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összefoglalónk a 3. oldalon

Még nem fonódik
A II. kerület miatt egyelőre 
nem lehet átszállás nélkül 
Óbudáról Újbudára 
villamosozni.

cikkünk a 6. oldalon

Ilyen rossz a fogunk?
Ne legyen puszta szlogen 
a szájápolás – mondja dr. 
Alföldy Gábor sztomatoló-
gus főorvos.

írásunk a 13. oldalon

A fiatal Sáfrán testvérek előtt 
ígéretes sportkarrier áll.
Egy hajóban eveznek.

A kenufivérek

Bedőlt lakáshiteleseken is 
segítene az Önkormányzat

Kivédhetjük a súlyosabb helyzeteketNyolc Újbuda-
baba született 
november 11-én
Már negyvenöten vannak a csapatban

Nálunk leltek 
új hazára

A KERÜLET 
HETE 2009

Állampolgári eskü

Ötletek az ün-
nepre, hirdetési 
kedvezmények, 
különleges aján-
latok az ÚjbudaTV 
és az Újbuda újság 
szerkesztőségétől!

KARÁCSONYI 
MELLÉKLET

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN:

media@ujbuda.hu 
06/70 422-7147 

November hónap 11. napja immár évek óta a XI. 
kerület napja. Ez az ünnep idén egy egész hétre 
való programot kínált. A „Szeretem Újbudát 
– Újbuda szeret” elnevezésű eseménysorozat-
ban volt mesemondó és multimédiás verseny, 
riportfilm-bemutató Kelenvölgy történetéről, 
testvérvárosunkról szóló fotókiállítás, sport-
versenyek, valamint elismerésben részesültek 
olyanok, akik az elmúlt egy évben, azaz tavaly 
november 11-e óta munkájukkal, tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a kerület épített környe-
zetének, vagy szellemi értékeinek gyarapítá-
sáért, megőrzéséért. Ezen a héten létrejött a 
Társadalmi Érték Testület, és idén is köszön-
tötték a kerület díszdiplomás és pályakezdő 
pedagógusait. Újbuda polgármestere elismer-
te a szociális szférában dolgozók munkáját is, 
hiszen ők egész évben azon dolgoznak, hogy 
a legtöbb támogatás a leginkább rászorulók-
hoz jusson. Az Újbudai Speciális Szakiskolában 
az ünnepi héten a tanulók fakanálra cserél-
ték a ceruzát, hogy kis szakácsként a főző-
versenyen bizonyítsanak. Szombaton pedig 
11 óra 11 perckor Őrmezőről, Albertfalváról 
és Gazdagrétről közel ezren egyszerre vágtak 
neki a távnak a városrészek között meghirde-
tett futóversenyen. A hét eseményeiről a 4–5. 
oldalon olvashatják összeállításunkat, valamint 
a kitüntetettek és díjazottak nevét. 
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Harmadik ülését tartotta az Önkor-
mányzat által kezdeményezett 
Lakáshiteleseket Segítő Ideiglenes 
Bizottság. A testület a válság hatásait 
szeretné enyhíteni, mégpedig úgy, 
hogy az Önkormányzat rendezi a tar-
tozást a bank felé, a bajba jutott pedig 
bérlőként, kedvező feltételek mel-
lett öt évig használhatja 
az ingatlant.

Klausz Csilla, a 
bizottság elnöke 
elmondta, jelen-
leg 15 kérelem 
érkezett a hivatal-
ba, eddig hat ügyet 
tárgyaltak, de mindegyiket 
kénytelenek voltak elutasítani. – Sokan 
ugyanis szabad felhasználású, személyi 
hitelproblémákkal jelentkeztek, de a gré-
mium kizárólag lakáshitelesek támogatá-
sát vállalta – tette hozzá az elnök. 
 A pályázatra olyan kerületi illetőségű 
állampolgárok jelentkezhetnek, akik vala-
milyen okból (munkanélküliség, alacsony 
jövedelem, megnövekedett költségek) 

nem tudják kifizetni törlesztőrészleteiket. 
A jelentkezők az ujbuda.hu-ról tölthetik le 
a megfelelő formanyomtatványt, amit az-
tán kitöltve a Polgármesteri Hivatalba kell 
eljuttatniuk.
 A 2010. december 31-éig működő bi-
zottság a szociális-anyagi körülmények, 
valamint az egyéb rendezetlen tartozások 

alapján dönt a támogatá-
sokról. Pozitív elbírálás 

esetén az Önkormány-
zat kifizeti a teljes hát-

ralévő hiteltartozást, 
majd a lakó öt évig 
kedvező áron bérel-
heti az ingatlant az 
új tulajdonostól. Így 

a bajba jutott vevő 
nem kerül az utcára, öt év után pedig akár 
vissza is vásárolhatja a lakást. 
 Az Önkormányzat az idei költségve-
tésből 95 millió forintot különített el a fi-
zetésképtelenné vált hitelfelvevők megse-
gítésére, de nagyszámú jelentkezés esetén 
egy 150 milliós hitelkerettel is kiegészíte-
nék az összeget.

T. D.

csöppséget és szüleiket. A tavaly kialakított 
parkban jelképesen egy fát is elültettek.
 Molnár Gyula polgármester mellett Te-
mesvári Andrea teniszező is csatlakozott a 
faültetéshez. A kicsik ekkor még nem tud-
hatták, hogy az örökbe fogadott Újbuda-
babák száma idén nyolc újabb aprósággal 
bővült, akik – ugyanúgy, mint egykor ők 
– 111 ezer 111 forinttal indulhatnak neki 
az életnek. A most világra jött nyolc ba-
bával 45 főre növekedett az Újbuda-babák 
száma. 2003 óta közel 5 millió forinttal 
támogatta az Önkormányzat a november 
11-én született gyermekek szüleit.

folytatás a 3. oldalon

Tizenhét családdal bővült hazánk ál-
lampolgárainak száma november 12-én. 
Ennyien tettek ugyanis állampolgári esküt 
Újbuda Önkormányzatának Szent Gellért 
téri házasságkötő termében, Molnár Gyu-
la polgármester előtt.
 Voltak köztük határon túlról érkezett 
magyarok és más nemzetiségűek egy-
aránt. A Himnusz hangjai után közösen 
mondták el az eskü szövegét, amellyel 
hivatalosan is a Magyar Köztársaság ál-
lampolgáraivá váltak. Régóta vártak erre 
a pillanatra, többen közülük már hosszú 
évtizedek óta a kerületben laknak.
 Az állampolgári esküt tevők között volt 
az a dr. Mamo Grum is, aki húsz éve érke-
zett Etiópiából. A SOTE fogorvosi karán 
szerzett doktori diplomát. Éveken át fogor-
vosként praktizált, ám mindig is vonzódott 
a gasztronómiához, így amint lehetősége 
nyílt rá, megalapította első vendéglátóüzle-
tét, és azóta is szívügyének tekinti, hogy a 
magyar ínyencekkel is megismertesse szü-
lőföldje ételeit, fűszereit, különleges ízeit. 

Neves építészek tervezték, rangos 
kivitelezők építették, határidőre 
elkészült, a környező közterületeket 
megújították, a forgalomcsillapítást 
is megoldották és óriási siker volt 
a megnyitó. Szerdán megnyílt az 
Allee, majd vasárnap 14-en lettek 
rosszul a mínusz második szinten, 
hétfőn pedig újabb öt embernél 
jelentkeztek a szén-monoxid-mérge-
zés tünetei. 

Érthetetlen, hogy egy ilyen nagy volu-
menű beruházásnál ekkora hiba csúszik 

a gépezetbe. A híradások ellentmondó-
ak, hogy valójában miért történhetett 
meg az eset, azt még vizsgálják. 
 Molnár Péter, a tűzoltóság szóvivője 
hétfőn azt mondta: az emberek hétfőn 
– akárcsak vasárnap – ismét az épület 
mínusz második szintjén lettek rosszul, 
ahol részben parkoló, részben pedig egy 
élelmiszerüzlet működik. A rosszullétet 
nagy valószínűséggel az okozta, hogy az 
Interspar dolgozói hosszú időn keresztül 
lélegzik be a parkolóban megszakítás nél-
kül keringő kipufogógázt.

folytatás a 2. oldalon

Megnyílt az Allee, 
de örömünk nem felhőtlen

2003 óta a Szent Imre Kórházban novem-
ber 11-én született gyermekeket a kerület 
hagyományosan „örökbe fogadja”. Az új-
szülötteket a kórházban, a nagyobbacská-
kat pedig egy közös babazsúron köszön-
tötték, november 12-én. Idén a Baba Liget 
melletti Tranzit Art Caféban zenés-táncos 
bohócbemutatóval, tortával és szórakoz-
tató játékokkal ünnepelték a harminchét 

Üzemeltetői hiba az új budai plázában
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17–18 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 
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16–17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806, ez egy-
ben a 16-os sz. országgyűlési választó-
kerület választási irodája. Nyitva hét-
fő- csütörtök 10–17 óráig, pénteken 
13 óráig. 
Állandó programok: Minden hónap 
első szerdáján 17 órától: Jogi, mun-
kaügyi-munkajogi; adó, könyvveze-
tési és vállalkozási; lakásépítési, -vá-
sárlási, -felújítási ügyekben ingyenes 
tanácsadás.
15-ös  o.gy. választókerület választási 
irodája. 1114 Bartók Béla út 19. (bejá-
rat a Mészöly u. felől) Tel.: 466-6235. 
Nyitva csütörtökön 16–18 óráig.
17-es o.gy.  választókerület választási 
irodája. 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-
1711. Nyitva hétfőn: 16–19 óráig, csü-
törtökön: 16–19 óráig.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11. Tel.: 
209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden 
hónap első és utolsó szerdáján 15–17 
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, 
gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh 
András ügyvéd ingyenes jogi tanács-
adást tart kedden 15–17 óráig.  
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Szeretetklub működik 
minden hónap 2. csütörtökén 10–12 
óráig, ahová várunk minden korosz-
tályt, nőket és férfiakat, ahol bármi-
ről elbeszélgethetünk. Célunk, hogy 
segítsük egymást vidám hangulat-
ban. Lakáshitel és befektetési tanács-
adás hétfőnként 17–18 óra között.  
Rozgonyi György pénzügyi tanácsadó 
06/20/958-6769. 
Minden szerdán 10 órától kismama 
torna „Kötődően nevelő” anyukák 
részére. 
November 25-én 18 órakor színházi 
est. Alina Nelega: Ameli sóhaja című 
egyszemélyes monodrámáját bemu-
tatja: Andresz Kati színművésznő.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának 
telefonszáma megváltozott. Új szám: 
788-6695.

MDF HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók 
B. út 61. bejárat a Fadrusz u. felől) 
nyitva hétfőn és szerdán 15–18 órá-
ig. Jogi tanácsadás minden hó első és 
harmadik hétfőjén, 16 órától.

A KDNP PROGRAMJAI
Dr. Rétvári Bence vezetésével par-
lamenti látogatást szervezünk. 
Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes út 
9. sz. alatti irodában. Tel.: 209-0474.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alat-
ti irodája szerdán 9–19, csütörtökön 
9–12 óráig tart nyitva. A Magyar 
Fórum régebbi számai ingyen elvihe-
tők. Szerdánként 10–12 óráig dr. Csigi 
Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanács-
adást tart. Kerekes Péter (20/5129-001) 
lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi 
és jógaoktatást, Szalkai Péter (20/37-
68-468) fogyasztóvédelmi tanácsadást 
tart. November 27-én 17.30 órakor Bogár 
László közgazdász Válság és nemzetstra-
tégia címen tart előadást

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A Nem Adom Fel Alapítvány heti 
2 alkalommal jogsegélyszolgálatot 
nyújt mindazok részére, akik egészsé-
gi állapotuk, szociális helyzetük vagy 
etnikai hovatartozásuk miatt hátrá-
nyos helyzetben vannak. (Villányi út 
9. fszt. 6. Tel.: 785-4355. ) Nyitva hét-
főn 15–17,  csütörtökön 9–12 között.

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 
van nyitva (telefonszám: 365-14-88).

  

Képviselői fogadóórák, 
programok

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő december 3-án 
17–18 óráig tart fogadóórát a Karinthy 
F. út 9. sz. alatti KDNP-irodában.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a  
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai 
u. 5.) III. emeleti 307-es tárgyaló-
jában. Bejelentkezés az Igazgatási 
Csoportnál, vagy telefonon a 372-
4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17-ES VK.) november 
26-án (csütörtök) 17 órakor tartja fo-
gadóóráját, a Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben.
SZABÓ VILMOS (MSZP) november 24-én 
(kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját, 
a Bartók B. út 19. sz. alatti helyiség-
ben (bejárat a Mészöly utcából).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) kép-
viselő minden hónap első péntekén 
17–18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első keddjén 17 
órakor tartja fogadóóráját a kerületi 
Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős 
utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra minden 
hónap harmadik,  önkormányzati 
képviselői fogadóóra minden hó-
nap utolsó szerdáján 17 órakor az 
Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő november 26-án 

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: hétfőn 15–19, kedden 9–13, 
szerdán 14–18, csütörtökön 
14–18, pénteken 9–13 óráig. 
Telefon: 248-0777, 248-0778.

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig. 
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig. 
Tel.: 372-3497.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA
Bántalmazott, erőszak áldozatává vált, 
krízishelyzetben lévő gyermekek és 
felnőttek számára készenléti telefon 
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ün-
nepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
KATASZTRÓFAVÉDELEM
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

folytatás az első oldalról
Természetesen hétfőn a bevásárlóközpon-
tot építő ingatlanfejlesztő cég képviselője 
is megszólalt. Glavatity Gábor fejleszté-
si igazgató szerint nincs összefüggés a 
két eset között. Szerinte a hétfői esetet 
– a tűzoltóság tájékoztatásával ellentétben 
– nem gázmérgezés, hanem valami más 
okozhatta. – Ezt a tényt alátámasztja az is, 
hogy a tűzoltóság és az ÁNTSZ által mért 
CO-szint mindkét esetben „0” ppm volt, 
és ezt hivatalos jegyzőkönyvek is rögzítik. 
A vasárnapi intézkedések hatására a rend-
szerek azóta is folyamatosan és kifogásta-
lanul működnek, az épületben 0 a szén-
monoxid mértéke – tájékoztatta lapunkat 
a beruházó képviselője.
 Közben a rendőrség is vizsgálódni 
kezdett, nem történt-e bűncselekmény a 
budai bevásárlóközpont „vasárnapi és hét-
fői szén-monoxid-mérgezéseinek” ügyé-
ben. Nyomozzák, hogy az Allee betartot-
ta-e a műszaki utasításokat, valamint azt, 
terhel-e valakit személy szerint felelősség. 
A rendőrség foglalkozás körében elköve-
tett gondatlan veszélyeztetés gyanújával, 
ismeretlen tettes ellen vizsgálódik.
 Kedden már a munkavédelmi felügye-
lők végeztek tanúmeghallgatásokat. Gede-

on András, az Országos Munkavédelmi 
és Munkaügyi Főfelügyelőség szóvivője a 
Független Hírügynökségnek úgy nyilat-
kozott, jelen esetben fontos az, hogy mun-
kavédelmi vizsgálat folyik, zártan és köz-
igazgatási eljárásként. Ilyenkor a felügyelők 
meghallgatják az érintett helyen dolgozókat 
a munkahelyükön. Ebben az ügyben szak-
értőt is felkértek, eredményekre feltehetően 
néhány hét múlva lehet számítani.
 A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
alapján a kerület jegyzője saját hatáskörében 
a bevásárlóközpont ideiglenes bezáratását 
nem tartja indokoltnak, áll Újbuda Önkor-
mányzatának közleményében. A kerületi 
Fidesz és KDNP képviselői ugyanakkor 
a polgármestert okolják a történtekért. 
Újbuda Önkormányzatának jegyzője, dr. 
Filipsz Andrea az elmúlt napokban az Allee 
bevásárlóközpontban történt szén-mono-
xid-mérgezések okainak tisztázása érdeké-
ben egyeztetésre hívta össze több szakha-
tóság képviselőjét. Ennek eredményeként 
az ismert adatok alapján Újbuda jegyzője 
nem lát okot az új bevásárlóközpont ideig-
lenes bezáratására. A használatbavételi en-
gedély kiadásakor egyébként a törvények-
nek megfelelően valamennyi szakhatóság 
szakmai állásfoglalását figyelembe vették. 

Ezek egyike sem emelt kifogást az engedély 
kiadásával kapcsolatban.
 A szerkesztőségünkhöz eljuttatott Fi-
desz–KDNP-közlemény viszont úgy fo-
galmaz, hogy az Allee bevásárlóközpont 
rohammunkában kapott meg minden en-
gedélyt. Szerintük a működést engedélyező 
és a felügyeletet ellátó önkormányzat nem 
tette meg a szükséges és elégséges intéz-
kedéseket a vasárnapi tömeges rosszullét 
után, hiszen másnap, hétfőn újabb 5 sze-
mély panaszkodott mérgezéses tünetekre, 
és hármat kórházba is kellett szállítani. 
 Glavatity Gábor tájékoztatása szerint a 
rohammunka semmiképp sem helytálló, 
mert az eredeti nyitási időpont november 3. 
volt, melyet a kerület kérésére módosítottak 
november 11-ére. A használatbavételi eljá-
rást pedig 2009. szeptember 4-én indították, 
azaz két hónap állt rendelkezésre a szakha-
tóságoknak, hogy az épületet megvizsgálják 
és megfelelőnek találják. A vasárnapi eset 
egyértelműen üzemeltetői hiba miatt kö-
vetkezett be, melyet még aznap elhárítot-
tak, míg a hétfői esetek oka ismeretlen. Az 
Allee a héten zökkenőmentesen üzemelt, 
új parkolási forgalomrendet léptetett életbe, 
amely megakadályozza az elmúlt vasárnap 
tapasztalt belső forgalmi dugókat.

Megnyílt az Allee, de örömünk nem felhőtlen
Üzemeltetői hiba az új budai plázában

Simplon, Bartók, multiplex
Interneten és SMS-ben is lehet jegyet foglalni

Betonelemek a sínek mentén
Interpelláció a Fővárosi Közgyűlésben

Wieszt János

A kerületi iskolákban jövőre levegőszeny-
nyezettség-mérés lesz. Ennek részleteiről 
tájékozódtak az intézményvezetők az 
Országos Környezetegészségügyi Intézet 
szakembereitől.

Demszky Gábor főpolgármester, Mooky 
Greidinger a Cinema City tulajdonos-vezér-
igazgatója és Lakos Imre Újbuda alpolgármes-
tere együtt nyitották meg az Allee új moziját.
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Budapesten a Bartók Béla út 62–64. 
szám alatt volt egykor a Simplon Mozi. 
Később átkeresztelték, ezért többen 
Bartók Moziként emlékeznek rá. Ez 
volt Budapesten az első – építészeti 
stílusában is modern – mozi, ugyan-
akkor az első mozibérház is, amelyet 
eleve mozinak terveztek. Ma mindez 
csak fotókon látható, mert a Simplon – 
később Bartók Mozi megszűnt. Felnőtt 
egy korosztály, amely már semmiféle 
nosztalgiát nem érez az „egyszerű”, 
de barátságos kis filmszínházak iránt. 
Olyan rég volt… 

Ma már a hírek a művészmozik agóniájáról 
szólnak. A mozikultúrát vitathatatlanul a 
plázák soktermes, háromdimenziós hang-
hatású óriásvásznai uralják. Hogy több em-
bert ültetnek-e a piros széksorokba, továbbá, 
hogy miként hatnak a fiatalok filmfogyasz-
tására, érdekes kérdés a társadalomkutatók 
számára. Tény azonban, hogy a multiple-
xek világában olyan könnyen hozzáférhe-
tővé és olyan eleven élménnyé vált a mozi, 
amilyet az egytermes elődök aligha tudtak 
produkálni. Mert míg korábban a mozi elő-
csarnokában kifüggesztett menetrendszerű 
műsorplakátot böngésztük, addig ma nem-

csak valamennyi mozi részletes műsoráról, 
hanem minden film tartalmáról, szereposz-
tásáról, Oscar-díjainak számáról tájékoztat 
a filmportál, ahonnan ráadásul jegyet is 
lehet rendelni konkrét moziba, időpontra, 
székbe. Ugyanezt lehet telefonról is, SMS-
ben. November 11. óta már Újbudán is. Az 

Allee új multiplex mozijában 13 terem van, 
ezek közül három digitális filmek vetítésé-
re is alkalmas. A legnagyobb terem 221, a 
legkisebb 72 látogató fogadására alkalmas. 
Most ez a csúcs. A maga idejében pedig a 
Simplon volt ugyanez.                

b. a.

A Fehérvári út és Bikszádi út kereszte-
ződésében az ott lakók meglepetéssel 
vették észre, hogy egyik napról a 
másikra betonelemek kerültek a vil-
lamossínek mellé. Az új forgalmi aka-
dállyal kapcsolatban a körzet önkor-
mányzati képviselője, Wieszt János a 
Fővárosi Közgyűlésben szólalt fel. 

– Ezek a beton-
elemek meg-
akadályozzák, 
hogy az autók a 
villamossínek-
re hajtsanak, 
ez pedig nehéz 
helyzetbe hoz-
za az ott lakó-
kat és a kör-
nyék oktatási 
intézménye-
ibe járókat – 

mondta Wieszt János. – Nem szerencsés 
ez a megoldás, hiszen a 4-es metró építése 
miatt a most kisebb forgalmú Fehérvári 
úton rendszeres közlekedési dugók ala-
kulnak ki, mert az akadály a következő 
villamosmegállónál megfordulásra kész-
teti az autó sokat. A diákokat reggelenként 
ideszállító autók és az innen munkába 
indulók számára egyaránt fejtörést okoz 
az új helyzet. Ezért kértem a főpolgár-
mestert, hogy intézkedjen az akadály 
megszüntetéséről, és a forgalom más, 
biztonságosabb szervezéséről. Már csak 
azért is, mert ebben a körzetben a két ke-
rületi iskolán kívül két fővárosi intézmény 
is található. 

 A hivatali válasz arra hivatkozik, hogy 
a szóban forgó rész a dél-budai villamos-
hálózat egyik legveszélyesebb csomópont-
ja volt a lezárást megelőzően.
 Az 50 km/h sebességgel haladó villa-
mosok elé rendszeresen befordultak a ka-
nyarodási szabályokat megszegő járművek. 
Egy itteni baleset rendszerint a teljes Fehér-
vári út villamosközlekedését megbénította. 
A megszüntetett kanyarodási lehetőség 
helyett a közúti forgalom megfordulása a 
Kalotaszeg utcai megállóban álló villamo-
sok előtt biztonságosabb. Ez a változtatás 
a villamosokon naponta utazó több mint 

50 ezer ember biztonságosabb célba érését 
eredményezi, ennek pedig csak töredéke 
azon egyéni közlekedők száma, akik hosz-
szabb út megtételére kényszerülnek, áll a 
Főpolgármesteri Hivatal levelében. 
 Wieszt János képviselő a választ azért 
nem fogadta el, mert megítélése és tapasz-
talata szerint ettől az amúgy sem esztéti-
kus beton akadálytól a forgalmi torlódás 
csak nagyobb, a közlekedés maga pedig 
bonyolultabb lesz. Szerinte az egyetlen 
biztonságos megoldás az, ha a főváros jel-
zőlámpás kereszteződést hoz létre.

pégé
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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ség (KDV-KTVF) mint eljáró hatóság, 
a környezeti hatásvizsgálati és az egy-
séges környezethasználati engedélye-
zési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) 
Korm. rendelet szerint véleményezésre 
megküldte a Budapest Főváros Önkor-
mányzata kérelmére indított, az 1-es 
villamos meghosszabbítása a Budafoki 
út–Fehérvári út közötti szakaszra a 
Szerémi úti–Hengermalom úti nyom-
vonal létesítésére vonatkozó előzetes 
vizsgálati eljárás dokumentációját. Az 

ábrákkal és táblázatokkal együtt meg-
közelítőleg 200 oldalas dokumentáció 
(iktató szám: I-1665-2/2009) helyben 
olvasással 2009. december 1-jéig te-
kinthető meg a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker., 
Nagydiófa u. 10–12., hétfőn, szerdán 
9–12 és 12.30–16, pénteken 9–12 órá-
ig), valamint a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodáján (XI. ker., Zsombolyai 
u. 5. II. em. 209-es szoba), ahol előzetes 
időpont-egyeztetés esetén, ügyfélfo-
gadási időn kívül is teljes munkaidőben 

várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó 
telefon: 37-24-633).
Kifüggesztés napja: 2009. november 9.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró 
okokra, a környezeti hatásvizsgálat 
szükségességére, illetve a környezeti 
hatástanulmány tartalmára vonatkozó-
an a közlemény megjelenését követő 21 
napon belül közvetlenül a felügyelőség-
hez észrevételt lehet tenni.

Budapest, 2009. november 5.

dr. Filipsz Andrea, jegyző

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY

Egyelőre nem fonódnak  
össze a budai villamosok

Kötött pályán lassabban haladnak az ügyek

A tervek szerint közel 6 százalékkal 
drágul jövőre a víz Budapesten, a BKV 
jegyei és bérletei pedig 4–5 százalékkal 
kerülnek majd többe. Ezt javasolja Ha-
gyó Miklós szocialista és Ikvai-Szabó 
Imre szabaddemokrata főpolgármes-
ter-helyettes, a végső szót a november 
végi közgyűlés mondja ki. A víz díját 
5,9 százalékkal emelnék, míg a BKV-
nál két változatot dolgoztak ki. A je-
gyek mindkét esetben 320 forintba 
kerülnének az eddigi 300 helyett. Ez 
azért is fontos, mert ehhez kötik a par-
kolási alapdíjakat. A bérletek 2,7–4,3 
százalékkal kerülnének többe az el-
képzelések szerint. 

  

Tíz új díszpolgára van Budapestnek, 
az elismeréseket a Főváros Napja 
alkalmából adták át az ünnepi köz-
gyűlésen. A kitüntetést Bálint György 
kertészmérnök, Esterházy Péter író, 
Ferge Zsuzsa szociológus, Finta Jó-
zsef építész, Fischer Ádám karmester, 
Glatz Ferenc történész, Gyurkó Hen-
rik bábművész, Irk Ferenc tudomá-
nyos tanácsadó, Méray Tibor író és 
Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető 
igazgatója vehette át. Grosics Gyula, 
az Aranycsapat Újbudán élő legendás 
kapusa visszautasított a kitüntetést. 
Döntését azzal indokolta, hogy látva 
a névsort, díszpintynek érezte magát 
egyedüli jobboldaliként. 

  

Az utolsó tervezett útfelújítással is el-
készültek a munkások a fővárosban: 
idén 35 kilométer hosszan újult meg a 
burkolat Budapesten. Ez némileg több 
a tavalyinál, viszont jóval kevesebb 
az azt megelőző években felújított 
útszakaszoknál. Újbudán három út 
kapott új burkolatot: a Hengermalom 
út egy szakasza, a Menyecske utca és 
a Törökbálinti út. Jövőre a Fővárosi 
Önkormányzat mostani tervei sze-
rint 75 kilométeren dolgoznak majd 
a munkások, a XI. kerületben az Etele 
úton, a Kelenhegyi utcában és a Sáf-
rány utcában.

