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Veresné Krajcár Izabella szerencsésnek vallja magát, mert
személyére szabott feladatokat
kapott, és vállalt.

A Szent István-bazilikánál tartott ünnepségen idén is részt
vettek László atya vezetésével a
gazdagréti hívek.

Mi történt Újbudán az elmúlt
négy évben az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában és a szociális területen...

interjúnk a 3. oldalon

beszámoló a 12. oldalon

összeállításunk a 6-7. oldalon

Leszakadt vezetékek, kidőlt fák, aláhulló tetőcserepek

A munkákat reggel 6 és este 10 óra között végezhetik

Vihar pusztított Újbudán

Metróépítés döccenőkkel

Lapzártánkig öt halottja és közel
háromszáz sebesültje van Budapesten
az augusztus 20-án este kitört orkánerejű viharnak. A természeti csapás a
tragikus események mellett jelentős
károkat okozott Újbudán is.

Már az ünnepi tűzijáték is döcögős lett,
néhol megszakadt, közben emberek százezrei próbáltak biztonságos menedéket
találni a hirtelen lezúduló eső és az olykor
százhúsz kilométeres sebességű szél elől.
A mentők, a rendőrség és a polgári véde-

Mint azt az Újbudán élők tapasztalhatják, elkezdődött a Móricz Zsigmond
körtéri és a Bocskai úti metróállomás
építése. Ahogy az a nagyszabású munkák indulásakor lenni szokott, akadtak
gondok. Riporterünk türelmetlenséget és tájékozatlanságot, tudósítónk
gáz nélkül maradt lakásokat, lezárt
utcákat talált – de gyors önkormányzati segítséget és intézkedést is.

lem szakemberei mellett a közműcégek
munkatársai is részt vettek a mentésben,
segítségnyújtásban és a kárelhárításban.
A tűzoltóság percnyi szünet nélkül
dolgozott, a fővárosban több ezer segélykérő hívást fogadtak. folytatás a 3. oldalon

Révész Marianna

Először a burkolatot szedik fel a munkások: az aszfaltot, a villamossíneket és a
járdákat. A légkalapácsok igen erős zajjal
dolgoznak, a beruházó azonban azt ígéri,
hogy ezt követően már csendesebb lesz a
munka. A DBR Metró Projektigazgatóság
munkatársa szerint a réselőgépek, amelyek az állomások oldalfalait betonozzák
majd a felszínről, már jóval halkabbak
lesznek. Ezek már dolgoznak a Tétényi
úton, a Bocskai útnál heteken belül megkezdik a munkát, a körtéren viszont csak
később, mert itt még nem fejeződött be
a közművek áthelyezése – közölte a DBR
Metró illetékese, hozzátéve, hogy reggel 6
és este 10 óra között dolgoznak majd, erre
kaptak engedélyt a hatóságoktól.
A lezárás több problémát is okozott
a környéken, ezeket az önkormányzat

az egyetlen kerületi tulajdonú épületben
megkezdte a cserét, a többi lakóépületnek
pedig felajánlotta, ha pályázatot adnak be,
a költségek 40 százalékát az önkormányzat állja. Négy társasház már meg is nyerte
a pénzt, három közösség pályázatára még
vártak lapzártakor.
A Fehérvári út lezárása problémát
okozott a Kanizsai utcában is. Itt ugyanis úgy kezdték el a palánkok felállítását a
Fehérvári úti torkolatnál, hogy a Kanizsai
utca túlsó vége a Fadrusz utcánál – gáz- és
csatornaépítés miatt – szintén le volt zárva, így egyik irányból sem lehetett volna
behajtani a szakaszra. A kivitelező egyelőre – a lakossági panaszok miatt – nem
kerítette el az utcát a Fehérvári útnál. Így
is volt némi zavar: a szemetet nem szállították el a hét elején, de a hét közepén már
eljutott a kukásautó az utcába. A DBR
Metró azt ígéri, hogy lapunk megjelenésének hetében befejezik az építkezést a
Fadrusz utca és a Kanizsai utca torkolatában, így attól kezdve a Bukarest utca felől
lehet majd behajtani a Kanizsai utcába.
A Fehérvári úti rendelőt az építkezések ideje alatt is el lehet érni tömegközlekedéssel és autóval is. A Bocskai útról a
piac mellett lehet begyalogolni, valamint
a 3-as és az 53-as buszok végállomása is

A Himfy utca 6. szám alatti ház ablakát talán megóvta a redőny

Az önkormányzat segítséget nyújt a rászorulóknak

Révész Marianna

Sokba kerül az iskolatáska

A Garamszegi család nebulói ismerkednek az idei tanszerekkel

Az iskolakezdés nemcsak a gyerekekre
ró nagy terheket – korán kelés, fegyelem, figyelem –, hanem a szülőkre is,
hiszen nem kevés pénzbe kerül megvenni minden szükséges tankönyvet,
füzetet, egyéb tanszereket. Ha több
iskoláskorú gyermek is van a családban, az elég sok háztartás átmeneti
csődjéhez vezet.
Egy első osztályos nebuló tankönyvcsomagja hét-nyolcezer forintba kerül, egy
átlagos nyolcadikosnak pedig tizenhattizennyolcezer forintba kerül csak a tankönyve, ehhez jön még főleg a kicsiknél
a többi felszerelés: írószerek, táska, telitöltött tornazsák és egyéb kellékek, újabb

10-20 ezer forinttal „könnyítve” meg a
családi kasszát.
Szerencsére van segítség, tudtuk meg
Győrffyné Molnár Ilonától, a kerületi önkormányzat Humánszolgálati Igazgatóságának vezetőjétől. Ingyenes tankönyvet
törvény alapján kell biztosítani azoknak
a nappali oktatásban részt vevő tanulóknak, akik tartósan betegek, sajátos nevelési igényűek, három- vagy többgyermekes családban élnek, egyedülálló szülő
neveli őket, esetleg már nagykorúak, és
saját jogon családi pótlékra jogosultak
vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Őket alanyi jogon
illeti meg az ingyenes tankönyv. Az iskolák ezen kívül további kedvezményeket

állapíthatnak meg, erről közvetlenül náluk célszerű tájékozódni. A kedvezmény
igénybevételéhez az oktatási intézmény
felé írásban kell igazolni a szülőnek, hogy
jogosult a kedvezményre (pl. családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot igazoló határozat másolata,
orvosi igazolás, szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye).
Az ingyenes tankönyvellátáshoz állami normatív támogatást biztosít a központi költségvetés, amelynek azonban a
rendje és mértéke idén változott, a korábbi 2400 forint támogatás helyett egységesen 10 ezer forintra.
Azoknak az elsősöknek, akiknek
nem jár alanyi jogon ingyen tankönyv, a
XI. kerületi önkormányzat saját forrásból biztosítja az általa fenntartott oktatási
intézményekben az ingyen tankönyvet,
valamint a normatív kedvezményen felül
– az iskola javaslata alapján – további
kedvezményes tankönyvvásárlás anyagi
fedezetét a rászoruló tanulók részére. Már
a tavalyi tanévben is volt a kerületben
nem egy olyan oktatási intézmény, ahol
jelentős önkormányzati saját forrást kellett biztosítani a normatív kedvezményre
jogosultak ingyenes tankönyvellátásához
is, mert az összes állami támogatás nem
bizonyult elegendőnek erre a célra.
A felszerelés beszerzése a tanév kezdetének gondja, sokaknak viszont egész évben nehézséget okoz még a tízórai vagy az
ebéd is. Nekik jelent segítséget a törvény
által biztosított ingyenes gyermekétkezés.
Ez azoknak a bölcsődés, óvodás és alsó tagozatos gyermekeknek jár, akik gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
folytatás a 4. oldalon

Újbuda belvárosának új közlekedési rendje az elkövetkező egy évben

metróbiztosa, a beruházó és a kivitelező
együtt próbálják megoldani. A Fehérvári
út Bocskai úti torkolata közelében nyolc
házban lapzártánkkor nem volt gázszolgáltatás. A közműkiváltáskor ugyanis a
Fővárosi Gázművek új vezetékeket épített, majd a visszakötés előtt nyomáspróbát végeztek. Ekkor derült ki, hogy a
házak rendszere – amely a lakók, illetve
az önkormányzat tulajdona – nem bírja
a nyomást (tömítetlenség lépett fel), ami
pedig veszélyes. A Gázművek ezért nem
kötötte vissza az épületeket a rendszerbe.
Az önkormányzat gyorsan intézkedett:

Megújul a Szabadság híd
A 4-es metró megépülte után sem
szűnik meg a villamosközlekedés a
Szabadság hídon és a Kiskörúton. A
patinás híd felújítása 2007 januárjában kezdődik meg, kapcsolódva a 4-es
metró Fővám téri megállójának építéséhez. A munka másfél évig tart teljes
hídlezárás mellett, és közel ötmilliárd
forintba kerül. A leendő kivitelezőt
nyílt közbeszerzési eljáráson választja
ki a beruházó közlekedési vállalat.

a közelben, a Siroki utcában van (itt fordult be régen a 6-os villamos a Karinthy
Frigyes útról). A 18-47-es villamospótló
busz Móricz Zsigmond téri végállomása
már messzebb van, de innen is el lehet
gyalogolni. A 18A, a 41-es és a 47-es villamos ideiglenes végállomása a Dombóvári
útnál van, ahonnan a lezárt terület mellett
lehet besétálni a Bocskai útig. Kocsival az
Október huszonharmadika utcából, valamint a Bartók Béla út felől a Vásárhelyi
Pál utcán és a Szabolcska Mihály utcán
keresztül lehet elérni a rendelőt.
(gp)

Elmarad az újbudai
tűzijáték
Idén nem lesz tűzijáték a szeptember
2–3-án megrendezendő feneketlen-tavi családi hétvégén, a Tóparti Újbuda
Partyn. Függetlenül attól, hogy az augusztus 20-i tragédiáért csak az időjárás felelős, vagy emberi mulasztás is
történt, Molnár Gyula polgármester
kegyeleti okokból nem tartja illendőnek a tűzijáték megtartását. A rendezvény többi programja változatlan.
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Az első napokban tanácstalanság és mérgelődés a Móricz Zsigmond körtéren

rület: 1114 Bartók Béla út 19. (bejárat
a Mészöly u. felől). Tel.: 466-6235.
Az MSZP kerületi irodája és a 16. választókerület választási irodája: 1119
Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806, 2042805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30,
pénteken 10-14 óráig. 17. választókerület: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711;
hétfőn és csütörtökön 16-19 óráig.

