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In memoriam Örkény István
A KULTI által meghirdetett novellapályázatra 
több mint 150 írás érkezett. Az ünnepélyes 
díjátadást a MU Színházban tartották, a 
műveket hamarosan kötetbe rendezik.

Kovács Kati-tornaterem 
a Petőfi iskolában
A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó 
nevét viseli októbertől egykori iskolája 
tornaterme.

SIKERSZTORILegyőzzük az akadályokat!

Tart az ellenzéki bojkott  
lapunkkal szemben
A Jobbik új képviselőjének eskütételével kezdő-
dött a képviselő-testület ülése, melyen a legna-
gyobb vitát iskoláink működtetése  váltotta 
ki. Az ellenzék továbbra sem nyilatkozik.
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Élő torpedók a víz alatt – Búvárúszó-Eb 
Sikeresen képviselte hazánkat Német Roland, a Magyar Búvár Szakszövetség Junior válogatott versenyzője a Spanyolországban meg-
rendezett Tájékozódási Búvárúszó-Európa-bajnokságon.

Az augusztus 24. és szeptember 1. között megren-
dezett kontinensviadalon Roland a slalom verseny-
számban a kiemelkedő 3. helyet szerezte meg. A 
másik két versenyszámban 4., valamint 6. helyezett 
lett, így kiegyensúlyozott úszásával összetettben is 
a 3. helyezést érte el, maga mögé utasítva többek 
között a német, valamint a kazah versenyzőt.

Eddigi sporttevékenysége alapján Újbuda Ön-
kormányzata 2008-ban kitüntette, Budafok-Tétény 
Önkormányzata pedig 2012-ben Vitéz Pokorny 

Endre-ösztöndíjjal ismerte el munkáját, amely 
nagyban segítette az idei sikeres felkészülést a ver-
senyekre. Az országos bajnokságról abszolút győz-
tesként került ki mint a Csepel Barakuda Búvár SE 
tagja. 

A www.buvar.hu oldalon Német Roland élmény-
beszámolójában így ír a versenyről: - Az esti csa-
patmegbeszélésen edzőink egyértelműen úgy gon-
dolták mindenki tud még többet kihozni magából, 
a mai teljesítményünk is szép volt, de ennél még 

tudunk szebbet, jobbat mindannyian.
Roland kifejezetten nehéz időszakon van 

túl, mivel a Bethlen Gábor Újreál Gimnázium 
tanulójaként az érettségire készült, valamint ez-
zel párhuzamosan a versenyekre is, de mind-
két akadályt sikeresen vette. Hazaérkezé-
se után nem volt sok ideje pihenni, hisz 
szeptember 3-án már a BME gépészka-
rán kezdte tanulmányait.

Nemzetközi irányelvek, hazai jogszabályok mondják ki a teendőket az esélyegyenlőség területén, azonban a szubszidiaritás elve szerint a prob-
lémákat azok keletkezési helyén, azaz itt, a kerületben kell megoldani. Mind a fogyatékos, mind az idős embereknek, illetve a kisgyermekükkel 
babakocsival közlekedők számára segítség, hogy Újbudán napjainkban is számos beruházáshoz, felújításhoz csatlakozik akadálymentesítés. Több 
ponton újították fel a járdát, alakítottak ki rámpát korlátokkal, építettek be mozgássérült WC-ket.

A Nem Adom Fel Alapítvány földhasználati jogot kapott arra, hogy közösségi otthont építsen, ahol sérültek vagy sérült gyermeket nevelő családok 
laknak együtt. A hivatal dolgozói úgynevezett érzékenyítő tréningen vettek részt, amelyen tapasztalati szakértők, azaz sérült emberek osztották meg 
saját meglátásaikat a munkatársakkal. Megváltozott munkaképességű kollégák is fontos szerepet kaptak a hivatal működésében, ők köszöntik az 
ügyfeleket a központi telefonszámon.

Összeállításunk a 6–7. oldalon.

Jól közlekedik 
a Gál család
Dobogós helyen végzett a Közlekedik 
a család elnevezésű, országos közle-
kedésbiztonsági vetélkedő fővárosi 
fordulójában egy újbudai polgárőr 
családjával.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bi-
zottság és az Autóklub által szervezett ver-
seny célja, hogy a közlekedők széles rétegei-
nek – gyalogos, kerékpáros, gépjárművezető, 
utas – felhívja a figyelmét a biztonságos, bal-
esetmentes közlekedésre, a szülői példamuta-
tó magatartás fontosságára és a család közös-
ségnevelő erejére. 

A nyílt nap programjain bárki ingyenesen 
részt vehetett, azonban a „Közlekedik a csa-
lád” közlekedésbiztonsági vetélkedő megyei 
döntőjén rendőrkapitányságonként csak kettő, 
összesen tíz család mérkőzhetett meg. A ver-
senyre két felnőttből és két 6–17 év közötti 
gyermekből álló csapatok nevezhettek.

A fővárosi forduló szeptember 8-án a  
Magyar Autóklub IV. kerületi telephelyén zaj-
lott. Gál István, a XI. kerületi Ózon-Pajzs Pol-
gárőrség tagja feleségével, 12 éves lányával 
és 11 éves fiával vett részt a rendezvényen. A 
rendkívül szoros versenyben végül a második 
helyezést érték el.
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Ellenőrre támadt egy utas 
a 173E buszon
A Kelenföldi pályaudvar felé 
tartó 173E jelzésű autóbuszon 
tettleg bántalmazták a BKK 
jegyellenőrzést végző mun-
katársát szeptember 11-én 
délután. Az eset során sze-
rencsére személyi sérülés nem 
történt, az ismeretlen tettes azon-
ban elmenekült a helyszínről. 

RÖVIDEN

AKTUÁLIS

RÓLUNK SZÓL FŐVÁROSI HÍREK

A korszerű-
sítés mellett 
zajmentesebb 
és élhetőbb 
környezetet 
biztosítanak az 
ott lakóknak.
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Elköltözik a logopédiai intézet
Az őszi iskolakezdéssel egy időben kezdte meg munkáját az 
Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szakszolgálat is, hisz ilyenkor 
végzik a szűréseket az alapfokú oktatási intézményekben. Az inté-
zet hamarosan új helyre költözik, a szülők november elejétől már 
az Erőmű utcában vehetik igénybe szolgáltatásait.

A XI. kerületi logopédiai intézet az Újbudán élő, illetve annak oktatási in-
tézményeibe járó gyerekeket látja el. Szakemberei az összes óvodában, va-
lamint az iskolák felében jelen vannak, de a központjukban is tartanak olyan 
terápiákat, amelyek speciális szaktudást és eszközöket igényelnek. 

Lengyelné Molnár Ágnes, az intézmény vezetője az épület falai között fo-
lyó munkáról elmondta, a megkésett beszédfejlődéstől kezdve a dadogá-
son és a rekedtségen át a diszlexiáig számos területet lefed a logopédusok 
munkája. Hangsúlyozta: a beszédhibák gyermekkorban korrigálhatók a leg-
hatékonyabban, később ugyanis a legtöbb esetben már rögzül a helytelen 
beszédmód. 

A rendszeres iskolai és óvodai szűrések alkalmával az intézet szakemberei 
javaslatot tesznek a szülőnek a logopédiai foglalkozásra, így még időben 
megkezdődhet a fejlesztő munka. A Kanizsai utcai épületbe hamarosan a 
Nyitnikék Óvoda költözik, ezért az őszi szünet elején, november első hetei-
ben az intézet az Erőmű utca 4. szám alá helyezi át székhelyét.

Gomba-fórum a felújításról
A Móricz Zsigmond körtéri Gomba rekonstrukciójáról tartottak szakmai fórumot az önkormányzat tanácstermében 
szeptember 11-én. A találkozón Molnár László alpolgármester, Takács Viktor, Újbuda főépítésze, Ihász Tibor pro-
jektvezető, civil szervezetek és egyesületek képviselői, a tervpályázaton győztes két tervezőiroda vezetője, valamint 
kerületünkben élő építészek vettek részt. 

– A Kulturális Városközpont akcióterületének kibővítésével te-
remtett lehetőséget Újbuda Önkormányzata a Gomba felújításá-
ra, mivel így az összesen 240 milliós költség nagy része, csaknem 
200 millió forint, uniós forrásból fedezhető – tudtuk meg Molnár 
Lászlótól. Az alpolgármester reméli, olyan új létesítmény készül, 
amelyet mindannyian szeretni fogunk. Az építkezés menetéről 
Ihász Tibor projektvezető elárulta, a közbeszerzési eljárás hama-
rosan elkezdődik, így jövő januárban megindulhat a munka, és 
várhatóan 2013 nyarán már megcsodálhatjuk az átalakított köz-
lekedési műemléket.

A Gomba felújítására kiírt tervpályázaton annak idején két 
győztest is hirdettek, így most közösen mutathatták be a tovább-
fejlesztett engedélyezési, illetve látványterveket. Az ismertetésen 
kiderült, hogy a tervezők három különálló körcikkelyre osztják az 
épületet, melyből az egyik harmad egy igényes vendéglátóhelynek 
(gazdasági funkció), a másik egy infópontnak (közösségi funk-
ció), míg a harmadik egy irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

megtartására alkalmas térnek (kulturális funkció) adna otthont.
A Gyüre Tervezőiroda és a Hetedik Műterem elképzelése sze-

rint nagy, íves üvegfelületek biztosítják majd az épület légies-
ségét és átláthatóságát, a cikkelyek közötti szünetek pedig az 
átjárhatóságot. A külső homlokzati részek védettségét, zártságát 
parapetelemek beépítésével biztosítják, az egyik cikkely alá pe-
dig új pince épül. Az udvar szerves része lesz a köztérnek, bő-
vítik benne a zöld felületek arányát, a közepére pedig csobogót 
állítanak. 

Az ismertetett tervezői koncepció erősen megosztotta a meghí-
vott kerületieket. Többek szerint a tervezők nem vették kellően 
figyelembe, hogy ez egy műemléképület, ezért nem lehet a terve-
zői önmegvalósítás terepe. Néhányan a Schall József-féle, 1942-
ben emelt épület műemléki helyreállítását, mások az eredeti bur-
kolatokhoz hasonló anyagok használatát kérték. Persze akadtak 
olyanok is, akik magasztalták a bemutatott terveket, szerintük a 
megújuló Gomba Budapest egy szimbolikus pontjává válhat.

Biztonságosabb 
szennyvízelvezetés

Az év végére a főváros hat kerületében – köz-
tük Újbudán is – elkészülnek azok a tehermen-
tesítő főgyűjtőcsatornák, amelyek biztonságo-
sabbá teszik a budapesti szennyvízelvezetést.

A tervező, a beruházó és a kivitelező cégek 
képviselői a helyszínen mutatták meg a Mária 
és a Kinizsi utcában épülő óriás szennyvíz-
csatornát, melynek átmérője meghaladja a két 
métert. A beruházás összértéke 20 millió euró 
(csaknem 6 milliárd forint). A költségekből 65 
százalék uniós forrás, 20 százalékot a magyar 
állam, 15 százalékot pedig a főváros finanszí-
roz.

Zajútvonal
Az őrmezői lakosok közül sokan már tűrőképességük határára értek a Kelenföldi pá-
lyaudvar felől jövő zaj miatt. Felháborodva kérdezik, miért az esti, éjszakai órákban, 
illetve a munkaszüneti napokon a legelviselhetetlenebb a nyikorgás, dörömbölés, 
csörömpölés és a tolatóradar idegeket tépő csipogása. És a legfontosabb, mikor lesz 
már ennek vége? Szerkesztőségünk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommu-
nikációs irodájától e-mailben az alábbi választ kapta:

„Az említett vasúti szakasz egyik vonalán nemzetközi forgalom bonyolódik. Az át-
építés során vannak olyan munkálatok – mint például az építési anyag szállítása, mű-
tárgyépítés előkészítésénél a szádlemez leverése –, amelyet csak vágányzár mellett, a 

forgalom teljes leállításával, így kizárólag este lehet elvégezni. A vasúti 
pályaszakasz átépítésének egyik célja, hogy a Budapest–Székesfehér-
vár vonalon, Magyarország egyik legfrekventáltabb vasúti szakaszán a 
korszerűsítés mellett zajmentesebb és élhetőbb környezetet biztosítunk 
az ott lakók számára. A szükséges éjszakai munkavégzések intenzitása 
ez év november közepéig tart. A XI. kerületben a teljes felújítás 2013 
júniusában fejeződik be. Minden érintett kerületben tartottunk lakos-
sági fórumokat, ahol elmondtuk, az építés alatt mire kell számítaniuk 
azon lakosoknak, akik az érintett vasúti szakasz mellett laknak. Külön 

ügyfélszolgálati irodát hoztunk létre a XXII. kerületben, ahol minden információ a 
lakosság rendelkezésére áll. Ezúton is kérjük megértésüket és türelmüket.”

Szóval, ha minden a tervek szerint alakul, 9 hónap múlva vége a felújításnak, és 
korszerűbb lesz a vasút. 

Budapesten 1887-ben indult meg a HÉV- és villamosközlekedés, a BKV és jogelődjei immár 125 
éve közlekedtetik az egykori lóvasutat felváltó szerelvényeket. Az első budapesti villamost a Sie-
mens gyártotta, amely 1887. október 1-jén állt forgalomba. Az évforduló alkalmából a főváros há-
rom hónapos rendezvénysorozattal készül – jelentette be Tarlós István főpolgármester, aki azt is 
elárulta, hogy 2013-ban megkezdődik az 1-es és 3-as villamosok vonalának rekonstrukciója és az 
1-es villamos pályájának meghosszabbítása a Rákóczi hídon át egészen a Fehérvári útig. Ősszel több 
nosztalgiavillamos is közlekedik majd a Boráros és a Széll Kálmán tér, valamint Kamaraerdő és 
Újbuda között, a kelenföldi kocsiszínben idegenvezetést tartanak, novemberben pedig járműfelvo-
nulás lesz a nagykörúti villamosvonalon. A HÉV-vonalakon is lesznek nosztalgiaszerelvények, lesz 
éjszakai HÉV-túra és tárlatvezetés, illetve nyílt napot is tartanak a cinkotai kocsiszínben. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mostantól tanítási napokon sűrűbben közlekedteti az új-
palotai lakóteleptől a Kelenföldi pályaudvarig közlekedő 173E autóbuszt, mely a 7-es buszcsalád 
legforgalmasabb tagja.
A járaton a jelentős zsúfoltság enyhítése és a kényelmesebb utazás érdekében az alábbi sűrítést ve-
zették be: 
Az új menetrend a reggeli csúcsidőszakban Újpalota felől Kelenföld irányába:

• 6.30 és 7.45 között az autóbuszok követési időköze az eddigi 3–4 percről 2–3 percre változott 
• 7.45 és 10.00 között az autóbuszok követési időköze a korábbi 5–8 percről 4–6 percre változott

Az új menetrend Újbudáról Újpalota irányába:
• 15.30 és 18.00 között az autóbuszok követési időköze a korábban 3–4 percről 2–3 percre változott 
• 18.00 és 20.00 között az autóbuszok követési időköze a korábbi 4–7 percről 3–5 percre változott

A fentiek által mintegy 20 százalékkal nő az autóbuszjárat kapacitása, a menetrendben szereplő já-
ratok száma. 

Aknavető gránátot találtak
Aknavető gránátra akadtak szeptember 
10-én a Leányka utcai lakótelep szélén, 
a környéket lezárták és kiürítették, az in-
tézkedés csaknem 200 lakást, egy óvodát, 
egy benzinkutat, valamint egy vasúti vo-
nalat is érintett. Mivel a gránát kilőtt ál-
lapotban volt, a tűzszerészek a helyszínen 
megsemmisítették. A tűzszerészi munka 
után a lakók visszatérhettek otthonaikba.

