitik ellen 
Bojár Iván András a vizuális környezetszennyezésről
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Budapest belvárosának határán 
egyszer majd fizetnie kell annak, aki 
autóval szeretne behajtani, ez lesz az 
úgynevezett dugódíj. A közeljövőben 
viszont nincs reális esélye annak, hogy 
ezt bevezetik, mivel a városmag elke-
rülésének egyelőre hiányoznak a szük-
séges feltételei – hangzott el a Közleke-
déstudományi Egyesület „Város – régió 
– környezet” című konferenciáján.

A Fővárosi Közgyűlés városüzemeltetési 
és környezetvédelmi bizottságának elnöke, 
Lakos Imre úgy gondolja, előbb-utóbb elke-
rülhetetlen, hogy a belváros autóforgalmát 
határozott intézkedéssel jelentősen csilla-
pítsák. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy 
csak akkor lehet fizetőssé tenni a behajtást, 
amikor már adottak a feltételek a város-
központ elkerülésére. Ilyen például az M0-
ás körgyűrű teljes kiépítése, az albertfalvai 
új Duna-híd, a Margit híd felújítása, a 4-es 
metró és az elővárosi vasútrendszer beil-
lesztése a fővárosi közlekedésbe a tervezett 
Budapesti Közlekedési Szövetségen ke-
resztül. Lakos Imre újbudai alpolgármes-
terként is úgy véli, az egyik legsúlyosabb 

forgalmi probléma a nehéz teherautók és 
kamionok városi közlekedése. Mivel ezek a 
járművek nemcsak a zsúfoltságért, hanem 
a környezetszennyezésért és az utak amor-
tizációjáért is nagyban felelősek, városi 
közlekedésüket határozottan kell korlá-
toznia a fővárosnak, valamint saját berkein 
belül minden kerületek. 
 Újbudán egyébként régóta engedély-
hez kötik a 12 tonnánál súlyosabb jármű-
vek behajtását. A rendelet bevezetésekor 
havonta milliós nagyságrendre rúgott 
az engedély nélkül közlekedők bírsága, 
azonban ahogy telt-múlt az idő, lazult a 
fegyelem, kevesebb lett a rendőrségi, il-
letve közterület-felügyeleti ellenőrzés, és a 
teherautók, kamionok szépen lassan visz-
szaszivárogtak a számukra tiltott utakra. 
Ma már mindössze néhány százezer forint 
a havonta kirótt bírságok összege, pedig a 
korábbinál sajnos nem kisebb a teherfor-
galom. Valószínűleg a határozott tiltással 
együtt az ellenőrzés rendszerét is ki kell 
alakítani, mert a jelek szerint a rendőrség-
nek és közterületet felügyelőknek nincs 
kapacitásuk erre a feladatra.

A. B.

Dugódíj majd később

Visszatértek a kitiltott 
nehéz teherautók

LAKOS IMRE: Korlátozni kell a kamionok városi közlekedését

Budapest egyik legszigorúbb rendele-
te lett az újbudai útburkolatbontást és 
-építést kordában tartó szabályozás. 
Az eredeti verzió 1999-ben született, 
és ennek korszerűsített változata gya-
korlatilag minden típusú útburkolat 
visszaépítésének módját részletesen 
meghatározza.

Városszerte sok gondot okoz az építke-
zések, közműjavítások által meggyötört 
utak újraépítése. Újbuda Önkormányzata 
a sokasodó beruházások, lakásépítések, 
közműhálózati munkák miatt módosította 
azt a rendeletet, amit ebben a témában még 
nyolc évvel ezelőtt alkotott. A módosítást 
kezdeményező Lakos Imre alpolgármes-
ter szerint minden egyes bontás annyira 

tönkreteszi az út szerkezetét, hogy a hely-
reállítást nagyon gondosan kell elvégezni 
ahhoz, hogy később ne legyen probléma a 
burkolattal. Valószínűleg sok kátyú ki sem 
alakulna, ha az újraépítésnél szigorú szabá-
lyokat követnének. Erről szól az újjászüle-
tett rendelet, amely részletesen szabályoz-
za, hogy milyen útpályatípushoz milyen 
anyagot kell használni, és milyen szakaszt 
kell újraépíteni a bontás után. Emellett fő-
szabály, hogy minden egyes rekonstruk-
ciónál ki kell alakítani a kerékpárosok és 
kere kesszékkel közlekedők le-, illetve föl-
hajtóit a járdaszegélyeknél. Külön szabály 
vonatkozik például a díszburkolatokra, va-
lamint az új verzióban a korábbinál kisebb 
gondatlanság már szabálysértésnek számít.

B. B.

BURKOLAT:  A bontás után újjáépített szakasznak jobbnak kell lennie az eredetinél

Újra kell építeni a felbontott utakat

Szebb lesz, mint újkorában

A főváros közlekedése szempontjából 
kiemelt fontosságú a közösségi köz-
lekedés színvonalának megtartása, 
fejlesztése, melyhez nélkülözhetetlen 
eszköz a tömegközlekedés előnyben 
részesítése a torlódások által terhelt 
csomópontokon, útvonalakon. 

Az M1-es, M7-es autópályák fővárosi be-
vezető szakaszán az Európai Unió támo-
gatásával épült a Lapu utcától a Sasadi útig 
autóbuszsáv, részben a leállósáv igénybe-
vételével, mely ott csatlakozik a már meg-
lévő buszsávhoz. 
 A főváros nyugati kapujaként műkö-
dő M1-M7 városi főforgalmú úton min-
dennapos a centrum irányában haladó 
forgalom torlódása, melynek hatásai alól 
a közösségi közlekedés járművei – így a 
40, gyors 40, 87, 87A, gyors 139, 239, gyors 
153, 40 E, 72, gyors 172 járatok, valamint 
a Volánbusz járművei – sem mentesülnek. 
A közösségi közlekedés eszközeit ezen a 
szakaszon centrumirányban 4500 utas 
veszi igénybe a reggeli csúcsforgalom ide-
jén 7.00 és 8.00 óra között. Az átlagos napi 
utasszám 32 500 fő.
 A jelenleg a Budaörsi úton a Sasadi út–
Dayka Gábor utca közötti szakaszon meg-
lévő autóbuszsávot a most elkészült 600 

Gyorsabbak a buszok 
a Budaörsi úton

KÖZLEKEDÉS

Ritkítaná a hajnali és a hét végi jára-
tait a BKV, mert a cég szerint azok 
sokszor nincsenek kihasználva. 
A járatokról a szolgáltatás megvá-
sárlója, a Fővárosi Közgyűlés dönt. 
A közlekedési vállalat bejelentése 
egyre nagyobb vihart kavar.

Bár a főpolgármester korábban már 
cáfolta, a BKV új vezetése azóta ismét 
szóba hozta, hogy bizonyos napsza-
kokban, illetve hét végén ritkítanák 
a járatokat a fővárosban. Pontos ada-
tokat még nem közöl a cég, de még 
idén be akarják nyújtani javaslataikat 
a közgyűlésnek. A járatok számáról 
ugyanis a képviselők döntenek éven-
te. Az úgynevezett paraméterkönyv-
ben határozzák meg, milyen szolgál-
tatást vár el a tulajdonos, Budapest a 
BKV-tól. A vállalat most azt szeretné, 
hogy a paraméterkönyvhöz ne kelljen 
év közben „szó szerint” ragaszkod-
nia, ha egyes vonalakon úgy érzékeli, 
feleslegesen sok a járat. A BKV kom-
munikációért is felelős vezérigazgató-
helyettese, Regőczi Miklós példaként a 
szentendrei HÉV-et említette, amely 
szerinte sokszor közlekedik kihasz-
nálatlanul. Ilyet tapasztalva pedig 
nem kellene olyan sűrűn közleked-
tetni a szerelvényeket, amivel pénzt 
lehet megspórolni. 
Júliusban a cég ígéretet tett arra, hogy 
szeptembertől egyetlen jármű sem 
lesz 90 százalékosnál jobban kihasz-
nálva, a tapasztalatok azonban nem 
ezt mutatják: Újbudán gyakran nem 
lehet fölférni a 4-es, 6-os villamosok-
ra vagy a 7-es buszokra. 
 Még mielőtt a BKV vezetése a 
közgyűlés elé terjeszti javaslatait, a 
szakbizottságnak is be kell számolnia 
a tervekről. Lakos Imre, a Városüze-
meltetési Bizottság elnöke nemrég azt 
mondta: a BKV eddig még semmiféle 
tájékoztatást nem adott a fővárosnak 
a járatritkítások terveiről. 

Járatritkítás
a BKV-nál?

Éjjel és hét végén

Lakossági fórumot tartottak a Farkas-
réti Általános Iskola körüli közlekedési 
problémák megoldásairól Sass Szilárd, 
Sasad-Sashegy fideszes önkormány-
zati képviselője kezdeményezésére. A 
képviselő még tavaly őszi megválasz-
tását követően ígérte, hogy az önkor-
mányzattal együtt megkeresi a megol-
dást a kaotikus közlekedés javítására. 
Idén májusban az önkormányzat meg-
bízta a Viacomp mérnöki irodát, hogy 
dolgozzák ki a Süveg utca–Németvöl-
gyi út–Brassó utca–Brassó köz környé-
kének forgalomelemzését, és készítse-
nek elő megoldási javaslatokat.

A lakossági fórumon a Viacomp cég képvi-
selője elmondta: négyféle megoldási javasla-
tot dolgoztak ki. Az első szerint a Süveg utca 
felfelé, azaz a Németvölgyi út felé egyirányú 
lenne, és három parkolóhelyet is kialakíta-
nának. A második – és egyben a Viacomp 
által a legideálisabbnak tűnő – javaslat sze-
rint is egyirányú lenne a Süveg utca, és a Né-

metvölgyi út érintett, rövid szakasza ugyan-
csak. Ennél a verziónál az iskola előtti járda 
is megmaradna. A harmadik elképzelés sze-
rint a Süveg utca fenti végét lezárnák, így az 
zsákutcává alakulna, a Németvölgyi útnak 

azonban csak egy kis 
szakasza lenne egyirá-
nyú. A negyedik verzió 
az elsőnek a továbbgon-
dolása azzal, hogy köz-
vetlenül az üzletsor elé 
kerülne a járda, a külső 
járda pedig megszűn-

ne. Ez viszont azért problematikus, mert az 
érintett területen közművek vannak, azok 
kiváltása pedig jelentős költséggel járna.
 A Süveg utca lakóinak kevésbé szimpa-
tikusak azon elképzelések, melyek alapján 
utcájukat egyirányúsítani kellene, mert 
tartanak a megnövekedő forgalomtól. Min-
denki csendre és nyugalomra vágyik, így 
a Süveg utcaiaknak a zsákutcás megoldás 
tetszene a legjobban. Az is elhangzott, hogy 
a parkolási káosz megszüntetése érdekében 

Egyirányúsítanák a Süveg utcát
Lakók és önkormányzat együtt keresik a megoldást

talán az iskola előtti teljes szakaszt sétálóut-
cává kellene alakítani, de volt olyan ajánlás 
is, hogy a szülők ne autóval vigyék gyereke-
iket az iskolába... 
 Felmerült, hogy a gond gyökere nem 
ezen a szűkebben értelmezett környéken 
van, hanem az a baj, hogy Gazdagrét felől 
érkezik túl nagy forgalom. A lakók attól 
is tartanak, hogy ha átadják a Sasadliget 
lakópark ezer lakását, az oda költözők 
gépkocsihasználata még jobban megterhel-
ni az utcákat.
 Az este kilencig elhúzódott fórumon a 
jelenlevők végül egy teljesen új, a korábbi 
elképzeléseket ötvöző javaslatváltozatot 
állítottak össze. A lakók véleménye szerint 
az lenne a legjobb megoldás, ha a Süveg ut-
ca egyirányúsítása mellett úgy alakítanák 
át a forgalmat, hogy a boltok előtti rész 
kétirányú maradna. Sass Szilárd ígéretet 
tett arra, hogy ezt a megoldási javaslatot 
mielőbb közvetíti az önkormányzat kép-
viselő-testületének. 

Rózsa Melinda

LAKOSSÁGI FÓRUM

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,

hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből

(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

Használtruha üzleteibe várjuk Önöket szeretettel.
Gyermekruha: Karinthy F. u. 13. H–P: 9–18-ig

Karinthy F. u. 24. H–P: 9–19-ig, Szo-V: 10–18-ig
Fehérvári u. 23. H–P: 9–18-ig, Szo: 8–13-ig

Bartók B. u. 72. H–P: 9–18-ig

A hirdetés felmutatója 10% kedvezményt kap!

www.dress.hu

ART-DRESS

FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata meghirdeti a 

VIII. Vers- és Prózamondó Versenyt 

általános- és középiskolás korosztály részére, 
2007. november 11-én 

a MU Színház szervezésében.

A versenyre magyar és külföldi szerzők 
műveivel egyaránt lehet nevezni.

A nevezési űrlapok a MU Színház irodájában 
vagy az iskolatitkároktól szerezhetők be.
A nevezés beérkezési határideje: 

2007. november 2.

Bővebb felvilágosítás: MU Színház
1117 Budapest, Körösy József u. 17.

Telefon: 466-4627, fax: 209-4014
szinhaz@mu.hu, www.mu.hu

m-es új szakasszal meghosszabbítottuk 
oly módon, hogy azt már a Lapu utcától 
igénybe vehessék a tömegközlekedés jár-
művei. A buszsáv részben a meglévő leálló-
sáv szélesítésével, a forgalmi sávok csekély 
mértékű szűkítésével került kialakításra. 
A buszsáv kialakítása nem járt jelentős 
forgalmi zavart okozó korlátozásokkal. A 
forgalomba helyezés 2007. augusztus 16-
án megtörtént. Eredményeként az érintett 
autóbuszok a szóban forgó szakaszt a leg-
nagyobb csúcsidőszakban a szokásos 4-5 
perc helyett fél perc alatt teszik meg.

B. B.

Elsőbbség a tömegközlekedésnek
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Lágymányosi-öböl: Ilyen lett (és amilyen volt)...
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Kupper András és Mészáros József: a közös sajtótájékoztatón még csak lehetőségként 
említették a jogi lépéseket.

1. Tudja-e, képviselő úr, hogy a rendszer-
váltás óta mi történt az öböl térségében? 
Hogy a terület a hajléktalanok, illegális 
beköltözők, prostituáltak és narkósok gyü-
lekezőhelye volt? Amikor önök vezették 
ezt a kerületet, mit tettek – érvényben lévő 
rendezési terv ellenére – a környék rende-
zésére? Volt-e legalább valami apró lépés 
ezen a területen? Vagy a „nem csinálunk 
semmit azzal nem hibázunk nagyot” bátor 
álláspont győzedelmeskedett?
2. Mit gondol, ha önre hallgatunk, aki 
kezdetektől ellenzett minden megoldást 
ma mi lenne az öböl mellett? Gaz, parlag-
fű, világháborús aknák, építési törmelék, 
vagy a mai napig betonelemgyár működ-
ne a mostani park helyén, néhány méterre 
a pakuratartályoktól. Volt önöknek egyet-
len egyszer is valami javaslatuk a terület 
egyéb fejlesztésére, hasznosítására?
3. Miközben évek óta azt a hamis vádat 
fogalmazzák meg velünk szemben, hogy 
eladósodik a kerület (ami tényszerűen 
nem igaz), komolyan azt követelnék, hogy 
egy ekkora terület teljes közművesítésé-
nek, területrendezésének, kitisztításának, 
mederkotrásának, rekultivációjának és 
fejlesztésének többmilliárdos költségét az 
önkormányzat saját erejéből, hitelfelvétel 
nélkül oldja meg? Tudja-e, hogy évente 
mennyi fejlesztési kerete van a kerületi 
önkormányzatnak, és az hányadrésze az 
itteni fejlesztéseknek? Évekig minden fej-
lesztést el kellett volna halasztani azért, 
hogy a végén legyen egy szép parkunk, a 
tulajdonlapon az önkormányzat nevével?
4. Tudja-e, hogy az elmúlt két évben 
ennyi pénzből – amit nem a Kopaszi-gát 
parkjára kellet költeni – Újbuda iskolákat, 
óvodákat újított fel, átépült a Fehérvári úti 
rendelő, a Bartók Béla út külső szakasza, 
70 játszótér, számos kisebb út, új ügyfél-
szolgálatok épültek, valamint közel 5000 
panellakás korszerűsítéséhez nyújtottunk 
támogatást?
5. Ön is osztja Thürmer Gyula nézeteit, 
amely szerint az EU tagjaként, a piacgaz-
daságot építvén elítélendő az ma Ma-
gyarországon, ha magántőke bevonásával 
történik meg egy közterület fejlesztése, 
aminek az eredménye minden budapes-
ti lakos számára élvezhető és elérhető? 
Komolyan gondolja, hogy egy befektető 
nem azért teszi, amit tesz, mert profitot 
akar belőle termelni? Mekkora baj az, ha 
a profittal egy időben létrejön valami, ami 
mindenki számára élvezhető? 
6. Jogosnak érezné-e, ha egy önkor-
mányzati telek eladása, majd magántőké-
ből történő beépítése után az önkormány-
zat gazdasági szakemberei kimennének és 
megszámolnák a lakások számát, beszo-
roznák az aktuális piaci lakás-négyzetmé-
terárakkal, majd utólag számon kérnék a 
vállalkozón, hogy tulajdonképpen többet 
is fizethetett volna a telekért?  
7. Komolyan gondolja-e, képviselő úr, 
hogy az önkormányzatnak részt kell vál-
lalnia egy olyan cégben, amelyik vendég-
látó-ipari, kereskedelmi, szolgáltató léte-
sítményeket üzemeltet?
8. Tudja-e, hogy a 36 hektáros területből 
29 hektár út, park és vízfelület? A két-
százalékos beépíthetőségű közpark árát 
hasonlítja az építési terület áraival? Ösz-
szehasonlította-e a tényleges építési terület 
eladási árát a korábban – például önök 
által – értékesített építési területek eladási 
áraival? 
9. Tudja-e, hogy az értékbecslés  
1 466 000 000 forintra becsülte a területet, 
azt mégis 100 millióval többért apportáltuk?
10. Komolyan gondolja-e ön, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő, 75 szá-
zalékban nem beépíthető terület önma-
gában értékesebb volt, mint összevonva a 
szomszéd ingatlannal, amely történetesen 
az Eravis Rt. tulajdona volt? Tudja-e ön, 
hogy ebben az esetben a telekszomszé-
dunkkal hoztunk létre céget, aki tőlünk 
teljesen függetlenül szerzett ott tulajdont 
egy francia cégtől?
11. Mi a véleménye arról, hogy pártja is 
megszavazta a szindikátusi szerződést, 
amely pontosan rögzítette az önkormány-
zati tulajdonhányad értékesítésének fel-
tételrendszerét? Tudja-e, hogy pártjának 
képviselője folyamatosan tagja volt a cég 
felügyelő-bizottságának?
12. Teljesen politikamentesnek tartja-e 
ön, hogy a mostani feljelentés 10 hónappal 
a testületi döntés után született? Meny-
nyi ideig tart önnek – képzett jogásznak 
– megírni egy feljelentést? 
13. El tudja dönteni, képviselő úr, hogy 
mennyi pénzt keres az önkormányzaton? 
Elsőként 24, majd 10-15 milliárd forintról 
beszéltek, aztán 3-5 milliárdról, legutóbb, 
egy újságcikkben pedig 1-6 milliárdról.  

A képviselő- 
testület 28:1 
arányban 
megszavazta  
a fejlesztést

Molnár Gyula az Öböllel kapcsolatban 
megfogalmazott ellenzéki felvetése-
ket egy sajtótájékoztató keretében 
válaszolta meg. A leggyakrabban fel-
vetett kérdésekre írásban is megadta 
a válaszokat. Megkérdeztük Kupper 
Andrást, a Fidesz frakcióvezetőjét, 
ezen válaszok ismeretében továbbra 
 is fenntartják-e kritikájukat?

Azok a „válaszok”, amelyekkel Molnár 
Gyula takarózik, nem a mi kérdéseinkre, 
nem a valódi problémákra felelnek. Elő-
ször vegyük szemügyre magát a beruhá-
zást. Az önkormányzat azzal a céllal hoz-
ta létre az Öböl XI. Kft.-t, hogy az mint 
projektcég vigye végig a fejlesztést. Most 
ugyan együtt örülünk, hogy elkészült a 
közpark, bár azt egyelőre az újságírókon 
kívül senki nem használja. De hol van a 
2005 végére ígért aquapark, vízi vidám-
park és az öbölt átszelő híd? És hiheti-e 
bárki, hogy a szerződéseknek megfelelően 
2007 végére az öböl másik felén lakóházak 
és irodaépületek fognak állni, miközben 
azokra még tervek sincsenek?
 Azután itt van az önkormányzat üz-
lettársának kiválasztásának kérdése. To-
vábbra is választ várunk a polgármestertől 
arra, hogy az önkormányzat miért könyv-
szerinti értéken apportálta saját ingatlan-
jait? Az önkormányzatnak lehetőségében 
állt volna még a közös cég létrehozása előtt 
a szabályozási terv elkészítésével felérté-
kelni saját ingatlanjait. Ezt mégsem tette 
meg. Mindeközben Leisztinger Tamás ér-
dekeltségeinek lehetővé tette, hogy piaci 
áron vigye be az ingatlanát, és így legyen 
feles tulajdonosa az Öböl XI. Kft.-nek. 
 A Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól 
sikerült olcsón megszerezni egy olyan 
ingatlant, amit szintén sikerült bevonni 
a fejlesztésbe. A telek azonban – érdekes 
– nem az önkormányzati üzletrészt növel-
te, hanem gyakorlatilag névértéken került 

át az MSZP-közeli vállalkozó érdekeltsé-
géhez. Ez vajon kinek állt az érdekében?
 Végezetül lássuk az eladást. Az eredeti 
szerződésben volt egy garanciális lehe-
tőség, hogy az önkormányzat bármikor 
megválhasson az üzletrészétől. De a név-
értékhez közeli áron történő eladás helyett 
miért nem piaci áron adta el az üzletrészt? 
Az Öböl-projektet ebben az időben már 
nemzetközi ingatlanexpókon hirdették, 
és Leisztinger Tamás – a HVG szerint 
– 25 milliárdért adta el saját üzletrésze há-
romnegyedét. A teljes megvalósulás után 
az ingatlanpiacon értékesítve a projektet 
annyi bevételhez juthatott volna a kerület, 
hogy hosszú évekig nem kellett volna fog-
lalkozni iskolabezárásokkal, meg lehetett 
volna oldani minden szociális problémát, 
út- és lakásfelújítást.

V. K.

A kerületi Fidesz és a KDNP sajtó-
tájékoztatója után  néhány nappal  
hivatali visszaélés és különösen jelen-
tős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés alapos gyanújával ismeretlen 
tettes ellen feljelentést tett  a Legfőbb 
Ügyészségen Schneller Domonkos, 
fideszes önkormányzati képviselő. 

Miért éppen most tette meg ezt a lépést? 
Addig, amíg a partner, azaz Leisztinger 
Tamás a saját üzletrészét nem értékesítet-
te, és erről nem kerültek ki a sajtóba in-
formációk, nem lehetett még csak megbe-
csülni sem azt, hogy az önkormányzatnak  
mekkora volt a vagyonvesztése. A nyáron 
kezdte meg munkáját az Ingatlanok Hasz-
nosítását Vizsgáló Ideiglenes Bizottság, 
ennek jelentését meg akartam várni. Ezek 
után láttam időszerűnek a lépést. 

A jogban járatlanok feltehetik a kérdést, hogy 
miért éppen önre hárult ez a feladat, és miért is-
meretlen tettes ellen tett feljelentést? És persze 
fontos kérdés, hogy mit vár ettől az önkormány-
zati munkában szokatlan, fogalmazhatnék úgyis, 
hogy durva  lépéstől?

Jogász vagyok, képviselőként van rálátá-
som és betekintési lehetőségem az iratok-
ba. Annyit láttam, hogy az ügyben sok 
törvénytelen mozzanat történt, de nem 
az én tisztem eldönteni, hogy ki, melyik 
magatartásával valósította meg a tényál-
lást. Biztos vagyok abban, hogy tisztáb-
ban fogunk látni. Az önkormányzatnak 
több lehetősége is lett volna arra, hogy a 
szindikátusi szerződés alapján haszonra 
tegyen szert, ezzel szemben ezek közül 
a legkedvezőtlenebbet választotta. Több 
esetben jeleztem, hogyha a dolgok ebben 
a mederben haladnak, akkor jogi lépése-
ket leszek kénytelen tenni. Megválasztott 
képviselőként a közvagyon védelmére 
esküdtem. Ugyanakkor hangsúlyozom, 
hogy nem vagyok fejlesztésellenes, örü-
lök, ha jó dolgok történnek a kerületben. 
Az se zavar, hogy a fele sem valósult meg, 
annak, amit ígértek, mert az tény, hogy az 
öböl szebb lett, de még szebb lenne, ha az 
önkormányzat nem a töredékét kapta vol-
na annak, ami megilletné.

Kupper András a Fidesz és Mészáros József a KDNP 
képviseletében tartott sajtótájékoztatót, ame-
lyen jelezték, hogy jogi lépéseket is fontolgatnak. 
Értsük úgy, hogy ez a „fontolgatás” szökkent szár-
ba az ön feljelentésével? 

Decemberben is tartottunk közös saj-
tótájékoztatót. Az elmúlt hónapok so-
rán benne volt a levegőben ez a lépés, és  
mindhárman ugyanazokra a kérdésekre 
várjuk a válaszokat. A feljelentés sze-
mélyhez kötődő jog, pusztán technikai 
kérdés, hogy ki jegyzi, hármunk közül 
én vagyok a jogász.

V. K.

Kupper frakcióvezető kérdései

„Most láttam időszerűnek”Hol az aquapark, hol a híd?
Schneller képviselő feljelentést tett

Járt már ön az új Lágymányosi-öbölben?
Újbuda vezetése a sajtóból értesült arról, 
hogy a Fidelitas fővárosi elnöke, Schneller 
Domonkos büntetőfeljelentést tett az 
ügyészségen a Lágymányosi-öböl fejleszté-
se ügyében. Tette ezt tíz hónappal az utolsó 
öböllel kapcsolatos testületi döntés után. 
Schneller képviselő úr lassan négy éve vív-
ja magányos szélmalomharcát a projekttel 
kapcsolatban, amelyben elkeseredetten 
kívánta meggátolni a kerület egyik leg-
ígéretesebb fejlesztésének megvalósítását, 
legtöbbször saját pártjának képviselőivel (a 
testületben, illetve az Öböl XI. Kft.-be dele-
gált fideszes felügyelő-bizottsági tagokkal) 
is vitába keveredve. A nemrég lezárult ke-
rületi vizsgálat nem állapított meg semmi-
lyen törvénytelenséget, a jelentésre a Fidesz 
képviselői sem mertek nemmel szavazni. 
A vizsgálat eredménye természetesen min-
denki számára nyilvános.
 Polgármesterként arra kérek minden-
kit, hogy álinformációk, politikai marke-
ting szempontok, hatalmi érdekek ne ve-
zessenek senkit – kiváltképp egy újbudai 
képviselőt – arra, hogy Újbuda legújabb fej-

lesztését kicsinyes, napi politizálás szintjére 
degradálja, rontva ezzel Újbuda jó hírét. 
 Mivel az évek óta tartó politikai táma-
dássorozat ezek szerint nem ért véget, így 
természetesen – ahogy eddig is – az önkor-
mányzat minden vezetője, képviselője és 
munkatársa rendelkezésre áll a kérdések 
és tények tisztázására. Tesszük ezt igazunk 
biztos tudatában, és aki kimegy a Lágymá-
nyosi-öböl partjára, láthatja, hogy a nem-
rég még lepusztult környék Újbuda és Bu-
dapest egyik büszkesége lehet. Aki pedig 
mindebben a rosszat és a negatívumokat 
akarja látni és láttatni, annak ezért minden 
jogi, politikai és erkölcsi következményt, 
valamint felelősséget vállalnia kell.
 Fényképeken nehéz egy közel egy ki-
lométer hosszúságú parkot bemutatni. 
Javaslom minden újbudainak, budapesti-
nek, hogy egy kellemes őszi napon tegyen 
egy sétát az újjáéledt öbölben, és az ott 
szerzett benyomásai bizonyosan segíteni 
fognak a véleményalkotásban. 

Molnár Gyula, Újbuda polgármestere
www.ujbuda.hu/0710ObolTajekoztato

(Képzeletbeli kérdések a feljelentést 
tevő fideszes képviselőhöz)

Részlet a szeptember  
30-i polgármesteri sajtó-
tájékoztató anyagából

Molnár Gyula és Lakos Imre a helyszínen válaszolnak az újságírók kérdéseire
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Eredetileg Assisi Szent Ferenc, 
az állatok védőszentjének 
ünnepe volt október 4-e. Világ-
szerte, és így Magyarországon 
is 1991 óta ez a nap jelenti az 
Állatok Világnapját. 