Újbudának jutott az év
legnagyobb útlezárása
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

Nyitva tartás: Hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán 14-18, csütörtökön 1418, pénteken 9-13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 16-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénteken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324

Az emberek építkezések miatti első
reakcióit látva kiderült: több járókelőnek is jókora bosszúságot okozott,
hogy nem mindig egyszerű megtalálni, melyik járat honnan indul. Mások
azért panaszkodtak, mert a lezárások
miatt – a különféle „útakadályok”
kerülgetésével – sokkal többet kell
gyalogolniuk, mint eddig. Megint
mások azt hangoztatták: a változások
életbe léptetése előtt (sic!) senki sem
tájékoztatta őket.
Aki Kelenföld felől igyekszik a körtér felé,
annak viszonylag egyszerű a dolga: mind
a 19-es, mind a 49-es villamos teljes vonalán jár, így legfeljebb amiatt csodálkozhat
a Kosztolányi Dezső tér környékén, mitől
nőtt meg ennyire a forgalom, s mit keresnek erre a 18-as és a 118-as villamosok,
meg a megszokottnál is több busz?
Aki Budafok felől szeretné megközelíteni a körteret, az már jóval nagyobb meglepetésben részesül: Albertfalva kitérőtől
ugyanis egyetlen villamos sem megy tovább. A „síndöcögények” helyett a 18-47V,
illetve a 41V jelzésű pótlóbuszok járnak.
– Nem elég, hogy a 18-as csak negyedóránként jár, most még ez is… – morgolódik egy fiatalasszony, miközben két kisgyermeket vezetve felkászálódik a 18-47es pótlóbuszra. Két utas is mozdul, hogy
átadja a helyét; s miközben mind beljebb
kúszunk a Fehérvári úton, a szabad ülőhelyek elfogynak, s az állóhelyek száma is
rohamos tempóban apad…
A Fővárosi Művelődési Háznál két
középkorú férfi nyomul fel: egyikük nagydarab, a másik vékony termetű, szemüveges. Mindketten munkaruhát viselnek, s a
nagyobb termetű szembeötlően ideges:
– Na végre! De ha most a pusztában
fogunk kolbászolni, felrobbanok! – har-

a villamosok, aki Budafok felé utazna,
annak kifelé is a 18-47V jelzésű autóbuszt
kell használnia.
De hol is lehet felszállni rá? Az Ikarus, amelyről épp az imént küzdöttük le
magunkat, meredek ívben visszafordul,
áthajt a síneken, s a túloldalon begördül a
Spar áruház előtti megállóba – s ezzel el is
dőlt a kérdés: hát ott, ahol a Kelenföld felé
tartó 7-es buszra is! A probléma ily módon megoldódott, legalábbis a Bartók Béla
út páratlan oldalán.
A páros oldalon, a szobor előtt már
nem ilyen egyszerű a helyzet: a 7-es busz
megállója ugyanis eltűnt eddigi helyéről!
Így azok, akik még nem tapasztalták ki az
új „berendezkedést”, jobb híján a kihelyezett tájékoztatókat nézik. Azokon ugyan
nagyjából szerepel, hogy mely járatokat
érintik a változások, épp csak azt lehet
nehezen kibogarászni belőlük, hogy az
áttelepített megállók pontosan merre találhatók.
– Na, megvan? – kérdi egy öregúr a
tábla előtt álldogáló, hunyorogva böngésző asszonyától. Az megrázza a fejét.
– Ha elindulunk, már rég megtaláltuk volna. Ehelyett itt veszteglünk vagy
öt perce! – jegyzi meg az öregember, s a
közelben posztoló rendőrök felé indul. Az
egyik éppen egy ápolatlan alakot igazoltat,
a másik udvariasan végighallgatja az öreg
kérdéseit, csak utána vonja meg a vállát.
– Nézze meg a kiírásokat! – tanácsolja, mire az öreg halk kacajt hallat, s gyorsan elfordul.
– Erről bezzeg nem szóltak előzőleg!
Nem magyarázták el normálisan! – morogja az asszonynak, miután visszatért
hozzá, majd egymásba karolnak, s elindulnak a maguk dolga után.
Némi terepszemle után aztán kiderül:
a Szent Gellért tér irányába tartó 7-es

MSZP JOGSEGÉLY

kisvártatva palánksornak adja át a helyét.
A farostlemezeken egyelőre csak egy söröző felé irányító, hosszú, vörös nyíl díszeleg – építkezés ide, építkezés oda, nem
árt tudni, hogy nem csak kenyérrel él az
ember, ugye –, ám a járókelők nem sokat
törődnek vele: leginkább az foglalkoztatja
őket, hol nyílik átjáró az egybefüggő falfelületen. Némi indulattal veszik tudomásul, hogy csak a sarkon túl.
– Fenébe, hogy ilyen hosszan kell
visszajönni! – morogja hangosan egy aszszony.
– Nem kell eltéveszteni az utat! –
mondja derűsen a mellette lépdelő férfi.
– Vagy ki kellene írni, hol lehet átkelni a
téren! – vág vissza az asszony.
S a palánkot megkerülve, a síneken átlábalva megpillantjuk a József Attila Gimnáziumot. Az épület egyelőre csendes,
előtte sincs mozgás – ahogy a rendelőintézet kapujában sincs. Igaz, talán nincs
is, aki mozgolódna: a rendelő előtti buszmegállót megszüntették, így a betegeknek
vagy saját lábukon kell érkezniük, vagy
mentőautóval, esetleg taxival. Ezek a járművek is csak célforgalomként hajthatnak
be a lezárt szakaszra; dolguk végeztével a
sofőrök egy határozott, a forgalomterelő betongöbökön átvezető bal kanyarral
fordulhatnak vissza, a Vásárhelyi Pál utca
magasságában…
A Vásárcsarnokból ekkor három német turista lép ki, s kacarászva indul a
Bocskai úti megálló felé. Ott aztán megtorpannak, s a kihelyezett tájékoztatókat
kezdik tanulmányozni. Csontos arcú,
fehér hajú nénike csatlakozik hozzájuk,
magyarul kérdez tőlük, mire a németek
vihognak, s tovább mennek. A nénike marad, s értetlenül rázza a fejét. Pár perc múlva fehér inget viselő BKV-s lép oda hozzá,
s unott, de udvarias hangon megkérdi,

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll az érdeklődők és rászorulók rendelkezésére
szeptember 6-án, szerdán 17 órától a
Mérnök utca 40. alatti székházában.
MSZP ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési- és vállalkozási tanácsadást tart szeptember
6-án, szerdán 17 órától a Mérnök utca
40. alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását szeptember 5-én,
kedden 16 órakor tartja a Mérnök utca 40-ben. Ennek keretében a résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.
FIDESZ IRODA

A Fidesz XI. kerületi szervezetének
Budafoki út 9-11. alatti irodája ismét
várja az érdeklődőket.
Budai Klub-Galéria: Szeptember 5-én
18 órakor beszélgetés Placid atyával,
házigazda dr. Kupper András. Dr.
Oláh András Sándor ügyvéd szeptember 5-től újra fogad keddenként
15-17 óráig.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, becsületkasszával működő kávézó, konzervatív hetilapok, a Demokrata újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
Információ: 209-3439, 06/20/4711-4972. Nyitva tartás: hétfő-csütörtök
10-18-ig, péntek 11-17-ig.
MDF HÍREK

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16 és 18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a párt XI. kerületi székházában.
(Bartók B. út 61, bejárat a Fadrusz u.
felől). Az Ifjúsági Demokrata Fórum
tiltakozik, és aláírást gyűjt a tandíj
bevezetése ellen. Az ívek aláírhatók az
MDF kerületi székházában.

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL

(A BM működteti, okmányügyintézést is végeznek)
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.3016, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233
ÚJBUDAI POLGÁRŐR
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODA

MIÉP HÍREK

A Független Kisgazdapárt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet
naponta személyesen és a 203-1168-as
számon.

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik. A polgárőrök személyesen vagy a 209-3478-as telefonon
várják a lakossági bejelentéseket.

Révész Marianna

Az Újbuda Humán Szolgáltató
Központ Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Irodája az Etele út 28. földszintjén működik. Bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatává vált,
vagy krízishelyzetben lévő gyermekek
és felnőttek számára készenléti telefonszám működik éjszaka és a hétvégi,
illetve ünnepnapokon. A segélyvonal
száma: 06/30/459-5090.

Hírek
FOGADÓÓRA

A bontókalapácsok gyorsan és hatékonyan dolgoztak a Móricz Zsigmond körtéren

minden hétfőn 16-18 óra között tartja
fogadóóráját a Budafoki út 9-11. alatti
Fidesz irodában.

sogja. A busz ekkor balra kanyarodik, s
végighúz a Sárbogárdi úton. A nagydarab
üvölt, hogy ezt nem hiszi el. A kistermetű
csitítja:
– Hagyd már, ne idegeskedj!
– Hát már hogy a fenébe ne, mikor az
embernek időre kellene mennie, de ilyesmi miatt nem ér oda! – háborog. – De ha
ezek után még ellenőr is jön…
Közben a busz eléri a Kosztolányi
Dezső teret – a nagyhangú bajuszos és
társa itt lekászálódik –, majd kisvártatva
befutunk a körtérre, amely meglehetősen
zűrzavaros képet nyújt. A hajléktalanok
és szórólap-terjesztők a megszokott helyeiken, tehát nem az ő hiányuk okozza a
változást; sokkal inkább az, hogy a levegő
szinte reszket a burkolatot bontó munkagépek zajától – fúrófej kopog, markoló
morog, lapát csikordul –, olykor halvány
porfelhő csap fel; s mert a tér jó részét
lezárták, sem autóval, sem tömegközlekedési eszközzel nem lehet behajtani a
Fehérvári útra. Így csak a körtérig járnak

DR. KUPPER ANDRÁS polgármesterjelölt

DEÁK ANDRÁS (KDNP, SZENTIMREVÁROS
KÉPVISELŐJE) minden kedden 15-17

óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat
Köny ves Kávézóban (Karinthy
Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa,
Téglásy Kristóf (06/20/261-8836) helyettesíti.
HÁGA MÁRIA , Újbud a Cigá ny
Kisebbségi Önkormányzata elnökhelyettese hetente szerdán 9-14.30
óráig és pénteken 9-16 óráig tart fogadóórát az Újbuda Cigány Kisebbségi
Önkormányzat irodájában: XI.,
Petzvál J. u. 42. Telefon: 203-4229,
06/20/203-3832.
AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartási rendje. 15. választóke-

buszra (ahogy a 73-as, a 173-as, a 907-es,
a 908-as, a 941-es és a 973-as járatokra is)
az eddigi helytől körülbelül száz méterre lehet felszállni, a Gomba elé telepített
megállóban. Akinek tehát épp az imént
sikerült leküzdenie magát a villamospótlóról, s a Szent Gellért tér irányába utazna
tovább, már csak a megállóban sűrűsödő
tömegen kell átvágnia, s egy könnyed és
frissítő, alig száz méteres sprintet levágnia, hogy elkapja a 7-est! Soha praktikusabb, a kellemeset a hasznossal összekötő
testmozgást!
S miután felfedező utunkat a tér Bartók Béla út felé eső részén ily módon szerencsésen lezártuk, acélozzuk meg a szívünket, s merészkedjünk át a Fehérvári
út felőli részre is! Itt gyakorlatilag csak a
hatos villamos végállomása maradt meg a
helyén – nyilván azért helyezték át oda néhány héttel ezelőtt, mert a Pizza Hut előtt
még útban lett volna. Az étterem után néhány lépéssel aztán meg is pillanthatjuk a
munkaterület határát jelző szalagot, mely

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad,
és szintén ingyenes önvédelmi oktatást tart minden korosztálynak.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon. A Magyar Fórum régebbi számai ingyen elvihetők.
Az irodában metszetkiállítás látható
Buda-Pest anno címmel. A tárlat a
város részleteit és életét mutatja be az
1840-es évektől az 1940-es évekig.
JOBBIK-KAPCSOLAT

hová akar menni. A nénike tovább rázza a
fejét, mire a BKV-s otthagyja, s csak akkor
ballag vissza hozzá, mikor néhány újabb
járókelő is lecövekel a tábla előtt. Egyikük
arról kérdez, hol a Kanizsai utca, ahol augusztus 28-ától a jelenleg nem a teljes vonalukon közlekedő villamosok ideiglenes
végállomása lesz majd.
– Ha kifelé megyünk, az Ulászló után
következő keresztutca – érkezik a válasz.
A következő kérdező is megkapja a kért
felvilágosítást, csak a nénike áll ott egyre
tanácstalanabbul.
– Hát igen – vigasztalja az egyik érdeklődő –, ezen a környéken akkor sem
volt egyszerű a közlekedés, amikor még
normális volt a helyzet.
Mire az öregasszony ránéz, s fásultan
csak ennyit kérdez:
– Maga kedves ugye nem itt született a
budai oldalon?
– Honnan tudja – kérdezi a férfi, és sietősen odalép tanácsot adni valakihez.
Regényi Huba

A Magyar Mérce és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488). A párt elektronikus hírlevelére
a www.jobbik.hu honlapon lehet feliratkozni.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., Bartók Béla u.
79.). Ugyanitt ingyenes szépirodalmi
kiskönyvtár várja az érdeklődőket.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.
LOMTALANÍTÁS

A Fővárosi Közterület-fenntartó
Részvénytársaság a XI. kerületben
szeptember 23–27. között tartja meg
ez évi lakossági lomtalanítási akcióját.

ÚJBUDA 2006. AUGUSZUS 30.