  

A tervezettnél korábban indult el a 
4-es metró déli fúrópajzsa a Kálvin 
térről, hogy megépítse az egyik legne-
hezebb szakaszt, a 3-as metró alagút-
ja közelében húzódó részt. A munka 
lapzártánkig rendben haladt. A kivi-
telezők úgy számolnak, hogy a szerke-
zet januárban ér majd a Rákóczi térre. 
Az északi pajzs biztonsági okokból 
néhány hetes késéssel követi a délit. 
A Rákóczi térig a 3-as metró alagútja 
mellett a változatos talajviszonyok is 
nehezítik a munkát, emellett külön 
kell figyelni a Nemzeti Múzeumra és 
a Magyar Rádió épületeire. 

  

Az energiatakarékosság jegyében 
másként záródnak a 4-es és 6-os villa-
mosok ajtói. Eddig, ha a Combinókon 
kinyitották az egyik ajtót, akkor az 
addig nyitva maradt, amíg a vezető 
be nem csukta az összeset. Mostantól 
fotócellék figyelik a le- és felszállókat, 
és ha nincs mozgás az ajtónál, az auto-
matikusan becsukódik. Így kevesebb 
energia kell a villamosok fűtésére. Az 
ajtókat pedig gombnyomással újra ki 
lehet nyitni addig, amíg a szerelvény 
el nem indul a megállóból. 

  

Uniós támogatással fejlesztik a Fő-
városi Szabó Ervin Könyvtárat. Az 
intézmény majdnem százmillió fo-
rintot nyert a könyv és az olvasás nép-
szerűsítésére, valamint a könyvtár 
szolgáltatásainak bővítésére. Kiépíte-
nek például egy egységes katalógust, 
amelyben otthoni számítógépekről 
vagy akár mobiltelefonról is lehet ke-
resni. A szombaton is nyitva tartó ke-
rületi tagkönyvtárakban pedig csalá-
di napokat és az olvasást népszerűsítő 
programokat szerveznek. 

Újbuda támogatja a panelházak ener-
gia-megtakarítási célú felújítását, a 
Vicus XI. Közalapítványon keresztül 
több segítséget nyújt a rászorulóknak, 
valamint szorgalmazza a Fővárossal 
való megállapodást számos kerületi 
ingatlan cseréjéről. Egyebek mellett 
ezekben az ügyekben született döntés 
a novemberi testületi ülésen.

A novemberi testületi ülés Jankó István 
fideszes képviselő interpellációjával kez-
dődött, amely a Fehérvári út–Bocskai 
út–Fadrusz utca–Bartók Béla út–Móricz 
Zsigmond körtér által határolt terület ka-
otikus közlekedéséről szólt, különösen az 
Eszék utcában kialakult helyzetről. A kép-
viselő Lakos Imre alpolgármestert, a fő-
város közlekedési tanácsnokát kérte arra, 
képviselje az ott lakók érdekeit, és vegye rá 
a Fővárosi Önkormányzatot, hogy meg-
felelő szabályozással oldja meg a terület 
problémáját. Lakos Imre ezzel a felvetéssel 
egyetértve a felkérést elfogadta.
 A képviselők többsége igent mondott 
a jövő évi költségvetés irányelveire, me-
lyek szerint az Önkormányzat egyebek 
mellett forrást biztosít az Új rend Újbudán 
program folytatásához, a kulturális város-
központ megvalósításához, az iskolai és 
óvodai sportudvarok fejlesztéséhez, a böl-
csődei és óvodai férőhelyek bővítéséhez, 

az egészségügy fejlesztéséhez, útfejlesztés-
hez és útfelújításhoz, valamint a gazdasági 
válság szociális következményeinek kom-
penzálásához, főleg az iskoláskorúak és a 
60 év felettiek körére vonatkozóan.
 A testület csütörtöki döntésének értel-
mében Újbuda Önkormányzata összesen 
150 millió forintot szán idén azon társas-
házak támogatására, melyek lakóközös-
ségei a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium pályázatán szeretnének indul-
ni. A pályázat olyan felújításokhoz nyújt 
segítséget, amelyek az iparosított tech-
nológiával épült lakóházak energiaszük-
ségletét csökkentik. További húszmillió 
forint forrást biztosít a kerület a Solanova 
programban részt vevő lakóközösségek  
támogatására.
 Kétéves előkészítés után megszületett 
az a megállapodástervezet, amely a Fő-
város és Újbuda közötti ingatlancseréket 
rögzíti. Ha a XI. kerületi képviselőkhöz 
hasonlóan a Fővárosi Közgyűlés is el-
fogadja ezt, akkor a kerület tulajdonába 
kerül például a Károli Gáspár tér, a Szent 
Imre Kórház mögötti szabad terület, az 
Etele út és a Hadak útja találkozásánál lé-
vő játszótér, valamint a Sasadi út 13.-ban 
található orvosi rendelő. Kupper András, 
a Fidesz frakcióvezetője kezdeményezé-
sére Lakos Imre alpolgármester az előbbi 
megállapodást követően kezdeményezi a 

Százötven millióval támogatják az energiatakarékossági pályázatokat

Újbudához kerül a Károli Gáspár tér

A testület novemberi ülésén döntött a főváros és a kerület közötti ingatlancserékről is

FŐVÁROSI HÍREK

Folytatás az első oldalról
Különleges születésnapi 
bulit tartottak a  Tranzitban. 
A legidősebb  ünnepelt  a 
kerület napján, november 
11-én született gyermek is 
csak hatéves. Így nem volt 
meglepő, hogy mindenki 
nagy örömmel fogadta a 
bohócot is. 
A gyermekekkel és a szü-
lőkkel ünnepelt Veresné 
Krajcár Izabella alpolgár-
mester, akinek közremű-
ködésével szeletelték fel 
az ünnepi tortákat. Boldog 
születésnapot gyerekek!  

Gigi
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Óbudától Kamaraerdőig, egész Budá-
ra kiható közlekedésfejlesztés lehet 
a „budai fonódó villamosok” néven 
ismertté vált projekt. A 6 milliárd 
forintos – uniós támogatást is elnyert 
– beruházás szakmai szempontból 
kifogástalan, egyelőre mégsem indul-
hatnak a munkálatok. A II. kerület 
ugyanis nem adja áldását a projektre. 

Bár tavasszal a Főváros és a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség (NFÜ) aláírta az uniós 
támogatási szerződést, a főváros és a II. ke-
rület együttműködési problémái miatt ve-
szélybe kerülhet a 6 milliárdos fejlesztés. A 
budai villamosok összekötését tartalmazó 
pályázatban szerepel a Batthyány tér és a 
Margit híd közötti hiányzó villamospálya-
szakasz visszaépítése, valamint a Margit 
körúton és a Moszkva téren keresztül az 
észak-déli vágánykapcsolatok újraterem-
tése is. Emellett az óbudai 17-es villamos, 
a budai rakparti 19-es és 41-es villamos, 
valamint az Alkotás utcai villamosvonal 
összekötése közvetlen kapcsolatot teremt a 
dél-budai hálózattal. 
 Az óbudai 17-es villamos bekapcso-
lása az elágazó dél-budai hálózatba lehe-
tővé tenné, hogy Óbuda és Újbuda között 
közvetlenül, vagy egy átszállással lehessen 
közlekedni. A budai fonódó villamoshá-
lózat megteremtése a város egyik legjobb 
megtérülési mutatóval rendelkező pro-
jektje, ami nem csoda, tekintve viszonylag 
alacsony költségét és magas hasznait – áll 
a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesü-
let (VEKE) elnöke, Markovics Ernő által 
jegyzett szakmai anyagban. Egyes budai 
útirányokon nemcsak egy, hanem két át-
szállást is meg lehetne spórolni, belátható 
tehát, hogy ezúttal kis fejlesztéssel, nagy-
részt uniós pénzből egész Buda tömegköz-
lekedése jelentősen javulhatna – fogalmaz 
a dokumentum. A civil egyesület néhány 
hete hívta fel a figyelmet arra, hogy megállt 
az előkészítés, miközben az eredeti tervek 
szerint 2010 elején megkezdődhetnének a 

munkálatok. A projekt kapcsolódhatna a 
Margit híd jelenlegi felújításához, hiszen 
a budai hídfőnél a csomópont átépítése és 
az aluljáró megszüntetése része a tervek-
nek. A beruházás 
megkezdéséhez 
szükséges építési 
engedélyhez már 
csak a II. kerületi 
önkormányzat tu-
lajdonosi hozzájá-
rulása hiányzik.
– Az ügyben a II. 
kerület minden 
olyan észrevételét 
meg kell fontol-
ni, ami a pro-
jektet jobbít-
ja és bővíti, 
azzal az 
á l l á s -
pont-
t a l 
v i -

szont semmiképp nem tudunk egyetérte-
ni, mely a villamosfejlesztési projektből a 
villamosfejlesztést venné ki, és II. kerületi 
utak felújítására költené a pénzt – mondja 
Vitézy Dávid, a VEKE szóvivője. Vitézy 
szerint a budai villamoshálózat tervezett 
átalakítása jó cél, a projekt műszaki tar-
talmával pedig nincs olyan probléma, 

amely indokolná a beruházás megvé-
tózását. Hozzáteszi, a VEKE a főpol-
gármestert is felkérte, hogy azonnal 

já r jon közbe azért, 
hogy illeté-
kes főpol-
gármester-
helyettesei, 
elsősorban 
H o r v á t h 
C s a b a 
nemtörő-
dömsége 
miatt ne 
e s s e n 
kútba az 
elnyert 5 
milliárd 
forintos 
E U -
t á m o -
g a t á s . 
Ugyanis 
kiderült, 
hog y a 

főv á ros-
nál nem 
foglalkoz-
tak a II. 

kerületi polgármester felvetéseivel, amely 
elmérgesedett helyzetet teremtett. 
 – A budai fonódó villamos projekt 
nem csupán Buda, hanem egész Budapest 
közlekedésfejlesztésének igen fontos része, 
amely ráadásul a megvalósítás szakaszá-
ba ért. Csupán néhány infrastrukturális 
részelem megvalósításával olyan komplex 
rendszer alakulna ki, amely Óbudától Ka-
maraerdőig összefüggő közösségi közleke-
dést tesz lehetővé – mondta el lapunk kér-
désére Lakos Imre, Újbuda alpolgármeste-
re. A szakember hangsúlyozza: ez az ügy 
nem a II. kerület magánügye, hiszen min-
den budai polgárt érint, köztük 150 ezer 
újbudait is. Ezért, bár megérti a II. kerület 
felháborodását amiatt, hogy hosszú hóna-
pokig nem kapott érdemi válaszokat kér-
déseire a Főpolgármesteri Hivataltól, úgy 
gondolja, ezen egy magasabb érdek miatt 
túl kell lépni. Az alpolgármester szerint 
az MSZP belső problémái és a BKV körüli 
botrányok elvették a szakmai ügyektől az 
energiát a fővárosban, de nem lehet egy 
ilyen fontos ügyet emiatt feláldozni. Ez a 
projekt önmagában nem old meg minden 
gondot, azonban – utalva a II. kerület vál-
toztatási törekvéseire – nem lehet a környe-
zetre, a P+R parkolóra és az egyéb csatla-
kozó feladatokra koncentrálni addig, amíg 
ez az alapprojekt nem készül el. Ezután 
kell forrást találni a II. kerület által felve-
tett további feladatokra. Lakos Imre, aki a 
Főváros Városüzemeltetési Bizottságának 
elnöke is, elmondta: a bizottság egyhan-
gúlag támogatta a budai fonódó villamos 
projektet, aminek másfél éves tervezési 
folyamatában a II. kerület és a FŐMTERV 
számtalan egyeztetést tartott. A jelenlegi 
helyzet szerint az NFÜ felkérésére a terve-
ző FŐMTERV azt vizsgálja meg, hogy az 
unió számára elfogadható-e, ha a projektet 
részekre bontják. Hozzátette, önmagában 
egy-két hónap határidőcsúszás még kezel-
hető, ám reméli, a projekt nem hiúsul meg 
érthetetlen érdekek miatt.

Szeifried Adél

Weiner Leó Zenei Általános Iskola átköl-
töztetését a Fehérvári út 10. szám alatti 
ingatlanba, amennyiben a Fővárosi Ön-
kormányzat is nyitott erre a javaslatra.
 A képviselő-testület jóváhagyta, hogy 
az Önkormányzat járuljon hozzá a Korai 
Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 
speciális játszóterének építéséhez, és egy-
ben elhatározta, hogy a Montágh Imre Ál-

talános Iskola játszóudvarának fejlesztését 
is támogatja ugyancsak 3 millió forinttal.
 Újbuda Önkormányzata 8 millió 
forinttal megemeli a Vicus XI. Közala-
pítvány támogatását és összesen 3 millió 
forinttal hozzájárul a HPV vírus elleni ol-
tásra jogosult leányok beoltásának önkölt-
ségéhez a képviselők döntése értelmében.

B.A. – P.T.
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Tanulói laptop és digitális táblák

November 11-én vehették át Újbuda 
polgármesterétől kitüntetéseiket 
a szociális szférában dolgozók is. A 
kerület napja egy nap híján egybeesik 
a szociális munka napjával (november 
12.). Az intézményvezetők és a civil 
szervezetek javaslatai alapján díjazták 
a legjobbakat.

Köszöntőjében Molnár Gyula polgár-
mester elmondta: a szociális területen 
tevékenykedők egész évben azon dol-
goznak, miként lehet a legtöbb támo-
gatást oda eljuttatni, ahol a legnagyobb 
szükség van rá, hogyan lehet azokon 
segíteni, akik maguk már nem tudják 
megoldani problémáikat. A számadatok 
magukért beszélnek: költségvetésének 
mintegy 13 százalékát (3,8 milliárd fo-
rintot) költi az Önkormányzat a szociális 
intézményhálózatra. 
 Molnár Gyula kifejtette, hogy igye-
keznek nem csupán a kötelező-, hanem a 

többletfeladatokat is felvállalni. Azt ígérte, 
szociális kiadásokra mindig lesz többlet-
forrás Újbudán. Hangsúlyozta azonban, 
ez az a terület, ahol a segítségnek nem 
pusztán pénzbeli támogatásként kell meg-
jelennie. Mindez pedig azoknak a kiváló 
szakembereknek köszönhetően működik, 
akik a szociális szférában dolgoznak. 
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
képviseletében Morva Emília elmondta: 
a hajléktalanellátásban konszenzus van 
köztük és az Önkormányzat között. Egy-
ben örömét és köszönetét fejezte ki, hogy 
ezen a területen Újbudán minden rend-
ben zajlik. 
 Polgármesteri dicséretben tizenegyen 
részesültek: Blaha Lászlóné, Csepeliné Fa-
ragó-Tóth Gabriella, Györgyei Szabó Le-
hel, Kárász Vilmosné, Schwoy Edit, Babos 
Krisztina, Stelli Enikő, Szilvay-Simon Zsu-
zsanna, Bordács Attiláné, Hunyadi Anett 
és Gyulai András. 

R. M. 

A szociális munka jutalma 

A kerület napja alkalmából köszön-
tötték a díszdiplomás és a pályakezdő 
pedagógusokat a Flamenco Szálloda 
dísztermében. Arany-, gyémánt-, 
rubin-, illetve vasdiplomát azok vehet-
tek át, akik 50, 60, 65, illetve 70 éve 
szerezték meg a tanári oklevelet. Őket 
egy-egy – Homoki Anikó iparművész 
által készített – üvegszívvel is meg-
ajándékozták. A polgármester külön 
köszöntötte a 96 éves Nikodémusz 
Jánosnét, Anna nénit, aki 75 éve dip-
lomázott, 1934-ben végzett a Szarvasi 
Tanítóképző Intézetben. 

Molnár Gyula köszöntőjében arról beszélt, 
természetesen létezik pedagógusnap is, de 
a kerület napján külön lehetőség nyílik 
bemutatni, hogyan lehet tenni az újbudai, 
142 ezres közösségért. Elmondta, a peda-
gógusok tudásátadásán múlik, hogy a még 
csak alapkészségekkel felvértezett gyere-
kekből mit faragnak, milyen úton indítják 
el őket. Szerinte minden társadalom igazi 
esélye az, ha a tudásbázisát tovább tudja 
adni, és ehhez a kiváló pedagógusok jelen-
tik a biztos alapot. A díszdiplomásokhoz 
szólt Molnár Gyula, amikor kifejtette: az 
elmúlt évtizedekben ezt ők biztosították 
Újbudán. A pályakezdők számára pedig 
adott a lehetőség átvenni idősebb kollégá-
ik tapasztalatát. 

Díszdiplomások és pályakezdők
Pedagógusokat köszöntöttek

A KERÜLET HETE 2009

Díszoklevélben részesült idős pedagógusok
Arany oklevelet kaptak azok, akik 50 éve szerezték diplomájukat: 
Demeter Jánosné, dr. Gál András, Görög Endre István, Gerendási 
Sándor, Horváth Jánosné, Juhász János, Kerey Györgyné, Kiss Jenőné, 
Magyar Sándor, Méri Dezsőné, Szabó Gergelyné, Szőnyi Gáborné, 
Tibay Gyözőné, Tóth Elek.

Gyémánt oklevélben részesültek azok, akik 60 éve szerezték diplomájukat: 
Barna Istvánné, Dobay Aladárné, Drenyószki Pálné, dr. Fülöp Ferencné, 
dr. Rózsa Ödönné, dr. Ackermann Lászlóné, dr. Bodrogi Károly, dr. 
Szebényi Gézáné, Keller Ernőné, Kiss Kálmánné, Király Lászlóné, Laáb 
Antalné, Magyar Sándorné, Maróth Jánosné, Mészáros Lajosné, Nagy 
Istvánné, Oláh Gyuláné, Rózsavölgyi Dezsőné, Tóth Józsefné, Zsámboki 
Bertalanné. 

Vas oklevéllel tüntették ki a 65 esztendeje katedrára lépő pedagógusokat:
Bakányi Márton, Baktai Róbertné, Czotter Józsefné, dr. Böszörnyi 
Tiborné, dr. Pálfi Istvánné. 

Rubin oklevelet vehettek át, akik 70 éve szerezték oklevelüket, diplomájukat:
Dr. Dobó Györgyné, Pataky Tivadarné, Pellády Lujza, Véghelyi 
Sándorné.

Pályakezdők: 
Ádám Jenő Gyakorló és Fenntartói Ált. Isk.: 
Szél Johanna, Ladencsics Tünde; 
Teleki Blanka Általános Iskola: Ballagó Mónika, Baumstark Anita; 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola: Kapi Márton; 
Domokos Pál Péter Általános Iskola: Pálmai Zsófia; József Attila 
Gimnázium: Kókai Mária, Vidor Sára;
Petőfi Sándor Ált. Isk. és Gimnázium: Szabó Anikó; 
Farkasréti Általános Iskola: Stadler Ágnes; 
Kelenvölgyi Általános Iskola: Tóth Judit Erika; 
XI. Kerületi Logopédiai Intézet: Kovács Viola Gizella; 
Cseperedő Óvoda: Grüll Csilla; 
Keveháza Utcai Óvoda: Botos Edit, Havlin Anna; 
Tesz-Vesz Óvoda: Hornyák Ildikó.

Balázs György képviselő gratulál a díjazottnak

Vannak olyan délutánok, amikor nem a mateklecke az elsődleges. Az Újbudai Speciális 
Szakiskola tankonyháján megrendezett főzőversenyen a gyerekek fakanálra cserélték a tollat-
ceruzát. A kis szakácsok ügyesen bántak a fűszerekkel, de a habverőt sem féltek használni. A 
csapatoknál hamar kialakult a munkamegosztás: volt, aki a hagymaszeletelést vállalta magára, 
más inkább a sütögetésben jeleskedett. És hölgyeim, van remény! Ugyanis jó néhány lelkes fiú 
is akadt a jövő konyhaművészei között.

Hamarosan megnyitják a Hadik Kávéházat

Létrejött a Társadalmi Érték Testület

Polgári hangulat és időutazás

pésként rövidesen pályázatot hirdetnek az 
üresen álló üzlethelyiségek kulturális célú 
hasznosítására. 

A TÉT tagjai: 
Karinthy Márton színházrendezőt-író, a 
Karinthy Színház alapító tulajdonosa és 
igazgatója, Szakonyi Károly Kossuth-díjas 
író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapí-
tó tagja, Bodrogi Gyula Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész, rendező, a Nemzet 
Színésze, Újbuda díszpolgára, Szüts Mik-
lós festőművész, a Palládium Alapítvány 
kurátora, a Farkas István Alapítvány elnö-
ke, a Kelenhegyi úti művészház tagja, Gáti 
György Balogh Rudolf-díjas fotóművész; 
Horváth Károly, a Bartók 32 Galéria igaz-
gatója; Szegedi Ferenc építész, az Újbuda 
Baráti Kör tagja, Újbuda volt polgármeste-
re; Cselovszki Zoltán építészmérnök, az V. 
kerület főépítésze, a Szeretem Budapestet 
mozgalom alapító tagja; Hunyadi Mátyás, 
a Bartók Béla út 36–38. sz. társasház közös 
képviselője, aki az itt lakók véleményét 
kívánja közvetíteni, képviselni a Bartók 
Béla út új arculatának kialakításában. dr. 
Rétvári Bence, a Fővárosi Közgyűlés tag-
ja, Gellérthegy–Szentimreváros–Lágy-
mányos országgyűlési képviselője; Lakos 
Imre, a vagyongazdálkodásért felelős al-
polgármester, dr. Balás Piri László önkor-
mányzati képviselő, a Városgazdálkodási 
Bizottság elnöke, Edelényi Szilvia Újbuda 
Oktatási és Kulturális Osztályának mun-
katársa, aki koordinálja az Újbuda kultu-
rális városközpont programot, és végül, 
de nem utolsósorban Molnár Gyula pol-
gármester.  

Főzőverseny a Speciális szakiskolában
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Nyolc iskola részvételével tanárok és diákok közösen ismerkedhetnek meg a digitális táblákhoz 
tartozó tanulói laptoppal a Kerület Hetében.

Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső 
egykori törzshelyén, a közeljövőben 
nyíló Hadik Kávéházban mutatta be 
Molnár Gyula Újbuda polgármestere a 
Társadalmi Érték Testületet (TÉT).

A TÉT-nek az a feladata, hogy az igényes-
ség és a magas esztétikai színvonal meg-
őrzése mellett koordinálja a Bartók Béla 
úton néhány éven belül létrejövő kultu-
rális városközpont kialakítását. A cél az, 

hogy a város-
rész a kortárs 
képzőművé-
szeti galériák, 
múzeumok, 
g y ű j t e m é -
nyek iránt 
é r d e k l ő d ő 
bel- és kül-
földi turisták 
z a r á n d o k-
helye legyen. 
Ennek egyik 
műhelye a 
Hadik Ház 
lesz, mely-
nek kávéházi 
részében a 
vendégek az 
év 365 napján 
híres irodal-
márok ked-
venc ételeit is 
megkóstol-
hatják válto-
zatos képző-
mű vé s z e t i , 
zenei, f i lm 
és irodalmi 
kultúrfröccs 
kíséretében. 
Hogy mindez 
megvalósul-
jon, első lé-
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A Műszaki Egyetem impozáns aulá-
jában tartották a kerület napján 
Újbuda jótékonysági estjét, ahol a 
felajánlásokból és tombolajegyek-

ből közel félmillió forintos ado-
mány gyűlt össze. Ebből a pénzből 
a Vicus XI. Közhasznú Alapítványon 
(írásunk a 8-as oldalon) keresztül 

támogatják a kerület nehéz hely-
zetben lévő családjait, lakóit.  Az 
esten Molnár Gyula polgármes-
ter átadta a kerület Pro Urbe és 

Pro Architectura díjait, kihirdette 
Újbuda új díszpolgárait, valamint 
köszöntötte azokat, akik saját hiva-
tásukban kiemelkedően teljesítet-

tek, és ezzel a tőlük elvárhatónál 
jóval többet tettek a kerületért. A 
kitüntetettek és díjazottak részle-
tes névsorát alább olvashatják.

Jótékonysági est a szegény családokért

Őszi nagytakarítás
A Teleki Blanka diákjai kitettek magukért

Megküzdöttek a szeméttel

Milyen kerületi jövőt látnak a helyi 
iskolások, milyen vízióik vannak az 
újbudai gyerekeknek? – ez derült 
ki abból a versenyből, amelyet az 
Újbudai Pedagógiai Intézet szervezett 
a kerület hetén a képviselő-testület 
üléstermében. 

A „Nagyon Új-Buda” multimédiás ver-
seny résztvevői 6-10. évfolyamos tanulók 
voltak, akik összesen tizenhárom, két–há-
rom fős gárdát alkotva mérkőztek meg 
egymással. Csapatot indított a Bethlen 
Gábor Általános Iskola és Újreál Gimná-
zium, a Bocskai István Általános Iskola, 
az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 
Iskola, a gazdagréti Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskola, a gazdagréti Törökugra-
tó Általános Iskola, a lágymányosi Bárdos 
Lajos Általános Iskola, az Őrmezei Általá-
nos Iskola, valamint a Teleki Blanka Álta-
lános Iskola. 
 Az Önkormányzat részéről a gyere-
keket a verseny egyik védnöke, Veresné 
Kajcár Izabella alpolgármester köszön-
tötte, aki elmondta, nagyon fontosnak 
tartja az ilyen kezdeményezéseket, mert 
ezek a fiatalok azok, akik látják a mát, 
és van víziójuk a jövőről. Ők jelentik azt 
a nemzedéket, amely a jövő Újbudáját  
fogja építeni.
 A diákok multimédiás prezentáci-
ókkal készültek, felolvasásokkal, zenés 
vetítésekkel mutatták be Újbuda egy-egy 
részét. Ahogy a bemutatókból kiderült, 
a részvétel komoly felkészülést igényelt: 
nagy helytörténeti kutatómunkára és ala-
pos számítástechnikai tudásra volt szük-
sége a tanulóknak. 
 A zsűri tagjai Görög András, Jan-
kó István és Szesztay András képvise-
lők, Hamikus Ferencné iskolaigazgató és 
Gyurcsó Gyuláné, a szervező Újbudai Pe-
dagógiai Intézet igazgatója voltak.
 
Döntésük alapján a győztesek: 
Első helyezett lett a Törökugrató 7. osztá-
lyos csapata, amely Újbudai körkép 2009-
ben címmel mutatott be összefoglalót az 
elmúlt idők változásairól. Második he-
lyen végzett az őrmezei csapat. Megújuló 
Őrmező című prezentációjukat őrmezei 
költők verseivel színesítették, és ezen csa-
pat tagjai voltak azok, akik nem olvasták, 
hanem fejből mondták az egész szöveget. 
A harmadik helyen a hatodikos bocskais 
lányok végeztek. 
A versenyen azok a csapatok szerepeltek 
a legjobban, amelyeket egy magyar és egy 
informatika szakos tanár is segített. Két 
különdíj is született: a Bethlen iskola egyik 
csapata az újbudai kerékpárutakat, a má-
sik a Kopaszi-gátról nézve a kerület válto-
zásait mutatta be. 

R. M. 

Multimédiás verseny 6-10. 
évfolyamos diákoknak

Nagyon  
Új-Buda

A kerület hetén Gáti György lengyel testvérvárosunkról, Ustronról készített fotóit mutatták be 
a Karinthy Szalonban. Az ustroni anzixok elnevezésű fotósorozat Újbuda Önkormányzatának 
megrendelésére készült, és a várost olyan oldaláról mutatja be, amilyenről eddig még a helyiek 
sem ismerhették. – Nem akartam sablonokat vagy turisztikai reklámképeket készíteni, így 
inkább a részletekre koncentráltam, amelyek végül mégis kirajzolták a város teljes szépségét 
– mondta el a megnyitón Gáti György fotóművész. Egy kritikusa korábban csak annyit mondott 
róla: Gátinak nem kell egzotikus tájakra utaznia egy érdekes témáért. Elég, ha lemegy a boltba, 
és útközben megtalálja azt.

