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e-Betegkarton

cikkünk a 6. oldalon

A lakosság és az orvosok hely-
zetét is megkönnyítő ingye-
nes rendszer bevezetésében 
Újbuda az élen jár.

„Jelenleg 13 unokám és 7 
dédunokám van, tavaly kará-
csonykor már nem is fértünk el 
egyszerre a lakásban...”

interjúnk a 5. oldalon

93 év

A kerületi sportklub évforduló-
ján Molnár Gyula, a klub elnöke 
számolt be az eredményekről.

Egyéves az 
Újbudai Torna Club

beszélgetésünk a 8. oldalonÚJBUDAI IDŐSBARÁT PROGRAM

A négy turul közül kettő lapzártánkig 
már visszakerült a helyére, a Szabad-
ság híd tetejére. Nemsokára a másik 
kettőt is visszaemelik, majd rövidesen 
elbontják az állványokat. A tervek 
szerint december 20-án – legalábbis 
részben – átadják a forgalomnak a fel-
újított Szabadság hidat. 

Majdnem másfél éves szünet után új-
ra járni fog a 47-es és a 49-es villamos, 
mindkettő eredeti útvonalán, a Deák tér 
és Budafok Városház tér, illetve az Etele 
tér között. Ráadásul a felújítás alatt a pes-
ti oldalon kicserélték a vágányokat, így 
csendesebben és gyorsabban közlekednek 
majd a villamosok. A Szabadság hídon 

autóval várhatóan csak májustól lehet át-
hajtani, elsősorban azért, mert a Fővám 
téren még tart a metróállomás építése. 
 A hidat alul-felül felújították: kicserél-
ték a gerendák többségét, a híd pályáját, 
restaurálták az acélszerkezetet és a díszítést. 
Sok helyen a II. világháború nyomait is el 
kellett tüntetni. A felújítást végző cég azt 
ígéri, hogy a következő 50 évben nem kell 
majd komolyabb munkát végezni a hídon. 
 A 47-es és 49-es villamos újraindu-
lásakor megint átalakul a villamosköz-
lekedés Budán, és sajnos nem utoljára a 
közeljövőben. A főváros jelenlegi elképze-
lése szerint április végéig a 61-es villamos 
a Móricz Zsigmond körtér és Hűvösvölgy 
között jár majd. A 18-as pedig a Moszkva 
tér és a Savoya Park között szállítja az uta-
sokat. A mostani átszervezés érdekessége, 
hogy megint nem lehet átszállás nélkül el-
jutni a Hűvösvölgyből Budafok irányába, 
pedig tavaly ez volt a budai villamosháló-
zat átszervezésének egyik legnagyobb vív-
mánya. 
 A budai főgyűjtőcsatorna építése mi-
att április végéig a 41-es a Moszkva tér és 
Kamaraerdő között közlekedik, a 19-es 
helyett pedig 19-41V jelzéssel pótló bu-
szok járnak majd a Batthyány tér és a Szent 
Gellért tér között. Azt egyelőre nem tudni, 
hogy májustól milyen útvonalon fognak 
járni Budán a villamosok. Az viszont biz-
tos, hogy december 20-ától a 41A villamos 
megszűnik, és nem járnak majd a 47-49V, 
valamint a 149-249V villamospótlók sem.

(gp)

Karácsonytól újra 
jár villamos a hídon

Megint átszervezik a budai villamosközlekedést

November 28-án, pénteken fél hatkor 
kapcsolták fel Újbudán a karácsonyi 
díszkivilágítást. Abban a pillanatban, 
ahogy a Bartók Béla út fényárba 
borult, ünnepélyes hangulatban meg-
nyílt az Adventi Vásár a Kosztolányi 
Dezső téren. 

– A Móricz Zsigmond körtéren a 4-es met-
ró felszíni munkálatai miatt nincs hely a 
pavilonoknak, ezért a főváros úgy döntött, 
idén nem ad ezen a területen engedélyt a 
rendezvénynek – közölte Molnár Gyula 
polgármester a kezdőnapon. Az Önkor-
mányzat támogatásával zajló karácsonyi 
vásár már november végén megnyílt a 
Kosztolányi Dezső téren, egy időben a 
Bartók Béla úti díszkivilágítás felkapcso-
lásával. A nyitóünnepségen a Weiner Leó 
zenekar és a Tűzszínház lépett fel, az ér-
deklődők pedig eközben válogathattak a 
pavilonok portékái közül.
 Hedry Mária, a színpadi produkciók 
szervezője kiemelte, a vásárral szeretnék itt 
is elhinteni az Európában nagy hagyomá-
nyokkal bíró ünnepi vásárok és kulturális 
rendezvények magját. – Budapestnek nagy 
szüksége van arra, hogy az emberek meg-
álljanak egy kicsit beszélgetni egymással 
egy forralt bort kortyolgatva, közben pedig 
nívós előadásokat tekintsenek meg. Így a 
fővárosban is meghonosodhatnának a köz-
téri, közösségi találkák – mondta a szerve-
ző. Vonzó programokban pedig nem lesz 
hiány, hiszen az Adventi Vásár főszereplői 
a színes kulturális előadások lesznek. 
 December minden hétvégéjén része-
sei lehetünka tartalmas eseményeknek. A 
Mikulás-ünnepségen a népszerű Mikulás-
fogattal is találkozhatunk, részt vehetünk 
a Luca-napi mulatságokban, majd a szent 
este közeledtével a közönség egy betlehe-
mes előadást is megtekinthet. Hét végén 
a szervezők külön a gyerekek számára 
is készülnek programokkal: játszóház és 
kézműves sátor várja a kicsiket, ahol az 
adventi koszorúk elkészítésének fortélyait 
is elleshetik. Hétköznapokon népzenei és 
néptánc együttesek lépnek fel, a gyerekek 
pedig a Babtekergő Társulat óriásbábjaival 
is találkozhatnak.

Török Dániel

Kigyúltak az ünnepi fények

Nagymértékben nehezíti az Őrmezőn 
élők életét, hogy a BKV megváltoztatta 
a menetrendjét. Junghausz Rajmund 
önkormányzati képviselő egy korábbi 
testületi ülésen ebben a témában is 
kérdezte a polgármestert, aki megígér-
te,  hamarosan leül tárgyalni az egész 
kerület közlekedésének ügyében a 
BKV vezetőivel. A képviselő most alá-
írásgyűjtést kezdeményezett, az íveket 
pedig átadta a polgármesternek. 

– Néhány óra alatt több mint 600 aláírás 
gyűlt össze Őrmezőn, úgy érzem, ez most 
elegendő mennyiség ahhoz, hogy a polgár-
mester ezekkel megtámogatva tudjon tár-
gyalni a fővárossal, de ha szükséges, bár-
mikor szívesen folytatjuk akciót – mondta 
lapunknak Junghausz Rajmund. 
 – A szeptemberben életbe lépett, új 
BKV menetrend választókörzetem polgá-

rainak egyértelműen rosszabb helyzetet 
eredményezett. Azt tapasztaljuk, hogy a 
járatok a Kosztolányi Dezső tér irányából 
általában néhány perc különbséggel érkez-
nek Őrmezőre, aztán hosszú szünet. Egy 
hétköznap reggel a feltorlódott tömeg miatt 
nem biztos, hogy mindenki felfér a buszra. 
Hét végén pedig akár 20–25 percet is kell 
várni egy Budapest központja felé tartó já-
ratra. Az őrmezői gyors indulási helyének 
megváltoztatása is sok bonyodalmat okoz. 
Korábban sokan a végállomáson döntötték 
el, melyik busszal is mennek, mert nyilván  
az előbb indulóra szálltak fel. Erre ezentúl 
nincs lehetőségük – tette hozzá a képviselő.
 Sokan egyetértenek abban, hogy ké-
nyelmi szempontból hiányzik a 150E jel-
zésű busz hét végi közlekedése.  Az Őrme-
zőre tartó járatok száma az Újbuda-busz  
megszűnésével csökkent, illetve továbbra 
sem létesült busz Gazdagrét és Őrmező, il-
letve  Kelenföld és Őrmező között. A kép-
viselő elmondta, Őrmező lakói mielőbbi 
megoldást szeretnének. Jó lenne például, 
ha az 53-as busz, a Sasadi útról érkezve a  
Neszmélyi és a Menyecske utca érintésével 
folytatná útját a Móricz Zsigmond kör-
térig. Biztos, hogy a Neszmélyi úton járó 
buszokat is sűríteni kell.
 – Az anomáliák felülvizsgálata a szak-
emberek feladata. Azonban az Őrmezőn 
élők miatt ennek a problémának a meg-
oldása nem halogatható. Mivel a polgár-
mesternek megvan a szándéka arra, hogy 
közbenjárjon a fővárosnál a lakók érdeké-
ben, úgy gondolom, hogy az összegyűjtött 
aláírások csak segíthetik őt a tárgyalások-
ban, nyomatékosítják a probléma súlyát 
– fejezte be Junghausz Rajmund.

(sz.)

Őrmezőn megoldást szeretnének
Aláírások a menetrendváltozásért

Szelektív hulladékgyűjtés, közle-
kedés, zajvédő fal. Ezek voltak a 
leghangsúlyosabb témák a 2008-
as évről szóló közmeghallgatáson, 
ahol Molnár Gyula polgármester 
mellett az alpolgármesterek vála-
szoltak a lakossági kérdésekre.

A közmeghallgatás a polgármester be-
számolójával kezdődött. Molnár Gyula 
stabilnak és kiszámíthatónak nevezte 
Újbuda gazdálkodását. 2008-ban is az 
oktatás jelenti a legnagyobb tételt a ke-
rület 27 milliárdos költségvetésében, 
hiszen erre minden száz forintból 42 
jut. Kiemelte az országos viszonylat-
ban is nagy volumenű panelfelújítást, 
a megújult ügyfélszolgálati rendszert, 
a 12 új háziorvosi praxist, valamint a 
nemrég debütáló 60+ programot. 
 A kérdések közül talán a legtöbb 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre 
és a közterületek tisztaságára vonat-
kozott. Lakos Imre alpolgármester a 
téma kapcsán elmondta, hogy bár ez 
egy korszerű és minden szempontból 
hasznos dolog, a hulladékgyűjtő szige-
tek elhelyezése, illetve tisztán tartása 
az egyik legnehezebb feladat.

folytatás a 3. oldalon

40 kérdés
Közmeghallgatás

Újbuda Önkormányzata egy, a Fehérvári út és az Etele út (Etele út 3.) sarkán álló 2743 négyzetméte-
res telket térítésmentesen 99 évre használatba ad a Budapest–Lágymányos Szent Adalbert-plébáni-
ának azzal a céllal, hogy a plébánia a telekre templomot építsen. 
A telek átadásáról szóló szerződést Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek, továb-
bá a plébánia képviselője, Musits Antal érdemes esperes, plébános és Molnár Gyula polgármester 
december 5-én írták alá az Újbudai Polgármesteri Hivatalban. 

Lágymányoson eddig szerény körülmények között működött a katolikus plébánia. Az Önkormányzat 
és az egyház képviselői évek óta tárgyaltak a templom építéséről. A most az egyháznak ingyenesen 
átadott telek alkalmas arra, hogy egy, a közösség igényeinek megfelelő és építészetileg is igényes 
templom épüljön. A megállapodás szerint az egyház az építkezést – építési engedély birtokában 
– két éven belül megkezdi, és a templom mellett közösségi helyiségeket is kialakítanak. 

Új templom épül Újbudán
Megállapodás a katolikus egyházzal

KEDVEZMÉNYKÁRTYA 
ELFOGADÓHELYEK 
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fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-iro-
dában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden hó-
nap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 
16 és 17.30 óra között a Bethlen Gábor 
Általános Iskolában (Bartók Béla út 141.).

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI
Helyszín: MSZP-székház, Mérnök ut-
ca 40. Tel.: 204-2806
Nyitott Ház az egészségünkért
Az MSZP XI. kerületi szervezete de-
cember 13-án 10–13 óráig egészségvé-
delmi délelőttöt rendez a Gazdagréti 
Közösségi Házban (Törökugrató u. 9.). 
Ingyenes szűrővizsgálatok: (vérnyo-
más, vércukor, koleszterin, testtömeg-
index, PSA, Doppler). Kevés pénzből 
egészséges táplálkozás bemutató, in-
gyenes ételkóstoló. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!
Mindenki karácsonya az MSZP-ben
December 20-án 9 és 13 óra között az 
MSZP kerületi szervezete „ Mindenki 
karácsonya” címmel karitatív ren-
dezvényt tart kerületi székházában. 
Minden betérő vendéget szeretettel, 
egy csésze forró teával és sütemény-
nyel várnak. A rászorulók felnőtt-és 
gyermekruhák, cipők és játékok között 
választhatnak.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdá-
ján 15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, 
gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíja-
zással kapcsolatos tanácsadás. 
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Minden hónap első csü-
törtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub 
működik. Életmód-tanácsadás és gya-
korlati ügyintézés. Ingyenes internet 
– szeptembertől vezeték nélkül is.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodá-
ja (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz 
u. felől) minden hétfőn és szerdán 15 
és 18 óra között nyitva tart. Dr. Tóth 
László ingyenes jogi tanácsadást tart 
minden hónap 1. és 3. hétfőjén. Az 
Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének legfrissebb hírei a www.
idf-buda.hu cím alatt találhatók.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
hétköznap 14–18 óra között várja az 
érdeklődőket. Parlamenti látogatást 
szervez a KDNP. Az Országházban 
Rétvári Bence  kalauzolja végig az ér-
deklődőket. Jelentkezni a 209-0474-es 
telefonon,  vagy személyesen az irodá-
ban lehet (Karinthy Frigyes út 9.)

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–17, csütörtökön 
9–12 óráig tart nyitva. Minden szer-
dán délelőtt 10–12 óráig dr. Csigi Zsolt 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart. 
Kerekes Péter pszichoterapeuta lelki 
segély-tanácsokat ad, önvédelmi és 
jógaoktatást tart. Jelentkezés a 06/20/
512-9001-es mobiltelefonszámon.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba az 
igazi rendszerváltozásért tenni is kész 
hazafiakat. A Villányi út 20/A. alatti 
pártiroda hétköznap 9–17 óra között 
tart nyitva (telefonszám: 365-14-88), 

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtö-
kig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja 
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.). 
Ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
A kerület gyógyszertári ügyeletét ja-
nuár 1-jéig a Fehérvár Medi-Ventura 
Gyógyszertár (Fehérvári út 12.) látja el.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány heti 2 
alkalommal ingyenes jogsegélyszol-
gálatot nyújt mindazok részére, akik 
egészségi állapotuk, szociális hely-
zetük vagy etnikai hovatartozásuk 
folytán hátrányos helyzetben vannak. 
Az ügyfeleket kizárólag telefonos idő-
pont egyeztetés alapján fogadja dr. 
Sebestyén Kálmán az Alapítvány jogá-
sza a 785-4355 telefonszámon.  
Helyszín: Villányi út 9. fszt. 6. 
Félfogadás hétfőn 15–17,  csütörtökön 
9–12 óra között.

  

Fogadóórák, programok

FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi 
Géza Iskolában (Bartók B. út 27.) 
minden hónap 1. hétfőjén 17 órától. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a 
Polgármesteri Hivatal III. emelet 307-
es tárgyalójában. Bejelentkezés az az 
Igazgatási Csoportnál, vagy telefonon a 
372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati kép-
viselő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) de-
cember 11-én 17 órakor tartja fogadó-
óráját, az Őrmezei Közösségi Házban 
(Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND(FIDESZ) képvise-
lő  minden hónap első péntekén 17-től 
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban, (Őrmező, Cimos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
LAKOS IMRE ALPOLGÁRMESTER (SZDSZ). 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál, vagy a 
372-4577-es telefonszámon lehet. 
Önkormányzati képviselői foga-
dóóra: minden hónap utolsó szer-
dáján 17 órakor az Albertfalvi  
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő december 11-én 17-
től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 

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

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.
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 katasztrófahelyzetek megoldásában 
Újbuda Önkormányzata 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).

Ellenőrizzék az információkat a szülők, 
ha óvodai hirdetéseket látnak – taná-
csolja Görög András, az Oktatási Bizott-
ság elnöke, az MSZP önkormányzati 
képviselője. A közalkalmazottakat pedig 
szeretné megnyugtatni: az Önkormány-
zat dolgozik azon, hogy kompenzálják 
őket a kieső 13. havi bérért.

Számtalan óvodai hirdetést lehet látni-hallani. Mi 
a helyzet ezekkel? 
Sokan kerestek meg ez ügyben, hiszen a 
kerület tele van ilyen-olyan magánóvodák 
hirdetéseivel. Ezek egy része igazából nem 
is óvoda, csak gyermekmegőrző, játszó-
ház. Óriási különbség van a kettő között. 
Ez probléma lehet az iskolaköteles kor 
elérésekor, mert ezek cégek nem tudnak, 
nem adhatnak óvodai szakvéleményt, ami 
az iskolai beiratkozáshoz szükséges. Azt 
tanácsolom a szülőknek, hogy tájékozód-
janak. Az ujbuda.hu oldalon nemsokára 
megtalálható lesz azoknak az óvodáknak 
a listája, amelyek rendelkeznek az Önkor-
mányzat által kiadott engedélyekkel. 

Nemcsak a szülőknek lehet okuk nyugtalanságra, 
a pedagógusoknak is, hiszen közalkalmazottak.

Az Oktatási Bizottságban most az egyik 
legfontosabb feladat a válság kezelése, hi-
szen első körben a közalkalmazotti szférát 
érintette hátrányosan. Jelenleg azt vizs-
gáljuk, hogyan lehet kárpótolni őket a 13. 
havi fizetés elmaradásáért. Béren kívüli 
juttatásokban (cafeteria, üdülési csekk, 
ruhapénz) gondolkozunk, de még várjuk 
a munkavállalói oldal elképzeléseit is. Az a 
cél, hogy a közalkalmazottak összességé-
ben ne járjanak rosszabbul. 

Folytatódnak jövőre az iskolafelújítások?

Még nincs költségvetés, de általában két 
érdek ütközik. A legjobb megoldás az len-
ne, ha minden évben néhány intézményt a 
pincétől a padlásig felújítanánk, de ez így 
soha nem tud megvalósulni, hiszen min-
dig szóba jön, hogy ez vagy az az iskola 
miért marad ki, és elaprózódnak a költsé-

gek. Az iskolaudvarok felújítását már idén 
elkezdtük volna, kihasználva a zárszám-
adásnál elkülöníthető keretet, de ezt az 
ellenzék valamiért nem szavazta meg.  

Nemcsak az Oktatási, hanem az Informatikai 
Bizottság elnöke is. Ezen a területen milyen válto-
zások történtek?

Kialakítottuk az integrált pénzügyi-
számviteli rendszert. Az összes újbudai 
intézmény közös hálózatra van kötve, és 
mindenhol naprakészen lehet követni a fel-

használásokat. A teljes intézményi körben 
kiépült az IP alapú telefonhálózat, ezáltal 
egymást ingyenesen lehet hívni, és a kifelé 
irányuló hívások díja is alacsonyabb lett. Je-
lenleg tesztüzemmódban fut a weblaprend-
szerünk is, ennek használatával mindegyik 
intézményünk egységes formátumban, 
könnyen elkészítheti a saját weblapját. 

Az ujbuda.hu oldalon korábban elérhető volt a 
térinformatikai rendszer, de egy ideje eltűnt.

Egy külső cég biztosította ezt a szolgálta-
tást, de mára kiépítettük a saját térinfor-
matikai rendszerünket, ami saját szerver-
ről működik, nálunk történik az adatkar-
bantartás is. Lekérdezhetők az ortofotók, 
szabályozási tervek, alaptérképek. A hi-
vatalon belül már működik a rendszer, az 
internetes publikálása folyamatban van.  

Ön a 14. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselője. Milyen fejlesztésekről tud beszámolni 
Albertfalván?  

Az év folyamán három játszótér újult meg. 
Most lett kész a Bükköny utcai focipálya 
kerítése is, így már nincsenek zajproblémák 
a közelében. Megújult a Bükköny utca út-
felülete, egészen a buszfordulóig. Tovább 
azért nem, mert a BKV által használt terü-
let a főváros kezelésében van, de remélem, 
hamarosan ők is intézkednek. Vannak to-
vábbi felújítási terveink is, például az Érem 
utcai játszótérre, illetve a 7-es busz végállo-
másának környékére, ezek pontos részletei 
a jövő évi költségvetéstől függnek. Bízom 
benne, hogy lehetőségünk lesz mindezt 
megvalósítani, élhetőbb környezetet kiala-
kítani, és egyúttal szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy meghitt, békés ünnepe-
ket kívánjak az albertfalvai polgároknak.

Rózsa Melinda

Nem minden óvoda, ami fénylik
GÖRÖG ANDRÁS: Az egyik legfontosabb feladat a válság kezelése

Jankó István a Fidesz önkormányzati 
képviselője a 6. sz. választókörzet-
ben. Lapunknak adott interjújában a 
Grosics-iskoláról, egy sajnálatos bal-
esetről, valamint arról beszél, miért a 
főváros tulajdona a Károli Gáspár tér. 

– Régóta megfogalmazódott bennem, 
hogy kerületünk jeles lakójáról, Grosics 
Gyuláról elnevezzünk valamit. Utcát ugye 
nem lehet, de úgy gondoltam, hogy egy 
intézményt igen.  Kézenfekvő volt, hogy a 
Budai Sportiskolát nevezzük el róla, szerin-
tem már régen kijárt neki ez a tisztelet. És 
ahogy az avatáson láttam, nagyon megha-
tódott Gyula bácsi. Örülök, hogy én lehet-
tem az előterjesztője ennek a javaslatnak, és 
büszke vagyok rá, hogy  megörökítettük a 
nevét. Mire az engedélyeket beszereztük, 
eltelt egy kis idő, de hál’istennek mindenki 
egyhangúlag támogatta a javaslatot. Még a 
képviselő-testületben is teljesen egyöntetű 
szavazás volt, ez is ritkán fordul elő, hogy 
egy kvázi ellenzéki képviselő előterjesztését 
egyhangúlag megszavazza a testület.

A napokban egy borzalmas baleset borzolta fel a 
kedélyeket.

Sajnos, a kerületünkben egy óvodás cso-
portot szállító kisbusz karambolozott. Én 
személyesen ismerem az óvodavezetőt, 
sokszor jártam az óvodába is, és tényleg 
nagyon sajnálom, hogy ez történt. Fölveti 
a kérdést, ami a hírekben is elhangzott, 
hogy a polgármester fölülvizsgálatot kér 
az utcatáblákra, a forgalomra. Ezt mi, kép-
viselők már nagyon régóta kérjük, hiszen a 
saját körzetünkben vannak olyan baleset-
veszélyes helyek, én személyesen kettőt is 
tudok, ahol kértem, nézzék meg a forga-
lomtechnikát. Sajnos nem történt semmi, 
és lám, egy balesetnek kell történnie ah-
hoz, ráadásul nem is akármilyennek, hogy 
ez a fölülvizsgálat meglegyen.  Ezt rossz-
nak tartom, mert ha egy képviselő vagy 
bárki bemegy az önkormányzathoz és azt 
mondja, kérem van egy balesetveszélyes 
környék, a lámpa nem jó, a tábla nem jó, a 
jobbkezes szabály nem jó, azt igenis komo-
lyan kell venni. És ha valóban komolyan 

veszik, nem történhet ilyen baj. Tudom, 
hogy manapság a piroson is átszaladgál-
nak az emberek, de ha egy kicsit akarjuk, 
hogy ezt a helyzetet megszüntessük, akkor 
is tettünk már valamit. 
 Egyébként valamikor voltak az Ön-
kormányzatnak bérelt buszai, amivel 
az óvodásokat, iskolásokat szállította. 
Javasolni fogom, hogy az Önkormány-
zat, amennyiben a költségvetése meg-
engedi, a következő évben vizsgálja meg 
ennek a lehetőségét, és vásároljon egy 
buszt, amiben egy óvodás csoport vagy 
egy iskolai osztály elfér. Természetesen 
olyat, amely megfelel a biztonsági köve-
telményeknek. Az intézmények osszák 
be maguk között, hogy ki, mikor és hova 
megy, így biztonságosabb körülmények 
között tudnának közlekedni óvodásaink  
és iskolásaink.

A válságot a kormány egy újabb megszorító cso-
maggal igyekszik enyhíteni.

A pedagógusok jövőre fognak szembesül-
ni azzal, hogy a kormány a 13. havi fize-
tésüket egy tollvonással eltörölte, tehát jö-
vőre már nem jár, a nyugdíjasokról nem is 
beszélve. A közalkalmazottak reálbére az 

áremelkedések és az infláció miatt csök-
keni fog, nem is tudom, mikor fordult elő 
ilyen. Az oktatási normatívák ismét nem 
emelkedtek, a gáz, a fűtés és a villanyáram 
viszont igen, úgyhogy megint csak az ön-
kormányzatoknak kell mélyen a zsebükbe 
nyúlni, mert az állam nem gondoskodik 
arról, hogy megfelelő szinten finanszíroz-
za az oktatást még kerületi szinten sem. 
Gondolkodunk a Fidesz-frakcióban, hogy 
a kerületi pedagógusokat valamilyen szin-
ten kompenzáljuk, akár a cafeteriarendszer 
megerősítésével. Ez majd a költségvetés 
tárgyalásánál kiderül. 

Sok fejtörést okozott mint egyéni képviselőnek 
egy tulajdonvita is.

Évek óta küzdök, de most már hál’istenek 
nem egyedül, hiszen a civil lakosság is ösz-
szefogott a Károli Gáspár téren és környé-
kén. Pár hónappal ezelőtt egy jó hangulatú 
hétvégén körbeültettük cserjékkel a teret, 
jelezvén, hogy összefogással mindent el 
lehet érni. Így jeleztük, hogy a miénk ez a 
terület, és nagyon szeretnénk, ha a főváros 
is tudomásul venné és átadná a kerületnek 
a Károli Gáspár teret, amit két éve ígérnek, 
de még mindig nem történt semmi. Lakos 
Imre egy januári választási fórumon a nyil-
vánosság előtt kijelentette, hogy át kell adni 
a kerületnek ezt a teret. Hiába a fővárosi Vá-
rosüzemeltetési Bizottság elnöke, még nem 
sokat láttam, amit tett volna ez ügyben. A 
Gombát már átvette a kerület a fővárostól, 
azt nagyon hamar nyélbe lehetett ütni, nem 
értem, hogy ez a kis tér miért nem megy. 
Talán olaj vagy arany van alatta, nem tu-
dom, egyszerűen képtelenek lépni, hogy 
átadják. A tervek megvannak rá, a pénz is, 
hogy felújítjuk, de addig mozdulni sem tu-
dunk, amíg nem a mienk. De abban a pilla-
natban, ahogy átvettük, a lakók bevonásával 
és ötleteinek kikérésével egy szép jásztóteret 
szeretnék kialakítani.Egyébként véletlenül 
derült ki, amikor fel akartuk újítani. Fel kel-
lene térképezni az egész kerületben, mi az, 
ami nem saját tulajdon, nyilván ez a kiseb-
bik hányad. Mert most káosz van, a tulajdo-
nos azt sem tudja, mi az övé és mi nem. 