Szeptember 7–10. között rendezik
meg a II. Újbuda Jazz Fesztivált három helyszínen, az A38 Állóhajón,
a Fonó Budai Zeneházban és a MU
Színházban hazai és külföldi előadók
részvételével. A négynapos fesztivál
részletes programját következő számunkban közöljük.
TIT SÁTOR AZ ÚJBUDA PARTYN

A Zsombolyai utcai TIT Stúdió
Egyesület is sátrat állít a Tóparty
Újbuda Partyn szeptember 2–3-án a
Feneketlen-tónál. Plakát-, fotó és kiadvány-kiállítás keretében mutatják be az
egyesületben folyó klubéletet, valamint
az érdeklődők megtekinthetik őszi rendezvényeik ismertetőit, szóróanyagait.
Mindkét nap 10.30 órától és 14.30 órától gyűjtemény-, élő állat- és növénybemutatók lesznek a sátorban, melyben
10-18 óráig várják a látogatókat.
ŐRMEZŐ ÜNNEPE, VERSENY-ELŐZETESEK

Kutyaszépségversenyt rendeznek
Őrmező Ünnepén, szeptember 9-én
15.30-kor a Költők Parkjában. A megmérettetésre szeptember 5-ig lehet nevezni bármilyen fajtájú, vagy keverék
kutyával. A részletekről az Őrmezei
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.) személyesen, a 310-0644, és a 309-0007
telefonszámokon, illetve az ormezei.
k@chello.hu e-mail címen adnak
felvilágosítást. Ugyancsak Őrmező
Ünnepén bográcsos főzőversenyt is
rendeznek 10 órai kezdettel, szintén
a Költők Parkjában. A bográcsétel készülhet bármilyen hús- és zöldségféléből. A versenyre csapatok és egyéni
nevezők jelentkezését egyaránt várják
a fenti elérhetőségeken.
HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY GAZDAGRÉTEN

Újbuda Önkormányzata és az Újbuda
TV közös szervezésében szeptember 16-án, szombaton 8–18 óráig Halászléfőző versenyt tartanak
Gazdagréten. A verseny résztvevőinek 1 db pontyot, tűzifát és vizet biztosítanak a helyszínen, bográcsról és
minden egyéb alapanyagról, kellékről
a csapatok maguk gondoskodnak. Az
elkészült halászlét 13 órától kell leadni
zsűrizésre, a díjátadás 15 órakor kezdődik. A verseny ideje alatt játékos
vetélkedők várják a felnőtteket, ugráló vár a gyerekeket. Az egészségügyi
sátorban vérnyomás- és vércukormérést, koleszterin- és PSA vizsgálatot
tartanak. A vendéglátó sátorban étel
és ital, a borházban borkóstoló és kiváló borok várják az érdeklődőket. A
versenyre jelentkezni az Újbuda TV
szerkesztőségében lehet, címe Csíkihegyek u. 13., telefon 246-6259.
SZENTIMREVÁROSI KERTBARÁT KÖR

Szeptember 4-én, hétfőn 18 órakor
a Bukarest utcai Tranzit kávézóban
tartja alakuló ülését a Szentimrevárosi
Kertbarát Kör. A kör várja mindazokat, akiknek fontos a városrész zöldövezeti jellegének megőrzése. Céljaik
között szerepel, hogy segítséget nyújtsanak a társasházakban lakóknak,
a családi házak tulajdonosainak a
növények ültetésében, gondozásában az előkertekben, a belső udvarokon. Az érdeklődőknek ingyenes
szaktanácsadást tartanak, és kedvezményes fa-, cserje-, virág-, valamint
kertészetieszköz-beszerzést szerveznek. A Szentimrevárosi Kertbarát
Kör figyelemmel kívánja kísérni a
közterületek, parkok, utcák állapotát
is. Kezdeményezni fogja a kiszáradt
fák pótlását és a szükséges kertészeti
munkák elvégzését. Mindenkit szeretettel várnak a kezdeményezők és
az összejövetel védnökei: Gyorgyevics
Miklós és Jankó István önkormányzati képviselők.
MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT

A melldaganat korai felismerésének
eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XI. kerületben a 1115, 1116,
1117, 1119-es irányítószámmal jelzett
területen lakó 45–65 éves nők meghívó levelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják őket a Szent Imre
Kórházban (Tétényi út 12-16. tel.:
464-8788) vizsgálatra. További információ: ÁNTSZ Budapest Fővárosi
Intézete, tel.: 465-3823.
KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK

A Carmine Celebrat Kórus énekeseket
hív szoprán, alt, tenor és basszus szólamaiba. A próbák szeptember 4-től kezdődnek, időpontjai hétfőn, csütörtökön
18–20.30 óra között a Szent Gellérttemplomban (Bartók Béla út 145.).
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A célok megvalósítása olykor fájdalmas döntéseket is kíván

ALPOLGÁRMESTEREK

Személyre szabott feladatokat kaptam, vállaltam
Az elmúlt ciklust számba véve Újbuda
alpolgármestereihez körkérdést intéztünk, amelyben ugyanarra a négy kérdésre vártunk választ mindannyiuktól:
milyen terveik voltak, azok hogyan
realizálódtak, milyen lehet, lesz a jövő
kerületünkben. Ezúttal Veresné Krajcár Izabella alpolgármester asszony
válaszait közöljük.


Milyen tervekkel, elképzelésekkel vágott neki
az alpolgármesteri teendők megoldásának?
Mennyire érezte személyre szabottnak a feladatkörét?

Nem voltak illúzióim, tudtam, hogy önkormányzati vezetőként nem válogathatok a hálás és kevésbé hálás feladatok között. Tizenkét éve vagyok önkormányzati
képviselő, nyolc évig a szociális bizottság
elnöke voltam, ott bábáskodtam az új kerületi szociális ellátórendszer létrehozásában, így kézenfekvő, hogy ez a terület
a szívemhez nőtt. Emellett a lakásgazdálkodás, a ciklus kezdetén az oktatásügy, a
kultúra, majd az egészségügy felügyeletével foglalkoztam. A humán kérdések
érdekelnek kicsiben és nagyban, ezért, ha
úgy tetszik, személyre szabott feladatokat
kaptam és vállaltam.


Az elmúlt időszak megvalósult vállalásai közül
a saját területén mit érez különösen fontosnak,
feltétlenül megemlítendőnek?

A hatékonyabb önkormányzati gazdálkodás és intézményrendszer kialakítása
érdekében szükség volt a kerület közoktatási rendszerének átalakítására. E cél
eléréséhez fájdalmas döntéseket kellett
hozni, de ma is indokoltnak és vállalhatónak tartom, mert ezzel párhuzamosan

a megszűnő intézmények helyére – civil szakmai szervezetek fenntartásában
– olyan szolgáltatások kerültek, amelyek
a kerületben élők
érdekeit szolgálják.
Példaként említeném a gyermekek
korai fejlesztését születésüktől
kezdve, vagy a tanulási zavarokkal
küzdő diákok oktatását. Az önkormányzati források
ésszerű felhasználását célozta a
bérlakásállomány
bérlők részére történő kedvezményes értékesítése.
A milliárdot jóval
meghaladó vételár
bevételt részben
az önkormányzati
bérlakások karbantartására – az Veresné Krajcár Izabella
utak, játszóterek,
a bölcsődék, az egészségügyi, a közoktatási intézmények felújítására, fejlesztésére
– fordíthattuk, illetve ebből jutott forrás a
panelprogram kerületi megvalósítására is.
Ennek eredményei már láthatók, például
Őrmezőn és Gazdagréten.
Jó szakmai döntésnek tartom, hogy a
családsegítő és a gyermekvédelmi szolgálat 2005-ben már egy telephelyen, teljesen
felújított épületben és korszerű körülmények között fogadhatja a támogatásra,
segítségre szoruló családokat. Bővíthette
szolgáltatásait is, új ifjúsági szolgáltató

irodát nyitott a Kelenföldi lakótelepen.
Szívügyem az idősgondozás, ezen a területen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
hozott előrelépést
az otthonukban
egyedül élők számára. Fontosnak
tartom a Szociális Kerekasztal és
az Egészségügyi
Fórum létrehozását, melyek a civil
kontroll szerepét
töltik be a fontosabb önkormányz at i döntések
előzetes véleményezésében. Hasonlóan jelentősnek tartom a civil
szakmai szervezetek bevonását
az önkormányzat
kötelezően ellátandó feladatai
körében, melyet a
velük kötött szerződések keretében sikerült megvalósítani,
jellemzően a szociális területen és a kultúra világában.


Volt olyan elképzelése, amit szeretett volna
megvalósítani, de vagy az idő rövidsége, vagy
az erő hiánya, vagy valami más ok miatt áthúzódik a következő ciklusra?

Az alpolgármesternek elsősorban a polgármesteri és a képviselő-testületi döntések előkészítésében van felelőssége. A
hierarchikus hivatali szervezet, a bürokratikus szabályok olykor túl sok haszon-

talannak tűnő időt vettek el az érdemi
munkától. Kis siker, de a munkatársaim
többsége hamar elfogadta a „civil világból” hozott tempót, azt, hogy a különféle
hivatali szereplők egy időben és együtt
képesek gyors, ugyanakkor szakmailag
megalapozott döntéseket hozni. Az ilyen
egyeztetésekre mindig volt kellő időm és
energiám, csak a költségvetési források
szabtak korlátot az elképzelések megvalósításának, az erő hiánya semmiképp. Nem
valósult meg, de vállalkozói tőke bevonásával folyamatban van egy olyan szociális centrum létrehozása, ahol van emelt
szintű idősek otthona, szociális konyha
és számtalan rekreációs szolgáltatás, ahol
azokat az embertársainkat gondozzák
majd, akik kórházi ellátást nem, de ápolást
igényelnek. Megvalósult a Fehérvári úti
Rendelőintézet teljes rekonstrukciója, de
van még teendőnk az egészségmegőrzés
terén, itt nem nélkülözhető a háziorvosok,
a védőnők nagyobb szerepvállalása.


Hogyan látja Ön: mi lehet a következő képviselő-testület, a polgármesteri –alpolgármesteri
vezetés számára a zsinórmérték 2010-ig? Mi
az, ami szükséges és kívánatos Újbudának?

Újbuda a mi városunk, a mi otthonunk. A
városrész dinamikus fejlődését azok is pozitívan értékelik, akik nem itt élnek. Van
elfogadott koncepciónk Újbuda hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlesztésére, ami
meghatározza a következő évek feladatait. De az elmúlt négy év teljesítménye és
eredményei is a folytatás mellett szólnak,
melyben a szocialista–szabad demokrata
koalíció tagjaként szívesen vállalnék ismét
felelős szerepet.
(h. l.)

Leszakadt vezetékek, kidőlt fák, aláhulló tetőcserepek

Vihar pusztított Újbudán
folyatatás az első oldalról

A Dél-budai Tűzoltási, Mentési Parancsnokság illetékese, dr. Zoltán Ferenc alezredes tájékoztatása szerint a XI. kerületi
Tűzoltóságon 17 fő volt szolgálatban, ebből tízen folyamatosan, megszakítás nélkül dolgoztak a viharkárok elhárításán.
Vasárnap estig 36 esetben kellett kivonulniuk, ebből 24-szer XI. kerületi helyszínre, 12 esetben pedig más kerületeknek besegítve. Tűzesethez való riasztás nem volt,
ám számtalan tetőleszakadás és fakidőlés
okozott komoly problémát, eltorlaszolva
az utakat és jelentős károkat okozva házakban, gépkocsikban, utcai berendezésekben. A parkoló autókat sokszor a rájuk
dőlt fa, vagy az épületekről lehulló törmelék alól kellett kiszabadítani. Még hétfőn is
több lakossági bejelentés érkezett, a károk
helyreállítása napokig eltartott.
A Badacsonyi utcában leszakadt a villamosvezeték, a vége az úttesten pattogott,
és szikrákat szórt a vizes aszfalton. Szerencsére nem lett komolyabb következménye
az esetnek. Ugyanitt egy autó is megsérült
egy alázuhanó faágtól. A rendőrök azonnal lezárták a helyszínt, s értesítették a
tűzoltókat, valamint az Elektromos Művek szakembereit is, akik hajnalra elhárították a veszélyt. A tűzoltók azonban csak
később érkeztek a helyszínre. Sok hasonló
eset történt ugyanis a fővárosban, ahol
súlyosabb károk keletkeztek, s nagyobb
veszély fenyegetett, először azokat kellett
elhárítaniuk. A Badacsony utca tehát nem
a tűzoltók feledékenységéből vagy hanyagságából került a sürgősségi listán hátulra.
Az Október huszonharmadika utca és a
Bercsényi utca kereszteződésében a vihar
egy közlekedési lámpát szakított le tartóköteleiről, amit már csak egy vezeték