Ustron egy kicsit másképp

fejlesztéséért, a kerületi utánpótlás-neve-
lés bázisának kialakításában végzett áldo-
zatos munkája elismeréseként.
SZALAINÉ NAGY MÁRTA, a Bocskai István 
Általános Iskola tanára a kerületben eltöl-
tött közel két évtizedes, eredményes peda-
gógiai munkája elismeréseként.

Újbuda mesterpedagógusa  
elismerő címet kaptak: 
NEMES PÉTERNÉ, a Teleki Blanka Általános 
Iskola tanára három évtizedes tanári mun-
kájáért, matematika tantárgyban a diákok 
országos versenyekre való sikeres felké-
szítéséért, a minőségbiztosítási program 
bevezetésében végzett aktív közreműkö-
déséért, igazgatóhelyettesi feladatainak 
magas színvonalú ellátásáért.
PÓCSNÉ HERMANICS MÁRIA, a Nyitnikék Óvoda 
óvodapedagógusa, nagy elhivatottság-
gal és lelkiismeretesen végzett tizennyolc 
éves óvodapedagógusi munkájáért, az 
intézményi rendezvények, hagyomány-
őrző programok szervezéséért, a minő-
ségirányítási program bevezetésében és 
irányításában végzett magas színvonalú 
tevékenységéért.
ZUGH LÁSZLÓNÉ, a gazdagréti Törökugrató 
Általános Iskola tanára több évtizedes lel-
kiismeretes pedagógusi munkájáért, alsós 
igazgatóhelyettesi, munkaközösség-ve-
zetői tevékenységéért, az iskola minőség-
biztosítási rendszerének kidolgozásában 
vállalt szerepéért.

Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa 
elismerő címet kaptak: 
FARKAS SÁNDOR kárpitos és díszítő vállalkozó, 
a XI. kerületben folytatott kiemelkedő te-
vékenységéért, 
KMET BÉLA ortopédcipész, aranykoszorús 
mester, a XI. kerületben folytatott kiemel-
kedő tevékenységéért.

Újbuda új díszpolgárai:
MÉSZÁROS MÁRTA filmrendező, tisztelegve az 
egyetemes filmművészet gazdagításában 
betöltött szerepe előtt, valamint életmű-
vének elismeréséül. 
Posztumusz CSEH TAMÁSNAK kiemelkedő ze-
neművészeti tevékenysége, valamint élet-
műve elismeréseként. 

Polgármesteri dicséretben részesültek: 
BARTHA GYULA Újbuda természetbarát és ter-
mészetjáró hagyományainak ápolásáért 
végzett több évtizedes kiemelkedő tevé-
kenységének elismeréseként.
BAZSANT JÓZSEF az U20-as labdarúgó-váloga-
tott tagjaként elért kiváló eredményéért, 
Újbuda hírnevének öregbítéséért. 
FUTÁCS MÁRKÓ az U20-as labdarúgó-váloga-
tott tagjaként elért kiváló eredményéért, 
Újbuda hírnevének öregbítéséért. 
GLAVATITY GÁBOR az Allee-Simplon udvar be-
ruházás kivitelezése során az önkormány-
zat és a beruházó közötti hatékony és kor-
rekt együttműködéséért
MÉDER ÁRON vitorlázó egyedülálló teljesítmé-
nyéért, Újbuda hírnevének öregbítéséért. 
KOVÁCS GÁBORNÉ lakóközössége és lakókör-
nyezete, Újbuda közparkjainak tisztasága 
érdekében végzett kiemelkedő tevékeny-
ségéért.
KÜRTI IMRE a XI. kerület Fejér Lipót u. 62–68. 
sz. társasház tulajdonosi bizottságának 
elnökeként lakóközössége és lakókörnye-
zete érdekében végzett több évtizedes 
kiemelkedő tevékenységéért.

Pro Architectura Újbuda Díjat kaptak: 
VADÁSZ GYÖRGY okleveles építészmérnök 
életművéért, Újbuda építészeti arculatának 
megformálásáért, értékeinek gyarapításá-
ért.
ZOBOKI GÁBOR okleveles építészmérnök, a 
Sasad-Liget Lakópark, a Somlói úti lakó-
park és a Budaörsi úti Fonte bútorház meg-
valósításában végzett kimagasló tervezői 
munkájáért.

Pro Urbe Újbuda Díjat kaptak:
GYÖKÉR ISTVÁN építészmérnök, Újbuda szel-
lemi javainak, hely- és művelődéstörténeti 
emlékeinek gyarapításáért, megismerteté-
séért végzett kiemelkedő, maradandó ér-
tékű tevékenységének elismeréseként.
DR. LÁSZLÓ IMRE, a Szent Imre Kórház főigaz-
gatója Újbuda színvonalas egészségügyi 
ellátásáért végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenységének elismeréseként.

Újbuda kiváló intézményvezetője elismerő 
címet kaptak:
BERNÁT ZSUZSA, az Ádám Jenő Fenntartói 
Gyakorló Általános Iskola igazgatója, ma-
gas színvonalú, lelkiismeretes, innovatív in-
tézményirányító munkája elismeréseként.
GIRICZ JÁNOS, a gazdagréti Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskola igazgatója, nagy szakmai 
hozzáértésről tanúskodó, magas színvonalú 
intézményirányító munkája elismeréseként.

Újbuda szolgálatáért elismerő címet kaptak: 
LENYICZKY GÉZA, a Gazdasági Műszaki Ellátó 
Szolgálat pénzügyi és számviteli csoport-
vezetője kiváló szakértelemmel és lelki-
ismeretesen végzett közel negyvenéves 
munkája elismeréseként.
CZELLAHÓ LAJOSNÉ, az Egyesített Szociális 
Intézmények Keveháza Utcai Idősek Klubja 
gondozónője magas szintű szervezői mun-
kája és lelkiismeretes gondozónői tevé-
kenysége elismeréseként.

Újbuda gyermekeiért elismerő címet kaptak: 
BALLA KRISZTINA, a Csicsergő Óvoda óvoda-
pedagógusa eredményes, lelkiismeretes 
munkája elismeréseként.
DR. HORVÁTHNÉ MEDGYESI ILONA, a Teleki Blanka 
Általános Iskola tanára nyitott, innovatív 
oktató-nevelő munkájáért, diákjainak fővá-
rosi, országos tanulmányi versenyekre való 
sikeres felkészítéséért.
DR. PAPNÉ SZILÁGYI ZSUZSANNA, a gazdagréti 
Törökugrató Általános Iskola tanára, 25 
éves eredményes testnevelő tanári mun-
kásságáért, az iskola tanulóinak a diákolim-
piákra való sikeres felkészítéséért.
HÉJJÁNÉ KUNCZ ÁGNES, a Bethlen Gábor 
Általános Iskola és Újreál Gimnázium 
Keveháza utcai 2. telephelye tanítója, 
példaértékű oktató-nevelő munkájáért, 
a Montessori-módszer bevezetéséért és 
folytatásáért, az alsó tagozatosok számára 
több éve folytatott szabadidős programok 
szervezéséért.
KISS JÓZSEFNÉ, az Alsóhegy Utcai Óvoda óvo-
dapedagógusa, több mint három évtize-
des, magas szakmai színvonalon végzett 
munkájáért.
OLÁH GÁBORNÉ, a Palánták Óvoda óvodape-
dagógusa, az óvodában negyedszázad 
alatt végzett lelkiismeretes munkájáért, az 
óvoda felnőtt tagjaiból álló kórus megalakí-
tásáért, sikeres fellépésekre való felkészíté-
sért, magas szintű óvónői tevékenységéért.
SÁRRÉTI KÁROLY, a Kelen Sport Club elnöke a 
nehéz helyzetben levő sportegyesület fel-

KERÜLET NAPI 
KITÜNTETETTEK

KERÜLET NAPI 
KITÜNTETETTEK

Közel ezren vágtak neki a tizedik 
– a kerület napja alkalmából meg-
rendezett – városrészek közötti 
futásnak. A nevezők november 
14-én, szombaton 11 óra 11 perc-
kor egyszerre rajtoltak Őrmezőről, 
Albertfalváról és Gazdagrétről. 

A versenyen az általános iskolás kor-
osztályból került ki a legtöbb részt 
vevő, de sokan neveztek családostól, 
gyerekekkel, nagyszülőkkel és kis házi 
kedvencekkel is. 
 Az Őrmezei Közösségi Ház elől 
indultak az Újbuda 60+ Gyalogló- 
és Természetjáró Klub, valamint a 
Nordic Walking csapat tagjai is, akik 
idén első ízben csatlakoztak a kezde-
ményezéshez. A cél a Kelen SC Hu-
nyadi úti pályája volt, ahol a polgár-
mester várta a befutókat. Itt hirdették 
ki az eredményeket a leggyorsabb 
férfi és női futó, valamint gyalogló 
kategóriában.
 A legszebb korban lévő férfi gya-
loglója címet Bartha Gyula, míg a női 
gyalogló címet Bartha Gyuláné nyer-
te el. Ezzel a díjkiosztóval zárult le a 
„Szeretem Újbudát – Újbuda szeret” 
kerület hete programsorozat.

A 60+ is csatlakozott  
az eseményhez

Városrészek 
közötti futás 

Újbuda Önkormányzata a kerület 
lakóival összefogva idén is felvette a 
küzdelmet a szeméttel. A közös mun-
kát ezúttal is az Újbuda Prizma Kft. 
dolgozói segítették aktív közreműkö-
désükkel.

Az idei őszi nagytakarítást november 10-e 
és 26-a között szervezték, melynek során 
a közreműködők ismét megtisztították az 

elszáradt gallyaktól, falevelektől és szemét-
től Lágymányos, Gazdagrét, Őrmező, Al-
bertfalva és Kelenföld utcáit. Az évek alatt 
közel 8 tonna veszélyes és elektronikus 
hulladéktól, valamint több mint 1000 m³ 
szeméttől „szabadították meg” a kerületet.

Molnár Gyula, Újbuda polgármestere is 
csatlakozott a kezdeményezéshez, és a 
Teleki Blanka Általános Iskola diákjaival 
közösen igyekezett tisztábbá tenni Újbuda 
közterületeit. Az intézmény tanulói 
egyébként eddig is sokat tettek a természet 
védelméért, ezért 2006-ban megkapták az 
ÖKO-iskola címet.
 A lágymányosi lakótelepen november 
10–11-én, Gazdagréten november 12. és 

14. között, Őrmezőn november 17–18-án, 
Albertfalván és Kelenföldön pedig novem-
ber 19. és 26. között „húznak kesztyűt” az 
önkormányzat dolgozói a kerület lakóival 
együtt, hogy minél tisztább és rendezet-
tebb környezetben élhessenek. 
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Huszonöt év telt el azóta, hogy először 
csengettek be a gazdagréti Török-
ugrató Általános Iskolába. Az akkori 
elsősök mára már saját családot alapí-
tottak, és sokan közülük csemetéiket 
viszik egykori almamaterükbe. Az 
elmúlt huszonöt évről és a távlati ter-
vekről beszélgettünk az iskola nemré-
giben megválasztott új igazgatójával, 
Fretyánné Kozma Évával.

 Miért döntött úgy, hogy ön is pályázik az 
igazgatói tisztre?

Amikor kiderült, hogy a korábbi isko-
laigazgató nem pályázik, szinte magától 
értetődő volt, hogy meg kell próbálnom. 
Harmincéves tanári pálya van a hátam 
mögött, és közel húsz éve dolgozom eb-
ben az intézményben, az utóbbi tíz évben 
pedig az iskola igazgatóhelyettese voltam. 
A gyerekek, a kollégák, a hely és a szo-
kásrend ismerete bátorított fel arra, hogy 
vállaljam az iskola vezetését. A legfonto-
sabb indok mégis az, hogy az elmúlt húsz 
évben az iskolánkban közösen kialakított 
hagyományokkal, értékrenddel minden 
tekintetben azonosulni tudok. 

 Az új tisztsége mellett tanít még az iskolá-
ban?

Igen. Matematika és számítástechnika 
szakos tanár vagyok. Nagyon szeretek ta-
nítani. Meggyőződésem, hogy aki jártas a 
matematikai logika rendszerében, a világ  
útvesztőiben is jobban boldogul. A tanítás 
mellett lehetőségem van az Újbudai Peda-
gógiai Intézet matematika szaktanácsadó-
jaként is dolgozni. 

 Milyen volt az iskola, amikor idekerült? 

1990-ben kerültem a „Törökugratóba”. Fő 
profilunk a testnevelés tagozat volt. Másfél 
évtizede bevezettük a matematika és an-
gol nyelvi tagozatot, ezek a sport mellett 
megerősítették az iskola jó hírnevét. Kö-
zel tíz éve oktatunk a német nemzetiségi 
két tannyelvű program szerint. A korábbi 
időszakhoz képest mára felértékelődött a 
kooperatív tanulás, az interaktív vizuális 
tanulási lehetőségek és az internetalapú 
tanulási szoftverek használata. 

 Melyek a pedagógiai céljaik? 

Megkülönböztetett figyelmet fordítunk 
az olvasás, a számolás, a szövegértés, a 
szép és logikus beszéd tanítására, csak-
úgy, mint a mindennapos testnevelésre. 
Kiemelten kezeljük az angol és a német 
nyelvi kommunikáció, illetve a számítás-
technikai ismeretek magas szintű átadá-
sát. A Törökugrató az évenként végzett 
országos kompetenciamérés alapján ma-
tematikából és szövegértésből a kerület 
egyik legeredményesebb iskolája, teljesít-
ményünk jóval a fővárosi átlag fölött van. 
Beiskolázási mutatóink szintén kimagas-
lóan jók. A tanulásban lemaradó diákok 
számára fejlesztő, illetve felzárkóztató fog-
lalkozásokat, a tehetséges tanulók részére 
szakköröket szervezünk. A tanulóinkat 
tavasszal egyhetes erdei iskolába visszük, 
télen sítábort, nyáron sport és szabadidős 
táborokat hirdetünk meg. Diákjainknak 
külföldi utazásokat szervezünk, hogy 
anyanyelvi környezetben gazdagíthassák 
nyelvi tudásukat. 

 Milyen intézkedéseket tett azóta, hogy 
igazgató lett?

Sok minden történt az elmúlt három hó-
napban, bár nem minden látványos, hi-
szen a legfontosabb mégiscsak a kiegyen-
súlyozott és eredményes napi nevelő-okta-
tó munka. Szeptemberben átadásra került 
a sportpálya, az iskola szülői szervezetével 
megbeszélést tartottunk. Októberben 
pedig sikeres családi napot szerveztünk. 
Megünnepeltük iskolánk fennállásának 
25 éves évfordulóját. Egészségnapot szer-
veztünk a tanulóinknak. Tovább bővítet-
tük a számítástechnikai eszközparkunkat 
és kialakítottunk egy nyelvi labort, amely 
valódi interaktív oktatási és tanulási kör-
nyezetet jelent. Az iskolánkat elkerüli a 
nagyváros zsúfoltsága, a gyerekek egye-
dül is elérhetik, itt a diákok jó levegőjű 
környezetben, biztonságos körülmények 
között lehetnek. 2009 novemberében foly-
tatjuk az iskolakóstolgató programunkat, 
amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket és 
a szülőket. 

Kelemen Angelika

A matematika kulcs az élet dolgaihoz is

Három évtized a katedrán

További ajánlatainkról érdeklődjön irodáinkban!

Athén   dec. 31.–jan. 3. 4 nap/3 éj 
Hotel Ilion ***   REGGELIVEL 75 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza a szállást 3 éjre reggelivel kétágyas szobában és a repülőjegyet a Malév légitársaság közvetlen járatára. 
Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (35 000 Ft/fő) és a transzfert.

London   dec. 30.–jan. 2. 4 nap/3 éj
Avni @ Kensington Hotel ***   REGGELIVEL 99 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza a szállást 3 éjre reggelivel kétágyas szobában, a repülőjegyet a British Airways légitársaság járatára 
és a félnapos magyar nyelvű városnézést. Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (32 000 Ft/fő) és a transzfert.

Válogasson a Vista szilveszteri ajánlataiból!

Róma   dec. 30.–jan. 2. 4 nap/3 éj
Hotel Regio ***   REGGELIVEL 103 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza a szállást 3 éjre reggelivel kétágyas szobában, a repülőjegyet a Malév légitársaság közvetlen járatára 
és a félnapos panorámás városnézést magyar nyelven. Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (24 000 Ft/fő) és 
a transzfert (8500Ft/fő).

Barcelona   dec. 30.–jan. 3. 5 nap/4 éj
Hotel Gran Ronda ***   REGGELIVEL 112 200 Ft/fő
Az ár tartalmazza a szállást 4 éjre reggelivel kétágyas szobában és a repülőjegyet az Austrian Airlines légitársaság 
járatára. Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (bécsi indulással kb. 26 100 Ft/fő, budapesti indulással 
kb. 53 500 Ft/fő) és a transzfert.

Párizs   dec. 30.–jan. 3. 5 nap/4 éj
Des Arenes Hotel*** / Mondial Hotel ***   REGGELIVEL 124 900 Ft/fő
Az ár tartalmazza a szállást 4 éjre reggelivel kétágyas szobában és a repülőjegyet a Malév légitársaság közvetlen járatára. 
Az ár nem tartalmazza a repülőtéri illetéket (33 800 Ft/fő) és a transzfert.

VISTA Utazási Irodák Kft.
1114 Budapest, Október 23. utca 8–10., Tel.: 279 1279, Fax: 279 1278
E-mail: allee@vista.hu, Nyitva: h.–p.: 10.00–20.00, szo.–v.: 10.00–18.00

Allee Bevásárlóközpont, 1. emelet
Eng.sz.: R-0727/93

Látogasson el hozzánk az Allee bevásárlóközpontba!
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A magyaroknak ilyen rossz a foguk?
Beszélgetés dr. Alföldy Gáborral

18-as villamossal a Moszkva tér felől az 58-as és a 250-es busszal
1117 Budapest, Hunyadi János út 19. (a 6-os út mentén)

1500 férőhelyes ingyenes, fedett parkoló

Megközelíthető:

Több mint 75 üzlet...
divatüzletek
éttermek és kávézók
óra-, ékszer és ajándékboltok
sportboltok
gyógyszertár
posta

Információ:
Tel.: 887-1330
Fax: 887-1329
E-mail: office@savoyapark.hu
www.savoyapark.hu

Már gyermekkorban ügyelni kellene a 
fogakra, és félévente szükséges lenne 
beülni a fogorvosi székbe. Évtizedek 
óta probléma, hogy nincs felvilágo-
sító program, a megelőzésre kevés 
figyelem jut. A magyarok szájhigiéni-
ájáról és a fogászati hónap szlogenné 
silányulásáról is beszélt lapunknak 
dr. Alföldy Gábor, az Országos Stoma-
tológiai Intézet osztályvezető főorvosa. 

Milyen tartalommal bír manapság a „November, 
a fogászat hónapja” figyelemfelhívó mondat? 
Valamikor ez a hónap a szokásosnál job-
ban fókuszba hozta a szájápolást, beszéd-
téma volt a fogak egész-
sége, a fogorvoshoz járás 
szükségessége. Lehet, hogy 
furcsa, de ez még ma sem 
egyértelmű az emberek-
nek. Pedig tudjuk, számos 
területre kihatnak a fog-
betegségek. Mindenesetre 
mára csak egy szlogen ma-
radt az említett mondat, a 
szakma nemigen foglalko-
zik vele. Az egészségügyi 
felvilágosítással általában 
véve is számos problémám 
van, és ezek a gondok évti-
zedek óta nem változnak. 
Sok évvel ezelőtt kezembe 
vettem osztrák és akkor 
még nyugat-német maga-
zinokat. Azt a mélabús kö-
vetkeztetést vontam le át-
lapozásuk után, hogy ott a legegyszerűbb 
emberek is többet tudnak egészségügyi 
kérdésekről, mint itthon a művelt értel-
miség. A mai napig nincs igazán korrekt 
felvilágosítás, mert a reklámokat – ame-
lyek valóságtartalmáról inkább most ne 
beszéljünk – nem tekintjük annak. A fo-
gászatra ugyanez igaz. Azért egy jó hírről 
beszámolhatok: idén novemberben, vagy-
is pár nap múlva új gyermekfogászati köz-
pont nyílik a Rottenbiller utcában. 

Mitől más e téren Nyugat-Európa? Fogorvosaink 
ott is megállják a helyüket, vagyis a szaktudás 
megvan.

Kezdem a következménnyel. Svájcban dol-
gozó, egykori disszidens kollégák, ahogy 
lehetett, kezdtek hazalátogatni. Törté-
netesen itt, a rendelőmben jöttünk össze 
egy alkalommal, és azzal az elképesztő 
dologgal kezdték beszámolójukat, hogy 
Svájcban a 14 és 18 év közötti fiataloknak 
nincs lyukas foguk. És tudja, miért? Mert 
már a bölcsődés gyerekeket negyedévente 
megnézik. Az érzékeny fogfelszínt már 
kisgyermekkorban védik, például a rá-
gófelszíneket úgynevezett barázdazáró 
anyaggal vonják be. A gyermekeket meg-
tanítják a precíz fogmosásra, szájápolásra. 
Ebben a munkában pedig a bölcsődékben, 

óvodákban és iskolákban dolgozó sze-
mélyzet abszolút partner.

A mai, küllemre és szépségre oly sokat adó világ 
hogyan hat a fogápolásra?

Pár évvel ezelőtt Schiffer Pál rendező, aki 
páciensem volt, mesélte, hogy több doku-
mentumfilmet forgattak az ország külön-
böző tájain, amelyeket bemutattak francia 
és svájci tévétársaságok. Első kérdésük a 
filmek láttán az volt: a magyaroknak ilyen 
rossz a foguk? Másfél évtizeddel ezelőtt, 
amikor 8 ezer forint lett egy nagy őrlő-
fog fogmegtartó kezelése, azt kérdeztem 
a szakma nagyjaitól: miközben a KSH 

adatai szerint a magyarok átlagosan két 
tubus fogkrémet használnak el évente, ki-
vel akarják megfizettetni ezt az összeget? 
Azt felelték, nem is kettő, hanem három 
tubussal használnak el…

Intézményesen is folyamatosan gyengül a fogbe-
tegségek megelőzése. Adna néhány jó tanácsot a 
prevencióra?

Valóban így van, elsorvadt a fogászati pre-
venciós főorvosi státus, amely azért volt jó, 
mert egy kézbe fogta össze a gyermekfo-
gászattal kapcsolatos szervezési, irányítási 
feladatokat. Nagyon fontos a szülő szerepe, 
hiszen az iskolaorvos csak jelzi egy átné-

zéskor, hogy fogászatra 
kell vinni a gyermeket, 
mert szükséges a be-
avatkozás. Félévente 
menjünk el fogorvos-
hoz, mivel olyan prob-
lémákat el lehet csípni 
még a kezdetén, ame-
lyek sok tortúrától, fáj-
dalomtól kímélik meg 
az embert. Természe-
tesen törekedjünk arra, 
hogy minden étkezés 
után mossunk fogat, de 
legalább reggel és este. 
Háromhavonta cserél-
jünk fogkefét, amiből 
jó lenne kettőt tarta-
ni, hiszen a kefének 
teljesen ki kell tudnia 
száradni két fogmosás 

között. Ajánlom a fogköztisztító kefe hasz-
nálatát. Mindegy, milyen fogkrémet vagy 
fogport használunk, a lényeg, hogy jól 
mossunk fogat. Talán kevesen tudják, de 
folyamatosan nő a szájüregi rosszindulatú 
daganatok száma, amiben a cigarettázás 
mellett a pipázás és a szivarozás is fő kivál-
tó ok. Az utóbbi években jelentős gondokat 
okoz minden korosztályban a saverózió, 
amelyeket bizonyos ételek és gyümölcsök 
okoznak, mint a meggy, a savanyú alma, 
a citrom, az egres. Ezek fogyasztása után 
közvetlenül ne mossunk fogat, előtte tiszta 
vízzel öblítsük át a szájat. 

Szeifried Adél
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Bolyongolyó

Családi pályaépítés

Játsszon! De mivel? Leginkább min-
dennel… Hosszú út vezet addig, amíg 
a legdrágább játékcsoda egy perccel 
az átadást követően az érdektelenség 
homályába, azaz a gyerekszoba legtá-
volabbi csücskébe vész. A gyereksarok 
vagy gyerekszoba, azaz a családban élő 
kicsik birodalmában derül ki, hogy mi 
a játékvilágban a hierarchia, amelyet a 
gyerkőc maga alakít ki. 
 A játékok között megvan a helye 
az építőkockáknak, egymáshoz koc-
canásuk gyakorisága jelzi, megbecsült 
tagjai-e a játéktársadalomnak. Ugyan-
így a lendkerekes autó falhoz ütközése, 
a búgócsiga zúgása is beszédes. Fontos 
jelzés, hogy hányszor énekel, hányszor 
pittyeg, hányszor zakatol valami. Aztán 
ott vannak egymás hegyén-hátán az ap-
ró mütyürök, melyek szaporodása meg-
állíthatatlan, és egyben örök rejtély is. 

Ülünk a gyereksarokban

Immár nyolc éve, hogy a fanatikus kéz-
művesek (FAKÉZ) üzlete az ajándékkészí-
tés egyik olyan helyévé vált, amely a város 
minden részéről vonzza az ügyes és fan-
táziával megáldott hobbistákat. Persze a 
különleges, egyedi ajándékokat keresők is 
rendszeresen betérnek az Eszék utcai he-
lyiségbe, hiszen a minőségi alapanyagok, 
papírok, dobozok, festékek, kiegészítők 
mellett a fanatikus kézművesek alkotásai 
töltik meg a boltocskát.
 A kellemes üzletben kis műhely talál-
ható, amelyben Gabriella, Péter és Kriszti-
na készítik az ilyentájt ünnepi hangulatot 
árasztó díszeket és ajándékokat.
 A FAKÉZ-ben rendezett szakkörön 
elsajátítható a dekupázs-, a pergamano- és 
a bélyegzőtechnika. Emellett a zsugorfólia 
és a stíluskő használatát is meg lehet tanul-
ni, de ugyanígy az aranyozás, az antikolás 
és az üvegfestés is elsajátítható. Továbbá 
a gyöngyfűzés, az ékszerkészítés, a fotó-
album- és üdvözlőkártya-készítés rejtel-
meibe is bevezetik az érdeklődőket, hogy 
azután kiderüljön: az ügyes kéz bármilyen 
anyagból szinte bármit képes alkotni. 
 A szakkör különben attól is nagy él-
mény, hogy a három fanatikus kézműves 
megleshető munka közben, így lépésen-
ként nyomon követhető, hogyan készül 
egy-egy tárgy. Mindenkit szeretettel vár-
nak, aki már idén karácsonykor maga 
venné kézbe a fát, az ecsetet, vagy az üve-
get és a papírt, hogy ajándékul személyre 
szóló emléket készítsen. 

Részletek: www.fakez.hu

Szakkör a FAKÉZben

Nyitva áll a fanatikus 
kézművesek műhelye!