 (szék

JANKÓ ISTVÁN: A Gombát már átvette a kerület

A főváros tudhatná, hogy miénk itt a tér

Más az óvoda és a gyermekmegőrző

Talán olaj vagy arany van alatta?

karácsonyi számunk már december 20-án megjelenik!
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folytatás az első oldalról
Azok, akiknek a környezetében nincs ilyen, 
azért fordulnak az Önkormányzathoz, 
hogy telepítsen a közelükbe hulladékgyűjtő 
szigetet, azok viszont, akik túl közel laknak 
hozzá, szívesen látnák a szigetet egy utcával 
messzebb. A jelek szerint innen a szemét el-
szállítása is gondot okoz, ugyanis nem csak 
az kerül a tárolókba, ami odavaló. Jellem-
zően előbb-utóbb illegális szemétlerakóvá 
válnak ezek a szigetek.
 Sok olyan helyszín közlekedési álla-
pota is szóba került, amely a XI. és a XII. 
kerület határán van. Így például a Márton 
Áron (volt Farkasréti) tér, ahol a BKV, a két 
kerület, valamint a Budapesti Temetkezési 
Intézet illetékes a csomópont esetleges át-
alakításában. Az ilyen jellegű felvetésekre 
a polgármester – mint mondta – nyitott, 
ráadásul hatékony az együttműködés a 
XII. kerület polgármesterével. Jó példa er-
re, hogy az Irhás árok közlekedési szabá-
lyait is közösen alakította ki a két kerület. 
A további problémás határterületekről is 
egyeztetni fognak.
 Nagy vitát váltott ki a Hamzsabégi 
út zajszintje, amely az ott lakók szerint 
már-már elviselhetetlen, ezért a közmeg-
hallgatáson néhányan szinte követelték a 
zajvédő fal megépítését. Molnár Gyula ki-
jelentette, hogy ameddig a MÁV nem száll 

be a finanszírozásba, az Önkormányzat 
nem tudja saját erejéből ezt a beruházást 
elvégezni. A vasút által okozott zaj hatá-
sának csillapítása ugyanis a vasúttársaság 
feladata. Ennek ellenére az Önkormány-
zat elvégeztette a tervezést, de további elő-
rehaladás nem történt.

Negyven kérdés a polgármesterhez
Közmeghallgatás

Újbudán néhány hónapja kezdte 
meg munkáját a kerületi közterület-
felügyelet. A 21 közterület-felügyelő 
mellé 10 kerületőrt is kineveztek, akik 
segítik társaik és a rendőrség munká-
ját a kisebb, lokális ügyekben.

Az Újbudán idén alakult saját közterület-
felügyelet lendületesen kezdte meg mun-
káját. Pár hónapja adták át központjukat 
a Fraknó utcában, innen indul munkába 
minden reggel a 21 kerületi közterület-fel-
ügyelő. A nyár vége óta pedig már 10 kerü-
letőr is vigyáz a rendre. Ők a felügyelet és 
a rendőrség munkáját segítik, ügyelnek a 
rendre, és jelentik a szabálytalanságokat. 
 Büntetéseket nem szabhatnak ki, de fo-
lyamatos kontrollt jelentenek az utcákon.

Beiktatták a kerületőröket
Magyarországon körülbelül 750–780 
ezer iparosított technológiával épített 
lakás található, amelyek több mint 
2 millió embernek adnak otthont. 
Nálunk, a XI. kerületben összesen 
210 panelház található. Az előzetes 
tervek szerint a panelprogram ered-
ményeképpen 2010–2011-re minden 
negyedik panelház megújul, illetve 
korszerűbb lesz Újbudán. 

A változás már most is szemmel látható a 
kerület több pontján, ahol a házak jelentős 
részének a megszokott szürke helyett szí-
nes a homlokzata – és a hőszigetelését is 
elvégezték. A legszembetűnőbb átalakulás 
mégis a nagy Őrmezőn ment végbe, ahol 
most fejezték be a lakások korszerűsítését. 
Ezen esemény megünneplése az Őrmezei 
Közösségi Házban volt. 
 Veresné Krajcár Izabella a „lakásáta-
dó” összejövetelen hangsúlyozta, a most 
felújított 13 épülettel – amely nagyjából 
1700 lakást érint – a teljes nagy Őrmező 
megújult. Ez nemcsak az épületek külse-
jén látszik, amely színes, látványos, válto-
zatos és ízléses, hanem azon a tényen is, 
hogy a lakások energiatakarékosabbakká 
és komfortosabbakká váltak. A lakókö-
zösségek ugyanis nem csupán hőszige-
telésre és nyílászárócserére pályáztak, a 
társasházak a fűtési rendszer korszerűsí-
tésére is kértek támogatást. 
 A panelprogramban a beruházás költ-
ségeinek harmadát kell a lakóknak előte-
remteniük, a másik harmadot az állami 

költségvetés, a harmadik részt pedig a 
helyi önkormányzat adta vissza nem térí-
tendő támogatásként. A programot 2004-
ben hirdette meg először Újbuda, amelyet 
Őrmező a 2005-ös pályázati évben nyert 
meg. Ez közel 500 millió forint értékű be-
ruházást jelentett. Az első felújított épület 
a Kérő utca 20. számú ház volt, amely a 

Újabb 13 felújított panel

Országgyűlési képviselőként nyújtott 
be módosító indítványt a jövő évi 
költségvetéshez Lakos Imre. A fővá-
ros Városüzemeltetési Bizottságának 
elnöke a közösségi közlekedés tanács-
nokaként is jól ismeri a BKV helyzetét. 
A paraméterkönyv Újbudát érintő 
módosításáról is kérdeztük az alpol-
gármestert.

Meglepte, hogy a Parlament a jövő évi költ-
ségvetés megszavazásakor elvetette módosító 
indítványát, amelyben többletforrást javasolt a 
BKV-nak?
Szakmailag megalapozottnak és indokolt-
nak tartom, hogy kormányzat és főváros 
együtt oldja meg a BKV helyzetét, ráadá-
sul úgy, hogy hosszú távú megoldás szü-
lessen. Ebben az egyik sarkalatos kérdés 
a cég állami támogatása, amelynek kiszá-
míthatónak kell lennie a biztonságos mű-
ködéshez. Tizennyolcmilliárd forint plusz 
normatív forrásra tettem javaslatot, amely 
ahhoz lett volna szükséges, hogy ne adó-
sodjon el még jobban a társaság, vagyis a 
hiteleit képes legyen fizetni. Emellett nem 
utolsó szempont, hogy ne kelljen a jegy-
árakat nagyobb mértékben emelnie, mint 
a tervezett 7–8 százalék.

Valamiféle plusztámogatást végül mégis kap a 
közlekedési társaság?

Ugyan a javaslatomat nem fogadták el, de 
örülök annak, hogy az indítvány kapcsán 

mind a Parlament Gazdasági Bizottságá-
ban, mind a kormány és a főváros között 
elindult egy előremutató párbeszéd és 
gondolkodás a BKV-ról. Parlamenti mun-
kám egyik eredményének ezt a szemlélet-
váltást tartom. Ma már az új közlekedési 
miniszter is azt vallja, a BKV ügye nem 
fővárosi magánügy, azaz a feladat közös. 
A párbeszédben pedig továbbra is a nor-
matív támogatás növelését képviselem. 
Egyébként jövőre minden bizonnyal 10 
milliárd forint pluszt kap a társaság, és 

várhatóan további 30 milliárdot biztosít a 
kormányzat tőkepótlásra.

Lesz-e valamilyen pozitív változás jövőre a közös-
ségi közlekedésben?

Kis lépés, de fontos: hosszú előkészítés 
után januártól végre bevezetjük az egye-
sített bérletet, ami a városhatáron belül 
minden jármű igénybevételére feljogosítja 
az utazókat. Az elővárosi közlekedés to-
vábbi átalakulásának része, hogy a MÁV, 
a Volán és a BKV összehangolja járatait, 
és együttműködnek a közlekedésszerve-
zésben. Ettől jelentősen kényelmesebbé 
és praktikusabbá válik a tömegközle-
kedés. Szó van például arról is, hogy a 
HÉV elővárosi vasútként működjön,  
a MÁV égisze alatt.  

A tömegközlekedéssel kapcsolatos változások 
egyike, hogy bevezették a paraméterkönyvet. 
Újbudát hogyan érintették az abban foglaltak? 

A fővárost nézve, összességében bevált a 
paraméterkönyv. Vannak azonban olyan 
területek, ahol a járatok összehangolásában 
vagy sűrűségében negatív változást hozott. 
Ezekről a problémákról folyamatosan kap-
juk a lakossági jelzéseket. Vizsgáljuk példá-
ul, hogy az őrmezei lakótelepet érintő busz-
járatok rendszerén hogyan lehetne javítani. 
Ebben érintett Kelenvölgy és a XXII. kerü-
let is. Januárban visszatérünk a szükséges-
nek tartott módosításokra.

Szeifried Adél  

Lakos Imre

A BKV nem fővárosi magánügy
LAKOS IMRE: januártól bevezetjük az egyesített bérletet

A közterületekre vonatkozó lakossági észrevételeket a 06-80-204-386-os zöldszámon lehet 
eljuttatni az Önkormányzathoz

Megtakarítás a fűtésszámlában

A számon kérő kérdések nagy része 
egyébként olyan ügyekre vonatkozott, 
amelyekben nem Újbuda Önkormány-
zata az illetékes, hanem vagy valamilyen 
közszolgáltató társaság, vagy legtöbb eset-
ben a Fővárosi Önkormányzat.

Bárczy Andrea

A kerületőrök próbaideje lejárt, így a pol-
gármester ebből az alkalomból hivatalosan 
is kerületőrökké avatta őket. Az ünnepségen 
ráadásul az is kiderült, egyiküknek szolgá-
latteljesítés közben sikerült egy eszméletét 
vesztett idős hölgyet életben tartani a men-
tők kiérkezéséig. Molnár Gyula polgármes-
ter elmondta, mivel a rendőrségnek nincs 
kapacitása kisebb, lokális ügyekben eljárni, 
ezért egy ütőképes csapatra van szüksége. 
 Az illegális szemétlerakatok felderítése, 
a rendbontók megfékezése vagy a rongálási 
ügyek kezelése mind az ő feladatuk lesz. A 
kerületőrnek ezért saját körzetében jól kell 
ismernie a helyi problémákat, hogy így az 
Önkormányzat is gyorsabban reagálhas-
son az adott ügyekre.

Török Dániel

Már életet is mentettek

Ahogy az egész fővárosban, úgy a XI. 
kerületben is vannak olyan KRESZ-
táblák és útburkolati jelek, amelyek 
idejüket múlták, vagy egyszerűen 
ellentmondanak a logika szabályai-
nak. Némelyiket viccesnek is nevez-
hetnénk, ha nem a közlekedésről 
lenne szó, amelyben minden tévedés 
balesethez vezethet. Kupper András, a 
kerületi Fidesz frakcióvezetője néhány 
ilyen tévedésre hívta fel a figyelmet.

Ezekben a hetekben a Móricz Zsigmond 
körtér átalakulásának újabb fejezete sújt-
ja a kerületben autózókat. Néhány napja 
még a Gellért tér irányából érkezők, sö-
tétedés után valósággal megtorpantak a 
körtéren, hiszen az esti mesterséges fény-
ben a sárga ideiglenes sávelválasztó jeleket 
kellett megkülönbözetniük az ugyanolyan 
feltűnő eredeti vonalaktól. Szerencsére, 
mielőtt ez komoly galibát okozott volna, 
az eredeti vonalakat lefestették. 
 – Örülök, hogy rendet tettek a körté-
ren, legalább is, ami a sávokat illeti, mert 
csak a szerencsén múlott, hogy itt nem 
történt baleset – mondja Kupper And-
rás. – Nem ez az egyetlen hely azonban, 
amire érdemes lenne odafigyelni, hiszen 
van olyan KRESZ-tábla, ami a semmibe 
vezet, van olyan kötelező haladási irányt 
diktáló útburkolati jel, ami a forgalom-
tól elzárt területre irányít és van olyan 
mozgássérült parkoló, amely az úttestre 
kényszeríti a kerekesszékkel közlekedő-
ket. Utóbbi éppen a Polgármesteri Hivatal  
előtt található.
 Noha a Fidesz frakcióvezetője már 
kezdeményezte a valódi segítséget nyújtó 
mozgássérült parkoló létrehozását a hi-
vatal környezetében, mindeddig – mint 
mondja – ez senkinek nem volt fontos a 
döntéshozók közül. A Bocskai úton ugyan-
is a két irány három-három sávja közötti 
parkolószigetben jelölték ki az egy, moz-
gássérülteknek, illetve az őket szállító autók 
számára fenntartott parkolóhelyet, ami azt 
jelenti, hogy a kerekesszékkel csak a forgal-
mi sávokon át lehet eljutni a hivatalba.
 Kupper András két további helyszínt 
említett, amelyeknél ugyancsak a nem-
törődömség okoz közlekedési zűrzavart. 
Az egyik ilyen a 7-es út felől érkező au-
tósoknak lehet kínos meglepetés. Mie-
lőtt elérkeznénk az autópályához, a jobb 
oldalon, Őrmező magasságában egy 
olyan KRESZ-táblát találunk, amely sze-
rint jobbra letérhetünk – akár Őrmező 
felé – az útról. A be nem látható kanyar 
azonban a felszámolt benzinkút kietlen, 
alváz- és futóműgyilkos területére vezet, 
és gyenge reflex, netán túl buzgó kanyar-
vétel esetén a semmiben landolunk. 
 Ugyancsak megfontolt magatartást 
vár el a sofőrtől a Kelenföldön az Egérút-
ról az Etele útra vezető szakasz. A Kelen 
Kórház előtt ugyanis az egyik sáv útbur-
kolati jelei gyors egymásutánban hol bal-
ra, hol jobbra irányítanak, és az utolsó jel 
végül a dupla záróvonalas, forgalomtól 
elzárt területre mutat.
 Bár a Fidesz frakcióvezetője akceptál-
ja, hogy az ilyen bakik egy része fővárosi 

kezelésű utakon található, azonban meg-
oldásukat szerinte a kerületnek kell kez-
deményeznie. Ráadásul a kerület vezetése 
markáns képviselettel rendelkezik a Fő-
városi Közgyűlésben, tehát az ilyen ügyek 
elrendezése csak a megfelelő hozzáálláson 
és az éberségen múlik.

(R.Ré)

mostani lakószövetkezettől különálló tár-
sasház. Mint mondják, azóta nagyon sok 
megtakarítást értek el a fűtésszámlában, és 
nyáron sem volt olyan meleg, mint ahogy 
azt a panelben megszoktuk. Még a klímát 
sem kellett bekapcsolniuk, amely további 
energiatakarékosságot eredményezett.

K. A.

Szlalompályára emlékeztetnek a Kelen Kórház 
előtti burkolati jelek

A körtéri sávkáoszt már rendbe tették

Az autóval érkező kerekesszékeseknek át kell 
vágniuk a sávok között, ha a hivatalba men-
nek 

KRESZ-bakik Újbudán
Útvesztő sávok, becsapós táblák
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Képünkön Jellinek János önkormányzati képviselő, Veresné Krajcár Izabella alpolgármester, ifj. 
Szeivolt István kivitelező, Gál Endre, az Őrmező Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke
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Újbuda Önkormányzata, az Oktatási 
és Informatikai Bizottság, valamint az 
ÚjbudaTV támogatásával a közelmúlt-
ban első alkalommal rendezte meg az 
Újbudai Pedagógiai Intézet a kerületi 
pedagógusok mesemondó versenyét 
a Reneszánsz Év tiszteletére.

A verseny helyszíne az Ezüstfenyő Óvo-
da volt, amely ebből a jeles alkalomból 
reneszánsz díszbe „öltözött”. Az intéz-
mény vezetője, Balogh Lászlóné és az 
óvoda dolgozói valamennyien teljes 
odaadással készültek erre a nagysza-
bású rendezvényre. Gyurcsó Gyuláné, 
az Újbudai Pedagógiai Intézet igazga-
tója köszöntötte a résztvevőket, Bács 
Márton alpolgármester pedig nyitóbe-
szédében kitért a mese fontosságára, 
nevelő szerepére. 

A zsűri elnöke Vincze Kinga, az Újbuda 
Média ügyvezető igazgatója volt, a zsűri 
tagjai: Ábrahám Katalin, az Oktatási és In-
formatikai Bizottság tagja, Szesztay And-
rás, a Kulturális Bizottság elnöke, Horváth 
Károly, a Karinthy Szalon igazgatója. Min-
denkinek nagy örömet okozott az, hogy 
Schubert Éva színművésznő elfogadta a 
felkérést, és jelenlétével emelte a rendez-
vény rangját.Óriási volt az érdeklődés, in-
tézményvezetők, pedagógusok, szülők és 
gyermekek várták a fellépőket, a választott 
meséket. Volt arra is lehetőségük, hogy 
közönségszavazatokat adjanak le. 12 ver-
senyző mérettette meg magát, mindenki 
tudása, tehetsége legjavát adta. Az előadá-
sok magukkal ragadták a közönséget.
 A verseny végén a zsűri értékelte a sze-
replők előadását. Vincze Kinga zsűrielnök, 
valamint Schubert Éva színművésznő kü-
lön is kiemelte a szép magyar beszéd, a 
nyelvművelés fontosságát. Az ünnepélyes 
díjkiosztó a Kerület Napján volt.
A díjakat Győrffyné Molnár Ilona humán-
szolgálati igazgató adta át.
- I. helyezést ért el Horváth Júlia, a 
Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusa.
- II. helyezett lett Bucsku János Andor, a 
József Attila Gimnázium tanára.
- III. helyezett lett Szabóné Szűcs Andrea, 
az Őrmezei Általános iskola tanára.
A közönségszavazatok alapján Poószné 
Bleicher Mária, az Ezüstfenyő Óvoda óvo-
dapedagógusa részesült különdíjban.
 Az Újbudai Pedagógiai Intézet ezzel 
a kezdeményezésésvel hagyományt kíván 
teremteni, amely ismét fontos esemény le-
het Újbuda kultúrális életében. 

M.G.

Mesemondók
Tizenkét versenyző mérette meg magát

Az immár Grosics Gyula nevét viselő 
egykori Budai Sport Iskola a legendás 
angol–magyar mérkőzés diadalára 
emlékezett. Az 55. évfordulón ter-
mészetesen az Aranycsapat egyik élő 
futballfenoménja, Grosics Gyula is 
részt vett, aki a meccs körülményeiről 
mesélt a résztvevőknek.

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általá-
nos Iskola minden évben november 25-én 
emlékezik meg a legendás angol–magyar 
meccsről. Az egykor „fekete párduc” név-
re hallgató válogatott kapus mellett már 
csak Buzánszky Jenő él az Aranycsapatból, 
ő sajnos labilis egészségi állapota miatt 
nem tudott eljönni a találkozóra. Kiss Mi-
hály igazgató elmondta, nagyon fontosnak 
tartja, hogy a gyerekek még életében ta-
lálkozzanak Gyula bácsival, akinek intel-
meiből sokat tanulhatnak a mai fiatalok 
erkölcsről és hazaszeretetről. 
 Grosics Gyula a mérkőzés körül-
ményeire emlékezett: – ...az események 
elindítója az 1952-es Helsinkiben zajlott 
svéd–magyar mérkőzés volt, ahol 6:0-ra 
vertük a skandináv csapatot. Erre az ese-
ményre pedig felfigyelt a világ. Nem volt 
ez másképp az angol szövetségi kapitány-
nyal sem, aki ezen felbuzdulva meghívta 
a magyar csapatot Londonba egy válo-

gatott mérkőzésre. A hazájukban 90 éve 
veretlen angolok sikerükben bízva az 
évszázad mérkőzésének hirdették meg a 
meccset, ahol eldől, melyik a világ legjobb 
csapata. – ...az ’50-es évek kegyetlen dik-
tatúrájában azonban tudtuk és éreztük, 
nem néhány ezer szurkoló, hanem tizen-
ötmillió magyar figyelte szívszorongva 

Ötvenöt éves a 6:3-as győzelem
Megkoszorúzták az iskola márványtábláját

Nógrádi krumpli az alkalmi piacon

Grosics Gyula (jobbról) az iskola novemberi névadó ünnepségén

a mérkőzést, így a csapat győzelme az 
egész nemzetet hozta össze, egy egész 
nemzetnek adott büszkeséget és reményt. 
Egyedül ebben a 90 percben lehetett ki-
abálni, hogy hajrá magyarok, és énekelni 
a himnuszt. Ezt az akkor élt magyarok 
sosem fogják elfelejteni.

Török Dániel

Kerületszerte nagy megdöbbenést 
keltett a november 26-i súlyos bal-
eset, amikor egy óvodásokat szállító 
kisbusz karambolozott.Ezúttal egy 
olvasónk levelét közöljük, mert 
észrevételei, felelős gondolkodása a 
legnagyobb nyilvánosságot igényli. 
Okulhatnak belőle nemcsak az illeté-
kesek, hanem mi, autósok és gyalo-
gosok egyaránt. (a szerk.)

Tisztelt Illetékesek!
A Dayka Gábor–Harasztos utca keresz-
teződésre néz az ablakunk, és nap nap 
után látom és hallom, ahogy a Dayka 
Gáboron közlekedő autósok nem adják 
meg a jobbkézszabály szerinti elsőbbséget 
a Harasztos utcából kikanyarodóknak.
 Ebben a kereszteződésben van a 
Neckermann utazási iroda, az ott dolgo-
zók is meg tudják erősíteni, hogy ez a ke-
reszteződés rendkívül balesetveszélyes.
 A Dayka Gáborra a 4 sávos 
Budaörsi útról lekanyarodva érkező au-
tósok döntő többségében fel sem merül, 
hogy lassítaniuk kellene, amikor sorra 
bukkannak fel a keskenyebbnél keske-
nyebb kis utcák jobbról. Bevallom őszin-
tén, hogy mikor ideköltöztünk, engem is 
egy durva dudaszó figyelmeztett arra, 
hogy ez a széles, szinte az autópályáról 
nyíló utca egyenrangú a Harasztossal, 
Előpatakkal, és még sorolhatnám.
 Levelem aktualitását a múlt szer-
dai buszbaleset adja. A Pannonhalmi 
útról ugyanazt tudom elmondani, 
mint a Dayka Gáborról. A Budaörsiről 
nyílik, háromszor olyan széles, mint 
az őt keresztező kis utcák, mégsincs el-
sőbbsége az ott haladóknak. 
 Számomra érthetetlen, hogy ezek az 
utak miért nem kaptak magasabb „ran-
got”, mint csenevész kistestvéreik.
 És ha egyszer erre járnak, kérem 
menjenek fel a Rahó utcán jeges úton a 
hegyre felfelé, és próbáljanak meg elsőbb-
séget adni az Őrség, Olt, Bodajk utcákból 
jobbról érkezőknek. Ha ott egyszer meg-
áll az autós, elindulni már nem tud.
 Nagyon kérem Önöket, jöjjenek 
ki terepszemlére, és javaslom számol-
ják meg, hány autós adja meg a Dayka 
Gáboron haladva a Harasztosról jobbról 
jövőknek az elsőbbséget. Én egyszer meg-
tettem, 10-ből 1. A 9-ben volt egy taxi is.
Ebben a kereszteződésben kanyarod-
nak ki azok a kisbuszok, melyek a 
Rubin Hotelből szállítják vissza az itt 
úszó ovisokat. Rendszerint elengedik 
a Dayka Gáboron felfelé száguldó, bár 
elsőbbséggel nem rendelkező autókat. 
 Teszik ezt mindaddig, míg véletle-
nül egyszer egy másik buszt nem kül-
denek, egy másik sofőrrel, aki most jár 
itt először. Ne várjuk meg!

Köszönettel, Drobnitsch Ágnes

Olvasói levél

Egyedülálló kezdeményezés keretében 
köszöntötte Újbuda polgármestere a 
kerület idősebb lakóit. Második alka-
lommal rendezték meg az Évtizedek 
Újbudán rendezvényt, azoknak a kerü-
leti lakóknak, akik 50-60 éve, vagy még 
régebben lakói a kerületnek, vagy itt 
dolgoztak, végezték tanulmányaikat, 
illetve itt kötötték házasságukat. 

Újbuda fiatal kerület, mégis komoly ha-
gyományokkal rendelkezik, amelyeket 
az Önkormányzat ápolni szeretne. Egyik 
legfontosabb szándékuk, hogy azokat a 
kerületi polgárokat, akik életüket itt a 
kerületben, a kerületért munkálkodva 
töltötték, külön is elismerje. 2007-ben 
fordultak elsőként a kerületiekhez azzal a 
kéréssel, hogy jelentkezzenek mindazok, 
akik hosszú ideje itt dolgoznak, vagy itt 
kötötték a házasságukat és itt is élnek. A 
megható ünnepségből évente ismétlődő 
speciális újbudai tradíció lett. Idén 130-an 
jelentkeztek a felhívásra, közöttük 17 pár, 
amely idén ünnepelte arany- vagy gyé-
mántlakodalmát. 

Az ünnepségen Molnár Gyula polgármes-
ter díszes oklevelet nyújtott át a megjelen-
teknek. A kitüntetettek között volt olyan 98 
éves úr, aki 80 éve él a kerületben, de voltak 
olyanok is, akik 50-60 éve szerezték képe-
sítésüket, diplomájukat. A Kelenvölgyben 
élő Pásztor János épp a rendezvény előtti 
napon ünnepelte kilencvenedik születés-
napját. Ő itt a kerületben látta meg a nap-
világot, és azóta is itt él. Látta, miként válik 
a kerület részévé Kelenvölgy, továbbá ré-
szese volt a térség fellendülésének is. Mint 
mondta, nagy változások mentek végbe 
az elmúlt kilenc évtized során, hisz gyer-
mekkorában még csak nyolc házból állt 
„Kelenvölgy falu”. 
 Az ünnepség végén a 17 házaspár a 
polgármester előtt ünnepélyesen megerő-
sítette azt a házasságot, amit 50-60, vagy 
akár 70 éve kötöttek. Vértes Tamás és Vér-
tes Tamásné éppen fél évszázada házaso-
dott Újbudán. Mint mondják, ismeretsé-
gük szerelem volt második látásra. Az „ifjú 
ara” a színpadon látta meg először jöven-
dőbeli férjét, aki épp egy idős úriembert 
játszott egy darabban. Amikor a színházi 
jelmez lekerült a férfiról, kiderült, hogy 
egy jóképű és nagyon kedves fiatalember 
Vértes Tamás. Azóta elválaszthatatlanok, 
és bár nézeteltérések néha akadnak közöt-
tük, mindig túl tudnak lépni a gondokon. 
Lapunkat beavatták a hosszú házasság 
titkába is. Mint mondják egy biztos recept 
van: soha nem lehet egymásra egy óránál 
tovább haragudni. 
 A meghatott idős párok frigyének 
megerősítését verssel és zenével kísér-
ték. A polgármester elmondta, a kerület 
mindig is fontosnak érezte a semmihez 
sem hasonlítható újbudai közösség fenn-
tartását és az összetartozás elősegítését. 
Újbuda Önkormányzata arra kérte a 
megjelent ünnepelteket, hogy pár sor-
ban írják le, majd levélben küldjék vissza 
a kerületez kötődő emlékeiket, hogy egy 
sajátos Újbuda-történettel ajándékozzák 
meg az itt élőket.

K. A.

Évtizedek Újbudán
Szerelem, házasság, gyerekkor, diploma

A kerületi MSZP-székházban tartott 
egészségnapon nem csak a vizsgá-
latoké volt a főszerep, a szervezők 
finom és egészséges ételekkel várták 
az érdeklődőket. A gyakorlat után az 
elmélet következett, az egészségügy-
ről Kökény Mihállyal beszélgethettek a 
résztvevők.

Az ínycsiklandó finomságok mellett per-
sze a népszerű szűrővizsgálatok sem ma-
radtak el, ezek segítségével ugyanis számos 
alkalommal derül fény rejtett betegségek-
re. A vércukor-, koleszterin-, vérnyomás- 
és EKG-vizsgálatok mellett az időseket 
gyakran érintő problémát, az érszűkületet 
is mérték az úgynevezett Doppler-vizsgá-
lattal. A szűrést végző nővér azt is hozzá-
tette, a Doppler-vizsgálat azért fontos, mert 
30–40 szűrésből 5–6 érszűkületes kerül ki, 
ami magas értéknek mondható.

Szűrés után gyűlés
Egészségnap Kökény Mihállyal

Az egészségnapon lakossági fórumot 
is tartottak, melynek vendége Kökény 
Mihály volt. Az Országgyűlés Egész-
ségügyi Bizottságának elnöke elmond-
ta, az egészségügyről mindig lesz mit 
beszélni, így lényegesnek tartja, hogy 
rendszeres kommunikációt folytasson 
a lakossággal. 

A fórumon többek között az eltörölt 
vizitdíj is szóba került, melynek kap-
csán kifejtette, szerinte valamilyen más 
formában továbbra is szükség lenne 
rá, mert jelezni kell, hogy értéke van 
az igénybevett szolgáltatásnak. Ahhoz 
azonban az egész közvélekedésnek meg 
kell változnia, hogy megértsük, fele-
lősségünk van abban, hogyan használ-
juk az egészségügyi szolgáltatásokat, 
mondta Kökény Mihály.