Elköltözött a rendelő
Az Erőmű utca 8. szám alatt működő házi-
orvosi rendelő egy csőtörés következtében 
beázott, ezért a körzetbe tartozó betegek 
átmenetileg – a rekonstrukciós munkála-
tok befejezéséig – a Szerémi sor 4. szám 
alatti rendelőben kereshetik fel háziorvo-
saikat: dr. Solymos Ágnest, dr. Szklenárik 
Györgyöt és dr. Gáfrik Adélt. A háziorvo-
sokat ezalatt az idő alatt a +36/30/495-
2865-ös telefonszámon lehet elérni.

Megemlékeztek a tűzoltók

Szeptember 11-én pontosan 14.46-kor a 
XI. kerületi tűzoltóság megemlékezést tar-
tott a 2001. szeptember 11-i New York-i 
terrortámadásban elhunyt amerikai tűz-
oltók tiszteletére. A kerületi lánglovagok 
a tűzoltóság épülete előtt sorfalat állva 
egyperces némasággal tisztelegtek társaik 
előtt.

Aktív kikapcsolódás  
nem csak gyerekeknek
Megnyitotta kapuit az egyszerre sport-
központként, kulturális rendezvényhely-
színként és szórakozóhelyként üzemelő 
Hunyadi János úton lévő fedett kaland-
park. A létesítmény egy 4500 négyzetmé-
ter alapterületű, XI. kerületi csarnokban 
talált otthonra. Ebben a kalandparkban 
található az ország legnagyobb, fedett 
gördeszkaparkja, 20 akadályos kötélpá-
lya, egy 130 négyzetméteres mászófal, 
egy palánkfocipálya és egy négyállásos 
bungee trambulin is.
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OKTATÁS-NEVELÉS

ÜGYFÉLBARÁT

Szakmai tanévnyitó az  
Újbudai Pedagógiai Intézetben 
Szeptembertől már az új köznevelési törvény szerint folyik a munka az oktatási intézményekben, 
az Újbudai Pedagógiai Intézet pedig szakmai szervezetként jelentősen átalakul. Többek között 
ezen változásokról esett szó az intézet évnyitó rendezvényén, ahol az új iskolaigazgatókat is kö-
szöntötték.

Hoffmann Tamás polgármester és Molnár László alpolgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az új köz-
nevelési törvény első kézzelfogható változtatása az lesz, hogy az 1., az 5. és a 9. osztályban heti öt testnevelésórát 
tartanak a diákoknak. Ezt pedig felmenő rendszerben minden korosztályban bevezetik. Simicskó István ország-
gyűlési képviselő hozzátette, a rendszeres testmozgás javítja a gyerekek szellemi teljesítményét és tanuláshoz 
való hozzáállását. A képviselő arról is szólt, hogy az állam feladata a jövő generációk formálása oly módon, hogy 
gyermekeink a társadalom értékes tagjaivá válhassanak. Molnár László oktatásért felelős alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy Újbuda Önkormányzata nem fog elválni intézményeitől, mivel a működtetés költségeit továbbra is 
vállalja.

A pedagógiai intézet vezetője, Gyurcsó Gyuláné elmondta, a szervezet működése ettől a tanévtől kezdve nagy-
ban átalakul. Az intézet fenntartását az állam veszi át, és elnevezése kabinet lesz, de bővül szolgáltatásainak 
köre, és továbbra is Újbuda oktatási intézményeit, illetve nevelés-oktatását szolgálja majd. Így helyi és külső 
szakemberek közreműködésével módszertani segítséget nyújtanak a mindennapos testnevelés megvalósításához, 

tantárgyanként és műveltség-
területenként a kerettanter-
vek megismeréséhez, a helyi 
tantervek módosításához, 
valamint akkreditált tovább-
képzések szervezésével az 
erkölcstan jövőbeni tanításá-
hoz.

Jankó István, az Oktatá-
si Bizottság elnöke szerint 
szükség van az oktatás-neve-
lés átalakítására annak érde-
kében, hogy minden gyermek 
ugyanolyan színvonalú neve-
lésben-oktatásban részesül-
jön, ugyanis vidéken sokkal 
rosszabb az iskolák helyzete, 
mint a fővárosban. 

A szakmai tanévnyitó első 
részének végén 80. születés-
napja alkalmából felköszön-
tötték Beleznay Andor nyug-
díjas igazgatót.

Innováció  
az iskolákban
Több kerületi intézmény kíván pályázatot benyúj-
tani az Új Széchenyi Terv – Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében, amelyhez Újbuda 
Önkormányzata megadta támogatását.

A pályázat témája „Innovatív iskolák fejleszté-
se”, amely egyebek mellett a környezeti nevelés, 
idegen nyelvek tanításának fejlesztése, szaktárgyi 
továbbképzések és más oktatási-nevelési fejleszté-
sekre, megújításokra nyújthat lehetőséget. 

A szeptember 13-i rendkívüli ülésen a képvise-
lő-testület támogatta a Lágymányosi Bárdos Lajos 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, a 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakközépisko-
la, az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Is-
kola, a József Attila Gimnázium, a Bocskai István 
Általános Iskola, a Kelenvölgyi Általános Iskola, 
az Őrmezei Általános Iskola, valamint a Beth-
len Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 
TÁMOP-3.1.4-12-es pályázatát, így a szükséges 
fenntartói nyilatkozatokat megadták.

Legyél te is angyal!
A Műszaki Egyetem hallgatói ezzel a felszólítással szeret-
nék felhívni a társadalom figyelmét a civil önkéntesség 
jelentőségére, szerintük ugyanis ellenszolgáltatás nélkül 
nagyon ritkán teszünk valamit embertársainkért.

A BME diákjai tavalyi kerületszépítő akciójuk után most ismét 
szerszámokat ragadtak, hogy újjávarázsolják lakóhelyünket. Az 
egyetemisták szeptember 7-én, péntek reggel kilenckor a Gold-
mann György téren gyülekeztek, majd az eligazítást követően kö-
zel húsz helyszínen, óvodákban, bölcsődékben, iskolában, valamint 
köztereken, parkokban végeztek kisebb karbantartási munkákat, 
festettek, parkosítottak és szemetet gyűjtöttek. A Pöttöm Bölcsődé-
ben a kerítést festették újra, de a munkába a polgármester, a BME 
rektora és maga Dévényi Tibi bácsi is besegített, aki egy dedikált 
pöttyös labdával ajándékozta meg a bölcsi lakóit.

Tisztelt Haszonbérlőink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2011. október 1-jétől 2012. 
szeptember 30-áig hatályos haszonbérleti szerződések megújí-
tásának határideje 2012. szeptember 15-én lejárt. Azok a ha-
szonbérlők, akik még nem jelentkeztek szerződésük aláírására, 
de  meg szeretnék újítani azt, megtehetik 2012. szeptember 
30-áig (a jelenleg érvényben lévő szerződések határnapjáig) a 
Vagyongazdálkodási Osztályon félfogadási időben.

Újbuda Önkormányzata

Mozizott a Gárdonyi
Régi hagyományt elevenített föl a Gárdonyi Géza Általános Is-
kola tanári kara, amikor gyerekeket és szülőket együtt hívott meg 
szeptember 22-én délelőtt 10 órára az Allee filmszínházba. Együtt 
moziztak, együtt nézték meg a gyerekek, szülők és tanárok a Ma-
dagaszkár 3-at.

Még a II. világháború előtt volt gyakorlat, hogy a közeli Simplom 
moziban diákelőadások sora várta a gyerekeket, illetve az őket 
kísérő felnőtteket, ahol sűrűn megfordultak a közeli iskola, a mai 
Gárdonyi exdiákjai is.

A Gárdonyi a családok iskolája, amely a jó filmek mellett a közös 
mozizás élményét megteremtve indítja az új tanévet, melyet havon-
ta más és más film követ.

Kovács Katiról nevezik el 
a Petőfi tornatermét

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói mostantól a Kovács Kati-tornateremben mászhatnak kötélre. A Magyar  
Diáksport Szövetség és a kormány kezdeményezésére ugyanis a londoni olimpiáról hazatérő magyar érmesek után 
iskolai tornatermeket és sportpályákat neveznek el. Az olimpikonok az ország bármely intézményét kiválaszthatják, 
egyúttal vállalják, hogy évente egyszer testnevelésórát tartanak a diákoknak a róluk elnevezett helyszíneken. 

Szeptember 21-én, a Magyar Diáksport Napján derült ki, hogy 
mely település mely iskolájának tornaterme, sportpályája vi-
selheti egy-egy olimpikon nevét. Októberben országszerte el-
indulnak majd a névadó ünnepségek a településeken, a Petőfi 
suliban pedig már biztos, hogy Kovács Kati háromszoros olim-
piai bajnok kajakozó neve díszeleg majd a tornacsarnok bejá-
rata fölött. A szövetség kezdeményezésére a Magyar Diáksport 
Napján Magyarország összes iskolájában minden tanulónak 
legalább 120 percig ajánlott sportolnia, ezt az időt pedig vi-
dám sportversenyekkel töltik ki az intézmények. A Petőfiben is 
lelkesen húzták a diákok a kötelet, egészen addig, míg be nem 
lépett Kati, akit azonnal megrohamoztak a gyerekek aláírásokat 
követelve. 

– Óriási büszkeséggel tölt el, hogy rólam nevezik el a termet, 
mivel ebben az intézményben tanultam testnevelés tagozaton – 
meséli az élsportoló, akit rengeteg kedves emlék köt az iskola 
falaihoz. Az olimpiai bajnokot a sportosságáról ismert Simicskó 
István államtitkár kísérte be a terembe, aki szerint rendkívül 
fontos, hogy olimpiai sikereinket minél hosszabb ideig él-
jük meg, hisz ez sokaknak ad erőt. Balogh Gábor, a Magyar  
Diáksport Szövetség elnöke elmondta, a kezdeményezéssel az 
egészségtudatos életmódot kívánják meghonosítani az iskolák-
ban, amit leginkább példaképek állításával lehet elérni. – Volt 
sportolóként nekem is mindig fontos volt, hogy legyen egy 
edző, egy tanár, akire fel tudok nézni, aki olyan, mint amilyen 
én is szeretnék lenni – tette hozzá a szövetség vezetője.

Autómentes nap

– Na ugye, Mackós Frici, így mennyivel  
egészségesebb, mint az autós üldözés!

Simicskó István és Kovács Katalin
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Élen a futásban
281 helyi lakos (192 férfi és 89 nő) ért célba a szeptemberben 
megrendezett Budapest félmaratoni futóversenyen. Most újra iz-
galomban a futótársadalom, hiszen október 7-én indul az Újbudát 
is érintő 27. SPAR Budapest Maraton. 

Hosszútávfutásban a „királykategória” nem a gyerekek távja, de hatvan év 
felett sem elérhetetlen. – A Citadella 10 km-es körén készülök a versenyre – 
mondja a 69 éves Szebeni Endre, aki már tizenhetedszer tűzheti képzeletbeli 
kalapja mellé, hogy legyőzte a 42 km-es távot. – A futásnál alkalmasabb 
módját nem ismerem az egészségmegőrzésnek. Jómagam asztmás vagyok, 
de amióta futok, egyre ritkábban fordulok meg a tüdőgondozóban – említi 
Endre bácsi.

Az idei félmaratonon a közel 7000 induló között a 13. helyen ért célba  
Zsiros Mihály, aki szintén a XI. kerületben él. – Nem véletlen, hogy kül-
földön, de egy-két esetben már itthon is a nagyobb vállalatok fizetik ki 
dolgozóik nevezési díját a futóversenyeken. Az egészséges, sportoló em-
ber teherbíró képessége nagyobb, jobban tud teljesíteni, kevesebbet hiány-
zik betegség miatt. Magam is tapasztalom, hogy míg a nem futó kollégáim 
egész nap döntik magukba a kávét, én képes vagyok koncentrálni a teljes 
munkaidőben – vélekedik Mihály.

Újbuda egyik büszkesége, a kajakozó olimpiai bajnok Szabó Gabriella a 
futóversenyek egy másik arcát domborítja ki: – Utolérhetetlen hangulatú a 
futás. Sok ezer önbizalommal teli ember, aki egyenként is az egészség rek-
lámja lehetne, de így együtt, mint egy nagy felkiáltó jel állnak mindahá-
nyunk előtt: az egészségért tenni kell, karbantartás nélkül odavész.

Az utóbbi 25 évben a Budapest Sportiroda szervezte maratonokon már 
mintegy 40 ezren futották le a 42 kilométert. Idén a sportolók mellett min-
den korábbinál több szurkolót is várnak a szervezők, részükre külön verse-
nyeket írnak ki értékes díjakkal (www.szurkoljvelunk.hu). – Talán egyszer 
Budapesten is olyan sokan buzdítják az útvonal mellől a futókat, mint ahogy 
külföldön szokás, ahogy azt legutóbb a londoni olimpia közvetítésekor is 
láthattunk. Nem véletlen a szlogen: „Kell a hangod, kell a tapsod!” – teszi 
hozzá Dobor Dezső, az esemény sajtómenedzsere.

AKTUÁLIS
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EMBERKÖZEL
„Ha házat építünk, hazát is építünk”
Beszélgetés Lőrincz Kálmánnal

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
az Aktív időskor és nemzedékek közöt-
ti szolidaritás európai évének jegyében 
Életút pályázatot hirdetett magyar nyug-
díjasok körében. A kerület nagy büszke-
ségére összesen öt olyan újbudait díjaz-
tak a több ezer pályázó közül, aki saját 
élettörténetével példaként szolgálhat a fi-
atalabb generációknak. Az első helyezett 
az a Lőrincz Kálmán lett, aki az Egye-
sült Államokban próbált szerencsét, egy 
amerikai elnökkel épített házakat, majd 
hazahozva az ötletet, 46 évesen kezdte el 
a rászorulóknak szóló otthonépítő prog-
ramját.
Miért indult el az Életút pályázaton?
A feleségem talált rá a kiírásra, és azt 

mondta, mindenképpen írjam meg a 
történetem. Viccelődve azt válaszoltam, 
csak akkor írom meg, ha én nyerek. Vé-
gül valóban így lett, de nem a győzelem 
számít, hanem az, hogy az emberekhez 
eljusson az életem tanulsága.
Hogyan kezdődött az amerikai 
sikersztori?