Játékvár játékbolt

A gyurmától a mesélő mackóig

Az óvodások két kategóriában – közép-
ső és nagycsoportos –, az alsó tagoza-
tosok szintén két kategóriában 1., 2. 
osztályos, illetve 3., 4. osztályos kategó-
riában pályázhatnak.
A pályaműveket személyesen vagy 
postán november 30-áig lehet eljut-
tatni címünkre: MINTATVBEN JÁTÉK-
KÖNYV NAGYÁRUHÁZ, 1119 Buda-
pest, Nándorfejérvári út 36–40/A.  
A beérkezett pályaművekből kiállítást 
rendezünk. A kiállított versenyművekre 
a közönség adhatja le szavazatát. A leg-

RAJZPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

több szavazatot elérő pályaművet nyil-
vánítjuk győztesnek. Egy látogató csak 
egy szavazatot adhat le. A szavazócé-
dulát mi biztosítjuk, a többszörös sza-
vazatokat kiszűrjük! Eredményhirdetés 
2009. december 5-én 15 órától. PÁLYA-
DÍJAK: Minden kategóriában a győz-
tes pályaművet beküldő intézmény 
20 000 Ft értékű vásárlási utalványt, az 
alkotást készítő gyermek pedig 5 000 
Ft értékű vásárlási utalványt nyer. Ju-
talmazásban csak a kategóriagyőztes 
pályázatok részesülnek!

A MINTATVBEN JÁTÉK-KÖNYV NAGYÁRUHÁZ 
RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET XI. KERÜLETI ÓVODÁSOK  

ÉS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA, AMELYNEK TÉMÁJA:  
DECEMBERI ÜNNEPEINK

Mennyből az angyal!

Textilképek születnek a rajzokból

A már „feldolgozott” játékok alkat-
részei jelzik, a gyermek elmélyülten, 
teljes átéléssel ügyködik. Azt gyako-
rolja, amiben valójában verhetetlen. 
A munka lényege: felfedezni a világot, 
annak minden apró részletével együtt. 
Ez pedig teljes embert kíván. S mivel, 
mint tudjuk, a gyermek valóban min-
dennel, pontosabban bármivel képes 
órákon át boldogan és felszabadultan, 
önfeledten játszani, egy a lényeges já-
tékválasztásnál: sarkallja minél több 
önálló megmozdulásra a gyermeket, 
és adjon lehetőséget arra, hogy ha 
akad játszópajtás, a műveletbe akár 
többen is beszállhassanak. Még akkor 
is, ha az idősebbek már nem is a világ 
felfedezéséért, „csupán” az egykori él-
mény újraéléséért ülnek is be a gyerek-
sarokba.

adél
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Nincs az a rendrakás a gyerekszobában, 
amelynek áldozatul eshetne a már 
megépített golyópálya. A Bolyongolyó 
ugyanis folyamatosan épül, változik, 
szétszedése a játék ellen való vétek. 
Igaz, a különböző méretű golyók után 
időnként kutatóexpedíciót kell indítani.

Magyar találmány és világszínvonalú 
minőségű  játék a Bolyongolyó. Lényege, 
hogy bizonyos alapelemekből és alapla-
pokból golyópályát kell építeni, amelyen 
a golyók különbö-
ző sebességgel és 
irányban gurul-
nak. Már az egé-
szen kicsik is vég 
nélkül gurítanak, 
a nagyobbak pe-
dig furfangosan, 
minél hosszabb és 
különlegesebb pá-
lyát kreálnak. Van 
ebben a játékban 
valami titokzatos, 
ami talán abban 
rejlik, hogy egy-
szerű elemeiből 
végtelen sokféle 
pálya alakítható. 
A Bolyongolyónál 
nincs egyetlen jó 
megoldás, túlzás nélkül annyiféle a pálya, 
ahány játékos készíti.
 A golyópályán lejtős és vízszintes sza-
kaszok, egyenesek, kanyarok, hidak, emel-
kedők, zakatolók és ugratók építhetők. A 

túl nagy lendülettel guruló golyó a kanya-
rokban természetesen kiugrik a pályáról, a 
túl lassú golyó nem éri el a pálya végét. A 
kihívást éppen az jelenti, hogy úgy épüljön 
minél attraktívabb pálya, hogy az megfe-
lelően működjön. A Bolyongolyó olyan 
játék, ami képes igazi családi kikapcsoló-
dássá válni. Szinte észrevétlenül a pálya 
köré ültet akár három-négy generációt is. 
Minden korosztály más-más kézzel és fan-
táziával nyúl az elemekhez, így mindenki 
a maga játékszintjén élvezheti az építést.

A Bolyongolyó a 
valódi játékok ösz-
szetéveszthetetlen 
tulajdonságaival 
bír: élvezetes, meg-
unhatatlan, és nem 
utolsósorban ren-
geteg sikerélményt 
nyújt. Mintegy 
mellékhatásként 
készséget fejleszt, 
különböző részké-
pesség zavarokon 
javít. Számos jó 
hatásáról pedagó-
gusok és szakvéle-
mények tanúskod-
nak. Nem véletlen, 
hogy már szerte 
Európában, sőt 

Japánban is számos óvodában, iskolában 
megtalálható. Lelőhelye: Hol Nem Bolt Já-
ték Galéria. Információk a Bolyongolyóról: 
www.boyonex.hu 

Szeifried Adél

Két évtizede Győrben nyílt az első 
Játékvár játékbolt. Ma az ország tizen-
hat városában van Játékvár. Sikerük 
titka, hogy szinte nem létezik olyan 
játéktípus, amely ne lenne megtalál-
ható polcaikon. Szarvas Miklóssal, az 
egyik tulajdonos alapítóval húsz év 
tapasztalatairól és a gazdagréti lakó-
telep melletti Eleven Centerben lévő 
Játékvár karácsonyváró eseményeiről 
is beszélgettünk.

Az első Játékvár megnyitása óta hogyan változott 
meg a piaci környezet?
Eleinte szinte csak magyar játékgyártók-
kal dolgoztunk. Olyan kereslet volt, hogy 
nem győztek szállítani. Ez a ’90-es évek 
végére jelentősen megváltozott. A kínai já-
tékok és a multinacionális cégek Kínában 
gyártott termékei olyan szín-, forma- és 
csomagoláskavalkádot hoztak, amellyel 
szinte lehetetlen volt felvenni a versenyt. 
De például buborékfújóban és labdában 
még ma is a spanyolok és az olaszok a 
legjobbak. Keressük a magyar játékokat, 
nálunk is kaphatók, még ha a tizenöt-
ezer játék között nem is tűnnek soknak. 
Egyébként hálózatunkat 1998-ban kezd-
tük bővíteni, ma már tizenhat Játékvár 
van szerte az országban, és a játékdömping 
ellenére nemigen van olyan kérés, amit ne 

tudnánk teljesíteni. A válsággal járó vál-
tozás, hogy megfontoltabbak a vásárlók, 
inkább az ünnepekre készülnek, és jobban 
figyelnek a minőségre, mint korábban.

Létezik játékdivat?

Bizonyos mértékig igen, természetesen a té-
vében reklámozott termékeket megveszik, 
mert a gyerek kéri. Nálunk három hónap és 
kilenc év közötti gyermekeknek számtalan 
játék megtalálható, ezért gyakran előfordul, 
hogy szakképzett eladóink ajánlására olyan 
dolgokat is megismernek az ajándékot kere-
sők, amelyről még nem hallottak. A trendi 
játékokkal sokszor az a baj, hogy nem tart-
ják fenn a gyermek érdeklődését. Két gyer-
mekem sok jó tapasztalatot ad játékügyben. 
Nincs olyan beszélő-zenélő játékcsoda, 
amely felér egy gombfocibajnoksággal… 
Szerencsére sokan vannak, akik olyan já-
tékokat keresnek, amelyek fejlesztik a kéz-
ügyességet, a kreativitást, a memóriát. Az 
üvegfestékek, a gyöngyök, a fa építőjátékok 
vagy a játéknyomdák nagyon népszerűek. 
Nálunk csak minőségi termékeket találnak, 
érdemes például üvegfestékből is a jó minő-
ségűt választani, ilyenek az Amos festékek. 
Nem száradnak ki, és nem folynak.

Milyen különlegességeket ajánl még a közelgő 
karácsonyra?

Több mint háromszáz rajz és festmény 
érkezett a Tranzit Art Cafe és Várnai 
Zsuzsanna textilműves közösen 
meghirdetett pályázatára. A 3 és 10 
év közötti újbudai gyermekek csodás 
képein sok-sok angyalka, szánkón 
húzott fenyőfa, és még a madárete-
tés is megelevenedett. A művekből 
december elseje és január hatodika 
között „Mennyből az angyal!” címmel 
kiállítás látható a Tranzitban.

Szinte minden kerületi óvodából és isko-
lából küldtek rajzokat és festményeket a 
gyerekek, volt olyan rajz, amelyet többen, 
csapatban készítettek. A téma a karácso-
nyi hangulat volt, amelyről a gyermekek-
nek nem csupán a hóesés és az ajándék 
jutott eszükbe. 
 Apró részletek tanúskodnak a fantá-
zia határtalanságáról és a gyermeki lélek 
szépség iránti vágyáról. Néhol megjelent 
egy-egy szeretett állat a fenyőfa mellett, 
de született olyan alkotás is, amelyen a 
szürke panelrengeteg egyik utcájában pi-
ros pulcsis kisfiú húzza hazafelé a leendő 
karácsonyfát. 

A „Mennyből az angyal!” című kiállítás 
december 1-jén délután 17 órakor nyílik 
meg. Az ünnepélyes eredményhirdetés és 
díjkiosztó december ötödikén 16 órakor 
kezdődik. A zsűri ekkor több különdíjat is 
kioszt majd. A testület tagja, Endrédi Noémi 
keramikus művész kerámiaangyalkát, Berg 
Judit írónő pedig a „Cipelő Cica a cirkusz-
ban” című legújabb könyvét ajánlotta fel. 
 A Tranzit Art Cafe összesen tíz külön-
díjat nyújt át, kiegészítve a Classic Farm 

sütifinomságaival, amelyből természete-
sen minden gyermeknek jut. A fődíjat ki-
érdemlő három rajzból Várnai Zsuzsanna 
textilműves 40 x 50 centiméteres textil-
képet varr, amelyeket a nyertesek meg-
kapnak ajándékba. A művész ezen felül 
meglepetésfigurákkal is készül a díjkiosztó 
napjára szervezett családi délutánra.
 Ezen a Mikulás váró délutánon Berg 
Judit bábozással egybekötött könyvbe-
mutatója és a könyv főszereplője, Cipelő 
cica megvarrása is izgalmas programnak 
ígérkezik. Utóbbi elkészítésében Várnai 
Zsuzsanna segít a kicsiknek. 

Sz. A.

Nagyon izgalmas és impozáns a 3D-s 
puzzle, amelyből épületek, például az Eif-
fel-torony rakható ki. Remek társasjátéka-
ink vannak kicsiknek és nagyobbaknak 
egyaránt, ezek között memóriajátékok 
is. Újdonság az elektromos barkochba, 
amely 20 kérdésből kitalálja, mire gon-
doltunk. Több játékba építenek kis szá-
mítógépet. Van, amelyik mesét mond, ez 
a fáradt szülők megmentője egy-egy estén. 
De van olyan is, amelyik bármilyen rátöl-
tött mesefilmet lejátszik a kis képernyőjén. 
A hintától a babákig, a versenyautóktól a 
bábokig mindenfélével várjuk az ajándé-
kozókat. Érdemes rendszeresen ellátogat-
ni hozzánk, hiszen legalább 50 termékünk 
minden héten akciós. A „nyugdíjas csü-
törtök” akcióban minden csütörtökön 10 
százalék kedvezménnyel lehet vásárolni 
a nyugdíjas igazolvány felmutatásával. A 
törzskártya programunkban tíz vásárlás 
pecsétje a tizenegyediknél 10 százalék ked-
vezményre váltható. Ezüst vasárnap itt, az 
Eleven Centerben lévő Játékvár előterében 
egész napos ingyenes játszónapot tartunk. 
Sok ismert játékot kipróbálhatnak a gyere-
kek, a Tanuló kutyustól a Kincsesbödönig, 
a Hot Wheelstől a Barbie babáig.
JÁTÉKVÁR JÁTÉKBOLT, ELEVEN CENTER,  
RÉTKÖZ U. 7. TEL.: 06 1-246-5649

Sz. A.
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Közel húsz éve hozta létre a 
Vicus XI. Közalapítványt a XI. 
kerülett képviselő-testülete, 
és ez idő alatt a kerületi szo-
ciális háló nélkülözhetetlen 
részévé vált. Az alapítvány 
olyanoknak is tud segíteni, 
akik a szociális rendeletek 
szerinti támogatásokból 
– elsősorban jövedelmi hely-
zetük miatt – kiszorulnak.

Újbuda Önkormányzata alapí-
tóként éves költségvetéséből év-
ről évre növekvő összegű támo-
gatást biztosít az alapítványnak. 
Ez 2008-ban és 2009-ben elérte 
az 50 millió forintot. Ezzel pár-
huzamosan a támogatást kérők 
száma is emelkedett olyan ke-

rületi lakókkal, akik korábban 
nem szorultak segítségre. A no-
vemberi képviselő-testületi ülés 
napirendjei között szerepelt az 
az előterjesztés, amelynek nyo-
mán további 8 millió forinttal 
emelkedett a Vicus támogatása, 

és 3 millió forint jut a 14 és 18 év 
közötti leányt nevelő családok-
nak a HPV védőoltás önköltség-
ének kiváltására.
 Az alapítvány beszámolója 
szerint jellemzően sokan kaptak 
támogatást a távfűtéses lakásban 
élők közül, akiknek így a fűtési 
szezonban 4 hónapra 6–8 ezer 
forinttal kell kevesebbet fizet-
niük. Segítséget kaptak azok is, 
akik különböző közüzemi és 
egyéb lakással kapcsolatos díj-
hátralékot halmoztak fel, és ezért 
a közösköltség-tartozás miatt jel-
zálogosítás, vagy a gáz, az áram 
kikapcsolása fenyegette őket. 
Mivel ezek mindegyike a család 
lakhatását veszélyezteti, megse-
gítésüket különösen fontosnak 

tartja az alapítvány. 
A támogatás azonban 
csak akkor érkezhet 
időben, ha jelentkez-
nek segítségért az 
arra rászorulók, még 
akkor, amikor meg-
előzhető a tragédia, 
az otthon elvesztése. 
Mivel családok sor-
sáról van szó, a ku-
ratóriumnak minden 
döntését gondosan 

kell mérlegelnie, tagjai éppen 
ezért minden esetben konszen-
zusra törekednek. A kerület 
napja jótékonysági estjének 
adományaiból az alapítvány 
forrásai csaknem félmillió fo-
rinttal gyarapodtak.

Segítség a rászorulóknak
VICUS XI.

2008. 2009. I. félév

Támogatási cél Fő ezer Ft Fő ezer Ft

Távhő díj 143 3500 89 2000

Áramdíj   42 2000 78 4200

Gázfogyasztás 32 1000 52 2400

Díjhátralék 17 1000 50 2000

Közös költség 56 3000  56 3200

Krízis helyzet 289 11 000 244 9500

A Gyermekekért XI. Közhasznú Alapít-
vány december 1-je és 4-e között, vala-
mint december 7-e és 10-e között várja a 
kerületi polgárok Mikulás-napi és kará-
csonyi „dobozos” adományait a Tétényi 
út–Etele út találkozásánál felállítandó 
alapítványi sátrába. Szívesen fogadnak 
gyermekruhát, játékot, édességet, köny-
vet és mindazt, aminek a rászoruló gyer-
mekek örülhetnek. 
 – Az alapítvány célja a kerületi hátrányos 
helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 
javítása, és segíteni szeretnénk a határon tú-
li, csángóföldi, erdélyi, kárpátaljai rászoruló 
magyar gyermekek helyzetén is – mondta 
az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. 
Surányi Ilona, kerületi képviselő. – Civil ala-
pítványunk nem kötődik politikai pártok-
hoz. Nem képviselőként, hanem magyar, de 
elsősorban kerületi polgárként fogadtam el 
a kuratórium elnöki tisztségét, azzal a szán-
dékkal, hogy segítsünk a rászorulóknak. Az 
anyagi és természetbeni segítséget eddig 
a kuratóriumi tagok saját felajánlásaiból ol-
dottuk meg. Külső támogatást nem kaptunk, 
2010-től leszünk jogosultak 1 százalékos fel-
ajánlásokat fogadni. 
 Az elnök asszony hozzátette, a szán-
dék már rég megfogalmazódott benne, és 
magánszemélyként először erdélyi és kár-
pátaljai alapítványokkal vette fel a kap-
csolatot, de ez nehezen működött, 
főleg azért, mert közvetlenül nem 
találkozhatott a gyerekekkel. Ezt 
követően született meg az elhatáro-
zás egy saját alapítvány létrehozására, 
amely 2008 áprilisában meg is alakult. Az 

ötlet összecsengett dr. Greffné dr. Lex Anna-
mária szándékával, a szervezet alapítójával. 
2009-ben egy kerületi, nehéz helyzetben 
lévő négygyermekes családot támogatott az 
alapítvány. Élelmiszer- és ruhaadományokat 
gyűjtött részükre, valamint átvállalt egy fél-
éves törlesztést banki hiteleikből. 
 – Az alapítvány saját tőkéje 150 ezer forint, 
így eddig saját felajánlásainkkal segítettünk, 
de a későbbiekben majd pályázni is szeret-
nénk – mondja az alapító. – Decemberben 1-
je és 4-e, valamint 7-e és 10-e között, délelőtt 
tíztől este hatig a Tétényi út és az Etele út talál-
kozásánál felállítandó alapítványi sátrunkban 
tartjuk a Mikulás-napi és karácsonyi adomány-
gyűjtési akciónkat. Az alapítványi tagok várják 
a kerületi polgárok „dobozos” adományait. 
Azt reméljük, sokan eljönnek a sátorhoz. A 
begyűjtött ajándékokat az Újbudai Humán 
Szolgáltató Központ fogja elosztani az arra 
leginkább rászorulók közt. Jelenleg legke-
vesebb ötven hátrányos helyzetű gyermek 
tartozik a humán szolgáltató „szárnyai alá”. A 
központtal folyamatosan együttműködünk, 
és a gyerekekkel is találkoztunk már – tájékoz-
tatott dr. Greffné dr. Lex Annamária.

Brockhauser

Újbudai
Mikulásgyár

GYERMEKEKÉRT XI. KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Szakmai tanácskozást tartott a 
Katolikus Karitász, a budapesti 
Rév Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat 15 éves fennállásának 
alkalmából. Écsy Gábor atya, 
a Karitász országos igazgatója 
megnyitóbeszédében elmond-
ta, a 15 éves RÉV magalapítása 
óta a remény, az élet és a válto-
zás jegyében igyekszik segítsé-
get nyújtani szenvedélybeteg 
embereknek és nehéz helyzet-
be került hozzátartozóiknak. 

Szerveződése idején egyetlen fő-
városi kerület fogadta csupán be 
a Katolikus Karitász fenntartá-
sában működő, új szemlélettel 
alapított segítőszervezetet. A XI. 
kerületben talált otthonra a szen-
vedélybetegek, hozzátartozóik és 
környezetük megsegítésére életre 
hívott szolgálat, amely a mai na-
pig szorosan együttműködik az 
Önkormányzattal. A RÉV bizo-
nyos önkormányzati feladatokat  
is átvállal, amelyeket a kerületben 
két helyszínen is működő intéz-
ményben látnak el. A Bartók Béla 
úton működik a közösségi ellátó 
részleg, a Csóka utcában a nappali 
ellátó részleg várja a rászorulókat. 
 A konferencián elhangzott: 
1994 óta nyolc Rév szolgálat jött 
létre hazánkban, amelyek német-
országi minta adaptálásával ala-
kultak meg és működnek. A segítő 
szolgálat szakmai koncepciójának 
középpontjában nem orvosi, ha-
nem pszichoszociális szemlélet 
áll, amelynek értelmében a szen-
vedélybeteg ember gyógyulása 
akkor a leghatékonyabb, ha köz-
vetlen környezetével sikerül szo-
ros együttműködést kialakítani. 
Écsy Gábor atya háláját fejezte ki 
a Rév minden munkatársának és 
önkéntesének. Ehhez csatlakozott 
Újbuda polgármestere is, aki kö-
szönetet mondott a Rév kerületben 
végzett kiemelkedő szociális mun-

kájáért. Molnár Gyula a jövőben is 
támogatásáról biztosította a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgála-
tot. Topolánszky Ákos, a Nemzeti 
Drogmegelőzési Intézet igazgató-
helyettese előadásában a Nemzeti 
Drogstratégia főbb pilléreit és a 
RÉV(ek) ebben betöltött szerepét 
ismertette. Elmondta, a szociál-
politikai döntéshozók között a 
szenvedélybetegek ügye gyakran 
háttérbe szorul, holott a probléma 
társadalmunk csaknem minden 
rétegét érinti. A jövőre életbe lépő 

új nemzeti drogstratégia célki-
tűzései három alappillér mentén 
rendeződnek, ezek a megelőzés, 
kezelés és kínálatcsökkentés. E cé-
lok elérésében a RÉV Szolgálatok-
nak azért lehet kiemelten fontos 
szerepük, mert a közösségi szem-
lélet alapelvét követve dolgoznak, 
valamint a problémákat közvetlen 
közelből szemlélve tudnak be-
avatkozni, ellentétben a politikai 
döntéshozókkal. Hazánkban még 
nem dolgozták ki a szenvedélybe-

tegségek több területének átfogó 
nemzeti koncepcióját, ami a jövő 
kiemelt feladata. Serafin József, a 
Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium Családügyi főosztályvezetője 
„A Rév Szolgálatok helye és szere-
pe a szociális szolgáltatások eddigi 
és jövőbeli rendszerében” címmel 
tartott előadásában ismertette 
hazánk szociális alap- és szakel-
látási rendszerének szerkezetét, 
amelynek egyik fő dimenziója a 
célcsoportok szerinti tagoltság. A 
szenvedélybetegek ellátásában és 

segítésében résztvevő Rév kapcsán 
elmondta, munkája a hatékony 
civil-kormányzati együttműkö-
dés kiváló példája; és továbbra is 
számítanak a szervezet tevékeny-
ségére mind a közfeladat példás, 
szakszerű ellátásában, mind pedig 
a törvényi szabályozás előkészí-
tésében, véleményezői szerepben. 
– A RÉV a kezdetekkor a szen-
vedélybetegeket körülvevő űrt 
próbálta meg kitölteni, a betegek 
anonimitását biztosítva, ambu-

lanciaként működött. Abban az 
időben, amikor még létezett a 
kényszer-elvonókúra intézmé-
nye, új szemlélettel, az önkéntes-
ség elvén nyújtottak úgynevezett 
alacsony küszöbű szolgáltatáso-
kat – beszélt a Rév történetének 
kezdetéről Márton Andrea intéz-
ményvezető. Hozzátette, a csalá-
dok, a környezet szerepe rendkívül 
meghatározó a szenvedélybetegek 
gyógyulásában, ezért a hozzátar-
tozókkal nagyon fontosnak ítélik 
az együttműködést. Az alkohol- és 
drogproblémákkal küzdőkön kí-
vül egyre több olyan beteg keresi 
meg a szolgálatot, akik a játék-
szenvedély, vagy a különböző ét-
kezési problémák áldozatai. A már 
gyógyultaknak önsegítő csopor-
tokat szerveznek, a hozzátartozói 
klubokban egymás tapasztalata-
iból merítenek erőt a családtagok, 
emellett egyebek között kreatív és 
pingpongklub, „hogy vagy?” cso-
port és szabadinterakciós csoport 
is működik az intézményben. A 
RÉV nem egészségügyi intéz-
ményként fokozatosan vált olyan 
szolgálattá, ahol a segítő szakem-
berek csoportja pszichológusok-
ból, addiktológusokból, szociális 
munkásokból és lelkészekből áll. 
A RÉV munkatársai szorosan 
együttműködnek a különböző 
szociális, egészségügyi és rehabili-
tációs intézményekkel. 
 Az elfogadás és a szeretet, ame-
lyet a RÉV ajtaját kinyitó betegek 
éreznek oda vezetett, hogy egyre 
több pszichiátriai beteg is felkeresi 
a szolgálatot. Mivel ők más típusú 
kezelést igényelnek, felvetődött 
annak lehetősége, hogy a RÉV 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
közösségi ellátó részlege és nappali 
ellátó részlege mellé egy harmadik, 
speciálisan a pszichiátriai betegek-
kel foglalkozó intézményrészt is 
létrehozzanak. 

Sz.A.

KARITÁSZ: A hatékony civil-kormányzati együttműködés kiváló példája

Katolikus Karitász Újbudán
RÉV: másfél évtizede a szenvedélybetegekért

A Magyar Hospice Alapítvány segít  
a daganatos betegek fájdalomcsillapításában,  
az életminőséget javító komplex ellátásban.

Hospice ápolás  
a beteg otthonában

Hívja koordinátorunkat: 06-1-250-5513www.hospicehaz.hu

Mindenki válhat valamilyen 
bűncselekmény áldozatává. 
Ilyenkor a sértettek a Fővárosi 
Igazságügyi Hivatal Áldozatse-
gítő Szolgálathoz fordulhatnak.

Felvetődik a kérdés: csak a bűncse-
lekmény közvetlen sértettje lehet 
áldozat? Vojnovics Ibolya, a szolgá-
lat vezetőjének tájékoztatása sze-
rint áldozatnak minősül minden 
olyan személy, aki bizonyíthatóan 
a bűncselekmény közvetlen kö-
vetkeztében szenvedett sérelmet. 
Ebbe beletartozik a testi-lelki sé-
rülés, az érzelmi megrázkódtatás, 
vagy olyan vagyoni kár, amely a 
bűncselekménnyel ok-okozati ösz-
szefüggésben áll. 
 Az Áldozatsegítő Szolgálat 
2006-ban alakult, azóta itt műkö-
dik, Újbudán. 
– Nagyon jó a kapcsolatunk a ke-
rületi rendőrkapitánysággal, ami 
azért is fontos, mert az eljárás 
alapja, hogy a rendőrség megadja 
a tájékoztatást a szolgálat támoga-
tási lehetőségeiről. Ez kötelességük 
is, bár vannak olyan kerületek, 
ahol gyakran elmarad – jelentet-
te ki az áldozatsegítők vezetője. A 
szolgálat Újbudán a rendőrséggel 
közösen dolgozott ki egy olyan 
jegyzőkönyvi formulát, amivel az 
áldozatok rögtön megkapják az 
írásos tájékoztatót is az áldozatse-
gítő szolgálatról.
 Az áldozatsegítő munkatár-
sai a többi kerületi intézménnyel 
is szeretnének még szorosabb 
együttműködést kialakítani, így 
a Vöröskereszttel és a családsegí-
tővel is. Ki szoktak települni ren-
dezvényekre is, hogy tájékoztassák 
munkájukról az embereket. 
 Vojnovics Ibolya elmondása 
szerint van úgy, hogy napi 35–40 
személyes esetük is van, és ugyan-
ennyi telefont kapnak. A kerületben 
nyolc fővel működik az irodájuk. A 
részletekre kiterjedő segítségnyúj-
tásra törekszenek, onnantól kezdve, 

hogy elmondják, miként folyik a 
büntetőeljárás, milyen jogai vannak 
az áldozatnak vagy egy bűncselek-
mény tanújának, szükség esetén 
ügyvédi segítséget is tudnak nyúj-
tani. Családon belüli bántalmazás 
esetében akár válóperes ügyvédet is 
biztosítanak. 
 Tájékoztatásra mindenki jo-
gosult, azonnali pénzügyi segítség 
azonban csak igen szigorú felté-
telekhez kötötten vehető igénybe. 
Ilyen esetben nagyfokú rászo-
rultságot kell igazolni, és a támo-
gatás csakis krízishelyzetben jár. 
Szempont az is, hogy a támogatott 
a bűncselekménnyel való össze-
függés miatt került rossz anyagi 
helyzetbe. Amennyiben „pusztán” 
szegény, kizárólag nem az áldo-
zatsegítő szolgálat adhat orvoslást 
problémáira. 
 Vojnovics Ibolya ismertetése 
szerint a törvény azt is meghatá-
rozza, mire lehet adni gyorsse-
gélyt. Ez élelmiszerre, lakhatásra, 
temetésre, utazásra járhat. Ha va-
lakinek jelentős díjhátraléka hal-
mozódott fel, és még meg is lopják, 
akkor csupán ennivalóra kérhet, a 
hátralékát nem fogják rendezni. 
 A szolgálat vezetője mindenki-
nek azt tanácsolja, először telefonon 
érdeklődjön náluk. Ekkor tájékoz-
tatást nyújtanak az ügyintézés rész-
leteiről, vagy adott esetben azt is 
elmondják, ha nem tudnak segíte-
ni. Sajnos az Áldozatvédő Szolgálat 
gyakori ügyfeleinek számítanak az 
olyan idős emberek is, akik otthon, 
egy helyen tartják összes megta-
karításukat. A csalók különböző 
trükkökkel bejutnak a lakásba, és 
mindent elvisznek. Az illető pedig 
szó szerint egy fillér nélkül marad. 
Ilyenkor kiszámítják, mi az a mini-
mális összeg, amiből meg tud élni 
a következő nyugdíjig, és annyit 
fizetnek neki. Abban az esetben 
azonban, ha valakinek van más 
megtakarítása, bankbetétje, akkor 
nem jogosult erre sem. 