Török Dániel

Közérdekű közlemény

Az Újbuda Önkormányzata által biztosított környezetkímélő síkosságmentesítő 
anyag (útszóró só) kedvezményes áron vásárolható az Újbuda Prizma Kht. telephe-

lyén (Hamzsabégi út 60. – bejárat az Ajnácskő utca felől, telefon: 203-
8015), 10 kg-os kiszerelésben 2008. november 27-től, hétfőtől 

csütörtökig 8.00–16.00 óráig, pénteken 8.00–13.00 óráig.
 
Részletesebb információ: Telefon: 203-8015 
       Web: www.ujbudaprizma.hu

Környezetkímélő útszóró só

Harmincöt perc alatt elfogyott az a másfél tonna burgonya, amelyet a Kereszténydemokrata 
Néppárt és a Fidesz kerületi képviselői árultak november 28-án kedvezményes áron a Baranyai 
és a Kőrösi József utca sarkán kialakított alkalmi piacon. Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
elmondta, az ünnepek előtt ezzel kívántak segíteni a kerület lakosainak. A krumpli természete-
sen magyar termék, amelyet egy nógrádi gazda hozott Újbudára. 
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Lehettem volna más?
Beszélgetés a 93 éves Lindner Melindával

Két éve történt, hogy egy hölgy szaladt a Karolina úton a 12-es busz után. 
Épp ott álltam, szóltam a sofőrnek, hogy várja meg, mert azért nem tud olyan 
gyorsan futni, mert jövőre lesz százéves. Ma is jól van a barátnőm, most 101.

* * *
Ez is megtörtént, két hölgy, a sógornőm és a barátnőm találkozott a Villá-
nyi út sarkán. – Hová mész? – kérdezték egymástól. A sógornőm korcso-
lyázni, a barátnőm a fogorvoshoz. Jóval kilencven felett.

* * *
Anyai nagybátyám, Györgyi Dénes építész volt, Kós Károllyal együtt ők 
voltak a belsőépítészei a várbeli királyi koronázásnak 1916-ban. A szép 
élénkpiros uniformist ma is őrzi a család. Sőt, nemcsak őrzi, hanem a mai 
napig használja – Mikulás-ruhának. Egyszer egy iskolai télapóra befogtam, 
rám is szólt az igazgató, mi ez a papos talár? Ez nem papi ruha, feleltem, 
hanem koronázási.

szen mások. Nem szeretnék most tanítani. 
A proligyerekkel és a szülőkkel nagyon 
jól megvoltam. Betlehemet csináltunk a 
Kádár-időkben, a szülők hoztak nekem 
szalmaszálakat. Összedolgoztunk, amikor 
úttörő táborokban voltunk, előtte a szülők 
bejöttek az év végén tésztát gyúrni, nyúj-
tani, emlékszem, a fizika teremben szárí-
tottuk és azt vittük a táborba. Volt, amikor 
néhány szülő csak azért jött, hogy főzzön. 
Kaptunk egy csomó szalmát, azt töltöttük 
a zsákba, azon aludtunk. Ma a régi időkhöz 
képest majdnem szálloda egy-egy tábor.

Gondolom, a sok élmény mellett mégis a család-
jára a legbüszkébb?

Igen. A hat gyerekemből öt egyetemet 
végzett. Jelenleg tizenhárom unokám és 
hét dédunokám van. Tavaly karácsony-
kor fordult elő először, hogy két részletben 
jöttek, ennyien ugyanis már nem férünk 
el egyszerre a lakásban. Egyébként a déd-
apám késmárki volt, cipszer nyelven írt 
verseket, ő volt az első, aki a Toldit taní-
totta magyarul Budapesten. Édesanyám 
családja, a Györgyiek bajor származásúak, 
az 1700-as években jöttek ide. A férjem 
bácskai, jómódú földbirtokosok voltak, a 
nagyanyja lengyel. Mondhatnám, tipikus 
magyar család a miénk, az egész monar-
chiában vannak rokonaim.

Székely Ádám

„Édesapám, Lindner Ernő alapította az első motoros, majd autós szaklapot”

A Budapesti Torna Club csapata balról jobbra: Stobbe (kapus), Klebelsberg, Harsády, Hajós, Iszer, 
Lindner, Ray (csapatkapitány), Ramaszéder, Yolland, Asthon és Pesky

A felvétel egy korabeli autóvizsga előtt készült.  Jobbról a második édesapám.
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A Kerület Napján köszöntötték Melin-
da nénit, aki évtizedeken keresztül 
testnevelő tanárként diákok ezreit 
szoktatta a sport és a mozgás szere-
tetére, az egészséges életre. A szel-
lemileg-testileg ma is friss nyudíjas 
tanárnő bevallotta, a mai világban 
már nem szeretne tanítani, de azért 
boldogsággal tölti el, hogy ezt a pályát 
választotta. 

– Az édesapám, Lindner Ernő vezette be 
a családba a sport szeretetét. 1897-ben, 
az első angol–magyar focimeccsen a vá-
logatottban játszott, többek között olyan 
csapattársakkal, mint Hajós Alfréd vagy 
Klebelsberg Kúnó. De mint úszóverseny-
ző is nagyon jól szerepelt, az egyik fény-
képen tele van éremmel. Ezt a sportsze-
retetet örököltük, és mind az öten spor-
toltunk. Az első 1896-os olimpiára azért 
nem tudott kijutni, mert akkor még nem 
töltötte be huszadik évét, az akkori sza-
bályok szerint még túl fiatal volt. Egyéb-
ként az egyik lányom 13 éves korában lett 
ifibajnok, ő volt az első, akit ilyen fiatalon 
vittek ki a nagyválogatottban mint mell-
úszót. Két bátyám gyorskorcsolyázott, én 
pedig  testnevelő tanár lettem. Nemrég a 
kerületi ünnepségen meg is kérdezték, mi-
ért lettem tanár. Hát lehettem volna más? 
Eszembe sem jutott, hogy más pályát vá-
lasszak, mint testnevelő tanár, és nagyon 
szerettem csinálni. Amikor nyugdíjas let-
tem, napközisként folytattam, még akkor 
is rendszeresen vittem a gyerekeket úsz-
ni, gyermeknapra kimentünk a szigetre 
játszani, ránevezettem őket is arra, hogy 
sportoljanak  És a fiaim mint középis-
kolások vízipólóztak, két lányom úszott, 
mindegyik volt ifibajnok, sajnos az egyik-
nek abba kellett hagynia, mert mindig be-
gyulladt a füle. 

Hogyan kezdődött ez a szép hosszúra sikeredett 
pályafutás?

1938-ban végeztem, a magyar pamutipar-
nál kezdtem, gyári sportot csináltam. A 
szövőgyárban tanulmányoznom kellett a 
dolgozók testtartását, hogy olyan tornát 
és gyakorlatokat tervezzek, ami a testtar-
tásukat javítja. Nagyon szép dolgokat 
csináltunk, három műszakban 
dolgoztak, főleg a 
konflekciósok sza-
lag mellett, meg 
görnyedt hát-
tal rakodtak 
a lányok. 
A z é r t , 
h o g y 
tudjam, 

milyen, minden osztályon végigmentem 
és kipróbáltam a munkát. Bementem reg-
gel ugyanúgy, mint a munkáslányok és ki-
próbáltam egy-egy műszakot. Meg akar-
tam tapasztalni, hol éreznek fáradtságot, 
milyen izmok vannak a legjobban igénybe 
véve. És ez alapján tornásztattam őket. Ez 
1938-tól 1941-ig tartott. ’41-ben kerültem 
a fővároshoz. Akkor még nem kapott az 
ember rögtön kinevezést, hanem úgyne-
vezett beteg helyettesek voltunk. Ha vala-
ki beteg lett, azonnal küldték a helyettest, 
ráadásul a főváros kétszer annyit fizetett, 
mint az állam. Két hét alatt többet keres-
tem, mint azok, akik elmentek óvónőkép-
zőbe tanítani. ’41-ben még a Corvinban 
is dolgoztam, közben pedig beosztásokat 
kaptam különböző iskolákba, a leghosz-
szabb ideig, ’44-ig a Mester utcai polgári 
gyakorló iskolában voltam.

Aztán jött a háború utolsó, borzasztó szakasza.

’44 decemberében érkeztek Budára az 
oroszok. A kelenföldi vasúti töltés volt a 
választóvonal, mi, Karolina útiak a német 
oldalon, a vasút másik oldalán pedig az 
oroszok voltak. Időnként a német kato-
nák bejöttek, menedéket kértek. De nem 
tehettünk semmit, hiszen ott álltam egy 
másfél éves és egy két hónapos gyerekkel, 
húgom pedig egy kilenc hónapos kislány-
nyal. Azokban a napokban az oroszok cé-
dulákat dobáltak le egy repülőgépről, hogy 
amelyik német katona önként jelentkezik, 
megmenekül, majd a fogolytáborban teljes 
ellátást kap és jó dolga lesz. Nem tudtunk 
mást csinálni, odaadtunk nekik egy ilyen 
cédulát, hogy menjenek. El is mentek, át-
ugrottak a kerítésen, egyet még itt azonnal 
lelőttek. Még mi temettük el, pár évvel ké-
sőbb megtaláltuk a dögcéduláját, elküld-
tük a szülőknek, el is jöttek meglátogatni, 
de akkor már hivatalosan exhumálták. 
 ’45 Vízkeresztkor az oroszok átjöttek, 
itt volt a Noszeda-gyár, a likőrgyár, be-
rohantak ezek a szerencsétlen éhes orosz 
katonák, kifosztották a gyárat, persze leré-
szegedtek. Ahol most az Aga utcai nevelő 
intézet van, akkor még a ciszterek rend-
háza volt. Előtte pedig egy magán bolon-
dokháza, a Ringer-intézet, ahol úgymond 
jómódú elmebetegeket és sikkasztókat 

ápoltak. Megvették a ciszterek, oda 
menekültek a családi há-

zakból a környéken 
lakók, és amikor 

ezek a részeg ka-
tonák  bemen-
tek, mindenkit 
kihajtottak, 

m i n t  a 
m a r -
h á k a t 
K e l e n -

völgybe. 
Az édes-

a ny á m é s 
a húgom is 
ott volt, mert 
o d a m e n t e k 
szentmisére, 
de nem jöttek 

v issza . 

Attól féltünk, hogy útközben lelőtték őket, 
ezért édesapám odament, megtalálta a 
húgomat, de már nem engedték vissza, őt 
is elhajtották Kelenvölgybe, ott kiutaltak 
neki egy szobát, egy ágyban aludtak hár-
man. Mikor felszabadult Buda, édesanyá-
mék hazajöttek. Amikor anyám meglátta 
a családi házat, melynek a törlesztését épp 
akkor decemberben fizették ki, meglát-
ta a bedőlt tetőt, elájult. Hóban mostuk a 
pelenkát, mert víz pár hónapig nem volt, 
a gyermekotthonból hoztuk kancsóban 
meg vödörben.

A háború után  ott folytatta, ahol abbahagyta?

Azokban a nehéz időkben mindig terhes 
voltam, mert a gyermekeim ’43, ’44, ’46, 
’48, ’52, ’54-ben születtek, és akkoriban 
csak kétszer hat hét szabadságot kaptunk. 
A Fehérvári útra voltam beosztva, főleg 
az volt a feladatunk, hogy kenyeret sze-
rezzünk az iskoláknak. Tanítás még nem 
volt, de minket állományba vettek. Aztán 
bekerültem a Bartók 141.-be, gyógytor-
nát tanítottam, de voltak testnevelő órá-
im is. Onnan a Bartók 27.-be mentem, ez 
nagyon elit beosztás volt. Ekkor tört ki a 
forradalom. Milyen az élet, a matema-
tikatanár, akit korábban mint szövőnőt 
ismertem és ismert, feljelentett engem. A 
tanácsházán volt a tárgyalás, emlékszem, 
az egész testület ott volt és mellettem ta-
núskodott. Fel is mentettek és visszahe-
lyeztek, de aztán hamar a Mezőkövesd 
utcai iskolába kerültem. Ez egy akkor 
épült új iskola volt, és onnan is mentem 
már nyugdíjba. Mint testnevelő nyugdí-
jazás után még 11 évig napközis voltam, 
nagyon szerettem. A legaranyosabb kor-
osztály a harmadik-negyedikes gyerekek, 
a lányok ugyan kezdtek nyafkák lenni, de 
a tízéves fiúk akkor a legjobban kezelhe-
tők, a  legmozgékonyabbak, azokkal min-
dent meg tudtunk csinálni. Az ünnepek 
előtt ablakot mostunk. Ha a takarítónő 
csak felnyalta a padlót, fogtuk magunkat 
és műszak után felmostuk a fél tantermet, 
és ott hagytuk a másik felét piszkosan. 
Jött reggel a takarítónő, panaszkodott 
az igazgatónak, hogy mit csinált vele a 
Melinda néni. Vasárnap is vittük őket ki-
rándulni, megnéztük például Budafokon 
a barlanglakásokat.
 Az első világháború után volt egy szer-
vezet, a Mentsd meg a gyermekeket alap, 
a nyomortelepeken dolgozott és a gyere-
keket tanította mosakodni, fogat mosni, 
kézimunkázni meg ilyesmi. Mint testne-
velő, én is bekapcsolódtam. Egy Vajk Júlia 
nevű nagyon kedves hölgy dolgozott ott, 
sok szociális munkát tanultam tőle, sőt 
tulajdonképpen a pamutiparhoz is ennek 
a révén kerültem. Hogy szociális munkát 
csináljak, ezért lettem a sport mellett gyári 
gondozónő is, mert aki eredetileg gondo-
zó volt, elvitték a háborúba ápolónőnek. 
 Később, napközis tanárként is érde-
kelt, felmértem a gyerekek szociális ál-
lapotát, ki hogy él a családjában. Vittem 
őket kirándulni, úszni munkaidőn kívül 
is. Épp a jubileumi ünnepségen mesélte 
egy kolléganőm, szintén testnevelő, nem-
rég volt egy értekezleten, ahol arról volt 
szó, hogy a fiatal testnevelőnek el kell vin-
ni a gyerekeket valamilyen versenyre. És 
akkor megkérdezte, fizetik az időt? Azt 

mondták, nem. Hát akkor nem megyek. 
Nekünk eszünkbe sem jutott volna, 

amikor tornaünnepélyeket szerve-
zett a főváros, mentünk közösen, 
az összes gyerek, együtt utaztunk 
villamossal a stadionba próbára 
és este jöttünk vissza. Eszünkbe 
jutott volna nekünk ezért pénzt 
kérni? A mai fiatal első szava az, 
hogy fizetik-e az időt vagy sem. 
Nekünk hivatásunk volt, nekik 
foglalkozásuk. 

Érez különbséget a régi és a mostani 
gyerekek között? 

Hogyne. Még a saját gyerekeimen 
és unokáimon is érzem, hogy egé-
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Dr. Kiss Istvánnak olyan hosszú a 
címlistája, hogy egyszerűen csak 
intézményvezető főorvosnak titu-
lálják  a Szent Imre Kórházban. Az 
Önkormányzat 60+ nevű új prog-
ramja az idősebbeknek szól, így sze-
repet kap benne az egészségügy is.

Mindenkihez szól ez a program, aki 
segíteni akar az egészségnevelésben.  
Sokan azt hiszik, csak az idősekre vo-
natkozik a tudatos egészségmegőrzés, 
amely a felvilágosítással kezdődik, az 
okos, értő szóval. Mára az életben töltött 
évek meghosszabbodtak, de nem mind-
egy, hogy egészségesen vagy betegségtől 
terhelten éljük meg azokat. A képhez 
ma még hozzátartozik a járókeretes, 
sántikáló, bottal járó, fájdalommal bíró 
ember. És közülük sokan még ifjabb ko-
rukban szedték össze a betegséget.

Miről lehet szó?

Többnyire gerinc- és ízületi bántalmak-
ról, bel- és nőgyógyászati bajokról, ér- 
és keringési, valamint vese- és hugyúti 
bántalmakról. Ezek egy része pedig 
fiatalkorban a helytelen életvitelből, az 
egészségtelen életmódból ered.

Az Újbuda 60+ program éppen a jobb életmi-
nőség kialakításában kezdeményező...

Nagyon figyelemre méltó az a rész, 
amely arra vonatkozik, hogy a kezde-
ményezés összefogja a már jól működő 
kulturális, sport, vagy egészségügyi 

munkálkodást, másrészt továbbiakat in-
dítson a korosztály igényei alapján. Nos, 
bár kevesen tudják, működik egy „Éljen 
140/90 alatt” mozgalom. Két év alatt csu-
pán a figyelem felkeltésével és vérnyo-
máscsökkentő gyógyszerekkel 50 ezer-
nél többen érték el a normális szintet. 
Ez egy Eger városnyi lakosságot jelent! 
Kerületünkben is szép példái vannak  
e mozgalomnak.

Van-e újabb kezdeményezésük?

Mint mondottam, már az iskolában 
gondot kell fordítani a nevelésre. Szá-
mos jó kezdeményezés tanúi lehetünk 
itt Újbudán is, de még többet kell tenni 
érte. Az orvos, az asszisztense, az ápo-
lónővérek, a gyógyszerészek hozták az 
előbbi eredményt. Januártól a Halmi 
utcai B. Braun intézet, ismertebb ne-
vén a dializis épületben létrehozzuk az 
Aesculop akadémiát, amely nem más, 
mint egy egészségügyi fórum, amelynek 
foglalkozásaira várjuk a kerület, a von-
záskörzet lakosságát. Egyelőre havonta 
egyszer, de reméljük, hogy később két-
hetente tarthatjuk eseményeinket. Nagy 
szerepe lesz mindebben a közösségi 
házaknak, könyvtáraknak, és minden 
közművelődési intézménynek, amely a 
tudatos egészségnevelés érdekében fog-
lalkozik emberekkel. Így csatlakozhat-
nak eredményesen az Újbuda 60+ prog-
ramhoz, még a gazdaságilag nehezebb 
időkben is.

(Gede)

Mozgalom a magas 
vérnyomás ellen

Éljen 140/90 alatt

Első ízben rendeztek „Emlő 
onkosebészet, onkoplasztikai 
sebészet” címmel orvosi kon-
ferenciát Magyarországon. A 
nemzetközi fórumon az emlő-
daganat gyógyításában részt-
vevő minden szakterület képvi-
selője jelen volt. A külföldi ven-
dégelőadók az onkoplasztikai 
sebészet nyugat-európai elveit 
és gyakorlatát ismertették.

Évente hétezerötszáz esetben di-
agnosztizálnak emlődaganatot 
Magyarországon. A nőknél ez a 
leggyakoribb rákos megbetegedés. 
Az esetek túlnyomó többségében 
sebészeti beavatkozásra van szük-
ség a daganatos szövetek eltávolí-
tásához, a műtétek háromnegyede 
az emlő megtartását célozza. Egy-
általán nem mindegy azonban, 
milyen életminőségben folyta-
tódik a páciensek élete a műtétet 
követően. Számos esetben csorbul 
a nőiség a torz testrész miatt, míg 
az azonnali helyreállító műtétek 
után (akár implantátummal, akár 
formázással, akár saját szövetek 
felhasználásával végzik) egészen 
más a páciens betegséghez és gyó-
gyuláshoz való viszonya. 
Mivel egyre többen járnak szűrés-
re, egyre több a korai stádiumban 
felfedezett mellrák, ami a gyógy-
ulás esélyeit növeli. Emiatt sem 
elég csupán a diagnosztikában és 
az utókezelésben fejlődni, a sebé-
szetre ugyanez igaz.
 A november végén tartott fó-
rum célja az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet az emlődaganatos műtétek 
gyakorlatában Nyugat-Európában 
bevezetett változások fontosságára. 
Ez érinti a szakmák együttműkö-
dését a műtőben, és a beteg pszichés 
hátterére való nagyobb odafigye-
lést. A külföldi előadók példáiból 
kiderül, a műtéteknél teammunka 
zajlik, amelyben sebész és plaszti-
kai sebész együtt dolgozik, hiszen a 
helyreállító műtétek a daganat eltá-

volítását követően azonnal elvégez-
hetők. A plasztikai sebész bevonása 
egyrészt az emlő helyreállítása, az 
esztétikai megjelenés javítása szem-
pontjából fontos. Másrészt viszont 
a plasztikai sebész radikálisabban 
mer a szövethez nyúlni, hiszen a 
helyreállítás, a pótlás a szakterülete. 
Természetesen a beavatkozásoknál 
elsődlegesek az onkológiai szem-
pontok, ám a plasztikai sebészet is 
jelen van mint kiegészítő szakma. 
Dr. Kelemen Péter plasztikai se-
bész, a konferencia tudományos 

főszervezője két ízben nemzetközi 
konferenciákon tanulmányozta az 
emlődaganat helyreállító műtéti 
kezelését. Minden lehetséges fóru-
mon elmondja, véleménye szerint 
a látottakhoz hasonló módon a tu-
dás integrálása, a szakmák szoros 
együttműködése, a csapatmunka 
lenne itthon is az ideális. Ez azon-
ban szemléletbeli változást igényel. 
 Elmondta, az emlőcentrumok-
ban egy helyen zajlanak a vizs-
gálatok, a műtét és az utókezelés 
is. Amellett, hogy propagálják a 
szűrés fontosságát, az onkológiai 
bizottságokban pszichológus, ge-

netikus, de még gondozónővér is 
jelen van. A műtétek előtt a team 
közösen hoz döntést. Nem vélet-
len, hogy a már új szakma ötvözi 
a sebészi és plasztikai sebészi tu-
dást. Angliában csak tavaly har-
minckilencen végeztek speciálisan  
emlősebészeti képzésen. 
 Arra a kérdésre, hogy Magyar-
országon létre lehetne-e hozni a fenti 
elvek alapján működő orvosteamre 
épülő emlőcentrumot, hasonlóan a 
nottinghami, a párizsi, a milánói, a 
glasgowi vagy a düsseldorfi centru-

mokhoz, Kelemen Péter úgy fogal-
mazott: ma még nincsenek megfe-
lelő szabályzók, de reméli, hogy ez 
lesz a jövő. Akár a Szent Imre Kór-
házon belül, ha van szakmai aka-
rat, ahol egyébként két éve kezdték, 
és azóta is végeznek onkoplasztikai  
műtéteket. 
 A nagy érdeklődéssel kísért 
fórumot dr. László Imre, a Szent 
Imre Kórház főigazgatója nyitotta 
meg, ami jelzésértékű is lehet, hi-
szen az egészségügyi intézmény 
más területen is sokszor vállal 
szakmai úttörő szerepet. 

Szeifried Adél

Műtét és életminőség
Sebészeti konferencia

Office Garden
– a környezettudatos iroda

Telefon: 327-2050

Újbudán, a Duna-parthoz közel, a Szerémi 
és Budafoki út által határolt területen az 
Újbuda Center szomszédságában található 
az épülő irodapark első ütemében, 2008 ele-
jén elkészült Office Garden irodaház, amely 
építészeti megoldásaival, környezettudatos 
technológiájával és zöld környezetével ko-
rábban nem tapasztalható módon szolgálja 
ki a jelenlegi és jövőbeli bérlőit.
 Az irodaház tervezésénél és kivitelezé-
sénél igen nagy hangsúlyt kapott a környe-
zettudatosság, és az a felismerés, hogy a  
környezettudatos épület-üzemeltetés a bér-
lők számára hatványozottan teremt értéket. 
 – Ez miben nyilvánul meg? – kérdez-
tük Szalma Pétert, a GVA Robertson vezető 
tanácsadóját, aki az épület tervezése óta 
foglalkozik az irodaparkkal, és annak bérbe-
adásával. – Igyekeztünk egy olyan épületet 
alkotni, amely fajlagosan minél kisebb szén-
dioxid kibocsátással épül meg, és üzemel. 
Az első lépés az volt, hogy olyan alaprajzot 
készítsünk, amely a piaci tapasztalatokra ala-
pozva a lehető legjobban kiszolgálja a bérlők 
igényeit. Jól osztható legyen, világos és ke-
vés kihasználatlan teret (folyosót, oszlopot, 
köríveket) tartalmazzon.  Így  egy-egy céget 
akár 10-15%-kal kisebb területen is el tudunk 
helyezni, mint a legtöbb konkurens épület; 
10-15%-kal kevesebb területet kell 
üzemeltetni (hűteni, fűteni, taka-
rítani) egy-egy bérlő kapcsán.
 A következő lépésként a be-
ruházó egy hőszivattyús, Nyu-
gat-Európában és Japánban 
igen elterjedt rendszert válasz-
tott ki. (Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy amíg a külső hőmérséklet nem 
csökken 5 °C alá, addig nem szükséges extra 
energia felhasználása a fűtéshez.)  Magas hő-, 
UV- és hangszigetelésű nyílászárók, alacsony 
fogyasztású világítótestek, külső és belső 
árnyékolás kerültek beépítésre. A vezérelv-
hez igazodva olyan anyagokat használtak, 
amelyek a cég környezetvédelmi előírásaival 
összhangban vannak, illetve részben vagy 
egészben újrahasznosított anyagokból 
készültek. Az első irodaépület elkészültét 
követően pedig 150 facsemetét ültettek el a 
területen.
 Mint megtudtuk, az irodaház saját  
energiaközponttal rendelkezik, ezért nagy-
fogyasztóként az épület üzemeltetése és a 
bérlőknek a saját irodájuk üzemeltetése is 
30 százalékkal olcsóbb villamos energiával 
történik.
 Az Office Garden háromszintes mélyga-
rázsában, ahol  350, a szokásosnál nagyobb 
méretű parkolóhely található kerékpár par-
kolókat helyeztek el , amely igen közkedvelt 
a bérlők körében. Jelenleg pedig kidolgozás 
alatt van a szelektív hulladékgyűjtés rend-
szerének bevezetése.
A Philips Magyarország, a VirusBuster, a Me-

dia Planning, a Genzyme, az A-Net és a 
GRT Group is az Office Garden mel-

lett döntött.
(x)

További információ: 

Meghívjuk Újbuda lakóit egy halászlére
Az Újbuda Terasz étterem (Étel-Park Kft.) karácsony közeledtével december 

13-án 13 órától 15 óráig az újbudai nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, lako-
soknak meleg étellel (halászlével) szeretne kedveskedni, adagonként jelképes 

összegért (100 Ft). Az így befolyt teljes bevételt jótékony célra ajánljuk fel, a 
Szent Imre Kórház Fejlesztési Alapítvány részére. 

Az akció fővédnöke: Molnár Gyula, Újbuda polgármestere

balról jobbra prof. Werner Audretsch (Düsseldorf) , Szász Tibor (tolmács), prof. 
Maurizio Nava (Milánó), dr. Tizedes György (Pécs) dr. Kelemen Péter tudomá-
nyos főszervező (Budapest)

Molnár Gyula: az ingyenes rendszer bevezetésében Újbuda az élen jár

A Fehérvári úti Rendelőintézet épüle-
tének teljes felújítása és a járóbeteg- 
ellátás korszerűsítése után újabb 
mérföldkőhöz érkezett a szolgáltató 
Gyógyír Kht.  