Tendert nyert a Siemens
A Siemens építheti ki a 4-es metró áramellátó, forgalomirányító és automatikus
vonatvezérlési rendszerének első, Etele tér
– Baross tér közötti, 7,4 kilométer hosszú
szakaszát.
A Combino villamosokról elhíresült
német cég Siemens M4 Budapest nevű
konzorciumának nettó 108,85 millió eurós (mintegy 30 milliárd forintos) ára a
tenderre beérkezett négy ajánlat közül
nem a legolcsóbb volt, a pályázatkiíró
DBR Metro azonban, más szempontokat
is figyelembe véve, összességében ezt tartotta a legelfogadhatóbbnak.
A megbízás magában foglalja a metrószakasz teljes áramellátásának, továbbá az üzemvitelt irányító és felügyelő,
valamint a 15 szerelvény közlekedéséhez

tartott a levegőben. Mélyen belógott az
úttest fölé, az arra haladó járművek könynyen beleütközhettek volna. Az intézkedő
rendőrök egy épp arra haladó tűzoltóautót
állítottak meg, s a tűzoltók segítségét kérték, akik a veszélyesen himbálózó lámpát
levágták a vezetékről.
Az Iglói utcánál egy villanyoszlopot
döntött ki a vihar, amely egy gépkocsi tetejére zuhant. Itt is komoly veszélyt jelentett az úttestre került, még áram alatt levő
felső vezeték. Az ELMŰ emberei oldották
meg a problémát.
A Kanizsai utcában az orkánerejű szél
miatt aláhulló tetőcserepek okoztak kárt
egy gépkocsiban: behorpasztották a motorháztetejét, s tönkretették a szélvédőjét.
Valamivel este tíz óra előtt egy rémült asszony állította meg a Műegyetem
rakparton a rendőröket. Elmondta, hogy
a Petőfi hídnál egy csónakból nézték a
tűzijátékot, a hirtelen támadt szélvihar
azonban felborította a csónakot, amely
pillanatokon belül elsüllyedt. Őt egy másik hajó vette fel, kivitték a partra, majd
otthagyták, azt azonban nem tudja, hogy
mi történt a csónakban tartózkodó további négy emberrel.
A rendőrök később megállapították,
hogy a csónak a Petőfi híd budai hídfőjénél, a parttól körülbelül tíz méterre tartózkodott, és egy vastag kábellel kötötték ki.
A szél azonban ezt a kábelt elszakította, s
a csónakot a vihar befelé, a hídpillér irányába sodorta. A rendőrök utóbb értesítést kaptak arról, hogy az A38 Hajónál a
BRFK Vízirendészete kimentett két férfit,
ők is a csónak utasai voltak.
Arról a román állampolgárságú házaspárról azonban, akik szintén a csónakban ültek, akkor még semmit tudtak

METRÓ HÍR
szükséges automatikus vonatvezérlési és
biztosító berendezéseknek a kiépítését. A
rendszert a járműtelepi és a 11 kocsiszíni
tároló vágányon is telepítenie kell.
Ugyancsak a konzorcium feladata lesz
a vonatfelügyeletet ellátó irányító központok, az állomások hírközlő berendezései, a
telefonközpontok, a rádiótelefon és optikai adatátviteli hálózat, a tűzjelző hálózat
és az energiaellátó központ kiépítése.
A Siemens M4 Budapest konzorcium
e győzelmével nagy esélyt kapott a 4-es
metró későbbi II. szakaszára kiírt hasonló műszaki tartalmú tenderének a megnyerésére is, mivel arra ezt a céget hívja
be a pályázatkiíró tárgyalni, az indoklás
szerint „a rendszer homogenitásának
megőrzése céljából”.

Dömök Viktória
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ÖNKORMÁNYZAT

A Rudas fürdőt alig lehetett megközelíteni a hegy felőli oldalról a kidőlt fák miatt

a hatóságok. Az asszony holttestére csak
két nappal később bukkantak rá Ercsinél a
folyóban. A rendőrök közben kiderítették
azt is, hogy a csónakban volt ugyan megfelelő számú mentőmellény, de azokat az
utasok kényelmetlennek érezték, és ezért
nem vették föl.

Az asszony férjének a holttestét csütörtökön reggel találták meg, és tíz óra
körül sikerült kiemelni a Dunából a csónakkal együtt, ami alá beszorult. A jármű
a szerencsétlenség helyszínén, a Petőfi híd
budai hídfőjénél süllyedt el.

(s. f. – g. e.)

Hetvenheten már hivatalos jelöltek

Tovább gyűltek a kopogtatócédulák
Szeptember 8-a, az ajánlószelvények leadásának végső határideje még odébb
van, jó néhány érdekesség azonban
máris adódott.
Lapzártáig 2 polgármesterjelölt, illetve 75 képviselőjelölt teljesítette az indulás feltételeit. A versengésre jellemző,
hogy öten jelenleg is a parlamentben ülnek, valamint újabb öt korábbi képviselő
vagy képviselőjelölt szállhat ringbe jelen
állapot szerint október elsején.
A két már hivatalos polgármesterjelölt, Molnár Gyula és dr. Kupper András
egyaránt honatya, utóbbi egyéni körzetben is indul. A kerület utolsó három

polgármestere közül kettő már jelölt, a
harmadik ugyancsak az szeretne lenni.
A jelenlegi képviselő-testület 41 tagjából 7 párt színeiben 28-an már jelöltté
váltak. Közülük az MSZP 12, a Fidesz
és az SZDSZ 6-6, az MDF 3, A MIÉP
és a Jobbik 1-1 képviselőt szeretne prolongálni a következő ciklusra. Közülük
– a polgármesteri vetélkedéssel együtt
– hat helyen ketten, két helyen hárman
indulnak egymással szemben. Feltételezve a rutinosabb jelenlegi képviselők
győzelmét, legjobb esetben 18 jelenlegi
képviselő lesz a következő testület tagja,
vagyis többségben lesznek az újoncok.
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Az önkormányzat segítséget nyújt a rászorulóknak

Az iskoláknak egyre inkább saját arculatot kell kialakítani

Sokba kerül az iskolatáska

Tanévkezdésre minden oktatási
intézmény elkészül

folytatás az első oldaláról

Az intézményi térítési díj felét kell csak
fizetniük azoknak, akik három vagy
többgyermekes családban élnek, a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulónak, az
5–13., illetve a szakképzési évfolyamokon
nappali rendszerű oktatásban részt vevő
diákoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
Győrffyné Molnár Ilona arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzatnál
további támogatások is igényelhetők. A
legfontosabb a már említett rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, ami a
fentebb felsoroltak közül több támogatási formához is feltétel. Ezzel jár július és
november hónapban a gyermekenként
5000 Ft összegű pénzbeli támogatás is.
Ezt akkor kaphatják, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 százalékát (ez idén 30 960
forint), ha gyermeket egyedülálló neveli,
ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá
vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és
23. életévét még nem töltötte be, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanul, és 25. életévét még nem töltötte
be. Egyéb esetekben akkor lehet valaki
jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 110 százalékát (28 380 forint).
Létezik rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás is, ez annak a gyermeknek állapítható meg, akinek a családja időszako-

san létfenntartási gondokkal küzd vagy a
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
került, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
kétszeresét (2006-ban 51 600 Ft) – mondta
az illetékes önkormányzati vezető.
Az önkormányzat adhat átmeneti
segélyt is, ha a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve egy jövedelemből élő családnál a nyugdíjminimum 220%-át (56 760
forint).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás és az átmeneti segély iránti
kérelem a Polgármesteri Hivatal szociális osztályán (Erőmű u. 8., tel. 372-3450)
nyújtható be hétfőtől csütörtökig 8 és 18
óra, pénteken pedig 8 és 16 óra között.
Rózsa Melinda

A gyermekek szemét védi
Újbudán az összes gyermekneveléssel foglalkozó intézményben átépítik
a világítási hálózatot, hogy megfeleljen a legújabb szabványnak. Az új
világítással biztosítható lesz a tantermekben az előírt 500 lux fényerősség.
A lámpákba kerülő új izzók energiatakarékosak. A teljes beruházás 370
millió forintba kerül, amelyet 2007től 10 év alatt fizet vissza Újbuda
önkormányzata. Ezalatt a kivitelező
gondoskodik a karbantartásról.

Néhány nap, és kezdődik az új tanév. A
gyerekek tapasztalni fogják, szebb lett
óvodájuk, iskolájuk, és ettől talán vidámabbak lesznek azok is, akik nem szeretnek iskolába járni. Nyáron számos
oktatási intézményünkben komoly felújítási munkálatok zajlottak. Dr. Bács
Mártont, az oktatásért felelős alpolgármestert kérdezzük a felújításokról
és a kerületi oktatásügyről.


Sikerült az iskolakezdésre befejezni a munkákat?

Tavasszal lezajlottak a közbeszerzési eljárások. Szűk idő áll rendelkezésre az iskolai
szünet időtartama alatt, augusztus végéig
be kell fejezni minden munkát. Ezek többsége már elkészült, nem tudok csúszásról.
Minden évben az önkormányzat költségvetésében határozzuk meg, melyek a
kiemelten fontos célok, milyen felújítások
lesznek, melyik intézményre hány forintot
szánunk. Az idei legnagyobb volumenű
munkák közül kiemelném az albertfalvi
Petőfi Általános Iskolát, itt mosdó-, aulaés portálfelújítás történt. A másik nagy
beruházásunk a Bocskai Általános Iskola,
itt a bejárat környezete és homlokzat újult
meg. A Budai Sport Általános Iskolában a
korszerűtlen ablakokat cserélték ki. A Teleki Blanka Általános Iskolában kézilabdapálya, illetve egy műfüves pálya készült,

vesszük, hogy csak néhány évig tart a felfutás, a kicsik pár éven belül iskolába kerülnek. Nem véletlen, hogy nem új óvodát
építettünk, hanem csak bővítés történt.
Csoportszobákat alakítottunk ki, ezek –
ha néhány év múlva esetleg már nem lesz
rájuk szükség – másra is alkalmasak.


Az iskolák felkészültek a megnövekedett
gyereklétszám majdani befogadására?

Az épületek alkalmasak rá, az iskoláink
jelenlegi fogadóképessége komolyabb
emelkedést is elbír. Jelenleg az óvodák telítettek, az iskolák viszonylag alacsonyabb
kihasználtsággal működnek.


A gyereklétszám-alapú finanszírozás miatt
az iskolák között verseny alakult ki a szülők
megnyeréséért. Mennyire jellemző, hogy
gyermekük számára nem a legközelebbi,
hanem egy távolabbi, számukra szimpatikusabb iskolát választanak?

Zömmel a kerületünkben lévő iskolákat
választják, legtöbben a körzetileg illetékes intézményt. Az adott intézménynek a
körzetében élők számára elsődleges alternatívát kell nyújtania, és csak ha valami
külön indok van, valami speciális dolgot
szeretne a szülő, akkor vigye gyermekét
másik iskolába. Az önkormányzat figyeli
az iskolaválasztást, hogy a szülők részéről mennyire kedvelt, elfogadott egy-egy

Előttünk az iskolaév minden öröme és bosszúsága

Körülbelül mennyibe kerül a három fiú iskolakezdésre való felkészülése?
A tankönyveket – mivel három gyermeket nevelünk – térítésmentesen kapjuk,
minden mást összeadva körülbelül 80
ezer forintra tehető az összköltsége a középiskolát most kezdő 15 éves, és a két kisebb, 10 és 13 éves sportiskolás fiaimnak,
akik futballoznak. Esetükben a szokásos
iskolakezdési csomag kiegészül a legalább
kétféle focicipővel, az előírásszerű edzőcipővel, tréningruhával, és a minden alsós
diák számára kötelező egyenruhával is.
Köztisztviselő párom munkahelye iskolakezdési támogatással segíti az indulást.
A füzeteket, íróeszközöket, apróságokat
valamelyik nagy bevásárlóközpontban
szoktuk megvenni, így tettünk az idén is.
Az iskolatáskákat, tolltartókat, a hasonló,
viszonylag tartós eszközöket szerencsére
nem kell évente lecserélni.