Nagyon sok a zsebtolvajlás is, és ha 
valakinek a tárcáját emelik el, az 
nem csupán a készpénznek inthet 
búcsút, de legtöbbször a bank-
kártyájának és igazolványainak 
is. Ezek pótlása sem kis tétel. Az 
áldozatsegítő hatósági igazolásá-
val azonban díjmentesen pótolják 
a hivatalok az elveszett kártyákat, 
igazolványokat.
 Az Áldozatsegítő Szolgálat 
életminőségi kérdésekben is se-
gíthet. Van olyan özvegyember, 
akivel elsődlegesen lakása kirab-
lása miatt kerültek kapcsolatba, de 
kiderült, hogy az illető nem tudott 
arról, milyen támogatásra lenne 
jogosult, így eddig egyáltalán nem 
igényelt sem özvegyi nyugdíjat, 
sem árvaellátást a gyerek után. 
Azonnal megkapta az állami tá-
mogatáshoz szükséges űrlapokat.
 A vezető azt is elmondta: az 
országban egyedülálló szolgálta-
tása az itteni áldozatsegítőnek a 
helyszínen működő pszichológusi 
segítség. Az orvos szakterülete a 
poszttraumatikus esetek, és kifeje-
zetten a bűncselekmények áldoza-
tainak támogatására specializáló-
dott. Felnőttekkel foglalkozik, de 
gyermekeknek is szükségük lehet 
pszichológus segítségére. Ezt úgy 
oldják meg, hogy a szolgálat a tör-
vényi feltételek fennállása esetén 
– kárenyhítés keretében – megtéríti 
az orvosi költségeket. Kiskorúaknál 
nagyon fontos lehet egy ilyen keze-
lés, különösen, ha családon belüli 
bántalmazásról vagy nemi bűncse-
lekményről van szó. 

Rózsa Melinda

Fővárosi Igazságügyi Hivatal 
Áldozatsegítő Szolgálata
1116 Budapest, Hauszmann Alajos 
u. 1. Tel.: 371-8920, fax: 371-8922, 
e-mail: fovaros@kih.gov.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 9–13; kedd 
13–15.30; szerda 13–17.30; csütör-
tök 9–13 óráig.

Ha nagy a baj…
Áldozatsegítő Szolgálat – érdemes tudni, van hova fordulni
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A 60+ Színházjáró Program előadá-
saira a jegyeket meghatáro-
zott napon lehet átvenni, 
amennyiben azonban a 
meghirdetett napon nem 
tudnak elmenni az előadás je-
gyeiért, kérjük, írjanak e-mailt a 
domokos.csaba@ujbuda.hu cím-
re, vagy telefonáljanak a 372-4636 
számra. A jegyeket érkezési sorrend-
ben lehet átvenni, előfoglalásra nincs 
lehetőség. A bérletekben szereplő 
előadásokat a színházak több alka-
lommal tűzik műsorra, illetve egy-egy 
előadásra csak 30–70 jegyet adnak 
azért, hogy Önök több időpont közül 
is választhassanak. A bérlettel rendel-
kező színházjáróknak mindenképpen 
biztosítjuk a jegyeket az abban sze-
replő összes előadásra egészen a jövő 
év májusáig tartó színházi évadban. 

Az alábbiakban a színházje-
gyek átvételi időpontjait 
olvashatják.

1. BÉRLET:  Az Imádok férjhez 
menni (Játékszín) december 

17-i előadására a jegyeket 
december 9-én és 10-én lehet 

átvenni. A Menyasszonytánc (Operett 
Színház) december 10-i előadására 
december 1-jén és 2-án lehet átvenni 
a jegyeket.
3. BÉRLET: A Radnóti (Radnóti Színház) 
december 8-i előadására és a Tanner 
John (Karinthy Színház) december 5-i 
előadására a jegyeket november 27-
én és 30-án lehet átvenni.
5. BÉRLET: Az Őrült nők ketrece 
(Játékszín) december 16-i előadására 
a jegyeket december 7-én és 8-án 
lehet átvenni. 

A 60+ Színházjáró Program előadá-

tudnak elmenni az előadás je-
gyeiért, kérjük, írjanak e-mailt a 
domokos.csaba@ujbuda.hu cím-

Az alábbiakban a színházje-

1. BÉRLET:
menni (Játékszín) december 

17-i előadására a jegyeket 
december 9-én és 10-én lehet 

Az Újbudai 60+ program 
hírei és rendezvényei

A színházjáró program jegyei 
átvehetők a 60+ klubban!

Útifilm-vetítések 
NOVEMBER 27. 16.00 Thaiföld 
(Kisújszállás u.10.)
DECEMBER 2. 16.00 Guatemala és 
Mexikó karácsonyi hangulatban 
(Bocskai út 43–45.)
DECEMBER 8. 16.00 Nagy Spanyol 
Körút (Budafoki út 12.)
DECEMBER 16. 16.00 Olaszország és 
Ausztria (Bocskai út 43–45.)
DECEMBER 18. 16.00 Itália végig 
(Kisújszállás u.10.)

Újbuda 60+ Fotókör
IDŐPONT: december 2. 9.30, 
december 15. 14.00
HELYSZÍN: Zsombolyai u. 6., 
TIT 60+ programközpont 

Ingyenes szépségápolási 
tanácsadás
IDŐPONT: december 7. 9.00
HELYSZÍN: Zsombolyai u. 6., 
TIT 60+ programközpont 

Újbudai Hagyományőrző Nap
IDŐPONT: december 2. 10.30
HELYSZÍN: Zsombolyai u. 6., 
TIT 60+ programközpont 

Internetoktatás
Jelentkezni lehet december 3-áig 
délelőttönként az Újbuda 60+ Klub- 
és programközpontban. 
AZ OKTATÁS HELYSZÍNE: Irinyi út 42. 
(BME Schönherz Kollégium)

Felolvasó délután 
IDŐPONT: december 10. 16.00
HELYSZÍN: Keveháza u. 6.

Interaktív utazási élménybeszá-
moló Ausztria és Olaszország
IDŐPONT: december 16-án, 16.00
HELYSZÍN: Bocskai út 43–45.

Karácsonyi versek, történetek
IDŐPONT: december 9. 16.00
HELYSZÍN: Bocskai út 43–45.

A XI. Kerület Közbiztonságáért Köz-
hasznú Közalapítvány a korábbi 
években is hozzájutott bizonyos össze-
gekhez az adózók 1 százalékos felaján-
lásából, ami általában 270 és 300 ezer 
Ft közötti adományt jelentett. 

Ez sem kis összeg, lelkesedésem oka mégis 
a 2008-as adóév, amely kiemelkedő ered-
ményt hozott. Soha még ennyien nem 
ajánlották fel alapítványunknak adójuk 
1 százalékát, mint a 2008-as évben. Az 
APEH tájékoztatás alapján összesen 511 
ezer Ft gyűlt össze és került alapítványunk 
számlájára. Köszönet illeti az adakozó-
kat! Ezt az alkalmat is felhasználom arra, 
hogy a közfigyelmet ráirányítsam alapít-
ványunkra, valamint arra a fontos közér-
dekre, ami a közrendünk és közbiztonsá-
guk ügyét szolgálja. 
 A napokban arról értesültem, hogy az 
Önkormányzat képviselő-testületi ülésen 
tárgyalta egyebek mellett a közbiztonság 

ügyét is. Ennek során szóba került közala-
pítványunk működése és gazdálkodása. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban a követ-
kezőket tartom fontosnak közölni:

 – A közalapítvány szervezetéről (ku-
ratóriumi tagjainak számáról, díjazásuk-
ról, felügyelőbizottsági tagok számáról, 
díjazásukról) az Önkormányzat képvise-
lő-testülete döntött, és ebben a tekintetben 
a gazdálkodás kiadási oldalát bizonyos 
mértékig meg is határozta.

 – A közpénzből gazdálkodó szerve-
zeteknek és magánszemélyeknek szigo-
rú törvényi előírásokat kell teljesítenie a 
pénzfelhasználás során, ennek tetemes 
költségei ugyancsak az adott szervezet 
működési költségei között jelennek meg 
(könyvvizsgáló, könyvelő, közbeszerzés 
alkalmával közbeszerzési tanácsadó, és 
még végeláthatatlanul lehetne a sort foly-
tatni), így ezáltal a szervezet döntésétől 

Köszönet az adakozó adózóknak

Évtizedek Újbudán – ez volt a mottója 
annak a programnak, amelyet két éve 
hirdettek meg az 50–60 éve, vagy még 
régebben kerületünkben élő polgá-
roknak. Azt kérték tőlük, pár sorban 
írják le a lakóhelyükhöz kötődő 
emlékeiket. Az így született 
emlékgyűjtemény egy sajá-
tos, szubjektív Újbuda-törté-
netet mutat be. 

A felhívásra olyan sokan jelent-
keztek, hogy az Önkormányzat 
külön találkozót szervezett az 
érdeklődök számára. A 2007-es 
és 2008-as Évtizedek Újbudán ren-
dezvény résztvevőit a kerület hetén belül 
a Szent Gellért Senior Apartmanházban 
jelvényátadással köszöntötték, amely ösz-
szetartozásukat szimbolizálja. 

Molnár Gyula az ünnep kapcsán elmond-
ta, a 140 ezer fős lakosságból közel 40 ezer 
60 év feletti ember él a kerületben, akiknek 
közel egyhatoda csatlakozott az elmúlt 

évben a 60+ programhoz. A pol-
gármester hangsúlyozta, nem 

csupán a vásárlási kedvez-
mények miatt érdemes 
belépni a programba, 
hiszen ezáltal olyan le-
hetőségek nyílnak meg 
a résztvevők előtt, ame-
lyekről egyébként nem 

biztos, hogy értesülnének. 
Így a 60+ kártyával rendelke-

ző idősek többek között média-
kurzusok, nyelvtanfolyamok, különböző 
sport- és kulturális – ezen belül is színházi 
– programok közül válogathatnak. 

Gigi

Személyes történetek a kerületből

Az összetartozás jelképe
ÉVTIZEDEK ÚJBUDÁN

függetlenül jelentkeznek viszonylag nagy 
összegek a kiadási oldalon.

 Mind a képviselő-testület által hatá-
rozottak, mind a törvényes előírások be-
tartása és betartatása olyan megkerülhe-
tetlen fizetési kötelezettségek, amelyek a 
kuratórium döntéseitől és elhatározásától 
függetlenek.
 Az elhangzott vélekedés tárgyszerűsé-
géhez a fentiek feltétlenül hozzátartoztak 
volna.
 Azt állítani, hogy a XI. Kerület Köz-
biztonságáért Közhasznú Közalapítvány 
működése túlságosan költséges, netán 
pazarló, egyrészt hamis, másrészt azért 
veszélyes, mert éppen a közcélra adakozók 
szándékait fékezheti le, illetőleg térítheti 
el. Nem hiszem, hogy lenne bárki, akinek 
ez érdekében állna!

Dr. Tóth László, a XI. kerület Közbiztonságáért 
Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának elnöke

XI. Kerület Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány
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A zeolitos jégoldó árusítása a lakosság részére 2009. december 1-
jén kezdődik 10 kg-os kiszerelésben, zsákonként bruttó: 5oo fo-
rintos egységáron. A jégoldót az Újbuda Prizma Kft. Hamzsabégi 
úti telephelyén (bejárat az Ajnácskő utca felől) lehet megvásárolni 
hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig pénteken pedig 8–13 óráig. Előze-
tes egyeztetés a 203-8015 telefonszámon.

A 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint 2010 január elsejé-
től a fák védelme érdekében a járdák síkosságmentesítését nem 
lehet hagyományos sóval elvégezni.

Só helyett környezetkímélő 
jégoldó az utakra, járdákra

2010. januártól Budapest, Budafoki út 187-189.  
ELBA Irodaházban állunk MEGLÉVŐ és ÚJ ÜGYFELEINK 

rendelkezésére az alábbi szolgáltatásokkal:

ÚJ ÉV – ÚJ KÖNYVELŐ IRODA  
TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS, 

 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE.

PROMARK-VF Adótanácsadó Kft.
Németh Erzsébet ügyvezető igazgató

Mobil: 06-30-631-6103

Cégalapítás előtti tanácsadás    CÉGALAPÍTÁS 
- Jogi tanácsadás    Teljeskörű KÖNYVELÉS, 
elkészült könyvelés FELÜLVIZSGÁLATA eset-

leges újrakönyvelése    ADÓTANÁCSADÁS    
ADÓHATÓSÁG előtti képviselet    KÖNYVVIZS-
GÁLAT    Üzleti tanácsadás    PÁLYÁZATÍRÁS

Természetesek és egyben varázsla-
tosak. Szesztay András iparművész 
fotóin olyan színek elevenednek meg, 
amelyekről azt hihetnénk, hogy a 
digitális technika szülte élénkségüket, 
vibrálásukat. Pedig ezek a képek a ter-
mészet színeit mutatják, különleges-
ségüket inkább a megismételhetetlen 
pillanat rögzítése adta.

Szesztay András – aki egyébként önkor-
mányzati képviselő – fiatalemberként kez-
dett fotózni, korábban maga laborálta a 
fekete-fehér felvételeket. A képek az ország 

Szesztay András iparművész fotói

Tájképek trükkök nélkül
különböző tájainak egy-egy mozzanatát 
mutatják be, és sok olyan fotó is készült, 
amely ma már nem létező településekre 
emlékezik. 
 A képviselő – noha nosztalgiával em-
lékezik a korábbi képekre – egyáltalán 
nem bánja, hogy a digitális technika uralja 
a mai fotózást. Ezzel ugyanis sokkal több 
felvétel készíthető kockázatok nélkül, sza-
badabban dolgozhat a fotós. Ráadásul az 
utómunka is gazdagabb lehetőséget ad a 
cizellálásra. A kiállítás az Albertfalvai Kö-
zösségi Házban látható. 

b. a.

A Kelenhegyi úti műteremház kapu-
csarnokában gyászhírre gyújtottak 
gyertyát a ház lakói, és november 11-e 
óta éjjel-nappal égnek a gyertyák. 
Meghalt a Mesterek Mestere, Kokas 
Ignác, a festő, napjaink magyar festé-
szetének legnagyobb, legeredetibb 
egyénisége, aki ennek a háznak egyik 
műtermében élt és dolgozott.

Kozmikus ihletésű, tisztán honi erede-
tű, éteri festészete éppúgy, éppolyan vá-
ratlan természetességgel és elemi erővel 
nőtt ki a magyar földből, mint annak 
idején Bartók Béla világra szóló zenéje. 
Ahogyan talán mestere, Bernáth Au-
rél mondaná: Kokas Ignác olyan tőről 
metszett festőzseni volt, aki mindent 
önerejéből birtokolt, és semmit nem a 
szomszédból hozott.
 Szülőföldjéről, Válról szóló emléke-
zéseiben Kokas mester maga is így ír: 
„Vénségemre egyre erősebbé válik ben-
nem a bizonyosság, hogy engem a szü-
lőföld tudatos akarata készített elő és 
küldött a napvilágra (…) Neki köszön-
hetek mindent, aki voltam, vagyok, és 
ami még lehetek. Festőt is ő csinált be-
lőlem, ma már ez is bizonyosság. Nem 
is ment a munka addig festőként, amíg 

kizárólag nem vele foglalkoztam”. Később 
így folytatja: „Néha csodaszarvas után fut-
tatott, máskor kőbe vésett törvények iga-
záért a magasba, vagy sírok mélyébe vitt 
magával. Ha más nem akadt, a hangyák 
közé térdepeltetett a fűbe”. 
 Híres palettáján a föld minden arany-
ló rozsdája, zöldes umbrája, valamint a 
szivárvány pigment színeinek páncélja lát-
ható. A Kokas-képek a szabad ég alá zárt, 
földre boruló ember istenlátó képei, súlyos 
lélegzetű, érdes víziók. Arra születtek, 

Kokas Ignác emlékére égnek a gyertyák
In memoriam

hogy megmutassák alkotójuk ősi ere-
jét, és mi, gazdag terükbe lépve, képzelt 
útra kelve, rátaláljunk együttes önma-
gunkra. Mint közös sorsunk, emberi 
létünk éteri aurája, ránk záruló fizikai 
burka, úgy feszül körénk a természet-
nek ez a látomásos világa.
 Héjak és magok, tökszár-galaxi-
sok és csíraindák hajszálrúgói, toklász 
pengeélek és pelyvaráspolyok, hagy-
mahéj hártyák, földbuborékok, viruló 
sáríriszek, egeket sarkukból kifordító 
ékvasak, a hantolatlan holtak és hán-
tatlan dombok világa ez, ahol szirmok 
membránjait repeszti a harangszó. Ké-
pei címét idézve: „Ég és föld között”, a 
„Teremtés utáni valahányban”. 
 Gyakran láthattuk őt atyai jó barát-
ként, széttárt karokkal varázslatos tör-
téneteket mesélni. Élete egyetlen csoda-
látó és tartózkodó szerelem, amelynek 
mágiája mindhalálig elkísérte, és az alá-
zat kétségei között tartotta a festőt, azzal 
a félelemmel, hogy szenvedélye talán vi-
szonzatlanul marad. Mindenki szerette 
őt, mert hordozta magában mindazt, 
amit önmagunkban szeretni képesek 
vagyunk. Gyertyáink lángjai elkísérik 
távozó lelkét, ameddig csak lehet.

Mészáros Géza 

A Biztonságunkért Alapítvány 2009. áp-
rilis 22-én alakult, leginkább azért, hogy 
Újbuda rendőrkapitányságának dolgozóit 
és azokat az önkénteseket támogassa, akik 
jelentős segítséget nyújtanak a kerület biz-
tonságának megteremtésében. 
 – Szeretnénk elérni, hogy a kapitány-
ság támogatásával megvalósuljanak a ma 
legfontosabb célok, mint például az, hogy a 
kerületben maradjanak rendőreink, és újab-
bakat is ide tudjunk csábítani. Fontos, hogy 
a munkavégzéshez szükséges technikai 
hátterük biztosított legyen a gyorsabb, kor-
szerűbb munkavégzés érdekében – mondta 
Károlyfi László, a kuratórium elnöke.
 Ennek érdekében az Önkormányzat-
tól kapott 30 millió forint 90 százalékát 
személyi jellegű kifizetésekre fordítják. 
Néhány vidékről származó rendőr pél-
dául lakhatási támogatást kap, ezzel is 
ösztönözve őket arra, hogy a kerületben 
maradjanak. A fennmaradó 10 százalékot 
pedig a XI. kerületi rendőrkapitányság 
működési költségeire fordítják. Az alapít-
vány működésére pedig alig több mint fél 
százalékot költöttek eddig. A rendőrkapi-
tányság és a Sashegy Polgárőr Egyesület 
dolgozói a támogatási összeg 44 százalékát 
kapták meg az első fél évben. A kapitány-
ság működési költségeire eddig a támoga-
tás 4,8 százalékát fordítottak.
 A munkatársak a támogatás további 
részét karácsonyi jutalomként kapják meg 
a munkájukban nyújtott teljesítményük és 
szociális helyzetük mérlegelése alapján.
 – Különösen fontosnak tartom, hogy 
az alapítvány jóvoltából vásárlással vagy 

magánszemélyek felajánlásából olyan 
működést segítő eszközökhöz jutottunk, 
mint számítógépek, fényképezőgépek, 
nyomtatók, faxkészülékek – mondta 
Balázs Norbert, Újbuda rendőrkapitá-
nya. A karbantartók újabb szerszámokat 
kaptak, és papír-írószerből is több jutott 
a munkához. De az is nagy eredmény, 
hogy az alapítvány és a rendőrség webol-
dalának elkészítése is folyamatban van. 
Így az alapítvány működésével, valamint 
a közbiztonsággal kapcsolatos informá-
ciókat e két felületen hamarosan megta-
lálhatják az érdeklődők. 
 Az alapítvány támogatja a kapitányság 
futballcsapatát, megalapították a Bizton-
ságunkért Futballkupát.
 Az alapítvány elnöke és kurátorai 
nemcsak díjazás nélkül végzik munkáju-
kat, de anyagilag is segítik az alapítványt, 
és maguk az alapítók is részt vállalnak a 
munkában és a költségek fedezésében. A 
mindenkori rendőrkapitány sem részesül 
támogatásban.
 A Biztonságunkért Alapítvány köszö-
netet mond minden támogatójának, mert 
vannak a kerületben közösségek, vállalko-
zások, amelyeknek segítő szándéka példa-
mutató. 
 Köszönetet mondanak Újbuda pol-
gármesterének és a képviselő-testület tag-
jainak, a jegyző asszonynak, hogy hittek a 
Biztonságunkért Alapítvány céljaiban, se-
gítették megalakulását és a megszavazott 
támogatással megkezdhette működését. 

R. Ré.
Témába vágó cikkünk a 13. oldalon.

A biztonságunkért
A támogatások felhasználását értékelték 

Miközben Magyarországon egyre 
többen vannak, akik hallani sem akar-
nak a politikáról, az egyetemistákra 
nem jellemző ez a kiábrándultság. 
Legalább is erre lehet következtetni 
abból, hogy a diákklubokban, kollégi-
umokban gyakori téma a közélet. Egy 
éve alakult a Speakeasy diákegyesület, 
mely gazdasági és társadalmi kérdések 
iránt fogékony fiatalokból áll. 

A Speakeasy diákegyesület nem egy egye-
tem vagy egy szak diákjaiból szervező-
dött, mivel éppen az a célja, hogy minél 
szélesebb körből terelje egybe azokat, akik 
érdeklődnek a társadalmi folyamatok és 
problémák iránt. Ráadásul – ahogy más 
szervezetek esetében megszokott – nem 
egyik vagy másik politikai ideológiá-
hoz kötődik működésük. Ezt igazolják a 
Speakeasy-programok: a vendégek névso-
rában ugyanúgy megtaláljuk Oszkó Pétert, 
mint Áder Jánost vagy Kuncze Gábort. A 
témafelvetést sokkal inkább a jelen gazda-
ságának, politikai életének megértése ge-
nerálja. Így például, hogy hogyan születik 

egy ország költségvetése, miként alakult 
egy rendszerváltás utáni párt története, 
milyen csatákra lehet számítani a politikai 
hadszíntéren a következő két évben, vagy 
éppen milyen a romaság helyzete Magyar-
országon. 
 Gáti Balázs elnöktől megtudtuk, hogy 
egyesületük egyrészt hetente tart fórumot 
közéleti témákról, másrészt előadásokat 

szervez a politika és gazdaság érdekessége-
iről, harmadrészt pedig karitatív akciókat 
indítanak el és csapatépítő találkozókra 
járnak az ország nagyvárosaiba. Legutóbb 
Lakos Imre Újbuda alpolgármestere volt a 
fiatalok vendége, akit az önkormányzati-
ságról kérdeztek. 

– A politikai közegben az a megszokott, hogy 
nem valódi kérdésekről, hanem előítéletek-
ről, prekoncepciókról vitatkozunk, cinikus 
felvetésekkel szemben magyarázkodunk. A 
Speakeasyben ezek a fiatalok tárgyszerűen 
kérdeztek, valóban a válasz érdekelte őket. 
Nagyon fontos, hogy a húszévesek ne idege-
nedjenek el a politikától, hogy ez a korosztály 
értse és értékelje a körülötte zajló folyamato-
kat – mondta Lakos Imre, aki elmesélte azt 
is, hogy szóba került például a 4-es metró, 
amely a hallgatóságban egyáltalán nem 
sikersztoriként csapódott le, vagy beszélget-
tek például a berlini fal lebontásáról, amely-
nek idején ezek az egyetemisták születtek. 
 A politikus egyébként maga is kér-
dezte a fiatalokat egyebek mellett arról, 
honnan tájékozódnak a hírekről, politikai 
eseményekről. Mivel a válasz egyértelmű-
en az internet fölényét hozta, Lakos Imre 
szerint óriási a hírportálok és website-ok 
felelőssége. Elsősorban ugyanis ezt a kor-
osztályt csapják be azzal, ha az ott megje-
lent beszámolók nem hitelesek, csúsztatá-
sokkal változtatják meg a valóságot. 

bárczy

Speakeasy diákegyesület

A húszéveseket érdekli a politika

Lakos Imre: Nagyon fontos, 
hogy a húszévesek ne ide-
genedjenek el a politikától, 

hogy ez a korosztály értse és 
értékelje a körülötte zajló fo-

lyamatokat.

Pedagógus mesemondó verseny

A pedagógus mesemondó verseny nyertesei: 1. Bucsku János Andor József Attila Gimnázium, 
2. Poósné Bleicher Mária Ezüstfenyó Óvoda, 3. Somogyiné Baldóczi Katalin Palánták Óvoda. A 
közönségdíjas: Ludasi Róbertné Bükköny Óvoda.
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Dél-Buda közlekedési problémái 
addig nem oldódnak meg, amíg meg 
nem épül legalább egy új Duna-híd. 
A Galvani út vonalába és attól délre is 
terveztek már hidat. Jelenleg a városi 
forgalom számára déli irányban a Lágy-
mányosi híd az utolsó lehetőség. A dél-
budai utcák zsúfoltságáról szervezett 
lakossági fórumot Schneller Domonkos 
fideszes önkormányzati képviselő. 

Kelenföld közlekedésében az utóbbi idő-
ben több változás történt. A Bártfai utcá-
ból főútvonal lett, amikor arra jártak a vil-
lamospótló buszok. Schneller Domonkos 
szorgalmazza, hogy a főváros újítsa fel az 
utcát, mert a nagyobb leterheltségtől tönk-
rement a burkolat. Kezdeményezi továbbá 
az utca forgalomcsillapítását is. A főváros 
az utak forgalomkezelője, még akkor is, ha 
nem ő a tulajdonos, a kerületnek nincs jo-
ga önállóan táblát kitenni vagy beszedni. 