Mostantól a szakrendelésen kapott 
igazolások, leletek és vizsgálati ered-
mények helyett egyetlen elektronikus 
betegkarton tartalmazza az összes fon-
tos információt a páciensről és az ellá-

tásáról, ami azon nyomban a háziorvos  
számítógépén is megjelenik.
 A Fehérvári úti Rendelőintézetben 
tartott sajtótájékoztatón bejelentették: az 
elektronikus betegdokumentáció beve-

zetésével a két, eddig különálló rendszer, 
a szakellátás és a háziorvosi alapellátás 
között élő, online szakmai kapcsolat lé-
tesül. A háziorvos így azonnal hozzájut a 
praxisához tartozó beteg szakrendelésen 

igénybevett szolgáltatásainak dokumentá-
ciójához. Végh Ágnes, a Gyógyír Kht. ügy-
vezetője elmondta, eddig, amikor a beutalt 
pácienst a szakrendelőben ellátták, kapott 
egy igazolást a betegellátásról, amit vagy 
visszavitt háziorvosának, vagy elveszített. 
Így a háziorvos sok értékes információt 
nem kapott meg a vizsgálatokról. – Az új 
rendszer segítségével minden, a házban 
történt ellátás dokumentációja még aznap 
eljut a háziorvoshoz, így elkerülhetőek a 
párhuzamos kezelések, a többször felírt 
gyógyszerek, vagy a kezelések, vizsgálatok 
felesleges, újbóli elrendelése, mindez pedig 
költség megtakarítással is jár – tette hozzá 
a rendelőintézet vezetője.
 A 2004-ben a fővárostól átvett járó-
beteg-ellátási intézményrendszer intenzív 
fejlődésnek indult, ennek köszönhetően 
az újbudai lakosság egyre jobb minősé-
gű egészségügyi szolgáltatásokat vehet 
igénybe. Molnár Gyula polgármester az 
összekapcsolt informatikai adatbázis is-
mertetése kapcsán elmondta, a lakosság 
és az orvosok helyzetét is megkönnyítő 
ingyenes rendszer bevezetésében Újbuda 
az élen jár, néhány településen, kerületben 
már működnek, de csak fizetős rendsze-
rek, ahol pénzért lehet hozzájutni a több-
letadatbázishoz. A 35 millió forintba kerü-
lő fejlesztés bevezetésekor a polgármester 
máris a jövőben gondolkodik. Kiemelte, 
az igazi nagy áttörés az lesz, ha a mostani 
rendszert a kórház adatbázisával is össze 
tudják kapcsolni.

Török Dániel

Elektronikus betegkarton
Virtuális betegdokumentáció az újbudai rendelőben

Gazdagrét: a Torbágy és a Frankhegy utca közötti  szerviz úton
Őrmező: a Sparral szemben az orvosi rendelő mellett

DECEMBER 13-ÁN REGGEL 8 ÓRÁTÓL VÁRJÁK A VÁSÁRLÓKAT 

December 13-án reggel 8 órától két helyszínen, Gazdagréten 
és Őrmezőn gazdapiac várja a lakosságot. Gadácsi Miklós és 
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselők szervezé-
sében lehetőség lesz rendkívül kedvezményes áron zöldsé-
geket (burgonyát és hagymát is), gyümölcsöket vásárolni. A 
képviselők úgy gondolják, hogy a karácsony közeledtével szí-
vesen fogadják az emberek, ha lakóhelyükön, hosszas utazás 

nélkül olyan lehetőséghez jutnak, amely segít abban, hogy 
pénztárcakímélően a bevásárlás egy része könnyebb legyen. 
Fontos ez azért is, mert nagy hiányossága a két lakótelepnek 
a valódi piac, ahol közvetlenül a termelőktől lehet vásárolni. 
Ez az első alkalom, ha sikere lesz, természetesen lesz folytatás. 
A képviselők bíznak abban, hogy az itt élők megszeretik, és 
később majd várják is az ilyen lehetőségeket. 

GAZDAPIAC KÉT 
HELYSZÍNEN!
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lyen körmönfont ürüggyel is ajánlkoznak. 
Elszaporodtak ugyanis a kerületben az 
olyan bűncselekmények, amikor az elkö-
vetők különböző hatósági személyeknek 
vagy cégek képviselőinek adják ki magu-
kat, mire a hiszékeny lakók azonnal been-
gedik őket.
 Többen felvetették, hogy a körtéri ál-
lapotok a metróépítkezéstől függetlenül 
is kritikán aluliak. Sok a hajléktalan és a 
zugárus, vannak, akik autójuk csomagtar-
tóját felnyitva árulják gátlástalanul alkal-
mi portékáikat. 

 

Kovács Sándor emlékeztetett, hogy a 
’90-es évek derekán a kerületben még 
5 polgárőrség működött, ma azonban 
csak egy. Ez is oka lehet annak, hogy a 
közbiztonság érzékelhetően romlott. Szó 
esett még a fórumon a Ménesi út forgal-
mi viszonyairól, Szabó András elmond-
ta, kérni fogja az illetékeseket a egész 
Gellérthegy forgalomszabályozásának  
felülvizsgálatára.

(sz.)
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Izzó hangulatú lakossági fórumot tar-
tott Ábrahám Katalin fideszes önkor-
mányzati képviselő és Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő a Bocskai Úti 
Általános Iskolában, ahol a meghí-
vott vendég Balázs Norbert kerületi 
rendőrkapitány és Kovács Sándor, a 
közterület-felügyelet vezetője volt. 
Ugyancsak jelen volt az Önkormányzat 
két képviselője, Berkovics Gáborné és 
Fitos Péter.

A legtöbb kérdés, probléma és észrevétel 
az újonnan megnyílt Club Play nevű szó-
rakozóhellyel kapcsolatosan merült fel. A 
Karolina úton lévő diszkó csütörtök ké-
ső estétől zavarja hangerejével a környék 
nyugalmát. A hetente több alkalommal 
rendezvényt tartó, éjszakai mulatóhely 
közönsége a zajon kívül a kulturálatlan 
viselkedésével vívta ki a lakók tiltakozását. 
Parázs vitában sorolták a megjelentek az 
éjszakai nyugalmukat veszélyeztető hely-
zet megszüntetése érdekében elvárt intéz-
kedések sorát. 
 – Hogyan lehetett lakóterületen ilyet 
engedélyezni? – tette fel a kérdést az egyik 
hozzászóló. – A hétvégeken füldugóval 
próbálunk aludni, annyira hangos a zaj 
– panaszolta másikuk. – Egy éve könyör-
günk az önkormányzatnak, tegyen vala-
mit – vetette fel egy úr, – de csak az volt a 
válasz, hogy legyünk türelemmel. 
 Isten malmai, ha lassan is, de őrölnek, a 
napokban ugyanis a jegyző felfüggesztette 
a diszkó működését. Jellemző a felfokozott 
hangulatra, hogy a rendőrkapitány egy 
filmet szándékozott bemutatni, de a vita 
hevében erre nem kerülhetett sor. Balázs 
Norbert egyébként a pénz- és rendőrhi-
ányra panaszkodott, mint mondta, negy-
ven százalékkal kisebb a kerületi létszám 
a szükségesnél. A közterület-felügyelet ve-
zetője azt hangsúlyozta, mivel nemrég állt 
fel a testület, jelenleg a kiképzések foly-
nak, így még nem érzékelhetőek a lakos-
ság számára a biztonságosabb Újbudáért  
tett erőfeszítések. 
 Ezen túlmenően panasz érkezett a 
Fadrusz utca és környékének közleke-
désére, a folyamatos dugók miatt. Szá-

mos észrevételt tettek a Badacsonyi, a 
Tarcali utcában és a Bocskai úton ki-
száradt fák, elhanyagolt zöld területek 
miatt. Az elhanyagolt növényzet mi-
att a közlekedési táblák nem látszanak, 
és a közvilágítást is akadályozza a túl  
sűrű lombozat.

***

Bár számos probléma itt is fölmerült, lé-
nyegesen nyugodtabb légkörben zajlott le 
az a Himfy utcában megrendezett lakos-

sági fórum, ahol a meghívott vendégek 
ugyanazok voltak. A kerületi rendőrkapi-
tányt és a közterület-felügyelet vezetőjét a 
házigazda Szabó András önkormányzati 
és Rétvári Bence országgyűlési képviselő 
fogadta.
 Balázs Norbert rendőrkapitány főleg 
az idősebbek elővigyázatosságának fon-
tosságát hangsúlyozta, azt kérvén, hogy az 
idős, gyakran egyedül lakó polgárok sen-
kit ne engedjenek be a lakásukba, bármi-

Zajos fórum a zajról a Bocskai úton
Lakossági fórumokon a kerületi rendőrkapitány

Mint arról korábban már beszámol-
tunk, a Szemünk Fénye Bölcsőde 35 
éves fennállásának ünnepségére ellá-
togatott a miniszterelnök felesége is. 
Dobrev Klára beszélt arról, miért tartja 
fontosnak a bölcsődék fejlesztését.   
A politikus feleség mondandóját  
azonban többen többféleképpen  
értelmezték. 

XI. kerületi civil szervezetek („Asszo-
nyok a nemzeti egységért” mozgalom, 
Szentimrevárosi Kertbarát kör, Értékmeg-
őrzők Szentimrevárosi Közhasznú Egye-
sülete, Albertfalvi Keresztény Társas Kör, 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete XI. 
kerületi Szervezete) tiltakozó demonst-
rációt szerveztek Dobrev Klára bölcsőde 
látogatása kapcsán tett kijelentései miatt. 
A Polgármesteri Hivatal előtt megjelentek, 
petíciót hoztak a polgármesternek, mely-
ben kifejtik, hogy nem értenek egyet sem 
azzal a ténnyel, hogy a miniszterelnök fe-
lesége látogatást tett az ünnepségen, sem 
azzal, hogy meglátásuk szerint „ismét és 
már sokadszor arra biztatta az édesanyá-
kat, hogy menjenek vissza dolgozni, és 

adják gyermekeiket bölcsödébe, ahelyett, 
hogy a gyermekvállalást népszerűsítette 
volna”. Azonban azt is hozzáteszik, hogy 
egyetértenek azzal, hogy minden települé-
sen szükség van óvodára és bölcsődére. 
 „Azt azonban, hogy egy édesanya a 
gyermekét otthon akarja-e nevelni, vagy 
dolgozni akar és karriert csinálni, dönt-
hesse el ő maga, a jó kormány feladata az, 
hogy a feltételeket megteremtse a család 
bármilyen döntéséhez„ – áll a petíció-
ban. Az MSZP XI. kerületi nőtagozata 
közleményben utasította el a tiltakozást, 
azt hangsúlyozva, hogy Dobrev Klára 
mondandójának lényege mindössze any-
nyi volt, hogy legyen meg a nőknek a vá-
lasztás szabadsága. „Nagyszerű dolognak 
tartjuk, hogy a kerületünkben működő 
Szemünk Fénye Bölcsőde olyan szakmai 
munkát végez, amely országos viszonylat-
ban is elismerést érdemel. Megtisztelő, ha 
egy ország miniszterelnökének a felesége 
ellátogat egy olyan ünnepségre, melyen 
az elmúlt 35 év szakmai munkáját mél-
tatják szakemberek és szülők egyaránt”  
– áll a közleményben. 

VK

Tüntetés és tüntetés 
elleni tiltakozás

Petíciót adtak át az önkormányzatnak

Balázs Norbert az idősebbek elővigyázatosságának fontosságát hangsúlyozta
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Újbuda–Orosháza 40:30 

Hetven gól a rangadón

A tanulóév lezárult, most már a vizsga következik

Újbuda, új lendület

Az ÚTC nem csak az egyesületi-, hanem az amatőr- és tömegsport 
szervezését is kiemelt céljai között tartja számon

Az Újbuda TC női kézilabda csapata: (Balról-jobbra) Trufán Noémi, Mester Fanni, Kosik Adél, Skrapics Ágota, Németh Nedda, Burai Edina, Selenka Szilvia, 
Horváth Ágnes, Forgács Judit. (A képről hiányzik a két kapus, Székely Zsófia és Pethő Renáta, továbbá a keret két tagja, Hódosi Eszter és Kuti Szandra.)
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2007 novemberében alakult meg az 
Újbuda TC, mely teljesen új alapokra 
helyezte a kerület tömeg- és verseny-
sportját. Molnár Gyula polgármester-
rel az elmúlt évről, a megtett útról és a 
tervekről beszélgettünk.

 Polgármester úr, hogyan értékeli az Újbuda TC 
megalakulása óta eltelt esztendőt?

Újbuda az ország ötödik legnagyobb vá-
rosa, a fővárosban az első a kerületek kö-
zött. Nem teheti meg, hogy a sport terén 
ne mutassa meg magát. A pekingi olimpia 
tapasztalatainak birtokában kimondhat-
juk, hogy ha a magyar önkormányzatok 
nem vállaltak volna szerepet, akkor még itt 
sem tartana a magyar sport. Számoljunk! 
A magyar sport támogatása országosan 
körülbelül 11 milliárd forint. A magyar 
önkormányzatok megyei, települési szinten 
ennek mintegy kétszeresét, 20 milliárdot 
tesznek le az asztalra. Szerintem helyes volt 
az a döntés, hogy költségvetésünk 1%-át 
sportra költjük. Komoly tanulóidő volt, 
amikor egy sajátos együttműködésben a 
MAFC-cal, a Budai XI-gyel, a Lágymá-
nyosi TC-vel és még a BEAC-cal is, azaz 
patinás egyesületekkel műveltük a 
felvállalt alapsportágakat. Az 
Újbuda TC egy évvel ez-
előtti megalakulása már 
egy új fejezet. Többéves 
szándék volt, hogy 
„saját városunknak” 
legyen egy integ-
ráló egyesülete. 
Ugyanazt a pénzt, 
melyet elköltöttünk 
e sportágakra, most 
egy felületen, egysé-
gesen, jobban elosztva 
használjuk fel. 

 Milyen úton indult el az egye-
sület?

Három célt tűztünk ki az időszakban. Az 
egyik az utánpótlásbázis kiépítése, ebben 
nagyon sok tartalékunk van, hiszen szá-
mítunk a kerületben működő iskolákra és 
az utánpótlás-nevelő bázisok  összehango-
lására. Labdarúgásban, kosárlabdában, ké-
zilabdában és röplabdában gondolkodunk. 
Célunk az, hogy Újbudán mindenkinek le-
gyen meg a sportolás lehetősége. Ne legyen 
intézmény- és kapacitásprobléma, minden-
ki találja meg a sportolási lehetőséget a maga 
szintjén. Ne az határozza meg egy gyermek 
sportágválasztását, hogy az iskolai testne-
velőnek milyen az irányultsága. A második 
fontos cél, hogy az élsportban is megmutas-
suk magunkat. A realitások és nem az álom 
talaján vagyunk, ezért nem számíthatunk 
azonnal olyan fényes eredményekre, mint 
egy-két nagyváros Magyarországon.  Elő-
ször letesszük a névjegyünket: ez a labda-
rúgásban, kosárlabdában és kézilabdában 
már szépen sikerült. Az idő igazolta azt a 
koncepciót, hogy alakuljunk meg egy szű-
kebb szakosztályi struktúrával, négy labda-
játékkal, tenisszel és tömegsporttal. A mai 
magyar sport legnagyobb baja az, hogy a 
nagy egyesületek minden sportágban meg-
jelennek, így egyes szakosztályokra nem 
jut elég pénz. Azt a nyugat-európai mo-
dellt sem tudom támogatni, hogy egy-egy 
egyesület csak egy sportágat céloz meg. A 
struktúra tekintetében megítélésem szerint 
jó formát választottunk. A labdarúgás-
ban 2007 nyarán elindított, NB II-es Vác-

Újbuda LTC közös formáció fontos 
közös vállalkozás volt.

 Ezt a konstrukciót folytatják a későbbiekben?

Nem kívánjuk folytatni, e szakmai kap-
csolatból a maximumot hoztuk ki. Egy 
speciális feladatra adtunk választ, meg-
látásom szerint sikerrel. Jeleztem is a váci 
polgármester kollégának és vezetőknek, 
hogy ezt az átmeneti időszakot a bajnoki 
év végén lezárjuk, NB III-as csapatunkat 
létrehozva, önálló útra léptünk.

 Az Újbuda név már ismert országos szinten?

A sporttal foglalkozók felfigyeltek ránk, 
ez pozitív dolog. Tudomásul kell vennünk, 
hogy Magyarországon döntő a labdarúgás 
a sportban. Elég, ha az ember fellapozza 
a sportlapot, az oldalak fele a fociról szól. 
A labdarúgást nem szabad és nem is lehet 
megkerülni. Szolid építkezést kezdünk el, 
az egészen fiatal korosztálytól kezdve, pél-
dául a Kelen SC, volt LTC és a megszűnt 
Erőmű-bázis egyesítésével széles alapok-
ra helyezzük az utánpótlást a kerületben. 
Ehhez igazodik a kispálya és iskolai udvar 
építési-korszerűsítési programunk is. Az 
iskolai testnevelést egyre inkább ide kell 
közelíteni. Ma az NB III-as felnőtt lab-

darúgás szintje az, amit fel tudunk 
vállalni. Ezen akkor változ-

tatunk, ha e sportág mellé 
fel tudunk sorakoztatni 

komolyabb szponzo-
rokat. 

   Kézilabda, kosárlab-
da és a röplabda?

Bár nincs akkora 
médiaértékük, mint 
a labdarúgásnak, 

de igen értékesnek 
tartom e csapatsport-

ágakat. Két nagy múltú 
egyesületet vettünk át. 

Kézilabdában 2007 őszén ke-
rült hozzánk az akkor NB I-es Óbu-

dai Goldberger női csapata, mely mára 
teljesen Újbuda TC lett. Reméljük jövőre 
ismét a bajnokság első osztályában játszik. 
Kosárlabdában is egy első osztályból ki-
esett csapatot, a MAFC-ot vettünk át. Ré-
gi vágyam, hogy férfi kosárlabdában Bu-
dapest ismét bajnokesélyes legyen. Vidéki 
városok csapatai játsszák a döntőt, közben 
az ország ötöde Budapesten él. Röplabdás 
lányaink az NB II Keleti-csoportjában 
szépen helytállnak. 

 Mi újság a teniszsport terén Újbudán?

A tenisz a legspeciálisabb területünk. Te-
mesvári Andrea szakosztályvezetővel úgy 
gondolkozunk, hogy ennek a tipikusan 
egyéni sportágnak az utánpótlásbázisát 
építsük ki. Szeretnénk, ha neve lenne en-
nek a szakmai műhelynek, nem bármiféle 
bajnoki cím vágya hajt minket.

 Mi a harmadik fontos cél?

A szabadidősport. A futóversenyek, tö-
megsportesemények, az augusztus 20-i 
kupa és más amatőr sporttornák. Úgy lá-
tom, e téren jó irányba haladunk. Biztos 
vagyok benne, hogy a kerületnek vannak 
még tartalékai.

 Miként áll a finanszírozás?

Elvi döntés, hogy költségvetésünk 1%-át 
sportra különítsük el. Ez annak idején 200 
millió volt. Az ÚTC esetében óvatosab-
ban indultunk el. 158 milliót adtunk négy 
részletben, melyből a szakosztályokat, az 
élsportot és utánpótlás-nevelést kell mű-

ködtetnie, ill.etve a rendezvényeket finan-
szíroznia. A kísérleti éven túl vagyunk, el-
képzelhető, hogy emeljük a keretet. Most 
beszéltem a mintegy 115 ezres lélekszámú 
Nyíregyháza polgármester asszonyával, 
aki elmondta, hogy 900 milliót költenek 
sportra. Igen meglepődtem, de tudni kell, 
hogy nekik komoly intézményhálózatuk 
van. Így például uszoda, sportcsarnok, 
melyet működtetni kell. Azt az alapelvet 
határoztam meg az ÚTC elnökségi ülé-
sén feladatként, hogy akkor lehet tartani 
az önkormányzati éves támogatást, ha 
elég szponzort találunk. Érvényesüljön 
ezen a téren a vállalkozói lokálpatriotiz-
mus. Minden forint közpénz mellé egy 
forint szponzori pénzt kell találni. Nem 
lehet tartósan közpénzből finanszírozni a 
sportot. Különösen most, amikor a köz-
alkalmazottaknak bérkompenzációt kell 
találnunk, és amikor a szociális ellátásra is 
a korábbinál több pénzt kell fordítanunk. 

 De beszéljünk még az intézményi hálózatról.  

Az Újbuda TC megmaradásának záloga 
a stabil intézményi háttér. Kell egy meg-
felelő infrastruktúrájú sportcentrum a 
labdajátékoknak és a tömegsportrendez-
vényeknek. Itt három opciói van: a Tüske 
Csarnok, a Mérnök utcai ELTE-sporttelep 
és a kőérberki Sportmax. Szakmai szem-
pontból az utóbbi a leginkább alkalmas, 
de sajnos a költségei elég magasak. Más-
részt kell egy labdarúgóközpont, ahol az 
NB III-as csapatunk otthonra lel, és van 
lehetőség a továbblépésre is. Tucatnyi pá-
lya szűnt meg a rendszerváltozás óta, de az 
utolsók között megmaradt a Kelen SC. Ha 
kulturált együttműködés jön létre a Kelen 
SC-vel, akkor a labdarúgás helyére kerül 
Újbudán. Meg kell érteni, hogy aggoda-
lom van a Kelen SC-ben az önállóságukat 
illetően. De azt látom, hogy a korosztályi 
struktúrák összeegyeztethetők. Ha pedig 
a személyes ügyek rendezhetők, akkor 
az Önkormányzat képes arra, hogy egy 
olyan sportcentrumot építsen ki itt, amely 
kielégíti az újbudai labdarúgás minősé-
gi igényeit. A kőérberki Sportmax és a 
kelenvölgyi labdarúgóközpont együtt ké-
pezhetik az Újbuda TC jövőjét, de termé-
szetesen mindkettőnek nyitva kell lennie a 
lakossági szabadidősport számára is. 

 Hogyan összegezné a távlati célokat?

Idővel az NB II-ig feljutó labdarúgást, sta-
bilan első osztályú női kézilabdát és férfi 
kosárlabdát, illetve az első osztályt meg-
célzó röplabdát szeretnék. Minél több te-
hetséges teniszversenyzőt, és éves szinten 
4–6 tömegsportrendezvényt, melynek 
jelentős mozgósító ereje van. Olyan ren-
dezvényekre gondolok, melyről beszélnek 
a kerület határán túl is.

 Hogy állunk a csarnokokkal? Ennyi sportágnak 
hogy tudunk helyt adni a serdülőktől a felnőt-
tekig? Mi lesz a MAFC-csarnok sorsa?

A MAFC-csarnokról tudjuk, hogy az 
egyetem meghozta a döntését: árulják azt 
a Hauszmann Alajos utcai területet, ahol 
a csarnok fekszik, sajnos nem sport, ha-
nem ingatlanfejlesztési célra. Úgy vélem, 
hogy mielőbb ki kell váltanunk ennek a 
csarnoknak az eddig felvállalt sportfelada-
tait a magunk eszközeivel. Első lépésben 
megoldásként a Sportmax csarnokát látom 
megoldásnak. A Tüske Csarnokot távoli 
és nehezen megvalósítható megoldásnak 
látom. Úgy látom, hogy a piac már eldön-
tötte ennek a sorsát, és ha meg lehetne ezt 
csinálni, már rég jelentkezett 

volna vállalkozó. Második helyre a Mérnök 
utcai ELTE-sportcentrumot helyeztem. 
Megfogalmaztam az egyetem vezetése felé, 
hogy az ottani nem szabványméretű pá-
lya helyére – ez volt a régi GAMMA-pálya 
– építhető lenne egy sportcsarnok, bár ha a 
Sportmaxszal sikerülne jó megállapodást 
kötni, akkor bátran félretenném ezt az el-
képzelést. A következő fél évben választ kell 
kapnunk a Kelentől és a Sportmaxtól is az 
együttműködést illetően.  

 A Nagykikinda utcai sportiskolai tornacsarnok 
terve hogyan áll?

Az egy másik minőség és más anyagi 
konstrukció. Olyan dinamikusan fejlő-
dik a most már Újbudai Grosics Gyula 
Sport Általános Iskola, hogy ez a kon-
cepcióba bele kell, hogy férjen. Bele is fér. 
De térjünk vissza a nyári pekingi olimpia 
tanulságaihoz. Úgy látom, hogy van né-
hány zseni a magyar sportban és mögötte 
igen nagy űr (leszámítva a vízilabdát). Mi 
ebből az utánpótlás-nevelés fontosságát 
szűrtük le fő tanulságként. Szándékaink 
között szerepel egy sportudvar-felújítá-
si program. A Bikszádi utcai sportiskola 
esetében többről is szó van, ide egy edző-
sportcsarnokot tudok elképzelni gyer-
meksport és utánpótlás-nevelés céljára. A 
sportudvarprogram kapcsán egy dolgot 
le kell szögezni: ez nem azt jelenti, hogy 
minden iskolába műfüves pályát terve-
zünk. Egy másfél milliárdos programot el 
is fogadtunk, és ha a testület készen van, 
akkor 3 éven át 500-500 millió forintot 

költünk az oktatási intézmények sport-
infrastruktúrájának modernizálására. A 
„minden sportág régiónként” elvet valljuk 
Újbudán, tehát Őrmezőn vagy Kelenföl-
dön az Újbuda TC által preferált sport-
ágakat kellene egyformán művelni. Bár 
világos, hogy egyes sportágak egyesületi 
edzései konkrét helyekhez köthetők a ke-
rületben, de a régióelvvel a sporttevékeny-
ség egyenletes terítésére kívánok utalni. 
Kifejezetten tetszik nekem az előbbiekhez 
jól kapcsolódó sportiskolai röplabda után-
pótlás-nevelő program. 

 Hogy állunk a vízisportokkal, a Lágymányosi-
öböl kajakosaival-kenusaival? 

A kajak-kenu nálam már-már az előszo-
bában van. Olyan sportág, amelynek van 
kerületi múltja. Szeretnénk őket integrál-
ni, segíteni: ez a Lágymányosi Spartacus 
SE. Már eddig is adtunk nekik támoga-
tást. De figyelnünk kell egyes sportágak 
változásait, szabályozásait, például a ka-
jak-kenu váltó bejövetelét. Tudomásul kell 
vennünk, hogy néhány tradicionálisan 
magyar sportág nemzetközi szinten is 
szponzorproblémákkal küzd. Sajnos, bár-
mennyire is szeretjük, a 29 olimpiai sport-
ágból a végén kullog a nézettség szem-
pontjából. De azért figyelünk rá.

 Egy mondatban hogyan összegezné az Újbuda 
TC jelen állapotát és a 2009-es évet?

Újbuda, új lendület. A tanulóév lezárult, 
most már a vizsga következik.

Vendégh Zsolt

Kézilabdában ritka, gólokban gaz-
dag mérkőzést vívott egymással 
november utolsó szombatján az 
NB I/B. Keleti-csoportjának első két 
helyén álló csapata. 

Az Újbuda TC lányai egy hete Hajdúná-
náson 25:21-es eredménnyel győztek, és 
igen értékes két ponttal térhettek haza. 
Most a MAFC Gabányi László sport-
csarnoka volt a helyszín, az ellenfél az 
Orosháza. Az előmérkőzésen Sellei Zol-
tán edző ifjúsági csapata hatgólos győ-
zelmet aratott, és ez megadta a kellemes 
alaphangulatot, így igazán bizakodva 
néztünk a találkozó elé. 
 Az első néhány percben megijesz-
tettek minket, hiszen 2:4-et mutatott az 
eredményjelző, de változott a játék, és 
lassan, de biztosan felőrölték a vendégek 
ellenállását. A félidő közepén már 15:8-
as előnyünk volt. Sikerült semlegesíteni 
az orosháziak bal szélre és az átlövések-
re épített támadójátékát. A félidő már 
kilencgólos előnyt mutatott, a második 
részben az előnyt biztosan tartották a 
lányok, és tízgólos győzelmet arattak. 
Szép kapusteljesítményt mutatott Szé-
kely Zsófia és Pethő Renáta, míg Forgács 

Judit kreatív és harcos kapura fordulá-
sokkal, Burai Edina egyenletes szélsőjá-
tékával és átlövéseivel tűnt ki. 
 – Ma ismét jól játszott az egész 
csapat, mindenkinek volt egy szép és 
egyedi felvillanása. Ami a kívülállónak 
is feltűnt, hogy igazán átgondolt és ha-
tékony volt a védekezés. Dacára annak, 
hogy gólzáporos, már-már kosárlabda 
eredményekre emlékeztető mérkőzést 
láthattak a nézők – összegezte e szom-
bat estét Vladár László, az Újbuda TC 
ügyvezető alelnöke.
 Tíz forduló után 5 ponttal megug-
rott a mezőnytől az Újbuda TC, még-
hozzá úgy, hogy eggyel kevesebb mér-
kőzést játszott. Biztató, hogy teljesít-
ményben a felnőttekkel együtt halad az 
ifjúsági és serdülő csapat is, és ez adhatja 
meg a minőségi előrelépés hátterét. 
 Az év utolsó itthoni záró mérkő-
zése december 13-án 17 órakor lesz, az 
ellenfél a Szeged-Dorozsma-Algyő KSE 
csapata lesz. Reméljük, minél többen 
látogatnak ki erre a mérkőzésre, ahol 
újbudai őszi bajnokot avathatunk!
 Hajrá Újbuda! Hajrá Goli!