Sosem készültem külföldre, de egy sze-
relmi ügy mégis Amerikába csábított. 
1965-ben kerültem ki, és 23 évet éltem 
az USA-ban. Közgazdász és külkeres 
végzettséggel érkeztem és fogalmam 
sem volt, mihez fogok kezdeni. Elő-
ször mosogató céget alapítottam, majd 
apartmanházakat, moteleket menedzsel-
tünk, kertészeti üzletem is volt, végül 
egy gipszkartonozó céget létesítettem 
50 emberrel, aminek az Őrült Magyarok 
Gipszkarton Szerelő Vállalata nevet ad-
tam. Volt, aki azt mondta, valóban őrült-
ség ilyen névvel indítani, de nem lett 
igazuk: a legsikeresebbek voltunk a szak-
mában. Aztán megérkezett a környékre 
egy szervezet, melynek egyik fő támo-
gatója Jimmy Carter amerikai exelnök 
volt. Szegény sorsú fiataloknak építettek 
házakat egy Miami környéki lepusztult 
fekete negyedben. Épp önkéntes gipsz-
kartonozókat kerestek, én gondolkodás 
nélkül belevágtam, mert láttam benne a 
lehetőséget. Megismerkedtem az elnök-
kel, aki azt mondta, ebben az országban 
még senkit nem látott így dolgozni, mint 

engem. Erre azt feleltem, én sem láttam 
még exelnököt, aki a fekete negyedben 
önkéntesen házat épít. Nekem ez a prog-
ram kell Magyarországra – mondtam.
Átültethető volt a program az itthoni vi-
szonyok közé?
1992-ben jöttem haza, és mivel kapcso-
latunk barátivá vált, meghívtam Cartert 
Magyarországra. ’96-ban el is jött, és 
egy hét alatt 10 ház épült fel. Azóta ezzel 
foglalkozom, és már 40 házat építettünk 
fel Adonyban, Cegléden, Bátaszéken, 
Martonvásárhelyen, Kistarcsán, Gödöl-
lőn, Verőcén. Úgy hiszem, aki házat épít, 
hazát is épít. 12 nm-en lakó, koleszos 
diákok kaptak általunk lehetőséget, akik 
saját erőből sosem tudtak volna otthonra 
lelni. Cserébe viszont mi is kértünk va-
lamit: 500 óra közösségi munkát kellett 
az igénylőnek vállalnia, amit előre, más 
házán kellett ledolgozni. Ezzel megoldó-
dott a természetes kiválasztódás, hiszen 
10-ből 4-en jöttek csak el. A rászoruló 
fiatalok nagyon kevés önrésszel is be-
szállhattak, a Házat-Hazát Alapítványon 

keresztül kamatmentes előleget biztosí-
tottunk számukra, amit 20 év alatt kell 
visszafizetniük. Ehhez én és a feleségem 
szedtük össze az anyagiakat szponzo-
rokon keresztül, de még az USA-ból is 
kaptunk pénzt, ráadásul jóval a piaci ár 
alatt tudtunk építkezni.
Mi a tanulság? Mi az, amit hazahozott 
Amerikából?
Ellentétben az itthon gyakran tapasztalt 
mentalitással, azaz hogy mindig azt néz-
zük, egy dolog miért nem sikerülhet, kint 
azt tanultam meg, a lehetőségeket keres-
ni kell, és hinni a sikerben.

A környezeti 
nevelésről
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
20. évfordulója alkalmából rendezett 
országos konferencián a TIT Stúdióban 
olyan izgalmas kérdésekre keresték 
a választ, minthogy fenntartható-e a 
fejlődés.

Az „Utak a fenntarthatóságért, a megelőzés 
tanulása” címet viselő országos találkozón az 
iskolai környezeti nevelés feladatait, valamint 
a lehetséges új irányokat vették górcső alá a 
résztvevők. A felszólalok közt neves ökológu-
sok, antropológusok és szociológusok tartot-

tak előadásokat.
Saly Erika, a szervező egyesü-

let elnöke szerint az oktatási- 
nevelési intézmények az elmúlt 
évtizedekben hatalmasat léptek 

előre a környezeti ne-
velés terén. A meg-
nyitón részt vevő  
Hoffmann Tamás 

polgármester kijelen-
tette, nemcsak azért érez 

büszkeséget, mert az or-
szágos konferencia helyszí-

néül a kerületet választották. 
– Hét zöldóvodánk és kilenc 
ökoiskolánk van, melyekhez 
Önkormányzatunk nyújt tá-
mogatást, a kamaraerdei fel-
újított tanösvény, és a Sas-
hegyi Látogatóközpont is a 
diákok zöld szemléletének 
kialakítását segítik – mond-
ta el a kerület vezetője.

Generációk egymásért
Az Idősbarát Önkormányzati Díj ünnepélyes átadóján az Idősekért Díjakat is kiosztották. A rendezvényt 
szeptember 21-én az Országházban tartották, ahol kerületünkből ketten vehettek át dicsérő oklevelet.

A kormány az Idősbarát Önkormányzat Díjra kiírt pályá-
zattal kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom 
gyakorlói minél szélesebb körben forduljanak az idősö-
dés kihívásai felé. Intézkedéseikkel, programjaikkal inno-
vatív módon segítsék elő a generációk közötti kapcsolat 
mélyítését, az aktív idősödés és időskor megvalósulását. 
Az Idősbarát Önkormányzat Díját 2009-ben Újbuda is 
megkapta.

Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy az 
idősek sorsa a fiatalabb nemzedékek jövőjét jeleníti meg, 
nem mindegy tehát, hogy ők milyen jövőképpel rendel-
keznek.

Az Európai Unió tagállamai a demográfiai folyama-
tok alakulására figyelemmel úgy határoztak, hogy 2012 

az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás 
európai éve legyen. Meg kell teremteni az időskori akti-
vitás feltételeit, rá kell irányítani a figyelmet az idősebb 
generációk képességeire, legyen szó akár munkaerő-pi-
aci vagy társadalmi szerepvállalásról, jobban elismerve 
azokat az értékeket, amelyekkel az idősebbek gazdagítják 
társadalmunkat. Ennek tudatosítása a fiatalabb nemze-
dékben kulcsfontosságú. 

A parlamenti ünnepségen az Idősek Világnapja (október 
1.) alkalmából adták át a miniszteri szakmai elismerése-
ket és az Idősekért Díjakat is. A kerületünkben tevékeny-
kedő Valentin Ferencné, a Rét Nyugdíjasklub vezetője 
Miniszteri Dicséretben részesült, Gálné Kuhár Erzsébet 
pedig a Gazdagréti 60+ Szomszédsági Önkéntes Központ 
nevében vette át az elismerő oklevelet.

Valentín Ferencné és Gálné Kuhár Erzsébet

Lörincz Kálmán
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Éles vita az iskolák működtetése kapcsán

Új program ötven  
felettieknek
A nyári szünet után szeptember 20-i ülésén, 31 napirendi pont tárgyalásával kezdte meg munkáját a 
képviselő-testület. A nyilvános ülés valamennyi előterjesztése megtalálható az ujbuda.hu honlapon a 
testületi ülések menüpont alatt.

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Kerékgyártó 
Krisztina helyére delegált 
új képviselőjének, Bába 
Szilviának eskütétele után 
a szocialista Budai Mik-
lós napirend előtti hoz-
zászólásával kezdődött, 
majd Bács Márton (DK) 
és Gajárszki Áron (LMP) 
interpellációjával folyta-
tódott az ülés.

A napirendek tárgyalá-
sakor a legélesebb vitát a 
köznevelési törvény vég-
rehajtásával kapcsolatos 
feladatokról szóló pont 
váltotta ki. Az előterjesz-
tés értelmében a 2013 ja-
nuárjától állami fenntartásba kerülő iskolák működtetési 
feladatait továbbra is Újbuda Önkormányzata látná el. Ez 
annyit tesz, hogy a helyhatóság saját forrásai terhére biz-
tosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi 
feltételeket, továbbá az ingó és ingatlanvagyon működ-
tetésével összefüggő személyi feltételeket. A vitában a 
szocialista és LMP-s képviselők kifejtették, számukra el-
fogadhatatlan a törvény egésze, hiszen álláspontjuk sze-
rint ez az iskolák államosításához és az oktatás uniformi-
zálásához vezet. Erre hivatkozva leszavazták a határozati 
javaslatot is, amit viszont az előterjesztő értelmezett úgy, 
hogy az ellenzék lemondott a kerület összes iskolájáról. 
Molnár László alpolgármester elmondta, nem csodálko-
zik ezen, hisz szerinte már az egykori MSZP-s kerületve-
zetés is az iskolabezárásokról híresült el. 

Az ellenzék nem szavazta meg azt az előterjesztést sem, 
mely Ludányi Attila képviselő augusztusban benyújtott 
tulajdonosi hozzájárulási kérelme alapján született. E 
szerint az Etele úti, leendő Szent Adalbert-plébániatemp-
lom építésének kezdetéig, annak telkén gazdapiac mű-
ködhet, ahol kizárólag friss, hazai zöldség és gyümölcs 
kapható, kedvező áron. A Közösségi kertek támogatása 
című, Gajárszki Áron által jegyzett előterjesztést azon-

ban a többségi Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta. 
Véleményük szerint – bár az alapötlet jó – a benyújtott 
előterjesztés előkészítetlen, az egyik javasolt helyszín 
(Sas-hegy déli lejtője) pedig nemcsak a képviselők több-
sége, de a Civil Fórum és a Sas-hegy Védő Egyesület 
szerint is elfogadhatatlan, ezért azt továbbgondolják, és 
egy megfelelő javaslatot dolgoznak ki.

Ellenszavazat nélkül támogatta viszont a testület azt a 
határozatot, melynek értelmében 2012. december 3-án 
17 órakor közmeghallgatást tartanak a Polgármesteri Hi-
vatal nagytermében. Ugyancsak egyetértés volt a Senior 
Capital program elindítása kapcsán. A 60+ program 
folytatásaként megnyert európai uniós pályázat várható 
időtartama 27 hónap, tehát 2014 végéig tart. Teljes költ-
ségvetése 485,5 millió forint, melyből Újbudának mint 
vezető partnernek közel 122 millió áll rendelkezésére. 
Az 50 év feletti lakosságot érintő program célja egy 
olyan keretrendszer megteremtése, amely lehetővé teszi 
az idősödő társadalomban rejlő gazdasági és társadalmi 
potenciálok jobb kiaknázását és hozzájárul a tudásalapú 
gazdaság kialakításához. Közvetlen cél az ötven évnél 
idősebbek aktív részvállalása a gazdaságban a munka-
erő-piaci reintegráció által.

Csökkentse nyereségadóját  
látványsportágak támogatásával 
Ha labdarúgó-, kézi-, kosár-, vízilabda-, illetve jégkorongcsapatot támogat 
egy vállalkozás, csökkentheti társasági adóját. A látványsportágak csapa-
tainak támogatása iránt elkötelezett cégek a juttatás adóévében és az azt 
követő három adóévben – a támogatási igazolás birtokában – a fizetendő 
társasági adó 70 százalékáig terjedő adókedvezményt érvényesíthet, vala-
mint a támogatás, juttatás értéke elszámolható az adózás előtti eredmény 
terhére is. Más nyereségadó kedvezményekkel – a 70%-os határ betartása 
mellett – összevonható. A támogatás nem közvetlen, célzott állami támoga-

tásként, költségvetési kiadás formájában jut a sportszerveze-
tekhez, hanem a látványsportágak csapatait támogató társas 

vállalkozások döntése, felajánlása alapján.
A látványsportcsapatok céljára adott támogatás 

végleges pénzeszköz átadásnak minősül, amely-
nek összegét a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (7) bekez-
désének c) pontja szerint kell ráfordításként 
elszámolni; az üzleti év eredménye terhére a 
pénzügyileg teljesített támogatás számolható el. 
Összefoglalva: 100% + 19% (10%) megtérülés a 
támogató vállalatnak!

AKTUÁLIS

KÖZBIZTONSÁG

HASZONKULCS

Haszonkulcs
gazdasági,  

vállalkozási műsor
hétfő 18.15

Cél az önkéntes 
védelem
A katasztrófavédelmi törvény tavalyi módosítása lehe-
tőséget ad mindannyiunknak, hogy önként csatlakoz-
zunk a polgári védelemhez. Ha helyben nincs elegendő 
önkéntes, akkor a polgármestereknek lehetőségük van 
arra, hogy felmérjék azokat a 18. életévüket betöltött 
magyar állampolgárokat, akik kötelesek lehetnek a 
polgári védelmi szervezetben tisztséget betölteni.

Jogai mellett minden magyar állampolgárnak kötelezettségei is 
vannak. Ilyen lehet például a polgári védelmi kötelezettség. Az 
ilyen szolgálatot ellátó személy a hátországvédelemben, vala-
mint a katasztrófaelhárításban kap nélkülözhetetlen feladato-
kat. A védelmi szervezetbe beosztottnak nem kell hosszú hó-
napokra laktanyába vonulni és ott alapkiképzésen részt venni, 
a felkészítés legfeljebb évi 40 óra elméleti és 72 óra gyakorlati 
képzésből áll.

Az új katasztrófavédelmi törvény lehetőséget ad az állampol-
gároknak, hogy önként csatlakozhassanak a polgári védelem-
hez, Újbudán ezért elsősorban önkéntesek jelentkezését várják. 
Jelentkezni a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 
lehet (Cím: 1113 Budapest, Tas vezér u. 9. Telefon: 459-2337. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 12.00–15.30, szerda: 08.00–15.30, 
péntek: 08.00–12.00).

A polgári védelmi szervezetek fontos feladata a lakossági 
riasztórendszerek üzemeltetése, karbantartása, valamint az 
életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) nyilvántartása és ellen-
őrzése. Egy katasztrófa vagy háború során ezek az eszközök 
emberek ezreinek életét menthetik meg, így rendkívül lénye-

ges, hogy mindig használatra kész álla-
potban legyenek.

Százezer fő fölötti településen, így a 
XI. kerületben 750 fő a polgári védelem 
meghatározott létszáma. Amennyiben 
nem jelentkezik elegendő önkéntes, ak-
kor lehetőség van köteles állampolgáro-
kat beosztani a helyi szervezetbe.

A hivatalok most azt kívánják felmér-
ni, ki mozgósítható polgári védelmi 

szolgálatra. A legtöbb állampolgár megijed, amikor kézhez 
kapja a polgári védelmi szervezetbe szóló köteles beosztó ha-
tározatát. Ugyanakkor a beosztott kerületi lakos a felkészítés 

után csak akkor kerül ismét kapcsolatba a polgári vé-
delemmel, ha olyan káresemény törté-

nik a lakhelyén, amit a hivatásos 
szervek (katasztrófavédelem, 

rendőrség, honvédség) és 
a karitatív szervezetek 

nem tudnak felszámolni 
segítség nélkül. Ilyen-
kor a polgármester 
mint a helyi védelmi 
bizottság elnöke el-
rendelheti a polgári 
védelmi szervezet 
mozgósítását, vagyis 

az állampolgárok se-
gítségét veszi igénybe a 

káreset felszámolásában. 
Mozgósítás esetén a mun-

káltató köteles elengedni az 
alkalmazottat, hogy teljesíthesse 

állampolgári kötelezettségét. 

Új képviselő a Jobbikban
A szeptember 20-i testületi ülésen képviselői esküt tett Bába 
Szilvia, aki jobbikos képviselőtársa, Kerékgyártó Krisztina 
munkáját folytatja Újbuda Önkormányzatában. A három-
gyermekes édesanya 2010-ben Albertfalva képviselőjelölt-
je volt. A jövőben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban 
végzett munkája mellett közbiztonsági tanácsnokként látja 
el feladatait. – A nemzet ügyében elkötelezett vagyok, ezért 
közel két éve szervezem az Újbudai Nemzeti Estek elő-
adássorozatot, amely részben kulturális, részben politikai 
aktuálkérdésekkel foglalkozik. Emellett fontos számomra az 
oktatásügy és a környezetvédelem támogatása is kerületünk-
ben – nyilatkozta az Újbuda Médiának Bába Szilvia.

A véleménynyilvánítás szabadsága okán a testületi ülés összefoglalója mellé szerettük volna, ha min-
den frakció, így az MSZP, az LMP és a Jobbik is közölte volna véleményét az ülésen született dön-
tésekkel kapcsolatban. Az említett pártok azonban május óta bojkottálják az Újbuda újságot, mert 
mint írják „az ellenzéki pártok szabadon, tematikus megkötöttség nélkül” kívánnának rövid írásokat 
közölni a lapban. Így ez alkalommal sem kívánták megosztani véleményüket lapunk olvasóival.

Csernus László (Fidesz):
Mélyen megdöbbentünk azon, hogy az MSZP és az ellenzéki frakciók többsége lényegében elárulná a 
kerületi iskoláinkat. Velük ellentétben a Fidesz vállalja saját iskoláink működtetését. Az intézmények 
szakmai irányításába eddig sem, és ezentúl sem szólhatunk bele, de gyermekeink biztonságos neve-
lését és oktatását biztosítanunk kell.