Lekerült a lakóövezet tábla a Szováta, a 
Kovászna és a Halmi utcákról, az ott élő-
ket ez zavarja most leginkább. Túl sokan 
és túl gyorsan igyekeznek ezeken az utcá-
kon áthajtani. A probléma gyökere a Sár-
bogárdi út, erről kanyarodnak rá ugyanis 
a Kovászna utcára, hogy eljussanak a Té-
tényire. Két felvetés hangzott el ezzel kap-
csolatban: vagy meg kellene nyitni a Ka-
rolina útra a Sárbogárdi forgalmát, vagy 
a Kovászna–Sárbogárdi szakaszra kellene 
kitenni „behajtani tilos” táblát. 
 A környéken élők szívesen megszaba-
dulnának a teherautóktól is, jónak tarta-
nák, ha csak célforgalom esetén hajthatná-
nak be az ilyen járművel a kisebb utcákba. 
A fórumon részt vett Hunyadvári Katalin, 
a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési 
osztályáról és Mesteri Miklós forgalomter-
vező, így közvetlenül tájékozódtak a kör-
nyékbeliek problémáiról.

Rózsa M.

Schneller Domonkos önkormányzati képviselő a közlekedési gondokról beszél 

Zsúfolt utcák Kelenföldön

Gyorshajtók és teherautók 
a lakóövezetbenKupper András, a kerületi Fidesz frak-

cióvezetője fórumot hívott össze a 
Gazdagréti Közösségi Házba. Ezúttal a 
paneltüzekről volt szó. Elhangzott, újra 
kell gondolni a panelházak tűzvédelmi 
rendszerét. A fórum összehívásának a 
Regős utcai paneltűz volt a kiváltó oka.

– A lakosság részéről számos kérdés, meg-
keresés érkezett hozzánk a tűzvédelemről, 
amire mi nem minden esetben tudtuk a 
választ. Ezért hívtuk meg találkozónkra 
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság szak-
értőit: Kovács Tibor ezredest és Ratkovszki 
István alezredest, hogy tájékoztassanak 

Tűzoltásról szólt a fórum

A felújított panelek új kihívást jelentenek

Kupper András önkormányzati képviselő és a tűzvédelmi szakemberek

bennünket a legfontosabb tudnivalókról 
– mondta Kupper András.
 A tűzoltó-parancsnokság szakem-
bereinek előadásából kiderült, a pa-
neltüzek többsége elektromos okokból 
keletkezik. Ugyanis ezek az épületek 
30–40 éve épültek, ekkor még teljesen 
más elektromos szabványügyi előírá-
sok léteztek, mint manapság. Abban az 
időben az emberek nem rendelkezhet-
tek olyan elektronikus berendezésekkel, 
mint ma, így a házakat sem így tervezték 
és építették meg. A tűzoltók hangsúlyoz-
ták, kevesen tudják, hogy minden panel-
háznak van tűzvédelmi, füstelvezetési 
rendszere, de azt sajnos a legtöbb emele-
ten eltorlaszolják személyes holmikkal. 
A szakértők felhívták a lakók figyelmét, 
hogy a lakáson belül és a házak folyosó-
ján is biztosítani kell a menekülési útvo-
nalakat. A tűzvezetékek, tűzcsapok és 
szemétledobók környékét nem szabad 
beépíteni, mert azok nehezítik az oltást 
és fokozhatják a tüzet. A fórumon az is 
elhangzott, a gazdagréti lakótelep építé-
sekor nem készültek fel a későbbi hatal-
mas autóforgalomra, a parkoló kocsik-
tól miatt a tűzoltóautó nem, vagy csak 
a hosszú perceket igénylő elszállítások 
után tudja megkezdeni a mentést. 

T. D.

A JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUMBÓL 35 diák ért 
el díjazásra méltó eredményt kajak, karate, 
kosárlabda, úszás, vitorlázás, aerobik, tánc és 
röplabda sportágakban. Felkészítők: Brunner 
István, Krekács László, Kilián Erzsébet, Nagy 
Sára és Szíjjártó Tímea. 

A DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBÓL 12 diák ért el díjazásra méltó 
eredményt, labdarúgás és kenu sportágak-
ban. Felkészítő tanáraik. Bruckner László és 
Vass Dávid. 

A lágymányosi BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBÓL 16 röplabdázó-
nak jár az elismerés, felkészítő tanárok: Fraknói 
Dalma és Fürstall Ferencné. 

A GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 
Mályusz Attila ért el kimagasló eredményt 
sakk sportágban. 

Az ÁDÁM JENŐ FENNTARTÓI GYAKORLÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, ahol Formanech Liza és 
Zacher Márton szerepelt kiválóan alpesi sí- és 
tájfutás versenyszámokban, felkészítő tanár: 
dr. Ozsváthné Papik Éva. 

A MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 8 
diák oklevelét adták át, akik az atlétika külön-
böző versenyszámaiban értek el kimagasló 
eredményt. Felkészítők: Sipos Zoltán, Kerekes 
József és Süveges Fanni. 

A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 
vívásban jeleskedett 10 diák, felkészítőik: Halla 
Péter és Pinkóczi Ferenc. 

A TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 diák-
ja, Meskó Sándor, Molnár Enikő és Gerencsér 
Dorottya ért el kiváló eredményt légpuska, 
dzsúdó és ritmikus sportgimnasztika sport-
ágakban. 

A gazdagréti CSÍKI-HEGYEK UTCAI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBÓL Tölgyesi Blanka eredményét díjaz-
zuk, amelyet tájfutásban ért el. Felkészítő tanár: 
Gyalog Zoltán. 

A FARKASRÉTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 23 diákja ér-
demelte ki az oklevelet, úszás, sí és duatlon sport-
ágakban, tanáraik: Juhász György, Maróthy Péter, 
Pávai Ákos és Szőcs Róbert.

A gazdagréti TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 12 diákja ért el kimagasló eredményt vál-
tófutás és sakk sportágakban. Felkészítők: László 
Tivadar és Balogh Gábor. 

Az ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁBÓL 2 
atléta, Bencze Dániel és Erős Dávid vehették át 
az oklevelet, felkészítőik: Sándor Anikó és Turcsik 
Katalin. 

Az ÚJBUDAI GROSICS GYULA SPORT ÁLTALÁNOS 
ISKOLA listája összesen 67 főt számlál, ritmikus 
sportgimnasztika, kosárlabda, labdarúgás, atléti-
ka, mezei futás, játékos sportverseny és aerobik 
területén elért kimagasló eredményekkel. A 
felkészítők: Jakobszen Tamás, Ambrus Andrea, 
Fischerné Pogány Theoróra, Pusztainé Besenyői 
Andrea, Pállayné Rajka Anna és Kiss Mihály. 

Az ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA 3 diákja, 
Sanyó Nándor, Somogyi Péter és Szilvási Csaba 
érdemeltek oklevelet atlétikai eredményeikért, 
felkészítő tanárok: Barabásné Szöllősi Katalin és 
Vecsernyés Antal. 

A SZENT MARGIT GIMNÁZIUMBÓL 10 diák ered-
ményeit díjazták, akik atlétika, kajak-kenu és 
taekwandoo sportágakban voltak eredménye-
sek. Felkészítő tanár: dr. Görhöny Gáspárné. 

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ÚJREÁL GIMNÁZIUM Keveháza utcai diákjai kö-
zül 57-en érdemelték ki az oklevelet ritmikus 
sportgimnasztika és CSIVIT teljesítményükkel. 
Felkészítők: Deregánné Dévényi Gyöngyi, Egressy 
Krisztina és Pártos Zoltán. 

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál 
Gimnázium Keveháza utcai diákjai közül 
shotokan karate sportágban elért kiemelkedő 

eredményeiért emlékplakettet vehet át: 
Szentmiklósi-Tóth Luca

Kajak-kenu sportágban elért kiemelkedő 
eredményeikért pedig emlékplakettet kap-
nak: Marxreiter Alexandra, Marxreiter Adrienn, 
Marxreiter Anett

Az Újbudai Speciális Szakiskolából emlékpla-
kettel díjazzuk Kuli Istvánt, az asztalitenisz 
sportágban elért kiemelkedő hazai és nem-
zetközi eredményeiért. 

Polgármesteri dicséretben 
részesültek: 
KEREKES JÓZSEF, a Montágh Imre Ált. Isk. pe-
dagógusa, a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek mozgás- és ritmusfejlesztése terén vég-
zett kimagasló szakmai tevékenységéért.

PÁVA TIBOR, a gazdagréti – Csíki-hegyek Utcai 
Ált. Isk. pedagógusa, a kerületi diáksportban 
és szabadidősportban nyújtott kiváló szerve-
ző és felkészítő tevékenységéért.

VÖRÖSMARTY BÉLA, a lágymányosi Bárdos 
Lajos Ált. Isk. és Gimn. pedagógusa, a kerületi 
diáksportban és szabadidősportban nyújtott 
kiváló szervező és felkészítő tevékenységéért. 

Papp László Sportolói 
Ösztöndíjazottak:
Idén harmadik alkalommal adták át a Papp 
László Sportolói Ösztöndíjakat. 15 fiatal él-
sportoló felelt meg a pályázati feltételeknek:

Anheuer Kristóf (triatlon, aquatlon), Balla 
Péter (tenisz), Gerendási Eszter (távgya-
loglás), Horváth Zsanett (triatlon, öttusa), 
Kalanovics Balázs (vízilabda), Király Kristóf 
(triatlon), Magyari Szabolcs (vízilabda), 
Molnár Enikő (dzsudó), Molnár Dávid (kö-
töttfogású birkózás), Misek Levente (ko-
sárlabda), Pataki Viktória Anna (öttusa), 
Szombathelyi Eszter (műkorcsolya), Tokodi 
Norbert (kosárlabda), Tornyossy Zsófia (kara-
te), Váradi Imre (vitorlázás)

Kerületi sportdíjak

Különböző sportágakban osztotta ki az 
Önkormányzat az immár hagyományos 
sportdíjait. Ösztöndíjban részesült 15 fi-
atal és hárman polgármesteri dícséretet 
is kaptak. 

Hét fok alatt cserélni kell a gumit

A gyenge téli is jobb a nyárinál
Bár szeszélyesen közelített, most már 
úgy tűnik, feltartóztathatatlanul meg-
érkezett a télies időjárás. Sokan túl 
vannak már a gumicserén, és vannak 
olyanok, akik szeretnék ezt megúszni. 
Ausztriában már kötelező, nálunk csak 
ajánlott a téli gumi használata, ha a 
hőmérséklet tartósan 7 fok alá süllyed.

– Más az anyaga, más a mintázata – mond-
ja Rátóti Gábor, a Gumiflex Kft. igazgatója 
– ezért bírja jobban a hideget és a nyálkás 
utakat a téli gumi. A puhább állagot a szilika 
nevű anyag adja, így a télies körülmények 
között rövidebb a fékút, ha erre alkalmas gu-
mi van a kerekeken, hiszen jobban tapad az 
úton a keményebb nyári gumiknál. A szak-
ember szerint nem elég, ha a négyből csak 

két keréken cserélünk, hiszen míg fékezés-
kor a két téli megáll, a nyári kerekek tovább 
csúsznak és az autó kilendül. Az is dilemma, 
hogy felnivel, vagy csak magában vegyük 
meg a téli gumit, nagy valószínűséggel a gu-
mi több szezont kibír, ha nincs kitéve a több-
szöri szerelésnek. Ilyenkor egyébként sok 
áruházlánc rááll a fokozott keresletre és igen 
olcsón árul akciós téli gumikat, amelyek bár 
gyenge minőségűek, még mindig jobbak a 
nyárinál. Igaz, ha szaküzletben, szervizben 
vásárol valaki, biztos lehet abban, hogy az 
autójához illeszkedő, megfelelően szerelt és 
beállított kerekeken járhat télen is. Amint 
beköszönt a tavasz ugyanolyan gyorsan 
vissza kell cserélni a gumikat, mint télen, 
mert az enyhe időjárás viszont kimondottan 
rosszat tesz  hidegtűrő gumiknak. 
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Ezen a napon történt – november 25.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 1927-
ben Rippl-Rónai József festőművész. Ezt 
a képét, amelyet egy budai ház ihletett, 
1924-ben festette (H, I). 14. Kosztolányi 
költeménye. 15. Szesz. 16. Diliházban van. 
17. Áradat egynemű betűi. 18. Ezen a napon 
született 1946-ban Vallai Péter színmű-
vész. Gorkij: Éjjeli menedékhely-ében ezt 
a szerepet alakította. 21. Biopon páratlan 
betűi. 22. Középen áldó! 23. Évek száma. 
24. Angol János. 26. Som Lajos. 27. Mózes 5 
könyve. 29. Lejegyeztető. 32. Dies ..., a harag 
napja. 34. ... et labora! (bencés jelmondat) 36. 
Eleven. 37. Vissza: napszak. 38. Költő (Sán-
dor). 40. Egymást követő betűk az ábécében. 
42. Morzehang. 43. Orosz illuzionista. 45. 
Lapot megjelentet. 46. Szabadságot harccal 
megszerezni. 47. Ittrium és mangán vegy-
jele. 48. Motívum. 50. Románia autójele. 51. 
Mintáz páros betűi. 52. Tolkien mesefigura. 
54. Ada ..., holland úszónő. 56. Össze-visz-
sza kel! 58. Híres szelídgesztenyés a Kősze-
gi-hegységben. 60. Konyhakerti növény. 62. 
Összetételekben mindent jelent. 64. Simon 
Templar. 65. Szabó István filmje. 67. Bölcső 
belseje! 69. Korrövidítés. 70. Varr. 72. Rippl-
Rónai József egy másik festménye az enyé-
szetről. 75. Hordómérték. 76. Szemlélés. 78. 
Móricz murija. 79. Trója. 81. Rippl-Rónai 
József 1925-ben készült képe egy hölgyet 
ábrázol (S, A).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 1921-
ben Rákos Sándor költő, műfordító. 1969-
ben adta ki ezt a kötetét (Á, I, D). 2. Bolti 
alkalmazott. 3. Mauna …, hawaii vulkán. 
4. Oda-vissza: falatozna. 5. Ovidius ragad-
ványneve. 6. …hal, békaporonty. 7. Vallai 

Péter ezt alakította Shakespeare: A vihar c. 
drámájában (Z, O). 8. Agyrém része! 9. Vi-
rágtartó. 10. Ipper Pál. 11. Gyulladás. 12. Pe-
rui író (Maria Vargas). 13. 1562-ben ezen a 
napon látta meg a napvilágot Lope de Vega 
spanyol drámaíró. Egyik híres műve (D, S). 
19. Perpatvar. 20. A Balaton vizét vezeti el. 23. 
Végtag. 25. Nagy Konstantin szülőhelye. 28. 
1899-ben ezen a napon született Nádasdy 
Kálmán rendező, színházigazgató. Szín-
padra állította ezt a Móricz Zsigmond 
művet. 30. Ámon-…, egyiptomi isten. 31. 
Virágrész. 33. Ezen a napon született 1921-
ben Pilinszky János költő. 1964-ben jelent 
meg ez a verskötete. 35. Rippl-Rónai József 
egyik vissza-visszatérő témája az emberi 
testet járja körül. 37. Messze. 39. Kinyom 
páros betűi. 41. Kerti házikó. 42. Kamionjel-
zés. 44. Kézzel jelez. 49. Kínvallatás. 53. Női 
becenév. 54. A kiütés jele. 55. Hosszmérték, 
röv. 57. A Zodiákus egyik csillagképe. 59. 
Általmegy. 60. Ex-sakkvilágbajnok (Mihail). 
61. Annál lejjebb. 63. Japán fényképezőgép 
márka. 66. Egykori spanyol pénzegység. 
68. Mar. 71. Tíz betűi keverve. 73. Az 1956-
os forradalom utáni ellenállási mozgalom 
rövidítése. 74. … Dagover, némafilm sztár. 
75. Idegen zenei félhang. 77. Csermely. 80. 
Loholni kezd! BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 18., 72., 
81., függ. 1., 7., 13., 28., 33., 35. A 21. SZÁM MEG-
FEJTÉSE: „A farsangi utazás, Hernani, Papsajt, 
A szabadság útjai,  Absztrakt figura, Széchenyi 
napjai, Persona, Max, Rómeó, Elina”. A 21. SZÁM 
NYERTESE: Felkai Jánosné Budapest 1119. Fe-
hérvári út. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉ-
KA. Átvehető: 1116 Budapest, 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.

A bolygók még mindig valóságos „juta-
lomjátékot” rendeznek a jegyéhez vetített 
fényszögeivel, amit aligha kell magyaráz-
nom. Megnövekedett energiája környeze-
tére is átragad, hiszen még ahhoz is lesz 
ereje, hogy másokat buzdítson, bátorítson. 
December első hete egy munkán belüli si-
kerélményt hoz.

november 26.–december 10.

HOROSZKÓP

November végén egy olyan kellemes meg-
lepetés éri, ami véget vet az előző időszak 
kissé bizalmatlanabb hangulatnak. Per-
sze, azért önre jellemzően óvatos, és nem 
mindenkinek szavaz bizalmat. Bár anyagi 
helyzete jól alakul, ne legyen túlságosan 
kockázatvállaló. A mottója most legin-
kább az lehet, hogy jobb ma egy veréb, 
mint holnap egy túzok.

A korábbi periódus után végre sikerül 
türelmet erőltetnie magára, aminek meg 
is lesz az eredménye. Sikerrel fejez be egy 
olyan munkát, amellyel eddig nem boldo-
gult, anyagi helyzete pedig (ha lassan is) 
fellendül. Csak magánéletében lesz még 
egy kicsit türelmetlen, ám szerencsére ez 
most nem okoz vitát, párja ugyanis a szo-
kottnál is megértőbb lesz.

Most egyetlen bolygó sem vonul át a je-
gyén, ami a gyakorlat nyelvére fordítva azt 
jelenti, hogy egy békés, nyugodt, majdnem 
eseménytelen időszakot hoz a november 
vége és a december eleje. A gyermekes 
Rákok számára a Mikulás-nap vidám csa-
ládi eseményt tartogat, ami nem csupán a 
csöppségeknek okoz majd örömet.

November közepén nem igazán alakult 
úgy társkapcsolata, ahogyan szerette vol-
na. Jó hírt mondok tehát, ha elárulom, 
hogy december első hete megbékülést, 

Egy kolléga vagy barát érdekes ötlettel áll 
elő, ami kissé felboríthatja élete megszo-
kott rendjét, ezért nehezen áll kötélnek. 
Ám később rá fog jönni, hogy a dolog 
nagyszerűen működik. Bár nem szereti 
a változásokat, vannak köztük olyanok 
is, amelyek megkönnyítik életünket. Ha 
ezt átgondolja, sikerül pár rossz szokást is 
levetkőznie.

Egy új érdeklődési kör lép be életébe, és 
kezdetben nehezen tudja eldönteni, futó 
szeszély vagy tartós hobbi lesz. Ezekben a 
napokban azt tapasztalja majd, hogy sze-
retne új dolgokkal foglalkozni, új emberek 
közt lenni, más könyveket olvasni, mint 
eddig. A művészet területén tevékenykedő 
Mérleg-szülötteknek kiváltképp jó lesz a 
december eleje.

A Vénusz lassan kifelé vonul a jegyéből, de 
azért annyit még mindig ott időzik, hogy 

Boldog születésnapot, kedves Nyilas-
szülött! A jegyén haladó Nap és a Mer-
kúr lehetővé teszi, hogy vidám, eleven 
hangulatban ünnepelje születésnapját és 
örüljön az életnek. Az esze úgy vág, mint 
a borotva, ha tehát most készül vizsgára 
vagy tárgyalásra, egészen biztos, hogy si-
keres lesz.

December elejére végre úgy érzi, hogy 
utolérte magát teendőiben. Ez lehetőséget 
teremt arra, hogy egy kicsit fellélegez-
zen, és többet törődjön mind önmagával, 
mind családjával. Főleg a hét végék kulcs-
szava lesz az intimitás. Egy kisebb családi 
ünnep különösen jól fog alakulni.

Annak ellenére, hogy a jegyével szem-
közt áthaladó Mars türelmetlenné teszi, 
és szívesen gyorsítaná a dolgokat, ese-
ményeket, sikeresnek mondható ez az 
időszak. Remekül osztja be feladatait, 
még ahhoz is marad ereje, hogy kevésbé 
gyors családtagjainak, kollégáinak se-
gítsen. Valaki rá akarja venni valamire, 
amihez nincs kedve, de ön határozott 
nemet mond.

December elején hajlamosabb lehet a 
megfázásra, amit jobb lenne megelőzni. 
Fogyasszon minél több vitamint, figyel-
jen oda szervezete jelzéseire! Az sem baj, 
ha kipróbál valamiféle új immunerősítő 
„csodaszert”, vagy fény- és színterápiát 
alkalmaz. Menjen minél többet vidám 
emberek közé, mert most fokozottan haj-
lamos átvenni mások hangulatát.

Nagy András
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harmóniát hoz. Sikerül egy korábbi vitát 
megnyugtatóan lerendezni, több figyel-
met szentelnek egymásra. A jegy hölgy 
szülöttei a szokottnál romantikusabb 
hangulatban lesznek.

derűt, életörömet és nem utolsósorban 
anyagi fellendülést hozzon. Még messze 
van a karácsony, de sok Skorpió már neki-
látott az ajándékok vásárlásának, és az el-
múlt éveknél sokkal nagyobb várakozással 
készül az ünnepekre.

ÚJBUDAI ÍZEK

Olvasói receptek

Csilis vegaragu

Tizenöt kategóriában rendezték meg 
a III. Goldance Kupa Klubközi Tánc-
versenyt a Hauszmann utcai Gabányi 
László Sportcsarnokban.

A gyerekektől a juniorokon és az ifjúsá-
gi kategóriákban versenyzőktől egészen 
a felnőttekig rengeteg páros mérte össze 
tudását az egész napos versenyen. Az in-
dulók standard és latin kategóriában – a 
legkisebbek csak utóbbiban – perdültek a 
parkettre.
 A felnőtt D standardban Adorján Ist-
ván és Mathien Marine (Feeling Táncsport 
Egyesület); D felnőtt latinban Csercsa 
Mihály és Marosfalvi Andrea (Modern 
Sportegyesület); C felnőtt standardban 
Fleisch Tamás és Zsapka Andrea (Feeling 
Táncsport Egyesület); C felnőtt latinban 
Kósa Ákos és Márton Judit (Happy Dance 
Táncsport Egyesület – Agria Táncsport 

Egyesület); B felnőtt standardban Török 
Tamás Gábor és Karancsi Dóra (Forma 
Táncsport Egyesület); B felnőtt latinban 
Csibi László és Boros Luca (Törökbá-
lint Latin Táncklub Egyesület) aratott 
győzelmet. 
 De nemcsak a klubközi megméret-
tetést rendezték meg a szervezők, hanem 
a „háziversenyüket”, a Goldance Tánc-
iskolás Kupát is. Mindkét esemény nagy 
közönségsikert aratott, a nézők a tánco-
sok családtagjaiból, baráti köréből verbu-
válódtak. Nagy érdeklődéssel követték a 
látványos produkciókat, és persze a csil-
logó ruhákban tündöklő, kecses mozgású 
hölgyeket.              (rózsa)

SAKKSAROKSAKKSAROK

Világos szorult helyzetéből az úgyne-
vezett geometriai motívummal tudja 
kivágni magát, és győz! A két bástya 
ezúttal erősebb a vezérnél. A megoldás 
mindössze három lépés. 
A megfejtéseket 2009. november 30-áig 
várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban 
(1118 Budapest, Törökugrató utca 9.), 
illetve az info@gkh.ujbuda.hu e-mail 
címen! A helyes megfejtést beküldők 
között könyvjutalmat sorsolunk ki, 
amelyet a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban lehet átvenni. A nyertes nevét a kö-
vetkező számban közöljük.

A szerencsés nyertes Rusz Csaba, aki-
nek szívből gratulálunk!

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 

1.qf5!   a1q   [1...a1n   2.qb1# ;  1...kb3  2.qb5# 
; 1...ka1  2.qe5# ]  2.qc2#

Siker és tündöklés 
a Goldance 
Kupán

HOZZÁVALÓK: 50 dkg vegyes gomba, egy 
piros csilipaprika, egy csomag újhagyma 
zöld szára, 1 gerezd fokhagyma, 2 dkg vaj, 
só, durvára darált színes bors.
ELKÉSZÍTÉS: A gombát közepesen vékony 
szeletekre vágjuk, miután a tönköket 
elválasztottuk a fejektől. 2 dkg vajat 
felforrósítunk és beleszórjuk a gombát, 
fedő alatt pároljuk, majd mikor 
majdnem elforrt a gomba 
saját leve, a fedőt le-
vesszük. A gomba 
párolása közben 
apróra vágjuk az 
újhagyma zöld 
szárát, a csilit, 
durvára aprítjuk 
a fokhagymát és 
mindezt akkor 
szórjuk a gombára, 
amikor annak leve 
már elforrt. Az egészet 
enyhén sózzuk, durvára 

darált színes borssal meghintjuk. A ser-
penyőben az egészet addig pirítjuk, míg 
a gomba helyenként aranybarna színt 
nem kap. Könnyű, akár fogyókúrás 
ételként is fogyaszthatjuk, de köretként 
húsok, halak mellé is kiváló.

Aszalós Andrea, XI. kerület Ulászló utca

December 6-án 11 órakor a Beregszász téri játszótérre 
jön a Mikulás. Aki szeretné, hogy gyermekének, 
unokájának személyre szóló üzenettel ajándékot 
vigyen a fehér szakállú, írjon egy e-mailt 
Király Nórának, Sasad önkormányzati képviselőjének 
a kiraly.nora@ujbuda.hu címre.

– A H1N1 vakcinának igenis nincs semmilyen mellékhatása!
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MIKULÁS SASADON
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Több sportot is kipróbáltak, mielőtt 
kenuba térdeltek volna, sőt, mind-
ketten szüneteltették is egy ideig a 
kenut. Aztán ismét hajóba szálltak, és 
európai-, majd világbajnokok lettek. 
Ráadásul túl vannak az első olimpiai 
megmérettetésükön is. Sáfrán Mihály 
és Sáfrán Mátyás a velencei sportiskola 
egyik edzőjének köszönheti, hogy 
megismerkedett a kenuval. 

Édesanyjuk egy ízben a Velencei Vízi Sport 
Iskoláig követte a fiatalokat szállító egyesü-
leti buszt. Ekkor, miután megnézte a helyet, 
döntötte el, hogy fiait – akik addigra már 
elég sok sportot kipróbáltak az úszástól a 
kézilabdáig – leviszi a vízitelepre. Ha érke-
zésükkor épp nincs ott első edzőjük, Ligeti 
László minden bizonnyal kajakozni kezd-
tek volna. Így azonban a jó szemű mester 
„lekapcsolta” az akkor 6 és 7 
éves testvérpárt, és megsze-
rettette velük a kenut. Ki gon-
dolt még akkor az olimpiára? 
 Matyival és Misivel be-
szélgetve kiderül, hogy a 
sport olyan természetes része 
az életüknek, mintha levegő-
vételről volna szó. Négyéve-
sen már úsztak, aztán a kisis-
kolás években több sportágat 
is kipróbáltak. De még akkor 
sem lettek szűklátókörűek, 
amikor már jól ismerték a 
kenut: mindketten felhagy-
tak vele egy időre, Matyi 
például a vízipólózni kez-
dett. Azt mondják, valamit 
biztosan sportolnának akkor 
is, ha nem volna a kenu, de 
kajakba semmi esetre sem 
ülnének át. – Az árulás lenne 
– mondja Misi csibészes mo-
sollyal. Ebből egyértelműen 
a két sportág képviselői kö-
zötti egészséges rivalizálásra 
lehet következtetni.
 Mindenesetre a világszerte a magya-
rok teljesítményét hirdető sport, a kenu, 
nem engedte el őket, visszatértek, és na-
gyon fiatalon jöttek is az első sikerek. Ve-
lencét hamar kinőtték, és Dunaújvárosban 
folytatták, majd jött a kollégista és bejárós 
korszak, amikor már a budapesti KSI-t 
erősítették. 2003-tól korosztályos hazai 
és világversenyeken keltettek feltűnést és 
erősítették a magyar kajak-kenu sport le-
gendásan jó hírnevét. Lehetetlen felsorol-
ni az összes versenyüket és érmüket.