Az anyagi fedezet előteremtésén túl milyen szellemi felkészülést jelent az iskolakezdés?
Az egyik legfontosabb dolgunk ilyenkor a
gyerekek fokozatos átszoktatása, hiszen a

nyárhoz képest megváltoznak a mindennapjaink. Korán kell majd felkelni, időben elindulni, figyelni arra, hogy a táska
már este legyen becsomagolva, a leckét
kikérdezni, felkészíteni, s úgy általában
ellenőrizni, hogy minden rendben van-e.
Ebben szerencsére nagymamai segítségre is támaszkodhatunk. Már tudjuk jól,
hogy az első napok az igényfelmérések jegyében is telnek: melyik tanárnak milyen
elvárásai vannak elsősorban a tanulási
segédeszközök tekintetében, mit kell még
beszereznünk a tankönyveken, szokásos
iskolaszereken kívül. Szeptembertől meg
kell szerveznünk, hogy minden délután
otthon legyen valamelyikünk, hogy megoldjuk a legkisebb fiú edzésre való elmenetelét. Persze ha megkérjük, akkor a legnagyobb testvér elviszi. Családunk nyáron egy kiskutyával is bővült, és az ő napi
élete is megváltozik a vakáció végeztével.
Készülünk arra is, hogy – miként már sok
esetben előfordult – a szülői értekezletek
időpontja egybeesik, és be kell osztanunk,
ki, mikor, melyik gyermek szülőijére megy
el. Ehhez munkahelyi segítség is kell, ilyen
tekintetben is előre kell gondolkodnunk.

Örülnek a gyerekek az iskolakezdésnek?
Szerencsére mindhárman tevékenyen
részt vesznek az előkészületekben, például szeretnek segíteni a bevásárlásban, az
iskolaszerek beszerzésében. A sulit várják,
bár nem annyira a mérhetetlen tanulási
vágytól hajtva, sokkal inkább örülve az
osztálytársak, barátaik viszontlátásának.

2006. szeptember 1. (péntek),

értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú
tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

2007. június 15. (péntek).

Tanítási szünetek

tási nap:
– A középiskolákban és a szakiskolákban: 2007. május 4.
– A szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél éves képzésben tanulók részére: 2007. január 19.

 ŐSZI SZÜNET

 ELSŐ TANÍTÁSI NAPJA:

 UTOLSÓ TANÍTÁSI NAPJA:

 A végzős évfolyamon az utolsó taní-

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban
és szakközépiskolában a tanítási napok
száma száznyolcvan nap.
A szorgalmi idő első féléve 2007. január
19-ig tart. Az iskolák 2007. január 26-ig

2006. október 30. – november 3.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 27. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap november 6. (hétfő).

 TÉLI SZÜNET

Szükséges, hogy saját arculatot alakítsanak ki, hogy a szülők adott esetben őket
válasszák. Készülnek az óvoda- és iskolaválasztást megkönnyítő tájékoztató kiadványok a Pedagógiai Szolgáltató Központ
gondozásában. Ezek segítenek eligazodni,
de szerintem legnagyobb szerepe a szülők
közvetlen tapasztalatának, a szájhagyománynak van.

2006. december 27. – 2007. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
december 22. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap január 3. (szerda).
 TAVASZI SZÜNET 2007. április 5–10.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 4. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap április 11. (szerda).

Az önkormányzat ellenőrzi a pedagógiai
munka színvonalát?

A polgármesteri vezetésnek és az oktatásüggyel foglalkozó Humánszolgáltató
Igazgatóságnak célja, hogy kerületünk
iskolái a lehető legmagasabb színvonalon működjenek. Ha valamelyikben nem
olyan munka folyik, amelyik ebbe az
irányba halad, akkor az iskolaigazgató a
megbízatása lejárta után nem feltétlenül
kap bizalmat. Természetesen könnyű azt
mondani, hogy új iskolaigazgató kell, a
nehezebbik rész az, hogy az új kinevezése
pályáztatási folyamatot igényel. Szándékunk az is, hogy Újbudán vonzó legyen
iskolaigazgatónak lenni. A közalkalmazotti bértábla alapján kapják a fizetésüket,
de ezen túl vannak lehetőségeink, hogy a
kiemelkedő teljesítményt elismerjük.

Kép és szöveg: Kertész Dániel

A Teleki Blanka Általános Iskola új műfüves pályája a sportolási lehetőségeket bővíti

ezzel a sportolási lehetőségek bővültek.
A Montágh Imre Általános Iskolában és
Óvodában elkészültek a kerekesszékkel
való közlekedést könnyítő rámpák. Itt
szeptember közepére várható a speciális
lift átadása. A Rátz László utcai részlegükben tornaterem, és az autisták részére csoportfoglalkoztató lett kialakítva...


Folytathatnánk a felsorolást, de ettől most
tekintsünk el, hiszen a jövő héten tanévnyitó, mindenki láthatja az eredményt.
Melyek lesznek a következő év kiemelt beruházásai?

Nehéz megmondani. Igény sok van, jogos
igény is. Ősszel kezdődik az új költségvetés tervezése, ekkor alakul ki, hogy a következő évben mely intézmények kapnak
többet, illetve, hogy a többi intézménynél
milyen munkálatok fognak zajlani.


(era)

A 2006/2007-es tanév fontosabb dátumai
A szorgalmi időszak

A Montágh Imre iskola speciális liftet kap



Anyagi teher,
szellemi felkészülés
A Bikszádi utcai iskola közelségében
lakó háromgyermekes Garamszegi
család – sok más családhoz hasonlóan
– időben megkezdte a felkészülést a
szeptemberi iskolakezdésre. Az egészségügyben dolgozó édesanya, Ildikó
lélekben is készül a változásokra, de
a nyár utolsó heteiben a vásárlás, a
több tucat iskolaszer beszerzése kerül
előtérbe.

mint húsz évvel ezelőtt. Sokkal több az
adminisztráció, emellett valamilyen szinten marketinggel is kell foglalkozniuk.

A helyi önkormányzati képviselők mennyire aktívak? Lobbiznak a területükön lévő
oktatási intézmények felújításáért?

Meglehetősen aktívak. Legtöbbször a
költségvetés elfogadása után jellemző ez,
amikor év közben valami műszaki probléma merül fel az adott intézménynél. El
kell döntenünk, hogy elsődlegesen sürgős
feladat-e, amire plusz forrást kell biztosítanunk, vagy a következő év költségvetésébe
beépítendő tétel. Sokszor nehéz megítélni,
hogy például, ha felszakadt a linóleum, és
megbotlanak benne a gyerekek, akkor ragasszák-e vissza, vagy pedig cseréljék ki az
egészet. Más a helyzet egy csőrepedésnél,
akkor azonnali megoldás szükséges.


Beszéljünk a demográfiáról. Mit mutat a statisztika? Újbudán egyre több gyerek van...

Az elmúlt évek alatt sikerült elérni, hogy
már többen költöznek be a kerületbe,
mint ahányan elhagyják. Több a gyerek,
ez jelenleg az óvodákat érinti. Leginkább Albertfalva térségében érzékelhető
a gyermeklétszám növekedése, ezért volt
szükség új csoportszobák kialakítására az
Ezüstfenyő, illetve a Mozgolódó Óvodában. A hosszú távú tervezésnél figyelembe

Nyáron megújult a Petőfi Sándor Általános Iskola aulája

adott iskola, és az ott folyó pedagógiai
munka. Önmagában az a tény, hogy egy
iskola hány gyereke nyert országos tanulmányi versenyen, még nem feltétlenül
mutatja meg az ott folyó pedagógiai munka színvonalát. Lehet, hogy az oda járó
gyerekek szociális háttere jobb, mint egy
másik iskola gyerekeié. Mindig látni kell
a folyamatok hátterét. Nem biztos, hogy
egy esetleg kevésbé népszerű iskola nem
végez magas szintű pedagógiai munkát.
Lehet, hogy csak saját népszerűsítése nem
volt hatékony.


Az iskolaigazgatók, pedagógusok nem
marketing-szakemberek, mégis szükség
van efféle tevékenységre. Milyen segítséget kapnak az önkormányzattól?

Ma már egy iskolaigazgatótól, tantestülettől sokkal több feladatot várnak el,

Matematika csapatverseny
5-8. osztályosoknak
Idén már fővárosi szinten rendezik meg a Bolyai Matematika Csapatversenyt, amelyen azonos iskolába
járó 5-8. osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő
négy 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskola akárhány
csapatot indíthat). A verseny első (írásbeli) fordulójában
a négy diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapatok a második fordulóban megoldott feladatokat már szóban ismertetik.
AZ ELSŐ FORDULÓ IDŐPONTJA: október 13. (péntek) 14
óra 30 perc.
NEVEZÉS: szeptember 26-ig a www.bolyaiverseny.hu
oldalon, illetve a saját matematika tanárnál. Szülőktől is
elfogadják a csapatok nevezését.
Bővebb információ kapható a fenti Internet-címen
vagy az iskolákban.

ÚJBUDA 2006. AUGUSZUS 30.

PROGRAMOK
Döngicsélő Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00,
SZOMBAT 10.00 Fitt alakformáló női torna.
SZERDA 16.00 Albertfalvai Polgárok Köre.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyházés iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény,
Albertfalva asztalosiparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola XI., Bikszádi u. 11-15.
AUGUSZTUS 31. 16.30 Dömök Viktória

fotográfus kiállítása. Megnyitja Kissimon
István. Megtekinthető SZEPTEMBER 19-IG
munkanapokon 10.00-18.00-ig.
ÁTRIUM GALÉRIA

XI., Petzvál József u. 31–33.
SZEPTEMBER 4. 17.00 Macskássy Izolda

grafikusművész Összetartozás című
kiállításának megnyitója. Megtekinthető
SZEPTEMBER 15-IG munkanapokon 10.0017.00-ig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. SZEPTEMBER 5. 17.00 Majoros

Gyula szobrászművész és Miklós Árpád
festőművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető SZEPTEMBER 29-IG.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 12-IG: Utazás a világkörül. A

Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetségének fotókiállítása.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
SZEPTEMBER 8-IG Az Indonéz Magyar

Kulturális Egyesület kiállítása.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.
SZEPTEMBER 15-IG Az 5KOR képzőművész

csoport, Árvai Zoltán, Bakos Tamás, Bodnár
Imre, Huller Ágoston, Magyar József
kiállítása.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató utca 9. Tel./fax: 246-5253
SZEPTEMBER 5-IG Mikrokozmosz. Kohári

Csaba és Tatai Balázs fotókiállítása.
Megtekinthető hétköznapokon 10.0020.00-ig.
SCHEFFER GALÉRIA

XI., Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBER 10-IG Olescher Tamás kép-

kiállítása.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15.00–18.00-ig.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
SZEPTEMBER 6. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

20.00 Téka együttes koncert és táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 18.00 Magnós klub, 19.00 A Greenfields
együttes táncháza. HÉTFŐ, SZERDA 17.00
Cross training, 19.00 Hastánc. HÉTFŐ, SZERDA,
CSÜTÖRTÖK 16.00 Nyugdíjas torna. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Gerinctorna. HÉTFŐ 14.00,
SZOMBAT 15.00 Nótakincs Tv klub. KEDD 16.00

Újítók klubja, 19.30 Szenior klub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Alakformáló torna.
SZERDA 10.00 Yang Xan Csikung, 17.00
Gyógytorna. CSÜTÖRTÖK 16.00 Szeretet klub.
PÉNTEK 9.30 Csiri-Biri játékos foglalkozás,
15.00 Alma rajzszakkör gyerekeknek, 18.00
Illés cluBoschok baráti köre, közreműködik:
FG-4 együttes (The Blackbirds), 19.00 A
Csürrentő együttes táncháza. SZOMBAT 8.00
Babaruhabörze, 14.00 Bélyeggyűjtők klubja,
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya klub.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobby klub,
15.00 Nosztalgia klub. AUGUSZTUS 31. 19.30
Epilogue pour piano. Ferry P. Bedy zongorahangversenye.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MINDEN HÉTKÖZNAP 10.00-18.00-IG ingyenes

pingpong-, csocsó-, társasjáték- és internetezési lehetőségek diákoknak. HÉTFŐ 19.30 Iai
jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido. KEDD 10.00
Eklektika Klub, 16.00 Sakk és Kártya Szakkör.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aerobic, 19.00
Kenpo karate. SZERDA 19.30 Hagyományőrző
íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna
nyugdíjasoknak. PÉNTEK 18.00 Taoista tai
chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-18.00-IG
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ
és eMagyarország Pont.
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
SZEPTEMBERBEN újra induló szakkörök,