Vendégh Zsolt
Újbuda TC
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Egy éve, a XI. kerületi Bogdánfy utcában kez-
dődött a Budai Duna-parti Főgyűjtőcsatorna 
építése, majd tavasszal a kivitelezés a budai 
alsó rakparton folytatódott tovább. Nyáron 
újabb rakpartszakaszok váltak munkaterü-
letté egészen a II. kerületi Zsigmond térig. A 
két végpont között 2009 nyarára épül meg a 
megközelítőleg 7 km hosszúságú szennyvíz-
gyűjtő csatorna, amely a jövőben a középső 
budai területek körülbelül kétharmad részé-
nek szennyvizét gyűjti össze és eljuttatja a ke-
lenföldi átemelő telepre. Innen a Duna medre 
alatt kiépített csővezetékeken keresztül jut a 
szennyvíz a Csepel-szigeten épülő Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító Telepre. Jelenleg a 
Budán keletkező szennyvízmennyiség zöme 
biológiai tisztítás nélkül, közvetlenül a Duná-
ba folyik, azonban a beruházásnak köszönhe-
tően 2009 második felétől megszűnik a jelen-
legi környezetterhelő állapot!

XI. kerületi munkák
A főgyűjtőcsatorna északi irányból, gravi-
tációs úton gyűjti össze és vezeti dél felé a 
szennyvizet, ezért a csatorna átmérője itt, a 

Jó ütemben épül 
a Duna-parti Főgyűjtőcsatorna, 
hamarosan újra közlekedhetünk 
a budai alsó rakparton
XI. kerületi szakaszon a legnagyobb, 2,2 mé-
ter, tehát egy felnőtt ember állva is kényelme-
sen elférne benne.
A főgyűjtőcsatorna első, 460 méteres sza-
kasza a Bogdánfy utcában épült meg 2008 
április végére, ezután a kivitelezés az Irinyi 
József utca alatt folytatódott. Itt nem kellett 
megbontani a talajt a csatorna teljes hosszá-
ban, mert a terület alkalmas volt arra, hogy 
úgynevezett csősajtolásos technológiával 
helyezzék el a csatorna-elemeket a földfel-
szín alá. Az eljárás nagy előnye, hogy nem 
kellett lezárni és felbontani az útburkolatot, 
csupán egy ideiglenes aknát építettek az Iri-
nyi utca és a Karinthy Frigyes utca sarkán. 8 
méteres mélységben ebből az aknából fúrták 
be egymás után a csöveket a talajba, amelyek 
a budai alsó rakpartra, a Petőfi híd mellé ér-
keztek meg. Júniustól innen haladt tovább a 
csatornaépítés észak felé, nyílt árkos feltárás-
sal. November végére az Erzsébet hídig lefek-
tették a csatorna összes elemét, mintegy 770 
db csövet, így körülbelül 1800 méter hossz-
ban elkészült a főgyűjtőcsatorna. 
A csatornaépítés részeként a Bertalan Lajos 
utcánál, az alsó rakpartra vezető lehajtó sáv 
mellett egy átemelő műtárgy és egy árvíz-
védelmi zsilip is készült. Jövő tavasszal a Mű-
egyetem környékén (a Lágymányosi utcában, 
a Stoczek utcában, a Műegyetem rakparton), 
a Szent Gellért rakparton, valamint a Rudas 
Fürdőnél mellékcsatornákat is építenek.
A beruházás Újbudát érintő munkái hamaro-

san befejeződnek. Már épül az új útburkolat 
a Petőfi híd és az Erzsébet híd között, és a ter-
vek szerint 2009 januárjától újra lehet közle-
kedni a budai alsó rakparton a Lágymányosi 
hídtól egészen a Margit hídig.

Főgyűjtőcsatorna építés az 
I. és a II. kerületben, a Duna 
mentén
Az Erzsébet hídtól a II. kerületi Zsigmond tér-
ing a főgyűjtőcsatorna nyomvonala részben 
az alsó, részben a felső rakpart alatt vezet. 
A Lánchídnál, az alsó rakpart alatt ugyanis 
évtizedekkel ezelőtt megépült egy kb. 500 
méter hosszú csatornaszakasz, amelyet fel-
újítanak, majd beépítik az új főgyűjtőbe. Az 
újonnan épülő csatornaszakaszok a felső 
rakpart alatt épülnek, olyan technológiával, 
amely lehetővé teszi, hogy a földfelszínt ne 
kelljen megbontani ezen a hosszú szakaszon, 
csak néhány aknát kellett építeni az eljárás-
hoz. Azonban a kapcsolódó munkák miatt 
számos rakpart-menti utcában tapasztalható 
munkavégzés, és ezzel együtt időszakos for-
galomkorlátozás is.
A Margit híd környezetében augusztus óta 
zajlnak a rakpartszélesítés előkészítő munkái. 
Mintegy 1200 méteres szakaszon, átlagosan 
6 méterrel kiszélesítik az alsó rakpartot a folyó 
felé (a forgalmi sávok száma nem nő), és 1,5 
méterrel megemelik a szintjét, hogy a főgyűj-

A Duna-parti szennyvízcsatorna építése  
a Petőfi hídnál

Hatalmas csőelemekből készült a főgyűjtőcsatorna 
az Irinyi József utcánál

tőcsatorna megfelelő takarása biztosítható 
legyen. Az átalakítás lehetővé teszi, hogy az 
észak-budai területek forgalmának egy része 
ezután az alsó rakparton haladhasson, hiszen 
a nehéztehergépjárművek is elférnek majd a 
Margit híd alatt. Jövő év második felében az 
Üstökös utcánál egy új közlekedési csomó-
pontot is kialakítanak, melynek részeként új 
le- és felhajtó sávok épülnek majd az alsó és 
felső rakpart között. 

(x)
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ALBERTFALVA KÖZÖSSÉGI HÁZ:
Hétfő 10–14 óra között: sakk-, kár-
tyaklub (sakkmester koordinálásával 
10–12 között), kedd 14–15 óra között: 
gyógytorna, szerda 10–14 óra között: 
sakk-, kártyaklub, csütörtök 10–14 
óra között: sakk-, kártyaklub (bridzs 
oktatóval 10–12 között), péntek 10–
14 óra között: sakk-, kártyaklub.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ:
Hétfő 15–16 óra között: gyógytor-
na, kedd 15–19 óra között: sakk, 
szerda 15–19 óra között: kártya, 
csütörtök 15–19 óra között: sakk

A közösségi házak 60+ 
programjainak órarendje

“KÉT MOLNÁR” KERESKEDELMI KFT.  
– TAPÉTA BOLT, tapéta szaküzlet, 
Fehérvári út 86., tapétákra – 5% 
kedvezmény
“PÉ-PÉ”  VILLAMOSSÁGI KÖZKERESETI 
TÁRSASÁG – „PÉ-PÉ” VILLAMOSSÁGI 
SZAKÜZLET, világítás, villanyszere-
lés, Bartók Béla út 86., 5% kedvez-
mény az összes termékre
5-SEBESSÉG BT. – ZITA BUTIK, hasz-
náltruha üzlet Bartók Béla út, 106-
110. „B” épület fszt. 10 % kedvez-
mény az összes termékre
AGÁTA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTA-
TÓ BT. – BUDA PLAZA ÉTTEREM, me-
legkonyhás vendéglátás, étterem, 
büfé, Budafoki út 111. 5% kedvez-
mény az összes termékre
AIR-96 KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁ-
TÓ BT. – TERIKE CSEMEGE, élelmiszer 
Etele út  22. 10 % kedvezmény az 
összes termékre (kivéve dohány-
áruk és BKV-jegyek )
AIR-96 KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁ-
TÓ BT. – TERIKE VEGYIÁRU, vegyi áru 
Etele út  20. 10 % kedvezmény az 
összes termékre (kivéve dohány-
áruk és BKV-jegyek)”
AKKU-ELEM KFT. GP MÁRKABOLT – AK-
KU-ELEM ÜZLET, akkumulátor szak-
üzlet Bocskai út 21. (fszt. 3). 10 % 
kedvezmény az összes termékre
ANI-PAPÍR ‘89 KKT. PAPÍR-ÍRÓSZER-
BOLT, papír, írószer, Törökugrató u. 
20. papír-írószer-teljes termékkör 
-10%, nyomtatvány -10% (kivétel: 
filmelőhívás, tintapatron, nyom-
dai munkák és bélyegzőkészítés)
AQUALING KFT. AQUALING KFT. – ME-
DENCE ÁRUHÁZ, medencék, kiegé-
szítők, Fehérvári út 120. 10% ked-
vezmény az összes termékre
ART-DRESS KFT. – HASZNÁLTCIKK-KE-
RESKEDÉS, használtcikk-kereskedés 
Karinthy Frigyes út 24. 10% ked-
vezmény az összes termékre, kivé-
ve az akciós termékeket!
ÁSZ BT. – VEGYESIPARCIKK-ÜZLET, ve-
gyesiparcikk üzlet (villanyszerelési 
kellékek, irodai kellékek, bútorok) 
Fehérvári út 116. 5% kedvezmény 
az összes termékre
A-Z BUDA COPYCAT KFT. – COPYCAT 
FÉNYMÁSOLÓSZALON, fénymásolás, 
digitális nyomtatás, egyéb irodai 
szolgáltatás, Bartók Béla út 16. 10% 
kedvezmény az összes termékre
B Á N K Y  T I B O R N É  –  W W W .
GYERMEKVARAZS.COM különböző 
gyermekjátékok csomagküldő 
szolgálata. 10% kedvezmény a 
www.gyermekvarazs.com oldalon 
található összes termékre
BENIX BT. – LAKHSMI TERMÉSZET-
GYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS SZALON, 
természetgyógyászat, egészség 
Vásárhelyi Pál u. 12. A 20% ked-
vezmény az összes termékre  vo-
natkozik”
BÉLA ÉS TÁRSA KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ KFT. – VÍZ, GÁZ, FŰTÉS 
SZERELVÉNYBOLT, építési anyagok 
és szaniteráruk boltja (víz, gáz, 
fűtés) Kelenvölgyi Határsor 3. Ka-
zánok és alkotórészei, klímák, vil-
lanybojlerek -5%, további fel nem 
sorolt termékekre -10%
BG+BG BT. Hagyományos, LCD és  
Plazma TV készülékek, távirányí-
tók, videók, stb. javítása Tűzkő u. 
4. 10% kedvezmény az összes ter-
mékre
BUDAKONTUR 2000. KERESKEDELMI ÉS 
SZOLGÁLTATÓ BT. – MAJORANNA ÉTEL-

BÁR, melegkonyhás vendéglátás, 
étterem, büfé Bartók Béla út 59. 5% 
kedvezmény az összes termékre
BUDAŐRSI KISKERT ÁRUHÁZ KFT. Me-
zőgazdasági, kertészeti szaküzlet 
Budaörsi út 1092/5. Hrsz. (Virág-
piac mellet). 5% kedvezmény az 
összes termékre
BULÁTH ÉS TÁRSA KFT. – VIRSLI STAND, 
melegkonyhás vendéglátás, étte-
rem, büfé. Ulászló és Bukarest u. 
sarok ételek, sütemények, üdítők, 
kávé, ásványvíz -5%”
CARPFANATIC HORGÁSZBOLT KFT. 
– CARPFANATIC HORGÁSZBOLT, hor-
gász szaküzlet. Bocskai út 23-25. 
15% kedvezmény az összes ter-
mékre
CONCORDE HOLDING ZRT. Telekom-
munikációs cikkek üzlete, Daróci 
u. 1–3. sz. 5% kedvezmény az ösz-
szes termékre
CROMAX KFT. Gépjármű alkatrészek 
és tartozékok üzlete Fehérvári út 
168-178. 5% kedvezmény az összes 
termékre
CSER KIADÓ KFT. – CSER KIADÓ KÖNY-
VESBOLT, Ulászló u. 8. 20% kedvez-
mény az összes termékre
DEK A-MARKET ÉLELMISZER KE-
RESKEDELMI KFT. – DEKA MARKET 
ÉLELMISZER ÜZLET, élelmiszer 
Októberhuszonharmadika u 29. 
Élelmiszerek, vegyi áruk (kivétel: 
alkoholos italok, dohányáru, újsá-
gok) a kedvezmény naponta 06–20 
óráig érvényes
DIROPTIKA KFT. – DIRAMERJÁN OPTI-
KA, optikai szaküzlet (szemüvegek, 
keretek, stb.) Bercsényi u. 3. 10% 
kedvezmény az összes termékre 
(kivétel SZTK keretek)
DIROPTIKA KFT. – DIRAMERJÁN OPTI-
KA, optikai szaküzlet (szemüvegek, 
keretek, stb.) Fehérvári út 12. (IV. 
em Szemészet). 10% kedvezmény 
az összes termékre (kivétel SZTK 
keretek)
DOKUPRINT KERESKEDELMI ÉS SZOL-
GÁLTATÓ KFT. – DOKUPRINT KFT. PAPÍR 
-ÍRÓSZER, papír, írószer Etele út 32/
b Nyomtató patronok (tintasuga-
ras és lézertoner ) -5%
D’ORO 92 KERESKEDELMI KFT. – GEL-
LÉRT ÁLLATPATIKA ÉS ÜZLET, állat-
eledel, állatgyógyászat Ménesi út 
2. 10% kedvezmény az összes ter-
mékre
EGYTÁL KFT. – EGYTÁL KIFŐZDE, büfé 
melegkonyhás vendéglátás, ét-
terem, büfé Budafoki út 111-113. 
reggeli kínálat, levesek, főzelékek 
körettel, desszertek, 2 fogásos napi 
menü -10%
ELAFORG 2000 KFT. – AUTÓALKATRÉSZ 
ÜZLET, autóalkatrész üzlet Regős u. 
2. 10% kedvezmény az összes ter-
mékre
EUROFITNESS 2002 KFT. – FŐZELÉKFA-
LÓ ÉTTEREM, melegkonyhás vendég-
látás, étterem, büfé Bartók Béla út 
43-47. 10% az összes főzelék árából 
és 5 % összes egyéb étel és ital 
FAKÓ IMRÉNÉ – ÖTVÖS, ARANY, ÉKSZER 
ÜZLET, Elek u. 18. 30% kedvezmény 
az összes termékre
FANTHA GYÖRGYNÉ – MESTER SZABÓ-
SÁG, szabóság, Irinyi J. u. 21. 10% 
kedvezmény az összes termékre
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ KHT. – FONÓ 
BUDAI ZENEHÁZ, kiállítások, kon-
certek, zenei CD-k és könyvek 
árusítása” Sztregova u. 3. Belépője-
gyek saját rendezvényeikre -20%

FOTODIGITALL FÉNYKÉPÉSZETI ÉS KE-
RESKEDELMI KFT. – FOTEX FOTÓ, fotó, 
optika, Októberhuszonharmadika 
u 9. Analóg és digitális fotószol-
gáltatás -15%, fotó-optikai cikkek 
-5%”
FRANKIA KFT (MEDIANO THERMAL 
CAMPING) – MEDIANO THERMAL CAM-
PING, üdülés, pihenés, 7300 Fürdő 
u. 8. 10% kedvezmény az összes 
termékre 
FRISS BRIÓS KFT. – PÉKÁRÚ MINTABOLT 
1. SZ., élelmiszer Bartók Béla 29. 5% 
kedvezmény az összes pékárura
FRISS BRIÓS KFT. – PÉKÁRÚ MINTA-
BOLT 2. SZ., élelmiszer, Szerémi sor 
4158/16 hrsz. ép. 5% kedvezmény 
az összes pékárura

FRISS BRIÓS KFT. – PÉKÁRÚ MINTA-
BOLT 3. SZ., élelmiszer Kosztolányi 
Dezső tér 5. 5% kedvezmény az 
összes pékárura
GROLL NYOMDA BT. – ÉKSZERÜZLET, 
ékszerüzlet, Bartók Béla út 53. 
Ezüst éskszerek -20%, kövek -10%
HARMÓNIA ÉLETREFORM KÖZPONT 
KFT – HARMÓNIA ÉLETREFORM 
KÖZPONT, természetgyógyászat, 
Vegyész u. 10. Állapotfelmé-
rés, 90 perces masszázs, Chi gép 
kezelés,Biorezonanciás vizsgálat 
-15%
HERMES ÁFÉSZ HERMES – KERTÉSZ-
BOLT, kertészeti üzlet, Bartók Béla 
út 66. 5% kedvezmény az összes 
termékre
HOFER ERZSÉBET KATALIN, bőrkabát-
ok, irhabundák javítása, átszabása, 
Bartók Béla út 115. 10% kedvez-
mény az összes szolgáltatásra vo-
natkozik
INDIGO COMPUTER BT. – INDIGO COM-
PUTER, számítástechnikai szaküz-
let, Móricz Zsigmond körtér 3/b, 
nyomtató, plotter javításra/bevizs-
gálásra, számítógép szervizelésre/
bevizsgálásra, szakértői vélemény-
re, termékekre -5% (kivétel akciós, 
leértékelt, értékcsökkent, outlet, 
újraforgalm. termékekre)
INTERIMPORT-ORIENT KFT. – ORIENT 
SZŐNYEGHÁZ, szőnyeg szaküzlet, 

Bartók Béla út 20. 10% kedvez-
mény az összes termékre 
JÁNOSI LÁSZLÓ GÁBOR – ÁLLATELEDEL 
ÉS FELSZERELÉS ÜZLET, állateledel és 
felszerelés, Bartók Béla út 87. 5% 
kedvezmény az összes termékre
JÁNOSI LÁSZLÓ GÁBOR ZÖLDSÉG – 
GYÜMÖLCS ÜZLET, zöldség, gymölcs, 
vegyes, Bukarest u. 5. Fszt 4. 5% 
kedvezmény az összes termékre
KÁNTOR ZOLTÁN – ZÖLD PONT KERÉK-
PÁRÜZLET, sport, hobby, Bartók Béla 
út  21. szerviz és munkadíjak -15%
KILOMÉTER KERESKEDELMI ÉS SZOL-
GÁLTATÓ BT. – LAKÁS ÉS IRODABÚTOR, 
bútor, iroda és lakberendezés, Ete-
le út 73. Fszt. 5% kedvezmény az 
összes termékre

KIS MOBILVILÁG 2001 BT. – KIS MOBIL-
VILÁG MOBILTELEFONOK, kiegészí-
tők szaküzlete, Kosztolányi Dezső 
tér 4. mobiltelefon készülék és tar-
tozékok -10%
KÓSA LÁSZLÓNÉ – LÁTSZERÉSZ, opti-
kai szaküzlet (szemüvegek, kere-
tek, stb.), Bartók Béla 86. 10% ked-
vezmény az összes termékre
KOVÁCS ERZSÉBET – TINA SZÉPSÉG-
SZALON, szépségápolás, kozmetika, 
Fraknó u. 6/a. 10% kedvezmény az 
összes termékre 
KOZA HOLDING KFT. – KOZA KÉPKERET, 
képkeretezés, Budafoki út 43. 10% 
kedvezmény az összes termékre 
LACZÓ JÓZSEFNÉ – BÉE - ÜZLETLÁNC, 
élelmiszer, vegyeskereskedés, Al-
bert u. 13. 5% kedvezmény az ösz-
szes termékre 
LÉVAI BT. – OPTIKAI SZAKÜZLET, 
(szemüvegek, keretek stb.), Bocs-
kai út 23–25. Új szemüveg készíté-
sénél -10%
MAGZET VAGYONVÉDELMI BT. – MAGZET 
BETÖRÉSVÉDELEM,  bemutatóterem, 
betörésvédelem, Hamzsabégi út 
32. Szolgáltatás és tanácsadás -5%, 
egyéb termék -15%
MAGYAROS KENYÉR SÜTŐIPARI KFT. – 
PÉKÁRU MINTABOLT, élelmiszer, Fe-
hérvári út - Mérnök u. sarok. 10% 
kedvezmény csak a pékárura 
MAGYAROS KENYÉR SÜTŐIPARI KFT. 

– PÉKÁRU MINTABOLT, élelmiszer, 
Gazdagréti tér 1782. 10% kedvez-
mény csak a pékárura
MAGYAROS KENYÉR SÜTŐIPARI KFT. 
– PÉKÁRU MINTABOLT, élelmiszer 
Menyecske–Kérő u. sarok. 10% 
kedvezmény csak a pékárura 
MAY ÉS TSA KER. ÉS SZOLG. KFT. – HAL-
LÓKÉSZÜLÉK SZALON, hallókészülé-
kek szaküzlete, Bartók Béla út 35. 
5% kedvezmény az összes termékre
MAYER GÁBOR - RAKÉTA PAVILON 
BÜFÉ, melegkonyhás vendéglátás, 
étterem, büfé, Jubileum park. 10% 
kedvezmény az összes termékre, 
de kizárólag a kedvezményezett 
fogyasztására
MEDELKON BT. – KELEN - COLOR, fes-
ték, vegyi áru szaküzlet, Duránci 
u. 17. Festékek, poráruk, háztartási 
vegyi áru, illatszer, papír-írószer, 
kreatív, hobby termékek, izzó-
elem -8%
MENYECSKE 21 KFT., élelmiszer, Me-
nyecske u. 21. 10% kedvezmény az 
összes termékre (kivéve: fixáras 
dohányáruk)
MENYECSKE 21 KFT., élelmiszer, (nyi-
tás: 2009. január 1-én), Kaptárkő 
u. 1. 10% kedvezmény az összes 
termékre (kivéve: fixáras dohány-
áruk)
MESZLÉNYI EMESE  HAJSTÚDIÓ, fod-
rász, műköröm, pedikűr, Fehérvá-
ri út  137. Manikűr, pedikűr, láb- és 
kézmasszázs -5%
MNH AUTÓ KFT. – GELLÉRT ABC, Élel-
miszer, Budafoki út 5.-7. 10% 
kedvezmény az összes termékre 
(kivétel: dohányáruk, újság, tele-
fonfeltöltés)
MOUNTY KFT. – MOUNTY KERÉKPÁR 
SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ, sport, hob-
by, Etele út 71. 5 % kedvezmény az 
összes termékre
NAGY ANDRÁS – A JTÓMENTÉS, 
LZERKEZETI ÉS LAKATOS MUNKÁK, 
ajtómentés, szerkezeti és lakatos 
munkák, Frankhegy u. 12. 5% 
kedvezmény az összes termékre 
NAPSUGÁR-SAROK BT. – BIOGYÓGY-
NÖVÉNY BOLT PI-VÍZ, természetgyóg
yászat,egészség, Csikihegyek u. 26.  
5% kedvezmény az összes termékre 
NAPSUGÁR-SAROK BT. – QUANTUM 
WELLNESS, TERMÉSZETGYÓGY. REN-
DELŐ, természetgyógyászat, egész-
ség, Nagyszalonta u. 14/a. 10% 
kedvezmény az összes termékre/
szolgáltatásra
NAPSUGÁR-SAROK BT. QUANTUM 
WELLNESS BIOBOLT PI-VÍZ, termész
etgyógyászat,egészség, Nagysza-
lonta u. 14/a. 10% kedvezmény az 
összes termékre/szolgáltatásra
NEDÜ MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKE-
ZET – SOMOGYI TIBOR PINCÉSZETÉNEK 
MINTABOLTJA, borszaküzlet, Hu-
nyadi J. u. 19. (Savoya park). 5% 
kedvezmény az összes termékre
NET KFT. – SZÁMÍTÁSTECHNIKA, Rét-
köz u. 18. 5% kedvezmény az ösz-
szes termékre 
PADIPE BŐRÁRU KÉSZÍTŐ ÉS KERES-
KEDŐ KFT., cipő, bőráru szaküzlet, 
Bartók Béla út 50. 5% minden ci-
pőre (kivéve leárazott)
PALÁGYI SPEDITAX BETÉTI TÁRSASÁG – 
AUTÓALKATRÉSZ ÉS KERÉKPÁRÜZLET, 
szerviz, autóalkatrész és kerékpár 
üzlet, Bartók Béla út 99. 10% ked-
vezmény az összes termékre
PULT KÖNYVTERJESZTŐ ÉS KERESKE-
DELMI KFT. – ANIMA KÖNYVESBOLT, 

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ:
Hétfő 13–18 óra között: asztalite-
nisz, kedd 14–16 óra között: kár-
tya, sakk (sakkmester koordiná-
lásával), társasjátékklub, csütör-
tök 12–13 óra között: gyógytorna
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ:
Hétfő 10–16 óra között: kártya- és 
sakkklub, szerda 12–16 óra kö-
zött: kártya- és sakkklub, csütör-
tök 14–15 óra között: gyógytorna, 
péntek 14–16 óra között: kártya- 
és sakkklub (sakkmester koordi-
nálásával 12–14 óra között)

Ebben a hónapban közösség-
fejlesztők keresik meg három 
városrész – Lágymányos, Gaz-
dagrét, Albertfalva – időseit, 
hogy interjúk során feltérké-
pezzék egy-egy szomszédság 
életét, valamint megtalálják 
azokat, akik kedvet éreznek 
ahhoz, hogy önkéntesként 
egyfajta „motorjai” legyenek 
a kerületi 60+ programnak.