E jeles nap alkalmából kezdetek-
kor a vadon élő állatok védelmére 
figyelmeztettek, és pusztításuk 
ellen tiltakoztak, napjainkban 
azonban minden védtelen élőlény-
re felhívják a figyelmet, köztük a 
háztáji állatokra. 
 Csatlakozva ehhez a nemes 
célú ünnephez, Újbuda Önkor-
mányzata nagyszabású állatkerti 
programot szervezett a kerületi 
óvodások számára. A Kelenvölgyi 
Óvoda, az Ezüstfenyő Óvoda, az 
Alsóhegy utcai, a gazdagréti Szi-
várvány és a Hétszínvirág Óvoda 
nagycsoportosai, szám szerint 120 
gyermek és 20 kísérő ünnepelt az 
állatok közvetlen közelében. A 
számos nagy- és kisállat megfi-
gyelése mellet, megcsodálhatták 
a Pálmaházat, az akváriumot és a 
csodálatos lepkéket, majd az állat-
simogatóban személyesen is meg-
tapasztalták a háziállatok közvet-
len kedvességét. Pihenésképpen 
Huzella Péterrel együtt énekelték 
az Állati Zenebona c. lemez nép-
szerű gyermekdalait. 
 Az egész napos program dél-
után négy órakor ért véget, ami-
kor az élményekkel teli gyermekek 
fáradtan, de nagyon lelkesen be-
szálltak a buszokba, és elindultak 
hazafelé. 
 A Humánpolitikai Osztály tá-
mogatásával létrejött rendezvény 
záróakkordjaként, a csoportok 
készségfejlesztő játékot és legót 
kaptak ajándékba. A rendezvény 
fővédnöke, Fodor Vince alpolgár-
mester a helyszínen üdvözölte a 
gyerekeket, méltatta a kiállított 
pályázatokat, majd a koncert végén 
végigkísérte a gyerekeket az állat-
kertben, és mesélt nekik róluk. 

Idén az Állatkertben ünnepelték az Állatok 
Világnapját az újbudai óvodások Budapesten már 400-500 ezerre tehető az 

allergiás, illetve asztmás megbetegedésben 
szenvedők száma. A levegőszennyezettség 
egy szmogos napon megközelíti a Bükk-
hegységben jellemző, ideálisnak tartott 
szintnél, 20-30 százalékkal nagyobb mér-
téket. A korábban túlsúlyban lévő kén-di-
oxid helyét azonban a nitrogén-oxid, a por 
és a talaj menti ózon foglalta el. A hatal-
mas gépkocsiforgalom vezetett oda, hogy 
egy budapesti lakos manapság 3 évvel 
alacsonyabb várható élettartammal ren-
delkezik, mint egy azonos korú, de tiszta 
levegőjű városban lakó ember. 
 A levegő szennyezettsége nemcsak az 
emberek, hanem a növények egészségét 
is veszélyezteti. Márpedig ha a növény-
zet pusztul, a levegő minősége rohamo-
san rosszabbodik, a lakók életminősége, 
egészsége tovább romlik.
 A főváros igen szegény zöld terüle-
tekben, ezért azok védelme kiemelkedően 
fontos közösségi érdek. Ez nem egyszerű-
en azt jelenti, hogy szándékosan ne törjék 
ki/le a fákat, növényeket, hanem azt is, 
hogy kizárólag az ilyen funkciót betöltő 
zöld területet használják játék, sport cél-
jára. A felszabadult labdázás, focizás so-
rán nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
a közparkok ilyen célra kijelölt területén 
játszhatunk.
A növényzet megóvásának fontos módja 

a gépjárműforgalom csökkentése, a város 
összefüggő zöld területeiről való kitiltá-
sa. A tiltás azonban gyakran vajmi kevés, 
hiszen nap mint nap láthatjuk például a 
Városligetben, hogy sokan a járművekkel 
füvön vagy fák között parkolnak, eseten-
ként ott közlekednek. 
 A zöld felület megóvása akkor ered-
ményes, ha a gépjárműforgalom tudatos 
visszaszorítása mellett a parkokat haszná-
lók is gondot fordítanak annak megóvá-
sára. Az itt eldobált szemét nem csupán 
ronda látvány, de a fűben megbúvó üveg-
cserép, söröskupak veszélyes is. 
 A növények megismerése is közelebb 
visz azok védelméhez. A fa csak egy fa, de 
ismerjük meg a tulajdonságait, a történe-
tét, és máris másképp tekintünk rá.
 A zöld felület védelmének végső esz-
köze a szabályokat megsértők büntetése. 
A közterület-felügyelő a szabálysértővel 
szemben akár 10 000 Ft helyszínbírságot 
is kiszabhat, vagy közvetlen feljelentést te-
het, illetve egyes esetekben kerékbilincset 
is elhelyezhet a gépkocsin.
 Amennyiben észrevétele vagy kér-
dése van a témával kapcsolatban, kérjük, 
tárcsázza a felügyelet ingyenesen hívható 
06-80-220-220-as vagy 06-80-330-330-as 
zöldszámait.

Fővárosi Közterület-felügyelet
Bűnmegelőzési Osztálya

A zöld területek védelme

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság 
nyomozást folytat közveszély oko-
zás miatt két ismeretlen kilétű tettes 
ellen, akik 2007. szeptember 18-án 
23.45 óra körüli időben a Budapest, 
XI. kerület, Ecsed utca 13. szám alatti 
SZDSZ-székház Szentpéteri utcára néző 
egyik földszinti ablakát betörték, majd 
oda ismeretlen összetételű gyúlékony 
folyadékkal töltött, égő kanóccal ellá-
tott üvegpalackokat dobtak.
Budapest rendőrfőkapitánya szemé-
lyenként 100 000 forint díjat tűzött ki 
az ismeretlen elkövetők felkutatásában 

és sikeres elfogásában közreműködő, 
érdemi információt nyújtó személy(ek) 
részére.
A kerületi SZDSZ szervezete bejelentet-
te, hogy még további 100 000 forinttal 
megemeli ezt az összeget.
Kérjük mindazokat, akik a cselekmény 
elkövetőinek kilétére vonatkozóan 
érdemi információval rendelkeznek, 
hívják a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapi-
tányságot a 381-43-00-ás telefonszá-
mon! A bejelentéseket postai úton a 
1113 Budapest, Bocskai út 90. címre is 
eljuttathatják.

Nyomravezetői díj
A kerületi SZDSZ 100 000 Ft-ot ajánlott fel
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A Budapest energiaellátásában vezető 
szerepet játszó, az EDF többségi tulaj-
donában levő Budapesti Erőmű Zrt. 
igazgatósága augusztus 24-i ülésén 
elfogadta Gerard Bourland elnök-
vezérigazgató  lemondását, és egyben 
szeptember elsejei hatállyal Nicolas 
Katcharovot nevezte ki vezérigazgató-
nak, és megválasztotta az igazgatóság 
új elnökének is.

Nicolas Katcharov 43 éves, a limoges-i 
egyetemen szerzett mérnöki diplomát. A 
fizikai tudományok terén PhD fokozattal 
rendelkezik. 1991-től előbb a GDF, majd 
az EDF munkatársaként dolgozott. 2006 
tavaszától a Budapesti Erőmű Zrt. üzleti 
vezérigazgató-helyettese és egyben igaz-
gatóságának tagja volt. Új minőségében a 
Tóparti Újbuda Partyn az ÚjbudaTV-nek 
adott először interjút. 

Mennyi időre szól a kinevezése?

Az előző vezető hat év után távozott a vál-
lalattól, éppen tegnap. Megbízatása első 
körben három évre szólt, de megduplázta.  
Várhatóan én is három évig leszek, bár ez 
lehet hosszabb, de akár rövidebb idő is. A 
Budapesti Erőmű az EDF-csoport tulajdo-
nában áll, és minden kinevezés a EDF-cso-
port globális kinevezési politikájától függ. 
Személy szerint szívesen maradnék Buda-
pesten, mert Budapest nagyon szép város, 
és a Budapesti Erőmű ígéretes társaság. 

Sok sikert Újbudán!
Nicolas Katcharov: 
a Budapesti Erőmű felkészült, és számít a hideg télre

Milyen tapasztalata  van a vállalatvezetésben, és 
a magyar munkatársakkal való közös munkában?

Már egy éve dolgozom Budapesten, ko-
rábban a vállalat vezérigazgató-helyette-
se voltam. És mielőtt Budapestre jöttem 
volna, hozzám tartozott az EDF-csoport 
kelet-európai tevékenysége, úgyhogy is-
merős nekem a régió. Magyarország per-
sze kicsit kívül esett az eddigi tevékenységi 
körömön, de azért ismerem. 

Mennyiben változik a vállalat koncepciója?

Változott a vezetés, de Budapesten tovább-
ra is szükség van az energiaszolgáltatásra. 
Bárki is a vezető vagy a tulajdonos, és bár-
mi is a stratégia, egy dolog nem változik: 
a Budapesti Erőmű – ez százéves múltra 
visszatekintő vállalat – biztonságosan lássa 
el a fővárost energiával. Igyekszünk, hogy 
felkészüljünk a következő szezonra. Arra 
számítunk, hogy kemény téllel kell szem-
benéznünk. De legyen bármilyen is az idő-
járás, a Budapesti Erőmű készen áll, hogy 
megoldja feladatát. 

A családja itt van önnel Budapesten?

Igen. A lányom hat-, a kisebbik gyermekem 
négyéves. Egyre kevesebb időm jut rájuk, 
még kevesebb, mint a korábbi párizsi mun-
kám alatt, de megpróbálom a hétvégéket 
velük tölteni, ezért vannak most is  itt velem. 
Remélem, megértik, hogy értük teszem.

                                                 VK

Parkolási problémák, hulladékkezelés, 
közterület-rendezés, kerékpárút-
építés – ezek voltak a gazdagréti 
lakossági fórum legfontosabb témái, 
a meghirdetett közbiztonsági kérdé-
sek mellett. A fórumot a körzet két 
képviselője, Balázs György és Hajdu 
László kezdeményezte. 

Jobbak Gazdagrét közbiztonsági adatai, 
mint a kerületközponté, még akkor is, ha 
idén némileg több vagyon elleni bűncse-
lekmény történt, mint tavaly, tájékoztatott a 
lakossági fórum egyik meghívott vendége, 
Trombitás Zsolt közrendvédelmi osztály-
vezető. Hozzátette, okkal hiányolják a gaz-
dagrétiek a megszokott rendőri jelenlétet, 
mivel valóban egyre kisebb a rendőri állo-
mány. Mindezek ellenére megpróbálnak 
minden lakossági bejelentésnek utánajárni, 
és a jogszabályi keretek között megoldást 
találni a közrendet, közbiztonságot érintő 
ügyekre. A helyi rendőrőrs évekkel ezelőt-
ti megszűnése után jelenleg egy körzeti 
megbízott iroda működik a Kaptárkő ut-
cában. A kerületi rendőrség munkájában 
nagy segítséget jelent a polgárőrökkel való 
együttműködés. A bűnmegelőzést jelölte 
meg legfontosabb célként a szintén a fórum 
vendégeként jelen lévő Klimstein László. A 
polgárőr koordinációs bizottság elnöke a 
lakossági fórum résztvevőit arról tájékoz-
tatta, hogy új Polgárőrcentrumot adtak át 
nemrég az Ulászló utcában, ahol várják a 
lakossági bejelentéseket. 
 A lakók felvetették a közterületek gond-
jait. Ilyen a parkolóbővítés kérdése, illetve a 
felújítandó lépcsők, vagy az utcai növény-
zet ápolása, és örök témaként felmerült a 
kutyasétáltatással összefüggő probléma-
csomag is. Balázs György önkormányzati 
képviselő ígéretet tett arra, hogy felmérik, 
hol van szükség az elöregedett lépcsők 
rendbetételére. Emlékeztetett viszont, hogy 
a parkolók felfestése nem önkormányzati 
feladat, mégis volt rá példa, hogy maga vitt 
festéket erre a célra. Gazdagrét mindkét 
képviselője segítséget ajánlott azoknak a 
lakóközösségeknek, akik igénylik, vagyis 
festékkel a jövőben is hozzájárulnak a ren-
dezett és kulturált parkolók kialakításá-

hoz. Felmerült, hogy jóval kevesebb a par-
kolóhely a gazdagréti lakótelepen. Balázs 
György beszámolt arról, hogy a Torbágy 
utcánál a tervek szerint nagyjából ötven 
új parkoló létrehozása várható, azonban 
a parkolóbővítés csak a zöld területek ro-
vására történhet. A kutyafuttató megépí-
tésével és a játszóterek leválasztásával azt 
szerették volna elérni, hogy a „kutyakér-
dés” megoldódjon, viszont a probléma nem 
szűnt meg. Ezért a képviselők felveszik 
a kapcsolatot a közterület-felügyelőkkel, 
akik sűrűbben ellenőrzik majd, hogy a ku-

tyatulajdonosok betartják-e a sétáltatással 
kapcsolatos szabályokat. 
 A fórumon felmerült, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtőhelyek számát növelni kel-
lene. – Arra, hogy csak a gyűjtőkbe dobja-
nak szemetet, ne pedig mellé, a lakóknak 
kellene elsősorban figyelniük – mondta 
Hajdu László. A képviselő  beszámolt  ar-
ról a már formálódó elképzelésről, amely 
szerint a Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt. mobil-hulladékgyűjtői járnának 
azokhoz a lakóházakhoz, ahol a közösség 
vállalja, hogy szelektíven gyűjti és a szál-
lításig eltárolja a hulladékot. Ha megvaló-
sul, mintaprojekt lesz, hiszen az egész fő-
városban először Gazdagréten szállítanák 
el közvetlenül a házakból a szelektíven 
összegyűjtött hulladékot. 
 Új kerékpárút épül Gazdagréten, 
ám egyelőre nincs még döntés az útvo-
naláról. Balázs György és Hajdu Lász-
ló képviselők ígéretet tettek arra, hogy 
a lakók véleményét figyelembe veszik 
az út kijelölésénél. 

Sz. A.

A közbiztonság jó, gond a parkolás 
Lakossági fórum Gazdagréten

Hajdu László

A nagyváros üdítő színfoltjai 
azok az ünnepek, amelyekkor 
a falusi néphagyomány utat 
talál a forgalmas házrengeteg-
ben, hogy természetes lükte-
tésével feloldja a mechanikus 
megszokottságot.

A muzsika, a tánc és a finom nedű 
évszázadok óta a szüreti idő vonz-
ereje. Az önfeledt vidámság idős-
nek és fiatalnak egyaránt csábító, 
a fondorlatos népi mókák pedig 
menthetetlenül elvarázsolják a leg-
kisebbeket.
 Az Albertfalvi Közösségi Ház 
második alkalommal, idén is meg-
rendezte szüreti vigasságát. Jó há-
zigazdához illően kövér falatokkal 
és remek borral várta a szórakozni 
vágyókat, a legifjabb korosztály-
nak táncházas koncertet szerve-

zett és kreatívkodási lehetőséget 
biztosított. Nem a rendezők lelkes 
csapatán múlt, hogy a grillparti el-
maradt, de az ő leleményességüket 
dicsérte, hogy a szinte kizárólag 
apróságokból álló vendégsereg ki-
tűnően érezte magát. Ezen időszak 
számos egyéb, nagyobb keretekkel 

gazdálkodó rendezvényt kínált a 
hétvégi kikapcsolódáshoz, a köny-
nyűzenei együttesek fellépésével 
és a vásári forgatagokkal azonban 
szerényebb méreteivel is sikerrel 
szállt versenybe a közösségi ház 
hagyományápoló programja.
 A Madárdal zenekar mesejá-
tékkal, közös zenéléssel, táncolás-
sal alapozta meg a jó hangulatot. 
A síp, a kecskeduda, a doromb és 
más népi hangszerek különleges 
hangzásvilága hol mosolyra gör-
bítette a nagyvárosi csöppségek 
ámuldozó ajkát, hol önfeledt kaca-
gással gazdagította élményüket. A 
lurkók azután az udvaron gyümöl-
csöztethették kézügyességüket a 
madárijesztő-készítésben, és szőlőt 
préselhettek, majd ki-ki megihatta 
saját munkájának levét.

Szamos Márton

Madárdal, madárijesztő, must
Az Albertfalvi Közösségi Ház szüreti vigassága

Idősek köszöntése

Balázs György

A Kelenvölgyi Polgárok Köre megünnepelte a Kelenvölgyben élő, 90 év feletti lakókat. Mintegy 
tucatnyian tanúsították, hogy meg tudták őrizni jó kedélyüket, szellemi frissességüket. A szép-
korúakat Józsa István országgyűlési képviselő, Simon Károly önkormányzati képviselő, Viasz 
Margit, a VICUS Közalapítvány elnöke, Jakab Árpád, a Kelenvölgyi Polgárok Körének ügyveze-
tője és Tábori József, a Szociális és Családsegítő Csoport vezetője köszöntötték.
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Kétmilliárd forintot költ a Skála 
helyén épülő városközpont fej-
lesztője a projekt környezetére, 
ha Újbuda elfogadja az ezt rög-
zítő szerződéstervezetét.  

A vállalások között sétálóutca, 
új parkolók, kerékpárút, parkok 
szerepelnek, a beruházással köz-
vetlenül összefüggő építési mun-
kán felül.

Még ősszel napirendre tűzi az 
újbudai képviselő-testület azt a 
szerződéstervezetet, amely arról 
szól, milyen többlet haszna lesz a 
környéknek abból, hogy az ING 
csoport városközpontot épít a Ská-
la helyén. A bevásárlás korszerű 
feltételei mellett egyéb előnyöket is 
élvezhetnek majd az itt lakók, va-
lamint az erre közlekedők.
 Lakos Imre alpolgármester sze-
rint vállalható megállapodást ké-
szítettek elő a főváros, a beruházó 
és Újbuda képviselői. Két fél már 
közülük elfogadta a feltételeket, de 
a döntő szót Újbuda mondhatja 
ki. Lakos Imre nagyon fontosnak 
tartja, hogy az új városközpont a 
környékbelieknek ne bosszúságot, 
hanem egyértelműen lakóhelyük 
megújulását, illetve ingatlanjaik 
értéknövekedését jelentse. Ezért a 
beruházónak új parkolókat, sétá-
lóutcát, parkot kell létrehoznia, to-
vábbá biztosítania kell, hogy a piac 

zavartalanul működjön az építési 
munkálatok alatt is.
 Az új komplexumban dolgo-
zók és vásárlók autói a mélyga-
rázsban parkolnak majd, és azért, 
hogy az érkező autók ne tegyék 
zsúfolttá, illetve zajossá a környék 
forgalmát, a garázsba vezető Ber-
csényi utcát lesüllyesztik. Az egy-
kori Skála jelenlegi parkolójának 
helyén park lesz, és az új épület 
alatt 135 parkolóhelyet alakítanak 
ki, itt állhatnak majd a Fehérvári 
úti szakrendelő dolgozóinak és 
betegeinek gépjárművei is. Szint 
alatti parkoló lesz az Október hu-
szonharmadika utca alatt is, ezt a 
környéken lakók kedvezményes 
tarifával használhatják. 
 Sétálóutca lesz a Kőrösy József 
utcából, ahol a kerékpárosok is za-
vartalanul közlekedhetnek. 
 Mindezt az úgynevezett Tele-
pülésrendezési Szerződéstervezete 
tartalmazza, amely – elfogadása 
után – valamennyi fél számára 
biztosítékot jelent a beruházás kör-
nyezetének meghatározott mérté-
kű, illetve minőségű átalakítására. 
Az ilyen átlátható és követhető 
önkormányzati és beruházói kap-
csolatot pontosan megfogalmazó, 
háromoldalú Településrendezési 
Szerződés kiemelkedő jelentőségű 
Budapesten. Az építés, fejlesztés 
feltételeit azért lényeges előzetesen 
szerződéses keretek között megha-
tározni, mert a legtöbbször inkább 
időközben alakul ki, mit vár el az 
önkormányzat, és mennyit hajlan-
dó áldozni egy-egy projektgazda a 
településre. Egy előrehaladott épít-
kezésnél viszont ez a két érdek már 
igen nehezen hangolható össze, 
ami súlyos vitákhoz vezethet.
 Jelen esetben ez a szerződés az 
építési szabályokat rögzítő rende-
lettel együtt világos és elfogadható 
feltételeket támaszt, így várhatóan 
2009 végén modern és emberi vá-
rosközponttal gazdagodik Újbuda. 

B.A.

Milliárdok az egykori Skála környékére
Nem csak új épületek

Nem várt meglepetések
Régészeti leleteket találtak a Skála bontásakor
Országos hír volt néhány héttel ezelőtt – mi is beszámoltunk róla –, 
hogy megkezdték az újbudai Skála bontását. Senki nem számított ar-
ra, ami ezután következett: letűnt korok mementói kerültek elő a föld 
alól. A Budapesti Történeti Múzeum munkatársai pedig megkezdték 
a feltárást, ami jelenleg is tart. Az ásatás vezetője, Horváth László 
igen rutinosnak számít szakmájában: az idei a harmincharmadik ása-
tási szezonja. Véleménye szerint azért érdekesek a Skálánál talált lele-
tek, mert összesen nyolc korszakot ölelnek fel; az újkőkortól egészen 
a török korig lakott volt a terület. Előkerültek több falu maradványai, 
kőkorszakiak és római koriak egyaránt. További érdekesség a török 
kori tizenöt síros temető, és a számos kultikus tárgy, melyek szakrális 
szertartások kellékei lehettek. 
A feltárási munkálatokon összesen ötven munkás és öt-hat szakem-
ber dolgozik egészen október végéig. A közel százládányi leletet 
ezután a Budapesti Történeti Múzeum munkatársai veszik kezelésbe: 
restaurálják, rendszerezik őket, ez azonban már a múzeumon belül 
zajlik majd, amikor már a régészek elhagyták a kerületet.

Augusztus első hetét az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 
a Szoptatás Világhetévé nyil-
vánította még 1992-ben. A 
kezdeményezéshez azóta több 
mint 120 ország, így hazánk is 
csatlakozott. 

Az Anyatej Világnapján számos 
programot szerveztek országszer-
te, így az újbudai Egészségcent-
rumban is. Az eseményre nagyon 
sok kismama és kispapa eljött, és a 
kiállító cégek révén információkat 
szerezhettek a különféle gyermek-
ételekről, gyógyászati segédeszkö-
zökről illetve gyógyszerekről. A lá-
togatók  úgynevezett „anyatejtotót” 
tölthettek ki, és az anyatej fontossá-
gáról informálódhattak.
 Az intézmény dolgozói kérdé-
sünkre elmondták, hogy a szak-
képzett védőnők és egészségügyi 
dolgozók  felvilágosító munkájá-
nak is köszönhetően egyre több 
édesanya szoptatja gyermekét, és ez 
a tendencia erősödik.  Újbudán az 
is  megoldódott, hogy a kis súllyal 
született csecsemőknek anyatejet 
rendeljenek a gyermekorvosokon 
keresztül a Kökörcsin utcai rendelő 
közreműködésével. 
 Az anyatej fontosságáról mind-
annyian hallottunk már, de vajon 
tudjuk-e azt, hogy miért nevezik a 
„tökéletes tápláléknak”? Amellett, 
hogy számos, a növekedéshez elen-
gedhetetlen fehérjét, immunanya-
got, antioxidánst, 
gyulladáscsök-
kentőt és meg-
annyi hasznos 
anyagot tar-
talmaz, ösz-
szetétele nem 
állandó. Mivel 
gyakorlatilag 
az újszülött 
igényeihez 
alkalmaz-
kodik, fo-
lyamatosan 

Anyai ösztönök
Az Anyatej Világnapja az Egészségházban

változik. Egyszerre gyógyít, táp-
lál, éhséget és szomjat is olt. Ezért 
lényeges, hogy a csecsemők hat 
hónapos korig kizárólag anyatejet 
kapjanak, egyéves korig pedig a 
fő táplálék legyen. Nagyon fontos 
tehát, hogy már a várandós kisma-
mák tisztában legyenek az anyatej 
minden áldásos tulajdonságával, 
hiszen a terhesség alatti életmód és 
táplálkozás kihat a baba magzati, 
majd később a méhen kívüli életére 
is. Azok az anyák, akik valemilyen 
ok miatt nem tudják szoptatni cse-
csemőjüket ugyancsak tanácsot és 
segítséget kapahatanak a védőnők-
től annak legcélszerűbb pótlására. 
Persze nem csak a komoly ismeret-
terjesztésről szólt a nap, helye volt a 
szórakozásnak is. A műsor a gaz-
dagréti Szivárvány Óvoda lelkes 
kis tehetségeinek előadásával in-
dult, fellépett Gertner Csaba szín-
művész, majd zenés bábelőadás 
következett. A gyerekek nagyon jól 
szórakoztak, a felnőttek pedig fon-
tos információkhoz jutottak ezen a 
szombaton az Egészségházban. 

Maczali Viki
Újbudai Egészségcentrum,
Fehérvári út 12.
www.gyogyir11.hu

Lakos Imre alpolgármester

„EGYENLŐ ESÉLYEK MINDENKI SZÁMÁRA” 
EURÓPAI ÉV ÚJBUDAI PROGRAMKÍNÁLATA

2007. OKTÓBER 10.–OKTÓBER 26. 
ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA
1115 Budapest, Fraknó u. 5.
2007. OKTÓBER 1–19.

„Együtt a Művészet Világában” – kiállítás hátrányos 
helyzetű alkotók által készített tárgyakból 

KARINTHY SZALON 
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 22.
2007. OKTÓBER 5–13.

„Útvonal” – kiállítás szellemi sérült fiatalok munkáiból

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA
1119 Budapest, Leiningen u. 27–35.
2007. OKTÓBER 8–31. 

Kiállítás szakképzési osztályok tanulóinak munkáiból

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1112 Budapest, Cirmos u. 8.
2007. OKTÓBER 15., hétfő 17–18.30 óra

Kő-Tár-Lat Galéria „Vágyaim…” – kiállítás rajzpályázati 
munkákból„ A verseket nem írjuk, hanem éljük…” Gal-
góczy Péter költői estje, közreműködik a Tarka Színpad
2007. OKTÓBER 19., PÉNTEK 17 óra

Kő-Tár-Lat Galéria – női életérzés az EU művészetében
2007. OKTÓBER 26., péntek 10.30 óra

Karinthy Frigyes: Cirkusz mozgásszínházi feldolgozása 
az Őrmezei Commedia 2000 Diákszínpad előadásában

HABILITÁCIÓS FEJLESZTŐ KÖZPONT
1118 Budapest, Ménesi út 16.
2007. OKTÓBER 10., szerda 9–15 óra

„Együtt a súlyosan halmozottan sérült emberekért” 
szakmai konferencia  pedagógusok részére

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47.
2007. OKTÓBER 12., péntek 16–20 óra

Sérült és egészséges gyerekeket nevelő családok baráti 
találkozója: bemutatkozik a Down Alapítvány 
és a Montágh Iskola

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET
1117 Budapest, Erőmű u. 4.
2007. OKTÓBER 24., szerda 9 óra (meghívott résztvevőkkel) 

„Az esélyteremtés lehetőségei a napközi otthonban – 
A tanulás tanítása” szakmai előadás

BÜKKÖNY ÓVODA 
1116 Budapest, Bükköny u. 9.
2007. OKTÓBER. 25., csütörtök 8.30–11.30 óra (meghívott 
résztvevőkkel)

Konferencia „Az óvoda, mint az esélyteremtés intéz-
ményi alapjának megteremtője” címmel

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA 
ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA
1119 Budapest, Fogócska u. 4.
2007. OKTÓBER 15–31. 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola diákjainak 
rajzkiállítása

Ability Park
Időpont:  2007. október 15–18.  9–18 óra

Ünnepélyes megnyitó: 2007. október 15., hétfő 9 óra, Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola
Megnyitja: Molnár Gyula polgármester

Képesség- és toleranciafejlesztő mozgássérült-játszóház

közreműködésével. 
 Az anyatej fontosságáról mind-
annyian hallottunk már, de vajon 
tudjuk-e azt, hogy miért nevezik a 
„tökéletes tápláléknak”? Amellett, 
hogy számos, a növekedéshez elen-
gedhetetlen fehérjét, immunanya-
got, antioxidánst, 
gyulladáscsök-
kentőt és meg-
annyi hasznos 
anyagot tar-
talmaz, ösz-
szetétele nem 
állandó. Mivel 
gyakorlatilag 
az újszülött 
igényeihez 
alkalmaz-
kodik, fo-
lyamatosan 

www.gyogyir11.hu

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a



MELLÉKLET 9ÚJBUDA 2007. OKTÓBER 10.