 A legjelentősebb győzelmek 2003-tól 
jöttek. Misi ekkor – egy évvel a KSI-be 
igazolását követően – megnyerte az ifi 
világbajnokságot, Matyi pedig már 19 
évesen, 2005-ben felnőtt világversenyen 
szerepelt. Sorra jöttek a nemzetközi és 
hazai sikerek. Két évvel ezelőtt Belgrád-
ban, az U23 korosztályban, párosban 
1000 méteren Európa-bajnokok lettek, 
ugyanitt 500-on a bronzérmet is meg-
szerezték. Tavaly megnyerték Szegeden 
az U23 Eb-t, és az olimpiai válogatót. A 
világkupán a Kolonics–Kozmann páros 
mögött végeztek, ám a második olimpiai 
válogató elmaradt. Pedig – mint mond-
ják – szívesen megmérkőztek volna is-
mét Kolonicsékkal az olimpiai indulás  
jogáért… 
 Már letettek arról, hogy Pekingben 
vízre szállnak, hiszen „csak” tartalékként 

utaztak volna, amikor Koló hirtelen és 
tragikus halála az olimpia előtt három 
héttel fordulatot hozott a Sáfrán fivérek 
életében is. Miközben a döbbenet és a 
sporttárs elvesztése uralta hangulatukat, 
ebben a néhány napban ott volt a tarta-
lékok különleges érzése, hogy talán elő-
re is léphetnek. Úgy tűnt ugyanis, hogy 
Kolonics helyett és Kolonicsért is nekik 
kell majd vízre szállniuk. Végül még-
sem ők indultak 1000 méteren, hanem 
Kozmann kapott egy új társat, végül ha-
talmas sikert aratva bronzérmesek lettek. 

Matyi és Misi viszont váratlanul rajthoz 
állhatott az 500 méteres számban. Az 500 
és az 1000 méter különböző felkészülést és 
habitust igényel, mondják. Hirtelen jöttek 
tehát az események, ez befolyásolhatta, 
hogy végül a 15. helyen végeztek. A test-
vérek nem szomorkodnak az eredmény 
miatt, amelyet Pekingben, első olimpiai 
szereplésükön értek el. A szakma nagy re-
ménységeként tartják számon Sáfránékat, 
akik idén is megmutatták oroszlánkör-
meiket az Eb aranyérem begyűjtésével. 
Ezen a bajnokságon még magukat is meg-
lepték, amikor a pekingi olimpia arany-
érmesét is maguk mögé utasították… 
Kanadában, a vb-n ötödikként eveztek  
át a célvonalon. 
 A most 23 és 24 éves ifjú titánok je-
lenleg a KSI-t és a Kaposvárt erősítik, és 
persze készülnek a következő, londoni 

olimpiára. Közben mindketten egyetem-
re járnak, végzősök. Matyi a Corvinuson 
élelmiszermérnöki, Misi a Műszaki 
Egyetem biomérnöki szakán szerez dip-
lomát jövőre. Nem csupán a mérnöki 
végzettség jellemző a családra, a sport 
sem csak kettejüket érintette meg mé-
lyebben. Három leánytestvérük ugyan 
nem versenyez, de Zoltán öccsük szin-
tén sikeres sportoló. Ifi magyar bajnok 
diszkoszvető és súlylökő volt, jelenleg  
könnyűatletizál.

Szeifried Adél

A Sáfrán fivérek

Egy hajóban eveznek

Másfél évtizede jutalmazzák a diák-
olimpia budapesti és országos verse-
nyein legeredményesebben szereplő 
kerületi tanulókat és felkészítő taná-
raikat. Az első évben még „csak” 80 
kerületi diák képviselte a XI. kerületet 
a megmérettetéseken, idén már 16 
intézményből 270 diák ért el pontot 
érő helyezéseket. 

A diákokon kívül három testnevelő tanár 
– Kerekes József, a Montágh Imre Általá-
nos Iskola pedagógusa, Páva Tibor, a gaz-
dagréti Csíki-hegyek Utcai Általános Is-
kolából, Vörösmarty Béla, a lágymányosi 
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gim-
názium pedagógusa – is polgármesteri 
dicséretben részesült. Ennek oka, hogy 
tanítványaik kitűnő eredményeket értek 
el a sportversenyeken. 
 Az egyre hanyatló hazai sportéletnek 
szüksége van egy kis vérfrissítésre, de 
mindenki tudja, hogy motiváció és anya-
gi segítség nélkül nem várható el senki-
től, hogy kiemelkedő eredményt érjen el 
a sportban. Ezért alapították 2007-ben a 
Papp László Sportolói Ösztöndíjat, amely 
elnyerésének feltétele nemcsak a kiváló 
sporteredmény, hanem a jó iskolai osz-
tályzat is. Idén összesen 15 fiatal élspor-
toló felelt meg a pályázati feltételeknek, 
akik szintén ezen az eseményen vehették 
át az okleveleket ifj. Papp Lászlótól.
 Az ünnepélyes díjkiosztót ismert 
élsportolók – Martinek János öttusázó, 
Grosics Gyula labdarúgó, Kovács „Kokó” 
István bokszoló, Méder Áron vitorlázó és 
Balogh Gábor öttusázó – is megtisztelték. 
Az eseménynek ezúttal a Grosics Gyu-
la Sport Általános Iskola adott otthont, 
amely most ünnepelte 40. születésnapját.

m. g..

A jövő élsportolóit jutalmazták
Több száz siker a diákolimpián

A Kerület Napján átadott sportolói díjak teljes listáját a 11. oldalon olvashatják

Az Iskola rendőre és az „Eséllyel az esé-
lyért” program keretében november 
14-én rendezték meg az „Eséllyel az 
esélyért” kispályás labdarúgótornát 
Gazdagréten, a Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskola műfüves pályáján. A 
labdarúgótornát a Budapesti Rendőr-
főkapitányság XI. kerületi Rendőrka-
pitánysága és az Újbuda Torna Club 
Labdarúgó Szakosztálya közösen 
szervezte meg. 

A kupán a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapi-
tányság, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 
XI. Kerületi Parancsnoksága, a Petőfi Lak-
tanya, a Gábor Dénes FC, a Corvinus és a 
Gazdagrét csapatai vettek részt. Az első 
helyet a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapi-
tányság csapata nyerte meg, amely így az 
elmúlt időszak kiváló eredményeit tovább 
fényesítette. Teljesítményükre, és különö-
sen a kapusuk teljesítményére jellemző, 
hogy a tornát kapott gól nélkül nyerték 
meg 8:0 arányú gólkülönbséget produkál-
va. Összességében elmondható, hogy a tor-
na favoritjának számító csapat ezúttal sem 
okozott csalódást a szurkolóinak, magabiz-
tosan nyerték meg a tornát. 
 A második helyet a Corvinus csapata 
szerezte meg, amely a csoportmérkőzések 
után – nem túl szerencsés indulást köve-
tően (2:0 arányú vereséget szenvedett el 
az Újbuda rendőrcsapattól) – mérkőzésről 
mérkőzésre megerősödve küzdötte fel ma-
gát a döntőig, ahol ismét találkozott a BRFK 
XI. Kerületi Rendőrkapitányság csapatával, 
és egy még szívósabb küzdelemben ma-

radtak alul a rend őreivel szemben (1:0). A 
harmadik helyet a Gábor Dénes FC csapata 
szerezte meg, amely megérdemelten jutott 
tovább csoportelsőként az elődöntőbe, ahol 
a Corvinus csapatával mérkőztek. A rendes 
játékidő nem hozott döntést (2:2), így követ-
kezett a büntetőpárbaj, ahol a Corvinus volt 
szerencsésebb. A csapat lendülete azonban 
nem tört meg, és nagy elszántsággal vágott 
neki a „bronz mérkőzésnek”, ahol egy na-
gyon szoros csatában, 2:1 arányban győz-
ték le a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XI. 
Kerületi Parancsnoksága csapatát. A Gábor 
Dénes FC csapatából került ki a gólkirály is. 
A mérkőzések során Pablo 8 érvényes talá-
latot ért el.
 A torna negyedik helyét a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság XI. Kerületi Pa-
rancsnoksága csapata érte el. Szenzáci-
ósan nyitottak a selejtezők során, hiszen 
2:0 arányban legyőzték a Petőfi Laktanya 
csapatát, de a Gábor Dénes FC ellen 4:0 
arányban alulmaradtak, és így csak a má-
sodik helyen jutottak tovább az elődöntő-
be, ahol a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapi-
tányság csapata ellen vívtak rangadót, de 
a rendőrcsapat szárnyalását ezen a napon 
ők sem tudták meggátolni.
 Az ötödik helyet a Petőfi Laktanya, a 
hatodik helyet a Gazdagrét csapata szerez-
te meg.
 Lázár Zoltánnak, a XI. Kerületi Rend-
őrkapitányság csapatkapitányának, aki a 
torna során megsérült, mielőbbi gyógy-
ulást kívánnak csapattársai és a torna 
résztvevői.

Szöllősi Tamás

„Eséllyel az esélyért” 
kispályás labdarúgótorna

Fent balra: Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XI. Kerületi Parancsnoksága; fent jobbra: Corvinus; 
középen balra: Gábor Dénes FC; középen jobbra: Gazdagrét FC; lent balra: XI. kerületi 
Rendőrkapitányság; lent jobbra: Petőfi Laktanya

A Biztonságunkért Alapítvány kezdemé-
nyezésére és Újbuda rendőrkapitányának 
egyetértésével, a kerület hete rendezvény-
sorozat részeként olyan rendőrök kaptak 
díjakat, akik munkaidejükön kívül is so-
kat tesznek Újbuda közbiztonságáért. Ők 
azok például, akik a kerület nyári családi 
hétvégéin és egyéb önkormányzati ren-
dezvényein szabadidejükben dolgoznak, 
és akik többször is segítették az alapít-
vány és a kapitányság közös programjai-
nak megvalósulását. A díjon kívül heten 
támogatásban is részesültek, fejenként  
50 000 forintot kaptak. Ezen a napon a ka-
pitányság futballcsapatának tagjai edző-
cipőt kaptak az alapítványtól. Egyébként 
májusban az Újbuda TC mezeket aján-
dékozott a focistáknak. A csapat tavasz 
óta négy alkalommal győzött különböző 
meccseken. 
 A díjak megalapításának az is célja volt, 
hogy elismerjék azoknak a szervezeteknek, 
embereknek a munkáját, akik tevékenysé-
gükkel a kapitányság, a rendőrök munkáját 
segítik. Idén Madarász Zsuzsa, a XI. kerü-
leti Vöröskereszt vezetője kapta az egyik el-
ismerést, az együttműködésért, a rendőrök 
támogatásáért. Vincze Kinga, az Újbuda 
Média főszerkesztője pedig annak elisme-

réséül vehette át a díjat, hogy a kerületi mé-
dia kiemelten foglalkozik a közbiztonság-
gal és rendszeresen ad hírt a kapitányság 
rendezvényeiről és eseményeiről. 
 DÍJAZOTTAK: Husi László körzeti megbí-
zott,  Ozsvárth János kiemelt főelőadó, Sipos 
Ibolya főelőadó, Szigeti Krisztina kiemelt fő-
előadó, Burai Ferenc kézbesítő, Lázár Zoltán 
nyomozó, Murányi Gábor előadó. 

Másik cikkünk a 10. oldalon

Díjak a rendvédőknek   

Elismerés a segítőknek

Jobbra Lázár Zoltán, a rendőrség focicsapa-
tának kapitánya, balról Károlyfi László, az ala-
pítvány elnöke
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IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba, hallos, 
64 nm-es lakás kiadó. 06/30/261-3519.

RAKTÁROZÁS céljára 30 nm-es pincehelység 
kiadó, a Skálacsarnok közelében. 209-3114.

ÜZLETHELYISÉG kiadó, 21 nm-es a Lecke ut-
cában. 209-3114.

RAKTÁROZÁS céljára 25 nm-es pincehelyiség 
kiadó! XI., Bánát utcában. 209-3114.

OLT utcában, a XI. kerületben 50 nm-es ker-
tes, garázsos lakás kiadó. Ár: 70 000 + rezsi/hó. 
06/30/325-3822.

KIADÓ lakásokat, házakat keresünk a kerü-
letben! Lőrincz Péter, 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.lorincpeter.hu

„INKUBÁTORIRODÁT” kínálunk, cégének, 
vállalkozásának, 20 000 Ft + áfa/hó szolgálta-
tási díjért, Kelenföldön! Speciális csomagunk: 
internet, tárgyaló helyiség, valamint (nyílt terű 
irodában) íróasztal használatot biztosít. Igény ese-
tén postakezelés + 4000 Ft + áfa/hó. További vál-
lalkozásai részére, a díjakból 50% kedvezményt 
adunk. 464-0860 vagy 06/20/943-8579.

JÁNOS Kórháznál kiadó másfél szobás cirkós 
lakás, bútorozatlanul is, 06/30/970-7299.

A MÁTRA nyugati városában, Pásztón, a bel-
városban, kiváló helyen kiadó egy 40 nm-es, két 
bejáratú, összkomfortos üzlethelyiség, parkolási 
lehetőséggel bármilyen célra. Az ingatlan ipa-
ri árammal ellátott. Frekventáltságát igazolja, 
hogy 200 méteren belül szinte minden közin-
tézmény és közlekedési lehetőség megtalálható.  
Tel.: 06/20/572-4067.

OKTATÁS 
GIMNÁZIUMI angoltanár érettségire felkészít, 

korrepetál a körtérnél. 06/20/546-8963, 386-2382.
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

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

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/20/380-2039.

FEJESTANODA vállal matematika-fi-
zika és nyelvoktatást, alapoktól szigorlatig.  
www.fejestanoda.atw.hu, 06/70/366-6445,  
250-2003.200

NÉMETOKTATÁS XI. kerületben, Sasadon  
3 500 Ft / 90 perc. 06/70/311-2835.

NÉMETKORREPETÁLÁS alsó és felső tagoza-
tosoknak a Gellérthegyen. 06/20/970-3252.

NYELVTANÁR angol-német nyelvet tanít ol-
csón. Cégeknél, háznál is! 
246-6869, 06/70/540-3337.

ANGOLKORREPETÁLÁS, nyelvvizsgára fölké-
szítés, a körtérnél. Házhoz is megyek. 385-6171, 
06/20/237-5277.

ANGOL, németoktatás, -korrepetálás, érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítés Gazdagréten kö-
zépiskolai tanárnőnél, nagy gyakorlattal, bármely 
korosztálynak. Időpontok: hétfő: 9.00–21.00, 
kedd: 9.00–17.30, 19.30–21.30, vasárnap: 16.30–
21.00, 1 800–1 900 Ft/45p. Jelentkezés e-mailben: 
amde@freemail.h

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszol-

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

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK, fűtés előtti karbantartása, 
tisztítása, díjtalan kiszállással. 
Tel.:06/30/944-6513. 
E-mail: nagy33laszlo@t-online.hu, web: nl-gaz.hu

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

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal.  
359-5033, 06/30/924-8010.

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

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat. Csőrepedés javí-
tása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés kere-
sés, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató, kerti 
csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.

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

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

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

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

VILLANYSZERELÉS-VÍZSZERELÉS. Ingyenes 
kiszállás. (Csak a munkámért kérek pénzt.) 
Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos 
cserépkályhák javítása, ELMŰS engedélyezte-
tés. Mobil: 06/70/235-6644, vonalas: 203-2225,  
www.villanysukein.uw.hu

LAKÁSSZERVIZ 
REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, har-

monika ajtó, szúnyogháló szerelése, javítása. (mo-
toros) 06/70/389-1679.

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása. 
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.

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

BÁDOGEMBER Bt. Vállal bádogos- és tetőfe-
dőmunkákat. Szigetelést, valamint komplett tető-
készítést és kis javításokat is. Tel.: 361-4505, fax is. 
06/20/934-9281.

ZÁRSZERVÍZ Gyorsszolgálat! Zárnyitás, 
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.  
06/30/961-3794.

PARKETTÁS munkák, garanciával. Baraha Kft. 
06/30/933-3026.

TELJES KÖRŰ építőipari kivitelezések a kö-
vetkező szakmákban: vízszigetelés és bádogozás, 
kőművesmunkák, alpintechnika, villanyszerelés. 
Tel.: 06/20/471-1870, www.studiotrenddesign.hu

AJTÓ-ABLAKDOKTOR! Nyílászárók javítását, 
szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával. 
Horváth Ákos: 06/30/962-8704.

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

ÉPÍTŐMÉRNÖK családi házak, lakások min-
dennemű kisebb, új és felújítási munkáit vállalja. 
Végh Gyula 06/30/385-6682.

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

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, (függőfolyosó) irodafelújítás. Minden szak-
mában megbízható, magyar szakemberekkel, 
ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-
Épszer Kft. Tel.: 226-4539, 06/20/946-7557.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 249-2664, 
06/20/944-9015.

LAKÁS, INGATLAN

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, el-
adó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket  
www.banalp.hu 361-4287.

ELADÓ háromszintes, 375 nm-es, 1997-
ben épült exkluzív kialakítású családi ház, 
701 nm-es medencés telken, a XI. kerületben.  
06/30/950-9568.

KERTES családi ikerház mindkét része eladó 
Budafokon. Ára egyben: 47 900 000 hitel, csere-
lehetőség. 06/20/548-5705.

DUNAI panorámás prémium lakások  
450 000 Ft/nm-től, 50–120-nm nagyságúak leköt-
hetők, a Rómain 30% önrésszel. 06/20/941-8633,  
www.kekdunahaz.hu

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat 
tagja keres-kínál évtizedes tapasztalattal eladó-
kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyisé-
geket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épület-
energetikai tanúsítást is. Fehérvári út 57. fszt. 4.  
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu

SASADON 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás 
eladó. 06/20/351-3141.

KAROLINA úton 36 nm-es, gázkonvektoros 
lakás eladó. 06/30/922-9053.

FEHÉRVÁRI úton kertre néző, erkélyes, 30 nm-
es lakás eladó. 06/30/922-9053.

BARANYAI téren 44 nm-es, másfélszobás, er-
kélyes lakás eladó. 06/30/922-9053.

ALBERTFALVÁN 3 szobás, 102 nm-es, sorházi 
lakás eladó. 06/30/922-9053.

TÖLGYES lakóparkban eladó 74 nm-es igényes 
lakás. 06/20/351-3141.

SASADON 4 szobás, teraszos, garázsos lakás 
eladó, háromlakásos házban. 06/30/922-9053.

ELADÓ lakásokat, házakat keresünk a kerü-
letben! Lőrinc Péter 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.lorinczpeter.hu

ELADÓ a Fejér Lipót utcában, park melletti 
házban, egy 94 nm-es, 3 szobás, 2. emeleti, pano-
rámás, erkélyes polgári öröklakás, 8 nm-es galéri-
ával. Irányár: 33,9 M Ft. Tulajdonos telefonszáma: 
06/30/230-6200.

SVÁBHEGYEN eladó ötszobás, kétszintes, 120 
nm-es lakás 128-as busznál. 06/30/970-7299.

VÁLSÁGBAN is értékesítjük ingatlanát. 
Kerületi őslakos, panel- és téglalakás ingatlanspe-
cialistáinkkal! Újbuda Szekció 204-8560.

KELENFÖLDÖN épülő 12 lakásos társas-
házban 2–3 szobás, erkélyes lakások garázzsal, 
tárolóval eladók 28 M Ft-tól év végi átadással. 
06/20/393-9689.

ŐRMEZŐN 75 nm-es, 2,5 szobás, loggiás, 
igényesen felújított, 9. emeleti, panelprog-
ramban részt vett lakás 13,85 M Ft-ért eladó.  
06/20/393-9689.

KELENFÖLDÖN épülő 8 lakásos társasházban 
95 nm-es, I. emeleti, nappali + 3 hálós, erkélyes 
lakás garázzsal, tárolóval, 2010. májusi átadással 
leköthető. Irányár: 43,5 M Ft. 06/20/393-9689.

SASADON 100 nm-es, nappali + 3 hálószo-
bás, újszerű, cirkófűtéses, 2. emeleti, teraszos la-
kás, hatlakásos társasházban 57 M Ft-ért eladó! 
Garázs és tároló: + 3 M Ft. 06/70/616-0652.

BÉKÁSMEGYER dunai oldalán 57 nm-es 1+2 
félszobás, étkezős, első emeleti lakás eladó. 9 M Ft. 
Jó állapotú, légkondicionált. Tel.: 06/30/748-8283.

BÉRLEMÉNY  
ÜVEGESMŰHELY kiadó kft-vel együtt eladó, 

32 éve működő, tehermentes, 144 nm-en, kész-
lettel, kisteherautókkal, XI. kerületben. 06/30/9-
48-6969.

ALBÉRLETBEN külön bejáratú szoba kiadó, 
50–60 év közötti nők részére, olcsón, megállapo-
dás szerint. 386-0135, 18–20 óra között.

FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS víz, fűtés, bur-
kolás, kőművesmunkával, anyagbeszerzéssel.  
Tel.: 06/30/306-3337.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes la-
kás-, ház-, iroda felújítás. Minden szakmában 
megbízható, magyar szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.  
Tel.: 226-4539, 06/20/946-7557.

KŐMŰVES, burkoló munkákat, teljes körű la-
kásfelújítást minőségi kivitelben, referenciákkal 
vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.

TETŐK, homlokzatok, lépcsőházak felújí-
tása. Kőműves, festő, burkoló műkőmunkák, 
alpintechnikával veszélyelhárítás, panelszigetelés. 
Atrium Kft. 06/20/935-7089.

SZOBAFESTÉS – mázolás-tapétázás, kőmű-
ves- burkoló munkák. Parkettacsiszolás -lakko-
zás. 208-2742, 06/30/914-5715.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, át-
alakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, 
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!  
06/20/961-6153.

CSEMPÉZÉS, javítás, kőművesmunkák készí-
tése szakmunkással. 
Tel.: 200-8897, 06/30/328-2871.

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

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

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!  
Tel.: 06/20/410-6393.

SZÁMÍTÓGÉPEIT otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmentés. 
Internet beállítás, ügyintézés. Szoftver, hardver hi-
bák javítása. Hívjon bizalommal: 06/20/998-0798. 
http://www.fmrkft.hu

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.

TV-, VIDEÓ-, monitor szerviz, ingyenes 
kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.  
06/20/414-6003.

SZOLGÁLTATÁS 
PROFESSZIONÁLIS favágás kötéltechnikával, 

ipari alpinista munkák, kertépítés. Megbízható 
csapat, korrekt ár. 06/30/907-5948.

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

RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjel-
ző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása 
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.

KONTÉNERES sitt szállítás, homok, sóder, 
termőföld, murva, zöldhulladék szállítása.  
06/20/944-4759.

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

REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés-javítás. 
Szúnyogháló, gurtni csere. 06/30/212-9919.

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis 
készítés, javítás. 356-4840,06/30/954-4894.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az 
Újbuda kulturális városközpontjának kialakításával kapcsolatos az alábbi 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek KORTÁRS GALÉRIA, AUKCIÓS HÁZ 
VAGY MÚZEUM funkcióra történő bérbeadása tárgyában:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. január 5. (kedd) 10 
óra. A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, 
mely mellékleteivel együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerü-
let Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdál-

kodási Osztályán (Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), 
illetőleg letölthető az Önkormányzat Honlapjáról (www.ujbuda.
hu). További információ kapható a 381-1311 telefonszámon. 

Budapest, 2009. november 20.

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 
m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról.  
395-1217,06/70/316-1533. Sziráki.

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítá-
sát, nagytakarítását vállaljuk. Tel.: 229-2241,  
06/30/393-4787.

RUHAJAVÍTÁST, átalakítást vállalunk, vala-
mint függöny, ágynemű, terítő varrását, javítását. 
Pontosan, gyorsan! Budafoki út 16. 361-3776.

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, kiszállási 
díj nélkül. Jerabek Éva 06/20/439-1586.

KÖNYVELÉS, könyvvizsgálat, adótanácsadás. 
06/30/867-1300.

AJTÓ, ablak, zár javítás, asztalosmunkák, kicsi-
ben is, nonstop. 06/70/262-8598.

REDŐNY, reluxa, szúnyogháló újdonságok! 
Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvez-
mény! 06/30/401-1029.

TÁRSASHÁZI közös képviselet, biztos ala-
pokon. Cégünk teljes jogi, műszaki háttérrel, 
valamint, többéves szakmai tapasztalattal ren-
delkezik. 06/20/216-9014, 06/20/239-0927,  
06/20/572-0156.

ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalos munká-
kat vállalok garanciával. Tel.: 06/20/200-9886.

GYÓGYÁSZAT 
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. 

SZERETNÉ letenni a cigarettát? Fogyni szeret-
ne? Szeretne egészségesebben élni? Akupunktúra, 
házi orvoslás, üzemorvoslás. 06/30/535-3198.

FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fáj-
dalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfá-
jáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.

BÁRHOL, bármikor használható, zsebben 
hordható sertésinfluenza elleni kézfertőtlenítő 
kapható, 15 másodperc alatt vírusmentes kéz! 
06/30/320-5402.

FOGÁSZAT: szolid árak, korrekt teljes körű el-
látás. 06/30/241-0366. Dajka Gábor u 4.

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágóügyelet, üzemorvosi, vizsgálatok.  
Tel.: 368-6349, 06/20968-6886

DEPRESSZIÓ, szorongás, pánikbetegség, 
fóbiák, pszichoszomatikus betegségek haté-
kony gyógyítása pszichoterápiával kombinált 
relaxációs módszerrel, holisztikus szemlélet-
tel. Igény esetén a terápia gyógyszeres kiegé-
szítése is választható. Dr. Szigetvári Beatrix 
pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos.  
06/20/218-0316, sziget.bea@gmail.com (rendelő 
a XI., Andor u-ban).

FOGSOROK, hidak, koronák készítése 
és javítása. Törhetetlen fogsorok készítése. 
Soniwihte II. fogfehérítés, teljes fogorvosi ellátás, 
alsó-felső kivehető fogsor, már 45 ezer Ft-tól.  
Cím: XXII., Budafok, Mező u. 13. Tel.: 226-0373.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 

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

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435

XI. KERÜLETI NYOMDA alkalmi mun-
kára kerületi varrónőket keres, e-mailcím: 
nyomdamunka@freemail.hu

ÁLTALÁNOS ISKOLA délutános műszakra 
takarítót keres. Bérezés: KJT szerint. Jelentkezés: 
a gazdasági vezetőnél: 279-0091.

CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idősgondozókat, ház-
vezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280, 
06/20/575-7435.

RÉGISÉG, KÖNYV 
BÉLYEG-, pénzgyűjteményeket, képeslapokat, 

kitüntetéseket, könyveket, dísztárgyakat vásárolok 
gyűjteményembe. Tel.: 06/20/947-3928.

MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan 
elszállítom. 06/20/956-4084. 
Nem vagyok kereskedő.

VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő, helyszíni kéz-
pénzfizetéssel, vásárol: szőrmebundákat, kolo-
niál, antik bútorokat, festményeket, szőnyege-
ket, órákat, ezüstöket, zongorákat, könyveket, 
bizsukat, képeslapokat, rádiókat, varrógépeket, 
teljes hagyatékot, kiürítéssel is. Mindenféle dísz- 
és lakberendezési tárgyakat. Szakbecsléssel, 
díjtalan kiszállással. Hétvégén is hívható.  
06/30/324-4986.