A városrészeknél kisebb egysé-
gekben, szomszédságokban ter-
vezik a közösségfejlesztést a 60+ 

program alkotói. A néhány utcát 
érintő területeken az emberek jó 
része, ha máshogyan nem is, de 
látásból ismeri egymást. Egy-egy 
szomszédság idősebb korosztá-
lyából kerülhetnek ki azok, akik 
szeretnének a szűkebb környeze-
tükért tenni. 
 Az idősebb korosztály aktivi-
zálásával az egész helyi közösség 
fejlesztését is szeretnék elindítani. 
Hiszik, hogy a 60, 70, 80, akár 90 
évesek nem feltétlenül csak és ki-
zárólag „ellátandó öregek”, hanem 
rengeteg olyan erőforrással ren-

delkezhetnek (szabadidő, tudás, 
tapasztalat, helyismeret, részvétel 
önkéntes tevékenységekben, a kö-
zösség iránti elköteleződés), ame-
lyeket lakóhelyük érdekében szíve-
sen mozgósítanak.
 Ezért a következő lépcső az 
aktív időskorúak megtalálása, 
bevonása a helyi közösségeket 
fejlesztő „munkába”. A közösség-
fejlesztő sosem válik a folyamat 
irányítójává, inkább abban segít, 
hogy az képessé váljon az össze-
tartozás megélésére, majd a közös 
tevékenységekre, élményekre. A 

Aktív szépkorúak kerestetnek!

könyvesbolt, Hunyadi J. u. 19. 
(Savoya park). 5% kedvezmény az 
összes termékre
RECOVER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL-
TATÓ KFT. – AKAI MÁRKASZERVÍZ, Té-
tényi út 67/a Javítási díj -10%
S AND H KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL-
TATÓ BT. – SCHOLL REFERENCIAÜZLET, 
cipő, bőráru szaküzlet, Villányi út 
74. Scholl cipők -10%, Scholl papu-
csok -5%
SECURET GOLD BIZTONSÁGI SZOLG. 
KFT. – SECURET BIZTONSÁGVÉDELMI 
CENTRUM, betörésvédelem, Bazsa-
likom u. 24. Telegard vagyonvéd. 
táv. -10%, bizt.rendszerek kiépítése 
távfelügyelettel -15%, bizt.rendsze-
rek kiépítése távfelügy. nélkül -8%, 
GPRS adó (távfelügyelethez) -10% 
és 6 havi részletfiz. Kedvezmény
SZÁMIR KFT, papír, írószer, nyom-
tatvány, ajándék, gyermekkönyv, 
számítástechnikai kellékek, Csiki-
hegyek u. 18. 10% kedvezmény az 
összes termékre 
SZEM-PONT 2008 KFT. – SZEM 
-  P O N T  O P T I K A ,  o p t i k a i 
szaküzlet(szemüvegek, keretek, 
stb.), Fehérvári út 168 - 178. 10% 
kedvezmény az összes termékre 
(kivétel akciós termékek)
SZENT IMRE ANTIKVÁRIUM KFT., an-
tikvárium, Bartók Béla út 25. 20% 
kedvezmény az összes termékre
SZERVIZ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁL-
TATÓ KFT. – PHILIPS ÉS BOSCH KÖZ-
PONTI MÁRKASZERVÍZ, PHILIPS és 
BOSCH termékek központi már-
kaszervize, Karinthy Frigyesút 15. 
Minden javítás -5% 
TAN-TÁRS TANKÖNYVKERESKEDÉS 
KFT. – HOLIKON KÖNYVESBOLT, köny-
vesbolt, Zenta u. 5. A Holnap ki-
adó minden kiadványára -30%
TEDDY ÉPVEGYKER KFT., festék, vegyi 
áru. Tétényi út 37. 10% kedvez-
mény az összes termékre (kivétel: 
akciós termékek)
TÉTÉNY-ÉPSZER KFT., régi tárgyak 
(pl. kitüntetések, érmek) kereske-
dése, Regős u. 8. Könyv, kitüntetés, 
érem, stb. -10%
TISZ-VISZ KFT., egyéb személyi- és 
háztartási cikk javító műhely, Fe-
hérvári út 89-95. 10% kedvezmény 
az összes termékre
TÖLGYVÁRI KERESKEDELMI ÉS SZOL-
GÁLTATÓ KFT. – ANIKÓ MINŐSÉGI 
HASZNÁLTRUHA ÜZLET, használtru-
ha üzlet, Fehérvári út 44. 10% ked-
vezmény az összes termékre
TÖRÖK-MÉZ KERESKEDELMI BT. – 
CAMPARI CAFÉ, vendéglátás, kávézó, 
Tippan u 2. 10% kedvezmény az 
összes termékre 
TÜSI ÉS TÁRSA KFT. – ÉKSZERÜZLET, 
Fehérvári út 17. 10% kedvezmény 
az összes termékre
TÜSI ÉS TÁRSA KFT. – ÓRA -ÉKSZER ÜZ-
LET, Bartók Béla út 53. 10% kedvez-
mény az összes termékre 
UNICO SERVICES TANÁCSADÓ ÉS SZOL-
GÁLTATÓ KFT. – PAPAYA ÉTTEREM ÉS 
KIWI KÁVÉZÓ, melegkonyhás ven-
déglátás, étterem, büfé, Bocskai út 
134-146. 5% kedvezmény az összes 
termékre (kivétel a napi kedvez-
ményes menü)
VARRÓ ISTVÁN VILMOSNÉ – RUHA-
SZERVÍZ, ruhajavítás, Budafoki út 
16–18. 15% kedvezmény az összes 
termékre 
VG-TRADE IPARI ÉS KERESKEDELMI 
KFT. – ZÁR, SZERSZÁM, CSAVAR SZAK-
ÜZLET, zár, szerszám, vasáru szak-
üzlet, Etele út 26. 5% kedvezmény 
az összes termékre 
VILLNET KERESKEDELMI BETÉTI TÁR-
SASÁG – VILLAMOSSÁGI ÉS BARKÁCS-
BOLT, villamossági és barkácsbolt, 
Karolina út 17. 5% kedvezmény az 
összes termékre 
ZÁRKIRÁLY BT. – ZÁR, SZERSZÁM, 
VASÁRU SZAKÜZLETE, Fehérvári út 
24. 10% kedvezmény az összes 
termékre

helyi közösségek aktivizálásában, 
a belső erőforrások felszínre hozá-
sában külső, bátorító, segítő szerep 
jut a fejlesztőknek, miközben az 
igazi főszereplők mindvégig a he-
lyi lakosok maradnak.
 A 60+ program nem csupán 
az egy környéken élő időseket 
hozza össze, de a korosztályok kö-
zötti kapcsolatot is erősíti. Egymás 
megismerésével ugyanis kiderül; 
mindenki adhat és kaphat, pusz-
tán nyitottnak, érdeklődőnek kell 
lenni hozzá.

Sz. A.

A 60+ kedvezménykártya 
már december 8-ától használható!

Az Újbuda 60+ program kedvezménykártyát december 
8-ától lehet használni. A kártya kedvezményes vásárlásra 
jogosít minden olyan újbudai üzletben, ahol az „Idősbarát 
Vállalkozás – Újbuda” matrica látható. A programban részt-
vevő vállalkozások száma immár több mint 100, de a lista 
folyamatosan bővül. A kedvezménykártya ingyenes, és min-
den XI. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező személy 
kaphat, aki betöltötte a 60. életévét. A kedvezménykártyákat 
egy igénylő adatlap kitöltésével, 2008. november 17. óta le-
het kérelmezni, az önkormányzati ügyfélszolgálatokon.
További információ: telefon: 06-1-372-3450, személyesen: XI. 
Zsombolyai utca 4. épület recepció (Újbuda 60+ infópont)
internet: www.ujbuda.hu/60plusz
e-mail: 60plusz@ujbuda.hu

A 60+ kártyát elfogadó üzletek és szolgáltatók aktuális listája 
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KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  
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
Bikszádi u. 11–15. 
JANUÁR 8-ÁIG Az iskola tanulóinak 
„Karácsony” című kiállítása.

ARTALAKULÁS GALÉRIA 
Brassó út 91.
DECEMBERBEN Karátson Gábor Kossuth- és 
Munkácsy-díjas festőművész Akvarellek 
a Szent Lukács írása szerint való 
Evangéliumhoz c. kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. HÉTFŐ 18.00 Tajcsi. SZERDA 18.00 
Alakformáló tréning. JANUÁR 9-ÉIG Kalmár 
János szobrászművész Lélekhelyzetek című 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig.

BUDAI KLUB GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
DECEMBER 10. 18.00 Pállay József festőmű-
vész kiállításának megnyitója.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
DECEMBER 11. – 2009. JANUÁR 2. A XXIV. 
Vizuális Művészeti Hónap festészet és tűzzo-
mánc pályázatának kiállítása.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
FEBRUÁR 7-ÉIG Paizs Goebel Jenő „Kilátás egy 
budai ablakból citromokkal” című kiállítása.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Böröcz Petra Arcok című kiállítása.

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13.  
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412  

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

tenger. DECEMBER 16. 19.00 Viscount 
Orgonakoncertek. 
DECEMBER 20. 19.00 Classic Times.

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

DECEMBER 10. 19.00 Heltai Jenő: Amerikai 
párbaj. A Tarka Színpad előadása. DECEMBER 
11. 11.00 Tappancsfal avatás, 17.00 Idősek 
és nagycsaládosok karácsonya. Karácsonyi 
Tarkaságok – a Tarka Színpad előadása.

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

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30  
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Szülés utáni formába hozó torna. 
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607

DECEMBER 20. 19.00 Előkarácsonyi este. 
Fellépők: Prescsák Zita, Földes Tamás, Szabó 
P. Szilveszter.

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

DECEMBER 10. 18.00 Ásványbarátkör. 
Mikroásványok. DECEMBER 12. Tudományos 
előadás. Pszichoterápiás Egyesület. DECEMBER 
15. 18.00 Gombászklub. Évbúcsúztató dia- és 
digitáliskép parádé. DECEMBER 19. 18.00 
Törpenyúlklub. Klubnap, évadzáró.
Kiállítás:
Öveges József-Emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
 

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK17.00 
Biztos Sziklaklub. Játékos foglalkozás tizenéve-
seknek. VASÁRNAP 10.00, 17.00 Istentisztelet. 
SZEPTEMBER 27. 9.30 Árvaházi találkozó, mely-
re az 1922–50 között kerületünkben működő 

DECEMBER 16. 18.00 Khamoro cigánytánc-
tanfolyam, 20.00 Bittner Meenakshi Dóra 
dél-indiai táncestje. DECEMBER 18. 20.00 
Csángó táncház – a Somos együttessel, 20.00 
Menedék – egy este világzenével és vizuális 
élményekkel – Jalalu Kalvert Nelson és ven-
dégművészei. DECEMBER 19. 20.00 Mezőségi 
karácsonyi bál. DECEMBER 20. 20.00 Nossa 
lemezbemutató koncert. DECEMBER 21. 19.00 
Tangó Bál. Gyermek- és családi program
HÉTFŐ 9.00 Fióka foglalkoztató – ovi-előké-
szítő foglalkozás, 16.30 Bölcs bagoly – isko-
la-előkészítő SZERDA 16.30, 17.30 Ringató 
zeneóvoda. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató.
DECEMBER 11. 18.30 Kisapám Klub – leendő, 
kezdő és haladó apukák részére. DECEMBER 
13. 11.00 Kiskarácsony-Nagykarácsony a 
Kolompos zenekarral. DECEMBER 20. 17.00 
Kolompos családi mulatság.

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

DECEMBER 12. 19.00 A Csürrentő együttes tánc-
háza. DECEMBER 13. 8.00–13.00  
Babaruhabörze. DECEMBER 14. 9.00–17.00  
Karácsony MÁSKÉPP, esélyegyenlőségi 
karácsonyi vásár. DECEMBER 14. 16.00, 17.15 
karácsonyi gyermekbalett. 
DECEMBER 17. 19.30 Fonó koncert. 
DECEMBER 20. 19.00 A Sültü együttes táncháza, 
20.00 Muzsikás karácsony. 
DECEMBER 21. 10.00 Gyermek Muzsikás kará-
csony. DECEMBER 22. 17.00 A „Muzsika világa” 
az FMH zeneovijába és zeneiskola előkészítő-
jébe járó gyerekek évadvégi hangszerismereti 
bemutatója.

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

DECEMBER 20. 10.00 Civil karácsony – bábelő-
adás, kézműves-foglalkozás a gyerekeknek.

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

DECEMBER 21.17.00 Vasárnapi házimuzsika.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

DECEMBER 13. 18.30 Fellép a „Capo di tutti i 
capi” Kamarakórus. Elhangzik Halmos: Szent 
Erzsébet-mise, Mozart, Halmos művek, a 
szentmise utáni hangversenyen Praeteorius, 
Kodály, Farkas, Bárdos adventi és karácsonyi 
kórusművei.

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

DECEMBER 13. 19.00 Empty Pubs: Végtelen 

Baptista Árvaház még élő, volt növendékei 
kaptak meghívást.
OKTÓBER 5. 16.00 kerületi gyermekklub.

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

SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, 
művészet, szótárak stb.). 
Központ: XI. Karinthy F. út 5., Tel.: 06/30/954-1094

HÉTFŐ 17.15–18.45 Fokozatos út a 
Megvilágosodáshoz (előadássorozat).
KEDD 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok 
(meditáció), 17.00 Az éber tudatosság alkal-
mazása a segítésben (gyakorlati útmutató 
segítőknek és segítséget elfogadóknak), 18.45 
Haladás a mahájána úton (tanítás, beszélgetés 
a buddhizmus együttérzést és bölcsességet 
hirdető útjáról). CSÜTÖRTÖK reggel 6.15–7.30 
Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció).
JÚNIUS 6. 17.30 Bevezetés a buddhista 
szimbológiába. JÚNIUS 7. 9.00 Kreatív órák 
(Közös barkácsolás, alkotás – segítséggel).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

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

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT- PLÉBÁNIA 
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

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

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
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 párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
DECEMBER 12. 19.00 Jövőre Veled ugyanitt. 
DECEMBER 13. 19.00 Liliom. DECEMBER 15. 
19.00 Kállóy Molnár Péter és Hrutka Róbert 
koncertje.
Gyermekelőadás:
DECEMBER 10. 10.00, 14.30 A hétfejű tündér.
DECEMBER 12., 13. 11.00 Micimackó 
– Nyilvános főpróba. DECEMBER 17. 10.00, 
14.30 Micimackó – Bemutató.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
DECEMBER 6. 19.00 ŐRÜLT nők ketrece.
DECEMBER 7. 15.00 Tanner John házassága.
DECEMBER 11. 19.00 Lerajzolom percek alatt 
– Koltai Róbert zenés kabaréja. 
DECEMBER 14. 14.30 Dollárpapa.
DECEMBER 19. 19.00 Tanner John házassága.
DECEMBER 20. 19.00 Dominó.
Gyermekelőadás:
DECEMBER 7. 10.30 Ezüstmackó.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
DECEMBER 10. 20.00 Tünet Együttes: Buddha 
szomorú. DECEMBER 11., 12. 22.00 Szputnyik 

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. 
Nyitva: KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig. 
Csoportokat is szívesen látnak előzetes beje-
lentkezés alapján.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
DECEMBER 17-ÉIG A Gazdagréti Ötök 
Festőcsoport kiállítása. A tárlat megtekinthe-
tő hétköznapokon 10 –20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4. 
DECEMBERBEN Szöllőssy Enikő szobrászmű-
vész és Kovács-Gombos Gábor festőművész 
adventi tárlata.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
DECEMBER 17-ÉIG Matkócsik András film-
operatőr Művészek és művésznők; valamint 
vadvirágok, nimfácskák és rózsák című fotó-
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap 
15–18 óráig. DECEMBER 19. 18.00 Séday Éva 
festőművész kiállításának megnyitója. A 
tárlat megtekinthető JANUÁR 21-ÉIG hétköz-
nap 15–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
JANUÁR 6-ÁIG A WWM Művészeti Stúdió 
Adventi Utazás c. kiállítása. A tárlat megtekint-
hető hétköznap 9–23, hét végén 10–22 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5.
JANUÁR 12-ÁIG Homoki Anikó üvegművész 
„Áttetsző, mint egy látomás” című kiállítása. 
A tárlat megtekinthető hivatali időben.

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

BIBLIA-HÁZ 
Bertalan L. u. 21.

DECEMBER 20. 15.00 Kiben bízhatunk? – Milyen 
valójában a Biblia Istene?

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

DECEMBER 10. 18.00 Művészet közelről IV. 
Magdalena Abakanowicz. DECEMBER 12. 
Szabadegyetem. 17.00 Andrássy Gyula, 18.30 
Jézus születése. DECEMBER 14. 10.00 Családi va-
sárnap. „Betlehemi éj”, kézműves-foglalkozás.
DECEMBER 14. 10.00–18.00 Kortárs amatőr mű-
vészeti vásár. DECEMBER 18. 17.30 Reneszánsz 
filmklub. Korda Sándor: VIII. Henrik magánélete, 
Mc. Guigan: Ördögi színjáték. DECEMBER 22., 
23.  9.00–13.00 Kezeslábas szünidei programok 
– környezetvédelemről gyerekeknek. 

FARKASRÉTI ÁLT. ISK. KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

DECEMBER 17. 18.00 Farkasréti Esték. Vendég: 
dr. Hegedűs Loránt református püspök.

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

DECEMBER 10., 17. 18.00 Tánctanulás kezdő 
és haladó csoportban, 20.00 Mezőségi 
táncház – a Tükrös együttessel. DECEMBER 
11. 18.30 Kisapám Klub – leendő, kezdő és 
haladó apukáknak, 20.00 Csángó táncház 
– a Fanfara Complexa együttessel. DECEMBER 
13. 20.00 Nagy László: Medvezsoltár vers- és 
táncszínház. DECEMBER 15. 18.30 Budai Tangó 
– tánctanítás Budai Lászlóval.

SZÍNHÁZAK

Hajózási Társaság: Bérháztörténetek 0.1
DECEMBER 13., 14. 20.00 Ágens és Társulata: 
Ira – düh. Bemutató. DECEMBER 15., 16. 20.00 
Fehér Ferenc: Sirzamanze. DECEMBER 19., 
20. 20.00 Pataky Klári: Basta cosí!  Bemutató. 
DECEMBER 19., 20. 22.00 Szputnyik Hajózási 
Társaság: Bérháztörténetek 0.1 
DECEMBER 22. 20.00 Az Ismeretlen kutatása 
– improvizációs alkotóműhely, Téri Gáspár/
Samu Bence/Papp Gábor/Nagy Ágoston: 
TESTIdegen, Vadas Zsófia Tamara: Átjáró.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
DECEMBER 12. 19.00 Ionesco: Victims of 
Duty/A kötelesség oltárán. Nyilvános főpróba 
(angol nyelvű ea.). DECEMBER 13. 19.00 
Ionesco: Victims of Duty/A kötelesség oltárán. 
Bemutató (angol nyelvű ea.). DECEMBER 14. 
19.00 Ionesco: Victims of Duty/A kötelesség 
oltárán. (angol nyelvű ea.). DECEMBER 18., 
19., 20. 19.00 Rejtő: A tizennégy karátos autó.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
DECEMBER 10. 20.00 Kókai János Társulat: 
Kívül tágasabb.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 
18.30 Házas- és szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. 
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
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, 10.1-
5, 11.30, 19.00. SZERDA  9.30  Baba-Mama 
kör (Szent István-ház), 18.30  Placid atya 
katekézise (Templom), 19.30 Katekumenátus 
(Szent István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal 
házasok beszélgetése (Szent István-ház). 
SZOMBAT 6.30  órai szentmisében Laudes, 
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál. 
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00  Szeniorklub 
(Szent Imre-ház).
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30  
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és 
papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 
7.00  Szentolvasót ima. 
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30  Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00  Szentmise 
Plébániánk betegeiért, szenvedőiért. 
DECEMBER 14. Advent 3. vasárnapja. 10.15 
Monteverdi: In illo tempore – Szt. Imre-kórus.
DECEMBER 21. Advent 4. vasárnapja.
DECEMBER 24. Urunk születésének vigiliája. 
15.00 Pásztorjáték, 16.00  Vigilia-mise, 23.30 
Schütz: Magnificat – Szt. Imre-kórus, 24.00 
Éjféli szentmise.
Kiállítás
DECEMBER 18.–JANUÁR 18. Betlehemi jászol 
kiállítás a Vajdahunyad várban.

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

DECEMBER 11. 20.00 Special Providence, ven-
dég: Barabás Lőrinc, MC Sena, Csongor Bálint, 
Tilk Máté (Subscribe), előzenekar: 
Beat Therapy. 
DECEMBER 12. 22.00 Monkey6 pres. Boys Noize 
(BNR Berlin), Fine Cut Bodies (Chi Recordings), 
Sikztah (Mecca, Pwrmngmnt, Sikztah.com), 
Bergi & Svindler (Monkey6).
DECEMBER 13. 22.00 Bladerunnaz pres: DJ 
Storm (Metalheadz), Bal (Bladerunnaz, 
Different Drum, Brand:Nu) , Statik (Beatpoint).
DECEMBER 14. 14.00 Borsodi Zenei Fesztiválok 
Tehetségkutató, vendég: Blind Myself.
DECEMBER 15. 21.00 A38 Karácsony – A38 
Állózenekar koncertje. A belépés ingyenes.
DECEMBER 18. 22.00 Deck Attack pres: 
Herbaliser (UK/K7!) live, dj Infragandhi,  
dj Cyborg Templar.  
DECEMBER 19. 22.00 DJ Bootsie Quartet le-
mezbemutató, DJ Cam (FR), Suhaid, visuals: 
Kemuri & Kiégő Izzók. 
DECEMBER 20. 22.00 Analogue pres.: Dylan 
Rhymes (UK), Crez-Skeam, Pryus-Psyon. 
DECEMBER 21. 18.30 Chanuka 5769 - Fellegini 
KlezmerGipsy & Said & Polnauer Flóra, előtte: 
gyerekprogram: Szalóki Ágival és ünnepi 
gyertyagyújtás. DECEMBER 23. 21.00 Aurora, 
Kretens, Elit Osztag.

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

DECEMBER 14. 10.30 A Hébe Hóba Banda 
koncertje.

1222 Budapest, Borkő u. 12.
Tel./Fax: 424-0429
www.bakosfa.hu

NYITVATARTÁS:
HÉTFŐTŐL-SZOMBATIG 8–20-ig

BARKÁCSÁRUHÁZ
Asztalos üzem - éllezárás

Faáru - lapszabászat
Zár - lakat - vasalás

Kulcsmásolás - házhozszállítás
Csiszolástechnika - gépek - szerszámok

Pácok - lakkok - olajok - méhviaszok

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY
környezeti hatásvizsgálati eljárás befejezéséről

A Proform Ingatlanbefektetési Zrt.-nek – az 
ATLAS Innoglobe Tervező és Szolgáltató Kft. 
útján benyújtott – kérelmére lefolytatott elő-
zetes vizsgálatban a Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a KTVF: 37448-12/2008. számú 
határozatában megállapította, hogy a
Budapest XI. ker. Bogyó utca , 3384 hrsz.-ú in-
gatlanon a BOGYÓ UTCA IRODAPARK megne-
vezésű beruházásnak  JELENTŐS KÖRNYEZETI 
HATÁSA NINCS, ezért kiadta a továbbtervezés 
szempontjait részletező határozatot.
A határozat teljes szövege a KDV-KTVF hon-
lapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu Archív 
hírek 2008. november 18.) és ügyfélfogadási 
időben a Zöld Pont irodáján (Bp., VII. Nagydió-
fa u. 11.), illetve a Polgármesteri Hivatal Fő-
építészi Irodáján (Zsombolyai út 5. II. emelet 
211. szoba) december 10-éig tekinthető meg.

dr. Filipsz Andrea, jegyző

Szeretettel meghívjuk a Hemingway Dumaszínház rendkívüli kará-
csonyi előadására december 20. 20:00 óra. Fellépők: Csenki Attila; 
Mogács Dániel; Szupkav Viktor. Belépőt a következő címen válthat: 
Budapest, 1113 Kosztolányi D. tér 2. www.hemingway-etterem.hu; 
www.jegymester.hu; tel.: 3810522
LEPJE MEG ISMERŐSÉT KARÁCSONYRA 2009-ES ÉVAD-
RA SZÓLÓ HEMINGWAY DUMASZÍNHÁZ UTALVÁNNYAL, 
amelynek értéke 7500 forint. Az utalvány tartalmazza a belépőt, egy 
pohár pezsgőt és egy három fogásos menüt.  
A részletekről érdeklődjön a 381-0522-es telefonszámon.

DUMASZÍNHÁZ
Rendkívüli előadás december 20-án

www.ujbuda.hu
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Ezen a napon történt – december 10.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 1988-
ban Szemes Mari színésznő. 1959-ben 
egy munkásasszonyt alakított ebben a 
filmben (R, A). 14. Így kezdődik min-
den regény! 15. Gépet összeállít. 16. Bud 
Spencer formálta felügyelő. 17. Patron ré-
sze! 19. Üzemanyagtartály. 20. Üzlet. 21. 
Divatmagazin. 23. Morzehang. 24. Víziál-
lat. 25. Aján Tamás. 26. Titkon kifigyel. 28. 
Tenger, olasz földrajzi nevekben (MARE). 
29. Vissza: női énekhang. 30. Kitart páros 
betűi. 31. Csepel egyik fele! 32. Támadás. 
34. Stroncium vegyjele. 36. Sámson kedve-
se, az angoloknál. 39. Északi nép. 40. Szen-
vedély. 42. 1990-ben ezen a napon hunyt 
el Kovács Károly színész. Ezt a szerepet 
játszotta „Madách: Az ember tragédiájá”-
ban. 44. Nobélium és oxigén vegyjele. 45. 
Főétkezés. 47. Kikacag. 49. Vas megyei 
község. 50. Átfúrt. 52. Induló egynemű 
betűi. 53. A német ábécé utolsó betűje. 55. 
Elszab páratlan betűi. 56. Egykori dél-ame-
rikai uralkodó. 58. Ezen a napon született 
1923-ban Andaházi Margit színésznő. Ez 
volt a szerepe „Gorkij: Éjjeli menedék-
hely”-ében. 60. Tildy Zoltán. 61. Angol fa. 
62. Román autójelzés. 63. Oltalmazá. 64. 
Vörösmarty költeménye. 65. Andaházi 
Margit egy másik szerepe „O’Neill: Hosz-
szú út az éjszakába” c. színművében. 67. 
Doktrína. 68. Ereklye. 70. Zeneszerszámot 
beállít. 72. Vásári befejezés! 73. 1822-ben 
ezen a napon született César Franck or-
gonista, zeneszerző. Legismertebb rövid 
darabjainak egyike ez a motetta (S, C).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1895-ben Tanner Ilona (írói nevén Tö-
rök Sophie), Babits Mihály felesége. 

1940-ben adta ki ezt a verseskötetét (É, 
T, D). 2. Vadgalamb. 3. Kiejtett betű. 4. 
Némán nézető! 5. Nobel-díjas ír író, költő 
(William Butler). 6. Jegyzetelni. 7. Albán 
pénz. 8. Sertéslak. 9. Tőzsdeügynök. 10. 
Szín. 11. A távolabbit. 12. Kodály Zoltán. 
13. 1892-ben ezen a napon született 
Komlós Aladár író, költő. 1921-ben je-
lent meg első önálló verseskötete (V, L, 
T). 18. Becézett női név. 20. Barnásfekete 
színű, nemfémes vegyi elem. 22. Árusít. 
24. Csicseriborsó fasírt, eredetileg arab 
étel. 25. Körültekintő. 27. Rövid női név. 
28. Ezen a napon született 1913-ban Ta-
kács Paula operaénekesnő. „Erkel: Bánk 
bán”-jában ezt a szerepet alakította nagy 
sikerrel. 29. Festőművész (Mór). 31. Igen 
apró, népiesen. 33. Oda-vissza: vágóesz-
köz. 35. Feladvány. 37. Folytonossági hi-
ány. 38. Hélium és vanádium vegyjele. 41. 
Búzamérték. 43. Mohammad … Pahlavi, 
Irán utolsó sahja. 46. Orosz helyeslés. 48. 
Házfedél. 51. Egy Heves megyei település 
lakója. 54. Kézben fog. 57. Genus. 58. Nor-
végia, norvégül. 59. Tülök anyaga. 61. Ka-
tonai szállítóoszlop. 62. Rendfokozat. 64. 
Épületszárny.65. Sziget az Ír-tengerben. 
66. Nagyol, de csak félig! 69. Maléter Pál. 
70. Feltéve. 71. Római 51.  
BEKÜLDENDŐ: Vízsz. 1., 42., 58., 65., 73., függ. 
1., 13. és 28. A 22. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Sziget 
és tenger, A mester, Erdélyi kastély, Tün-
dérszép leány, Budapesti tavasz, Amazon”. 
A 22.  SZÁM   NYERTESE: Emőke Máté, 1118 
Budapest, Csíki-hegyek u. NYEREMÉNY: SU-
ZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Buda-
pest, Kondorosi út 5/A. Tel.: 464-7000.

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 anyagi megtorpanása 
után lassan kezdenek rendbe jönni pénz-
ügyei. Bizony, karácsony előtt ennek ideje is 
volt, mert már december közepén nekikezd 
az ajándékok megvásárlásának. A Kos jegy 
amúgy is nagylelkűségéről ismert, és idén is 
valami széppel és különlegessel akarja meg-
lepni szeretteit. Egy családtag figyelmezteti 
egy hibájára, amit vonakodik elismerni. Ha 
az illető előtt nem is, de ha őszinte önmagá-
hoz, később be kell látnia, ebben a témában 
kicsit változtathatna. December 13-a után 
a Hold fogyatkozó fázisba lép, ami jó le-
hetőségeket teremt ahhoz, hogy levessünk 
néhány rossz szokást.

december 8.–december 21.
HOROSZKÓP

Ennek a kéthetes ciklusnak az első hete egy 
megkönnyebbült érzéssel kezdődik, ugyan-
is egy kissé hosszúra nyúlt hivatalos ügyet 
sikerül lezárnia. A jegy hölgy szülötteinek 
most amúgy is sok energiára lesz szükségük, 
mert az ünnepek előtt változtatni szeretné-
nek környezetükön. Ez nagyobb munka lesz, 
mint a szokásos karácsonyi nagytakarítás, 
de örömmel fognak hozzá, akkor is, ha csa-
ládjuk nem osztja a lelkesedést. A Hold 9-én 
és 10-én vonul át égi útján a jegyén, ami kü-
lönösen kedvező két nap lesz minden új el-
határozáshoz. Tervezzen bátran, mert most 
ereje is lesz, hogy céljait megvalósítsa.

Több bolygó még most is a jegyével szem-
közt vonul át, ami változatlanul kissé fe-
szültebb hangulatot eredményez. Ám sze-
rencsére most már nem fog többet vállalni, 
mint amennyit el is tud végezni, és így át 
tud tekinteni teendőin. December közepétől 
már a következő évi terveken töri a fejét. Ha 
van valami merész ötlete, egyelőre ne ossza 
meg környezetével, mert nem biztos, hogy 
meg fogják érteni. Ez pedig elvehetné a ked-
vét az amúgy remek és bátor ötlettől. Idén 
nem sok kedve lesz a karácsonyi készülő-
déshez, és igyekszik is hamar megoldani. De 
vigyázzon, nehogy egy fontos személynek 
elfelejtsen ajándékot venni.