FÓKUSZ: CIVILEK ÉS EGYHÁZAK
Itt vannak mellettünk, közöttünk, velünk, még akkor is, 
ha nem is mindannyian vesszük észre őket. A maguk 
eszközeivel, a maguk módján segítséget nyújtanak, le-
hetőséget kínálnak, támogatnak, bátorítanak – legyen 
szó akár testi, akár lelki szükségleteinkről. Ezúttal az 
egyházakról és a civil szervezetekről lesz szó. Összeál-
lításunkban megszólaltatjuk az Önkormányzat illetéke-
seit, felkérjük a történelmi egyházak képviselőit, hogy 
ismertessék meg velünk az általuk vezetett egyházköz-
séget, majd – a teljesség igénye nélkül – bemutatunk 
néhány civil szervezetet. Ha vázlatosan is, de remélhe-
tőleg legalább nagy vonalakban kirajzolódik, milyen 
hitélet és civil tevékenység jellemzi a kerületet. Ebben 
bízva kíván Önöknek kellemes olvasást:

Regényi Huba, szerkesztő

Isten segedelmével  
és civil kurázsival

Szabó András, a pénzügyi bizottság elnöke a hajszálgyökér-hálózat erősítéséről

Külön tortát a civileknek!
 Idén hány forint jutott az önkormányzat 

költségvetéséből a civil szervezetek támo-
gatására?

Az önkormányzat ebben az évben körülbe-
lül 30 milliárd, azaz harmincezer millió fo-
rintból gazdálkodhat. Ennek felhasználása 
elsősorban politikai döntés kérdése, amely 
a kormányzó koalíció berkeiben születik 
meg. A költségvetés tervezése során az el-
lenzék mindössze néhány tízmillió forint 
felhasználásába szólhatott bele. A keret, 
amelyet a civil szféra is felhasználhat, 50 
millió forint.

 Első hallásra csinos összegnek tűnik.

Az előző mondatban az „is” volt a kulcs-
szó. Erre az összegre nemcsak a civil szer-
vezetek pályázhattak, hanem az egyházak, 
az önkormányzat saját fenntartású intéz-
ményei, a kerületben működő kulturális 
intézmények, de még magánszemélyek 
is. A pályázatokat meghatározott célra 
lehetett benyújtani, összesen öt témában: 
egészségügyi, kulturális, oktatási, sport- 
vagy szociális tevékenység támogatására.

 Ez összesen öt alfejezet. Így egy-egy terület 
finanszírozására – köztük a civilek kérel-
meinek teljesítésére – éppen tízmillió fo-
rint állt rendelkezésre.

Úgy van. A ma-
gam részéről vi-
szont szeren-
csésebbnek 
tar tot tam 
volna, 
h a 

a támogatható pályázati célokat külön-kü-
lön tételként állítottuk volna be a költség-
vetésbe, és meghatároztuk volna, hogy ci-
vil szervezetek ebből mennyit kaphatnak. 
Hiszen mindenütt a civil szervezetek je-
lentik az összekötő elemet a bürokratikus 
hivatali elosztógépezet – az önkormány-
zatok – és a mindennapok között. Éppen 
úgy, ahogy egy nagy fa sem csupán a fő-
gyökereivel illeszkedik a talajba, hanem a 
kiterjedt és bonyolult hajszálgyökér-háló-
zata segítségével is. Ha egy fát átültetünk, 
de a hajszálgyökér-hálózata a régi helyén, a 
talajban marad, az a fa elpusztul, mert csu-
pán a főgyökerei segítségével képtelen élet-
ben maradni. A civil társadalom szerepét 
a hajszálgyökerekéhez tudom hasonlítani: 
biztosítják a fa – a nagy gépezet – „beágya-
zódását” a hétköznapi emberek világába.

 És mennyiben segítette ez a tízmillió forint 
a hajszálgyökér-hálózat terebélyesedését?

Jobban is segíthette volna, ha szűkítettük 
volna a benyújtók körét. Számomra érthe-
tetlen, hogy egy önkormányzati fenntar-
tású intézménynek – amely amúgy is kap 
állami és önkormányzati támogatást – 
miért kell ugyanarra a keretre pályáznia, 
mint a civil szervezeteknek. Félreértés 
ne essék, semmi bajom azzal, ha például 
egy iskola be szeretne mutatni egy mu-

sicalt, író-olvasó találkozót szervez vagy 
a diákjait el akarja vinni kirándulni – de 

miért a civilekével közös „kalapból” 
kell finanszírozni mindezt? Ak-

kor már inkább készítsünk egy 
külön „tortát” a civileknek, az 
csak az övék legyen, és ne kell-
jen kisebb-nagyobb szeleteket 
másoknak is kivágni belőle! 

 Ha sok a vendég, kevés-
nek bizonyul a torta. Ebben az 

esetben is erről volna szó?

Sajnos számos olyan ci-
vil szervezetről tudok, 
amelynek még ahhoz 
sincsen elég pénze, 
hogy a saját működési 
költségeit előteremt-
se, így alig van rá 
esély, hogy az alapí-
tó okiratban foglalt 
céljait teljesíthesse. 
És ez azért akkora 

gond, mert a civil 
szervezetek olyan fontos 

és hasznos feladatokat is 

felvállalnak, amelyekre egy önkormány-
zatnak nemhogy érkezése nem volna, de 
talán nem is érzékeli, hogy létezik az adott 
probléma.

 Pályázati forrásból ugyanakkor nem lehet 
finanszírozni a működési költségeket. Ez 
nem könnyít az érintett civil szervezetek 
helyzetén.

Pedig fontos volna, hogy a civil szervezete-
ket a napi működésben is segítsük, hiszen 
hiába áll elő valaki egy nagyszerű ötlettel, 
és hiába támogatja azt az önkormányzat, ha 
közben filléres gondokkal küzd, és emiatt 
nem tud talpon maradni! Ezért követke-
zetesen át kellene tekinteni, és újra kellene 
gondolni a szabályozást, ki és mire költhet. 
Nyilván nem feladata az önkormányzat-
nak, hogy közpénzből személyi költségek-
re biztosítsunk forrást, de egy szervezet 
telephelyén például minden további nélkül 
felmerülhetnek irodai vagy postaköltségek, 
egy sportegyesület esetében pedig teljesen 
természetes, hogy olykor tornaszert és fel-
szerelést kell vásárolni. Úgy vélem, e célokra 
lehetne forrást találni – persze alaposan át 
kell gondolni, pontosan mire adunk pénzt, 
a Zuschlag-ügy pedig megmutatta, hogy a 
felhasználást szigorúan ellenőrizni kell.

 Ugyanakkor nem titok, hogy több olyan 
szervezet is létezik, amely csak papíron ci-
vil, valójában nem az.

Csakugyan, ilyenektől is érkeztek hozzánk 
pályázatok, és az anyagokból az derült ki, 
hogy ezek igazából néhány fős baráti társa-
ságok, amelyek saját passziójukat szeretnék 
finanszíroztatni az önkormányzattal. Az 
ilyen kérelmeket a magam részéről nem 
támogattam, ugyanis a mérlegelés során 
két fő szempontot tartottunk szem előtt: 
az adott szervezet olyan feladatot lát-e el, 
amelyet akár az önkormányzat is elláthat-
na. És a másik: a felvállalt tevékenység va-
jon a tágabb közösség építését szolgálja-e.  
Szűk körű baráti társaságok támogatása 
tehát nem az önkormányzat feladata.

 A  mérlegelés szempontjai után beszéljünk a 
döntésről is! Minek alapján dől el, hogy egy-
egy pályázatot támogatnak-e vagy sem?

Ez több tényezőtől is függ. Alapszabály, 
hogy egy programra egy szervezet csak 
egy pályázatot adhat be. Az úgynevezett 
„tiszta” profilú programok – például egy 
sportverseny vagy egy irodalmi est – ese-
tében viszonylag egyszerű eldönteni, hogy 
a pályázat melyikhez tartozik az öt rész-

terület közül. De szép számmal akadtak 
olyan kérelmek is, amelyekről nehezen 
tudtuk eldönteni, hová is tartoznak, és 
melyik bizottságnak kellene foglalkoznia 
velük. A pályázati kérelmeket ugyanis az 
önkormányzat illetékes szakbizottsága 
– az egészségügyi, a kulturális, az oktatási, 
a sport- vagy a szociális testület – tárgyal-
ja, majd a kialakított véleményével együtt 
továbbítja a polgármesternek. A végleges 
döntést a javaslatok alapján tehát Molnár 
Gyula hozza meg. 

 Nyilván az sem mellékes, ki mennyit kér.

Sokszor világosan látszik, hogy egy pá-
lyázati anyag benyújtói eleve cenzúrázták 
önmagukat, tehát jóval kevesebbet kértek, 
mint amennyire valóban szükségük volt. 
És ezeknek a csökkentett igényeknek is 
csak körülbelül harminc százalékát tudta 
az önkormányzat kielégíteni! A részterü-
letenkénti tízmillió forint önmagában sem 
sok, a legnagyobb problémának azonban 
azt látom, hogy túl merev ez a felosztás. 
Egyes területeken ugyanis csaknem vala-
mennyi kérelmet támogatni tudtunk ki-
sebb-nagyobb összeg erejéig – még azokat 
is, amelyek nem szigorúan a civil szféra 
céljainak elérésére vonatkoztak –, ugyan-
akkor más területeken csupán a támogatá-
si igények töredékét tudtuk fedezni belőle, 
és azokat is általában úgy, hogy a megítélt 
összeg jelentősen elmarad az igényelthez 
képest. Tehát leginkább az jelentette a gon-
dot, hogy a tíz-tízmilliós keretek nem iga-
zodtak a beérkezett igényekhez. 

 Mi volna a megoldás?

Segítene, ha a korábbi évek tapasztalatai 
alapján határoznánk meg az egyes terüle-
tekre fordítható támogatás mértékét. Prio-
ritásokat állíthatnánk fel, hogy a civileknek 
szánt keretből melyik terület milyen arány-
ban részesedjék. Mindazonáltal úgy érzem, 
hogy az ötvenmilliós keret is meglehetősen 
szűkre szabott. A jövő évi költségvetés tár-
gyalásakor javasolni fogom, hogy a keretet 
az idei összeg duplájában állapítsuk meg.

 Ehhez azért a képviselő-testület többi tag-
jának is lesz egy-egy szava.

Ahogy az elején is említettem, a költség-
vetés főbb számainak megállapítása min-
dig politikai alku tárgya, a költségvetés 
elfogadása mindig a kormányzó többség 
feladata. Ezzel együtt azt gondolom, van 
rá esély, hogy összejöjjön a százmilliós ke-
ret, hiszen még az sem lenne több a költ-

Mire figyeljenek a civil szervezetek 
a pályázatok benyújtása során?
– Csakis létező, az alapító okiratban feltüntetett és 

tényleges tevékenységet végző szervezet nyújt-
son be pályázatot.

– A pályázati anyagot a megjelölt határidő előtt – 
vagy legkésőbb azon a napon – adják be az ön-
kormányzatnak, de semmiképpen se hagyják ott 
a portán, hanem a megfelelő osztályon vetessék 
át az illetékessel! Ennek legbiztosabb módja, ha 
a két példányban átadott anyagot ott helyben, 
érkeztető bélyegzővel lepecsételtetik! Az egyik 
példányt hagyják az osztályon, a másikat gondo-
san őrizzék meg a szervezet iratai között.

– A pályázati űrlapon pontosan adják meg a pá-
lyázó szervezet adatait, különösen az elérhető-
ségeket. Így, ha a későbbiekben kiderül, hogy 
valami hiányzik, egyszerűbben tudják felkérni a 
pályázót annak pótlására.

Mire figyeljenek az elszámolás 
benyújtása során?
– A megítélt támogatás felhasználása előtt min-

denképpen olvassák át a támogatási szerződést 
és az önkormányzat támogatási szabályzatát.

– Ne feledjék: a támogatás nem használható fel a 
szervezet saját személyi költségeire.

– Egyetlen tételt se fizessenek ki megbízási díj-
ként, mert ebben az esetben az összeg után 
tb-járulékot is kell fizetni. A bonyodalmak elke-
rülése végett kizárólag vállalkozói díjat fizesse-
nek, így a bevétele után a vállalkozó maga állja 
a járulékokat.

– Szolgáltatást – különösen személyi jellegűt 
– csak szerződés alapján vegyenek igénybe! A 
mindkét fél által aláírt dokumentumot csatol-
ják az elszámoláshoz, a vonatkozó bizonylatok-
kal (áfás számlákkal) együtt.

ségvetés 3 ezrelékénél! Ráadásul minden 
képviselő, beleértve a polgármestert is, jól 
láthatta idén, hogy értékes pályázatok csu-
pán azért szorultak ki a támogatásokból, 
mert kicsi volt a keret.

 Meddig tartott ki az idei ötvenmillió?

Gyakorlatilag már egy fillér sincs belőle. 
Most kezdenek érkezni a pénzügyi bizott-
ság elé a támogatott szervezetek beszámo-
lói, valamint számlái, amelyek a pénz fel-
használásának módját igazolják.

 Mikor dől el, hogy 2008-ban mekkora ösz-
szeg áll majd rendelkezésre?

Jövő tavaszra, február-március tájékán, 
amikor a képviselő-testület elfogadja a fo-
lyó évi költségvetést. A pályázatokat tehát 
legkorábban jövő áprilisban lehet benyúj-
tani. Addig is arra buzdítom a civil szerve-
zeteket, hogy használják ki a hátralévő bő 
fél évet, állítsanak össze minél értékesebb 
programokat! Az önkormányzat pedig – 
reményeim szerint – igyekszik majd támo-
gatni minden hasznos kezdeményezést!
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Kérdések és válaszok
1. Hogyan mutatná be az ön által 

vezetett egyházközséget?

2. Milyennek ítéli a lelki életet az 
egyházközségben?

3. Elterjedt vélemény, hogy a mai 
rohanó világban különösen a 
fiatalok figyelmét nehéz Isten 
felé fordítani. Ön mit tapasztalt 
e téren?

4. Hogyan tudja megszólítani az 
egyház a nem hívőket? Milyen 
mondanivalója van számukra?

5. Milyen a kapcsolatuk az önkor-
mányzattal?

6. A világi hatalom egyes kép-
viselőinek részéről gyakran 
hangoztatott észrevétel, hogy 
a vallás magánügy, az egyház 
ne hallassa a hangját közéleti 
és társadalmi kérdésekben, 
úgymond: ne politizáljon. Mit 
gondol minderről?

A hitetlen is gyógyulni akar
Brückner Ákos Előd atya 
Budai Ciszterci Szent Imre-plébánia

1. Egyházközségünknek a 19. század vé-
gén, a 20. elején meghatározó szerepe volt 
a Szent Imréről elnevezett városrész kiala-
kításában. Az egyház tudatosan választot-
ta ekkor Szent Imre herceget példaképül, ő 
ugyanis igazán bátor, férfias, a kihívások-
hoz alkalmazkodni tudó alakja a magyar 
történelemnek. Egyházközségünk gazdag 
hagyományokkal rendelkezik, nem vélet-
len, hogy a Városmissziót kipróbáló hat 
egyházközség egyike volt!
2. Úgy tapasztalom, ma igen nagy igény 
mutatkozik a lelki elmélyülésre. Erre le-

hetőséget kínálunk közösségeinkben. 
Ugyanakkor nem mehetünk el a kor ki-
hívásai mellett, nyitottnak kell lennünk 
a mai idők jeleire. Fontos feladat például, 
hogy felrázzuk a szorongó, magába zárkó-
zott értelmiségi réteget, hogy – feladatá-
nak megfelelően – hathatós módon részt 
vegyen a közéletben.
3. A fiatalok világa elszakadt a „ha-
gyományostól”, új formákat, új utakat 
keresnek maguknak. Ezért először meg 
kell hallgatni őket, közöttük időzni, hogy 
megérthessük, majd megszólíthassuk 
őket. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a 
szülők, nevelők milyen értékeket adnak 
át gyermekeiknek. A Városmisszió során 
templomunk Lisieux-i Szent Teréz tiszte-
letének letéteményese volt, és kiderült, mi-
lyen sokat jelent a fiatalok számára, hogy 
megismerhetnek valakit, aki élen járt az 
Isten szeretetében. Egy hét alatt 3-4 ezer 
fiatal fordult meg nálunk, és egyikük sem 
tekintett a szentre gúnyosan vagy ciniku-
san, sokkal inkább áhítattal, csodálattal.
4. Hadd idézzek ismét egy városmissziós 
élményt: a körtéren működött az Isten pa-
tikája elnevezésű sátor, ami a szolgálatunk 
egyik legsikeresebb kezdeményezésének 
bizonyult. Itt nem pirulákat osztogattak a 
járókelőknek, hanem az Isten szeretetéről 
szóló idézetekkel megrakott dobozokat. 
Néhány nap alatt 2500 ilyen „batyu” ta-
lált gazdára! Számomra ez azt bizonyítja, 
hogy a mai hitetlen emberben benne van 
a betegségének tudata, és ösztönösen is 
gyógyulni akar! Kétségbeesetten keres 
valamit, amit elveszített, és még ha nem is 
tudja pontosan, mi az, vágyai mégis a vég-
telen felé, Isten felé viszik! 
5. A magunk részéről nyitottak vagyunk 
a kapcsolat fenntartására, ápolására. Tisz-
tában vagyunk vele, milyen jelentős és 
lényeges feladatokat vállalt az egyház: a 
fiatalok oktatása, a zenei élet istápolása, a 

hajléktalanok és a nagycsaládosok hely-
zetének könnyítése, óvoda fenntartása. 
Mindezt az önkormányzat is értékeli, s se-
gítséget nyújt hozzá. E segítség persze túl-
nyomórészt erkölcsi, mégis sokat jelent, és 
még anyagi, valamint kapcsolati tőkéhez 
is juthatunk általa. És hogy konkrét példát 
is említsek: a Városmisszió előtt az önkor-
mányzat felújíttatta a templom körüli, a 
közforgalom által is használt járdákat.
6. A napokban jelentős vallási vezetők 
– a párizsi érsek, a moszkvai pátriárka 
– is élesen ellenezték azt a nézetet, hogy 
a vallás a társadalom teréből kiszorítható 
magánügy lenne. A hit az ember legsze-
mélyesebb ügye. Ugyanakkor az egyház – 
vallási megfontolásból – mindig törődött 
a közösség gondjaival, a jövő sorskérdé-
seivel, az ember- és társadalmi csoportok 
egymásra utaltságával, a javak és esélyek 
igazságos elosztásával. Ilyen értelemben 
– és sosem a pillanatnyi érdekek mentén 
– „politizál” az egyház, a polis alapelv-
ének megfelelően.  

Irányt mutatni a világban
Joób Máté igazgató lelkész 
Kelenföldi evangélikus gyülekezet

1. A gyülekezet a múlt század húszas 
éveiben alakult, ekkor vált ki a budavári 
evangélikus közösségből. 1928-ban ké-
szült el a templomunk itt a Bocskai úton, 
és azóta is ez a központja az – Újbudán 
egyedüli – evangélikus gyülekezetnek. A 
Németvölgyi úti imaházat ugyanis refor-
mátus testvéreinkkel közösen építettük és 
használjuk. A legutóbbi népszámláláskor 
mintegy 4000 fő vallotta magát evangé-
likusnak a kerületben, ebből körülbelül 
2000 mozog a látóterünkben. Gyülekeze-
tünk meglehetősen vegyes összetételű, de 
a családok szerepe kiemelkedő. Három 
főállású lelkész végez itt szolgálatot, két 
parókus és egy beosztott lelkész.
2. Arra törekszünk, hogy valameny-
nyi korosztály igényeinek eleget tegyünk; 
tehát kismamakört vagy nyugdíjas-bib-
liaórákat éppen úgy tartunk, mint hittan-
oktatást, konfirmációra való felkészítést, 
vagy ifjúsági órákat a gimnazista, egyete-
mista, illetve fiatal felnőtt korosztálynak. 
A gyülekezet egyébként hagyományosan 
értelmiségi jellegű, úgyhogy komoly kihí-
vást – egyben izgalmas szakmai feladatot 
– jelent számunkra a nem szellemi foglal-
kozásúak megszólítása.
3. Nem tapasztalom, hogy nehéz volna 
szót érteni a fiatalokkal. Ifjúsági foglal-
kozásaink – színjátszókör, zene- és ének-
kari próbák, kirándulások, konyhai „ki 
mit tud?” – igen látogatottak, nyilván 
azért, mert az ifjúság különösen igényli 
a közösséget: fontos számukra, hogy tar-
tozzanak valahová, megismerjék mások 
véleményét, és elmondhassák a magukét. 
Egy ilyen közösség képes irányt mutat-
ni, irányt szabni a tagoknak, főleg a mai 
kesze-kusza világban, amelyben olyan 
sok a kallódó fiatal. 
4. Egyetemes keresztény feladatunk az 
isteni békesség hirdetése és közvetítése, 

amely kétezer évvel ezelőtt vált nyilván-
valóvá a világ számára, Jézus Krisztus-
ban. Azáltal kell hirdetnünk a békességet, 
hogy megéljük és sugározzuk azt a kül-
világ felé. A hit ugyanakkor persze jóval 
több, mint puszta életstílus vagy morális 
irányelvek követése: bizalom abban, aki 
önmagát adta értünk!
5. Nagyon jó, főleg azért, mert gyakor-
latias: együtt segítünk a rászorulókon. A 
Fraknó utcában a katolikus Karitásszal 

közösen működtetett családsegítő-köz-
pont helyiségét például az önkormányzat 
biztosítja számunkra. De a képviselő-tes-
tület különféle pályázati kiírásokkal is tá-
mogatja a munkánkat.
6. Mondjuk ki nyíltan: a vallás nem ma-
gánügy, hiszen az egyház üzenete – Jézus 
Krisztus örömhíre – mindenkinek szól. 
Emellett közösségünk íratlan szabálya, 
hogy a pártpolitikai tevékenységet olyan 
emberekre bízzuk, akik erre felhatalma-
zást kaptak. Az egyháznak nincs ilyen 
mandátuma. Ettől függetlenül persze 
kinek-kinek meglehet a személyes véle-
ménye. Nekünk elsősorban arra kell fi-
gyelnünk, hogy az isteni értékek szerint 
hogyan tudjuk jobbá és értékesebbé tenni 
a társadalmunkat, benne közvetlen lakó-
környezetünket. A magam részéről tehát 
azt tartom fontosnak, hogy minél keve-
sebb akadály gördüljön az elé, hogy az Is-
ten hívását megtapasztaló emberek közös-
ségre leljenek gyülekezetünkben. 

Hitelesnek lenni
Lipp László atya 
Szent Angyalok Temploma, Gazdagrét

1. Missziós egyházközség a miénk, 
amely a rendszerváltás pillanatában jött 
létre. Felfedezésre váró szimbólum, hogy 
az alapkőletételkor valamennyi akkori 
parlamenti párt képviselője jelen volt a 
Szomszédok stábjával együtt. Egyébként 
a hely elnevezése téves: se nem gazdag, se 

nem rét. Egy dombon áll, és nagy rezsivel 
küszködő, bérből, illetve fizetésből élő 
családok lakják. Nem véletlen, hogy nagy 
a fluktuáció: tíz év alatt az itt lakók het-
ven százaléka kicserélődött! Ennek elle-
nére lüktető élet jellemzi közösségünket. 
Hagyomány és korszerűség – e két jelző 
együtt igaz. Ez megtapasztalható például 
a kegyeleti szolgáltatásainknál, amely ta-
lán a legolcsóbb is.
2. Boldog vagyok, hogy a közösség szer-
vezője és vezetője lehetek, hiszen ezen a la-
kótelepen is az az ember él, akit az Úr saját 
képmására és hasonlatosságára teremtett. 
A gondok sosem házon kívül vannak, és 
nem is elsősorban ember és ember között, 
hanem mindannyiunk bensőjében, ahol 
a jó és a rossz küzdelme zajlik. Azon kell 
lennünk, hogy eltávolítsuk az önzést és 
a bűnt lelkünk „pitvarából”, hogy az Úr 
öröme otthonra lelhessen odabent.
3. Ez nem így van, egészen mások a ta-
pasztalataim! A szentmisén és a lelkiségi 
programjainkon részt vevők negyvenöt 
százalékát fiúk és férfiak alkotják! De 
másban is aktívak: ők látják el az éjjeli 
portaszolgálatot. Templomunk ugyanis 
– immár hatodik éve – éjjel-nappal nyitva 
áll. E praktikus megoldás előnyeit nemrég 
a Városmisszión is felfedezték. 
4. Nem tudok hívőben és nem hívőben 
gondolkodni. Arra törekszem, hogy min-
denkinek hirdessem az evangéliumot. 
Hogy profán vagy szakrális stílusban, 
direkt vagy indirekt módon, ez nem lé-
nyeges kérdés. Ám ha sikerül hitelesen 
megszólítani az embereket, a lélek örö-
me olyan lesz, ami semmi mással nem 
hasonlítható össze! Hiszen meg van ír-
va: az angyalok jobban örvendeznek egy 
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc 
igazon! De a megszólításhoz visszatérve: 
legutóbb Gyurcsány Ferencnek címez-
tem egy fontos kérést, még a Nagy Imre 
Házban, amikor a közös imát vezettem: 
„Miniszterelnök úr, mutasson jó példát, 
emelkedjen felül a gyűlöleten, mentsük 
meg a Ferencvárost!” 

5. Eddig is jó volt az együttműködés, és 
bízom benne, hogy a továbbiakban is az 
lesz. A korábbi ciklusok alatt távolról sem 
volt ilyen zökkenőmentes a viszonyunk, 
sőt, az akkori állapotokról szólva még vi-
szonyról sem igen lehetett beszélni.
6. Rövid leszek: mindez az ateizmus ha-
zug támadása, amely alapjaiban kérdője-
lezi meg az ember közösségi mivoltát, va-
lamint az egyház közösségépítő szerepét. 
Több szót nem is érdemel ez a butaság!

Alázattal és intelligenciával
Radnóti Zoltán rabbi 
Lágymányosi templomkörzet

1. Budapest egyik legfiatalabb hitközsé-
ge az újbudai zsidóságé: az 1936-ban ala-
pított zsinagógája a Zsombolyai utcában 
állt, abban az épületben, amelyben ma a 
TIT Stúdió működik. A második világhá-
ború után a központi vezetés elhanyagolta 
a környéket – máshová helyezte a rabbit –, 
így a közösség hanyatlásnak indult. 1962-
ben a zsinagóga a Károli Gáspár térre 
„költözött”, de továbbra sem szolgált itt ál-
landó rabbi, úgyhogy még az utcában lakó 
emberek sem mindig tudtak róla, hogy mi 
is található a közvetlen közelükben. Jóma-
gam három és fél éve szolgálok itt, és első 
dolgom volt, hogy a bejárat fölé kitegyek 
egy kőtáblát, hogy akik figyelmesen sé-
tálnak, legalább azok lássák, hogy itt egy 
zsinagóga áll.
2. Ide kerülésem után felújítottuk és egy 
közösségi teremmel bővítettük az épüle-
tet, könyvtárat, valamint kóser konyhát 
létesítettünk, rendbe tettük a kertet és sa-
ját honlapot hoztunk létre. Ennek az aktív 
életnek híre ment, így kezdett bővülni a 
közösség. Nemcsak helyiek járnak ide, ha-
nem az egész városból jönnek hívek. Az is-
tentiszteletek mellett névadások és felnőtté 
avatások (bár micvák és bát micvák) jelzik 
a közösség sikerét, hittant és történelmet 
oktatunk gyerekeknek és felnőtteknek, de 
kezdő és haladó héber nyelvtanfolyamra 
is be lehet iratkozni nálunk. A magam ré-
széről szolgáltatásnak tekintem mindezt, 
és ekként is kezelem.
3. Ez egy fiatalos közösség, én magam 
sem vagyok idős, úgyhogy remekül szót 
értünk az ifjabb korosztállyal. A mai fia-
talokban már nincs meg az a félelem, ami 
korábban az idősebbekben: kitárulkoznak 
és felvállalják a zsidóságukat. A zsidóság 
ugyanis nemcsak vallási és történelmi 
kérdés, hanem azonosságtudatot is ad! 
Aki tehát betér ide, az nem csupán áhíta-
tos perceket kap, hanem egyéb, közösségi 
élményt nyújtó programokat is: együtt ta-
nulunk, sütünk-főzünk a kertben, fiatalok 
által szervezett lánycsoportunk is van. 