Felelősséget érzünk az érettebb nemzedékek iránt is, ezért örülünk, hogy a Senior Capital program-
mal immár az ötven feletti korosztály számára is bővíteni tudjuk a korábbi 60+ program előnyeit.

Alapvetően jó gondolatnak tartjuk a közösségi kertek létrehozását, de ahhoz hogy megvalósuljon, és 
mindenki megelégedéssel használhassa, felelős döntéshozóként nem szabad egy kidolgozatlan javas-
latot elfogadni. Előbb valóban alkalmas helyszíneket kell találnunk, és egy működőképes rendszert 
kell kialakítanunk.

Gyorgyevics Miklós (KDNP):
Bizonyára sokan ismerik az Újbuda 60+ programot, mely rendkívül népszerű a kerületi idősek kö-
rében, és a szakmai megítélése is kitűnő. Ez adott bátorítást ahhoz, hogy európai uniós pályázatot 
nyújtsunk be a program folytatására. Örömmel számolunk be a sikerről: nyert Újbuda és külföldi 
partnereinek pályázata. A korábbi programban a 60+ korosztály problémáira próbáltunk helyi szin-
ten kivitelezhető megoldásokat találni. Most azokra is igyekszünk nagyobb figyelmet fordítani, akik 
munkában töltött éveik derekán, végén járnak, és közelítenek a nyugdíjkorhatárhoz. Az ő sajátos 
élethelyzetükből fakadó nehézségekre keres majd újszerű válaszokat Újbuda vezetésével a nemzet-
közi szakértői csapat. Kiemelten fontosnak tekintjük, hogy az 50+ korosztály is rendelkezzen olyan 
tudással, amellyel tartósan meg tud maradni, vagy éppen képes elhelyezkedni a munka világában. 

Bába Szilvia

A polgári védelemben  
szolgálatot 
ellátó személy a 
hátországvédelemben, 
valamint a 
katasztrófaelhárításban 
kap nélkülözhetetlen 
feladatokat.
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Ön hogyan vélekedik az akadálymentesítésről?

Mindenkinek más jelent akadályt az életben

A kisgyermekükkel 
babakocsival 
közlekedők 
számára  segítség, 
hogy számos 
beruházáshoz 
csatlakozik 
akadálymentesítés.

– Nemzetközi irányelvek, hazai jogszabályok 
mondják ki a teendőket az esélyegyenlőség 
területén, azonban a szubszidiaritás elve sze-
rint a problémákat azok keletkezési helyén, 
azaz itt, a kerületben kell megoldani. Hivatali 
Esélyegyenlőségi Terv, Kerületi Esélyegyenlő-
ségi Program, pozitív, megelőző intézkedések, 
képviselő-testületi döntések és azok megfelelő 
végrehajtásai e feladat ellátásának alapkövei. 
Szükség van a hátrányos társadalmi csoportok 
esélyegyenlőségével kapcsolatos intézkedések-
re, hisz az elutasító, kirekesztő magatartás el-
szigetel, míg a befogadó, az összetartozást erő-
sítő társadalmi közeg elemi szükséglet – kezdte 
mondandóját Baráth Andrea, a  helyhatóság 
esélyegyenlőségi referense.

Újbuda Önkormányzata 2011-ben nevezett 
ki esélyegyenlőségi referenst, aki a hivatalon 
belüli esélyegyenlőségi és egyenlő bánás-
módot érintő ügyekért felel, és aki a kerület 
egészét illetően is javaslatokkal áll elő. Rész-
ben az ő kérésére, illetve javaslatára kötött az 
önkormányzati vezetés együttműködési meg-
állapodást a Fogyatékos Személyek Esély-
egyenlőségéért Közalapítvánnyal, valamint 
támogatta a Jobb velünk a világ rendezvényt.

Nem Adom Fel!
Egy másik alapítvány, a Nem Adom Fel föld-
használati jogot kapott arra, hogy közösségi 
otthont építsen. – Egy modellprogramot sze-
retnénk létrehozni. Olyan közösségi házat te-
remtünk, ahol sérültek vagy sérült gyermeket 
nevelő szülők laknak együtt. Így praktikus és 
lelki szempontból is kiegészíthetik egymást, 
közösen oldhatnak meg problémákat – fejtet-
te ki Dely Géza, a Nem Adom Fel Alapítvány 

kuratóriumi elnöke. A Mikes Kelemen utcai 
közösségi otthon kialakítása többéves prog-
ram, várhatóan 5–6 év alatt készül el. Októ-
berben az alapítvány tagjai már birtokba is 
veszik a telket, kitakarítják, kertészkednek, és 
erre meghívják majd a környék lakóit is (az 
akció részleteiről rövidesen beszámolunk az  
ujbuda.hu honlapon).

Ugyancsak a Nem Adom Fel Alapítvány-
nyal együttműködve, úgynevezett érzékenyí-
tő tréninget tartottak a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói számára, amelyen tapasztalati szak-

értők, azaz sérült emberek osztották meg 
saját benyomásaikat a munkatársakkal. A 
sérült emberek fogyatékosságuk lelki és 
gyakorlati vonatkozásairól adtak képet. – 
A legtöbben nem ismerjük a mozgás-, az 
értelmi, a látás- vagy hallássérült emberek 
problémáit. Többségünk nem mer oda-
menni hozzájuk, nem mer segíteni nekik. 
Ezzel a sérült emberek még inkább kizárt-
nak érzik magukat a társadalomból, hi-
szen átlagos társaik igyekeznek tudomást 
sem venni róluk. Ezen úgy lehet változ-

tatni, ha megmutatjuk: 
a sérült emberek egyál-
talán nem különböznek 
tőlük, legfeljebb élet-
helyzetük, életkörül-
ményeik térnek el kis-
sé, bizonyos dolgokat 
nehezebb megoldani-
uk. Ha ezeket a szituá-
ciókat megismertetjük, 
remélhetőleg egysze-

rűbben odafordulunk, és ha igényli, se-
gítünk egy vak vagy kerekesszékes em-
bernek – foglalta össze a tréning lényegét 
Dely Géza.

Részben az érzékenyítő tréningnek is kö-
szönhető, hogy könnyen beilleszkedett a 
Polgármesteri Hivatal két új munkatársa, 
aki látássérültként a telefonközpontot ke-
zeli. (Írásunkban rájuk még visszatérünk.)

A Ménesi úti Habilitációs Fejlesztő Köz-
pontot 2013-tól Újbuda Önkormányzata 
egyedül üzemelteti majd, mivel három 
másik önkormányzat kiszáll a társulásból. 
Itt halmozottan sérült gyermekek fejlesz-
tése zajlik, így ennek az intézménynek a 
léte komoly erőfeszítés a kerülettől.

Baráth Andrea hangsúlyozta, hogy a fo-
gyatékos embereken túl az esélyegyenlő-
ség további fontos célcsoportjai: az idő-
sek, a mélyszegénységben élők, a nők, a 
gyermekek, a romák. – Lépésről lépésre 
haladva folytatjuk és bővítjük a lehetősé-
geket a 60+ Programirodán, előkészítettük 
a Családbarát Újbuda pályázatot, amely-
ben cél többek között a helyi családpoli-
tika kialakítása, a rugalmas kisgyermekel-
látó szolgáltatások kiépítése-fejlesztése, a 
fiatal és idős generációk együttműködésé-
nek támogatása.

Komplex akadálymentesítés
Mind a fogyatékos, mind az idős emberek-
nek, illetve a kisgyermekükkel babakocsi-
val közlekedők számára segítség, hogy 
a XI. kerületben napjainkba is számos 
beruházáshoz, felújításhoz csatlakozik 
akadálymentesítés. Az Érem Utcai Óvoda 
férőhelybővítésével együtt megvalósult 
az épületbe történő akadálymentes bejutás 
is, így kialakítottak rámpát és korlátot. Az 
Újbudai Logopédiai és Pedagógiai Szak-
szolgálat átköltözéséhez szükséges átala-

kítási munkálatok 
során megvalósul 
a földszinti épület-
rész akadálymentes 
közlekedése, vala-
mint mozgássérült 
WC-ket is beépíte-
nek. Törvényi elő-
írás, hogy minden 
kerületben kötele-
zően szükséges egy 
teljesen akadály-
mentes iskola fenn-
tartása. A gazdag-
réti Csíki-hegyek 
Utcai Általános 
Iskola teljes körű 
akadálymentesítése 
tervezési szakasz-
ban van. Már elké-
szült a gazdagréti 
lakótelep buszvég-
állomásához vezető 
sétány és az Etele 
téri buszpályaud-
var egy részének, 
valamint a Botfalu köz útépítéséhez kap-
csolódóan a járdák akadálymentesítése. 
Továbbá könnyebben megközelíthetők a 
Rétkerülő utca és a Németvölgyi út kör-
nyékén is a járdák. A soltvadkerti családos 
üdülőben önkormányzati támogatással ta-
valy autistatábort szerveztek, és mozgás-
sérülteket is tudnak fogadni.

A komplex akadálymentesítés a fizikai 
akadálymentesítés mellett – amely első-
sorban a mozgásukban korlátozottakat 
segíti – a többi fogyatékossági csoport 
számára nyújt támaszt a tájékozódáshoz 
infokommunikációs eszközökkel. Ilyenek 
lehetnek például a tapintható információk, 
a talppal is érzékelhető felületváltások, a 
Braille-feliratok, -piktogramok, vezetősá-
vok.

A sérült emberek informálódásához az 
Újbuda Média is hozzá kíván járulni. Tóth 
Zoltán András, a Mé-
dia 11 Kft. ügyveze-
tője elmondta, előké-
szítés alatt áll Újbuda 
honlapjának infokom-
munikációs szempon-
tú megújítása, továbbá 
2013-tól igyekeznek 
megoldani, hogy az 
Újbuda TV közszolgá-
lati tartalmait, műsora-
it feliratozással vagy 
jelbeszéddel ellátva a 
hallássérültek is ért-
hessék.

Program az esélyek  
kiegyenlítéséért
2010-ben, még az előző vezetés ide-
jén készült el a kerület esélyegyenlőségi 
programja, amely intézkedéseivel tá-
maszt nyújt az esélyegyenlőség külön-
böző célcsoportjainak. Baráth Andrea, 
aki a területért felelős referensként részt 
vesz a program felülvizsgálatában, két 
fogalmat igyekszik tisztázni: az úgyne-
vezett esélyegyenlőségi politika alapelve, 
hogy egyszerre kell tiszteletben tartani a 
diszkrimináció tilalmát és előmozdítani 
az érintett csoportok esélyegyenlőségét; 
az egyenlő bánásmód követelménye pe-
dig azt jelenti, hogy tilos bárkit valamely 
tulajdonsága, csoporthoz tartozása miatt 
hátrányosan megkülönböztetni. Ugyanak-
kor az esélyegyenlőség jegyében szükség 
szerint csökkentheti az egyes csoportok 
hátrányait megfelelő megerősítő intézke-
désekkel és előnyben részesítéssel. – Pél-

Közelebb hozza egymáshoz az embereket, ha a közösségi együttélés során tisztában vagyunk egy-
más gondjaival, problémáival. Mindenkinek abban segítsünk, amiben szüksége van támogatásra. 
Ma Magyarországon közel kétmillió embert érint az akadálymentesítés, mert családjában mozgásá-
ban korlátozott, látás-, hallás- vagy értelmi sérült ember él.

Márta:
Háromgyermekes 
édesanyaként mindig 
figyelem, mikor jár 
az alacsonypadlós 
buszjárat, mert arra 
sokkal könnyebben 
fel tudunk szállni 
a babakocsival. Az elmúlt 
évekhez képest már sok helyen 
történt előrelépés az akadály-
mentesítés ügyében, de ami 
számunkra még min-
dig probléma, hogy 
épp az óvodáknál és 
bölcsődéknél nincsen 
rámpa, és a küszöbö-
kön is át kell vergőd-
nünk magunkat.

Márta:
Bár nem járok bottal, a 
térdeim nagyon rosszak. 
Izomgyulladásom van, így 
minden egyes lépcsőzés 
komoly fájdalommal jár. 
A legtöbb gyógyszertárnál 
és egészségügyi szolgálta-

tónál van feljáró, de örülnék, 
ha minél több busz és villamos 
lenne alacsonypadlós, hogy 
csak rá kelljen sétálnom.

Gyöngyi és Zsófi:
Ami nekünk fontos, 
hogy most már a gyógy-
szertáraknál és a közér-
teknél is van felhajtó, így 
nem kell emelgetnem a 
babakocsit.

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos cikkünk írásakor ismételten megkerestük a kerületi 
MSZP, LMP és Jobbik képviselőit. Az említett pártok azonban a lapunkkal szembeni bojkottra 
hivatkozva e számunk kapcsán másodszor is elutasították megkeresésünket, és nem adtak nyi-
latkozatot sem a testületi döntések, sem az akadálymentesítés tárgyában.

Csernus László, (Fidesz): Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
született törvény önmagában nem szünteti meg a különböző társadalmi csoportok között léte-
ző egyenlőtlenségeket. Ezért Újbudán olyan esélyegyenlőségi politikának az alapjait rakjuk le, 
amelynek alapelve, hogy egyszerre megfékezzük a diszkriminációt és előmozdítsuk az érintett 
csoportok esélyegyenlőségét. Ehhez eszközként frakciónk olyan megerősítő intézkedéseket 
támogat, amelyek a hátrányokat csökkentik, megszüntetik. E területen jelenleg a legfontosabb 
feladataink közé tartozik a teljes körű akadálymentesítés, valamint a kerületre vonatkozó helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, amely most is folyamatban van.

Molnár László (KDNP): Azt gondoljuk, az akadálymentesítés akkor éri el célját, ha azt észre 
sem vesszük a kerületben, hanem természetes, hogy mindenki gond nélkül boldogul.
Fontos előrelépés, hogy a Bartók Béla úti rendelő Ulászló utcába történő költözésével az új 
orvosi rendelőben is megvalósul a teljes akadálymentesítés. Büszkén támogatjuk azon inno-
vatív kezdeményezéseket, melyek követendő példát jelentenek. Ilyen a Nem Adom Fel Alapít-
vánnyal való együttműködésünk, melynek során a sérültek egy egészen újfajta életminőséget 
nyerhetnek a családjukkal együtt.

Külön öröm számunkra, kereszténydemokratáknak, hogy képviselőnk indítványára kerültek 
ki például a hivatalban a babakocsis piktogramok, valamint további intézkedések születtek és 
születnek a kisgyermekesek helyzetének könnyítése érdekében (családbarát pályázat stb.).
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Az ugyanolyan 
végzettséggel 
rendelkezők között 
egy megváltozott 
munkaképességű 
ember előnyben 
részesíthető.

Mindenkinek más jelent akadályt az életben
ZÖLDSZÁM: 06-80 ÚJBUDA

Várjuk véleményét, hozzászólását a témával  
kapcsolatban az ingyenesen hívható  
06/80/852-832-es telefonszámra!