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
AUGUSZTUS 31. 21.00 Kispál original, 21.00

Tetőterasz: Easy Juggling (Bosi és vendégei).
SZEPTEMBER 6. 21.00 Kispál és Borz, Illúzió.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

tanfolyamok, klubok: Reggeli torna, Aikidó,
Kézműves foglalkozás, Női torna, Festőiskola,
Bridzs klub, Trilla énekiskola, MKM Férfikórusa,
Bringás klub, Autómodell-gyűjtők klubja.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
Újbudanet lakossági internet-használat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes cso-

portok, 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus
próba. KEDD 14.00 Keresztény Társaskör

Szent Mihály hava, Őszelő
Az év kilencedik hónapjával beköszönt az Őszelő. A népi kalendáriumokban Szent Mihály,
a Mária ünnepe után Kisboldogasszony, a
zodiákusjegyéről a Mérleg havának is nevezték
a szeptembert.
A hónap Egyed napjával köszönt ránk, ekkor Szent
Egyed X. században élt apátra emlékezünk. A régmúltban ezen a napon kezdték meg szolgálatukat a
kondások, a juhászok, a számadó tisztek. Sokfelé ekkor fogják hízóra a disznót, hogy karácsony
tájékán disznótor lehessen. Ha ezen a
napon esik az eső, az ősz hosszú lesz,
ha az égbolt dörög, bőséges termés
várható, tartja a népi regula. A szőlőpásztorok ettől a naptól kezdik a
„madárnépséget”, a szőlőkóstolókat elkergetni.
SZEPTEMBER 5., Lőrinc napja,
amikor már a déli fekvésű szőlőkben is elkezdenek érni a kései szőlőfajták, ami az időjárás fordulására
mutat. A lassan beköszöntő őszre
utal, hogy ezt tartották a szabadban
való fürdés utolsó napjának. Ekkorra a fás növények megállnak fejlődésükben, és a kígyó odvába bújik.
A „lőrinces” dinnye, körte már nem
igazán ízes, mondja a népi bölcsesség. Időjósló hagyomány, hogy ha 5-én szép idő van, hosszú lesz az ősz.
SZEPTEMBER 8-A Kisasszony, más néven
Kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésének
ünnepe. Hajnalán a hívő asszonyok izgalommal
várták a napfelkeltét, mert aki arra érdemesnek bizonyult, az a fölkelő napban megláthatta Máriát,
miközben a sugarai rózsákat szórnak. Számtalan
településen búcsút tartottak ekkor. Fecskehajtó Kisasszonynak is nevezték ezt a napot, mert úgy vélték,
a fecskék ekkor indulnak útjukra. A dióverés és fűszerpaprika szedésének a megkezdését is ide kötötték. Sokfelé volt hagyomány, hogy a vetnivaló búzát
vító torna. HÉTFŐ CSÜTÖRTÖK 18.00 Sport és
jóga. SZERDA 19.00 PÉNTEK 17.00 Pingpong
klub. CSÜTÖRTÖK 17.00 Női torna. MINDEN
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. A NetKuckó eMagyarország pont SZEPTEMBER 15-IG
hálózat-felújítás miatt zárva.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
AJÁNLÓ

Szeptemberi jeles napok

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Gerinctorna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar.
MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 17.00 Vasútmodell klub
felnőtteknek. KEDD VAGY SZERDA (heti egy
alkalom), 18.00 Kerámia tanfolyam felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Callanetics torna.
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 9.30, VAGY UTOLSÓ
SZERDA 16.30 Művészeti foglalkozás felnőtteknek. SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
MINDEN PÁRATLAN HÉT CSÜTÖRTÖK 18.00
Ikebana klub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 16.30
Művészeti foglalkozás gyerekeknek.
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub.
A XXII. Vizuális Művészet Hónap keretében pályázóknak: AUGUSZTUS 31. 17.00 Benkő Imre
és Horváth Dávid fotóművészekkel beszélgethetnek. SZEPTEMBER 6. 16.00 Bálványos Huba
grafikusművész, Szabó György szobrászművész és Baráth Hajnal iparművész ad tanácsot
szakmai kérdésekben és mond véleményt a
bemutatott művekről.

SZEPTEMBER 2-3. 10.00-18.00-IG TIT Stúdió

Egyesület sátor a Tóparty Újbuda Partyn!
Plakát-, fotó- és kiadvány-kiállítás, 10.30 és
14.30 gyűjtemény-, élő állat- és növénybemutatók. SZEPTEMBER 30-IG. Öveges József
emlékkiállítás. Bejelentkezés: 466-9019.
TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
AUGUSZTUS 31. 20.00 Nyárvégi est: Óvás!

Ősbemutató. Buster Keaton Hétpróba című
filmjére Darvas Ferenc komponált filmzenét.
Utána tánc a közel- és régmúlt zenéjére.
Hölgyválasz, lekérés van. SZEPTEMBER 25-IG
Antal László fotói Thaiföldről.

EGYHÁZI PROGRAMOK
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior tartásja-

hajnalban kitették a harmatra azért, hogy „az Úristen szentelje meg”, aminek következtében a búza
nem kezd üszkösödni, és bőven terem.
SZEPTEMBER 21-ÉN, Máté napján a babonás ember nem vetett búzát, azt a következő hétre hagyta.
A többi gazda megszenteltette a vetőmagot, majd
tiszta ruhába öltözve ment a gabonaföldig. A munka befejeztével a vetőkötényt a magasba dobta, hogy
a búza nagyra nőjön. A vetés ideje alatt tilos volt
káromkodni. Máté után kezdődtek az őszi pásztorünnepek, és a gazdasági év végét jelentő
szüreti mulatságok.
Szent Mihály napja SZEPTEMBER
29. A névadó az egyház oltalmazója,
a haldoklók istápolója, a halottak
másvilági szószólója, újabban az
ejtőernyősök védőszentje is. Mihály mind a zsidó, mind a keresztény vallásban arkangyalként szerepel, ő az angyali seregek vezére.
A hagyomány szerint ő a túlvilágra költöző lelkek elszámoltatója,
kísérője, vétkei alapján bírálója
is. A halottszállító saroglyát a mai
napig sokfelé Szent Mihály lovának hívják. E napot követően kezdődik a kisfarsang, amely Katalin
napig, november 25-ig tart. A kukoricatörés megkezdése, és az állatok hazaterelése
a legelőről is ehhez a naphoz köthető. Ekkor megszakad a fű gyökere, megszűnik a mézelés, a halak
a víz fenekére húzódnak, tartják sokfelé. Többféle
időjósló regula is kötődik a naphoz: ha Szent Mihály
éjszakáján a juhok, a disznók szorosan egymáshoz
feküdtek, hosszú kemény tél várható. Bácskában
még ma is úgy tartják: „Szent Mihálykor keleti szél,
igen komoly telet ígér.” Más vidékeken gyakorta
mondták, ha ezen a napon még itt vannak a fecskék,
újévig nem lesz nagy hideg. A Mihály-napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet ígér.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra 12-18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjas házban

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

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159.
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Imaóra.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai
közösség, 17.30 Szeretetvendégség. MINDEN
HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

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

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

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
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CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00,
SZOMBAT 7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00,

18.00.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292.
KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP

Bánhídi János

10.00 Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ Presbiter- és férfi
bibliaóra. MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Fiatal
Házasok Köre. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 18.00
Modern Istentisztelet.
FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,
bibliaórák az imaház alagsorában.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Auguszt. 28. – Szept. 6.
AUGUSZTUS 28.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Tóparti Újbuda Party 2005.

18.00
18.40
18.50
18.55
19.25

AUG. 30., SZEPT. 6

 SZERDA

20.00 a 9STV műsora

SZEPTEMBER 2.

 SZOMBAT

13.30 Élő adás. Közvetítés a Tóparti Újbuda

Partyról

SZEPTEMBER 3.

 VASÁRNAP

13.30 Élő adás. Közvetítés a Tóparti Újbuda

Partyról

SZEPTEMBER 4.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet (katolikus percek)
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Tóparti Újbuda Party 2006.

18.00
18.40
18.50
18.55
19.25

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI:
szerda 18.00; csütörtök 9.00; kedd, péntek
18.00, 22.30; szombat 9.00, 14.00, 23.00;
vasárnap 9.00, 13.00, 23.00; hétfő 4.00;
kedd 18.00, 22.30.
ÚJBUDA TV Budapest, XI.,
Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

(SZIH). MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). AUGUSZTUS 31. 16.00 Veni
Sancte a Szent Margit Gimnázium részére.

KLUBPROGRAMOK
SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,

20.15-től Evangelizációs szakosztály:
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig
Gyermeknéptánc.

TÚRAAJÁNLAT
BUDAI ARBORÉTUM
XI., Villányi út 35-43. Tel.: 372-6270

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00
óráig külön engedély nélkül, a hétvégeken
szervezett csoportokban, előzetes bejelentkezés után.
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.

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

XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
Egyházzenei sorozat: SZEPTEMBER 2. 18.30

Nyitva tartás hétvégén 10.00–17.00 óráig
ingyenesen. Más napokon díj ellenében csak
előzetes bejelentkezéssel, szakvezetéssel
lehet belépni. Csoportok részére szakvezetés
igényelhető a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságnál: 325-5722, 391-4610,
fax: 200-1168 számon, e-mail-ben a
budaitk@gmail.hu, dinpi@dinpi.hu, vagy
www.dinpi.hu.

Solymosi Ferenc orgonahangversenye, közreműködik a Csillaghegyi Schola Liturgica Kórus
Király Miklós vezényletével.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est.
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

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

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30,
19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent
István Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó). A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet
jelentkezni. Túravezető: Kremser Ferenc.
SOLIDARITAS SE
SZEPTEMBER 2. Kalocsa. Találkozás 6.30-KOR

a Népligeti buszpályaudvaron. Túravezető:
Szatmári Andrásné.

TÓPARTI

www.ujbudaidugohuzo.hu

CRYSTAL
,

DESPERADO, RUZSA MAGDI,
,,
SZUCS JUDITH, FIESTA,
GÁSPÁR LACI

ÚJBUDA PARTY
A FENEKETLEN-TÓNÁL

SZEPTEMBER 2. (szombat)
Chameleon Big Band
Bőrgyári Capriccio
Zeusz
Salsa la Cubana Tánccsoport
Vincze Lilla
Komár László
Kovács Kati
Szeptember 2-án 10-kor Csillag László
utánpótlás egyéni világbajnok
Gergely Róbert
horgászbemutatója a tavon
Csepregi Éva
Krisz Rudi
Neo Tones
Haarem tűztánc, fényjátékban
Crystal élő koncert

13:40
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

www.ujbuda.hu

SZEPTEMBER 3. (vasárnap)
13:30
13:40
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

Díszelgő Gyepshow – Akrobatikus fegyverforgatás
Holiday Akrobatikus Rock & Roll
Budai Babszem Gyermektánc Együttes
Nelly
Emanuell divatshow
Dance Station
Mindkét napon
Auth Csilla
programok 9 órától!
Mester Tamás
AUTÓBEMUTATÓK, ÁLLATSIMOGATÓ,
Lola
BIZTONSÁGTECHNIKAI BEMUTATÓK,
BÚVÁRBEMUTATÓ, DÍJMENTES JÁTV-Tech
SZÓHÁZ, EGÉSZSÉGÜGYI SÁTOR, FOTÓDesperado
KIÁLLÍTÁS, CAOLA-ALFA BEMUTATÓ,
Rúzsa Magdolna GYERMEKMEGŐRZŐ, KÉZMŰVES VÁSÁR,
A PETŐFI LAKTANYA BEMUTATÓJA, A
Szűcs Judith
XI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Fiesta
SÁTRA, SPORTPROGRAMOK, ÚJBUDA 11
PRÓBA, ÚJBUDA INFORMÁCIÓS SÁTOR,
Gáspár Laci

Internet sátor

2006. SZEPTEMBER 2-3.

ÚJBUDA MÉDIASÁTOR, ÚJBUDA 11 KHT.,
VIDÁMPARK, KARATE, VADVÍZI EVEZÉS
BEMUTATÓ, FIT-FORMA SÁTOR, TIT SÁTOR, VENDÉGLÁTÁS

FŐVÉDNÖK: MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

2002-2006

ÚJBUDA 2006. AUGUSZTUS 30.