4. A valláson kívüli zsidókról szólva: re-
mélem, hogy kellő alázattal és intelligenci-
ával mindenkit meg lehet szólítani. A nem 
zsidó emberekkel igen jó a viszonyom, a 
más valláson lévő, környékbeli paptársa-
immal is tartom a kapcsolatot, nem egy 
kollégám elhozta már a hittanosait zsina-
gógalátogatásra. Meg vagyok róla győződ-
ve, hogy a mástól való félelemnek csak egy 
oka van: a tudatlanság. Ezért minél több 
alkalmat szeretnék biztosítani a személyes 
találkozásra és tapasztalatgyűjtésre.
5. Tökéletes! Erkölcsileg és anyagilag 
is támogatnak bennünket, a segítségük 
nélkül nem tudtuk volna felújítani a zsi-
nagógát; ha pedig szükséges, tudom, hogy 
bármikor személyesen fordulhatok az ön-
kormányzat vezetőihez!
6. A lelkésznek hatalma van a hí-
vei fölött, de ezt a hatalmat nem azért 

kapta, hogy a saját gondolatait rájuk 
kényszerítse, sokkal inkább azért, hogy 
elérje, hogy feltegyenek önmaguknak 
bizonyos kérdéseket. Egyik pap sincs 
annyi információ birtokában, mint a 
politikusok, éppen ezért nem volna 
szabad állást foglalnunk a politikai kér-
désekben. Más lapra tartozik, hogy ha 
én politizálni kezdenék, akkor a híveim 
kimennének a templomból. Őket a zsi-
nagógában a zsidóság ügyei érdeklik, 
nem a magyar politika. Maguktól is 
tudják, kire kell szavazni, és melyik po-
litikai döntés mögött mi áll.

Jézus él, lát, hall és cselekszik
Takaró Károly, nyugalmazott  
református tábori püspök 
Kelenföldi Református Egyházközség

1. Újbudán összesen négy református 
egyházközség található, közülük a mi-
énk a legnagyobb és a legrégebbi. 1930 
novemberében szentelte fel református 
templomunkat dr. Ravasz László püspök. 
Amint látható, a templom mellett két bér-
palota épült, amelyet más épületeinkkel 

együtt államosítottak. Ezeket – szem-
beötlő módon – a világháború óta nem 
újították fel. Egyházközségünk így anyagi 
bázisától megfosztva, beszűkített térben 
és lehetőségek között él, mégis folyamato-
san növekszik.
2. Az egyház a születéstől a halálig 
– tehát a keresztelőtől kezdve a hitokta-
táson, a konfirmáción, az esketésen át a 
temetésig – követi az ember életét. Ezért 
külön közösségeink vannak például a  
gimnazista vagy egyetemista korú gyüle-
kezeti tagoknak; de szervezünk bibliaórá-
kat, munkatársi alkalmakat és lelki hete-
ket is. A nyár tizenegy hete alatt a fiatal 
felnőtteknek és házaspároknak különféle 
konferenciákat tartunk. Autós és egész-
ségügyi szolgálatot működtetünk, család- 
és idősgondozói hálózatot tartunk fent, 
és az Albert utcában egy négy csoporttal 
működő református óvodát is. 
3. Nem érzem nehéz feladatnak a fi-
atalokkal való foglalkozást. Minden 
ember lélek, ezért mindenkivel szót le-
het érteni, csak a lelki rezdüléseket kell 
figyelni. Emellett nem árt, ha az ember 
tisztában van azzal, hogy a fiatalok más 
nyelvet beszélnek. Hat gyerekem van, 
annak idején külön szótárat írattam a 
gyerekeimmel, hogy kapcsolatot tudjak 
teremteni a középiskolás korosztállyal. 
Ha megkérdezem az egyiktől: „Maga 
miért punnyad ott?”, tudni fogja, hogy 
értem a szóhasználatukat. A mai fiata-
lok egyébként különösen védtelenek, 
mert ki vannak szolgáltatva minden-
nek és mindenkinek, védekezésként 
vesznek fel egészen más külsőt, mint 
amilyenek valójában. 
4. Az egyház küldetése ebben a világban 
a nem hívőkkel kapcsolatban van. Megszó-
lításuk az Isten evangéliumával történik.
5. Kiváló! Nem az számít, milyen politi-
kai erő kormányoz, hanem az, hogy észre-
veszi-e, melyek a kerületben az emberi élet 
szükségletei. Ezért – bár a politikai beren-
dezkedés változik, ám az egyház ugyanaz 
marad – együtt kell munkálkodnunk az 
önkormányzattal, méghozzá két okból is: 
ugyanazon a helyen élünk és ugyanazok-
kal az emberekkel találkozunk. 
6. Egyáltalán nem értek egyet. Amió-
ta az egyház fennáll, érdekképviseletet 
lát el, és már a puszta létével is politikai 
tényező! Neutrális beszéd pedig egyéb-
ként sem létezik, hiszen valamennyi 
beszédnek az a célja, hogy – a maga kö-
vetkezményeivel együtt – elérje a kívánt 
hatást! És az egyházi élet olyan igére 
épül, amely teremtő Ige: akaratot, ha-
talmat, a tettrekészség erejét, valamint a 
végrehajtás képességét hordozza. Ha te-
hát az egyház megszólal, azzal pontosan 
számol a világ! 

Egyházak itt, Újbudán

Takaró Károly

Joób Máté, igazgató lelkész

Radnóti Zoltánn rabbi

Brückner Ákos Előd atya

Lipp László atya
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Kérdések és válaszok

Civilek itt, Újbudán
1. Mikor alakult az ön által vezetett 

szervezet?

2. Hány tagja van jelenleg?

3. Melyek a főbb célkitűzéseik? 

4. Milyen szolgáltatással, progra-
mokkal, rendezvényekkel jelent-
keznek?

5. E programokon, rendezvénye-
ken összesen körülbelül hány 
ember szokott megfordulni 
évente? 

6. Az újság október 10-én kerül a 
postaládákba. Kérem, nevezze 
meg az ehhez az időponthoz leg-
közelebbi programjukat, annak 
helyszínét és jellegét, hogy közöl-
hessük az újságban!

7. Milyen a kapcsolatuk az önkor-
mányzattal? 

8. A munkájuk iránt érdeklődők 
mely címen találják meg önöket? 
Honnan tájékozódhatnak szer-
vezetük tevékenységéről? 

A városrész bűvöletében
Sarkadiné Nagy Emilia elnök 
Albertfalvi Polgárok Köre

1. Húsz-huszonöt albertfalvai polgár 
határozta el az egyesület létrehozását 
1990 nyarán.
2. Mintegy 100-120 tagunk van, ám 
egyesületünk kisugárzása jóval több em-
bert ér el.
3. Szervezetünknek – amely a háború 
előtti albertfalvai Árpád Kör szellemi-
ségét vállalja fel és viszi tovább – három 
alapvető célja van. Első a hagyományőr-
zés és -teremtés; második a kulturált szó-
rakozási és sporttevékenység elősegítése; 
harmadik az egyéni és közösségi érdek-
képviselet, érdekvédelem.
4. Alapításunk évében megszerveztük 
az Albertfalvi Napok rendezvényso-
rozatot, amely azóta is él, és évről év-
re gazdagodik. Immár az Albertfalvi 
Közösségi Házzal együtt szervezett, 
nagyszabású nyár eleji ünnep. Évente 
többször rendezünk egészségmegőrző, 
felvilágosító előadásokat, dalesteket, iro-
dalmi teadélutánokat, színházi előadá-
sokat. Kiadtunk egy könyvet Házhelyek 
Promontoriumnál címmel Albertfalva 
történetéről. Szerzője néhai Hoffmann 
Pál. Az Albertfalvi Helytörténeti Gyűj-
temény és Iskolamúzeum – valamint két 

másik civil szervezet – közreműködé-
sével megjelentettünk egy reprezentatív 
falinaptárat, amely Albertfalva régi ké-
peslapjait, illetve pecsétjeit mutatja be. 
Jelenleg az Albertfalva Lapja helyi kiad-
vány szerkesztésében veszünk részt.
5. A kisebb rendezvényeken évente 
mintegy 2000-2500 vendégünk lehet, a 
városrész közös ünnepének sokféle prog-
ramján több ezer látogató is megfordul. 
Az Albertfalva Lapja 10 ezer példányban 
készül. A könyvet és falinaptárat ezer-ezer 
példányban jelentettük meg. Természete-
sen ezeket sokkal többen forgatják. 
6. Október 24-én, szerdán délután 
négy órai kezdettel az Albertfalvi Kö-
zösségi Házban rendezünk egy Kodály 
Zoltán-emlékműsort.
7. Az önkormányzattal jó a kapcsola-
tunk. A polgármester urat és mindhárom 
helyi képviselőnket jól ismerjük. A Kö-
zösségi teadélutánnak nevezett rendezvé-
nyünkre mindig eljönnek, hogy kötetlen 
módon beszélhessünk közös dolgainkról. 
A testület által kiírt pályázatokra benyúj-
tott programjaink általában támogatás-
ban részesülnek.

Sarkadiné Nagy Emília

8. Cím: Albertfalvai Polgárok Köre, 
1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47. Ez 
az Albertfalvi Közösségi Ház címe, itt 
megtalálnak bennünket minden szerdán 
16 és 18 óra között. Telefon: 208-4526. A 
www.albertfalvikozossegihaz.hu címen is 
olvashatnak rólunk.

Segíteni a rászorulóknak
Németh Katalin elnök 
Kelenföldiek Egyesülete

1. Szervezetünk 1990-ben alakult.
2. Jelenleg 35 tagunk van, de szeretnénk 
bővíteni a létszámot.
3. Valamennyi élethelyzetben igyek-
szünk segíteni az embereknek, de legfőbb 
célkitűzésünk, hogy Kelenföld tiszta és vi-
rágos városrésszé váljék. 
4. Faültetési akciókat, virágosztást szer-
vezünk; legutóbb a környékbeli parkokat, 
zöld területeket takarítottuk ki, és tettük 
rendbe. Következő vállalásunk: szeret-
nénk a Bikszádi úti sportiskola három 
legjobb tanulóját, valamint három legjobb 
sportolóját könyvjutalomban részesíteni. 

Egyébként valamennyi programunkra 
elhívjuk az Egészségért Egyesület képvise-
lőit, akik rendezvényeinken vérnyomás-, 
vércukor- és koleszterinszint-mérést, vala-
mint prosztataszűrést végeznek. A Budai 
Miklós képviselő által adományozott ko-
leszterinmérő-készülékkel az egy emberen 
végzett „vizsgálat” alig másfél percig tart!
5. A Bikás Parkban tartott májusi ren-
dezvényünkön mintegy 2-3 ezer ember 
fordult meg.
6. Minden hónap utolsó hétfőjén klub-
délutánt tartunk tagjaink számára, és ezek-
re az alkalmakra mindig elhívunk egy-egy 
kerületi politikust, hogy reagáljon a külön-
féle észrevételekre, illetve panaszokra. 
7. Az önkormányzattal ápolt kapcsola-
tunk igen jó, idén 150 ezer forint támo-
gatást kaptunk a rendezvényeinkre, és to-
vábbi 160 ezret a Keveház utcai Általános 
Iskola tíz rászoruló diákjának zsámbéki 
nyaraltatására.
8. Cím: 1119 Bp., Etele u. 24., telefon: 
06/20/595-3232; fax: 204-2807.
   

Középpontban  
a közösségi értékek
Jakab Árpád elnök 
Kelenvölgyi Polgárok Köre

1. 1989-ben alakultunk újra. Ekkor 
spontán módon jött össze a társaság, 
amely kinyilvánította, hogy az 1912-től 
’47-ig működő, hasonló nevű szervezet te-
vékenységét kívánja folytatni.
2. Tíz évvel ezelőtt csaknem 250 tagunk 
volt; 2006-ra a létszám 180 főre csökkent.
3. Önmagunk kedvére, ápolására, kö-
zösségünk fejlesztése végett tevékenyke-
dünk, és minden feladatot felvállalunk, 
ami ezzel jár, legyen szó például egy járda 
létesítéséről vagy idősek gondozásáról. 
Céltevékenységünk ugyanakkor a helyi 
hagyományok ápolása, kulturális és szó-
rakoztató rendezvények szervezése.
4. Rendszeresen zajlanak nálunk élőze-
nés vacsoraestek, valamint társas klub-
estek. A jelentősebb ünnepekre – húsvét 
és karácsony, farsang és szüret – külön 
műsorral készülünk, s csomagokat osz-
tunk; de szerveztünk már nagycsaládos 
összejövetelt, bábszínházi bemutatót is. 
Minden évben megrendezzük a „Ha-
hó, Kelenvölgy!” című kiállításunkat. 
Mindezeken túl otthont adunk egy kár-
tyaklubnak, a volt kábelművek ének-
karának, továbbá önképző művészként 

tevékenykedő tagjaink alkotásai – fest-
mények, grafikák, fafaragások, kerámiák 
– is megtekinthetők nálunk.
5. Évente körülbelül 1500-1600 főt 
„érünk el” a rendezvényeinkkel. A helyi 
felnőttek ismeretségi alapon összejárnak; 
de a gyermekprogramokra egyszerűen 
nem jön össze a kellő létszám. A mai negy-
venes generációt is nehéz „mozgósítani”, 
ennek legfőbb oka, hogy a pénzkeresettel 
vannak elfoglalva. A közösségi együttlét 
tehát alárendelt szerepben van a megélhe-
téshez képest – pedig régi bölcsesség, hogy 
nem csak kenyérrel él az ember.
6. Legközelebb 2007. október 13-án 
tartjuk a soron következő beszélgetős 
vacsoraestünket.
7. Jó a kapcsolatunk, bár több pénz, na-
gyobb játéktér jól jönne, hiszen forrásaink 
szűkösek. Örömteli, hogy az önkormány-
zat támogat bennünket, ugyanakkor szo-
morú, hogy egy közösség önfenntartási 
képessége tizennyolc év után is olyan ala-
csony, hogy még mindig rászorul az ön-
kormányzat támogatására.
8. Cím: XI., Alabástrom u. 9., telefon: 
228-2798, e-mail: invexim@hu.inter.net

Cél: felelős polgárrá válni
Meszéna Zsolt elnök 
Szentimrevárosi Egyesület

1. A Szentimrevárosi Egyesület (SZIE) 
1991-ben alakult, 1999 óta közhasznú 
civil szervezet.
2. Jelenleg 190 tagja van.
3. Az egyesület célja, hogy olyan kö-
zösséget építsen, amely keretet biztosít 
az örömteli együttlétre, és közben fo-
kozatosan megszülessék, erősödjék a 
közösség tagjaiban az elkötelezettség 
embertársaink szolgálatára. A SZIE a 
kereszt(y)én(y) értékeket elfogadó és valló 
szentimrevárosiaknak kíván elsődlegesen 
szolgálni, hozzájárulva ahhoz, hogy gon-
dolkodásukban, illetve tetteikben felelős 
polgárok legyenek.
4. Évente több mint 300 programot 
rendezünk, amelyekről féléves program-
füzetünkből, tagjaink számára havonta 
megküldött Fésületlen Híreinkből, illetve 
honlapunkról lehet tájékozódni. Családos 
szakosztályunk rendezvényei: Zsibongó 
Klub, családos farsang, játszóház, baba-
mama klub. Evangelizációs szakosztályunk 
lelkigyakorlatokkal, felnőtt hittannal, 
internetes levelezési listával (szie-l@lists.
piar.hu) jelentkezik. A Guriga Csoport a 
XI. kerületi mozgás- és látássérültek, vala-
mint segítőik közössége; klubdélutánokat 
és kirándulásokat tart. Szabadegyetemünk 
tevékenysége címszavakban: előadások, 
tárlatvezetések, színházlátogatások. Klu-
bunk összejöveteleket és SZIE-bált szervez. 
Emellett lelki-szellemi hétvégére várjuk az 
érdeklődőket, helytörténeti kiadványokkal 
jelentkezünk, valamint a Szent Imre-plé-
bániával közösen hangversenyeket, vers- 
és dalelőadói esteket szervezünk.
5. Programjainkon a résztvevők száma 
évente 20-25 ezer fő. Féléves programfü-
zetünket 2000 példányban adjuk ki.
6. Aktuális programjaink: október 13-
án 19 órától őszi Szieszta táncos évnyitó 
buli az Eleven Centerben. 20-án 16 órától 
Zsibongó Klub a Szt. István Házban, itt 
közös játékkal és kézműves-foglalkozással 
várjuk az érdeklődőket. 21-én 20 órakor 
hangverseny a Szent Imre-templomban. 
Sokszínű programjainkra az ad lehetősé-
get, hogy számos képzett szakember tar-
tozik a tagok közé, akik minden egyesületi 
tevékenységüket önkéntes alapon, társa-
dalmi munkában végzik. Programszerve-

Németh Katalin

Jakab Árpád

zőink, segítőink évente több mint 10 ezer 
óra önkéntes munkát végeznek, amelynek 
eszmei értéke több mint 17 millió forint. 
7. A programok anyagi bázisát önkor-
mányzati és minisztériumi pályázati cél-
támogatások képezik. Kapcsolatunk a XI. 
kerületi Önkormányzattal jó, tevékenysé-
günk egy részét közművelődési megálla-
podás keretében végezzük 2001 óta.
8. A SZIE címe: 1114 Budapest, 
Eszék u. 9–11. szieposta@gmail.com,  
szie.communio.hu   

A néptánc, akár az anyanyelv
Csernus László elnök 
Babszem Egyesület 

1. A Budai Babszem gyermektánc-
együttest 2000-ben alapítottuk a fele-
ségemmel, és csatlakozott hozzánk két 
kitűnő tánctanár: Rikassy Barbara és 
Gubik József. Jelenleg ők az egyesület 
művészeti vezetői; ők választják ki és ta-
nítják be a fellépő gyerekeknek a műsor-
számok koreográfiáját.
2. Összesen négyen vezetjük az egyesü-
letet; fellépőink száma rendezvényről ren-
dezvényre változik. 
3. Célunk, hogy a kerületi gyerekek és 
fiatalok számára olyan közösséget – egy-
ben fórumot – biztosítsunk, ahol minden 
érdeklődő kipróbálhatja magát és a tánctu-
dását. Nemcsak őrizni kívánjuk a magyar 
néptánc hagyományait, de át is adjuk azo-
kat a növendékeinknek, ezáltal a táncok 
mellett a nemzeti gondolkodásmódot is el-

sajátíthatják. Az oktatás során a Csillagsze-
műként ismert Timár Sándor módszerét 
követjük, melynek lényege, hogy a gyerek 
úgy tanulja a táncot, akár az anyanyelvét: 
lehetőség szerint mindennap foglalkozzon 
vele, így egy idő után beléje ivódik, és ösz-
tönösen alkalmazza majd a tanultakat. 
4. Év közben hetente háromszor 
tartunk próbákat, háromtól egé-
szen tizennyolc éves korig. Nyaranta 
Boldogkőváralján tánctábort rendezünk, 
ahol idén például a kalocsai táncokat sa-
játíthatták el a résztvevők. Az itt folyó 
szakmai munkának, valamint a fiatalok 
részéről tapasztalható lelkesedésnek is 
része lehet benne, hogy fennállásának 
hét éve alatt az együttes – habár nem 
több, mint egy amatőr tánccsoport – el-
jutott a művészeti iskolákkal egy szintre. 
Ezt a számos nemzetközi meghívás és 
szereplés is igazolja. Több külföldi ren-
dezvényen, illetve megmérettetésen részt 
vettünk már: jártunk a lengyelországi 
Ustronban, Stuttgartban, vagy az erdélyi 
Marosvásárhelyen, valamint a Gyilkos-
tónál rendezett fesztiválon. 
5. A már említett próbákon össze-
sen csaknem 150 gyerek és fiatal táncol  
nálunk. 
6. A foglalkozásokat minden héten 
kedden, szerdán, csütörtökön tartjuk, a 
Leiningen utcai Budai Speciális Iskolá-
ban, délután négytől hétig. Akit érdekel a 
néptánc, itt október 10. után is megtalál 
bennünket. 
7. Korrekt a viszonyunk. Közművelő-
dési megállapodást kötöttünk az önkor-
mányzattal, és úgy érzem, elismerik a 
munkát, amelyet végzünk. Rendszeresen 
meghívnak bennünket az önkormányzat 
által szervezett rendezvényekre, például 
Gazdagrétre vagy a Feneketlen-tóhoz.
8. Cím: Babszem Egyesület; e-mail: 
babszem@freemail.hu. Bővebb felvilágo-
sítás a 06/20/943-1650-es mobiltelefonszá-
mon kérhető.

Az önkormányzat  
50 millió forintot biztosít 
Idén az önkormányzat – pályázati 
keretek összevonásával – egységes  
50 milliós keretet különített el a költ-
ségvetésben. 

A kerületi szervezetek öt nagyobb téma-
körben pályázhattak. Ezek a következők: 
oktatási és informatikai témájú pályáza-
tok; kulturális események; sportrendezvé-
nyek, ifjúsági programok és táboroztatás; 
szociális tevékenység. Az ötödik pályázati 
csoport elsősorban az egyházaknak szól, 
kisebb méretű épületfelújításra nyújthat-
tak be pályázatot erre a kategóriára. A 
kerületi pályázatokon elsősorban progra-
mokat, rendezvényeket támogatnak, nem 
a szervezetek működését. 
 Az összesítés szerint határidőre 437 
pályázat érkezett be, 144 489 868 forint 

támogatási igénnyel. (Egy pályázó több 
pályázatot is beadhatott.) Orvosi praxisok 
pályázhattak eszközök beszerzésére. Ezzel 
a lehetőséggel 37 praxis élt, pályázott és 
kapott támogatást. 
 Molnár Gyula polgármester – a szakbi-
zottságok véleménye alapján – 175 civil szer-
vezetnek és 37 saját fenntartású intézmény-
nek összesen 47 530 064 forintot biztosított. 
A kifizetések a nyáron megtörténtek. A tá-
mogatottaknak legkésőbb 2007. december 
31-éig kell elszámolniuk a pénzzel.

Tudta-e...
…hogy Újbudán összesen  

163 olyan civil szervezet működik, 
amelyik valamilyen módon kap-

csolatban áll az önkormányzattal?

Összesen hét témakörben pályázhatnak

Összesen 437 pályázat érkezett be határidőre

  Oktatás

  Informatika

  Kulturális

  Sport és ifjúsági

  Egészségügyi

  Szociális

  Fejlesztés

A Budai Babszem gyermektáncegyüttes
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Az egyházak támogatásáról és a kerületi polgárok kettős kötődéséről

Békés, segítő és példaértékű kapcsolat
Milyennek látja a kerületben működő egyházak 
tevékenységét?
Az egyházak elsősorban a hitélet terén, hí-
veik lelki, szellemi, valláserkölcsi fejlődése 
érdekében teszik és tegyék is a dolgukat. Ez 
a legfőbb tevékenységük, és ebbe csak az 
lát bele igazán, aki valamelyik egyházhoz, 
plébániához, gyülekezethez tartozik. Én pél-
dául a Budai Ciszterci Szent Imre-plébánián 
vagyok „otthon”. Az egyházak ugyanakkor 
jelentős társadalmi tevékenységet végeznek, 
főként az oktatás és a szociális ügyek terén. 

Milyen az önkormányzat és az egyházak viszo-
nyát?

Kiváló! Sem Budapesten, sem az ország-
ban nincs hozzá fogható – olyannyira, 
hogy más kerületekből jelentkeznek be 
hozzánk „tapasztalatcserére”. Nem tu-
dom, előfordult-e valaha és valahol, hogy 
a történelmi egyházak és a zsidó felekezet 
igényt támaszt arra, hogy közösen áld-
ja meg az önkormányzat irodaépületeit, 
ahogy az legutóbb a Városmisszió során 
történt. A szeptember 20-i ünnepségen 
felszólaló francia atya mondataira méltán 
lehet büszke mindenki, ő azt mondta: még 
sehol sem látott ilyen békés, segítő kapcso-
latot az egyházak, valamint az egyházak 
és önkormányzat között.

Az önkormányzat hogyan, milyen formában tart-
ja a kapcsolatot az egyházakkal?

A kapcsolat igen szoros, és ehhez legalább 
három feltételnek kell teljesülnie. Kell hoz-
zá egy jó szándékú vezetés, a polgármester-
rel az élen. Természetesen kellenek hozzá 
a lojális egyházak, de kell még hozzá egy 
olyan, a kapcsolattartásért felelős személy, 
aki otthonosan mozog az egyházak és a fe-
lekezetek hittani kérdéseiben, valamint te-
ológiájában, és aki havonta közvetlenül vé-
giglátogatja a 23-24 lelkészséget és felekeze-
tet. Első kézből értesül az ünnepségeikről, 
terveikről, problémáikról, majd beszámol 
róluk a vezetésnek. A vezetés pedig számon 
tartja e jelzéseket, és keresi a megoldást.

Az önkormányzat mivel tudja segíteni az egyhá-
zak tevékenységét?
Anyagi, közvetett és erkölcsi támogatással. 
Az anyagi segítség fő forrása egy bizonyos 
tízmillió forintos keret, immár negyedik 
éve. Az egyházak Molnár Gyula polgár-
mester közvetlen – és számszerűsített – ja-
vaslata alapján kapnak ebből az összegből, 
a kiemelten fontos javítási, karbantartási 
és felújítási munkálataikhoz. Ez az összeg 
kevesebb, mint az éves költségvetés egy 
ezreléke, de a pozitív hatása felbecsülhe-
tetlen. Az egyházak ugyanakkor termé-
szetesen részt vesznek az önkormányzat-
nál szokásos pályázatokon is, és bizonyos 
ellátási szerződésekben szintén érintettek. 
Ha egy országos pályázat önkormányzati 
támogatást vagy jótállást ír elő, abban az 
önkormányzat mindig partner.

Fennen hangoztatott érv, hogy a vallás magán-
ügy. Ön mit szól ehhez a megállapításhoz?

Persze, hogy az! Magánügy, ki milyen val-
lást gyakorol, hogy mibe született bele. 
De azért hadd árnyaljam a képet: Újbuda 
polgárainak nagyobbik hányada vallásos 
valamilyen módon. Több mint ötven szá-
zalékuk vallja, hogy valamilyen egyházhoz, 
felekezethez tartozik. Tehát a kerület lakó-
inak többsége egyszerre állampolgár, vala-
mint vallásos ember, és úgy érzem, e két kö-
tődés egyformán fontos számukra – ahogy 
az is, hogy az egyik ne sértse a másikat!

További észrevétel a világi hatalom részéről, hogy 
az egyházak ne politizáljanak.

Az egyházak kapcsán – hála Istennek! 
– nem beszélhetünk politikai vagy párt-
politikai tevékenységről. Választásokkor 
következetesen igyekeznek semlegesek 
maradni – legalábbis „kifelé”. Sőt, akad 
olyan kisegyház is, ahol egyenesen tiltott, 
hogy akár csak egy szót is kiejtsenek a 
pártpolitikáról!