8. SZÜLETÉSNAPI FESZTIVÁLIN
GYENES

PROGRAMOK

Csak pár percre a belvárostól.
Autóval érkezőknek.www.premieroutlets.hu  |        facebook.com/PremierOutletsCenter

2012. OKTÓBER 13-14., SZOMBAT–VASÁRNAP, 10:00-20:00

INGYENES PROGRAMOK 
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17:00-18:00 
Olimpikonok dedikálása  

és közös fotózás a 
   VIP sátrában

18:30 
Suzuki Splash 

sorsolása Olimpikonokkal

19:00-20:30 
  

Dalbajnokság legsikeresebb  
magyar előadójának  

koncertje fedett sátorban 

EGYÉB INGYENES  
PROGRAMOK MINDKÉT  

NAPON
SZÉPSÉG SAROK

beauty smink * frizura * arcpakolás készítés  
köröm lakkozás és díszítés * frissítő masszázs  

divat tanácsadás 
 

GYEREK- ÉS SPORTPROGRAMOK,  
X-BOX JÁTÉKOK 

ugrálóvár * arcfestés * lufihajtogatás  
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dául, ha adott egy meghirdetett állás, akkor 
az ugyanolyan végzettséggel, tapasztalattal 
rendelkezők között egy megváltozott munka-
képességű, fogyatékos ember előnyben része-
síthető. Természetesen a sérült embereknek is 
tenniük kell elfogadásukért. Szükségszerűen 
nekik is jól kell dolgozni, lelkiismeretesen 
kell végezni feladatukat. Ha ők azt várják el, 
hogy ugyanúgy nézzenek rájuk, mint az átlag-
emberekre, akkor – az adottságaikhoz mérten 
– helyt is kell állniuk – fejti ki Baráth Andrea.

A Polgármesteri Hivatalban 
külön esélyegyenlőségi tervet 
fogadtak el, amelyben az aka-
dálymentesítésen túl más fontos 
célok is megfogalmazódnak. Így 
a kisgyermeket nevelő munka-
társak helyzetének javítása, a 
munkavégzés körülményeinek 
fejlesztése, valamint a munka-
vállalók egészségi állapotának 
javítása, tekintettel a negyven 
évnél idősebb munkatársak-
ra, a megváltozott munkaké-
pességű, fogyatékos emberek 
foglalkoztatására, valamint a 
nyugdíjba vonulás megkönnyí-
tésére. Az a nő, aki 10 év alatti 
kisgyermekeit egyedül neveli, 
családjával mélyszegénységben 
él, a körülmények miatt több 
okból is halmozottan hátrányos 
helyzetű lehet. Ezért terveznek 
olyan programokat kidolgoz-
ni, amelyek arányosan segítik a 
különböző csoportokat, és ezért 
működnek együtt civil szerveze-
tekkel, illeve kerületi intézmé-
nyekkel, alapítványokkal.

Két új telefonközpontos 
munkatárs
„Újbuda Ön-

kormányzata: Jó napot kí-
vánok!” – a 372-4500-ás 
központi számra beérkező 
hívásokat szeptember 10-e 
óta két látássérült munka-
társ fogadja. Keskeny Anita 
és Krekács Ervin két mű-
szakban váltja egymást a 
telefonok mögött. Ha olyan kérdés érkezik, 
amelyre nem tudnak fejből választ adni, az In-
formatika a Látássérültekért Alapítvány Jaws 

szoftverét használják, amely hangosan 
felolvassa a számítógép képernyőjén 
szereplő adatokat, és azt ismétlik meg 
a hívó félnek.

– A munkatársak nagyon kedvesen 
fogadtak. Van, hogy többen együtt 
megyünk ebédelni, és előzékenyen se-
gítenek még az ételválasztásban is – 
magyarázza Anita. Ervin vakvezető ku-
tyával közlekedik, így Bogyó, a 4 éves 
Labrador és gazdája hamar népszerű lett 
a hivatali dolgozók között. 

Rehabilitáció a munkahelyen
164 fő megváltozott munkaképessé-
gű munkavállaló dolgozik az Újbuda 
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, 
elsősorban a parkfenntartás és a köté-
szet részlegen. A felvétel során a reha-
bilitációs megbízott egyénileg méri fel 
minden jelentkező képességét, majd az 
előzetes orvosszakértői bizottság szak-
véleménye és a felmérés alapján meg-
állapítja, ki hány órában, milyen feladat 
ellátására alkalmas, továbbá hogy mi-
lyen munkafolyamatot nem végezhet.

A Prizmában 
mindenkitől a 
betegségéhez 
mérten várják 
el a megfelelő 
munkavégzést, 
amely a meg-
változott mun-
kaképességű 
emberek szá-
mára rehabi-
litációt jelent. 
Egy részük ké-
sőbb akár visz-
szatérhet a nyílt 
munkaerőpi -
acra is, ehhez 

nyújt a Prizma átmeneti segítséget. – A 
megváltozott munkaképességű kollé-
gák mellett itt sok olyan dolgozó is van, 
aki mélyszegénységben él, önhibájából 
vagy önhibáján kívül olyan élethelyzet-
be került, hogy máshol el sem tudna he-
lyezkedni: képzettsége hiányzik, eset-
leg mentálisan sérült. Szinte az egyetlen 
bevételi forrás egyes családoknak, hogy 
itt dolgozhatnak. Ebben a közegben el-
fogadják egymást és önmagukat is, így 
együtt alkotnak egy közösséget – meséli 
Lőrincz Gergely, a Prizma ügyvezetője. 

A törvény szerint ma minden 25 főnél 
többet foglalkoztató munkaadónak leg-
alább 1 fő megváltozott munkaképessé-
gűt kell alkalmaznia. Ha nincs a cégnél 
ilyen dolgozó, akkor 1 fő után közel 
1 millió forint rehabilitációs hozzájá-
rulást kell megfizetni. Emellett egyes 
pályázatok előnyben részesítik azokat 
a cégeket, amelyek megváltozott mun-
kaképességű kollégákat alkalmaznak, 
de akár bér-, illetve járuléktámogatást is 
kaphatnak.
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Bakelit 60+ klub időpontjai:

Útravaló
ökumenikus műsor

hétfőn 19.30-kor

MŰTEREM
Szeptember
28. 19.00 óra „Lassú víz…” – Kortárs ékszer- és 

fotókiállítás a Design Hét keretében. A kiállítás 
megtekinthető október 7-éig. FAUR ZSÓFI GALÉRIA, 1114 
Budapest, Bartók Béla út 25. Telefon: 209-3635

Október
3. 19.00 óra Térjünk a tárgyra! – Körkép korunk legkedveltebb 

tárgyairól és használóikról a DesignShop.eu szervezésében. A kiállítás 
megtekinthető október 31-éig. Szatyor Bár és Galéria 1111 Budapest, 
Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0291

5. 15.00 óra Papírmasé művészet – kiállításmegnyitó, vetített 
képes előadás, papírmasé alkotói tanfolyam. Belépőjegy: 2000 Ft. 
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, 1118 Budapest, Orlay utca 2/B

11. 19.00 óra Bak Imre és Barabás Zsófi kiállítása. A tárlat 
megtekinthető november 5-éig. FAUR ZSÓFI GALÉRIA 

 19.00 óra A Három Hét Galéria születésnapi meglepetése: A 
galéria eddig kiállító művészei közösen hoznak létre egy ideiglenes, 
mégis örök értékű installációt. A program a Galériák Éjszakájának egyik 
eseménye. Három Hét Galéria, 1114 Budapest, Bartók Béla út 37. Telefon: 
06/30/286-9680

SZÍNHÁZ
Szeptember
27. 20.00 óra Pintér Béla és Társulata: A 42. hét – 

Nyilvános főpróba. Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
K épület II. emelet. Telefon: 06-20-384-6049

28. 20.00 óra Pintér Béla és Társulata: A 42. hét – Bemutató. Szkéné 
Színház 

Október 
4. 20.00 óra David Harrower: Blackbird – Bemutató. Szkéné Színház 
5. 20.00 óra David Harrower: Blackbird. Szkéné Színház

PÓDIUM
Szeptember 
27. Kortárs-est. Vendégek: Juhász Gábor gitárművész. 

Házigazda: Bornemissza Ádám, a Kortárs szerkesztője. Hadik 
Kávéház, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0290

29. 11.00 óra „Krisztiáni Sándor: a szobrász, a tanár, a barát”. 
Beszélgetés a művészbarátokkal az alkotások között. Részvétel: 
múzeumi belépővel. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, 
Ménesi út 65. Telefon: 06/30/201-1073

Október
4. Szépirodalmi Figyelő Lapszámbemutató és Ottlik-est. 
 Hadik Kávéház 
5. 17.30 óra „Múzeumegyetem”, Magyarország építészettörténete. 

Rozsnyai József művészettörténész előadássorozata. Téma: A barokk 
I. Belépő: 1000 Ft, BK-tagoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft, diákoknak 
ingyenes. Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

10. Hadik Irodalmi Szalon – Generációk est. Háziasszony: Juhász Anna. 
Hadik Kávéház

TÁNC
Szeptember 
28. 20.00 óra KortársTáncGenerációk Szemle: EX-BUTI-

SOK. MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. 
Telefon: 209-4014

29. 19.00 óra Latin táncest a Tranzitban
 Salsa, merenge, bachata táncok tanulása és latin parti
 20.00 óra KortársTáncGenerációk Szemle: Lágymányos 

Impromptu. MU Színház
Október 
2. 20.00 óra Tünet együttes: Véletlen. MU Színház 
7. 11.00 óra Káva Kulturális Műhely – MU Színház: Gubanc. MU 

Színház

ZENE
Szeptember
26. 20.00 óra Carla Bozulich & Evangelista. 
 A38 Hajó, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 464-3940 
27. 20.00 óra Harmonia Garden feat Szirtes Edina Mókus és Hutch. 

Vendég: The Four Bones Quartet, Talamba Ütőegyüttes, Ethnofil. Jegyár: 
1000 Ft, elővételben kapható. A38 Hajó 

28. 19.00 óra Moha Jazz Fridays with Oláh Kriszián Trio. A belépés 
ingyenes! MOHA KÁVÉHÁZ ÉS KULTÚRTÉR, 1114 Budapest, Bartók Béla út 
11. Telefon: 209-0658

 20.00 óra Loom (Állós koncert). Jegyár: 6900 Ft, elővételben: 5900 Ft. 
A38 Hajó

Október
4. We Are Rockstars lemezbemutató, Vinne Who. A38 Hajó 
6. Hidden Orchestra. A38 Hajó 
7. 19.00 óra Jótékony célú hangverseny a kárpátaljai Szt. Márton 

Karitász ösztöndíjprogramja támogatására. Handel: Messiás oratórium. 
Budapesti Stúdió Kórus Amati Kamarazenekar. Vezényel: Strausz Kálmán Liszt-
díjas. Ciszterci Szent Imre-templom, 1118 Budapest, Villányi út 25.

10. Kraak & Smaak Live Band. A38 Hajó

Pályázati felhívás:
„Honoratus Kodály Zoltán”

A férfiak és a ragozás
Ezt a nadrágot ma már nem veszem fel, mert ki 
akarom mosatni – csúszik ki a férj száján a mon-
dat, majd rögtön el is neveti magát. Elvégre nem 
kell ahhoz nyelvtudósnak lenni, hogy tudja, mek-
kora különbség van a mosni és a mosatni kifeje-
zés között. Az eset röhögésbe fullad, a szennyes 
ruha pedig a mosógépben végzi, ám a feleség nem 
hagyja ennyiben a dolgot. A férfiak és a ragozás, 
úgy tűnik, kimeríthetetlen téma, érthetetlen, miért 
is nem született még tudományos publikáció róla. 

„A gyereked már megint elesett a biciklivel!” 
– hallottam a múltkor is egy apuka szájából egy 
gazdagréti játszótéren. A kissrác ránézésre kikö-
pött apja. „Hova tettük a mobiltelefon töltőjét, szí-
vem?” – kérdi a már idézett férj, pedig a töltő ott 
lapul a szokott helyen, a táskában, ő maga pakolta 
be, csak elfeledkezett róla.

A pszichológia és a nyelvészet már hosz-
szú évtizedek óta keresi a választ arra a 
kérdésre, hogyan is függ össze a gon-
dolkodás és az emberi nyelv. „Gon-
dolkodni és beszélni: voltaképpen 
egy. Gondolkodás nem képzelhető 
beszéd nélkül és megfordítva” – írja 
Babits Mihály, és valóban: szavaink 
tükrözik gondolatainkat, éppen ezért 
elszólásaink, elvétett mondataink akar-
va-akaratlanul árulkodhatnak titkos vágyainkról. 

Orwell 1984 című regényében az újbeszél nyelv-
ben bizonyos gondolatok kiirtására azt a módszert 
használták, hogy törölték a rájuk utaló szavakat a 
szótárakból, a kifejezések használatát pedig betil-
tották. Rémisztő elgondolás: képzeljük el, mivé 
lenne például a világ, ha a türelem, a megértés, az 
elfogadás szavunkat eltörölné egy felsőbb hata-
lom… „Vajon megváltoznának-e a gondolataink, 
az érzéseink egymás iránt?” – töpreng a feleség, 
mikor a frissen mosott nadrágot teregeti, ám rög-
tön mosolyra is húzódik a szája, amikor megér-
zi a fahéj és a vanília illatát a konyhából. Creme 
brulée, a kedvence. Már megint, váratlanul, pusz-
tán szeretetből, és olyan kreatívan, ahogy csak ő 
tudja – meglepte a férj.

Bemutatták Újbuda művészeti ösztöndíjasait
Az Újbuda Galéria közös kiállításon tárta a nagyközönség elé azon kerületi művészek munkáit, akik Újbuda 
Mecénás Ösztöndíjat nyertek. Az Önkormányzat 2005-ben alkotott rendeletet a művészeti ösztöndíjak alapí-
tásáról és adományozásáról azzal a céllal, hogy segítsék a kerületben élő művészek alkotómunkáját, fejlődését 
és támogatást nyújtsanak fiatal művészek pályakezdéséhez.

Az alkotói ösztöndíjak rendszere a három évvel ezelőtt alapított Cseh Tamás Ze-
nei Ösztöndíjjal gazdagodott. Az idei felhívásra április 27-éig összesen 53 mű-
vész pályázata érkezett be: ebből alkotói ösztöndíjra 23, egyszeri alkotói ösz-
töndíjra 15, pályakezdő ösztöndíjra 10, Cseh Tamás Zenei Ösztöndíjra pedig 5 
művész jelentkezett. 

Sass Szilárd képviselő, a pályázatokat elbíráló Kulturális Bizottság elnöke a 
megnyitón elmondta, bár nem minden önkormányzat teheti meg, hogy forráso-
kat különít el művészeti ösztöndíjra, a kerületben a kezdeményezésnek kiemelt 
jelentősége van. – Köztudott, hogy Újbudán sok művész él: irodalmárok, színé-
szek, festők, szobrászok, akik a helyi közéletben is jelentős szerepet vállalnak. 
Erre a legkiemelkedőbb példa a Magyar Festészet Napja, melyet újbudai festők 
indítottak el 10 évvel ezelőtt, mára pedig már a határainkon túlról is kapcsolód-

nak hozzánk – jegyezte meg a bizottság elnöke, aki szerint a művészi munka leghatékonyabb támogatási formája mindig az az 
anyagi juttatás, mely közvetlenül segíti az alkotómunkát. 

A támogatás lehetősége minden évben egyre több művészhez jut el, 2005 óta összesen 47 személy részesült Újbuda Mecénás 
Ösztöndíjban, idén több mint 5 millió forintot osztanak szét a nyertes pályázók között. Az Újbuda Galéria második ösztöndíjas 
kiállítását, melyre a tavalyi és a 2010-es nyertesek kerültek be, a közönség egy hónapig tekintheti meg.

Templomok Éjszakája
Szeptember 15-én éjjel mindenki előtt nyitva álltak a kapuk. Bárkit szívesen láttak a magyar templomok a kis 
falusi kápolnáktól a Bazilikáig, hogy a művészetek nyelvén mutassák be a szakralitás valóságát a jelenben.