BODA ANTIKVITÁS (XI., Bercsényi u. 3.) ke-
res megvételre, vagy bizományba festményt, por-
celánt, ékszert, órát, könyvet, bronz-, réztárgyat, 
ezüst-,, üveg-, fém-, faszobrokat, szőnyeget stb.  
Tel.: 06/20/519-0891, 
e-mail: bodaantikvitas@chello.hu

RÉGISÉGEK eladók! Népi eszközök sokasága, 
festmények, szekrények, asztalok, székek, kreden-
cek, tálalók, csillárok, vas-, réz-, bronz- és fából ké-
szült figurális tárgyak sokaságát kínálom. Egyben 
való elvitelük olcsóbb, de válogatás is szóba jöhet. 
Tel.: 06/20/572-4067.

TÁRSKERESÉS
DISZKRÉT, fényképes társkereső iroda sze-

mélyre szabott segítséggel! 
06/30/393-1353.

SIKERES személyiségközpontú, fényképes, 
diszkrét társközvetítő Budán. 06/30/602-0094

VEGYES  
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben. 

Arany: 2000 Ft–3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg–400 
Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásáro-
lunk. Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084. Fehérvári 
úti csarnok virágsorán található az üzlet.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, ja-
vítás. Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu

TÖRTARANY vásárlása 2800-3600 Ft kö-
zött. Tekintse meg a Google-ban, vagy keressen 
fel: Luis Galéria II. kerület, Margit krt. 51-53.  
E-mail: lakatos@mconet.hu, tel.: 316-3651.

KÖZLEMÉNY
A TELEKI Blanka Német Tagozatos Általános 

Iskoláért Alapítvány (1119 Budapest, Bikszádi ut-
ca 61–63.) köszönetet mond mindazoknak, akik 
2008-ban az szja 1%-ával támogattak bennünket. 
A befolyt 3 006 802 Ft-ot táborozásra, jutalmazás-
ra, szabadidős tevékenységek szervezésére, tan-
eszközök vásárlására fordítottuk.

Biztos megállás, 
még szükséghelyzetben is

Eljött a téli Continental gumiabroncsok ideje

Ha 2009. december 31-ig egy garnitúra (4 db) Continental 
téli személygépkocsi vagy transzporter abroncsot vásárol 
kiemelt kereskedőnknél, akkor ezen hirdetés felmutatása 

esetén abroncsait ingyen felszereljük!

Gumifl ex Kft. 
1116 Budapest, Fehérvári út 160. 

Tel: 215-6968 

Az új ContiWinterContact™ TS 830

Cím
Ter. tulajdoni 
lap szerint m2 Alb. sz. Elhelyezkedés

Közmű  
ellátottság

Kedvezmény 
nélküli bérleti 

díj(Ft/hó)

Funkciókedvez-
ményes minimális 
bérleti díj (Ft/hó) 

Megtekintés időpontja 
2009. december

Bartók Béla út 6. 59 3 földszint 52 m2 

galéria 7 m2 víz, gáz, villany 385 500 19 225 8-án 
900–915

Bartók Béla út 8. 52 42 földszint 52 m2 

galéria 21 m2 víz, villany 450 167 22 508 8-án 
915–930

Bartók Béla út 25. 255 42
pince 119 m2 

földszint: 136 m2 

galéria: 85 m2
víz, gáz, villany 1 405 333 70 267 7-én 

1000–1030

Bartók Béla út 37. 66 43 földszint 66 m2 

galéria 18 m2 víz, gáz, villany 391 733 19 587 7-én 
1040–1100

Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata pályá-
zatot hirdet az Újbuda 
kulturális városközpont 

területén lévő SZENT GELLÉRT TÉR 3. 
(Bartók Béla út 2.) szám alatti  
(5498/0/A/26 hrsz-ú) 304 m2 (tulajdoni 
lap szerint 311 m2) alapterületű házas-
ságkötő terem megnevezésű helyiség 
bérbeadása tárgyában:

AZ INGATLAN TERÜLETI ELOSZTÁSA: földszint 280 m2, 

félemelet 24,75 m2. 
AZ INGATLAN KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁGA: víz, villany, gáz. 
MINIMÁLIS BÉRLETI DÍJ ÖSSZEGE az „A” kategóriájú üzlet-
helyiség kialakítása, galéria és kávéház funkció 70–30%-
os arányú megoszlása esetén: 305 362 Ft/hó. A helyiség-
ben folytatható tevékenység: a fő rendeltetésű helyiségek 
minimum 70%-án galériát kell kialakítani, a fennmaradó 
területen kávéház és az ehhez kapcsolódó egyéb tevé-
kenység folytatható. Az új tevékenység kialakítása mellett 
a házasságkötő terem funkciót is meg kell tartani. 
MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA: 
2009. december 7. 14–14.30 óra. 
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. január 5. 
(kedd) 10 óra. A pályázat feltételeit a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza, mely mellékleteivel együtt átvehető a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Buda-
pest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölt-
hető az Önkormányzat Honlapjáról (www.ujbuda.hu). 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ a 381-1311 telefonszámon kapható. 

Budapest, 2009. november 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata pályá-
zatot hirdet az Újbuda 
kulturális városközpont 

területén lévő BARTÓK BÉLA ÚT 11–13. 
szám alatti (5488/0/A/33 hrsz-ú)  
448 m2 alapterületű üzlet megnevezé-
sű helyiség bérbeadása tárgyában:

MEGTEKINTÉS IDŐPONTJA: 2009. december 8. 14–14.30 
óra. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. janu-
ár 5. (kedd) 10 óra

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartal-
mazza, mely mellékleteivel együtt átvehető a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. 
Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu). További in-
formáció kapható a 381-1311 telefonszámon.

Budapest, 2009. november 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Alapdíj szerinti bérleti díj
A pályázati kiírás szerinti funkcióra vonat-
kozó kedvezményes minimális bérleti díj 

„A” kategóriájú üzlethelyiség esetén 

2 488 267 Ft/hó 124 413 Ft/hó

AZ INGATLAN TERÜLETI ELOSZTÁSA: alagsor 47,3 m2, 
földszint 177,6 m2, galéria 183,2 m2, udvari raktár 40,1 m2.
AZ INGATLAN KÖZMŰ ELLÁTOTTSÁGA: víz, villany, gáz. 
A helyiségben folytatható tevékenység: kortárs galéria és 
maximum 80 m2-es alapterületen kávézó alakítható ki.
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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, Mahunka Imre-
emlészoba, az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának 
története.
NOVEMBER 30-ÁIG „Az ’56-os forradalom ké-
pekben. Varga Ferenc festőművész kiállítása.

ARTALAKULÁS GALÉRIA 
Brassó út 91.
DECEMBER 6-ÁIG Raffay Béla szobrászművész 
kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. DECEMBER 1. A Miskolci Művésztelep 
alkotóinak munkáiból látható válogatás. 
Megtekinthető JANUÁRIG munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
JANUÁRIG Varga Amár László festőművész 
kiállítása. A tárlat hétköznap 10–18 óráig 
tekinthető meg.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 30-ÁIG A XXV. Vizuális Művészeti 
Hónap fotópályázatának kiállítása. DECEMBER 
2–31.: XXV. Vizuális Művészeti Hónap festé-
szet és tűzzománc pályázat kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
NOVEMBER 27-ÉIG Gáti György fotókiállítása. 
Megtekinthető munkanapokon 11–18 óráig, 
szombaton 10–14 óráig és a rendezvények 
ideje alatt. DECEMBER 8-ÁTÓL látható Varga 
Amár László tárlata. Megtekinthető JANUÁRIG 
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.

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

NOVEMBER 25. 20.00 Blue Note Trip: Five 
Corners Quintet (FI), DJ Maestro (NL), Kéknyúl 
Hammond Quartet. NOVEMBER 26. 22.00 Real 
Your Nature - Cinnaman (Beat Dimensions/
Rush Hour / NL), benji b (BBC1/UK), Cadik, 
Takeshi (S-10). NOVEMBER 27. 21.00 Barabás 
Lőrinc Eklektric lemezbemutató koncert. 
NOVEMBER 28. 13.00 BZF Tehetségkutató 
– vendégek: Neck Sprain, Mangod Inc., I.T.S.I 
(BG), Dystopia, Selector Hal. DECEMBER 1. 
20.00 Richie Kotzen (USA). DECEMBER 3. 21.00 
Folk-Mikulás: Poros Band – Porteleki László 
(ex-Téka, Muzsikás) és családjának új zene-
kara, Folkfree feat. Sebő Ferenc, Harmonia 
Garden, Simon Iddol (mashup-DJ).
DECEMBER 4. 20.00 15. születésnapi TASZ buli 
- Szilvási Gipsy Folk Band, Ludditák, Weyer 
Balázs, Vajdai Vilmos. DECEMBER 5. 13.00 BZF 
Tehetségkutató – vendég: Neo, Orange Strips 
(HR), Hangmás, Tesco Disco. DECEMBER 8. 20.00 
Sugar Blue (USA), Pribojszki Mátyás Band.

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

HÉTFŐ 16.00 Zeneovi. KEDD 9.00, 9.45, 
10.30 Ringató, 14.00 60+ Gyógytorna, 17.00 
Bogozgató, 19.00 Salsa rueda kezdő, 20.00 
Salsa rueda haladó, 21.00 Salsa klub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 „Fitt” torna, 
18.00 Mesetorna. SZERDA 19.0-
0 Szeniortáncrendklub. SZERDA 18.00, PÉNTEK 
17.00 Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka 
jóga, 19.00 Karibi táncok kezdő, 20.00 Karibi 
táncok haladó, 21.00 Salsaklub. PÉNTEK 18.00 
AKH festő- és rajzstúdió, 19.15 Standard és 
latin társastánc kezdő, 20.15 haladó. SZOMBAT 
10.00 „Fitt” torna”. MINDEN HARMADIK SZERDA 
13.00 Cukorbetegek Klubja.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 tajcsi csikung.

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00-
0 Mélyizomtorna. PÉNTEK 9.30 Energetizáló 
torna, 15.00 Játékhálóklub, 18.30 
Hastánctanfolyam kezdő. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
14.00–18.00 e-Magyarország pont – interne-
tezési lehetőség olcsón. SZOMBAT 9.00 Tanulási 
nehézségek javítása Kulcsár-módszerrel.
MINDEN PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 Ingyenes 

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
DECEMBER 4. 17.00 A Vál-Völgyi Alkotóház 
résztvevőinek kiállítása.

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
DECEMBER 2-ÁIG „Triznya kocsma Budán” 
kiállítás Triznya Mátyás akvarelljeiből, Szőnyi 
István műveiből és a Triznya kocsma több 
évtizedes történetének emlékeiből.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 30. 20.00 in motu est. Lázár 
Noémi és Szent-Iványi Réka fotókiállítása.  
A tárlat megtekinthető JANUÁR 4-ÉIG.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
NOVEMBERBEN Kulcs az ablakban – Kovács 
Gombos Gábor akvarelljei láthatók.
DECEMBERBEN Advent a Scheffer Galériában.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
DECEMBER 2-ÁIG Huller Ágoston grafikus-
művész Válogatás az elmúlt 5 év munkáiból 
című kiállítása. DECEMBER 11. 18.00 Kozma 
Imre festőművész kiállításának megnyitója. 
A tárlat megtekinthető JANUÁR 12-ÉIG hét-
köznap 15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
DECEMBER 3-ÁIG Arnóti András kiállítása a 
Kerület Napja programsorozat keretében. 
A tárlat megtekinthető minden nap 10–18 
óráig.

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

nyelvi teaház angol és német anyanyelvi 
tanárokkal. NOVEMBER 25. 18.00 Reflex 
Fotóklub. Az Adams-módszer IV. NOVEMBER 
27. Szabadegyetem. 17.00 A Szent Szövetség 
konzervativizmusa, 18.30 A magyar művészet 
újjászületése a 18–19. század fordulóján.
NOVEMBER 28. 18. 00 óra „Véled gondolok 
most…” – Irodalmi est. NOVEMBER 28., 29. 
Képzőművészeti mesterkurzusok
NOVEMBER 29. Zeneiskolák találkozója.
DECEMBER 2. 18.00 Művészet közelről. Ember 
és tárgyai, 18.00 Reflex Fotóklub. Az Adams-
módszer V. DECEMBER 4. 10.00 e-Házmester 
klub. Total Commander, FTP-kapcsolat, web-
lapkészítés, feltöltés, Szabadegyetem 17.00 
Kazinczy és a nyelvújítás, 18.30 A magyar 
felvilágosulás és a klasszicizmus 
DECEMBER 7. 9.00 Folytassa, Nagyi klub! Firefox 
böngésző használata és beállításai.

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

HÉTFŐ 18.00 Budai tangó, 18.00 Khamoro ci-
gánytánc-tanítás. KEDD 19.00 Ceroc társastánc 
tanfolyam. SZERDA 18.00 Kalotaszegi legényes 
tanítás, 18.30 Csárdások, 20.30 Táncház.
CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató. NOVEMBER 27. 18.00 
Erdélyi zenekarok klubja – Magyarpalatkai 
Banda, 20.00 Mezőségi táncház. DECEMBER 
2. 18.00 Utolsó Óra táncház: Kalotaszegi 
tánctanítás és táncház. Muzsikál: Szalonna 
és bandája. DECEMBER 3. 20.00 Padkaporos 
Tekerős-Dudás Zenész Klub. DECEMBER 
4. 18.00 Őrjárat a kozmoszban – Az első 
földönkívülieknek adott teremin koncert 
tiszteletére. Közreműködik: Barbara Buhholz, 
teremin művész, 20.00 Erdélyi zenészek klub-
ja: Türei Banda. DECEMBER 5. 16.00 Csutorás 
Klub. DECEMBER 6. 10.00–12.30 Apró színház, 
Élőzenés táncház, népi kézműves-foglalkozás.

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

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnósklub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas hölgyek 
tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.0-
0 Yan-xin csikung, 21.30 Szeniortársastánc 
18 éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Patchwork haladó. PÉNTEK 17.00 
Patchwork kezdő. SZOMBAT Társastánc 12.00 
kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves kortól, 
13.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör.

VASÁRNAP 8.00 Budapesti hobby klub, 15.00 
Nosztalgiaklub. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 12.0-
0 Repülés baráti kör. NOVEMBER 26. 20.00 Takáts 
Eszter lemezkóstolgató koncert. NOVEMBER 
27. 18.00 Bubabál Moldvai gyermektáncház 
a Csürrentő együttessel, 19.00 a Csürrentő 
együttes moldvai táncháza. NOVEMBER 28. 
10.30 Szombati mesék: Az erdei állatok téli 
etetése. NOVEMBER 29. 20.00 Haydn halálának 
200. évfordulója – A Giusto Kamarazenekar 
koncertje. DECEMBER 3. 20.00 ZsöllyeHANGulat. 
Heaven Street Seven akusztik. DECEMBER 4. 
19.00 Balkáni táncház a Falkafolk együttessel. 
DECEMBER 5. 19.00 Csángó-magyar táncház a 
Sültü zenekarral. DECEMBER 7. 19.00 Ír táncház 
a Greenfields együttessel.

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
Etele út 55. Tel.: 371-2788

NOVEMBER 28. 15.00–17.00 Családi délután: 
Gulliver Lilliputban.

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási 
klub, 10.30 Cseppzene, 16.00 Fantázia 
gyermekaerobik. HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub, 19.30 Kenpo 
karate. KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub. SZERDA 
10.00 Ringató, 10.00 60+ Német nyelvtan-
folyam, 15.00 Kártyaklub, 15.00 Társastánc 
gyerekeknek, 18.00–20.00 Ingyenes jogi 
tanácsadás, polgári jogi tárgyú kérdésekben, 
előzetes bejelentkezés alapján. SZERDA, PÉNTEK 
14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo 
karate. PÉNTEK 16.00 Fashion dance. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti Közösségi 
Számítógépes Központ. VASÁRNAP 10.00 
Alétheia gyülekezet igehirdetése. MINDEN 
PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes együtt-
lét. MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 16.00 

Gazdagréti „őszikék” nyugdíjasklub. DECEMBER 
5. 10.00–14.00 Egészségnap. DECEMBER 6. 
15.00 Mikulásműsor Ricsi bohóccal.

HUMAN MIND FEJL. ÉS TERÁPIÁS KÖZP. 
Gulyás u. 24.

NOVEMBER 28. 10.00 Gyermekjóga-bemutató.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jóga.

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-
pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00 
Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. 
PÉNTEK 20.00 Társastánc. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 
18.00 Autómodellklub. MINDEN MÁSODIK KEDD 
14.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.30 Kézműves-
foglalkozás gyerekeknek. MINDEN MÁSODIK 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub. DECEMBER 
4. III. Kelenvölgyi Kulturális Napok 18.00 
Kelenvölgyi Festőiskola kiállításának megnyi-
tója. DECEMBER 6. 9.00 Autómodell börze.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
Magyar Tudósok körútja 1.

NOVEMBER 28. 18.30 Elhangzik Haydn: G-dúr 
Missa „Rorate coeli desuper”, Adventi és 
karácsonyi kórusművek. Előadja az Egyetemi 
Templom Don Bosco Ének-és Zenekara.
DECEMBER 5. 18.30 Elhangzanak: Kodály mű-
vek: Missa brevis, Jézus és a kúfárok, Női kari 
és vegyes kari művek. Közreműködik az Ars 
Nova Sacra Énekegyüttes.

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

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ, 
SZERDA 15.00 Ezüstklub. HÉTFŐ 18.00, SZERDA 
17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 
Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Szeniortorna. KEDD 19.00 Callanetics. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics,  
10.30 Tarka Színpad, 14.00 Sakk- és kártya-
klub, 15.00 Fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.15 Törpördög Tánc-
Tanoda kezdő, 18.00 haladó. SZERDA 10.00 
Hastánc, 16.00 Balett iskola 9–13 éveseknek, 
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. SZOMBAT 9.00 
Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP 8.00 
Katolikus szentmise, 15.30 „Goldance” táncisko-
la kezdőknek. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden meg-
kezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 
ingyenes. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 15.00 
Újbudai Botladozó – Szenior néptáncklub.

SZENT IMRE HÁZ
Himfy u. 9.

DECEMBER 1. 19.30 Rejtelmek – Sebő Ferenc 
irodalmi estje.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695

NOVEMBER 28. 9.00–13.00 II. Környékbeli 
bolhapiac.

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

NOVEMBER 25.18.00 Ásványbarátkör. 
Felkészülés a TIT ásványkiállítás és -börzére.
NOVEMBER 30. 18.00 Gombászklub. 
Gombászpiknik. DECEMBER 2. 18.00 
Ásványbarátkör. A Biblia ásványai.
DECEMBER 3. 17.00 Csapody Vera Növénybarát 
Kör. Alpesi növények, élőhelyek, érdekessé-
gek. DECEMBER 7. 18.00 Gombászklub. Dia- és 
digitális képparádé.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjú film vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

WEINER LEÓ ZENEMŰV. SZAKKÖZÉPISK.
Menyecske utca 2.

DECEMBER 5. Az iskola növendékeinek hang-
versenye.

EGYHÁZI PROGRAMOK

BUDAFOKI 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. PÉNTEK  
18.00 Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. 
Gyermekbibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

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

A szerkesztett műsoron kívül a 
képújság hírei mellett

 időről időre kapcsoljuk Újbuda 
forgalomfigyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR  
A KÉPÚJSÁGON !

Kapcsoljon haza!

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

22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 

4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

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

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

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

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

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 
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Menyecske u. 16. Tel.: 06/30/973-5708 

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

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP 
Liturgia, illetve szentmise váltakozva 8.00 és 
18.00. MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér.
KEDD 19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS 
KEDD 18.30 Katekézis. DECEMBER 6. 10.30 
Adventi koncerttel egybekötött szentmise. 
Közreműködik a Belvárosi vegyeskar.

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. 
HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó ima. 
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 Misével 
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus 
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra 
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért. 
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót 

ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (Szent István-ház). MINDEN HÓ 
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért. NOVEMBER 29. 
Advent 1. vasárnapja. DECEMBER 1. 6.00 
Első Rorate-mise. 19.30 Vers és dal: Sebő 
Ferenc estje (Szent Imre-ház). DECEMBER 
3. 18.30 Szentségimádás papi és szerzetesi 
hivatásokért. DECEMBER 5. Első szombat. 13.30 
Plébániai lelkinap (Szt. Imre Gimnázium). A 
felnőttekkel egy időben gyermeklelkinap, 
18.00 Záró szentmise. DECEMBER 6. Advent 2. 
vasárnapja. DECEMBER 7. 10.00 Szeniorklub 
(Szent Imre-ház). DECEMBER 8. Boldogságos 
Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása.

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
NOVEMBER 26., 27., 28. 20.00 Company ST 
– Kert. Premier.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 25. 19.00 Jakab és az ura.
NOVEMBER 29. 19.00 Nézőművészeti 
főiskola. NOVEMBER 30. 19.00 A jó pálinka 
itassa magát! 2.0. DECEMBER 2. 19.00 Retro 
szerelem. DECEMBER 6. 19.00 Füveskönyv 
DECEMBER 7. 19.00 Liliom. Gyermekelőadás: 
DECEMBER 5. 11.00 Fűszermadár. Nyilvános 
főpróba. DECEMBER 6. 11.00 Micimackó. 
DECEMBER 9. 10.00, 14.30 Fűszermadár.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 26. 10.30 Büszkeség és bal-
ítélet. Nyilvános főpróba. NOVEMBER 27. 
19.00 Büszkeség és balítélet. Bemutató. 
NOVEMBER 28. 19.00 Büszkeség és balítélet.
NOVEMBER 29. 15.00 A Napsugár fiúk.
DECEMBER 4. 19.00 A Napsugár fiúk.
DECEMBER 5. 19.00 Tanner John házassága.
DECEMBER 8. 17.00 A tavasz ébredése.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 25., 26. 20.00 Tünet Együttes: 
Karc. NOVEMBER 27., 28. 20.00 Gergye 
Krisztián Társulata: Gaia. NOVEMBER 29., 30. 
20.00 PR-evolution Dance Company: 2ME. 
DECEMBER 4., 5. 20.00 MU Terminál Est. 
Fejes Ádám: Nyolcan terítéken, Andrea Boll 
(CH/NL): Terminológia. DECEMBER 5. 21.30 
Szputnyik Hajózási Társaság – Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet 
– Labor: Bérháztörténetek 0.3.  
DECEMBER 6. 20.00 Nikola Parov Quartet 
és Herczku Ágnes koncert. DECEMBER 7., 8. 
20.00 Tünet Együttes: Véletlen.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 26., 27. 20.00 Pintér Béla és 
Társulata: A Démon gyermekei. NOVEMBER 
28. 18.00 Tünet Együttes: Az élet értelme. 
NOVEMBER 29., 30. 19.00 Kókai János 
Társulat: SEB. DECEMBER 1., 2., 3. 20.00 Pintér 
Béla és Társulata: Kórház Bakony. DECEMBER 
4., 5. 20.00 Pintér Béla és Társulata: 
Párhuzamos Óra. DECEMBER 6., 7., 8. 20.00 
Pintér Béla és Társulata: Parasztopera.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 1–3. K. ép. I. 45–46. T.: 463-3733
DECEMBER 2. 19.00 Vegyészkari koncert.
DECEMBER 3. 20.00 Kőhalmi Zoltán stand 
up comedy estje.

SZÍNHÁZAK

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

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁR-
 BETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!



ÚJ
!!!

ÚJ
!!!

Tematikus programok, fejlesztő 
könyvek és játékok bemutatója 

9 ÉS 11 ÓRA KÖZÖTT: rekedtség, 
megkésett beszédfejlődés, pö-
szeség, dadogás, mozgásterápiák

13 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT: beszédész-
lelés és beszédértés fejlesztése, 
kézügyesség-fejlesztés, olvasás- 
és írászavarok, részképesség-fej-
lesztés, avagy „óvodából iskolá-
ba”, nyelvlökéses nyelés.

NYÍLT NAP A XI. KERÜLETI  
LOGOPÉDIAI INTÉZETBEN

1114 Budapest, Kanizsai u. 17–25. 
Telefon: 209-23-96  

e-mail: info@logopedia.ujbuda.hu

December 1.

Szentimrevárosi Egyesület -SZIE
www.szie.communio.hu

BABA-MAMA KLUB minden szerda 
délelőtt, a Szent István házban 
(Himfy u. 9.), info.: 226-8907, 
tunde@gportal.hu

RAJZ- ÉS FESTŐSZAKKÖR kedden-
ként, a Szent Imre Gimnázium-
ban,  info és jelentkezés: sagodi.
ferenc@chello.hu

ZSIBONGÓ KISISKOLÁSOKNAK, 
BÁBSZÍNHÁZ: Misi mókus  
kalandjai, november 28. 10.30,  
jegyigénylés:meszaros.
timea@mobilposta.hu

HOBBI JÉGTÁNCTANFOLYAM 
keddenként, jelentkezés: 
sanyi717@freemail.hu

SZIE TÁRSASJÁTÉK ÉS FILMKLUB 
szerdánként a SZIE pince-
klubban, (Himfy u. 9.), info: 
gilyenpeter@gmail.com

TAROKK TANFOLYAM, info: 
torokt@gmail.com

VERS ÉS DAL, Sebő Ferenc estje, 
december 1. 19.30, Szent Imre 
ház  (Himfy u. 9.).

Keresztény egyesületek 
november 25.–december 9. 

közötti programjai

Kiemelt minőségű, egyedileg válogatott, 
márkás használt gyermek- és felnőtt- 
ruházat, egységesen 1990 Ft/kg áron. 
Kabát, nadrág, ing, ruha, farmer, bébi- és 
gyermekruházat, öltöny, síruha, báli ruha, 
otthonka, tréning és még sok minden más. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Ruhavásár  
a GKH-ban!
November 28-án 9–13 között nagy-
szabású USA import ruhavásár  
a Gazdagréti Közösségi Házban 
(Törökugrató utca 9.)

60+ kártyával, diákigazolvánnyal,  
és 10 kg ruha vásárlása esetén további 
10% árengedmény!
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Megújultunk!

Szeretettel köszöntjük Önt új bankfiókunkban!

Szeretettel köszöntjük Önt felújított bankfiókunkban!

Az OTP Bank Nyrt. folyamatosan fejleszti fiókjait az Önök igényeit szem előtt 
tartva, hogy modern, kellemes környezetben várjuk minden kedves ügyfelünket.

Kérjük, látogasson el hozzánk, és érdeklődjön új, kedvező ajánlatainkról!

Tisztelt XI. kerületi lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gazdagréti tér 7. szám alatti bankfiókunk 
új helyre költözik.

2009. november 23.-tól megújult környezetben várjuk Önöket 
új címünkön a Rétköz u. 5. szám alatt.

Bankfiókunk szolgáltatásai:

 Teljeskörű lakossági forintszámla vezetés
 Megtakarítások kezelése
 Értékpapír forgalmazás
 Fogyasztási hitelek (folyószámlahitel, hitelkártya és személyi kölcsön)
 Lakás és jelzáloghitelezés
 Teljeskörű vállalkozói számlavezetés
 Prémium vagyontervezés
 OTP Pénztár és Groupama Garancia biztosítási termékek
 Bankjegy kiadó automata 

A fiók nyitva tartása:

Hétfő:                    7:45 - 17:00
Kedd – Péntek:   7:45 - 15:00

Gyors, kényelmes ügyintézéssel várjuk Önöket Rétköz utcai bankfiókunkban!

www.otpbank.hu
06 1/20/30/70 3666 666 -  06 40 366 666