Kultúrák közeledésén 
munkálkodva
Ambórzy Gabriella elnökhelyettes 
Balkán Hangja Kulturális Egyesület

1. Egyesületi formában 2003-tól dolgo-
zunk együtt. Az egyesület olyan budapesti 
fiatalokból áll, akik a hazai balkáni nem-
zetiségekhez tartoznak, illetve velük szim-
patizálnak, és a magyarországi kisebbsé-
gek életében eddig is aktívan részt vettek. 
2. Jelenleg 22 tagja és 3 tiszteletbeli tagja 
van az egyesületnek.
3. Egyesületünk abból a célból alakult, 
hogy a magyarországi balkáni kisebb-
ségeknek lehetőséget, illetve segítséget 
nyújtsunk kultúrájuk bemutatásához, 
hagyományaik ápolásához, tradicionális 
értékeiknek megőrzéséhez.
4. Minden évben nyáron megrendezzük 
a Balkán Tábort, melynek célja, hogy a Ma-
gyarországon élő, balkáni kultúra iránt ér-
deklődő fiatalok számára kulturális élmé-
nyekben gazdag, szakmailag kiváló tízna-
pos továbbképzést nyújtsunk. Másik nagy 
projektünk, melyet immár 12. alkalommal 
rendezünk meg, a Balkán Hangja fesztivál-
sorozat, melynek házigazdája ezúttal Szer-
bia, így idén főleg a szerb világ csodálatos 
sokszínűségét, gasztronómiáját, kulturális 
életét szeretnénk bemutatni. Ezek mellett 
tizedik éve szervezzük a Pezsgőt, mely a 
hazai balkáni kisebbségek legnagyobb év-
búcsúztatója. Rendszeres fellépők között 
szerepelnek a kisebbségi önkormányzatok 
hivatalos tánccsoportjai, a magyarországi 
bolgár, görög, szerb, román táncegyütte-
sek, zenekarok és gyermekcsoportok. 
5. Látogatóink száma évről évre növek-
szik – éves szinten körülbelül 3000 főről 
beszélhetünk. A fiatalabb és az idősebb 
generáció egyaránt szívesen vesz részt 
programjainkon. Nemcsak a magyaror-
szági balkáni kisebbségek, hanem az egyéb 
nemzetiségek is szívesen látogatják rendez-
vényeinket, hiszen ezzel közelebb kerülnek 
egymás kultúrájához, így az egymás iránti 
diszkrimináció határai megszűnnek. 
6. Az idei programjaink: november 17.: 
Balkán Hangja fesztiválsorozat (Almássy 
tér); december 29.: Balkáni óévbúcsúztató 
(Fonó Budai Zeneház).
7. Kapcsolatunk igazából még nem érett 
meg az önkormányzattal, de reméljük, ha-
marosan lesz idejük a képviselőknek és a hi-
vatali dolgozóknak is megismerni tevékeny-
ségünket, programjainkat, munkánkat. 
8. Cím: Balkán Hangja Kulturális Egye-
sület, 1111 Budapest, Bartók B. út 36–38. 
I/3. Levelezési cím: 1172 Bp., Hidasnémeti 
u. 75/B; e-mail: balkanhangja@enternet.
hu; honlap: www.balkanhangja.hu

Barátság a Barátság jegyében
Mayer Éva elnök 
Filantróp Társaság Barátság Egyesülete

A Filantróp Társaság Barátság Egyesülete 
1992-ben alakult, 1994 óta kiadója a Barát-
ság című interkulturális közéleti és kultu-
rális folyóiratnak, mely a hazai 13 nemzeti 
és etnikai kisebbség első közös folyóirata. A 
lapot Ember Máriával író-újságíróval kö-
zösen alapítottuk, ő 2001-ben hunyt el, de 
a mai napig az egyesület tiszteletbeli elnöke.
 Céljaink alakulásunk óta azonosak, mert 
aktuálisak: az előítéletek falának lebontása, a 
tolerancia, a másság elfogadása, tisztelete, a 
feledésbe merült filantrópia, az emberbaráti 
szeretet felélesztése. Embermentőkről írunk, 
a nemzetiségi írók, költők, filmesek, zené-
szek, képzőművészek munkáit mutatjuk 
be. A Barátság évente hatszor jelenik meg, 
számonként kétezer példányban, kilencszáz 
előfizetője van, országos terjesztésű. A fo-
lyóirat 500 közoktatási intézménybe, főisko-
lai-egyetemi tanszékre, civil szervezetekhez 
jut el, előfizetői elsősorban megyei-városi-

községi könyvtárak, levéltárak, nemzetiségi 
kutatóintézetek, civil szervezetek, kisebbsé-
gi önkormányzatok, iskolák, pedagógusok, 
vállalkozók, magánszemélyek. 
 Újbuda Önkormányzatával évek óta 
jó a kapcsolatunk, korábban a civil szerve-
zetek számára kiírt pályázatokon vettünk 
részt, két éve közművelődési megállapodás 
keretében támogatásban részesülünk, cse-
rébe a kerületi iskolák, könyvtárak, szociális 
intézmények ingyenesen kapják a folyóira-
tot. Tizenkét kisebbség működik Újbudán, 
igyekszünk az ő tevékenységüket, a part-
nervárosi kapcsolatokat és Újbuda gazdag 
kulturális életét nyomon követni. Segít eb-
ben honlapunk, a www.nemzetisegek.hu is, 
melyen két megjelenés között a kiállítóhe-
lyek programjaira, a kisebbségek rendezvé-
nyeire hívjuk fel a figyelmet. 
 Egyesületünk székhelye a kerület-
ben található, én magam évtizedek óta itt 
élek, így több szálon is szorosan kötődöm 
Újbudához. 
 A Barátság-délutánokon egyesületün-
ket és a folyóiratot népszerűsítjük, legutóbb 
a Karinthy Szalonban hazai bolgár, román, 
szerb, szlovák, horvát és német írók-köl-
tők olvasták fel műveiket. Legközelebb a 
Magyar Kultúra Alapítvány meghívására 
a Budai Várban tervezünk zenés irodalmi 
estet, a kultúrák sokszínűségének bemu-
tatása jegyében, hiszen ahogyan 2007 az 
esélyegyenlőség éve, úgy 2008 a kulturális 
sokszínűség éve lesz. A Barátság 1995-ben a 
Nyitott Társadalom Alapítvány díját kapta, 
2003-ban Kisebbségekért díjban részesült.
Mayer Éva elnök, Filantróp Társaság 
Barátság Egyesülete, 1519 Budapest, 
Postafiók 452. www.nemzetisegek.hu, 
baratsag@chello.hu

Élhetőbbé tenni  
a hétköznapokat
Makrainé Tóth Rita elnök 
Őrmezei Morus Szent Tamás Egyesület

1. 1992 végén, most leszünk 15 évesek. 
2. Jelenleg 65 tagunk van, elsősorban 
idős, őrmezei emberek. 
3. Hogy élhetőbbé tegyük a hétközna-
pokat Őrmező polgárai számára. Ennek 
elérésére kulturális programokat – kon-
certeket, kirándulásokat – szervezünk, a 
rászoruló időseket szociális támogatásban 
részesítjük, évente két alkalommal szere-
tetcsomagokat állítunk össze és osztunk 
ki. A hitélet kereteit a vasárnapi szentmi-
sék szervezésével biztosítjuk – a lakótele-
pen ugyanis nincs templom.   
4. Évente kiadjuk a szervezet beszá-
molóját, amelyben felelevenítjük a közös 
eseményeket, a rendezvényeink résztve-
vőinek előadásait, élménybeszámolóit, ké-
peket közlünk, pályázati sikerekről, és az 
átláthatóságot biztosító gazdálkodási ada-
tokról nyújtunk felvilágosítást. Honlapot 
is üzemeltetünk, címe: www.omszte.hu. 
5. A kiadványt 500 példányban jelentet-
jük meg, és ez el is fogy, a rendezvényeken 
a masszív törzsközönség 100-150 fő, de 
– nagy örömünkre – egyre gyakrabban 
tapasztaljuk, hogy messzebbről, új érdek-

lődők is ellátogatnak hozzánk. 
6. Az egyesület október 27-én kirán-
dulást szervez az érdeklődők, elsősor-
ban a lakótelep idősebb lakói számára 
különbusszal, Majk–Tata–Mór útvonallal. 
A részvételi díjhoz az egyesület tagjainak 
1000 forint támogatást nyújtunk, amelyet 
pályázati pénzből tudunk biztosítani. Je-
lentkezni lehet Lukácsa Zsuzsánál a vasár-
napi szentmisék után az Őrmezői Közös-
ségi Házban, reggel 9 órakor. 
7. Az önkormányzat egyre gyakrabban 
ismeri el a szervezetünket partnerként 
– kikérik véleményünket a karácsonyi 
támogatások szétosztásakor. Újbuda pá-
lyázatain is szinte minden évben nyerünk 
100-150 ezer forint támogatást, amelyet 
aztán továbbosztunk a támogatottjaink-
nak valamilyen programon belül.
8. Honlapunk címe: www.omszte.hu; le-
velet a morus@omszte.hu-ra várunk, vagy 
a 1112 Budapest, Jégvirág u. 6/B címre. 

Segítség a fogyatékosoknak 
és családjaiknak
Kovács Margit kuratóriumi elnök 
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány

1. A Szellemi Sérült Testvéreinkért Ala-
pítványt családban élő sérült fiatalok szü-
lei hozták létre 1992-ben, dr. Kovács Ist-
ván gyermekorvos-pap ösztönzésére.
2. Alapítványunk vonzáskörében körül-
belül 60 középsúlyos fokban értelmi sérült 
fiatal található. Ők részben az általunk 
üzemeltetett Árpádházi Szent Margit Ér-
telmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 
(ÉNO) töltik napjaikat, részben pedig a 
szintén általunk fenntartott két lakóott-
hon valamelyikében. De vannak olyan vé-

denceink is, akik kizárólag a nyári táboro-
zás idejéig csatlakoznak közösségünkhöz. 
3. Szeretnénk a fogyatékos fiatalok élet-
helyzetéből adódó hátrányokat csökken-

teni. Lehetőséget kívánunk biztosítani szá-
mukra, hogy amíg keresőképes családtag-
jaik a munkájukat végzik, addig legyenek 
olyan helyek és szabadidős programok – 
napközi otthon, lakóotthonok, nyári tábor, 
klubdélután, kirándulás –, ahol a sérültek-
kel foglalkoznak. Mindezt azért érezzük 
különösen fontosnak, mert országszerte 
kevés a hasonló profilú intézmény.
4. Intézményeinkben katolikus szellem-
ben, az általános erkölcsi normák tisztelet-
ben tartásával, szakemberek – gyógypeda-
gógusok és szociális munkások – bevoná-
sával foglalkozunk védenceinkkel. Az ÉNO 
reggel fél nyolctól délután ötig tart nyitva, 
gondozottaink ekkor mennek haza vagy 
valamelyik lakóotthonunkba. Ez utóbbi két 
intézményt – amely összesen húsz fiatalnak 
biztosít otthont – nem a zárt intézetek, ha-
nem a családi élet mintájára hoztuk létre, 
együtt végzett házimunkával, ünnepekkel, 
szórakozással. A nyári tábor egy hónapja 
alatt a szülők kikapcsolódhatnak, több időt 
tölthetnek nem fogyatékos gyermekeikkel. 
Ezalatt mi gazdag programokat – sport-
verseny, vetélkedő, kézműves-foglalkozás, 
színház, diszkó, kirándulás, közös éneklés 
és ima – biztosítunk védenceiknek, hogy 
számukra is felejthetetlen legyen a nyár.
5. A mintegy hatvan sérült mellett a 
nyári táborban csaknem százhúsz önkén-
tes segítő fiatal fordul meg. A nyáron szö-
vődött barátságok, ismeretségek további 
mélyítésére az ÉNO-ban kéthetente meg-
tartott klubfoglalkozás biztosít alkalmat.
7. Szorosan együttműködünk a Polgár-
mesteri Hivatallal. Ellátási szerződésünk van 
az önkormányzattal, ami azt jelenti, hogy az 
önkormányzat a Rátz László utcában egyfe-
lől helyet biztosít az ÉNO számára, másfelől 
anyagilag is támogatja annak működését. 
Szervezetünk tagja az önkormányzat által 
létrehozott Civil Kerekasztalnak is. 
8. Árpádházi Szent Margit ÉNO, 1116 Bu-
dapest, Rátz László u. 73.; T./fax: 208-1793.

Megóvni az épített  
és természeti értékeket
Walkó Zoltán elnök 
Gellérthegy-védő Egyesület (GVE)

1. Egyesületünket mint közhasznú civil 
szervezetet 2001-ben vette nyilvántartás-
ba a Fővárosi Bíróság.
2. Idén 50 rendes és 130 támogató ta-
gunk van. A hegyen ugyanakkor három-
ezernél is több ember él. Tapasztalataink 
szerint nehéz aktivizálni az itt lakókat.
3. A Gellérthegy természeti képződ-
ményként, történelmi-kultúrtörténeti szín-
térként és lakóövezetként egyaránt kiemelt 
értéke a fővárosnak, de az egész országnak 

is. Ezt az értéket ugyanakkor több, a mai 
korra jellemző tendencia fenyegeti: beépí-
tés, levegőszennyezés, túlterheltség. Egye-
sületünk ezért a hegy épített és természeti 
értékeinek védelmét tűzte ki célul. 
4. Közterület-takarítási programokat 
szervezünk, lakossági fórumokat tartunk, 
szükség esetén tiltakozó akciókat is lebo-
nyolítunk. Mindezek mellett rendszeresen 
jelentkezünk tájékoztató kiadványunk-
kal, a Gellérthegyi Hírlevéllel. Munkánk 
során nagy sikerélményt jelentett, hogy 
az önkormányzat 2005-ben felújíttatta a 
Kelenhegyi úti hajtűkanyart levágó, el-
hanyagolt állapotú lépcsőt. A felújítást 

egyesületünk kezdeményezte, a terveket 
magam készítettem, továbbá ellenőriztük 
a kivitelezési munkálatokat is.  
5. Különféle megmozdulásainkon, il-
letve közgyűléseinken általában 50-70 
fő jelenik meg, az összlétszám tehát éves 
szinten 100-150 főt tesz ki. Hírlevelünk 
legutóbbi számát 110 címre postáztuk.
6. Október második felében, később 
pontosított időpontban, a Kertészeti Egye-
tem Ménesi úti épületében tartjuk köz-
gyűlésünket, melyre minden helyi lakost, 
vagy a Gellérthegy ügyei és sorsa iránt ér-
deklődő kerületit szeretettel várunk!
7. Bár a Gellérthegy földrajzilag jól kö-
rülhatárolható egység, mégis két gazdája 
van: közigazgatásilag az I. és a XI. kerület 
osztozik rajta, míg a Citadella a főváros 
hatáskörébe tartozik. A GVE véleményét 
mindhárom szerv kikéri a különféle vá-
rosrendezési, területfejlesztési, környezet-
védelmi ügyekben, és ez kétszer, ha nem 
háromszor annyi terhet ró egyesületünk 
illetékeseire. Az Újbuda Önkormányza-
ta által folyósított támogatás – a tagdíjjal 
kiegészítve – épphogy fedezi a működési 
költségeinket.
8. Cím: 1118 Bp., Rezeda u. 9.; telefon/
fax: 386-9901; e-mail: walko@t-online.hu.   

Walkó Zoltán

Mayer Éva

Kovács Margit

Fodor Vince, alpolgármester

A Civil Rádió Újbudáról sugárzó 
nonprofit állomás. Adásait önkénte-
sek készítik, akik hobbiból rádióznak, 
vagy egy-egy civil szervezetet, annak 
programját tevékenységét képviselik 
a Civil Rádióban. Mindösszesen 4 ál-
landó munkatárssal és 220 önkéntessel 
működve, a hét minden napján napi 24 
órában sugároznak. Az immár 12 éve 
folyamatosan adó rádió 2005-ben köl-
tözött a XI. kerületbe, a Fonóba. 
 A rádió nemcsak a XI. kerületi, 
tehát nem csupán az itteni hírekkel, 
eseményekkel foglalkozik, hanem Bu-
dapest egészével – de az újbudaiaknak 
is szól, hiszen ebben a kerületben is 
vannak tudósítói, munkatársai. A 
rádió a civil szféráé, az egyesületek, 
alapítványok munkáját kívánja támo-

gatni, segíteni, politikával egyáltalán 
nem foglalkozik. 
 Az adó zenében is igyekszik alter-
natívát nyújtani: nagyrészt dzsessz, 
blues, komoly-, világ- és népzene alkot-
ja zenei palettáját. Igazi csemege a hazai 
rádiók kínálata között, hiszen nem ki-
zárólag egy témáról, a társadalom egy 
szeletének szóló műsort sugároz. Az 
adót egy alapítvány, a Civil Rádiózásért 
Alapítvány működteti. A működési 
költségeket pályázatokból, támogatá-
sokból teremtik elő. A Civil Rádió bár-
kit szívesen lát, aki csak meg akar nézni 
egy működő rádiót, vagy szeretne be-
kapcsolódni a munkájába. Jelentkezni 
lehet Magyar Ádámnál, 489-0997 vagy 
madam@civilradio.hu

Domonkos Csaba

Profi amatőrök – Civil Rádió, FM98
Hangadók a Fonóban
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK  
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11–15. 
OKTÓBER 10. 18.00 Mohainé Burián Mária Ágnes 
„Mágnes” Állatok és tájak című festménykiállí-
tása. Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33. 
OKTÓBER 1. Gerhes Gábor, Gyenis Tibor 
és Szabó Dezső kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető munkanapokon  
10.00–17.00 óra között.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
OKTÓBER 12. 19.00 100 éve született Dayka 
Margit. Filmvetítés.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
OKTÓBER 10.00–18.00 Keresztes Zsuzsa 
rongyképész kiállítása.
OKTÓBER 30. 17.00 Andó Mária grafikus „ter-
ror” című kiállításának megnyitója.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
OKTÓBER 12. Kosztyu Katalin és Santl János 
fotográfusok közös kiállítása – a Vizuális 
Művészeti Hónap 2006. évi II. helyzettejinek 
kiállítása. Megtekinthető OKTÓBER 30-ÁIG.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7. 
OKTÓBER 7-ÉIG. A kiállítások látogathatóak 
0–24 óráig a szálloda halljában. 

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
OKTÓBER 13-ÁIG a Útvonal. A Lámpás ’92 
Alapítvány kiállítása.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
OKTÓBER 19-ÉIG Mackókiállítás az  Állatok 
Világnapja alkalmából.

tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. OKTÓBER 
16. 19.00 Engem felejtsetek el… dr.  Lükő 
Gábor néprajzkutató a csángóknál Halmy 
György filmje és beszélgetés a rendezővel. 
OKTÓBER 17. 18.00 Tánctanulás Csiduval, 
20.00 Csík zenekar – táncház. OKTÓBER 18. 
20.00 Nossa – koncert. OKTÓBER 19. 20.0-
0 KMB – koncert. OKTÓBER 20. 20.00 Vágtázó 
Csodaszervas – koncert. OKTÓBER 22. 18.30 
Budai tangó – tánctanítás Budai Lászlóval.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

OKTÓBER 10. 10.30 Makám együttes: Ákom-
bákom. OKTÓBER 13. 8.00–13.00 Babaruha- és 
gyermekholmi börze. OKTÓBER 14. 8.00–13.00 
Mindent Gyűjtők Klubja, hobbisok nyílt napja. 
OKTÓBER 14. 16.30 Gryllus Vilmos: Őszi dalos-
könyv című műsora. OKTÓBER 20. 15.00 Száll 
a dal tv – klub Morvai Piroska zenebarátok 
köre halvány Őszi rózsa című műsora. OKTÓBER 
26. 19.30 Gulyás Ildikó bharatanatyam indiai 
táncestje Nrtya márga – a tánc útja címmel. 
OKTÓBER 12., 26. 19.00 Balkáni táncház a 
Falkafolk együttessel. OKTÓBER 5., 19. 19.00 
Moldvai táncház a Csürrentő együttessel. 
OKTÓBER 13., 27. 19.00 Csángó-magyar tánc-
ház a Sültü zenekarral. 2007. OKTÓBERÉTŐL: 
kulturális menedzsertanfolyam. Jelentkezni 
bármilyen felsőfokú végzettséget igazoló 
diplomával lehet.
Kiállítás
OKTÓBER 7. Dénes Fanni  Grafika montázsok 
című fotó-grafika kiállítása.

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

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc (játékos mozgásfejlesztő 
torna 1-3 éves gyerekek részére pedagógus 
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas angol klub. 
KEDD 10.00 eklektikaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
15.00 Sakk-klub, 18.00 Aerobik, 19.00 Kenpo 
Karate. SZERDA 15.00 Kártyaklub, 19.30 
Hagyományőrző Íjászklub. SZERDA, PÉNTEK  
9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30  
Fashion dance. 18.00 Taoista tai chi. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-19.00-IG 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ 
és e-Magyarország Pont. OKTÓBER 19. 18.00 
Bibliaiskola, II. parancsolat.

HELLER’S PUB ÉTTEREM
XI., Fehérvári út 78. Tel.: 204-6349

OKTÓBER 20. 19.30 Dumaszínház: Beliczai 
Balázs.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00  
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00, 
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 16.00 Senior torna. 
SZERDA 10.30 Ringató, 18.00 Happy Bike 
Team bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 
Festőiskola. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00  
Autómodellklub. PÉNTEK 18.00 Társastánc. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet 
lakossági internethasználat.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
XI, Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (kávéház-
asztalfoglalás)

OKTÓBER 10. Jazz Club. Deseő Csaba és a Gyárfás 
Trió: Mese (Tale). OKTÓBER 13. Jazz Club. Jáger 
Bandi, Plútó Horváth József és Lució: Egy kis 
latin, egy kis dzsessz. OKTÓBER 15. Klasszikus 
Zeneszalon. Lázár Gyula és barátai: A nagybőgő 
barátai. OKTÓBER 18. Jazz Club. Blue Step Trio: 
Gitárvarázs. OKTÓBER 20. Jazz Club. Whatever 
együttes: Barangolások Felharmóniában. 
OKTÓBER 22. Jazz Club. Empty Pubs: Bluesok 
és barátaik.

KIÁLLÍTÁSOK

SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT 
XI., Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 18.00 Ovisbalett. HÉTFŐ 19.00 Felnőtt 
balett. HÉTFŐ 16.00 Filmklub szülőknek. 
HÉTFŐ 11.00, CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. 
HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. 
KEDD 17.00 Kreatív ötlet-tár. SZERDA 
10.00 Izgő-mozgó gyerektorna. SZERDA 17.00 
Bogyó vagy termés? Játékos természetisme-
ret szülőknek és gyermekeknek. KEDD 16.00 
Csere-„bogár”-találkozó. SZERDA 9.30, PÉNTEK 
17.00 Terhes torna-jóga. SZERDA 11.00, 
PÉNTEK 15.00 Baba-mama jóga. CSÜTÖRTÖK 
16.00 Varázsszőnyeg. PÉNTEK 11.00 
Minibalett. PÉNTEK 16.00 Ovisjóga.

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

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 évesek-
nek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. 
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport és Jóga. KEDD 
10.00 Babafoglalkozások Kodály-módszer-
rel. Cak-kör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka 
Színpad - Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 15.00 
Hip-hop felnőtt, 16.00 Hip-hop ifjúsági, 17.15 
Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics. 
SZERDA 10.00 Hastánc. 17.00  Logikai és 
Sakk-klub Schenkerik Csaba sakkmester veze-
tésével. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 17.00 
Női torna. 17.00 Zenés kondicionáló torna 
gyerekeknek. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. MINDEN VASÁRNAP Goldance 
tánciskola, 11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 
15.00 versenytánc-előkészítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN 17.00 
Reform életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó eMagyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákok-
nak, nyugdíjasoknak ingyenes.

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

OKTÓBER 10. 18.00 Ásványbarát Kör: Az ásvány-
gyűjtés története. OKTÓBER 14. Gombaismereti 
túra – Tahi. Találkozás: 7.10 órakor a HÉV 
Batthyány téri végállomásán. OKTÓBER 15. 
17.30 Hajózástörténeti Klub: Európai és tenge-
rentúli tengerészeti múzeumokban tett látoga-
tások élménybeszámolója. 18.00 Gombász Kör: 
Gombahatározás – ismeretbővítéssel. OKTÓBER 
17. 18.00 Ásványbarát Kör: Klubdélután 
– ásványcsere. OKTÓBER 18. 17.00 Csapody 
Vera Növénybarát Kör: Árnyékliliomok és kísérő 
növényeik. OKTÓBER 24. 18.00 Ásványbarát 
Kör: Videovetítés. OKTÓBER 10-31. 9.00–15.00 
között munkanapokon, hétfőtől csütörtökig. 
Gombaismereti képzés új szemeszterére előze-
tes beiratkozás.
Kiállítás
OKTÓBER 10-31. Öveges József-emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 
10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap) 
Istentisztelet.

BUDDHISTA MISSZIÓ 
Templom: XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, 
művészet, szótárak stb.). OKTÓBER 13. 15.00– 
18.00 Avalókitéshvara Buddha – meditáció 
az együttérzésről. OKTÓBER 19. 17.30–19.30 
Bevezetés a buddhista szimbológiába. OKTÓBER 
20. 15.00–18.00 Éberség meditáció.
KÖZPONT: XI., Karinthy F. út 5. I. em. 10. 
Tel.: 06/20/922-2679
SZERDA 7.30–9.00 DO-IN (energiaharmo-
nizáló) tanfolyam. CSÜTÖRTÖK 6.15–7.30 
Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció). 
OKTÓBER 15. 17.15–18.45 Fokozatos út 
a Megvilágosodáshoz (előadássorozat). 
OKTÓBER 16. 6.15–7.30 Buddhista előkészítő 
gyakorlatok (meditáció), 17.00–18.30: Az 
éber tudatosság alkalmazása a segítésben, 
18.45–20.15: Gyakorlás a mahájána úton. 
OKTÓBER 19. 18.00–21.00 Kreatívórák.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek 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.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00  
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi 
Istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 
Istentisztelet. 

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA 
XI., 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. 

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsorösszeállítással, 
riportokkal, magazinműsorral, koncert, sport- és közösségi 
programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott 

otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
 időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomfigyelőjének kameráit,

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00, 
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 

vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

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

Újbuda a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
OKTÓBER 12. 19.00 Társasjáték New 
Yorkban. Premier.
OKTÓBER 13., 14. 19.00 Társasjáték New 
Yorkban.
OKTÓBER 15. 19.30 (Városi Klub: Budaörs 
Károly király u 3.) Dumasarok Pallagi 
Ferenc újságíróval, a Bors főszerkesztő-
jével.
OKTÓBER 17. 19.00 A furfangos menyasz-
szony.
OKTÓBER 19., 26. 19.00 Oscar.
OKTÓBER 20. 19.00 Denevér.
OKTÓBER 23. 18.00 Szókimondó asz-
szonyság.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 10. 19.00 Szerelem@könyv.hu.
OKTÓBER 12., 13. 19.00 Leánykereskedő.
OKTÓBER 14. 14.30 Szeressük egymást.
OKTÓBER 19. 19.00 Őrült nász (Esküvő a 
lokálban).
OKTÓBER 21. 14.30 Tanár úr, kérem!
OKTÓBER 21. 19.00 Acélmagnóliák (Nők 
búra alatt).

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
XI., Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
OKTÓBER 10. 19.00 Carlo Goldoni: A hazug.

SZÍNHÁZAK

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak 
előzetes bejelentkezés alapján.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
OKTÓBER 16-ÁIG a Képmeditációs Műhely 
csoportos kiállítása.
OKTÓBER 19. 18.00 Madarassy István fest-
ménykiállításának a megnyitója. A tárlat 
megtekinthető NOVEMBER 7-ÉIG, hétköznap-
okon 10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Konok Tamás festőművész kiállítása.
OKTÓBER 18-ÁTÓL a Festészet Napja alkalmá-
ból A város c. kiállítás tekinthető meg. Kiállító 
művészek: Fehér László, Kovács Gombos 
Gábor, Kecskés András.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
OKTÓBER 14-ÉIG Michel di Faléze festő-
művész „A visszatérés”című kiállítása. A 
kiállítás megtekinthető hétköznapokon 
15–18 óráig.
OKTÓBER 26. 18.00 Sziráky Gábor tánc-
művész és Varga Gábor fotóművész 
„Machbet….után” c. kiállításának megnyi-
tója. Megtekinthető NOVEMBER 8-ÁIG.

ÚJBUDAI IDŐSEK HÁZA 
XI., Fraknó u. 5.
OKTÓBER 19-IG „Együtt az alkotás világában” 
c. kiállítás. Megtekinthető hétköznap 10–12 
óra között.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti 
(Csonka János) emlékek. Egyszer volt 
Dél-Buda. Tájvédelmi körzeteink. 
Nyitva MINDEN SZERDÁN 15–18 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes 
bejelentkezés alapján.

18.00 Mesetorna óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 
19.00 AKH Társastáncklub kezdő, 20.00 haladó. 
VASÁRNAP 17.30 Kezdő, 18.30 Haladó társastánc. 
Gyermekprogramok: OKTÓBER 11. 9.00, 10.30 
Pille Bábszínház: Mosó Masa mosodája. Zenés 
bábjáték. OKTÓBER 21. 10.30 Óperenciás 
Bábszínház: Misi mókus kalandjai.

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

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gye-
rekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Callanetics. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna. SZERDA 
17.00 Fotóklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 18.00 
Ikebana. PÁROS CSÜTÖRTÖK 18.00 Komplex 
kézművestanfolyam felnőtteknek. SZOMBAT 
16.00 Őszidő Nyugdíjasklub. A Lukács Oktatási 
Központ kurzusai: KEDD 17.00 Nők újra 
munkába állásának elősegítése. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Kreatív önismereti csoport. PÉNTEK 
17.00 A családi élet grafológiája. OKTÓBER 12. 
Szabadegyetem. 17.00 Dzsingisz kán, 18.30 
Giovanni Bellini. OKTÓBER 14. 10.00 Hókirálynő 
Meseszínpad: Párjanincs királykisasszony. 
OKTÓBER 17. 18.00 Művészet közelről – A  
műforma: az érzelmek formája. Szexualitás a 
művészetben II. OKTÓBER 19. Szabadegyetem. 
17.00 Nagy Szulejmán, 18.30 Leonardo da Vinci.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

OKTÓBER 10. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Méta együttes – táncház. OKTÓBER 11. 
20.00 Relax – koncert. OKTÓBER 12. 19.00 
Segélykoncert Benkő Robiért. Fellép a Dresch 
Quartet, a Makám, a Szilvásy Gypsy Folk Band, 
a Kálmánia, az Ektar, a Grencsó Instant és a 
Szigony együttes. OKTÓBER 13. 17.00 Nemzetközi 
Jimi Hendrix Fesztivál. The Rudy Kronfuss 
Experience (NL), Psychedelic Sunrise (I), Halper-
Kőszegi-Póka trió, Jimi Hendrix Memorial (H), 
Bornemissza Ádám, Ferenczi György, Petendi 
Tamás és Benkő Zsolt. OKTÓBER 15. 18.30 Budai 

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

OKTÓBER 10. 20.00 Gotthard (CH). OKTÓBER 
13. 22.00 FreshER pres. Round Table Knights 
(CH). OKTÓBER 14. 20.00 Carl Palmer Band 
(UK). OKTÓBER 15. 20.00 Smartmusic Fesztivál. 
European Mantra lemezbemutató. OKTÓBER 16. 
20.00 Victor Wooten (USA). OKTÓBER 17. 20.00 
Mike Stern (USA), Juhász Gábor Trió lemez-
bemutató. OKTÓBER 18. 20.00 Richard Bona 
(USA). OKTÓBER 19. 20.00 Soil & ‘Pimp’ Sessions 
(J). OKTÓBER 20. 20.00 Jarmo Saari Solu (FIN). 
OKTÓBER 21. 19.00 Caliban (D), Soilwork (S), 
Chimaira (USA), Sonic Syndicate. OKTÓBER 22. 
Korpiklaani (FIN).