Újbuda négy éve
2002-2006

Egészségügy, szociális
ügyek, oktatás, kultúra,
közbiztonság, sport
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Az előző összeállításban beszámoltunk arról, hogy
Újbuda közterületein milyen munkákat végeztetett el
az elmúlt négy évben az önkormányzat. A közterek
után beszámolónk második részében az önkormányzat
által nyújtott szolgáltatásokról, azok változásáról kívánjuk tájékoztatni Önöket. Az előző számban olvashatták
már, hogy az elmúlt négy évben összesen 83,2 milliárd
forintból gazdálkodott Újbuda önkormányzata.

Bár igen jelentős összegeket fordított Újbuda a közterek
javítására, a különböző önkormányzati szolgáltatásokra
még ennél is többet. Csak az oktatási rendszer működtetése, fejlesztése egymaga a költségvetés 37-38%-át igényli.
A szociális ellátórendszer fenntartása és fejlesztése is
komoly részt jelent a költségvetésben. A működtetés
mellett a fejlesztésekre is egyre több pénzt sikerült
fordítani. A szociális ellátórendszerre például négy év

EGÉSZSÉGYÜGY

alatt 1,9 milliárdot, és nagyságrendileg ugyanennyit az
iskolák, óvodák felújítására.
Az oktatás, a szociális ellátás és az egészségügy mellett be kívánunk arról is számolni, hogy mi történt a kultúrában, a kerületi sportéletben, és nem utolsósorban
arról, hogy javult a kerület közbiztonsága.

RENDELŐFELÚJÍTÁSOK
Az önkormányzat a Fehérvári úti rendelő mellett további 12
háziorvosi rendelőt újított fel 187 millió forintból. Többek
között a Gazdagréti tér 5. alatti, az albertfalvai, a Dávid
Ferenc utcai, a Vahot utcai és a Menyecske utcai rendelőt is.

FEHÉRVÁRI ÚTI
SZAKRENDELŐ
A kerület 2003-ban vette át a
rendelőt a fővárostól. 2004 és
2006 között a teljesen felújította az önkormányzat. Az elhanyagolt, 60 évig csak toldozottfoldozott ötemeletes épületet
931 millió forintból építette át
Újbuda. A rendelőben ma légkondicionált környezetben, korszerű betegirányítással várják a
pácienseket. Ennek a rendszernek köszönhetően csökkentek a
várakozási idők. A műszerpark is
folyamatosan megújul, és a kor
szinvonalán áll az intézet számítógépes rendszere.

EGYES FEJLESZTÉSEK ARÁNYA A TELJES FEJLESZTÉSHEZ VISZONYÍTVA

KULTÚRA
MÓRICZ ZSIGMOND
EMLÉKÉV

Fehérvári úti rendelő
Iskola
Orvosi rendelő
Szociális kiadások
Többi fejlesztés

A 2004-es Móricz emlékév keretében állították fel az író szobrát
a Móricz Zsigmond körtéren. Az
emlékév egyik rendezője is a kerület volt, számos jubileumi rendezvénynek adtak otthont az újbudai
kulturális intézmények.

SZOCIÁLIS ÜGYEK
GYÓGYSZERTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK

2005

2006

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
A szociális ellátórendszer folyamatos korszerűsítésére összesen 1,9
milliárdot fordított a
kerület. 2003-tól a 80 év
feletti kerületi lakosok
háromszor 4000 forintos
gyógyszer támogatást
kaptak. A támogatást
2006-tól az önkormányzat a 75 év felettiekre is
kiterjesztette. Így 2792
helyett már 8206 embert
érint a támogatás, akik
hatszor 2000 forintos
gyógyszertámogatásban
részesülnek.

KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

MOZGÁSSÉRÜLTEK TÁMOGATÁSA

5000 forint karácsonyi támogatást kapott 1500
kerületi lakos, akit a szociális partnerek, vagy a
képviselők erre javasoltak.

Újbudán összesen hét olyan speciális önkormányzati bérlakás épült, amelyet kimondottan a mozgássérültek számára alakítottak ki.

KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT
A Kulturális Városközpont nem kizárólag intézmények együttesét jelenti, hanem egyfajta
szellemi központot is. Ennek a központnak többek között része a 2004 óta megrendezett
Újbudai Ünnepi Könyvhét a Móricz Zsigmond körtéren, a felújított Hadik-kávéház, és a
volt Volánbusz pályaudvar épületben található Tranzit - kulturális kávéház is.

ÚJBUDA 2006. AUGUSZTUS 30.

2002-2006
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LAKÁSTÁMOGATÁS / PANELPROGRAM

SIKERES
PANELPROGRAM

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ÚJ OKMÁNYIRODA ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
GAZDAGRÉTEN

2004-ben 5 ház nyert
öszszesen 33 millió
forintos önkormányzati
támogatást, a 2005ös pályázaton már 33
panelház pályázott sikerrel. A közbeszerzési szabályok, és a beruházások lebonyolítása miatt
a felújítások három év
alatt készülnek el. A 33
épület felújításához 3 év
alatt összesen 773 millió
forintos támogatást ad
Újbuda. 2006-ban már
39 ház pályázik a támogatásra. A kerületben a
lakóközösségek a pályázati dokumentáció elkészítéséhez is kérhetnek
támogatást.

A gazdagréti okmányiroda és ügyfélszolgálat nyitva tartása a lakosság
vásárlási szokásaihoz igazodik, azaz hétfőn este 7-ig, szerdán és csütörtökön este 6-ig van nyitva.

ÁTÉPÍTETT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal közel háromszorosára növelt, 1000 négyzetméteres ügyfélszolgálati és okmányirodája 2006 februárjában nyílt meg. Az
ügyfélszolgálat teljesen akadálymentes. Természetesen lehetőség van
előzetes internetes időpont-egyeztetésre. Az ügyfeleket postahivatal,
nagyító-olvasógép, a kisgyerekkel érkezőket játszószoba várja. Az ügyfélszolgálat és okmányiroda hétfőtől csütörtökig 8-18, pénteken 8-16 óráig,
azaz heti 48 órában várja az ügyfeleket.

OKTATÁS
NAGYINET
2004-ben indult el az idős
korosztálynak szóló Kattints
rá Nagyi tanfolyamsorozat.
Újbudán
önkormányzati
támogatással folynak a tanfolyamok, a 2004-től a művelődési házakban berendezett
számítógép stúdiokban is.

INGYEN TANKÖNYV
MINDEN ELSŐSNEK
A kerületben minden első
osztályos kisdiák ingyen
kapja meg a tankönyvét.
Ez átlagosan évente 830850 diákot érint. A szociálisan rászorulóknak Újbuda
önkormányzata a többi
évfolyamban is biztosítja
ezt a támogatást.

REFORMÉTKEZTETÉS
Magyarországon elsőként Újbudán vezette be az önkormányzat a reformétkeztetést. Az iskoláiban, óvodáiban – összesen 6000 gyermeknek – kizárólag az egészséges konyha szabályai szerint készítteti el az ebédet. Ezzel
a menzákról száműzte a zsíros, túl cukros, hizlaló élelmiszereket, amelyek
helyett gazdag tápértékű, korszerű, magas minőségű élelmiszerekből
készülnek az ételek. Az ezzel járó 150 milliós költségnövekedést azonban
az önkormányzat nem hárította tovább a családokra, tehát az ebéd ettől a
szülőknek nem lett drágább.

KÖZBIZTONSÁG
POLGÁRŐR CENTRUM
A kerületi polgárőrség az egyik legerősebb Budapesten. Munkájukat
2005 ősze óta segíti az Újbudai Polgárőr Centrum.

FŐBB BŰNCSELEKMÉNYEK A LAKÓTELEPI RENDŐRSÉG
ILLETÉKESSÉGEI TERÜLETÉN
LAKÓTELEPI
RENDŐRSÉG
A
kerületben
– Budapesten elsőként – Kelenföldön
indult el a lakótelepi
rendőrség. A járőrök
megjelenésével a
bűncselekmények
száma jelentősen
csökkent.

SPORT
ÚJ AUTÓK A POLGÁRŐRSÉGNEK

MŰFÜVES
FOCIPÁLYA
KELENVÖLGYBEN

A polgárőrök munkáját technikai felszerelésekkel és három járőrautóval is támogatja a kerület.

2006 nyarán avatták fel
Kelenvölgyben, a Kelen
SC sporttelepén azt a
normál méretű műfüves focipályát, amelyet
180 millió forintból
– a Bozsik program 90
millió forintos támogatásával – épített fel az
önkormányzat. Az új
műfüves pálya a diák- és
tömegsportot, valamint
az utánpótlás-nevelést
szolgálja.
Szöveg: Domonkos Csaba Layout: Vrbanac Zoltán, Pócsi Balázs

Fotók: Újbuda archívum
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március 21–április 20.

Az elkövetkező héten legfőképpen az egészsége megőrzésére fordítson gondot, mert
szervezetének ellenálló képessége az utóbbi
időben kissé meggyengült. Ha maradt még
pár napja a szabadságából, használja feltöltődésre ezt az időszakot. Nagy csalódás éri:
egy olyan ember bántja meg, akiben eddig
fenntartás nélkül megbízott. Otthoni feladatai ellátásában és a munkahelyén nem
adódnak gondok, pénzügyileg meg kellene
erősödnie egy nagyobb kiadás miatt.

BIKA

április 21–május 20.

Végre úgy alakul a karrierje, ahogy azt
eltervezte, elérhető közelségbe kerülnek
a céljai. Kifogástalanul végzi a munkáját,
és olyan kapcsolatokra tett szert, amelyek
sokat segítenek előrejutásában. Családja támogatására is számíthat. Egészsége
kiváló, minden napnak jó kedvvel tekint
elébe a héten. Az elkövetkező időszakban
jelentősebb hibát mindössze egy esetben
véthet: ha túlzottan önhitté, magabiztossá
válik. Ne feledje, ahol siker van, ott előbbutóbb megjelennek az ellenségek is.

zet. Nem tehet mást, csak a megértésükre
számíthat, mert arra már nem marad energiája, hogy a családtagjaival is folyamatosan
küzdjön. Töltse el némi vigasszal, hogy látni
már az alagút végét, és így vagy úgy, hamarosan minden elrendeződik.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Váratlan hírt kap, ami nagyon boldoggá
teszi. Jó lenne ezt a hangulatot megőriznie
legalább egy hétig. Sajnos nem biztos, hogy
sikerül, köszönhetően részben egy idős rokonának, aki erőszakos, önző viselkedésével keseríti meg a napjait, részben pedig a
saját figyelmetlenségének, ami közrejátszik
egy hiba elkövetésében. Párkapcsolatában
is adódnak nehézségek, amelyek könnyen
megoldhatók, főképp, ha sikerül kivédeni a
rokonok és barátok jó szándékú beavatkozását. Pénzügyi gondjai lehetnek rövid távon.

VÍZÖNTŐ

HOROSZKÓP

2006. auguszt. 30. – szeptember 6.
MÉRLEG

szeptember 24–október 23.

Néhány esemény erősen megviseli, ennek
következményei otthonában és a munkahelyén is érezhetőek lesznek. Sajnos esélye van
rá, hogy néhány tettével, megnyilatkozásával akaratlanul maga ellen fordít másokat,
legyen tehát a szokásosnál is megfontoltabb.
Ugyancsak kellemetlen és fájdalmas következményei lehetnek, ha lebecsül vagy lekicsinyel másokat. A várható konfliktusok
megelőzése érdekében, ha teheti, vegyen ki
pár nap szabadságot, és utazzon el. Ezek a
napok az egészségét is megterhelik.

OROSZLÁN

SKORPIÓ

július 22–augusztus 23.

október 24–november 22.