„Ragyogjatok, mint a csillagok”. Ezzel a mondattal hívta 
az érdeklődőket szeptember 15-én a Templomok Éjszaká-
jára a Gazdagréti Református Gyülekezet. Valóban éjszakai 
programmal örvendeztettek meg minden látogatót, hiszen a 

délutáni és kora esti foglalkozások és 
mesejáték után több koncertet is szer-

veztek, különböző stílusokban. 
Fellépett többek között 
a Grét zenekar, mely a 
gyülekezet saját ifjúsági 
zenekara.

Újbudán sok más temp-
lom mellett a Kelenföldi 
Evangélikus Gyüleke-
zet is kitárta kapuit, ahol 
Pazár Béla Ybl-díjas épí-
tész interaktív előadása 

után templomi „kalandtú-

rán” vehettek részt a megjelentek, majd egy eredeti nyelven 
megszólaló gospelkoncerten pihenhették ki a fáradalmakat. 
Végül Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai ihlette filmes 
etűdöket tekinthettek meg, melyeket Károly Edit és a Custos 
Viol Consort zenéje tett teljessé.

Az Ars Sacra Alapítvány hatodik alkalommal szervezte meg 
a Templomok Éjszakáját és a Szakrális Művészetek Hetét. A 
két eseménysorozat közös új neve: Ars Sacra Fesztivál, amely 
a zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozó művészeti alkotások 
bemutatásával az evilági életen túlmutató szakralitást igyek-
szik kifejezni. Az előző évek tapasztalata azt mutatta, az em-
bereket vallási hovatartozástól függetlenül meg tudják szólí-
tani a szakrális művészeti alkotások, legfőképpen a vallásos 
dalszövegekkel megszólaló zene, melyből idén sem volt hi-
ány. Ezen az éjjelen a gospeltől a népi motívumokkal tűzdelt 
pattogós énekeken át a keresztény rockig, sokféle stílusban 
szóltak a templomok esti vendégeikhez.

2012. szeptember 29. (szombat)
18.00–21.00 – Őrmezei Közösségi 
Ház
2012. október 27. (szombat) 
18.00–21.00 – Kelenvölgyi Közössé-
gi Ház
2012. november 10. (szombat) 18.00–
21.00 – Gazdagréti Közösségi Ház
2012. november 24. (szombat) 18.00–
21.00 – Albertfalvi Közösségi Ház

Kodály szellemisége a Kárpát-meden-
cében Nemzetiségi Összművészeti 
Fesztivál
A pályázat témája: bármely képző-, 
vizuális és akusztikus művészeti al-
kotás, melyet Kodály Zoltán munkás-
sága vagy zeneműve inspirált. 
Bővebb információ és jelentkezé-
si lap kérhető: 279-3600, info@
ujbudakulti.hu
A jelentkezés határideje: 2012. ok-
tóber 15.

Karinthytok – Kincskereső 
kalandjáték

Írók és képírók 2012 – In 
memoriam Örkény István

Karinthy Frigyes születésének 125. 
évfordulójára a Karinthy Szalon és az 
Etele Helytörténeti Gyűjtemény egy-
napos kalandjátékot szervez a kerületi 
általános iskolák 7-8. osztályos tanu-
lóinak. A verseny során a gyerekek 
olyan, a kerületben lévő szabadtéri 
helyszínekre látogatnak el, melyek 
fontos történeti jelentőséggel bírnak 
Karinthy korával, életével és műve-
ivel kapcsolatban. A résztvevőknek 
kódokat kell feltörni, rejtvényeket 
kell felkutatni és megoldani, hogy 
megismerhessék a „Karinthytkot”.
A játék időpontja: 2012. október 13., 
szombat. 5 fős csapatok jelentkezését 
várják 2012. szeptember 28-áig, a Ka-
rinthy Szalon alábbi elérhetőségein: 
telefonszám: +36/1-209-3706 E-mail: 
karinthy.szalon@gmail.com

Október 19. 17.00 óra – Allee Átrium
Az Újbudai Kulturális Intézet által 
meghirdetett grafikai, illetve könyv-
illusztrátori művészeti pályázat díj-
kiosztó gálája, kiállításmegnyitója, 
valamint a nyertes pályaműveket tar-
talmazó kötet bemutatója.

Kelenvölgyi Ezerjó

Október 13. 10–18 óráig – 
Kelenvölgyi Közösségi Ház
1116 Bp., Kardhegy u. 2. Telefon: 
424-53 63
A rendezvényen a bort ünnepeljük ze-
nében, táncban, irodalomban, gaszt-
ronómiában és népszokásban...
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Kulti
Megújult kulturális 
ajánló műsorunk

pénteken 19.00-kor

Borfesztivál Budafokon
Huszonharmadik alkalommal élvezhette a nagy-
közönség a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál 
nyújtotta örömöket szeptember 8–9-én. Az egy-
kor híres bortermő vidék ma tekintélyes méretű, 
100 kilométer hosszú pincerendszerével tűnik ki a 
borvárosok közül. A hétvége alatt nemcsak a ma-
gyar borokat, de a hazai zenei élet kiválóságait is 
megízlelhették az érdeklődők.

Az eseményt megnyitó Németh Zoltán ország-
gyűlési képviselő elmondta, a borfesztivál évről 
évre nagyobb tömegeket vonz, ami a rendezvény 
állandó fejlődésének is köszönhető. A pincészetek 
kóstolói mellett a szervező önkormányzat gyer-
mekprogramokkal és koncertekkel szórakoztatta 
a jelenlévőket.

FMHáztűznéző 
– „Mert kell egy hely!”
Új helyre, a korábbitól éppen 60 lépésnyi távolságra költözött a Fővárosi Művelődési Ház. A nyilvá-
nosság számára szeptember 15–16-án nyílt meg a környezetbarát és gyönyörű épület, ahol kicsik és 
nagyok egyaránt találhattak maguknak való programokat.

Az új Fővárosi Művelődési Ház hivatalosan szeptem-
ber 14-én nyílt meg. Az ünnepségen L. Simon László, 
az EMMI kultúráért felelős államtitkára és Hoffmann 
Tamás, Újbuda polgármestere vágta át a nemzeti színű  
szalagot. Az intézményt otthonának tekintő, világhírű 
Muzsikás együttes koncertje mellett bemutatták a hat-
vanéves művelődési házról készült dokumentumfilmet is. 
A film azért kapta a 60 lépés címet, mert a teljesen lebon-

tott régi épülettől 
éppen hatvanlé-
pésnyire épült fel 
a Fehérvári úti új 
létesítmény. 

A nyilvánosság 
számára szeptem-
ber 15–16-án tar-
tottak nyílt napot 
FMHáz tűznéző 
címmel, melyen a 
Csobán moldvai 
zenekar zenés csa-
logatóját, a Gön-
cölszekér együttes 
gyermekkoncert-
jét és a Vasutas 
zeneiskola Pesti 
Broadway Musi-
cal Stúdiójának 
musicalválogatá-
sát hallgathatták 
meg a vendégek.

A zenés programok mellett a ház alkotó közösségei is 
bemutatkoztak az épületlátogató hétvégén. A program-
sorozatot szombat este a Classic Beat Band Klub estje, 
vasárnap pedig a Nosztalgia Szüreti bál és a Falkafolk, 
Csobán, Greenfields és Csürrentő zenekarok háznyitó 
táncháza zárta. A Fővárosi Művelődési Ház továbbra is 
gazdag programkínálattal várja a vendégeket új épüle-
tében.

Örkény örök
Az Újbudai Kulturális Intézet által meghirdetett In 
Memoriam Örkény István Novellapályázatra több mint 
150 mű érkezett. Szakmai vélemények alapján az írások 
színvonala messze felülmúlta az előzetes elvárásokat. 
Az ünnepélyes díjkiosztó gálát szeptember 16-án a MU 
Színházban tartották.

Feszült volt a várakozás a MU Színház büféjében, hiszen egé-
szen az átadás pillanatáig titokban tartották, kik lesznek a díja-
zottak. Kupper Andrást a művekről faggattuk: – Olyan otthono-
san mozogtak az amatőr szerzők Örkény nyelvezetében, hogy 
szinte megtévesztően idézték vissza világát – mesélte az alpol-
gármester. Preisinger Évától megtudtuk, hogy beérkezésekor 
minden pályamű kapott egy számot, így a zsűri tagjai nem tud-
hatták, kik a pályázók. A válogatást a magyar irodalom kiváló 

képviselői: Sza-
konyi Károly, 
Zelei Miklós és 
Hanczár János 
végezték.

A gálamű-
sor programja 
Lukács József 
színművész elő-
adásával kezdő-
dött, majd Mikó 
István interpre-
tálásában hall-
gathatta meg a 

díjnyertes pályamunkákat a közönség. A díjakat Kupper And-
rás adta át. – Miután nem tudtuk, kik a pályázók, én is csak 
most szembesültem azzal, hogy a díjazottak között volt hatvan 
felé járó ősz hajú úriember és egy nagyon fiatal hölgy is. Felté-
telezem, ez a merítés az egész csapatra jellemző volt – mondta 
Hanczár János. 

Az első díjat Csábi István nyerte. – Pályakezdő író vagyok – 
mesélte kuncogva az 54 éves Műszaki Egyetemet végzett férfi, 
aki egy véletlen folytán kezdett el írni. Térdműtétét követően 
ugyanis nagyon sok ideje lett, és bár kerekesszékben vette át 
a díjat, ragyogott a szeme. Alig egy éve új dimenzió nyílt az 
életében: felfedezte az írás gyönyörűségét, amelyet hamarosan 
több elismerés is követett. Ezen felbátorodva már össze is állí-
tott egy novellafüzért, amelyhez kiadót keres. 

A különdíjas Csúri Ákos ezer szállal kötődik Örkényhez. Már 
Szegeden, gimnazista korában kamaraelőadást tartott az egy-
percesekből egy társával. A színházi kellékek, jelmezek; a ka-
lap, a lódenkabát és az esernyő nagyszülei padlásáról kerültek 
elő. Pesten alkalma nyílt megismerni Radnóti Zsuzsát, Örkény 
özvegyét, majd a Nemzeti Színházban a Tóték című darabnak 
lett a dramaturgja.

A nézők soraiban felfedeztük Örkény fiát is, akit a pályamű-
vek száma és színvonala egyaránt lenyűgözött. – Igazi értéket 
hoztak létre ezek a pályázatok. Nagyon finom humorral, érzé-
kenységgel az abszurd és a groteszk iránt – mondta. Az egész 
család nevében megköszönte a szervezőknek és Újbuda Önkor-
mányzatának ezt a színvonalas eseményt, kiemelve a kerület 
kulturális értékek iránti érzékenységét. 

Az Újbudai Kulturális Intézet vezetősége úgy határozott, 
hogy a pályázatot kibővíti grafikai, illetve könyvillusztrátori 
művészeti pályázattal. A komplex művészeti alkotások az in-
tézet gondozásában kötetbe foglalva egy hónapon belül megje-
lennek, gazdagítva a magyar kortárs írók kínálatát.

Megtelt a Költők 
parkja
Tizenkettedik alkalommal ünne-
pelhettek együtt az őrmezőiek 
és barátaik a Költők parkjában. 
Reggeltől estig folyamatosan 
zajlottak az események, váltották 
egymást a lelkes fellépők és a 
színes programok. A jó hangulat 
és a sok látogató az egész napra 
jellemző volt.

A bográcsétket főzők versenyén évről 
évre egyre több csapat indul, ám ezen a 
kellemes napon nemcsak a gazdák, ha-
nem kutyáik is megmérethették ügyes-
ségüket és szépségüket a Kutyajó 
Fesztiválon, ahol a keverék ebek is 
kavarhattak. A fő cél nem a verseny, 
hanem a jókedv, a találkozás, az ismer-
kedés volt. A rakoncátlanabb kedven-
cek ügyében a Zöld Zebra Alapítvány 
képviselői látták el neveléssel és ivar-
talanítással kapcsolatos tanácsokkal a 
gazdikat.

A Babszem Jankó Gyermekszínház 
előadása, a játszóudvar és a kreatív 
sátor mellett idén újdonság is várta a 
gyerekeket: először hallhattunk csán-
gó meséket a fesztiválon, melyet ki-
törő lelkesedéssel fogadtak. Néhány 
vendégfellépőt leszámítva, a színpad 
a kerületi művészeti csoportoké volt. 
Táncbemutatók, operett-, musical- és 
komolyzenei előadások váltották egy-
mást. A nap a Műkedvelők Rock Band 
koncertjével zárult.

Csáky Lajos 
a Próféta Galériában
A Próféta Galéria legutóbb Csáky Lajos Munkácsy-
díjas képzőművész Minden nap című képsoroza-
tát mutatta be a kerületi közönségnek. A magát 
realistának valló festő izgalmas szimbólumrend-
szereken keresztül mesél belső gondolatairól.

A művész minden teremnek külön nevet adott, támpon-
tot nyújtva ezzel a nézőnek az értelmezésben. A Corpu-
sok termében középen félbevágott fatörzsek jelképezik 
az emberi törzset, szakrális 
jelentést is kölcsönözve ez-
zel a képeknek. Az Emlékek 
termében kispárnák és szépen 
kidolgozott drapéri-
ák mesélnek éjsza-
kai emlékeinkről, 
melyekkel a festő a 
kispárnákat álmaink 
legtitkosabb lenyo-
mataként ábrázolja. 

A Töredékek te-
rembe lépve azok-
kal a mindennapos 
használati tárgyainkkal 
találkozhatunk, amelyekre 
egy átlagos nap talán ügyet sem vetnénk, de közelebbről 
vizsgálva megláthatjuk bennük a szépséget. 

Végül a Vigaszok és vigasztalások fekete falú helyisé-
gébe vezet az utunk, ahol Csáky Lajos a halál kultuszáról 
elmélkedik. A festő régi temetésen készült fotómontázsa-
ival arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre terjedő ham-
vasztás gyakorlata lassan megfoszt minket az emlékezés 
lehetőségétől, hiszen a történelmet évezredek óta cson-
tokból fejtjük meg.

Hosszú Lépéssel indítja 
az őszi szezont a Fonó
A nyári szünet után nagyszabású táncházzal indult az évad a Fonó Bu-
dai Zeneházban. A szezonnyitó egyben a Fonó újragondolt népzenei 
programjait is útjára indította, melyet az idén kinevezett új népzenei 
programigazgató, Tárkány Kovács Bálint cimbalomművész fog össze. 

Budapest egyik legnépszerűbb táncháza szerdánként új néven és pluszprogra-
mokkal folytatódik. A HaTehaSzerda (táncház) legközelebb az Észak-Mezőség 
táncait ismerteti meg az érdeklődőkkel. – Minden héten négy kiváló tánc-, egy 
ének- és egy furulyatanár, valamint két zenekar, havonta pedig erdélyi hagyo-
mányőrzők várják a résztvevőket – tudtuk meg Tárkány Kovács Bálinttól. – A 
dzsesszzene szerelmesei Balázs Elemér rendkívül változatos zenei világába ka-
landozhatnak el, míg a blues és rock and roll kedvelői Hobót hallgathatják min-
den hónap utolsó szombatján – hangzott el a szeptember 11-i sajtótájékoztatón.

L. Simon László és Hoffmann Tamás
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A XI. KERÜLETI FIDESZ 
PROGRAMJAI
Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439.
Minden páros kedden 16–18 óráig: ingyenes jogi tanács-
adás. Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig: 
munkaügyi tanácsadás.
Ingatlaneladás, -vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó 
tanácsadás díjmentesen: Rozgonyi György, hétfőként 17–
18 óráig. Előzetes regisztráció: +36/70/454-1109.

AZ MSZP XI. KERÜLETI 
PROGRAMJA
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806. 
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, 
munkajogi; adó, könyvvezetési és vállalkozási; lakásépíté-
si, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk: www.mszpujbuda.
blog.hu. Írhat nekünk az mszpujbuda@gmail.com e-mail 
címre.