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes cso-
portok, 16.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus 
próbája. KEDD 10.00, 10.40 „Ringató” zenei fog-
lalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör Döngicsélő 
Klubja, 16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, 
20.00 Salsasuli. KEDD 19.00 ÉS CSÜTÖRTÖK  
18.00 Divattánc tanoda 6–10 éveseknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 és SZOMBAT 10.00 
„Fitt” alakformáló női torna. SZERDA 16.00 
Albertalvai Polgárok Köre. SZERDA ÉS PÉNTEK 

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia 
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör. SZERDA 
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi 
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

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

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

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

MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és Szülői 
kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
Istentisztelet. 

SZENT ANGYALOK TEMPOLMA

SZEPTEMBER 30. 16.00 A keresztény ember 
felelőssége – Jókai Anna előadása.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama 
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya 
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a 
szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért-
oltárnál. MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmél-
kedések (SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi 
mise. OKTÓBER 13. 9.00–21.00 a Világmisszió 
országos ünnepe – a magyar Verbita atyák 
missziós programja. OKTÓBER 14. Évközi 28. 
vasárnap. 11.30 vendég a bécsi Haydnchor St. 
Ägyd. OKTÓBER 18. Szent Lukács evangélista. 
OKTÓBER 20. 16.00 Zsibongó Klub (SZIH). 
OKTÓBER 21. Évközi 29. vasárnap. Országos 
templomi gyűjtés a missziók javára. OKTÓBER 
22. a székesfehérvári Szent Imre-kiállítás közös 
megtekintése, zarándoklat. OKTÓBER 23. 
Nemzeti ünnep.

KÖZLEMÉNY

A Sasad Resort Kft. kérelmére le-
folytatott előzetes vizsgálatban a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség megállapította, hogy 
a Budaörsi út–Felső határ út és a 
Rupphegyi út által körülzárt telken 
lakópark és irodaházak létesítésé-
nek jelentős környezeti hatása nincs, 
ezért kiadta a továbbtervezés szem-
pontjait részletező határozatot.
 A határozat teljes szövege 
a KDV-KTVF honlapján (kdvktvf.
zoldhatosag.hu archív hírek 2007. 
szept. 24–25.) és ügyfélfogadási idő-
ben a Zöld Pont irodáján (Bp., VII. 
Nagydiófa u. 10–12.), illetve a Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Irodáján 
(Zsombolyai út 5. II. emelet 210. szo-
ba) tekinthető meg.

ÉRTESÍTÉS
Újbuda Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának megbízásából 
elkészült a Fehérvári út–Október 
huszonharmadika utca–Bercsényi 
utca–Váli utca által határolt terület 
kerületi szabályozási terve, melyet 
az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (6) bekezdése értelmé-
ben 2007. október 1.–november 1. 
közötti időszakban a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodájának 
I. emeleti hirdetőtábláján teszünk 
közzé (Budapest, XI. ker., Bocskai út 
39–41.)
 Az érintettek a tervre vonat-
kozóan részletes tájékoztatást a 
kifüggesztés ideje alatt ügyfélfoga-
dási időben a Főépítészi Irodán (Bu-
dapest, XI. ker., Zsombolyai u. 5. II. 
emelet 209. szoba) kérhetnek.

Molnár Gyula polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal együtt-
működve a 2008. évre kiírja a

BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT,

„A” típusú pályázatot
a felsőoktatási hallgatók számára és  
„B” típusú pályázatot
a felsőoktatási tanulmányokat meg-
kezdeni kívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati felhívás és a be-
nyújtásához szükséges pályázati űr-

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
lapok (2007. október 1-jétől) besze-
rezhetők a Polgármesteri Hivatalban, 
az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 
Bp. Bocskai út 39–41.), valamint 
letölthetők az Önkormányzat hon-
lapjáról (www.ujbuda.hu), további 
információ kérhető a 3723-465-ös 
telefonszámon.

A pályázatot kizárólag a pályázati 
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy 
példányban – a kötelező mellék-
letekkel együtt – kell benyújtani 
a Polgármesteri Hivatal Oktatási 
és Kulturális Osztályán (1113 Bp. 
Zsombolyai u. 4. IV. 411. sz.)

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK 
HATÁRIDEJE: 2007. OKTÓBER 31.

Beszéljük meg! 
A párbeszéd napja Őrmezőn

október 20., szombat 15–17 óra

Az MSZP helyi szervezete, az önkormányzat szo-
cialista vezetői, a körzet országgyűlési és önkor-
mányzati képviselője szabadtéri fórumot szervez 
a Költők Parkjában. 
Szakértők bevonásával tájékoztatóbeszélgetést 
tartanak kiemelten a távfűtés, a panelprogram és 
a metróépítés őrmezei vonatkozásairól. A szocialis-
ták várják Őrmező érdeklődő lakóit az Óra előtt!

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 9., 10. 20.00 Andaxínház: Forte 
Piano. Képszobrok / tér- és időkollázs.
OKTÓBER 12. 20.00, 13. 21.00 Lisztóczky 
Hajnal: Picasso: A telibe viszonzott vágya-
kozás.
OKTÓBER 14. 20.00 Szentkirályi Színházi 
Műhely: Argosz földje, én hazám.
OKTÓBER 16., 17. 20.00 A Budapesti Őszi 
Fesztivál programja – Réti Anna: Kártyavár, A 
következő lépés.
OKTÓBER 19. 20.00 Pont Műhely: Család. 18 
éven felülieknek!
OKTÓBER 20., 21. 20.00 Pont Műhely: Őszinte, 
de igaz. 18 éven felülieknek!
OKTÓBER 24. 20.00 Hód Adrienn: Szomjas 
vagyok.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 9., 10. 20.00 Anyám orra.
OKTÓBER 11., 12. 20.00 Parasztopera.
OKTÓBER 15., 16., 17. 19.00 Szíkölök.
OKTÓBER 18., 19. 19.00 Médea.
OKTÓBER 20., 21. 20.00 Rómeó és Júlia.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
OKTÓBER 10. 19.00 paThalia Társulat: 
Közérzetjavító Közéleti Kabaré.
OKTÓBER 16. 20.00 Olasz slágerkoncert.
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Újra megnyíltak a laboratóriumok ajtói, 
a kutatók kibújtak fehér köpenyükből, 
és hétköznapi nyelvre fordították le 
tudományos kutatásaik eredményeit. A 
Tempus Közalapítvány immár második 
alkalommal rendezte meg a Kutatók 
Éjszakáját. Idén országszerte tizenkét 
intézmény kapcsolódott be a program-
ba, így szeptember 28-án kilenc város 
több száz ingyenes rendezvényén 
vehettek részt az érdeklődők.

Ezen az éjszakán kicsik és nagyok szemé-
lyesen találkozhattak a kutatókkal, kipró-
bálhatták az eszközeiket, találmányaikat, 
megismerhették munkájukat előadások, 
vetélkedők, kiállítások és tudományos-
szórakoztató programok keretében. Hall-
hattunk digitális dísznövényekről, megis-
merkedhettünk hangunk színeivel, bete-
kintést nyerhettünk a csokoládészobrászat 
rejtelmeibe, a növények szexuális életébe, 
akinek pedig ahhoz volt kedve, még tész-
tahidat is építhetett. 
 A programok igyekeztek rávilágítani 
arra, hogy a kutatók nem elefántcsontto-
ronyban élő, zárkózott emberek, hanem 
a hétköznapokban tapasztalható csodák 
mögött álló színes egyéniségek. A Kuta-
tók Éjszakáján összesen mintegy hatszáz 
kutató mutathatta meg, hogy a tudomány 
érdekes, és tanulni sohasem késő. 
 Újbudán három egyetemen várták 
a látogatókat. A Corvinus Egyetem Ker-
tészettudományi Karán, a Villányi úton 
tájmodell-kiállítást rendeztek, beavatták a 
résztvevőket a gyógyteakészítés tudomá-
nyába és megismertették őket a festőnö-
vényekkel. Nagy sikere volt a növénysimo-

gatónak, valamint A mikrobák látható és 
láthatatlan világa című programnak.
 Az ELTE Pázmány Péter sétányon 
található épületeiben is zajlott az élet. 
Tartottak látványos atom- és környezet-
fizikai méréseket, bemutatták a földrajzi 
helymeghatározó rendszer – azaz a GPS 
– működését. Hallhattunk előadást arról, 
hogyan meneküljünk pánikhelyzetben, 
továbbá arról is, mi fán terem az eScience 
(ezt a kifejezést egy új technológiára hasz-
nálják, amellyel komplex tudományos 
tevékenység fejthető ki a modern infor-
mációs technológia felhasználásával). Eg-
zotikus kémiai kísérleteket is bemutattak, 

Mikrobák, hologramok, szélcsatorna

Tudományból csemegézhettünk 
a Kutatók Éjszakáján az egyetemeken

Molnár Gyula polgármester is részt 
vett az ünnepélyes díjátadáson, ame-
lyet az Újbudai Egészségcentrumban 
tartottak a Gyógyír XI. Kht. dolgozói 
számára. 

A polgármester megköszönte, hogy eb-
ben a „rendkívül bonyolult” helyzetben is 
megpróbálják megtalálni a mindenkinek 
egyaránt jó megoldásokat. Molnár Gyula 
úgy fogalmazott, Újbuda a kht. létrehozá-
sával már három éve megtette azt, ami-
re máshol csak most készülnek, és mint 
mondta, más polgármesterek is fordultak 
már hozzá, hogy ossza meg tapasztalatait, 
hiszen sikerült megvalósítani az átállást a 
járóbeteg-ellátásban. Így ma a dolgozók 
nem közalkalmazotti státusban vannak, 
hanem a közhasznú társaság foglalkozta-
tottjai, az önkormányzat pedig a jövőben is 
biztosítani fogja a működéshez szükséges 
hiányzó tételeket, ígérte Molnár Gyula.
 A polgármester elmondta, a közelmúlt-
ban készült lakossági felmérésből az derült 
ki, hogy az újbudaiak fele teljesen elégedett 
a járóbeteg-ellátással, a gyermek- és házior-
vosokba vetett bizalom tekintetében pedig 
még ennél is jobb mutatók születtek. 
 Végh Ágnes, a Gyógyír Kht. vezetője 
eredményeik közül megemlítette, hogy a 

betegforgalom 2005-ről 2006-ra hat szá-
zalékkal nőtt, ami hatezer beteget jelent, 
harmincezernél is több esetszámmal. Míg 
2007-ben mindenhol visszaesés volt, ad-
dig a Gyógyír Kht.-nál sikerült gazdasági-
lag túlteljesíteni a tervet, és bíznak abban, 
hogy jövőre, amikor az önkéntes átjelent-
kezések kerülnek a központi helyre, még 
jobban alakul a helyzetük, mivel már idén 
is 29 százalék volt a kerületen kívüli páci-
ensek aránya. 
 Az ünnepségen vehette át a Pro Medi-
cina díjat dr. Perjés Gábor vezető főorvos, 
polgármesteri dicséretben részesült dr. 
Hódosi Gábor, a sebészeti szakrendelés ve-
zető főorvosa. A Gyógyír Kht.-ban az Év 
orvosának választották dr. Szekeres Orsolya 
belgyógyász szakorvost, az Év asszisztense 
Detreházi Alida lett, az Év védőnője pedig 
Tóth Tímea. Az Év szervezeti egységének az 
ügyfélszolgálatot választották. Ügyvezető 
igazgatói dicséretben részesült dr. Donauer 
Éva gyermekfogorvos, Máté Magdolna, a 
XXII. kerületi tüdőgyógyászat asszisztense, 
a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó 
Takács Alexandra, dr. Tóth Tibor, a pszichi-
átria szakrendelés vezetője és Kissné Kertai 
Edit védőnő. 

R. M.
www.ujbuda.hu/0710GyogyirKituntetesek

Sikeres három éven túl 

Kitüntetéseket vehettek 
át a Gyógyír Kht. dolgozói

Ennek az írásnak nincs semmi hagyo-
mányos értelemben vett „apropója”: 
szó sincs arról, hogy valami rossz tör-
tént, hogy valami megalakult, semmi 
21. századi szenzáció nincs abban a 
csendes és kitartó munkában, amit a 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
munkatársai végeznek nap mint nap, 
immár tizenhárom éve.

Márton Andrea, a szolgálat vezetője  el-
mondta, megpróbálnak mindazoknak 
segíteni, akik valamilyen szenvedély rab-
jai, akik családjában él ilyen beteg ember, 
legyen szó alkohol-, drog-, szerencsejá-
ték- vagy egyéb függőségről, étkezési za-
varokról, netán vásárlásmániáról. Soha 
nem elszigetelt problémaként tekintenek 
az egyes esetekre, a környezettel való 
összefüggéseben vizsgálják azt. Ezek a 
betegségek ugyanis nem kizárólag a köz-
vetlenül érintett személy életére vannak 
hatással, hanem a családtagokéra is. Ezért 
foglalkozásaik között találunk hozzátar-
tozói csoportot is.
Maga a szolgálat már több mint tíz éve 
alakult, a Karitász (azaz a Magyar Kato-
likus Egyház) hozta létre. Munkájukban 
jelentősége van az emberi szónak, a köz-
vetlen hangvételnek – az intézményvezető  
szerint talán éppen emiatt fordulnak hoz-
zájuk nagyobb bizalommal az emberek. 
Családi és párkapcsolati bajokkal, külön-
féle függőségekkel, mentális problémák-
kal keresik meg őket. A segítségnyújtás  
ingyenes. Központjuk a Bartók Béla út 96. 
szám alatt, a nappali ellátó részleg pedig 
a Csóka utca 5.-ben található. Ez utóbbi 
kirendeltség létrejötte egy évtizedes ki-
tartó munka eredménye, de nagyon sokat 
köszönhetnek a kerület mindenkori pol-
gármestereinek is. Kapcsolatban vannak   

hasonló tevékenységű  szervezetekkel, 
egyesületekkel. 
 A Csóka utcai alközpontot azért hoz-
ták létre idén  áprilisban, mert – ahogy 
mondani szokták – kinőtték magukat, és 
szükség volt egy saját helyre, ahol a cso-
portfoglalkozásokat, beszélgetéseket, klu-
bokat tarthatják. A kreatívfoglalkozások 
váltakoznak a Gamma Gt. Önsegítő cso-
port találkozójával, mindezt pedig követi 
egy torna- vagy egy csocsóbajnokság.  A 
lényeg a figyelem és a törődés, meg persze 
a szakértelem.
 Az intézmény dolgozói az általános 
iskolásokra is ügyelnek. Fogadóórákat 
tartanak több iskolában, és elbeszélgetnek 
a szülőkkel, illetve tanárokkal is, ha igény-
lik. Igen gyakori, hogy a gyerekek egészen 
fiatal korban nyúlnak a drogokhoz, a ci-
garettához vagy merülnek el egy második 
valóságban, amit a számítógépes játékok 
és az internet kreálnak nekik. Ilyenkor a 
szülőknek és a tanároknak van fontos sze-
repük, hiszen ők látják  a változásokat. A 
szolgálat ilyen esetekben is együtt foglal-
kozik a beteggel és a környezetével. 
 Mindenkit, aki úgy érzi, segítségre 
van szüksége, vagy teret adna beszélgeté-
seknek, esetleg segíteni szeretne, szívesen 
lát a RÉV (Remény-Értelem-Választás) 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. 

Maczali Viki

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Szeptember 25-én svéd orvosok csoportja látogatta meg a Fehérvári úti rendelőintézetet Bodenből Észak-Svédországból. Tapasztalatszerzés céljából jöt-
tek, eszmét cseréltek a vezetőséggel, rávilágítottak a két város ellátásának különbségeire és hasonlóságaira.                       www.ujbuda.hu/0710SvedDelegacio

Svéd orvosok látogatása

az Embertani Tanszéken testösszetétel, 
csontsűrűség, testalkat és légzésfunkció 
vizsgálatokat végeztek a jelentkezőkön. 
 A Műegyetem egyik legérdekesebb 
programja az Áramlástan Tanszéken volt, 
ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek 
a Kármán Tódor Szélcsatorna működé-
sébe. Számtalan érdeklődőt vonzottak 
a Műegyetem rakpartra az Oktatóreak-
tor, illetve a K épület aulájában rende-
zett kiállítások is. Láthattunk 360°-os 
hologramkiállítást, megismerkedhettünk 
az intelligens lágy anyaggal és a minden-
napi szupravezetőkkel is. 

Rózsa M.

A segítségnyújtás a hivatásuk

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat 
útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet

Bp. XI. ker.  
Fatörzs utca 

1613/17 1.265 L6-M XI/3

Az ingatlan jellemzői:
 Az ingatlan lakóépülettel beépített, melyet jogcím nél-

küli lakó használ. A lakó elhelyezése a pályázat nyertesé-
nek kötelezettsége.

 A 15/2000.(VI.21.)ÖK. sz. rendelettel jóváhagyott KSZT 
előírásainak alkalmazásával építhető be.

 Beépítés lehetősége: 
 – beépíthetőség: 15%
 – szintterületi mutató: 0,4
 – építménymagasság: 7,5 méter 
 – legkisebb telekméret: 1.000 m2

 A beépítés feltétele összközmű megléte 

Egyéb feltételek:
 A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vé-

telár 5%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) 
előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk 
a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási 
Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető 
az alábbi bankszámla számára – OTP Bank Rt. 11784009-
15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: „bánatpénz 
a „1613/17” hrsz-ú ingatlan pályázata” tárgyában). A pályá-
zat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést 
követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat 
esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítás-
sal annak részét képezi.

 Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, 
vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését kö-
vető 8 napon belül kell megfizetni.

 A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, 
hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illet-
ve melyik pályázó kerül meghívásra a második 
versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 
500 000 Ft. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2007. november 9. (péntek)  12.00 óra 

A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelölés-
sel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata 
Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály 
(1113 Bocskai út 39–41. ) címére postán, vagy személyesen a XI. 
ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.
A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási 
Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bi-
zottsági ülésén értékeli. 
A bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja. 
A pályázat nyertese az elbírálást követő 8 napon belül köte-
les az adásvételi szerződést megkötni. A szerződés hatályba-
lépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest 
Fővárosi Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítást az ingatlanról a 381-1309 és 381-1310 telefonon kapható.

Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályához (Bp., XI. Zsombolyai u. 5. 
II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: 
„Helyiségpályázat”.

A pályázat benyújtási határideje: 
2007. október 24. 12. óra

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, 
mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályán (XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 
206. szoba), illetőleg letölthető az Önkormányzat Honlapjáról 
(www.ujbuda.hu).  
Budapest, 2007.  szeptember 21.

Molnár Gyula polgármester

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Vagyongazdálkodási Bizottsága (XI., Bocskai út 39–41.) kétfordulós 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Cím Alapterület (m2) Albetét száma   Fekvése Műszaki állapota

Bartók Béla út 32. 112 49 Bertalan L. utcai bejárat, alagsor közepes

Bartók Béla út 96. 296 2 Benedikt utcai bejárat, alagsor jó

Bartók Béla út 134. 47 14 utcai bejárat, földszint jó

Bercsényi u. 6. 82 19 utcai bejárat, alagsor jó

Bertalan L. u. 22. 112 2 utcai bejárat, alagsor közepes

Kende u. 11. 22 32 utcai bejárat, alagsor közepes

Kende u. 16. 40 10 utcai bejárat, alagsor jó

Kosztolányi D. tér 5. 13 57 utcai bejárat, alagsor jó

További információ kapható a 381-1312 és a 381-1311-es telefonszámon.

A képen azok a mikrobatenyészetek láthatók, amelyeket a Kutatók 
Éjszakájának látogatóinak ujjlenyomatából tenyésztettek petricsészékben. 
A kisebb-nagyobb kerek telepek baktériumok, az áttetsző „szőrös/szálas” 
foltok penészgombák, a nagy összefüggő, szétterülő telepek gyors mozgásra 
képes baktériumok jelenlétére utalnak.

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÓ RÉSZLEG
1115 Budapest, XI. ker., Bartók Béla út 96.

NAPPALI ELLÁTÓ RÉSZLEG
1115 Budapest, XI. ker., Csóka utca 5.
Tel/fax: (06 1) 466-4455
Telefon: (06 1 ) 361-4252
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu
Intézményvezető: Márton Andrea in
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Ínycsiklandó illatok terjedtek a 
Kelenvölgyi Közösségi Ház kertjéből 
szeptember 30. szép napos délidejé-
ben. Ősi, nemzetiségi és nemzeti éte-
lek elkészítése, valamint saját hozott 
bogrács és nyersanyag – idén is ez volt 
a Saxlehner Napokhoz kapcsolódó, 
immár tizedik alkalommal megrende-
zett Hagyományos Nemzetiségi Főző-
verseny jelentkezési feltétele.

Az Újbudai Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat a tyúkpörkölttel bizonyította csa-
ládias és leleményes főzőstílusát. Mellettük 
ugyancsak lendületesen készítette túrós csu-
száját a kerületi Roma Baráti Kör. A szom-
szédságban bontott zászlót a Turul Kár-
pát-medencei Érdekképviseleti Vállalkozói 
Egyesület, amely tagságának nagyobbik 
része hétvezér tokányt rotyogtatott a kon-
dérban, míg a palacsintatorta a Számoló-99 
Bt. kivitelezésében, a tábornak árnyékot adó 
dió- és almafa terméseinek felhasználásával 
sült. A Kelenvölgyi Jó Társaság slambuccal 
szállt versenybe. Nemcsak a megmérettetés 
történetében, de még országosan is egzoti-
kumnak számít a kiemelkedően egészséges 
és ízletes strucchús. A Futómadarak csapata 
idén is egy jól megtermett példányt áldozott 
fel a különlegesen finom pörkölthöz. 

Az első díjat a Turul-Kéve marhalábszár-
ból és sertéscombból alkotott hétvezér to-
kánya nyerte el, azonban ez a rendezvény 
valójában most is a baráti vendégszeretet 
versenye volt: az illatok megiramodásával 
egyre kevésbé lehetett megkülönböztetni 
egymástól a csapatokat, hiszen kedélyes 
csevegéssel, kíváncsian kóstolgatták egy-
más főztjét.

Szamos Márton

Nemzetiségi sütés-főzés Kelenvölgyben

A vendégszeretet versenye

Kedves Újbudaiak!
November 11. a Kerület Napja. Idén 
szeretnénk megünnepelni azokat, akik 
valamilyen szempontból 2007-ben életük 
fontos évfordulójához érkeztek. Várjuk 
például mindazon házaspárok jelent-
kezését, akik ezüst- vagy aranylakodal-
mukat ünneplik és a kerületben élnek. 
Azokat is szeretnénk felköszönteni, akik 
50 éve vagy régebben laknak a főváros 
ezen részében. Nem feledkezhetünk meg 
szakembereinkről sem, hiszen a közösség 
mindennapi életének jelentős szereplői 
például a tanárok, orvosok, szakmun-
kások. Így azok levelét is várjuk, akik 40–
50 éve vagy régebben szerezték meg dip-

lomájukat, mesterlevelüket, szakmunkás 
bizonyítványukat. 
Ahogy ezeket a sorokat olvassák, biztosan 
eszükbe jut még olyan kategória, amelyet 
mi most nem soroltunk fel, ezért szívesen 
fogadjuk a további javaslatokat. Célunk 
az, hogy az újbudaiak fontos évfordulói 
a közösség egészének ünnepei is legyenek, 
és az ő örömükben Újbuda minden lakó-
ja  osztozhasson.

 Molnár Gyula 
 polgármester 

Várjuk leveleiket a 1113 Budapest, Zsom-
bolyai u. 5. postacímen, vagy e-mailben a  
domonkos.csaba@ujbuda.hu címre.

Tömegfelvonulás, fotó-
kiállítás a kerékpározásért

Szeptemberben számos egymást 
követő, a városi kerékpározást nép-
szerűsítő program zajlott Budapesten. 
A kerületben a critical mass (kritikus 
tömeg) kerékpáros felvonulás az Etele 
út és a Hadak útja sarkáról indult, majd 
a bringások – a kerékpárutat követve 
– az Etele út–Hengermalom út–Szerémi 
út–Dombóvári út útvonalon a Pázmány 
Péter sétányhoz vonultak; majd csatla-
koztak a budai alsó alsó rakpartról indu-
ló központi rendezvényhez. 
A Tranzit Art Caféban ugyanakkor 
szabadtéri, nyilvános fotókiállítás nyílt, 
amely kulturális-művészeti szempont-
ból dolgozza fel a városi kerékpározás 
tematikáját. Hogyan használták a biciklit 
különféle kultúrákban? Vajon a városi 
kerékpározás életforma-e? Milyen 
lenyomatai vannak a magyar kultúrá-
ban a kerékpározásnak? Mi minden 
kapcsolódhat a városi kerékpározáshoz? 
E kérdésekre kaphat választ, aki megte-
kinti a 24 darab fekete-fehér felvételt.

Felmérte a kerületi bicikliút-hálózat 
állapotát a Magyar Kerékpárosklub 
(MKK) újbudai csoportja. Az észre-
vételeiket, javaslataikat tartalmazó 
dokumentumot Fodor Vince alpolgár-
mester vette át tőlük, aki megköszönte 
az ügyben végzett komoly és szaksze-
rű munkát, egyben hangsúlyozta: az 
önkormányzat partner kíván lenni a 
problémák megoldásában. 

Az anyag készítői – akik közül Bajomi 
Bálint és Tóth Péter volt jelen a megbeszé-
lésen – a következőképpen foglalták össze 
tapasztalataikat: noha örvendetes, hogy az 
elmúlt években a kerületben felgyorsult 
a bicikliút-hálózat bővítése, sok helyütt 
rossz a burkolat minősége: repedezett az 
aszfalt, a viacolor térkő rázós és csúszik, 
ezért balesetveszélyes. 
 További probléma, hogy számos sza-
kaszon közös a biciklisták és a gyalogosok 

által használt útfelület, és hiányoznak a 
kerékpáros irányjelző táblák, vagy ép-
pen a bringásokra figyelmeztető táblák. 
Egyes szakaszok – például az Etele út 
mellett futó kerékpárút – nyomvonala  
igen bonyolult.
 Fodor Vince – aki a kerékpárutak 
ügyében Molnár Gyula polgármester ne-
vében, és helyette jár el – örömmel vette 
a „cangások” észrevételeit, javaslatait. Az 
anyag átadása után kibontakozó, kötetlen 
beszélgetés során kiderült: a Gazdagrét-
re tervezett kerékpárút koncepciója je-
len formájában egyik félnek sem tetszik, 
mert annak kiépítéséhez fel kellene törni 
a lakótelep felső részén átvezető, jelen-
leg is használt sétányt. Ezért ezt az ötletet 
mind a kerékpárosok képviselői, mind az 
alpolgármester elvetették, ehelyett abban 
maradtak, hogy új nyomvonalon, a lakóte-
lepi szervizúthálózat átalakításával kellene 
kiépíteni a bringások útját. Fodor Vince 

Érdemi segítség a bringásoknak

meglátása szerint ezt legkorábban jövőre 
kezdhetik el. 
 A tárgyaláson felvetődött, hogy az 
MKK újbudai csoportjának képviselő részt 
vehetnének és felszólalnának a képviselő-
testület különböző szakbizottságainak ülé-
sein; s hogy az önkormányzat a jövőben a 
kerékpárosok által megfelelőnek tartott út-
ügyi-műszaki előírás alapján építtesse meg 
a saját forrásból létrehozott kerékpárutakat. 
 A bringások képviselői azt is megemlí-
tették: óriási szégyennek tartják a fővárosra 
nézve, hogy a Dombóvári út és a Budafoki 
út sarkán a kerékpárút kellős közepén áll 
egy tűzcsap, lassítva a biciklisták haladá-
sát. Mivel fővárosi fenntartású útszakaszról 
van szó, a problémát Budapest vezetésének 
kellene orvosolnia, Fodor Vince jelezte: az 
önkormányzat levélben fordul a főváros-
hoz, a helyzet rendezését kérve.