Ebben a két hétben egyetlen bolygó sem 
vonul át a Rák jegyén, és ez épp olyan nyu-
godt, békés időszakot hoz, mint amit sze-
ret. Végre módja lesz saját magával törődni, 
rendet tenni a gondolatai között. Ez emberi 
kapcsolataira is jótékony hatást gyakorol. 
Családtagjaitól sok segítséget kap, ami bi-
zony, az ünnepekre készülve jól jön. De-
cember közepétől kisebb anyagi megtorpa-
nást várható. Ám praktikus gondolkodá-
sával sikerül majd úgy megoldani, hogy a 
családi kassza ne lássa a kárát. A második 
hét végén vendége lesz. Először nem fog 
örülni, de az illető vagy jó hírt hoz, vagy 
valami új lehetőséget csillant fel ön előtt.

Bár az Oroszlán jegyén nem vonul át eb-
ben a két hétben jelentős hatású égitest, az 
ide érkező fényszögek annyira kedvezőek, 
hogy vidámnak, erősnek és magabiztosnak 

érzi magát. Munkájában különösen bízik 
képességeiben, amivel szert tehet ugyan 
néhány irigykedőre, de felettesei szemében 
mégis kivívja az elismerést. Egy baráti vitá-
ból pletyka lehet, de ne tulajdonítson neki 
jelentőséget. Ha mégis a szükségét érzi, 
tisztázza a dolgot, nehogy később kellemet-
len érzés maradjon kettőjük között. Mind a 
két hét vége mozgalmasan fog telni, sokan 
veszik körül, a társaság középpontjában 
lesz, mint ahogy sokszor szokott.

Kritikai érzéke nagyszerű lesz ebben az 
időszakban, ám szerencsére senki nem 
fog megsértődni. Hallatlan tapintattal és 
jó szándékkal tudja majd elmondani ész-
revételeit, és ezzel jobbá tenni mind a saját, 
mind szerettei mindennapjait. Ez azonban 
nemcsak a kritika, hanem az önkritika 
ideje is. Saját magával szemben sokkal szi-
gorúbb. Hét végén egy kis visszavonult-
ságra lesz szüksége. Ekkor már a jövő évre 
szövöget terveket. Mivel a lassan mozgó és 
nagy realitást adó Szaturnusz jövő év októ-
ber végéig a jegyén halad át, ezek a tervek 
nemcsak megmaradnak, de a kitartása is 
meglesz ahhoz, hogy megvalósítsa őket.

Uralkodó bolygója, a Vénusz olyan kedve-
ző fényszöget vetít a Mérleghez, hogy még 
a kicsit szürkébb világot is rózsaszínben 
látja. Ebben a két hétben Ámor valósággal 
elhalmozza kegyeivel. Ne csodálkozzon, 
ha a munkájában most nem lesz annyira 
sikeres, sőt, talán most nehézkes is lesz a 
hivatást és a magánéletet összeegyeztetni. 
Sokat lesz emberek között, akiket való-
sággal el fog varázsolni az optimizmusa. 
A Vénusz bolygó egyébként nemcsak az 
életörömökre, hanem a pénzügyekre is 
serkentő hatású. Családtagjai nagyobb ta-
karékosságra intik.

Anyagi helyzete változatlanul inkább ked-
vezően alakul, de mégis egy kicsit elégedet-
len vele, és ennek nem is annyira a közelgő 
karácsony, hanem a legendás maximaliz-
musa az oka. Mindent meg is fog tenni, 
hogy ezen változtasson. Ha kissé fáradt-

nak is érzi magát a sok munkától, gondol-
jon arra: idén hosszú karácsonyunk lesz, 
majd akkor kipiheni magát. Kollégáival jól 
megtalálja a hangot, de egyes családtagok 
mellőzöttnek érzik magukat. Higgye el, 
bármilyen drága ajándékot is vesz, az nem 
pótolja a velük töltött időt és a kimutatott 
szeretetet. Ráadásul lesz egy-két régi barát 
is, aki több időt töltene önnel.

A jegyén átvonuló Nap és a Mars bátorrá, bi-
zakodóvá és magabiztossá teszi. Akkora erőt 
érez magában, hogy nem lesz olyan akadály, 
ami előtt megtorpanna. Mivel az élete gör-
dülékenyen halad, lesznek páran a környe-
zetében, akik szívesen támaszkodnak lendü-
letére. Ez azonban nemhogy nem csökkenti 
az energiáit, hanem inkább megsokszoroz-
za. Kommunikációs képessége jó formában 
lesz. Ha erre az időszakra bármiféle vizsga 
vagy fontos üzleti tárgyalás esik, szinte biz-
tos lehet a sikerben. Ha ebben a két hétben 
ünnepli születésnapját, hívjon sok vendéget, 
mert jól fogják érezni magukat.

Ha üzleti kapcsolatait szeretné bővíteni, 
emberek közé kell mennie, ami kezdetben 
nehezen fog menni. Egy érdekes új lehető-
ség azonban új energiát ad, és nekifog olyan 
dolgoknak is, melyekhez korábban nem 
volt kedve. Nemcsak üzleti lehetősége bővül 
majd, hanem látóköre is, sőt, az sem kizárt, 
hogy egy új barátot szerez. Hogy ez tartós 
kapcsolat lesz-e, vagy sem, az már önön 
múlik. A karácsonyi vásárlást idén az utol-
só pillanatra hagyja, de Fortuna ön mellé 
szegődik, és pár remek ötlettel gyorsan meg 
fogja oldani a felkészülést. Méghozzá úgy, 
hogy még nagyszerűbb ajándékkal lepi meg 
szeretteit, mint ahogyan tervezte.

A jegyén áthaladó Vénusz a vidámságra, az 
életörömökre gyakorol jó hatást. Ha koráb-
ban véletlenül megbántott egy családtagot, 
akkor ezek a napok nagyszerű lehetőséget 
teremtenek, hogy a vita helyett békét és 
örömöt varázsoljanak. A magánéletre és az 
emberi kapcsolatokra különösen jó hatá-
sokat ígér a december közepe. Joggal érzi, 
hogy kezében van az események irányítá-
sa, és optimistán tekint a jövőbe. Könnyed 
természete révén ugyan nem szokott kép-
zeletbeli leltárt készíteni a búcsúzni készülő 
évről, de ha idén megteszi, akkor ennek a 
leltárnak nagyon is pozitív lesz a mérlege.

Kissé feszült időszakot fémjelez a decem-
ber közepe, mikor egyszerre szakadhat 
önre pár terhes elintéznivaló. Szerencsére 
azonban barátai és szerettei olyan lelkesen 
állnak ön mellett, hogy nem lesz módja át-
adni magát a gondoknak. Ha egyes napo-
kon mégis úgy érzi, elborítják a teendők, 
iktasson be egy-egy estét, amikor csak 
kedvteléseinek élhet. A közelgő karácsony 
nemcsak sok pihenést, hanem sok örö-
möt is tartogat. Fizikai erőnléte nem lesz 
csúcsformában, de hallgasson a szervezete 
jelzésire és pihenjen minél többet.

Nagy András
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Pontyhalászlé
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1,5 kg 
ponty, ízlés szerint só, 20 dkg zöld-
paprika, 10 dkg paradicsom, 1 dl 
olaj, 20 dkg vöröshagyma, pi-
rospaprika.
ELKÉSZÍTÉS: A finomra vágott 
vöröshagymát olajon megpirít-
juk. Beletesszük a zöldpaprikát, 
majd a paradicsomot. Megpárol-
juk, majd a tűzről levéve beletesszük 
a pirospaprikát.
Ezután fölengedjük vízzel, majd bele-
tesszük a halfejet és a csontot, megsóz-
zuk, aztán lassú tűzön főzzük másfél 
órát. Amikor elkészült passzírozó se-
gítségével átpasszírozzuk, majd újra 
felforraljuk. Beletesszük a pontyszelete-
ket, esetleg halbelsőséget (tejikra, vagy/

és haltej), és óvatosan kevergetés nélkül 
megfőzzük körülbelül 2–3 percig. Forrón 
tálaljuk. Ha mód van rá a halászlét mindig 
többféle halból készítsük, ezáltal tartalma-
sabb és jobb ízű lesz. Jó étvágyat!

A receptet Ködöböc Zoltán séf ajánlotta.
Újbuda terasz Vendéglő

Fehérvári út 168.
Asztalfoglalás: 877-4891

www.ujbudaterasz.hu

Ponythalászlé
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1,5 kg 
ponty, 4 dkg só, 80 dkg vöröshagyma, 5 
dkg t. v. paprika, 10 dkg paradicsom, 5 dkg 
fűszerpaprika, 5 g cseresznyepaprika, 5 
dkg zsír vagy 1 dl olaj. ELKÉSZÍTÉS: A meg-
tisztított ponty fejét, farkát levágjuk, a hátát 
kifilézzük. A forró zsiradékon üvegesre pi-
rítjuk a szeletelt vöröshagymát, rádobjuk a 
kockázott paprikát, paradicsomot. Hozzá-
adjuk a halcsontokat a keserűfogtól eltávo-
lított fejet, a farkat és a sót. Felöntjük vízzel 

és felforralás után lassan főzzük. Közben 
felvágjuk a halfiléket, besózzuk a tejjel 
és/vagy ikrával együtt, majd hűtőbe 
helyezzük. Hogy a hal alaplé jó, azt 

onnan tudjuk, hogy ha fölé tesz-
szük a tenyerünk, picit ragadni 
fog a távozó enyvanyagoktól. 

Ezután leszűrjük és áttörjük az 
alapot, majd ismét felforraljuk, 

óvatosan rátesszük a fűszerpaprikát 
és a cseresznyepaprikát. Ha a fűszerpap-

rika feloldódik, tegyük bele a halfiléket, az 
ikrát és a tejet, forraljuk jól ki és készen is 
van a halászlé. Jó étvágyat.

A recepteket Halász István 
a Hemingway étterem konyhafőnöke ajánlotta

Kosztolányi Dezső tér 2. Feneketlen tó
Asztalfoglalás: 381-0522

www.hemingway-etterem.hu

Régi magyar szokás szerint a kará-
csonyi ünnepek egyik fő étele a hal. 
A közelgő ünnepekre való tekintettel 
két halászléreceptet is bemutatunk, 
melyek elkészítéséhez sok sikert, elfo-
gyasztásukhoz jó étvágyat kívánunk. 

ÚJBUDA TERASZ VENDÉGLŐ, CUK-
RÁSZDA ÉS ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM

HEMINGWAY ÉTTEREM

Mostanság a béke a karácsonyi gyer-
tyagyújtás és a szilveszteri villanyoltás 
percére korlátozódik, az év többi napján 
bosszantjuk, sértegetjük, robbantgatjuk 
egymást. Legalább az ünnepek heteiben 
legyen fegyverszünet, ehhez ajánlom sze-
líd csomagtervemet.
 A legtöbb viszály a kirakat-nézegető 
séták, bámészkörútak során keletkezhet. 
Leghelyesebb hát, ha ki-ki egyénileg portyá-
zik. Ha a házaspár mégis együttes ődön-
gésre szánja el magát, a feleségnek nem illik 
a párját minden kirakathoz odarángatnia, 
a férjnek viszont nem illik hitvesét időnek 
előtte elcibálni onnét. A férj jegyezze meg: 
asszonya tekintete, mely árucikk láttán 
csillan föl epedő fénnyel, a nej viszont kí-
sérje figyelemmel: mely összeg hatására 
komorodik el végképp a férji ábrázat. A 
vevő ne követelje, hogy a személyzet a pult-
ra hordja az egész raktárkészletet, az eladó 
viszont legalább minden ötödik vevő kérdé-
sére morduljon egy válaszfélét.
 A beszerzett holmikról gondosan tép-
kedjük le az árcédulát, és helyettesítsük 

házilag előállítható, magasabb összeget 
jelző vinyettákkal. Sokkal megindítóbban 
tündököl a kínai piacon 600-ért beszerzett 
pulóver, ha 8200 forintos cédulácskát ra-
gasztunk a nyakába.
 Az ünnep előestéjén öltözzünk sötétbe. 
Azon ugyanis szebben tündököl a gyertyák 
viaszfoltja és a gallérunkra gyűjtött fáradt 
angyalhaj. A csillagszóró égette kis kerek 
likakat viseljük méltósággal zakónk fazon-
ján, és ne faljuk föl első este a habcsókokat 
a fáról. Ha a karácsonyi ponty reprezenta-
tív szálkája megakad a torkunkon, igyekez-
zünk diszkréten fuldokolni, nem zavarva 
az ünnepi áhitatot.
 Ha mértékkel falunk és bőségesen 
elláttuk magunkat patikaszerekkel, re-
mélhető, hogy az első boldog hétköznap 
műtéti beavatkozás nélkül virrad ránk. 
Kormányzatunk azért rendezte át a 
pirosbetűs napokat, hogy még a legkénye-
sebb gyomor is földolgozhassa azt a napi 
8000 kalóriát, amit a korszerű táplálko-
zás jegyében elcsipegetünk.

Kaposy Miklós

Kis karácsonyi illemtan
GLOSSZA



KULTÚRA 13ÚJBUDA 2008. DECEMBER 10.

A Bolyai Alkotótábor 2001-ben, 
Bolyai János születésének 200. 
évfordulója alkalmából jött 
létre Marosvásárhelyen azzal a 
céllal, hogy a matematikusok és 
a művészek közös alkotótérben 
találkozva inspirálják egymást 
tudományos  és művészeti 
munkájukban. Idén pedig euró-
pai turnéra indultak, amelynek 
egyik állomása az újbudai Tető 
Galéria volt.

– A Bolyai Alkotótábor válogatott 
műveit bemutató tárlata lett a Tető 
Galéria egyik legsikeresebb kiál-
lítása – fogalmazott a rendezvény 
szervezője, Makra Klára. A galéria 
falai megteltek élettel, a korlátokról 
a Bolyai-tábor 2004-ben készített 
jelképes lobogói lógtak, az állványo-

kon kisebb szobrok kaptak helyet, a 
padlón pedig vasvirág nyiladozott.
 A Magyar Festészet Napja 
alkalmából megrendezett tárlat 
anyagát 30 művész a legkülönfé-
lébb technikákkal készült alkotá-
sai, festmények, szobrok, kerámi-
ák, textilek alkották. A megnyitón 
részt vett Szili Katalin, az Ország-
gyűlés elnöke is. 
 A mintegy 60 alkotást be-
mutató kiállítás anyagát az idén 
nyolcadik alkalommal megrende-
zett Bolyai Alkotótáborban eddig 
készült művekből állították össze,  
hangzott el a megnyitón. 
 – Mindegyik kiállított munká-
ban benne van a Bolyaira jellemző 
zsenialitás, a jelenen való túllátás 
– fogalmazott Csegzi Sándor, Ma-
rosvásárhely alpolgármestere. 

A Bolyai alkotótábor a Tetőben

Vajon hányan érezték már azt 
életük során, hogy bárcsak egy-
két száz évvel ezelőtt születtek 
volna? Amikor még nem volt 
stressz, túlhajszolt élettempó és 
az emberek még tudtak beszél-
getni egymással. 

Az Elfeledett magyar mestersé-
gek és népélet című könyv egy rég 
letűnt sajátos világba kalauzolja 
el az olvasót, ahol a nép évszáza-
dokkal korábban kialakult szem-
lélet szerint élte jellegzetes életét. 
A hagyomány, a tradíció, a járt út 
követése volt az életszemlélet alap-
ja. A hétköznapok sorát szabályos 
ritmusban oldották az ünnepek, a 
társas szórakozások.
 Az alapvető változásokat a 19. 
század hozta magával. A kapitali-
zálódás, az iparosodás, a városok 
népességének növekedése mind-
mind új kihívásokat jelentett. A 
könyv a teljesség igénye nélkül 
próbál betekintést kínálni a mára 
szinte teljesen feledésbe merült 
egykori életformába, felidézi a 
népi mesterségeket és foglalatos-
ságokat. Mert vajon tudjuk-e, mit 
csinál a rákász? Rákot fog. És mit 
fog a pákász? (Tudják, akit má-
sutt rétes embernek hívtak, vagy 
nádlacinak.) Ha még ennyi infor-
máció sem ér hajítófát sem, akkor 
gondolja végig: mi volt az a hají-
tófa, vagy menjen a sóhivatalba, 
ahol… mit is csináltak? 
 Selmeczi Kovács Attilának, a 
tudományos kutatónak, a törté-
nettudományok (néprajz) kandi-
dátusának könyvében arra is fény 
derül, hogy megbecsült ember 
volt-e a pecér és mit csináltak a 
himpellérek? Szó esik még enyhe-
lyekről, viseletről, technikákról, 
magvetőkről és aratóbandákról. 
Lovakkal nyomtatásról, csűrdön-
gölőről, sóvágókról, cellérekről és 
hamuzsírégetőkről, mészárosok-
ról, akik a marhát, hentesekről, 
akik a disznót ölték. Volt ölőlegény 

Karácsonyi készülődés – könyvekből
Újbudai könyvajánló

meg volt székálló, ő állt a mészár-
székben, és mérte ki a húst. Ilyen 
volt például Petőfi Sándor apja is. 
 A szöveg mellett nagyon 
fontos szerephez jutnak a képek 
Selmeczi Kovács Attila művé-
ben: különféle régi mesterségek 
képviselői és eszközeik láthatók a 
különösen szép kivitelű kötetben. 
És ha végigjárta a múlt rejtélyes 
mesterségeit, és megjött a kedv és 
ihlet, hogy ön is hódoljon a kéz-
műves hagyományoknak, akkor 
máris itt van a Cser Kiadó további 
két kötete: az Adventi koszorúk és 
a Gyöngycsillagok karácsonyra. 
Ahogy a címek is sugallják, ebben 
a két könyvben már az ünnepé 
a főszerep. A felkészülés idejére 
egyedi ötleteket sajátíthatunk el, 
és az ünnepek szokásairól is meg-
tanulhatunk néhány dolgot. 
 Például, hogy mikor és hogyan 
kell adventi koszorút készíteni, 
vagy hogyan lehet a gyöngyökből 
egyedi, ötletes karácsonyfadíszt 
alkotni. A közösen készített csillo-
gó gyöngycsillagok szépen díszítik 
majd a fenyőfát vagy az ablakot, és 
biztosan előkerülnek majd minden 
évben. Felidézik az alkotás örömét, 
a közös sikerélményt, valamint a 
kellemes, közös időtöltést. A könyv-
ben találunk egyszerű és bonyolult 
díszeket, így a család apraja-nagyja 
együtt dolgozhat. A csillagok ne-
vét magyar csillagelnevezésekből 
válogatták, egy kicsit hozzájárulva 
ahhoz, hogy ne merüljön feledésbe 
ez a gazdag népi kincs.
 Azok közül, akik az alábbi 
kérdésre helyesen válaszolnak, ki-
sorsolunk egy értékes könyvcso-
magot a Cser Kiadó jóvoltából. A 
megfejtéseket a web@ujbuda.hu 
e-mailcímre várjuk legkésőbb de-
cember 19-éig. A tárgyban tüntes-
sék fel: Cser Kiadó – megfejtés.
KÉRDÉS: Hol található és meddig 
tart a Cser Kiadó karácsonyi vá-
sára?

Kelemen Angelika

De vajon ki Szacsvay Varga 
Ferenc? Kezdjük a legelejéről. 
Kezdjük onnan, hogy ő egy 
festőművész, aki gyakran 
találkozott Bogdány János 
hajléktalannal. Figyeltek egy-
másra. Bogdánynak sikerült jó 
útra térnie, egy alapítványt is 
szervezett sorstársainak, négy 
szállót nyitott, ma már hatszáz 
emberről gondoskodik.

Szacsvay viszont egzisztenciális 
nyomorba került. Megfordult a 
helyzetük, de mivel jó kapcsolat-
ban voltak egymással, a valami-
kori hajléktalan felkarolta a fes-
tőt. Azóta zavartalanul alkothat. 
És bizony segítőtársakban azóta 
sincs hiány. 
 A Kelenföldön élő és alkotó 
mester műveiből a Bolyai kollé-
gium éttermében nyílt kiállítás, 
és ezúttal Szabó Ferenc önkor-

mányzati képviselő nyújtott neki 
segédkezet. – Magyarországon, 
Budapesten születtem 1946-ban. 
Bár kora gyermekkorom óta festő 
akartam lenni, iparművész sza-
kon végeztem, mint bútormíves és 
belsőépítész. Dolgoztam model-
lező-grafikusként, reklámfilm-
grafikus, díszlettervező, színházi 
rendezőasszisztens is voltam, 
majd katona és textilfestő. Közben 
zenetanulmányokat folytattam, 
és természetesen rajzoltam, fes-
tettem. 1982 óta önálló képzőmű-
vész kiállító festőként dolgozom. 
Vonzanak a humántudományok, 
köztük a történelem, a hadtörté-
net, a zene, a filozófia, valamint 
a technikatörténet, különösen a 
hajózás. Ez az egyik kedvenc té-
mám, noha élőben még soha nem 
láttam a tengert. Műveimben tár-
gyilagos világunkat meseszerűen, 
bohókásan igyekszem ábrázolni.

Kártyák és plakátok festménye
A Kelenföldön élő festőművész kiállítása

– A Budapest után Bécsben, majd 
Párizsban vendégeskedő ván-
dorkiállítás anyaga folyamatosan 
cserélődik: minden helyszínen az 
alkotótábor más-más művészei-
nek munkáit mutatják be. A tár-
lat anyaga változik, a művészi- és 
tudományos látásmód ötvözésén 
alapuló gondolatvilága ugyanak-
kor állandó marad – tette hozzá 
Csegzi Sándor. 
 A Tető Galériában Gliga 
Maria, Nagy Zsuzsanna, Mol-
nár Dénes, Makkai István, David 
Morar, Giurgea Loan, Paduret 
Minica munkáit mutatták be. 
 A Tető Galériában megrende-
zett kiállításra Szili Katalin Ma-
rosvásárhely díszpolgáraként láto-
gatott el.

(g)

Matematikusok és művészek közös alkotótere

Témáját tekintve két fő csoport-
ba lehet osztani a most kiállított 
alkotásokat. Egyrészt a színházi 
plakátok sémáját kifigurázó, kis 
történeteket elmesélő festmények-
re, másrészt a francia kártya figu-
ráit másként értelmező csoportra. 
Ez utóbbinak külön története van. 
Mint kiderült, Szacsvay egy igazi 
kártyás családból származik. Körü-
lötte mindenki a lapok megszállott-
ja, csak ő nem. És mivel nem akart 
kilógni a sorból, úgy döntött, ezzel 
a kompozícióval lepi meg szeretteit, 
hogy bebizonyítsa, ő is ért a kártyá-
hoz, csak máshogyan. – Magamat 
is kigúnyolom, ha kell…– akár ez is 
lehetne a mottója, hiszen a képek-
ből szinte facsarni lehet az iróniát. 
Harsogó színekkel, humorral fest 
Szacsvay. Úgy dolgozik az ecsettel, 
mintha egy szürrealista, profi kiki-
áltó vagy mutatványos lenne.

 Kelemen Angelika
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FÉG-GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ. Cirkók, 
gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal. 359-
5033, 06/30/924-8010.

VÍZVEZETÉK SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújí-
tások. 06/30/954-9554. 

VÍZ-FŰTÉS szerelés Gyorsszolgálat. Csőrepedés 
javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizs-
gálat, műszeres csőrepedés keresés. 06/30/914-
3588.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelőmester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ 
által minősített vállalkozás.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS GEBE. Gáz-, fűtésja-
vítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-, 
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064, 
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István, tel.: 06/2-
0/317-0843.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás. Kiszállási díj nélkül! 246-0927, 06/20/92-
61533.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelése, 
tervezése. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat  és kar-
bantartást is vállal. 246-9953, 06/30/947-6036.

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

KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, turbós ké-
mények szerelése, víz-, gáz-, központifűtés-szere-
lés ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés. 
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.

LAKÁSSZERVIZ
REDŐNY, fa-, műanyag, alumínium, reluxa, 

szalagfüggöny, szúnyogháló készítése-javítása. 
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.

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

FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával, ga-
rantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmun-
kák, villanyszerelés, burkolatok. 06/20/990-9309.

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. Horváth Ákos 06/30/9-
62-8704.

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

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít, szerel min-
den fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, harmo-
nikaajtót. Napellenző és mobilrovarháló megren-
delésnél 10 nm fölött árkedvezmény. 370-4932.

TETŐSZIGETELÉS referenciákkal, 10–12 ga-
ranciával. Tel.: 06/20/471-1870.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, magyar, 
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlat-
tal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. Tel.: 226-
4539, 787-4882, 06/20/946-7557.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást, hosszú távú garanciával. Tel.: 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.

CSEMPÉZÉST, hidegpadló-burkolást, kőmű-
ves munkát, szobafestést igényesen azonnalra is 
vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk 
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 
06/70/312-7991.

BUDAI-ÜVEGESEK Kft. szobaajtók üvegezése 
többféle katedrál üveggel. 2 vagy több ajtó esetén 
kedvezménnyel. Cím: 1116 Budapest, Kondorosi 
út 7. Tel.: 208-2352.

KŐMŰVES-, burkolómunkákat, teljes körű 
lakásfelújítást, átépítéseket rövid határidőre, refe-
renciákkal vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.

LAMINÁLT padlózást, parkettázást, átrakást, 
szalagparkettázást, hajópadlózást, csiszolást, lak-
kozást vállalok. Tel.: 06/30/522-1595.

CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok, fürdő-
szobák teljes felújítása, vízvezeték szereléssel. 
06/30/943-9282.

JÁRÓLAPOZÁST, csempézést vállalok meg-
bízható referenciákkal. Tel.: 06/30/227-9616.

KÉMÉNYTOTÁL Kft. furánflex technológiával 
kéményfelújítást vállal minden kéménytípusra, 
25 év garanciával. Díjtalan felmérés Budapest te-
rületén. Gyors kivitelezés, megbízható minőség. 
06/70/275-3442.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERVIZ, háztartási, kereskedelmi, 

vendéglátó-ipari hűtők javítása írásbeli garanciá-
val. Klímaberendezések eladása, házhoz szállítása 
kedvezményes áron. Beüzemelés, karbantartás. 
Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/941-2797, 
huto-klima@fw.hu 

MEGOLDÁS Délbuda Gyorsszerviz. Minden tí-
pusú háztartási gép javítása garanciával. Javításnál 
ingyen mikró sugárzásmérés!  285-3488, 06/30/9-
50-1717.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-
val, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion, 

Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, 
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.

NONSTOP számítógépszerviz. Számítógép ja-
vítás, internetbeállítás, oktatás. www.vill-compu-
ter.eu. Ügyelet: 06/30/524-0572.

COMPUTERKLINIKA! Számítógép javítás, 
karbantartás, bővítés, vírusirtás. Ingyenes kiszál-
lással. Hívjon bizalommal az ünnepek alatt is! 
Tel.: 06/30/857-2653.

TV-VIDEO-MONITOR szerviz. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Ingyenes kiszállás. 
06/20/414-6003, 309-0418.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, fejlesztés, vírus-
irtás, adatmentés. Linux és Windows telepítés, 
hálózatbeállítás. Ingyenes kiszállás Budán. Tel.: 
06/30/629-9590.

SZOLGÁLTATÁS
TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel, 

kerületi székhellyel. 204-0765, 06/30/618-7929.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 m3-

es rakterű kistehergépkocsival Budáról. Sziráki. 
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig. (zongora, pán-
célszekrény) Tel.: 06/30/948-2206.

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

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 403-
9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

BÉRLEMÉNY  
KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, üzlethe-

lyiségeket keresünk a kerületben. Lőrincz Péter 
Ingatlaniroda. 351-9578, 06/70/383-5004, www.
lorinczpeter.hu  

XI., BÁRTFAI utcában két 17 nm-es helyiség 
kiadó. Érdeklődni lehet a 06/20/941-6664-es te-
lefonszámon.