KDNP PROGRAMJAI
Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva tartás: csütörtökön 
14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezeté-
sével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a 
KDNP-irodában.
Szellemi vitakör szeptember 25. 18.00 óra: Sarkalatos eré-
nyek Aquinói Szent Tamás szerint.

LMP-HÍREK
Az LMP-s önkormányzati képviselők tevékenységéről és az 
LMP dél-budai területi szervezetének programjairól rész-
letesen tájékozódhat blogunkon http://delbudamaskepp.
blog.hu és honlapukon: http://delbuda.lehetmas.hu.

A JOBBIK PROGRAMJAI
e-mai: ujbuda@jobbik.hu, web: www.ujbuda.jobbik.hu
Az Újbudai Nemzeti Estek első előadása szeptember 26-
án 18 órakor: Wass Albert-est Simó Józseffel. Az előadás 
helyszíne: Bartók Béla út 96.

Ízelítő a 60+ programokból
További információért keresse az 
Újbuda 60+ Programközpontot 
(Zsombolyai utca 6., TIT épülete, 
nyitva tartás: 9–14 óráig, telefon-
szám: 372-4636) 

Folytatódik a 60+ 
GyaloGlóproGram Újbudán
bocskai úti csoport:
Október 2., kedd 14.00 és október 9., kedd 14.00
Találkozó helyszíne: Polgármesteri Hivatal előtt 
(XI., Zsombolyai u. 5.)
Információ: Domoszlai Erzsébet 06/30/862-8152.
Gazdagréti csoport:
Október 4. 10.00 és október 18., csütörtök 10.00.
Találkozó helyszíne: XI., Gazdagréti tér (139-es 
autóbusz megállója).
Információ: gboebe@btelnet.hu, 06/30/984-5672.
Újbuda 60+ önkéntes közösséG már 
szentimrevárosban is!
Az Újbuda 60+ program támogatásában je-
lenleg hét önkéntes közösség működik az 
idősek életminőségének javításáért, embe-
ri kapcsolataik megőrzéséért. A Gazdagrét, 
Lágymányos, Őrmező, Kelenföld, Albertfalva 
városrészben már sikeresen működő, népszerű 
program újabb helyszínnel és csoporttal bővül 
Szentimrevárosban. Az alapítók várják azon – 

elsősorban időskorú és szentimrevárosi – pol-
gárok jelentkezését, akik szívesen vennének 
részt az időskorúak segítéséért végzett önkén-
tes feladatokban.
Jelentkezni név, telefonszám megadásával 
a 60plusz@ujbuda.hu e-mail címen, vagy a 
372-4636-os telefonszámon lehet minden hét-
köznap 9–14 óra között.
Rejtvényfejtőklub 
A Újbuda 60+ rejtvényfejtőklub szezonnyitó fog-
lalkozása 2012. október 9-én 15.30 órakor kezdő-
dik a Polgármesteri Hivatal külön helyiségében 
(XI., Zsombolya u. 5. alagsor 1.)

Nyéki Imre Uszoda 2012.
kedvezménykártyával igénybe vehető kímélő 
programok:
vízigimnasztika időpontok:
Hétfő 7.00, 14.00, 19.00, kedd, csütörtök 19.00
szerda, péntek 7.00, 14.00
szombat, vasárnap 10.00
60+ kedvezménykártyával 6700 Ft/10 alkalom
Nyugdíjas igazolvánnyal 8000 Ft/10 alkalom
torna időpontok:
Kedd 8.30, szerda 8.15, csütörtök 18.00, péntek 
8.00 (a csoport szervezés alatt)
További információkért érdeklődni lehet munka-
időben a 372-3482 telefonszámon, vagy a tamer.
julcsi@gmail.com címen.

Tudásjárat a Kutatók Éjszakáján
Szeptember 28., péntek 20.00–22.00 és 22.00–
24.00. A járatok a Fővárosi Műjégpályától indul-
nak és ide érkeznek vissza, 11 állomást érintve. A 
buszon tudományos ismeretterjesztés zajlik, ami a 
gyakorlatban annyit tesz, hogy egyetemi szakem-
berek, kutatók beszélnek az utazóközönséghez me-
netközben. A részvételhez regisztrálni kell a www.
kutatokejszakaja.hu honlapon.

Kutatók Éjszakája az Ericssonban
Szeptember 28. 16.00 Ericsson Science Park (Irinyi 
József u. 4–20.) A Kutatók Éjszakáján kicsik és na-
gyok személyesen találkozhatnak a kutatókkal, kipró-
bálhatják eszközeiket, találmányaikat, megismerhetik 
a munkájukat előadások, vetélkedők, kiállítások és 
tudományos-szórakoztató programok keretében.

Anyatejes Világnap
Szeptember 29. 10.00–12.00 – Fehérvári úti szak-
rendelő. A Gyógyír XI. Nonprofit Kft. Védőnői 
Szolgálata az Anyatejes Világnap alkalmából 
ünnepséget rendez a WHO-UNICEF Szopta-
tás Világhete keretében. A programból: bőrgyó- 
gyászati, mozgásszervi, szemészeti szűrővizsgá-
lat, gyermekszakorvosi tanácsadás, babamasz-
százs-, thai babamasszázs-bemutató, anyatejes 
TOTO, ajándéksorsolás.

Tedd próbára a csapatod TE is!
Szeptember 29. 9.00 – Csíki-hegyek Utcai Általá-

nos Iskola. Újrakezdődik a labdarúgószezon. A lab-
darúgás szerelmesei ismét megmutathatják, mire 
képesek a pályán. Nevezési díj: 13 500 Ft/csapat. 
Nevezési határidő: 2012. szeptember 26. Jelent-
kezés: Dauner Kristóf: teddprobara@gmail.com; 
06/20/925-8849 vagy 06/20/962-2082

Természetjárás 2012.
október 3., szerda Budai-hegység
Találkozó: 7.20 órakor, Széll Kálmán tér, met-
rókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE) 
06/30/560-8042
október 10., szerda 1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20 órakor, Széll Kálmán tér, met-
rókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc
2. Budai-hegység (közepesen nehéz túra)
Túravezető: Somóczi Szilvia 06/70/207-5374
Találozás 8.50 órakor a Széll Kálmán téren, az 
óra alatt
október 14., vasárnap
1. Nagykovácsi–Ilona-lak–Anna Vadászház–
Nagykovácsi. Találkozó: 9.00 órakor, Széll 
Kálmán tér, metrókijárat. Túravezető: Méri 
Sándorné (CAOLA) 06/30/549-8457
2. Budai-hegység (könnyű túra). Túravezető: 
Csatári Anita. Találkozás 10 órakor a Kolossy 
téren az autóbusz-végállomásnál.

Beküldési 
határidő: a meg- 
jelenést követő 

hét keddje. Cím: 
1118 Bp., Csíki-

hegyek u. 13. 

Zelk Zoltán: Néma film 
c. költeményéből idézünk két sort.
vízszintes: 1. Az idézet első sora (P, k, Z, G). 13. Előkelő. 14. Közép-amerikai or-
szág. 15. ŐLÜ. 16. Testnedvvel bevont. 18. Após, tájszóval. 19. Fortély. 20. Nitrogén 
és alumínium vegyjele. 21. Széchenyi István. 22. Nádor a 13. században (MIZSE). 
23. Esztendő. 25. Védőeszköz a kézi tusában. 27. … canem! Óvakodj a kutyától! 28. 
Csehországi részlet! 30. Kálium és ruténium vegyjele. 31. Lehel névváltozata. 32. Pa-
sas, angolul (GUY). 34. Petőfi Sándor édesanyja (Mária). 36. Jó tulajdonság. 39. Som 
Lajos. 40. Átalvető. 42. Rövidítés régi címzésekben. 43. Pontokból és vonásokból álló 
jelrendszer. 45. Germánium vegyjele. 46. A konyhában ténykedik. 49. Hosszú ideig. 
50. Vissza: igen öreg. 52. Szomorú. 53. Három, olaszul. 55. Régi méltóság. 56. Lo-
csolócső. 58. Puccini operája. 60. Romhány határai! 61. Égtáj. 63. Nagy Konstantin 
szülőhelye. 64. Földművelő eszköz. 67. Cselekedet. 68. Angol segédige. 69. Éttermi 
felszolgáló. 71. Baszk szeparatista szervezet. 72. Börtönbe zárat. 74. Színész (Attila).
függőleges: 1. Angliai megye. 2. Hasonlító szó. 3. Kúszónövény. 4. Vendéglői olvas-
mány. 5. Osztrák, portugál és svéd autójel. 6. Éneklő szócska. 7. Édeskömény. 8. 24 
órai. 9. … Sumac, a perui csalogány. 10. Toka egynemű betűi. 11. Határvárosunk. 12. 
Nagytermetű. 17. Forma. 19. Római 104. 21. Nagyon piszkos. 22. Liszt szülőhelye! 
23. Az idézet második sora (y, k, Í, G). 24. Pest megyei község. 26. JRI. 27. Finis. 
29. Magához von. 31. Vasas szakma. 33. Kutyafajta. 35. Számosság része! 37. Szín-
padi poén. 38. Tisztít. 41. Tréfás fej. 44. … Roy, Walter Scott műve. 47. Halkan mond. 
48. Átírás egynemű betűi. 51. Bútor. 54. Ételízesítő. 57. Régi tömegmérték. 58. 
Írófolyadék. 59. Kipling farkasvezére. 62. Balog. 63. Hiszékeny. 65. Kikerül. 
66. Lop. 68. Klór és ittrium vegyjele. 69. Főpap Sámuel próféta ifjúkorá-

ban. 70. Ne-
tán közé-
pen! 72. Az 
alaphang-
sor 3. és 5. 
hangja. 73. 
Ego.
b e k ü l d e n d ő : 
vízsz. 1. és függ. 23.
a 18. szám rejtvényének 
megfejtése: „Szívemre 
csend száll, hallgatok, 
és alázattal hajtom le fe-
jem”. nyertes: Könyves 
Istvánné, Hídvég u. nye-
remény: könyvjutalom, 
mely a tévé szerkesztő-
ségében (Csíki-hegyek u. 
13.) vehető át.
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1. A TÉTÉNYI úton lezárták a Bartók Béla 
út felé vezető útpályát a kórháztól a Halmi 
utcáig távfűtővezeték építése miatt. A for-
galmat a másik útpályára terelték át, ahol 
irányonként egy sávban lehet haladni. 

 A HALMI utcában, a Tétényi út és az Er-
csi út között is korlátozásokra számítsa-
nak.

2. A BALATONI úton (7-es főút) az Egérút 
feletti hidat felújítják, ezért sávelhúzásra 
és útszűkületre kell számítani. A befelé 

1.

2.

3.

4.

Téli átvizsgálási akció 3990 Forintért!
Az akció 2012. december 31-ig érvényes!

vezető oldalon dolgoznak, illetve ezzel egy 
időben a kerékpárút feletti hidat is renoválják.

3. A KAMARAERDEI utat felújítják a Dózsa 
György út és a városhatár között, ezért korlá-
tozásokra, esetenként jelzőőrös irányításra is 
kell számítani. A 87-es buszok Kamaraerdei 
út és Dűlő utca megállóit áthelyezték.

4. A KANIZSAI utcát szakaszosan lezárták a 
Fadrusz utcától a Bukarest utcáig, mert fel-
újítják a csatornát. A munkaterület mellett ti-
los a parkolás.

• Szeptember 29-én, szombaton tartják az 
„Előzd meg a fogaskerekűt!” rendezvényt a 
Szent János Kórház és a Széchenyi-hegy kö-
zött. Szakaszosan és időszakosan lezárják a 
kórház parkoló–Diós árok–Béla király út–Is-
tenhegyi út–Költő utca–Diana utca–Karthau-
zi utca–Agancs utca–Rege utca–Széchenyi-
hegy Fogaskerekű végállomás útvonalat 8–15 
óra között.

Hetednapi adventista egyház 
Újbudai Gyülekezet
(Szüret utca 19.)
Rendszeres istentiszteleti alkalmak: 
szombatonként: 9.30–10.30 Bibliata-
nulmányozás, 11.00–12.00 Istentisztelet
budai baptista Gyülekezet 
(Alsóhegy u. 38.)
Imaóra vasárnap 9.15. Istentisztelet 
vasárnap 10.00 és 17.00 (a hónap 3. 
vasárnap délutanján a Kamaerdei Szo-
ciális Otthonban tartunk istentiszteletet 
16.00-tól). Bibliaóra csütörtök 18.30. 
Ifjúsági alkalom péntek 18.00
budai Ciszterci szent imre-templom
Hétfőtől szombatig: 08.00, 18.00
Vasárnap, ünnepnap: 08.00, 09.00, 
11.00, 18.00, 21.00
Minden csütörtökön: 18.30 Szentség-
imádás, minden reggel 07.50 Irgalmas-
ság olvasó.
egyetemi és főiskolai lelkészség
(Magyar tudósok krt. 1.)
Szentmise: vasárnap 19 órakor, illetve 
csütörtökön 17.30-kor a Magyar Szen-
tek plébániatemplomban.
Gazdagréti református Gyülekezet
(Rétköz utca 41.)
Vasárnap 10 órától és 18 órától isten-
tisztelet. Szeptember 19. és október 24. 
között, szerdánként 18.30 házaskurzus. 
Szeptember 26. 19.00 órakor Alpha ün-
nepi vacsora.
kelenföldi evangélikus Gyülekezet
(Bocskai út. 10.)
Alkalmak: vasárnap 8.00 és 10.30 úrva-
csora, 18.00 Vespera.
budapest-kelenföldi református 
egyházközség
Istentisztelet vasárnap 9.00 és 10.30. 
12.00-ig konfirmáció előkészítő. Szer-
da 18.30 gyülekezeti bibliaóra, péntek 
18.00 asszonyóra.
magyar szentek temploma
Szentmise: hétfő 17.30, kedd 7.00, szer-
da 7.00, csütörtök 17.30 (egyetemisták 
miséje), péntek 7.00, szombat 18.30, 
vasárnap 9.00; 11.30
Október 6-án lesz templomunkban a 
Caritas Hungarica díj átadása délelőtt 9 
órától.
szent Gellért-plébánia 
(Bartók Béla út 149.)
Őrmezői Közösségi Ház 
(Cirmos u. 8.) vasárnap 8.00, Szent 
Gellért-templom (Bartók Béla út 149.) 
hétfőtól péntekig 7 és 17 óra, szombat 
7 és 18 óra, vasárnap 9 óra gyermek-
mise, 11 óra nagymise, 18 óra ifjúsági 
mise. „Gyógyító szeretet a gyászban” 
gyászfeldolgozó csoport: minden hónap 
1. hétfőjén 18.00–19.30 (október 1. és 
november 5.)

MISEREND
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LAKÁS, INGATLAN
maros utCai (XII.), 135 nm-es, nagypolgári la-
kásomat kisebbre cserélném értékegyeztetéssel, vagy 
eladnám. adrienne_nagy@hotmail.com, 06/70/361-
8262.
kiadó vagy eladó lakásokat és házakat keresünk! 
Albérletpont az ingatlanok bérbeadásának és értéke-
sítésének szakértője! Kiss Mónika, vezetőreferens 
06/20/290-8960, 351-9578, www.alberletpont.hu
baranyai utcában, 7. emeleten két egybenyitott, 
97 nm-es lakás (3 szoba + 2 félszoba) 2 fürdőszobával 
eladó. 06/30/311-3549.
aGárdi házam cserélem budai lakásra. 06/30/275-
6177.
Xi., sopron–Nádorliget utca között épülő társas-
házban lakások leköthetők. 06/30/251-4000.
Xi., neszmélyi úton eladó 1989-ben épült társas-
házban 52 nm-es, teljes körűen és igényesen felújított 
lakás. 20,9 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., őRMeZőn eladó új építésű, 130 nm-es, 5 szo-
bás sorház 300 nm-es kerttel. 47 M Ft. 06/30/251-
4000.