(R. H.)
www.ujbuda.hu/0710tranzit

Kerékpárutak lehetnek a lakótelepi szervizutakból

A ZÖLD LAKÓPARKOKÉ A JÖVŐ
SASAD RESORT

A Kerület Napja

Mennyiért kapunk jó minőségű 
lakást? Az ár mellett egyre fon-
tosabb a kivitelező is
A Sasad Resort beruházója, a GTC Magyarország Zrt, az Otthon 
Centrum szakembereivel közösen, olyan gyorselemzést végzett, 
amelyből kiderül: létezik olyan pszichológiai határ, amely alatt a 
budapesti vásárlók már “nem hiszik el”, hogy lehet jó minőségű la-
kást vásárolni. A garzonlakások esetében ez a pszichológiai határ a 
15 millió forint. 
A GTC tapasztalatai szerint: a magyar vevők egyre inkább tisztában 
vannak azzal, hogy jó helyen, jó minőségű lakóparki lakást mekkora 
négyzetméteráron lehet vásárolni. A nagy zöldövezeti területekkel 
rendelkező lakóparkok garzonlakásainak (45 négyzetméter alatti 
lakások) pszichológiai minimumára 15 millió Ft. 

A Sasad Resort az egyik leg-
nagyobb zöldfelületű lakó-
park lesz a kerületben
Több mint két városligetnyi zöldfelület tűnt el a rendszerváltás 
óta Budapestről - írta a Magyar Hírlap (2007.09.09.) Ingatlanpi-
aci szakértők szerint: A zöldfelületek hiánya az egyik oka annak, 
hogy egyre több új lakást vásárló olyan új építésű lakást keres, 
amely zöldövezetben épül. 

Dömötör Mónika, a Sasad Resort értékesítési és marketing igaz-
gatója szerint: lakásvásárláskor az ár és az elhelyezkedés mellett, 
a nyugodt, zöld környezet is döntő szempont. A már építés alatt 
lévő Sasad Resort a főváros egyik legnagyobb zöldfelületű lakó-
parkja. A lakópark beruházójának megfigyelései megegyeznek a 
városkutatók eredményeivel is. A Studio Metropolitana korábbi, 
ezerfős reprezentatív mintán végzett kutatása szerint: a főváro-
siak számára a lakóhely megválasztásakor a tömegközlekedés-
nél és a lakossági ellátásnál is fontosabb szempont a csendes, 
nyugodt, zöldövezeti környezet. Lakástípust tekintve a családi 
ház mellett a kis lakásszámú kertes társasház kapott jelentősebb 
számú szavazatot a felmérésben. Ugyanezen tanulmány egy 
másik eredménye pedig azt mutatja, hogy a XI. kerületet csak a 
II. kerület előzi meg, mint a leginkább vágyott lakóhelyi célpont 
Budapesten. A XI. kerület egyre növekvő népszerűségét kihasz-
nálva kezdett beruházásba a GTC is, amely tízmilliárd forint be-
ruházással építi fel a Sasad Resort lakásait - nyilatkozta Dömötör 
Mónika a GTC marketing és értékesítési igazgatója. PAZAR LÁTVÁNYT NYÚJTOTTAK A LAKÁSVÁSÁRON 

AZ ÚJBUDAI LAKÁSÉPÍTŐK

Az ár mellett, egyre több vevő vizsgálja azt is, hogy ki a beruházója és 
kivitelezője a lakóparknak. A felmérések azt igazolják, hogy a vevők 
többségének biztonságot jelent, ha a befektető külföldi pénzügyi 
háttérrel és építési referenciákkal is rendelkezik. Dömötör Mónika, 
a cég marketingért és értékesítésért felelős vezetője mindezekhez 
hozzátette: az ilyen típusú referenciákra a vevők azóta figyelnek oda 
jobban, amióta több fővárosi lakópark építése kapcsán kivitelezési 
problémák merültek fel.
A lakásvásárlási szokásainkat vizsgáló elemzések azt is kimutatták, 
hogy mi az a legmagasabb összeg, amit egy lakóparki, penthouse 
lakásért még hajlandók kifizetni a vevők. A tapasztalatok szerint 70 
millió Ft a maximum, e felett inkább már családi házat vásárolnak 
a hazai vevők. Ez alól vannak kivétek, például a dunai panorámával 
rendelkező penthouse- és loftlakások árai, vagy a néhány lakásos 
társasházak lakásainak árai, hiszen azok még ennél is magasabbak 
lehetnek.
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A séf ajánlata

Ezen a napon történt – október 10.
VÍZSZINTES: : 1. Ezen a napon született 1895-
ben Lin Yü-tang kínai író. Ez egyik nagy 
regénye (E, L, A). 14. Balkáni nép volt. 15. 
Vas-diszulfid. 16. Névelős maró folyadék. 17. 
Borsókő. 19. Fürdőszobában található. 20. Ké-
zimunkázással készítené. 21. Némán árusít! 
22. 1923-ban született ezen a napon Sándor 
Judit szoprán és mezzoszoprán énekesnő. 
Beethoven Fideliójában ezt a szerepet ala-
kította. 25. Szótoldalék. 26. A távolabbi. 28. 
Visszhang. 30. Első osztályú, röv. 32. Hely-
határozó rag. 33. Inal. 35. Salamin András. 
36. Időszámításunk előtt, röv. 37. Patinásan ó. 
39. Ritka férfinév. 41. Pengetős hangszer. 43. 
Földközi-tengeri szél. 44. Perzsa uralkodók 
címe. 45. Lágy hangsor. 46. Orosz rőf. 48. Női 
név. 49. Kötőszó. 50. Rövidítés zeneművek cí-
mében. 52. A végén kikosarazó! 53. Csahos. 
54. Félig nyit! 55. Pihentetett föld. 57. Forma. 
59. Talál. 61. Kórházi dolgozó. 64. ÍTL. 66. 
Arrább taszít. 68. Őrálló egynemű betűi. 69. 
Dánom ikerszava. 71. Hunyadi László ked-
vese (Mária). 72. Lajos király veszte. 74. Olasz 
filmzeneszerző (Nino). 75. 1684-ben ezen a 
napon született Jean-Antoine Watteau fran-
cia festő. Washingtonban látható ez az 1720 
körül festett képe (O, Z, I, K).
FÜGGŐLEGES: 2. Görög étel. 3. Szigetország. 4. 
ÚKI. 5. Vissza: olasz folyó. 6. A mértékegység 
billiomodrészét jelöli. 7. Igazodik. 8. Turzás. 9. 
Levéltávirat, röv. 10. NAÖ. 11. Idegen összeté-
telekben csillagokkal való kapcsolatot jelöl. 12. 
A Nílus forrástava. 13. Ezen a napon született 

Guiseppe Verdi olasz zeneszerző. 1862-ben 
fejezte be ezt az operáját (A, Z, A). 14. 1731-
ben ezen a napon született Henry Cavendish 
angol fizikus, kémikus. Ezzel a műszerrel 
határozta meg a gravitációs állandót (Z, 
R). 18. Fosztóképző. 20. Növényi kapaszko-
dó. 23. Mutatószó. 24. Rénium vegyjele. 27. 
Ezen a napon született 1930-ban Harold 
Pinter angol drámaíró. 1972-ben fejezte be 
ezt a művét. 29. Veszprém megyei település. 
31. Spanyol köszönés. 33. A tavasz istennője 
a régi rómaiaknál. 34. A Zagyva jobboldali 
mellékfolyója. 36. Nagy finn tó. 38. Kőtor-
lasz belső darabja! 39. Ellenzéki Kerekasztal, 
röv. 40. Sertés hímje. 42. Fényérzékenység az 
USA-ban. 47. Aladinnál a palackban „lakik”. 
51. Festőművész (László). 53. Ős. 55. Szélső-
séges, túlzó személy. 56. Vény, röv. 57. Orosz 
repülőgépjelzés. 58. Kellemetlen. 60. Izraeli 
légitársaság. 62. Csipkerózsika veszte. 63. Fi-
atal színészünk (Erik). 65. Sportfogadás. 67. 
Levitézlett francia terrorszervezet. 70. Papír-
ra veté. 72. Szén és kálium vegyjele. 73. Rövid 
angol férfinév.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 22., 75., függ. 13., 14. és 
27. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: október 17. 
A 23. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Rhapsody in blue, Allegro Barbaro, A szín-
pad művészete, Macskák könyve, Xanadu ”. 
A 23. SZÁM NYERTESE: Dénes Imre, 1224 Buda-
pest, XIV. u. A könyvnyeremény a szerkesztő-
ségben vehető át.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az előző időszak kissé letargikusabb hangu-
lata után szinte napról napra tér vissza az ereje 
és az önbizalma. Ezzel nemcsak a környezetét, 
hanem még saját magát is meglepi. Lesznek 
olyan életterületek, amelyekben akár még 
túl bizakodó is, de a körülmények azt fogják 
igazolni, hogy önnek van igaza. A mottója 
október közepén az lesz, hogy optimizmussal 
és akarattal mindent el lehet érni. Vágjon bele 
tehát bátran, ne hagyja, hogy pesszimistább 
embertársai elvegyék a kedvét.

október 8.–október 21.
HOROSZKÓP

Természetes dolog, hogy szívesen tenne olyan 
lépéseket, amelyek javítanak anyagi helyze-
tén, de most mégis jobb, ha nem kockáztat. 
Sajnos, ez egész októberre így lesz igaz. Az ön 
mottója tehát ebben a két hétben leginkább 
az lehet, hogy járt utat járatlanért el ne hagyj! 
Ha valami olyasmit szeretne megvenni, ami-
re már nagyon vágyik, de jelenleg megha-
ladja anyagi lehetőségeit, inkább várjon még 
vele pár hetet. Higgye el, megéri!

Egy rokona megpróbál beleavatkozni az éle-
tébe, amit meglehetősen nehezen visel. Ebből 
akár még vita is kerekedhet, amelynek ráadá-
sul olyan családtagok is a szenvedő alanyai 
lehetnek, akik nem tehetnek az egészről. 
Október közepén valahogy nem igazán ta-
lálja a megfelelő hangot az emberekkel. Úgy 
érzi, barátai is csak idegesítik, munkatársai 
pedig nem segítenek eleget. A legjobb, amit 
tehet, ha szabadidejében annyit van egyedül, 
amennyit csak tud, és olyan dolgokkal foglal-
kozik, amelyek feltöltik pozitív energiával.

Bosszantó módón október második hetében 
régebb óta halogatott ügyek kerülnek a fel-
színre az életében. Valami, amit már rég el 
kellett volna intézni, számlák, amelyeket már 
korábban be kellett volna fizetni, levéladóssá-
gok, melyek hetek óta a körmére égtek, most 
mintha egyszerre szakadtak volna önre. Ez 
kissé stresszes hangulatot hoz, pedig van meg-
oldás. Fogjon hozzá lassan és szisztematiku-
san dolgai rendbetételére úgy, hogy minden 
napra egy kevés jusson a teendőkből. Kezdje a 
legfontosabbakkal, és haladjon megfontoltan.

A Vénusz bolygó, ami eddig elég hosszú ideig 
az ön jegyében folytatta égi útját, most irányt 
váltott, és kilépett onnan, ami okozhat egy kis 
kedvetlenséget. Akikkel eddig annyira jól meg-
találta a közös hangot, most mintha elfordultak 

volna öntől. Pedig higgye el, nem az emberek és 
a körülmények változtak, hanem a hozzáállása. 
Írjon le minden nap három dolgot, ami aznap 
örömöt okozott, és azt fogja tapasztalni, hogy 
egyáltalán nincs kevés derű az életében.

Ha az előző időszakban megfogadta a taná-
csomat, és megtalálta önmagában azt a belső 
csendet, amelyre ezen az őszön különösen igé-
nye lesz, akkor most kiélvezheti ennek áldásos 
hatásait. A jegyében vándorló Szaturnusz és 
Vénusz bolygó egy ideig egymás mellett róják 
égi útjukat, ami nyugalmat, biztonságérzetet 
ad. Ennél most semmi másra nem lehet na-
gyobb szüksége. Családtagjai szívesen vannak 
ön mellett, mert érzik a nyugalmát. Ne le-
pődjön meg, ha többen tanácsot kérnek, vagy 
olyan lelki problémákat osztanak meg önnel, 
amit nem is sejtettek az illetőről.

Ha ebben a két hétben ünnepli születésnapját, 
akkor felkészülhet rá, hogy idén sokkal többen 
megköszöntik, mint ahányan általában szok-
ták, és minden oka meglesz arra, hogy ezt a na-
pot vidáman, akár valami extra programmal 
töltse. Az október középső időszaka egyébként 
minden Mérleg-szülöttnek egy vidám, aktív, 
energikus periódus lesz. Terítékre kerül majd 
egy régi terv, ami szinte magától sürgeti a meg-
valósítást. Vágjon bele bátran és határozottan!

Ha egy-egy nap nem úgy kezdődik, ahogyan 
azt előző este eltervezte, még semmi ok a pá-
nikra. Ennek az időszaknak a kulcsgondolata 
a rugalmasság, ami szerencsére pozitív eré-
nye, így tehát nem fog gondot okozni. Olyan 

dolgok miatt pedig semmiképp se bosszan-
kodjon, amelyeket nem tud befolyásolni. A 
jegyén átvonuló Merkúr bolygó szellemi ka-
pacitására, kommunikációs készségére gya-
korol jó hatást. Nem csoda, ha környezete 
tagjai szerint „vág az esze, amint a borotva”.

Egy korábbi ügyes befektetés már ezekben a 
napokban elkezd gyümölcsözni, talán még 
jobban is, mint ahogyan azt várta. Ez örömöt 
valósággal szárnyakat ad a további munkához. 
Ez a két hét egy bátor, kockázatvállaló perió-
dust jelez. A magánéletében rend uralkodik, 
mi több, ha előtte voltak is kisebb párkapcso-
lati vitái, azok most megoldódnak. Egyedül 
talán csak valami kisebb gyakorlatias prob-
léma okozhat gondot, amiben kérjen bátran 
segítséget. Ez lehet egy meghibásodott tárgy, 
egy elromlott háztartási eszköz, amit képtelen 
megjavítani, de ez nem is az ön dolga.

Ha az előző két hétben egy kissé megtorpan-
tak az anyagi ügyei, akkor talán jó hírt mon-
dok, hogy pénzügyei szép lassan kezdenek 
rendbe jönni. Az a bizonyos, korábban várt 
összeg megérkezik, sőt, akár még valami 
váratlan bevétel is társul hozzá. Bár igaz az 
a mondás, hogy a pénz nem boldogít, most 
mégis néhány apróbb terve megvalósulása 
nagy örömöt ad. Az ön életében egyébként 
az október a tervezgetés időszaka lesz. Még 
az is könnyen megeshet, hogy új terveket tűz 
ki maga elé, amelyek reálisak lesznek, és nagy 
kedvet nyújtanak a hétköznapokban.

Az előző, kicsit faramuci periódus után az 
október közepe vidám, élményekben gazdag 
időszakot sejtet. Még hétköznapokon is szin-
te minden nap vár önre egy-egy kellemes 
program, remek hangulatú meghívás, vagy 
akár csak egy jóízű beszélgetés. Nem kizárt, 
hogy a munkához nem is lesz igazán kedve, 
de azért a legszükségesebb teendőit elvégzi, 
és így még csak lelkifurdalása sem lesz. Hét-
végéken kellemes meglepetést okoznak vá-
ratlan betoppanó barátok, ismerősök.

Október közepén azt érzi majd, hogy van-
nak az életében bizonyos dolgok, amelyeken 
változtatni szeretne. Ám semmiképpen ne 
fogjon bele azonnal, főként akkor ne, ha ez 
több életterületet érint. Először gondolja át, 
hogy min, mennyi idő alatt és hogyan sze-
retne változtatni. Egy jól felépített terv már 
fél siker. Fontos tanács erre a két hétre a ter-
vek és célok megfelelő rangsorolása.

Nagy András

Valenciai paella
HOZZÁVALÓK: 10 dkg csirke, 10 dkg ser-
tés szűzpecsenye, 5 dkg tintahal, 5 dkg 
kagylóhús, 10 dkg tengeri halfilé, 5 dkg 
garnélarák, 20 dkg rizs, 5 dkg zöldborsó, 
5 dkg marinál paprika, 4-5 dl halléalap, 
fokhagyma, só, sáfrányos szeklice, cit-
rom, mandula, paradicsompüré, 4 dkg 
királyrák, 4 db kagyló. 
ELKÉSZÍTÉSE: Széles serpenyőben fel-
hevített olajban szeletelt fokhagymát 

pirítunk, majd egymás után lepirítjuk 
a csirkét, a sertésszűzet, a tintahalat, 
a kagylót, a rákhúst és a tengeri halat. 
Hozzáadjuk a paradicsompürét, a rizst, 
fűszerezzük sóval, majd felengedjük a 
sáfrányos szeklicével lefőzött és man-
dulával ízesített hallével. Felforraljuk, a 
tetejére szépen felrakjuk a királyráko-
kat és a kagylót, közepesen erős sütőben 
készre pároljuk. Citrommal díszítjük.

Lusztig Tamás, a Flamenco séfje 
a szálloda 1982-es nyitása óta
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

Megemlékezések 
Újbudán az 1956-os 

forradalom és szabad-
ságharc évfordulóján.

2007. október 21.
Ciszterci Szent Imre-templom (Vil-
lányi út 25.) 20.00 Haydn – Mozart: 
Requiem a Budapesti Monteverdi 
Kórus és a Budapesti Vonósok Ka-

marazenekar előadásában.

2007. október 22.
18.00 Indulás a Fidesz-irodától 

(Budafoki út 9–11.) fáklyás felvo-
nulással a Szent Imre-szoborhoz. 

Koszorúzások (Fidesz).

2007. október 23. 
Bartók Béla út 76. 13.00 

Schwéger Tamás emléktáblájának 
megkoszorúzása.

Szent Imre Kórház udvara (Tétényi 
út 12–16.) 14.00 Megemlékezés az 

orvosok és ápolónők emlékére állí-
tott emléktáblánál.

Október huszonharmadika 
utca 3–5. 15.00 Koszorúzás.

Budafoki út 4., Koszorúzás az 
egyetemi ifjak emlékére elhelye-

zett emléktáblánál 15.45-kor.

15 órakor a Móricz Zsigmond kör-
tér (MDF). 

A Festészet Napja újbudai programjai 
idén október 19-ére, péntekre kon-
centrálódnak. Az eredetileg Újbudáról 
indult, kezdetekben egynapos ese-
mény mára országos rendezvénysoro-
zattá nőtte ki magát. 

Újbudán idén 
a legnagyobb 
szabású kiál-
lítása az utcai 
tárlat lesz. A 
Bartók Béla 
úton az üzle-
tek kirakatá-
ban helyeznek 

el műalkotásokat, amelyeket a járókelők 
láthatnak, így maga a Bartók Béla út válik 
kiállítótérré. 

Az újbudai, október 19-i 
Festészet napi programok 

10.00 – Újbuda Kulturális Városközpont  
– Kirakat Galéria. 
 Zenés utcai tárlat Újbudán, a 
Szent Gellért tértől a Kosztolányi Dezső 
térig. Tárlatvezetés, emléktábla-avatás, 
kiállítás-megnyitók. Kurátor: Zsolnai 
Gábor.

11.00 – Bartók 32 Galéria (XI., Bartók Bé-
la út 32.) – Katona László plakátművész 
tárlata. 
 A kiállítást válogatta, rendezte és meg-
nyitja: Vörösváry Ákos. Kurátor: Horváth 
Károly. Nyitva november 10-éig.

11.30 – Hadik Galéria (XI., Bartók 
Béla út 36.) – Határon túli magyarok ki-
állítása. 
 Kiállító művészek Csíkszeredá-
ról, Sepsiszentgyörgyről, Lendváról és 
Dunaszerdahelyről. Megnyitja: dr. Botka 
László, Szeged város polgármestere. 

12.00 – Emléktábla-avatás (XI., Bartók 
Béla út 52.) – Ujváry Lajos festőművészre 
emlékezünk.

13.00 – Újbuda Galéria (XI., Zsombolyai 

u. 5.) – Drégely László festő  művész em-
lékkiállítása – galériaavató ünnepség. 
 Megnyitja: Molnár Gyula, Budapest 
XI. kerület Újbuda polgármestere. Dré-
gely László munkásságát méltatja Csavlek 
András festőművész.

14.00 – Karinthy Szalon (XI., Karinthy 
Frigyes út 22.) – Gerzson Pál festőmű-
vész kiállítása. 
 Megnyitja: Lux Elvira pszichiáter.

15.30 – Scheffer Galéria (XI., Kosz-
tolányi Dezső tér 4.) – „A város” 
– meghívott kortárs művészek tár-
lata .  Megnyit ja : Martos Gábor 
művészeti író.

16.30 – Sátor Galéria (XI.,  Edömér u., 
Budai Parkszínpad előtt). – Kontraszt 
két képben – meghívott művészeti isko-
lák kiállítása. 
 Megnyitja: Arató Gergely, az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium államtitkára. 
Kurátor: Vincze Angéla festőművész. Utá-
na: a Kollaps együttes rockkoncertje.

19.00 – Fonó Budai Zeneház (XI.,  
Sztregova u. 3.) – Muhari-Papp Sándor 
Balázs festőművész kiállítása. 
 Megnyitja és vetítéssel, beszélgetéssel 
egybekötött előadást tart: dr. Csókay And-
rás idegsebész főorvos. Közreműködik 
Andrey Bartyiňsky operaénekes. 
 Vetítésre kerül Terscsánszky Zoltán 
Kóma című filmje. A kiállítás október 2-
ától október 30-áig látogatható.
 
19.30 – Tető Galéria (XI., Ecsed u. 13.). 
– Újbuda testvérvárosaiból érkezett mű-
vészek kiállítása. 
 Prága 5, Marosvásárhely, Trogir, 
Stuttgart-Bad Cannstatt, Ustron, Ada. 
Megnyitja: Szesztay András, az újbudai 
Önkormányzat Kulturális Bizottság elnö-
ke. Közreműködik a MKM Kelenvölgyi 
Férfi Kórus.

További információ a sajtó részére: Do-
monkos Csaba sajtófőnök, Újbuda Ön-
kormányzata: 06-30-33-55-612.

Az utca lesz a galéria 

A Festészet Napja Újbudán195619561956
Október 23.
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Ördöngös estéje volt a koncerthajó 
közönségének szeptember 29-én. Pop-
rock, dzsessz, sanzon, reggae, dance 
elemek keverékétől lett robbanékony 
a hajógyomor levegője, aztán a tenger-
nyi szappanbuboréktól már igazán kel-
lemesen szürreálissá vált a hangulat.

A talányosan játékos Erik Sumo mű-
vésznevet eredetileg a buli kulcsembere 
választotta magának lemezlovas mun-
kásságához, azonban idővel egy sajátos 
zenei világ gyűjtőfogalmává nemesedett. 
Tövisházi Ambrus a gimnáziumban ala-

kította meg a tizennégy év után idén 
tavasszal feloszlott Amorf Ördögöket. 
Saját meghatározásuk szerint a kacatpop 
műfajban alkotott a csapat. A kísérletező 
kedvű zeneszerző-énekes-billentyűs egyé-
niség jelenlegi legnagyobb projektje a Kiss 
Erzsi halandzsaszövegeivel fűszerezett 
Erik Sumo Band, amelyben fellelhetők az 
Amorf-motívumok, ám a bandának már 
más, saját atmoszférája van.
 Köszönhető ez különösen állandó éne-
kesnőjüknek, Harcsa Veronikának, aki két 
esztendeje, a Sziget Fesztiválon debütált ve-
lük, és Erikék innen számítják kétéves szü-
letésnapjukat. Az elbűvölően bájos megjele-

nésű és elképesztően érett hangú ifjú hölgy 
még dzsessztanulmányokat folytat, azonban 
már Japánban is felfigyeltek rá, ahol saját ze-
nekarának első albumával eladási listát ve-
zetett. Számos együttes koncertjeinek meg-
hívott vendége, de az Off Társulat tagjaként 
más oldalról is közelít a színpad világához. 
A mostani estét az ő dzsesszkombója nyi-
totta a hajó motorbárjában adott simogató, 
intim hangulatú előadásával.
 A Harcsa Veronika Quartet andalító 
dallamait egy ugyancsak egyedi felfogá-
sú zenekar fűzte tovább hangosabb, de 
hasonlóan magával ragadó változatban. 

A Ninjahelikopter néven egy debreceni 
együttes örömjátéka szárnyal. A stílusukat 
jól jellemzi, hogy alapító gitárosuk, Mé-
száros Ádám az Erik Sumo Band oszlopos 
tagjaként végigpengette a bulit.
 Éjféltájban, amikor a telt házas tö-
meg már igencsak kimozdította a hajót 
békés ringásából, Tövisházi vezetésével 
a születésnapos zenekar kartonszámra 
kezdett osztogatni szappanbuborék-fúvó-
kat. Ajándékuk lelkes fogadtatásra talált: 
a csillogó gömböcskék a hajógyomorban 
a nagyszerű muzsika hangjegyeivel keve-
redve kirobbanó elegyet alkottak.

Szamos Márton

A38: Erik Sumo Band feat Kiss Erzsi 2. születésnapi buli

Hangjegyek és buborékok

Fújtak trombitát, harsonát, szappanbuborékot

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

A képek, a szobrok és a zene gazdag vilá-
gában hosszú évek óta változatos prog-
ramokat nyújtó Bartók 32 Galéria szep-
tember 28-án ezen művészeti nyelvek 
különleges együttesével szólította meg a 
közönségét. A keleti dallamokkal inspirált 
mozdulatok hol percekig tartó mozgalmas 
képekké, hol egy-egy pillanatra szuggesz-
tív szobrokká álltak össze a Ninne Nera 
Nammi című, Mahatma Gandhi születése 
138. évfordulójának tiszteletére bemuta-
tott szakrális szólótánc-előadáson.
 Bittner Dóra színészi gyakorlatára 
építve tíz évvel ezelőtt kezdett elhiva-
tottan ismerkedni a dél-indiai kultúra 
bharatanatyam elnevezésű klasszikus 
színpadi táncával. Hét évvel ezelőtt járt 
először tanulmányúton a távoli országban, 
ahol két esztendeje tartotta tradicionális 
felavató előadását Jayanthi Subramaniam 
tanítványaként. Azt, hogy mint idegen 
kultúrából érkezett táncost odakint el-
fogadták, jól jelzi, hogy tavaly megkap-
ta a „halszemű” jelentésű szimbolikus 
Meenakshi nevet.

Bittner Meenakshi Dóra indiai tánca a Bartók 32-ben

Nagyon nagyra becsüllek
A galériában most az 
idén tett indiai látogatásá-
nak eredményét mutatta be. 
Újonnan koreografált előadásá-
nak neve Ninne Nera Nammi, amely 
magyarul így fordítható: nagyon nagy-
ra becsüllek. A bharatanatyam egyfajta 
táncdráma, amelynek elválaszthatatlan 
elemei: az érzelmek, a dallam, a ritmus 
és a tánc közös kifejezőerővel jelent meg 
Bittner Dóra munkájában. Az eleven láb-
munka, a lendületes arcjáték és kézmoz-
dulatok meglepő eredetiséggel idézték 
fel Krishna családi élményeit, baráti 
történeteit és csodás hőstetteit.
 A művésznő két tánca kö-
zött a világ egyik legértéke-
sebb fűszereként ismert 
kardamonnal ízesített, 
saját készítésű ha-
gyományos indiai 
süteményével, a 
Halavával is lenyű-
gözte a közönségét.

Sz. M.

Csavlek András Újbudán élő és alkotó festőművész képeinek adott helyet a MIÉP XI. kerületi 
irodája a Bartók Béla úton. A kiállítás anyagát legújabb képeiből válogatta: a téli balatoni táj és a 
születés csodája elevenedik meg a vásznakon. A művész a természetből merít ihletet, melynek 
egyik lételeme a víz, és ez az, ami ezt a két, egymástól igen eltérő témát is összeköti.

Vízből merített ihlet

A neves dátum előestéjén, október 
12-én, pénteken 19 órakor filmve-
títést tartunk a Karinthy Szalonban 
(Budapest, XI. ker. Karinty Frigyes 
út 22.) a művésznő köszöntésére. 
Szívesen látjuk mindazokat, akik 
szeretik Margitkát, és velünk ünne-
pelnének. 