XI., VILLÁNYI úton, 104 nm-es, földszinti, 
3 szobás lakás irodának vagy lakásnak kiadó. 
Bruttó 190 E Ft + rezsi/hó. 06/20/393-9689.

ETELE úton 52 nm-es, 1+2 félszobás, bútoro-
zott, 5. emeleti panellakás kiadó. 06/30/330-3999.

GARÁZS
GARÁZS eladó Albertfalván a 7-es autóbusz 

végállomásánál. Irányár: 2 M Ft. Érdeklődni: a 
06/20/931-5710-es számon.

TEREMGARÁZS eladó Petz Samu utcában. 
Irányár: 1 700 000 Ft. Tel.: 203-5573, 06/30/283-
0079.

A XI. KERÜLETI Fejér Lipót utcában iker-
garázs elülső fele eladó. Érdeklődni telefonon:  
06/30/500-8608, 277-2268.

KIADÓ teremgarázs a Mandarin Lakóparkban 
20000 Ft + rezsi. Érdeklődni: 06/30/998-2982.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

korrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakor-
lattal. Tel.: 06/30/277-9107.

MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-
nak felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. 06/20/380-2039.

MATEMATIKA, fizika (vizsga) felkészítés több 
évtizedes referenciákkal. 06/20/934-4456, 250-
2003.

MATEKOKTATÁST, érettségire felkészítést vál-
lal matematikus, oktatási tapasztalattal. 06/30/200-
0-0634.

ANGOL, német, spanyol, olasz, francia 
Gazdagréti Nyelviskolában. 06/20/354-4879.

ÖKÖLVÍVÓ edzések! Heti öt edzéslehetőség! 
5000 Ft/hó. Edzések helye és ideje Gazdagrét 
Törökugrató Utcai Általános Iskola aulája kedd, 
csütörtök, péntek 18–19.30-ig, Műszaki Egyetem 
Központi épületében egyes tornaterem hétfő, 
szerda 19.30–21.00-ig. Érdeklődni a helyszínen, 
06/30/952-7833, Czeizing Ottó szakedzőnél.

DAJKA-, gyógypedagógiai-, pedagógiai asz-
szisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza 
Szakképzés. Tel.: 276-5918. (ny.sz. 01-0064-04)

WWW.CORVINRAJZISKOLA.HU Előkészítő 
a képző és az ipar minden szakára művésztaná-
rokkal. 06/70/517-3982, 06/20/455-8798.

MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál, 
általános iskolásoknak, gimnazistáknak, egyete-
mistáknak. 365-6041.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön min-
den korosztály számára. Rudas Katalin, 205-6732.

TALPMASSZÁZS A CSALÁDBAN tanfolyam 
kis létszámban, 2x2 napban Kelenföldön, tapasz-
talt reflexológusnál. Következő tanfolyam: 2009. 
január. Tel.: 06/30/922-5120, Kovácsi Gábor.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 

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

NONSTOP villanyszerelő gyorsszolgálat, 
villanybojlerszervíz. www.vill-computer.eu. 
Hibabejelentés: 06/30/951-3828.

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

LAKÁS, INGATLAN
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán eladó kertes 

családi ikerház mindkét része. Ára egyben: 47 900 
000.- 06/20/548-5705.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítő hálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket 
(ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fszt. 4. Tel.: 
204-1028, 06/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.
hu, erasz@nextra.hu.

XI., SASADI úton hatlakásos téglaépítésű, 
kertes társasházban 77 nm-es, 2,5 szobás, padló-
fűtéses, magasföldszinti, világos lakás tárolóval, 
teremgarázzsal 28,5 millió forintért azonnal be-
költözhetően eladó. 06/30/977-1467.

BEÉPÍTHETŐ tetőtereket keresünk felújí-
tás ellenében. Referencia: www.diszkoszkft.hu, 
06/20/461-0307.

NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület 
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat 
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711., 
www.nkingatlan.com

SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve, 
igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati 
kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, 
felkészült munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana 
eladását, hisz Önnek más a dolga! Nekünk ez a 
dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda, 
XII., Nagyenyed u. 9. 201-1821, 06/30/202-1892, 
www.immoteka.hu.

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés meg-
bízástól a szerződéskötésig. 15 éve az ingatlanpia-
con. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu, 
amadex@axelero.hu. 

LÁGYMÁNYOS–Kelenföld határán épülő la-
kóparkban változatos méretű, garzontól a luxusig, 
erkélyes lakások leköthetők. Átadás 2009. októbe-
rében. 06/20/393-9689.

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, telkeket, irodákat. www.
banalp.hu, 361-4287.

TULAJDONOSTÓL Dél-Budán csendes 
mellékutcában eladó kertes családi ikerház 
mindkét része. Ára egyben: 47 900 000 Ft.  
06/20/548-5705.

ALBERTFALVÁN, közel a Sáfrány utcához 
háromlakásos (angol típusú) sorházban kétszin-
tes, nappali + 3 félszobás lakás, terasszal, kerttel, 
nagy garázzsal 36,5 M Ft-ért eladó. 338-1737, 
06/30/241-1595.

ALBERTFALVÁN 433 nm-es telken, 100 nm-
es felújítandó (bontható) ház eladó. Lőrincz Péter 
06/70/383-5004.

KERESÜNK zöldövezetben háromszobás, jó 
alaprajzú eladó lakást. 06/30/922-9053.

ÉRDEN 175 nm-es, 6 szobás, kétgenerációs 
családi ház 845 nm-es telken eladó. Irányár: 30 M 
Ft. 06/20/393-9689.

XI., ULÁSZLÓ utcában 53 nm-es, 1+2 félszo-
bás, erkélyes, kertre néző, felújítandó lakás eladó. 
Irányár: 18 M Ft. 
06/20/393-9689.

KELENVÖLGYBEN kétszintes, 2+3 félszobás, 
teraszos, cirkófűtéses, önálló családi ház eladó. Ár: 
55 M Ft. 06/70/616-0652.

KELENVÖLGYBEN 155 nm-es, háromszintes, 
garázsos, szép állapotú ikerházfél eladó. Ár: 50 M 
Ft. 06/70/616-0652.

ŐSFÁS XI. kerületi zsákutcában, régebbi, 
romantikus kis társasházban, teljes körű luxus-
szinten felújított, kertkapcsolatos, magasföldszinti 
lakás amerikai konyhás nappali + 2 hálóval (72 
nm) tulajdonostól eladó 29,7 M Ft irányáron. 
06/30/438-4349.

TULAJDONOSTÓL vásárolnék saját részre 
Feneketlen-tó környéki tégla, max. 70 nm-es, nem 
távfűtéses világos lakást. Tel.: 06/20/583-9957.

RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, köz-
épületek elektromos betörésvédelme, meglévő 
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor 
06/20/227-0056.

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, páncélszekrény, 
zongora nem akadály. 
Hétvégén is. 06/30/954-5928.

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

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, 
nagytakarítását vállalom. 06/30/393-4787, 229-
2241.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, ja-
vítás. 209-3247, 06/20/912-4845.

ADÓTANÁCSADÁS, könyvelés cégek, 
egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére. 
Adószakértő, könyvvizsgáló többéves tapaszta-
latával, felelősségvállalással, kelenföldi városköz-
pontnál. Közreműködés cégalapításban ügyvédi 
háttérrel. konyveles@e-bevallas.hu, 382-0490, 
06/30/951-2977.

TAKARÍTÁST, ablaktisztítást, vasalást vállalok. 
Tel.: 06/70/654-6355.

TAKARÍTÁS nonstop! Magánházak, irodák, is-
kolák alkalmankénti-rendszeres takarítása, nagy-
takarítása. 06/30/960-4525.

ÉPÍTŐANYAGOK, termőföld, murva, házhoz 
szállítását vállalom billencs kisteherautóval. 06/30
/950-2620.

TAKARÍTÁS, nagytakarítás, irodák, lakások, 
társasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. Tel.: 
368-6349, 06/20/968-6886.

FOGSOROK hidak készítése, javítá-
sa soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. 
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! 
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
Fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016. Átutalással szeretne 
fizetni, folyamatos hirdetéssel, havi számlázással.

BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánren-
delés. Jó- és rosszindulatú bőrdaganatok kezelése, 
anyajegyek vizsgálata. Általános és gyermekbőr-
gyógyászat. Bejelentkezés: 466-8328. Dr. Bánfalvi.

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! 
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

RÉGISÉG, KÖNYV 
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-

veket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan 
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.

BIZALOM, biztonság, készpénz! Ezt nyújtja 
Önnek a Wéber Galéria. Több mint 50 év szakmai 
tapasztalattal állunk rendelkezésére. Magas áron 
vásárolunk régi és modern festményeket, vala-
mint porcelánokat, arany-ezüst tárgyakat, sző-
nyegeket, órákat, szobrokat és teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással. 
06/20/478-7581, 06/20/351-3542.

ÉRDEMES minket hívni! Arany- és ezüstfelvá-
sárlás a legmagasabb áron. (Ezüst 400 Ft/dkg-tól 
5000 Ft/dkg-ig, arany 2200 Ft/g-tól 3000 Ft/g-ig) 
Féldrága és drágakővel díszítettért kimagasló árat 
fizetek. Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084.

BECSÜSI diplomával rendelkező diszkrét 
szakember helyszíni készpénzfizetéssel vásárol: 
koloniál, stíl, barokk, empire, biedermeier búto-
rokat, antik és modern festményeket, álló-, fali-, 
dísz-, kar-, zsebórákat, szőnyegeket, ezüstöket, 
teljes hagyatékot kiürítéssel is, zongorát, könyve-
ket, varrógépet, írógépet, szakbecsléssel, díjtalan 
kiszállással. 259-0786, 06/30/324-4986.

KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol 
régi keleti szőnyegeket sérült állapotban is. 
Porcelán és régi dísztárgyakat. Kiszállás díjtalan!  
Tel.: 06/30/456-3938. 

TÉLI aukciónk alkalmából készpénzért vásá-
roljuk neves festők alkotásait (Berkes, Neogrády, 
Czóbel, Vaszary, Anna Margit, Ács Ágoston, 
Csernak stb.). Nem jelzett kvalitásos festménye-
ket, hagyatékot is. Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084.

ÁLLÁS
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ termékeket forgalma-

zó országos üzlethálózat budapesti kétszemélyes 
üzleteibe kommunikatív, emberek problémáin se-
gíteni szerető, egészségügyben, kereskedelemben 
jártas munkatársakat keres. Önálló munkavégzés. 
GYSE forgalmazói képesítés előny. Önéletrajz: 
cravero@wellmed.hu 

GONDOZÁS
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 

bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnő-
ket, takarítókat közvetítünk. Empátia 336-1094,  
06/70/380-5620, 06/20/465-8458.

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, időgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/359-5918.

HÉTVÉGÉN vállalok betegápolást, idősgondo-
zást. 24 órában is, november 15-étől. 06/70/350-
0-9925.

TÁRSKERESÉS
EGYEDÜL telt a nyár? Gondoljon a szilvesz-

terre! Kánya Kata Társközvetítő Iroda. 214-9441, 
www.kanyakata.hu.

VEGYES 
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítha-

tó, félprofi, elektronikus visszajelzős fitness-
lépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000 
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is 
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.

KÖZLEMÉNY
AZ ORMOS IMRE Alapítvány ezúton köszöne-

tét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak 
kertépítészeti kultúránk értékeinek megismerte-
téséhez és terjesztéséhez. 2007-ben a 159.505 Ft 
támogatást kiemelkedő diplomamunka díjazá-
sára költöttük, illetve kerttörténeti kiadvány és 
szakfolyóirat költségeihez járultunk hozzá.

KÖSZÖNET az 1%-os SZJA felajánlóknak az 
ENDO-NAT Alapítvány támogatásáért. A befize-
tett 254 027 Ft-ot a Szent Imre Kórház Szülészeti-
Nőgyógyászati Osztályán műszerkorszerűsítésre 
fordítottuk.

A BOGDÁNFY UTCAI Óvodáért Alapítvány 
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogat-
ták az intézmény fejlesztését. 2005-ben 358 080 
Ft, 2006-ban 481 282 Ft, 2007-ben 655529 Ft.

ÚJBUDA 
ÚJSÁG 

Tel.: 372-0960 
1111 Bp.,  

Szent Gellért tér 1–3. 

ÚJBUDATV 
Tel.: 246-6259 
1118 Bp., Csíki-

hegyek u. 13. e-mail: 
media@ujbuda.hu

www.ujbuda.hu
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ÚJ HELYSZÍNEN  
A JÉGSZÍNHÁZ

Több év után végre a Jégszínház társu-
lata is kőépületben tartja előadásait. A 
Sztárok a jégen profi jégtáncosai nemrég 
érkeztek haza nagysikerű európai turné-
jukról, s most ismét a magyar közönséget 
kápráztatják el.
A Jégszínház társulata produkcióival 
többször járt már többek között az 
Egyesült Királyságban, Dániában, Cseh-
országban, Bahrainban és Dubaiban, 
Törökországban, valamint Horvátország-
ban. A több hónapos európai turné után 
újra a hazai közönség előtt lépnek jégre. 
A horvátországi és törökországi sikere-
ket követően a téli szezonban, megúju-
ló előadásaikkal új helyszínen, méltóan 
az előadások színvonalához, és a nézői 
igényeknek megfelelően, ingyenes 
mélygarázshasználattal várják vendége-
iket a Savoya Parknál.
Az idei télen sem hiányozhat a reperto-

árból a Diótörő című jégbalett, vagy a 
Jégszínház megalakulása óta közönség-
kedvenc, a kicsiket és nagyokat éppúgy 
elvarázsoló Pinokkió meséje. A könnye-
debb műfajt kedvelők, pedig a pergő 
hangulatú A bár című jégrevüt láthatják. 
A délutáni és esti előadásokon túl az óvo-
dák és iskolák számára délelőtti matiné 
előadásokkal várják az érdeklődőket. A 
társulat azokról a gyerekekről sem feled-
kezik meg, akik nehezebb helyzetben 
élnek, mint társaik, ezért a Jégszínház 
minden szezonban több előadáson is 
térítésmentesen fogadja egy-egy intéz-
mény rászoruló gyermekeit. 
Az új helyszínről és az előadásokról to-
vábbi infókat a www.jegszinhaz.hu hon-
lapon olvashat a közönség. (x)
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„Örömmel engedtem meg, hogy ez új híd nevemet viselhesse, s midőn azt a közforgalomnak ezennel átadom, őszintén kívánom, hogy e szép 
mű, mely egyszersmind a magyar műépítészetnek és vasiparnak kiváló teremtő képességét is tanusítja, újabb hathatós tényezője legyen ked-
velt magyar székesfővárosom további felvirágzásának” – ezt olvasta fel Ferenc József 1896. október 4-én a pesti oldalon, melyre a közönség 
hatalmas éljenzéssel felelt. Több mint egy évszázad után mi is nagyon várjuk az új hídavatást. A turulmadarak már megérkeztek.

A magyar tudós típusa Bolyai, hosszú tétlenségeivel, hir-
telen zseniális nekibuzdulásaival. A költőé Arany, sok 
töredékével. A festőé a birtokára vonuló, hosszú évekig 
ecsethez nem nyúló Szinyei. Az ilyen karakter nem nagyon 
érvényesül a világban, mert nem is akar igazán érvényesül-
ni. Otthon pipázik inkább, és jobban fogja szeretni földjét, mely leköti, családját, 
környezetét, mint a nagyvilágot és a nagy cselekedeteket. A családias érzés sokkal 
nagyobb helyet foglal el a magyar költészetben, mint bármely más európai nép köl-
tészetében: Petőfi igazán világklasszikusa ennek. A magyar nép szeret mesélgetni 
kukoricafosztáskor az egyszerű királyfiról, aki elment szerencsét próbálni, de ma-
ga nemigen szeret szerencsét próbálni. A vándorló iparoslegények nem a magyar 
faj típusai. A magyar restebb és okosabb: csak képzeletben járja az óperenciákat. 
Mint viszontagságos múltú nép, annyi kalandon keresztül ment, nem sokba veszi 
már a kalandokat. Nem keresi, mert ismeri őket. Fantáziája tele van velük, nem veti 
meg őket, mesélgeti szívesen, gyönyörködik is bennük, de nem érintik már nagyon 
és akaratát föl nem buzdíthatják. S ha külön kényszer, a katonaság, messze utakra 
viszi a magyar legényt, János vitéz vagy az obsitos megtér ismét a falujába ezer ka-
landok után is: és a kalandból mese lesz. Minálunk a hazaszeretetnek is ez a konk-
rét lokálpatriotizmus az alapja, ez az okos otthon- és családszeretet. Nem misztikus 
presztizzsel fellépő politikai frázisok, mint más nemzetnél...

Babits Mihály: A magyar jellem 1939.

Tarisznya

XI. KERÜLETI KERESZTÉNY EGYESÜLETEK

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET
www.szie.org.hu
 
BABA-MAMA KLUB otthon lévő óvodásko-
rúak és szüleik számára, minden szerdán 
9.30-tól 12.30-ig a Szent István-házban 
( XI. Himfy u. 9.).
SZIE-FOCIKÖR december 10-én, szerda este 
20–21-ig a Kiss János altábornagy u. 40.-ben 
papák és fiatalok számára. Info: Meszéna 
Zsolt, meszena[kukac]gmail.com
GYERMEKNÉPTÁNCCSOPORT alsó tagoza-
tosoknak minden csütörtök délután 16.15-
től 17.15-ig, felsősöknek: 17.15-től 18.15-ig a 
Szent Margit Gimnáziumban, vezeti Tímár 
Mihály és Hajdú Réka (Csillagszemű tánc-
együttes). Info: Hajdú Réka, 30-315-7649, 
ribizliba[kukac]@gmail.com
ZSIBONGÓ KLUB összejövetel óvodás és 
kisiskolás gyerekek és szüleik számára általá-
ban a hónap 4. szombatján, du. 16–18.30-ig 
a Szt. István-házban (XI. Himfy u. 9). Belépő: 
házi sütemény vagy üdítő. December 13.: 
karácsonyi „Ki mit tud?” a Szent Imre-házban. 
Info: Ungváriné Simon Nóra, 209-5486, 
ungvaryzsolt[kukac]freemail.hu
A SZENTIMREVÁROSI KERTBARÁTKÖR min-
den hónap első hétfőjén tart összejövetelt a 
KDNP-irodában (Karinthy Frigyes út 9.).

CIVIL

Több hónapos európai turné után újra 
hazaérkezett a Jégszínház társulata. A 
Savoya Park melletti kőszínházi épületben 
tarthatják előadásaikat a hazai közönség 
számára, ahol az ingyenesen használható 
mélygarázstól kezdve sok minden teszi 
komfortosabbá a nézőközönség körülmé-
nyeit. Természetesen az idei téli szezon 
nagy slágere is a Diótörő című jégbalett 
lesz, melyet december 7-én, 14-én, 20-án, 
21-én, 22-én, 23-án, 27-én és 28-án tűzik 
műsorukra.

A méltányosság jegyében esélyegyenlő-
ségi karácsonyi vásárt tartanak a Fővárosi 
Művelődési Házban december 14-én, 
vasárnap 9-től 17 óráig. A program egye-
disége az, hogy ezen a napon hátrányos 
helyzetű személyek, csoportok – leküzdve 
korlátaikat – saját maguk által készített 
portékákat kínálnak a látogatóknak. Az 
érdeklődők a termékek megvásárlásával 
támogatják a rendezvényen részt vevő 
csoportokat, alapítványokat.

A természet és a környezet védelméhez 
kapcsolódó játékos programsorozatot 
kínál a Budapesti Művelődési Ház a téli 
szünetben az általános iskolás gyerkőcök 
számára. A programban interaktív játékok 
formájában kaphatnak ötleteket ahhoz, 
hogyan óvják meg a környezetüket, szó 
lesz a téli madárvédelem fontosságáról és 
a madárvilág érdekességeiről; de mutatós 
ünnepi dekorációk, ajándéktárgyak készí-
tése is napirendre kerül. 

Lerajzolom percek alatt. Koltai Róbert 
zenés kabaréját tekinthetik meg december 
11-én, csütörtökön este. Az előadás már 
bejárta az ország több színpadát, és végre 
a Karinthy Színházba érkezett. A zongora 
mögül Darvas Ferenc biztosítja a jó hangu-
latú zenét a jó hangulatú előadáshoz.

December 20-án tartja karácsonyi kon-
certjét a Muzsikás együttes a Fővárosi 
Művelődési Házban. A hagyományos 
magyar népzene stílusában játszó zenekar 
számos díj és kitüntetés birtokosa, többek 
közt elnyerték a Magyar Örökség- és a Liszt 
Ferenc-díjat. Koncertjeiken a Kárpát-me-
dence magyar népzenéjének saját feldol-

AJÁNLÓ

Szentmihályi Szabó Péter nyitotta 
meg B. Dobos Jolán szobrász-kera-
mikus legújabb kiállítását a Budai 
Klub-Galériában. A most kiállított 
darabokhoz a magyar és az európai 
kultúra nagy közös kincséből merített 
ihletet az alkotó.

B. Dobos Jolán 40 éve kerámiázik. Pályá-
jának íve a rajzolástól a festészeten át ve-
zetett a kerámiázáshoz. A technikai tudás 
a művészi sikerhez persze önmagában ke-
vés, a víz és a tűz erejét alkalmazó módszer 
és a népművészet stílusvilága csak eszköze 

Dobos fő erejének, a jellemábrázolásnak. 
Nem alakokat, konkrét jellemeket formáz. 
Témaválasztása – az operák világától az 
Árpád-házi szentekig – széles körű mű-
veltséget feltételez. A magyar és európai 
kultúra nagy közös kincséből merít ihle-
tet. Az egyszerre védekező és támadó kék-
szakállbeli Judit, a kegyetlen és talpnyaló 
Turandot, a szomorú bohóc Rigoletto 
mind-mind titkokat és történeteket sejtet-
nek. Szeretnivaló figurák. 
 B. Dobos Jolán plasztikái akciódús 
kompozíciók, amelyek nincsenek híján az 
érzelmeknek. 

Történelmi jellemek plasztikái
A magyar és európai kultúra közös kincse

Az advent a latin adventus, eljövetel szó-
ból ered, ennél pontosabb a szókapcsolat: 
adventus Domini, vagyis az Úr eljövetele, 
amely az egyházi év első része, a kará-
csonyt előkészítő időszak. A mai római ka-
tolikus liturgiában a december  25-e előtti 
4 vasárnap és a közéjük eső 18-24 hétköz-
nap.  A IV. században a gallikán liturgia 
területén alakult ki. Amikor még vízke-
resztkor kereszteltek, a keresztelésre szóló 
3 hetes előkészületi idő volt. Az V. század-
ban az advent átkerült ka-
rácsony elé és megnyúlt: 6 
hetes lett, Szent Márton-
napjától december 24-éig 
tartott. Róma Szent 
Simplicius pápa ide-
jében fogadta be 
4 vasárnapos 
változatában. 
A l a p g o n -
dolata a 
megteste-
sülésben 
k ö z é n k 
é r k e z ő 
K r isz t us 
várása volt. 

1840-ben  J. H. Wichern evangélikus lel-
kész imatermében felfüggesztett egy sze-
kérkereket, s rajta minden nap egy gyer-
tyával többet gyújtott meg, és a falakat 
fenyőgallyal díszítette. Később a kereket 
koszorúvá alakították a köréje font fenyő-
gallyakkal.
 Kizárólag a magyar liturgia hagyo-
mánya a rorate, a hajnali mise, melynek 
elnevezése (rorate – harmatozzatok) egy 
Ézsaiás próféta szavaira utaló népénekből 

való: „Harmatozzatok, egek, onnan fe-
lülről és a fel-
hők hullassák 
az igazat.”

Advent, a várakozás
Hogyan keletkezett az adventi koszorú

Elhunyt Sulyok Imre 
zeneszerző
Életének 97. 
évében elhunyt 
Sulyok Imre 
Liszt-díjas ze-
neszerző, or-
gonaművész, 
zenetörténész 
1931 és 1941 
között a Liszt 
Ferenc Zene-
művészeti Főiskolán tanult zeneszer-
zést Kodály Zoltánnál, orgonát és egy-
házi zenét Zalánfy Aladárnál. Számos 
világi és egyházi zenemű szerzője. Or-
gonistaként, karnagyként az evangé-
likus egyház zenei életének kimagasló 
jelentőségű szereplője volt. 1936 és 1951 
között az óbudai, 1951 és 2004 között a 
kelenföldi evangélikus templom orgo-
nása, 1982-ig karnagya. 1956-tól 1967-
ig az Evangélikus Teológiai Akadémián 
tanított egyházi zenét. Munkásságáért 
1994-ben Liszt-díjat, 2004-ben Szabol-
csi Bence-díjat kapott, 1996-tól a Ma-
gyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
volt. A zeneszerzőt december 9-én 10 
óra 30 perckor a budapesti Farkasréti 
temetőben helyezik örök nyugalomra. 

Jól haladnak a munkával azok a 
magyar kutatók, akik a johannita 
lovagrend közel-keleti központját tár-
ják fel. A szíriai–magyar régészeti misz-
szió, a SHAM két éve kapta meg kon-
cesszióba Margat várát, ahol korábban 
még soha nem folyt kutatás. 

– Nagyon ritka, hogy egyetlen országra 
bízzák a feltárásokat, általában nemzetkö-
zi missziókat szerveznek – mondta Major 
Balázs, az expedíció vezetője, aki azért 
vállalkozott erre a nagyszabású feladatra, 
mert ez az egyedüli vár, amely Magyar-
országhoz kapcsolható, részben magyar 
pénzből épült. II. András 1218 januárjá-
ban, amikor hazafelé tartott seregével a 
Szentföldről, itt szállt meg, és hatalmas év-
járadékot adományozott sójövedelméből: 
100 márkát rendelt a vár fenntartására, 
amelyet ezüstpénzben mindig húsvét ide-
jén kellett kifizetni. 
 Major Balázs a maga nemében egye-
dülálló freskót emelte ki, amelyet a vár-
kápolnában a később felvitt vakolatréteg 

alatt fedeztek fel. – A freskó pokolbéli je-
lenetet ábrázol a déli falon. A középkori 
kápolnákban a szentély általában kelet felé 
néz, mert keletről kel fel a nap. A pokol, 
amennyiben megfestik, mindig a nyu-
gati falon van, szemben az oltárral, mert 
ott megy le a Nap, sötétség honol. A mi 
poklunk közvetlenül a szentély mellett a 
déli falon van. Ennyire közel a szentélyhez 
pokolbéli jelenetet nem nagyon szoktak 
ábrázolni – magyarázta. 
 A régész szerint a középkori művész 
élénk fantáziával ábrázolta, miként síny-
lődnek a bűnösök. A felső sorban akasz-
tottak láthatók, de mindegyiket mellék-
büntetésként más módon kínoznak meg. 
Alattuk egy nagy kerék látható, amelyből 
nagy pengék állnak ki: arra nyársalták fel 
a bűnösöket. Látható egy püspök is, aki 
hatalmas tűzben pörkölődik, és nem ke-
vesebb, mint négy ördög foglalatoskodik 
vele. A legalsó sorban pedig egy karóba 
húzott lovag látható. A pokoljelenet 8 
négyzetméteres. Nem így az északi falon 
felfedezett mennybéli életképeket bemu-
tató freskó, ahol világossárga háttérrel áb-
rázolta a jeleneteket az egykori művész. 
 Mielőtt felépítették volna a várat, köz-
művesítették a hegyet: ciszternákat építet-
tek, amelybe a téli csapadékot gyűjtötték 
és latrinarendszert. A parancsnoki torony 
felső emeletén, a fapillérben kiképzett 
fülkében vízöblítéses latrinát építettek. A 
latrinából sok kerámia és ezüstpénz, vala-
mint állati és növényi maradványok kerül-
tek elő. Ebből meg tudjuk határozni, hogy 
mikor használták, másrészt következ-
tethetünk a vár lakóinak táplálkozására 
– mesélte Major Balázs. Eddig a várakból 
a hatalmas falakat, tornyokat, gigantikus 
boltozott csarnokokat láttuk. Itt viszont 
lakályos szobák sorát alakították ki, de 
volt fürdőmedence és konyha is.    

Margat romjai

Pokolbéli freskó
Magyar lovagvár Szíriában
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