BÉRLEMÉNY

keresek kiadó lakást minimum egy évre. 
06/30/729-7546.
15–20 nm-es helyiséget, garázst, raktárt bérelnék a 
XI., XXII. kerületben, esetleg Budaörsön rádiógyűj-
teményem és alkatrészek elhelyezésére. 06/20/318-
7340.

GARÁZS
a bártFai utcában teremgarázs-beállóhely bérbe-
adó, tel.: 06/20/942-6777.

OKTATÁS
matematika szaktanár felkészítést, felzárkózta-
tást vállal. 06/30/479-7247.
matematika-, fizikatanítás Önnél! 06/20/959-
0134.
rajziskola felnőtteknek tudásszinttől függően, 
kis létszámú csoportokban. 06/20/555-6501.
anGoltanár nyelvvizsgára-érettségire fel-
készít, kezdőket korrepetál a körtérnél. 386-2382, 
06/20/546-8963.
matematika felzárkózástól a versenyszintig. 
Tel.: 204-5510 vagy 06/30/566-9288.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás. 06/70/647-2243.
SZÁMÍtÓGéPeS alapismeretek időseknek, háznál. 
Türelemmel és referenciával. Dóra: 06/30/735-7313.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS  
villanyszerelés azonnal hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József mester. ELMŰ-
minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
DuGulÁSelHÁRÍtÁS azonnal! XI. kerületi 
gyorsszolgálat. 228-6193, 06/30/921-0948.
DuGulÁSelHÁRÍtÁS falbontás nélkül, víz-, gáz-, 

központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
GÁZ-, vÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
vÍZ-, fŰtéSSZeReléS, burkolás, felújítás, ázá-
sok megszüntetése, készülékek javítása garanciával. 
Balázs János épületgépész technikus. 362-4050, 
06/20/917-0697.
villany- és bojlerszerelés. 310-4018, 06/20/915-
2678.
FiGe z. regisztrált gázszerelő vállal víz-, gáz-, fűtés-
szerelést, tervezést, kivitelezést, műhely: Fadrusz u. 
26/B. 365-8302, 06/30/9660-542.
vIllAnySZeRelő 11. k. villanyszerelo11.5mp.eu
vÍZveZeték-SZeReléS, vízóraszerelés! 
06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
ÜveGezés háznál is, biztosításra is. 310-4116, 
06/30/281-1457.
ReDőny, szúnyogháló szerelése, javítása. 1 db is ! 
06/20/986-3044.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MOSÓGéPjAvÍtÁS garanciával, hétvégén is. 
06/20/288-5148.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
tévéjAvÍtÁS azonnal, helyszínen, garanciával. 
06/20/542-3529.
SZÁMÍtÓGéP-jAvÍtÁS, telepítés, vírusirtás. In-
gyenes kiszállással. 06/30/857-2653.
SZÁMÍtÓGéPSZeRvIZ mérnök kollégákkal. 
Kedvező árakkal, kiszállás díjtalan. Hívjon bizalom-
mal: 06/21/252-5440.

SZOLGÁLTATÁS
FakiváGás, szállítással is. 06/20/485-6547, Ko-
vács Sándor.
költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás. 403-
9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
költöztetés, fuvarozás! Gyors ügyintézéssel, 
precíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 
10% hétvégi kedvezmény. T.: 06/70/2144-235, 280-
2542.
társasHázkezelés, www.aktivhazkezelo.hu, 
mobil: 06/30/990-7694.
lAkÁSfelÚjÍtÁS! 202-2505, 06/30/251-3800.
kertGondozás, háztakarítás, fakivágás lélek-
kel, nyugdíjasnak kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
lAPOS tetők szigetelése, bádogozás garanciával. 
2046-793, 06/20/934-6993.
ReDőnyÖSMunkÁk 06/20/219-3061.
kárpitos 06/20/629-1151.
léPCSőHÁZ-tAkARÍtÁSt, kertgondozást, per-
metezést vállalok vidéken is. 06/30/682-4431.
FérFiöltönyök, kabátok, női kosztümök, ru-
hák készítése, javítása, alakítása a XI. ker., Kanizsai 
u. 29. alatt. Tel.: 06/70/329-0678, 424-0193.
ReDőnySZeReléS, -javítás, gurtnicsere. 
06/20/321-0601.

szobaFestés, mázolás, tapétázás garanciával. 
285-2882, 06/30/878-8977.
lakásteXtil! Függönyök, asztalneműk, sző-
nyegek, konyhai eszközök, ágyneműk. Tétényi út 63. 
06/70/429-4506.
ReDőnyÖS műhelyből: szúnyogháló-reluxa-
roletta-napellenző! Gyártás-javítás. 370-4932.
szobaFestés, mázolás, tapétázás, parkettázás. 
06/20/967-2221.
tetőfeDéSt, bádogozást, kőművesmunkát azon-
nali kezdéssel, garanciával vállalok. 10% kedvez-
mény. 291-5966, 06/30/458-6231.
járólapozást, csempézést vállalok. 06/30/227-
9616.
bébiszitter éjjel-nappal, hétvégén is autóval, re-
ferenciával. 06/20/518-8251.
lAkÁSfelÚjÍtÁS, átalakítás megbízható kerületi 
kőművestől, 40 éves tapasztalat, garantált minőség. 
226-2676, 06/20/542-0290.
bádoG, pala, cserép tetőszigetelés javítása 1986 óta 
budai kisiparos. 249-2664, 06/20/944-9015. 
ajtó-, ablak-, zárjavítás, asztalosmunkák. Tel.: 
06/70/262-8598.
konténeres sittszállítás. 06/20/464-6233.
zárszerelés, zárjavítás, megbízható mérnök. 
06/30/863-7680.

RÉGISÉG
40. HázassáGi évfordulóra Mednyánszky Lász-
ló-, Scheiber Hugó-festményt vásárolnék. 06/30/303-
6940.
kÍnAI bélyeget, papírtekercset és régiséget keresek. 
06/20/324-2999.
készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüstöt, brili-
áns ékszereket, festményeket, órákat. Arany: 6800–10 
000 Ft, ezüst: 150–300 Ft. VII., Wesselényi u. 19., 
tel.: 317-9938; XIII., Hollán E. u. 4., tel.: 350–4308; 
II., Margit krt. 51–53., tel.: 316-3651. Tekintse meg 
interneten a Louis Galériát.

GONDOZÁS
IDőSGOnDOZÁS: Szent Anna Otthonápolási Szol-
gálat. 06/30/238-9003.

TÁRSKERESÉS
ez nem internet, ez valóság! Diszkrét, fényké-
pes társközvetítő iroda! 06/30/217-5151.

KÖNYVEK
ÜGyvéd, orvos, pap, tanár és mérnök könyvhagya-
tékát antikváriumunk szívesen megvásárolja. Ingye-
nes kiszállás, korrekt árak, 40 év szakmai tapasztalat. 
Tel.: 06/1/787-9282, +36/30/877-1460.
antikvárium vásárol régi és új kiadású könyve-
ket, könyvtárakat azonnali ingyenes kiszállással. Tel.: 
06/30/742-4558.
meGunt, kidobásra szánt könyveit boldogan el-
szállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

APRÓHIRDETÉS

IMPRESSZUM

Étkezési jegyeket elfogadunk!

w w w . t r o f e a g r i l l . c o m

1117 Budapest, 
Hauszmann A. 

és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti, 
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ÉTELKISZÁLLÍTÁSÉTELKISZÁLLÍTÁS
Rendelést felveszünk a hét minden napján  
10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,  
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a 

www.trofeaonline.com-on.
Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.

(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

w w w . t r o f e a g r i l l . c o mWWW.TROFEAGRILL.COM

1117 Budapest, Hauszmann A. 
és Szerémi út sarka

Asztalfoglalás: 
(061) 481 3000
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RECEPT

www.danubiushotels.hu/zoldnap

Élj környezettudatosan,

pihenj zöldben!

Várjuk Önt is családjával 
a zöldbe egy ismeretterjesztő 
és szórakoztató vasárnapi 
időtöltésre!

Danubius 
Családi Zöld Nap
a Feneketlen-tónál
 

2012. október 7. 
vasárnap 
10.00 - 17.00 óra

1790 Ft
3-12 éves korig 

1190 Ft

Rubin_hirdetes_142x103mm_UJBUDA_UJ_OL.indd   1 18/09/2012   12:44

Itt az ősz, itt a szüret! – szőlős pohárkrém
Továbbra is várjuk saját receptjeiket, melyeket szívesen megosz-
tanának velünk és az olvasókkal. E-mail címünk: media@ujbuda.
hu, postacímünk: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13.
Hozzávalók:
• 3–4 dl szűrt, fehérszőlőből készült must
• 2–3 lap zselatin
• 2 egész tojás
• 1 vaníliarúd
• 6–8 dkg cukor
• 250 g mascarpone (natúr krémsajt)
• 5 dkg apróra vágott szőlő
elkészítés:
Vegyünk 3–4 dl tisztára szűrt, szép, illatos fehérszőlőlevéből 
nyert mustot. A két-három lap zselatint beáztatjuk, ha megpuhult, 
jól kinyomkodjuk, majd együtt a musttal lassan addig melegítjük, 

amíg a zselatin feloldódik. Egy pohár aljára teszünk belőle, aztán 
a hűtőbe tesszük dermedni. Közben két egész tojást, egy vaní-
liarúd kikapart belsejét, 6–8 deka cukrot 
elkeverünk, míg fehéredni nem kezd, 
ezután beleteszünk egy negyedkiló-
nyi mascarponét vagy natúr krém-
sajtot, majd 5 deka apróra kockázott 
szőlőt. A tetejét szintén szőlő-
vel díszítjük, és bevonjuk egy 
nagyon vékony réteg zse-
lével. Tálalásig hűtőbe tesz-
szük dermedni. Egyszerű, 
jó előre elkészíthető, és 
nagyon különleges őszi 
csemege.

A) Hungária
B) Rolling Stones
C) Beatles
A helyes megfejtést beküldők között egy páros belé-
pőt sorsolunk ki a szeptember 29-ei Hobó Klub elő-
adásra. A válaszokat a jatek@ujbudamedia.hu emailcímre 
várjuk 2012. szeptember 28-ig.

ÚJBUDA - TOTÓ

Melyik együttes 50. jubileumára emlékezik Hobó műso-
ra a Fonó Budai Zeneházban?

a déli pályaudvarnál

XII. Nagyenyed utca 11.

Tel.: 06 70 367-8048

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

BUDAI
MINTABOLT
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HELYI ÉRTÉK

KÖZÖS

Emléktábla
minden hétfőn 

19.00-kor

Helyi érték –
lokálpatrióta 
műsor hétfőn 

19.15-kor

Új lakóink – babafotók
Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült 
elbűvölő fényképeket. 
A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13–15. 
címre, vagy elektronikus formában, a media@ujbuda.hu e-mail 
címre várjuk.

ács bence a Szent-
imre Kórházban 
született 2011. 06. 
05-én. Nagyon ba-
rátságos, mosolygós, 
tündéri kisfiú.

bendegúz 2012. 
05. 05-én született.
Egy gyönyörű 
angyalka kisfiúval 
bővült Újbuda. Szeghy emő-

ke zsuzsanna 
2012. augusztus 
17-én látta meg 
a napvilágot. 
Nagyon szeret 
a Ménesi úton 
sétálni, közben 
nagyokat szun-
dítani.
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Alma Galéria a Grosics
sportsuliban
Ki gondolná, hogy a sporttagozatos, Grosics Gyula nevét viselő általános iskola erős a művé-
szetek terén is, pedig a Gazdagréten található oktatási intézményben már évek óta működik 
az Alma Galéria, amely most Angyal Júlia kiállításával kezdte a tanévet, és néhány hét múlva 
Véghseő Klára festményei kerülnek ki a falakra.

Kiss Mihály igazgató Sereg Istvánné Posch Adrienne 
pedagógust kérte fel a galéria vezetésére, aki 58 éve-
sen került a Grosics iskolába rajzot, technikát, vizuá-
lis kultúrát, művészettörténetet, valamint életvitel és 
háztartás tárgyakat oktatni. A tanárnő számára egyál-
talán nem volt meglepő, hogy galériát is kell vezetnie 
az intézményben, hiszen Adrienne a hazai iskolaga-
lériák ötletének szülőanyja. Az első ilyen típusú ki-
állítótermet 18 évvel ezelőtt nyitotta a a XII. kerületi 
Németvölgyi iskolában.

Sereg Istvánné nem csak oktatási intézményekben 
vezetett galériákat, Demján Sándor megbízásából ő 
szervezte a kiállításokat a WestART Galériában is, 
amely egy nagy budapesti plázában működött. A ta-
nárnő a nyári szünetet Balatonföldváron tölti, de ott 
sem tétlen pihenéssel: a helyi Beatrix Galériába is 
szervezett már számos tárlatot a nyári időszakban.

A festménybecsüs végzettség-
gel is rendelkező tanárnő iga-
zi közösségi ember, aki nem 
csupán a művészetekhez ért. 
Ismer mindenkit, aki fontos 
és számít a művészeti életben, 
ifjú tehetségeket fedez fel és 
biztosít számukra megjelenési 
lehetőséget. Sereg Istvánné a 
kezdetektől fogva lelkes nézője 
és segítője az Újbuda Televízió 
Helyi Érték című műsorának, 
azok közé tartozik, akik ko-
molyan veszik a műsor végén 
elhangzó felhívást, és jobbnál 
jobb témajavaslatokat küld a 

szerkesztőnek, aki ezek közül többet már meg is va-
lósított. 

Számos tanítványából lett elismert 
művész, aki most is szeretettel gon-
dol örökmozgó tanárnőjére, aki 
nemcsak a tudást és a művészetek 
szeretetét adta át neki, ha-
nem a szűnni nem akaró 
lelkesedést és küzdeni vá-
gyást is.

Tiszta szívből kívánjuk 
Posch Adriennek, hogy 
maradjon meg csodálatos 
lendülete, és nagyon kö-
szönjük azt a sok munkát, 
amit eddig tett Újbuda 
művészeiért.

Séta az OTI-telepen
Barangolunk keresztül-kasul Újbudán nap mint nap. Rohanunk 
munkába, vagy épp haza, gyermekért az oviba, iskolába. Száza-
dos épületek előtt megyünk el, és sokszor eszünkbe sem jut, hogy 
mindannak, ami körbevesz – mint az épített környezet – sajátos 
lélektana, története van. Nemcsak épületekről van szó, amelyek 
a történelem viharai után ránk maradtak felújítva vagy romosabb 

állapotban, hanem sorsok, történetek lapulnak a falak, téglák, 
omladozó vakolatok mögött. Az elrejtett, vagy 
csak észrevétlen, felfedezés nélkül maradt múltat, 

a személyeset, a megéltet kutatja műso-
runk kincskeresése, melyben tovább-
ra is kérjük és várjuk segítségüket. 
(emlektabla@ujbudamedia.hu)

Szeptemberi adásunk az 1929-ben 
épült egyszintes sorházakból álló 
OTI-telep – avagy tisztviselőtelep, 
amely a Fegyvernek utca–Építész 
utca–Karcag utca–Vegyész utca által 
határolt területen található – történeté-
nek néhány mozzanatát villantotta fel 

Farkas Krisztina önkormányzati képvi-
selő és helytörténész segítségével. Kriszti-

na kutatásainak és portréinak hála kopogtatás nélkül léphettünk be 
Albertfalva egy jellegzetes részének múltbéli hétköznapjaiba.
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