BARTÓK 32

100 évvel ezelőtt 
született Dajka Margit
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó 

lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves tapasz-
talat. www.banalp.hu, 361-4287.

NAGY Kékség Ingatlaniroda a XI. kerület speci-
alistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat kerületi 
képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711., Fehérvári 
út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com

ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresünk, ügyvéd-
del. 215-0311, 06/30/397-6556, 
www.ingatlan.com/beabt

VILLA-LUX Ingatlaniroda 17 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék 
Üzletközpont XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu, 
villalux@villalux.hu.

TAWELLCO Ingatlaniroda! Eladó ingatlanokat 
keresünk. Tel.: 280-4496.

XI., FEHÉRVÁRI úti, 41 nm-es lakásom elad-
nám. 06/70/218-6713.

KERESÜNK eladó lakásokat, házakat, telkeket, 
üzlethelyiségeket, ipari ingatlanokat a kerületben! 
Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 1995.) 
351-9578, 06/70/383-5004.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó új építésű 
társasházban, III. emeleti, 70 nm-es, 3 szobás lakás 
garázzsal, tárolóval. 30,9 MFt. 06/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó új építésű 
társasházban, I. emeleti, 92 nm-es,  4 szobás lakás 
garázzsal, tárolóval. Irányár: 39,9 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., GALAMBÓC utcában most induló társas-
ház építésénél lakások 380 000 Ft/nm áron leköt-
hetőek. Érdeklődni: 06/30/251-4000.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítő hálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethe-
lyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI., 
Fehérvári út 57. fsz. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu.

KAKUKKHEGYEN (Budaörs) 681 nm-es örök-
panorámás telek 9 M Ft-ért eladó.  06/30/341-9992.

XI., BARTÓK Béla úton 123 nm-es, 4 szobás, II. 
emeleti, 2 erkélyes, délkeleti fekvésű, szép, kamrás, 
polgári téglalakás, saját tároló résszel, jó közleke-
dés mellett 32,5 MFt-ért eladó. 06/20/366-3860.

XI.-XII. kerület határán eladó egy 400 négy-
szögöles, L6-os, erdővel határos, panorámás építési 
telek (Varjúháj utcánál). Tel.: 06/20/238-4964.

ŐRMEZŐ családi házas övezetében, részben 
felújított, 1+2 félszobás lakás, nagyon jó közleke-
déssel, 14 M Ft-ért eladó. 06/20/366-3860.

ÉRD-PARKVÁROSBAN 1133 nm-es építési te-
lek eladó. Víz, villany a telken, gáz az utcában. Ára: 
14,5 M Ft. Tel.: 06/70/370-1678.

RENDKÍVÜLI ajánlat! Budai Skálánál 2 és fél-
szoba hallos, felújítandó téglalakás, azonnali költö-
zéssel, ár alatt eladó 19,5 M Ft-ért. 06/20/366-3860.

I., PAULER utcában eladó liftes társasházban, V. 
emeleti, 150 nm-es, 6 szobás lakás garázzsal. 39,9 
M Ft. 06/30/251-4000.

XI., SÁRBOGÁRDI utcában eladó új építésű, 
földszinti, saját kertes, déli fekvésű, 90 nm-es, 4 
szobás lakás. Irányár: 34,5 MFt. 06/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó új építésű, 
45 nm-es, földszinti, saját kertes lakás garázzsal. 
23,9 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., BARTÓK Béla úton eladó II. emeleti, 60 nm-
es, kétszobás, felújított,  házközponti  fűtéses,  erké-
lyes  lakás. Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 06/70/545-8280. 

LÓNYAY utcában jó állapotú, 94 nm-es lakás 
eladó. 368-7981, este.

BÉRLEMÉNY  
FEHÉRVÁRI úton 48 nm-es lakás irodának ki-

adó. Tel.: 06/30/522-7707.

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

KERESÜNK kiadó lakásokat, házakat a kerü-
letben! Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) 351-9578, 06/70/383-5004.

GAZDAGRÉTEN, Regős u. 12-ben 18 nm-es üz-
lethelyiség kiadó. Érdeklődni a 06/30/551-8971-es  
mobilszámon lehet.

KÉTSZOBÁS, igényes, csendes, kertre néző, 54 
nm-es lakás tulajdonostól a XI. kerületben kiadó. 
Délnyugati balkon, klíma, saját fűtés, garázs, lift, 
felszerelt konyha, kerthasználat, szatelit, kábel. 
Kiváló közlekedés. 88 000 + garázs 16 000 + rezsi. 
365-0918 vagy 06/20/435-0115.

TÁRSASHÁZAK figyelmébe! Bérelnék a ke-
rületben hosszú távra, jó közlekedésnél, de lehe-
tőleg nem főútvonalon, földszinti vagy szuterén 
helyiséget 60 nm-től orvosi rendelő kialakítására. 
06/30/970-5987.

FEHÉRVÁRI út–Albert utca között 17 nm-es 
helyiség irodának, üzletnek kiadó. Víz, WC beve-
zetve. Tel.: 06/30/522-7707.

GARÁZS
XI. KERÜLETBEN, Budaörsi úton garázs kiadó. 

Érdeklődni: 06/20/361-2033.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás a Gellért 

térnél, alap- és felsőfokon. 385-3280, Obádovics.
KUNGFU magánoktatás: harcművészet, belső-

erő, önvédelem, hatékony közelharc. 
06/20/920-3624.

MATEMATIKA-, fizikatanítás. Középszintű és 
emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre fel-
készítés több mint húszéves gyakorlat. 
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.

ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás ta-
nártól XI. kerületben. Tel: 466-4670.

ANGOLÓRA ingyen. Kezdőknek folyamato-
san indulnak csoportok. Magánórákat is tartok. 
06/30/367-5934.

ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-
talanoknak és gyerekeknek is. 06/30/367-5934.

ANGOL-NÉMET beszédcentrikus tanítás, 
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 06/20/462-3841.

ANGOLTANÁR vállal oktatást, korrepetálást, 
nyelvvizsgára felkészítést Gazdagréten délelőtt is. 
246-8045, 06/70/616-5035.

ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-fel-
készítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

CAPOEIRAOKTATÁS brazil edzővel. Sport, 
játék, zene, kultúra, társaság… Próbáld ki magad 
– gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk. 
www.acdp.hu, 06/20/971-2949.

AEROBIK a Gazdagréti Közösségi Házban min-
den kedden és csütörtökön 18–19 óráig. (500 Ft/
fő) Mindenkit szeretettel várok! 06/20/333-2872.

NÉMET nyelvből korrepetálást, érettségire való 
felkészítést vállalok. 06/30/963-1401.

BÖLCSIBE Családi Napközi és Játszóház 
felvételt hirdet 2-4 éves korú gyermekeknek 
napköziotthonos bölcsis csoportjába. Egész na-
pos foglalkozások és napi négyszeri étkezés. 1119 
Csurgói u. 22. fsz. 6. (Tölgyes lakópark „A” épület). 
Tel.: 06/20/944-4454.

NÉMET, angol, olasz nyelvtanítás házhoz járó, 
diplomás tanárnőtől. Német nemzetiségi vagyok, 
szaknyelveket, illetve több nyelv között is oktatok. 
Tel.: 06/20/438-7676.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsga-felkészítés ta-
pasztalt nyelvtanárnál. 246-8246, 06/20/585-4515.

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, középiskolásokat, egyetemistákat. 365-2969.

ANGOL nyelvből szóbeli nyelvvizsgákra, érett-
ségire vállal egyetemista felkészítést. 
Tel.: 06/30/324-8254.

TANÍTÓ néni kisiskolásokat tanulásban segít. 
06/30/368-8205.

MATEMATIKAOKTATÁS minden szinten vég-
zős műegyetemistától. 06/70/255-9491.

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mes-
ter. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minő-
sített vállalkozás.

FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvekto-
rok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

BUDAI FÉG gázkészülék szervizünk udvarias, 
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgo-
zik hétköznap, hétvégén. 
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-javítás áfa 
nélkül. Tel.-SMS: 06/20/823-1440.

VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje 
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus. 
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

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

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, 
kicserélem. Tel.: reggel-este 7–9 között. 
466-6113, 06/30/212-4693.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

GEBEVÍZ- gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító 
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-, 
bojlerszerelés. 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/
942-0064. www.gebeviz.hu.

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

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületvilla-
mossági karbantartás. Pálfi Zoltán 
246-9953, 06/30/947-6036.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgá-
lat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

VILLANYSZERELÉS! Ingyenes kiszállás, hétvé-
gén is hívható. Apró munkáktól a teljes felújításig. 
Elektromos kályhák, cserépkályhák javítása. Tel.: 
203-2225, mobil: 06/70/235-6644.

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – Nonstop! 
Mosógépek bekötése, mosdók, csapok cseréje, ja-
vítások – felújítások. 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat válla-

lok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461.

BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők 
javítása. Farkasréti kisiparos. 06/20/944-9015, 
249-2664.

MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal 
vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését, 
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. 
Horváth Ákos 06/30/962-8704.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. 
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 
285-2882, 06/30/251-5872.

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

GYORSSZOLGÁLAT! Mázolás, festés, tapéta, 
csempe, vakolás, javítás stb. 06/70/218-6713.

FESTÉSTŐL a felújításig, tisztasági festést is vál-
lalok. 06/70/218-6713.

BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmun-
kálatokat, lapos tető javításokat, bádogos munká-
kat, valamint társasházak tetőjavításait, kisjavításo-
kat is. Tel.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax-műhely.

DISAIN festés, mediterrán antikolt festés, mázo-
lás, tapétázás takarítással, garanciával. 
06/20/588-8271.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes taka-
rítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-
lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatás-
sal, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők ja-
vítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-
meleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hő- 
és hangszigetelést garanciával vállalunk. 
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.

ASZTALOS vállal ajtó-, ablakillesztést, javítást, 
zárszerelést, küszöbkészítést, szekrénypántok, zsa-
nérok cseréjét stb. Tel.: 251-9483, 06/20/381-6703.

CSEMPÉZÉST, szobafestés-mázolást, kőműves-
munkákat, vízvezeték szerelést vállalunk. 
06/30/975-0053, 226-2527.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, sző-
nyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.

LAKÁSOK felújítását, irodák, lépcsőházak festé-
sét, takarítását garanciával, kedvező áron vállalom. 
262-6283, 06/30/982-1689.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával, 
referenciákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.

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

FESTÉS-tapétázás, parkettásmunkák, laminált 
parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás. 
06/30/232-8732, 788-1411.

AJTÓMENTÉS! Nonstop zár, zárbetét csere, 
javítás, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.

RÁCSOK, zárak, hevederzárak, kapuk, keríté-
sek, korlátok, előtetők készítése, javítása azonnal! 
06/70/210-3539.

TELJES körű felújítást, szobafestést, gipszkar-
tonozást, parkettázást, kőműves munkákat válla-
lunk. Tel.: 06/30/912-6395.

GALÉRIAÉPÍTÉS azonnal, legolcsóbban, csi-
szolt, felületkezelt anyagból, fa- vagy fémszerkezet-
tel. 06/70/210-3539.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 
Thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Bp., Kondorosi 
út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.

REDŐNY, reluxa, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyogháló (rolós is), harmonikaajtó. 
226-9959, 06/30/999-7669.

ALPINTECHNIKÁVAL vállaljuk: homlokzatok 
veszélytelenítését, vakolását, festését, hőszigete-
lését, magas tetők, ereszaljak javítását. Panelfuga 
szigetelést, üvegfalak szigetelését. ATRIUM Kft. 
06/20/935-7089.

CSEMPEBURKOLÁS – kőművesmunkák! 
Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakítása 
anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával! 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

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

MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép, 
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

TISZTELT Megrendelőim! Vállalom min-
den típusú mosógép, villanytűzhely javítását. 
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz tí-
pusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc. 
246-8324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! 

(Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende, Vestel, 
Schneider). 06/20/471-8871.

COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, 
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, -bővítés. Ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.

RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan! 
XI., Budafoki út 16-18. 361-3776.

TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes kö-
rű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan 
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerület-
ben. 367-1373, 367-1853, 209-5101. 

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, 
nagytakarítását vállalom. 
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.

KONTÉNERES sitt, sóder, homok, hulladék és 
termőföld szállítása. Tel.: 06/20/944-4759.

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok áthú-
zását, javítását, bőrrel, szövettel. Ingyenes felmérés, 
szállítás. Rieder György kárpitos. 
Tel.: 256-8285.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés igény szerint. 
Tel.: 06/70/530-6567.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgép szállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig. Zongora, pán-
célszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.

KÖNYVELÉS, bevallás készítés cégeknek, vál-
lalkozóknak, magánszemélyeknek. 
249-3229, 06/20/919-3800.

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fa-
kivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, 
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu

KÖNYVELÉS, adótanácsadás kedvező áron 
társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, ma-
gánszemélyek részére adószakértő, mérlegképes 
könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségválla-
lással, Kelenföldi Városközpontnál. 
06/30/951-2977, 382-0490.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717, 
www.bauerteher.hu.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás, 
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is! 
Pianínó, páncélszekrény szállítása. 
Tel.: 06/30/954-5928.

PEDIKŰRÖS házhoz megy! Lakás: 203-5431, 
Mobil: 06/30/553-7947.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva. 06/20/464-6233.

TÁRSASHÁZKEZELÉS a kerületben, kérje ár-
ajánlatunkat! tarsashaz@gmail.com. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4307, 787-3485.

INGATLANKÖZVETÍTÉS nem kizárólagosan 
3% közvetítési díjért. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4309, 787-3485.

BŐR-, textilruhák javítása, átalakítása a Móricz 
Zsigmond körtérnél. 
06/70/325-4309, 787-3485.

LAKÁSVÁSÁRLÁSI ügyintézés egy személy 
szervezésében, akiben megbízhat: ügyvédi ügy-
intézés, földhivatali ügyintézés, hitelügyintézés, 
lakás-, életbiztosítás. Tel.: 06/20/516-9777.

FODRÁSZ házhoz megy, mérsékelt árak (hét-
végén is). Érdeklődni este: 06/70/286-2904.

TAKARÍTÁS, nagytakarítás, lakások, irodák, tár-
sasházak részére. Tel.: 201-2489, 06/70/245-7388.

MINDENFÉLE  gépi és kézi kerti munkát, met-
szést, permetezést vállalok vidéken is. 
Tel.: 06/30/682-4431.

KALAPTISZTÍTÁS, formázás hölgyeknek-
uraknak. XI., Sasadi út 139. Tel.: 319-2023.

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szakren-

delésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-6797, 
www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.

BŐRGYÓGYÁSZATI, kozmetológiai magán-
rendelését megkezdte dr. Sólyom Katalin főorvos a 
Bercsényi utcában (Skála mellett). Bejelentkezés: 06/
70/546-4566. E-mail: solyom_katalin@yahoo.com. 

XI., SZÉPSÉGSZALONBAN reflexológia, 
talpmasszázs, lávaköves masszázs, SPA méreg-
telenítés. Bejelentkezés: 06/70/368-9530, illetve 
gyógypedikűr, pedikűr, manikűr. 
Bejelentkezés: 06/20/578-5856.

DR. DOBOS Enikő a Szent Imre Kórház ideg-
gyógyász főorvosa 2007. október elsejével megkez-
di magánrendelését. Cím: XI., Fegyvernek u. 52. 
Bejelentkezni a 203-6797-es telefonszámon lehet.

INGYENES tanácsadással várjuk a 
Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás 
Intézetben, 1115 Tétényi út 18. 203-7589, 
www.mentalkozpont.hu. 

EVÉSZAVARRAL küzdők részére csoport indul 
a Mentálhigiénés Központban, 1115 Tétényi út 
18., 203-7589, www.mentalkozpont.hu. 

RELAXÁCIÓS tanfolyamok indulnak a 
Mentálhigiénés Központban, 1115 Tétényi út 18. 
203-7589, www.mentalkozpont.hu. 

BŐRGYÓGYÁSZ ATI ,  onkológiai, 
kozmetológiai magánrendelés, általános és gyer-
mekgyógyászat. XI., Bartók Béla 57. Bejelentkezés: 
466-8328 dr. Bánfalvi

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat, 
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol. 
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műsza-
ki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk. 
Tel.: 787-9282, 06/30/922-0436.

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobro-
kat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb 
árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet fasor 
16. 410-9886, 06/20/323-4104.

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/456-3938.

A LEGMAGASABB  árat szeretné kapni? Hívja 
bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet. Vásárolunk: 
bútort (figurás előnyben), fali-, asztali-, karórát, 
bronz-, fa-, márványszobrokat, minden korból 
festményt, szőnyeget (hibásat is), ezüst étkészletet, 
dísztárgyat, zongorát, könyvet (minden mennyi-
ségben) és teljes hagyatékot. 
365-4657, 06/20/415-1536.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapo-
kat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. 
V., Bécsi u. 5. Tel.: 266-4154.

AUKCIÓS árakon vásárolok minden korú ma-
gyar és külföldi festményeket, grafikákat 10 000-
től 10 000 000-ig. 06/20/415-1536, 365-4657.

SZAKBECSÜS vásárol saját gyűjteményébe 
fali-, asztali-, kandalló órát, zsebórát, valamint kar-
órát (Doxa, Morvin, Schafhausen, Patek Philipe, 
stb.) Kiszállás díjtalan, hétvégén is. 
365-4657, 06/20/415-1536.

EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányo-
sat is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát 
és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan. 
365-4657.

ÖTVENES-HATVANAS évek bútorait, haszná-
lati és dísztárgyait, 1945. előtti fotókat, képeslapo-
kat és képkereteket készpénzért megvásárolom. 
Rédai János 06/30/264-0568, 06/30/207-1600.

SZAKBECSÜS hölgy kiemelt magas aukciós 
áron vásárol festményeket, bútorokat (fekete osz-
loppal és babafejjel előnyben) bronzszobrokat, 
porcelánokat, szőnyegeket, fali-, asztali-, állóórá-
kat, mindenféle dísztárgyat és teljes hagyatékot. 
Kiszállás és értékbecslés díjtalan. 
Tel.: 06/30/643-0490.

LEGJOBBAN akar járni, hívja a tőkeerős 
Bereczky Mózes Társulást! Készpénzért európai 
aukciós áron megvásároljuk régi lakberendezési 
műtárgyait, festményeit, hagyatékát, gyűjtemé-
nyeit, örökségét. Ingyenes értékbecslés! 06/30/486-
5300, 06/20/336-2051.

ÁLLÁS
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársat ke-

resünk a Duna House Frenchise budai irodáiba. 
Kereskedelmi területen szerzett tapasztalat előny! 
Fényképes önéletrajzát a következő címre várjuk: 
retkoz@dh.hu.

ÁLTALÁNOS iskola (XI. kerület, Bikszádi út 
61–63.) 8 órás munkaidőre tálalókonyhába kony-
hai dolgozót keres. Jelentkezni lehet a 205-7171-es 
telefonszámon.

600-1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk pót-
mamának, bébiszitternek, idősgondozónak és ta-
karítónőnek Budapest és Pest megyéből. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

KERÜLETI munkára belső postaládás szórólap-
terjesztőt felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.

A BUDAI Sport Általános Iskola (1119 Bikszádi 
u. 11–15.) 2007. októberi belépéssel keres: ma-
gyar-bármely szakos tanárt és éjszakai portást 
(heti 2 alkalomra). Érdeklődni a 205-8074-es tele-
fonszámon, vagy az a.sport@chello.hu-n lehet.

ÚJBUDA Center Tesco Áruház árufeltöltő, el-
adó és pék munkatársakat keres. Érdeklődni sze-
mélyesen az áruházban, vagy telefonon lehet. Cím: 
1117 Budapest, Hengermalom út 19–21. 
Tel.: 06/20/827-8037.

GONDOZÁS
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár köt-

ne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás fe-
jében életjáradéki vagy eltartási szerződést. Hívjon 
bizalommal! 06/20/415-1536, 365-4657.

CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket, 
takarítókat közvetítünk. Empátia 
336-1094, 06/70/380-5650.

HÁZI betegápolás. Idős családtagjai otthoni el-
látását bízza ránk. Szakképzett ápolóink, szociális 
gondozóink állnak rendelkezésükre. Honlapunk: 
www.borganes.hu. Hívjon a 06/20/218-1073-as te-
lefonszámon. Borganes Kft. II., Zsíroshegyi út 120.

GYAKORLOTT bébicsősz kisgyermeke felügye-
letét szívesen vállalja. Tel.: 06/30/395-3604.

NYUGDÍJAS, diplomás, egészségügyi dol-
gozó idősgondozást vállal heti 3 alkalommal. 
Érdeklődni este: 319-1844-es számon.

LAKHATÁSÉRT besegítést kérek a háztartási 
munkákba 55 éves korig. Érdeklődni 18–19 óra 
között. 386-0135.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 

Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron garanciával! 

Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu.

NEGYVENESEK, ötvenesek, nyugdíjasok értel-
miségi, baráti társasága bővülne, intelligens, kultú-
rált, jószívű, érzékeny, humort, kötetlen beszélgeté-
seket kedvelő emberekkel. Jelige: „Barátság”1462 
Budapest, Pf.: 659. 

MÉZ a termelőtől. Akác, hárs, erdei, propolisz. 
Tel.: 06/20/431-1298.
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Az NBI-be frissen fel-
jutott Goldberger a 
Sportmaxot választot-
ta otthonául, és reméli, 
hogy minél több XI. ke-
rületi sportot szerető em-
ber látogat ki a mérkő-
zéseire. A belépés egész 
évben ingyenes. Korábbi 
mérkőzésein elért jó 
eredményének hatására 
folyamatosan növekszik 
a Goli tábora.
 A Ferencváros elleni 
találkozón szükség lenne 
mindenki buzdítására, 
hiszen ferencvárosi részről is közel 500 
szurkoló várható. Kérjük, buzdítsa csa-
patunkat a helyszínen. Várunk szeretettel 

2007. október 12., péntek 18.30 órakor Goldberger–Ferencváros 
kézilabdameccs

Kézilabda a Sportmaxban

A kamaraerdei Ifjúsági Parkban idén is 
megrendezték a kerületi önkormány-
zat dolgozóinak és családtagjaiknak 
szóló sportnapot. 

A tizedik alkalommal megrendezett  sport-
napon az igazgatóságok „vérre menően” 
mérkőztek meg egymással. A sportverse-
nyek mellett például az úgynevezett „ti-
zenegy próbán” belül is összemérték tudá-
sukat, amely mókás feladatokat jelentett: a  
gémkapocsfűzés versenyszám jól megfért 
az aktatovábbítással és a dilikerékpárral.  
Érdekes volt látni egy kicsit másként az ön-
kormányzat köztiszteletben álló, tekintélyes 

Lazít kicsit a hivatal
A kötélhúzás az idén sem maradt el

Újbudai lett a Goldberger is

dolgozóit: kimelegedve, focizás közben vagy 
szurkolóként kiabálva. 
 Emellett számos gyermekprogramot 
is szerveztek a szabadidő- és sportosztály 
dolgozói, kipróbálhatták például a búvár-
merülést is, volt kötélhúzás, bohóc és  arc-
festés is. 
 Mire kellően elfáradt mindenki, meg-
érkeztek a meghívott művészek, a Calypso 
zenekar húzta a talpalávalót, Détár Enikő 
pedig nagysikerű műsort adott.
 Az ételről a házibogrács-főzőverseny, 
a jó hangulatról pedig a szervezés gon-
doskodott. 

Maczali Viki

A svájci világbajnokságon 21 csapat 
közül a magyar delegáció Ricsajok 
nevezetű csapata jutott a döntőbe, ahol 
maga mögé utasítva a címvédő cseh for-
mációt elhozta a világbajnoki címet.

Az akrobatikus rock and roll felnőtt formá-
ciós kategóriájának élvonalvezető csapata, 
a Ricsajok nevezetű formáció, melynek 
16–29 év közötti 16 lány a tagja, kategóriá-
juk a „Felnőtt rock and roll formáció”.
 A formációs lányok a Musztáng SE 
versenyzői. (www.mustangse.extra.hu) 
 A Musztáng Sportegyesületet a Ma-
gyar Táncsport Szakszövetség legered-
ményesebb klubjai között tarják számon, 
mely versenyzőivel folyamatosan részt vesz 
a Rock and Roll Világszövetség által rende-
zett nemzetközi versenyeken. Számos fellé-
péssel színesítik a hazai, illetve nemzetközi 
események, rendezvények színvonalát.
 A Ricsajok 5 éve működő versenycsa-
pat, számos magyar és nemzetközi ered-
ménnyel büszkélkedhet.

Eredmények:
MAGYARORSZÁG:
2006. Országos Formációs Táncverseny 

– I. hely
2006.  Magyar bajnoki cím
2006. Magyar köztársaság kupa díj
2007. Országos formációs táncverseny 

– I. hely
NEMZETKÖZI:
2004. Csehország, Jihlava, Nemzetközi 

Formációs Bajnokság – II. hely
2005. Csehország, Prága Nemzetközi 

Formációs Bajnokság – II. hely
2005. Lengyelország, Krakkó Nemzetkö-

zi Formációs Bajnokság – II. hely
2006. Csehország, Prága Nemzetközi 

Formációs Bajnokság – II. hely
2006. Svájc, Zug Formációs Világbajnokság
2007. Svájc, Schaffhausen Formációs Vi-

lágbajnokság – I. hely
VILÁGBAJNOKI CÍM: 
2007.szeptember 22. Svájc, Schaffhausen
Weltmeisterschaft Rock and Roll 
Formation

A CSAPAT TAGJAI: Fekete Kinga, Tóth Nomi, 
Szűcs Réka, Nagy Gabriella, Földiák Éva, 
Csongor Patrícia,Városi Dia, Lengyel Ibo-

lya, Szeder Zsófia, Tóth Janka, Kemény 
Gabriella, Radwány Eszter, Pintér Haj-
nalka, Dulin Tímea, Zelinka Nóra, Dósa 
Márta. FELKÉSZÍTŐ: Horváth Veronika.

KÖVETKEZŐ TERVEZETT VERSENYEK:
2007. dec. Magyar bajnokság, Pécs
2008. jún. Világbajnokság, Ausztria
2008. szept. Európa-bajnokság, Németo.
 A Junior világbajnok csapat, a 
Szupergirls, 12 lányból áll, akik 13–17 év kö-

zöttiek, kategóriájuk a Junior nagyformáció. 
A Musztáng SE Junior nagyformációja négy 
éve alkot versenycsapatot. Ők a Farkasréti 
Szakosztály XI. kerületi versenyzői. Több-
szörös Budapest bajnokok és országos győz-
tesek, három éve vesznek részt nemzetközi 
versenyeken. A svájci világbajnokságon 29 
csapat közül a Szupergirls nevezetű csapat 
minden kör után az első helyen állt. Mind az 
elődöntőből, mind a középdöntőből a leg-
magasabb pontokkal került a döntőbe.

Eredmények:
MAGYARORSZÁG:
2005/2006/2007 Budapest bajnokság – I. 

hely

2005. Magyar bajnoki cím
2006. Országos formációs táncverseny - 

– I. hely
2007. Országos formációs táncverseny 

– II. hely
2006. Csehország, Prága Nemzetközi 

Formációs Bajnokság – III. hely
2006. Ausztria, Oberwart Junior Formá-

ciós Európa-bajnokság – IV. hely
2007. Svájc, Schaffhausen Formációs vi-

lágbajnokság – I. hely

VILÁGBAJNOKI CÍM: 
2007. szeptember 22. Svájc, Schaffhausen
Weltmeisterschaft Rock and Roll 
Formation – Junior formációs kategória

KÖVETKEZŐ TERVEZETT VERSENYEK:
2007. dec. Magyar bajnokság, Pécs
2008. jún. Világbajnokság, Ausztria
2008. szept. Európa-bajnokság, Németo.
A CSAPAT TAGJAI: Seres Ágnes, Bakonyi 
Tímea, Bencsik Barbara, Török Szand-
ra, Szalma Lilla, Kemény Nelli, Nagy 
Zsófia, Tamási Dorottya,Pataki Boglár-
ka, Telek Virginia, Papp Zsófia, Velkei 
Krisztina, FELKÉSZÍTŐ: Horváth Veronika 
(roni100@freemail.hu).

Kerületünk jó hírét viszik

Világbajnok rock and roll csapatok 

A világbajnok csapat

minden újbudai lakost csapatunk Ferenc-
város elleni mérkőzésére. Szurkoljunk 
együtt a kerület színeiért!

MINDEN KOROSZTÁLYNAK 
A HOSSZAN TARTÓ EGÉSZSÉGÉRT!
ETKA-jóga tanfolyam indul az Albertfalvi Közösségi 
Házban. 1116 Bp. Gyékényes u. 45-47. 
Felvilágosítás a 06/30/560-1258 telefonon.

ETKA - JÓGA

SPORTNAP

VERSENYTÁNC