A mozgalmas nyár után egy kis lazításra,
kikapcsolódásra vágyik, ám ennek egyelőre
nem jött el az ideje, még jó pár hétig szüksége lesz minden energiájára, figyelmére.
Nemcsak ön fárad el egyre inkább, a családjában is konfliktusok forrása lehet ez a hely-

Az egyedülálló Skorpiónak most nagyon jó
esélye van arra, hogy tartós párkapcsolatot
alakít ki, amit azonban könnyen elronthat
türelmetlen, erőszakos viselkedésével. Az
sem tesz jót egy tartósnak ígérkező viszonynak, ha szemet huny párja hibái, gyenge-

TERMÉSZET

Az utolsó újbudai gólya
A gólyák idei nemzedéke hamarosan
útnak indul a Boszporusz felé, hogy
a Nílust követve afrikai telelőhelyére
érkezzen. Nincs még egy ilyen nagytestű madár, amelynek élete ennyire
az ember szeme előtt folyna.
Még távcső sem kell hozzá, hogy naponta megfigyeljük, mi történik a hatalmas,
sokszor több száz kilós fészekben, milyen
tápláléktól növekednek a fiókák. A fehér
gólya állomány ősidőktől a falvainkban
fészkel. Nem így a közeli rokon, a fekete
gólya, mely az erdőknek is a legeldugott abb, ember
által nem háborgatott részeit (például a
gemenci rengeteget) kedveli.
Ennek pedig
az az egyszerű
oka, hogy ott
érzi jól magát,
amivel – világunkat ismerve – nagyon is
egyetérthetünk.
Az a szegény
fekete gólya,
amelyiket tavaly egy újpalotai villanyoszlop alatt elpusztulva találtam, szintén erről tanúskodik. Csőrét megőrzöm, mert
alakja kissé eltér a fehér rokonétól, és így
bizonyíték arra, hogy valóban nem egy
„közönséges” fehér gólyát pusztított el az
áram a főváros peremén.
A kétféle gólya természete, tűrőképessége, igénye a magányra tehát nagyon
eltérő. Ilyen különbség az emberek között
is előfordul. A fővárosunkból azonban
még a fehér gólya is eltűnt, valószínűleg
azért, mert a jó békás, pockos, nedves

november 23–december 22.

A szeptember eleje nagy valószínűséggel
egy utazást hoz, aminek oka lehet a szabadság, de a munka is. Bármi is legyen, eleinte
minden nagyon kellemesen alakul, és csak
önön múlik, hogy ez így is maradjon. Sok
kellemetlenséget okoz egy befolyásos ember,
aki mindenképpen meg akarja akadályozni
elképzelései megvalósítását. Számíthat egy
enyhe megfázásra vagy gyomorrontásra
az elkövetkező napokban, de jó közérzetét
összességében ez nem befolyásolja. Jelentős
bevételre számíthat a hét második felében.

Az elmúlt hetek költekezésének a következményeit most kezdi elszenvedni. Pedig
számíthatott a gondokra, hiszen az ősz eleje
mindig rengeteg kiadást hoz. Az anyagi gondok a családon belül is feszültséget okoznak,
és sok eddig lappangó konfliktus kerül a felszínre. Talán nem is árt tisztázni az egymás
iránti érzéseket, persze nyugodtabb körülmények között megfelelőbb lenne. Szerencsére a munkahelyén minden rendben van,
és fizikai állapota is megfelelő, bár a lelkiről
ez éppen most nem mondható el.

RÁK

Mostanában nagyon elfoglalt, a nyár folyamán felhalmozódott problémákat kell
megoldania. A nyomasztó feladatok miatt
megváltozik a viselkedése, ingerültté, türelmetlenné, zárkózottabbá válik, amire a környezete azonnal reagál. Ha az alaptermészetére korábban is jellemző volt az önzőség,
az önuralom hiánya, a mostani magatartásának komoly következményei lehetnek a
kapcsolataiban. Egészségi állapota rendben,
anyagi helyzete is kiegyensúlyozott.

NYILAS

december 23–január 20.

május 21–június 21.

június 22–július 21.

ségei felett. Ne tegyen semmi olyasmit,
amivel veszélyezteti a pénzügyi helyzetét.
Legfőképpen a kockázatos befektetésektől
óvakodjon, de az ésszerűtlen kiadásoktól is,
amelyek a lelki egyensúlyának megőrzését
vagy presztízscélokat szolgálnak.

BAK

IKREK

Munkahelyi gondok és az egészségével kapcsolatos problémák jegyében telik a következő pár nap. Előbbinél állást kell foglalnia
néhány olyan kérdésben, amely megosztja
a kollégáit és a vezetőséget. Készüljön fel rá,
hogy bármiként dönt, kiváltja majd mások
ellenérzését. Egészségi állapotát elsősorban
rossz étkezési szokásai veszélyeztetik. Változtasson étrendjén, és mozogjon többet a
nagyobb baj megelőzése érdekében. Többen
is a szemére vetik, hogy időnként túl agreszszíven próbálja meg érvényesíteni érdekeit.
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rétek, legelők ugyancsak eltűntek, például Lágymányosról is. A hajdani gólyaparadicsomra már csak a városrész neve
utal. A Népszigeten a nyolcvanas évek
elején még költött gólya. Jó lenne tudni,
mikor kelepeltek utoljára a gólyafiókák
Újbudán? Erre talán már a legöregebb városlakók sem emlékeznek.
A gólyák áttelepülése a kéményekről
a látszólag sokkal praktikusabb villanyoszlopokra már a hetvenes évek végén
jelentős volt, 34 százalékban oszlopra építették fészkeiket a tanulékony madarak.
Napjainkban a fészkek háromnegyed része villanyoszlopokon található. Jó esetben
a gólyavédelmi
célból az oszlop
tetejére szerelt
magasítón, ami
megakadályozza, hogy a vizes
fészeka nyag
röv idzárlatot
okozzon, és a
madarakat is
távolabb tartja a
vezetékektől. A
fiatal gólyák fele így sem éri meg az egyéves kort, a pusztulásuk leggyakoribb oka az áramütés.
Azért sajnos van magasító nélküli oszlopon is fészek, például Balatonfenyvesen.
Ennek augusztusi idillje látható a képen.
A gólyák egy részére az idén már színes, távcsővel leolvasható gyűrűt helyeztek a Madártani Egyesület szakemberei.
Az ilyen gyűrűk leolvasásával, és az adatok beküldésével a természetvédelmet támogatja minden turista, akinek útjába a
szerencse színes gyűrűs gólyát vezérelt.
M. P.

KERESZTREJTVÉNY

SÍK SÁNDOR

Sík Sándor: Mint bölcs
kutya a küszöbön
A költeményből idézünk két sort.

január 21–február 19.

Egyre ellenségesebben kezd érezni egyik
fiatalabb rokona iránt, anélkül, hogy tudná
ennek az okát. Jó lenne mielőbb átgondolnia ezt a helyzetet, mert lehet, hogy a hiba
nem is a rokonban, hanem önben van meg.
Egyéb lelki megrázkódtatások is érik, a felgyülemlett feszültségeket pedig vásárlással
igyekszik levezetni, ami a legjobb útja annak, hogy anyagi helyzete is megrendüljön. Felkérik valamilyen közösségi munka
elvégzésére, amit örömmel tesz meg, és jó
tette végre igazi jó érzéssel tölti el.

HALAK

február 20–március 20.

Újabban csak szaporodnak a családi problémák, még meg sem oldódott az egyik, már
jön is a következő, sőt olykor egyszerre több
is. Energiájának és idejének nagy részét ezek
megoldása viszi el, közben szinte semmi ideje nem jut önmagára. Most tényleg jó lenne
otthagyni mindent, és elvonulni a világtól,
erre azonban még jó ideig nem lesz módja.
Vigaszul szolgálhat, hogy hamarosan túljut a nehezén, és hogy egészsége nem sínyli
meg azt az időszakot. Egy ismerőse pénzt
kér kölcsön öntől, segítsen neki.
(Rebeka)

Az édeskömény
A mediterráneumból származó édeskömény jótékony hatásait már az ókori görögök és rómaiak ismerték. Idővel elterjedt a
világ minden táján, napjainkban pedig
számos országban nagyban termesztik.
Már nemcsak fűszer- és gyógynövényként, hanem zöldségként is fogyasztják.
Fűszernek az édeskömény közönséges
változatát használjuk, melynek termése
éréskor sötét színű, csípős, kissé édes ízű.
A nem csípős, hanem édeskés ízű terméseket hozó, római köményként ismert
változat gumót is képez. A növény gumója energiában szegény, de vitaminokban
és ásványi sókban gazdag, a magja pedig
magas illóolaj tartalmú.
Az édeskömény gumóját zöldségként
használhatjuk, készíthetünk belőle salátát, köretet, főzeléket. A magját fűszerként
és gyógynövényként is alkalmazhatjuk.
Utóbbi esetben jó emésztési zavaroknál,
székrekedésnél, gyomor- és bélgörcsöknél, puffadásos panaszoknál, légúti hurutok esetén pedig köptető és nyálkaoldó. A
rendszertelen menstruáció kezelésére is
alkalmas, és enyhítheti a klimax tüneteit.
Belső használathoz teát készítsünk belőle: 1 teáskanálnyi édesköményt 15 percig
főzzünk 2 dl vízben, majd ízesítés nélkül
fogyasszuk étkezés előtt 20-30 perccel.
Külsőleg torokgyulladás kezelésére (toroköblögetés), a zsíros bőr tisztítására, szembetegségeknél borogatásként, puffadás és gyomorgörcs esetén
bedörzsölőszerként is alkalmazható.
Az édeskömény magjából készült illóolaj belsőleg használva – 1-2 cseppet
1 dl vízben elkeverve – étvágygerjesztő,
emésztésjavító, vizelethajtó, hashajtó,
baktérium-ellenes hatású. Jó megfázás,
székrekedés, köszvény, tüdőbetegségek
esetén. Jótékonyan hat érzelmi életünkre,
segít a biztonságérzet megszerzésében és
megtartásában, oldja a magányosságérzet
okozta fásultságot.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (É, Á, N,

T). 13. Ágyrugó. 14. Kisdedóvó, a gyermekek nyelvén. 15. Orosz város. 16. Angol úr,
röv. 17. Előkelő. 19. Edison egyik keresztneve. 21. Súlyarány, röv. 22. Jelent páros betűi.
24. Patinás fővárosi szálloda. 26. Vastagabb
bot. 27. Szalonnából nyerik. 29. Vízzel tisztíttat. 30. Ibsen műve. 31. … de Vega, spanyol drámaíró. 33. Német gépkocsi márka.
35. Nógrád megyei település. 37. Székesegyház. 39. Mohamedánok imádják. 42.
Ego. 43. Tejsavóból készített sajtféleség. 44.
Madár ruházata. 45. Szolmizációs hang. 46.
USA-beli filmrendező (Oliver). 48. Orosz
férfinév. 50. Átlyukaszt. 53. … Negri, lengyel származású amerikai színésznő. 55.
Tengeri emlős. 56. Békés megyei község. 58.
Zeneszerzőnk (József). 61. Holland sajtváros. 63. Vanádium, jód és szén vegyjele. 64.
Konyhakerti növény. 66. A sejtmag egyik
legfontosabb anyaga, röv. 67. Kiejtett betű.
68. A gyorsírás ókori tökéletesítője. 69. Ünnepélyesen avat. 71. Aroma. 72. Műszálféleség. 74. Nyakbavaló. 76. Pest megyei falu.
FÜGGŐLEGES: 1. Gyapjú erős gyúrása víz segítségével. 2. Belgiumi város. 3. Ámen egynemű betűi. 4. A végén ferde! 5. Vízilabdázónk (Tamás). 6. Számsorsjáték. 7. Ibolyántúli, röv! 8. Pápai hármas korona. 9. Könyvújdonság. 10. Fohász. 11. Lezsák Sándor. 12.
Hímzésfajta. 18. Tan. 20. Összetételekben
kővel való kapcsolatot jelöl. 23. Engedélyhez
köt. 25. Európai főváros. 26. Rock and …,
tánc. 28. Móricz Zsigmond műve. 30. Becézett Kornélia. 32. Bíróságon keres igazságot.
34. Férfi becenév. 36. Kézzel jelez. 37. Ének.

FORMA STÚDIÓ

(1889-1963)

Piarista pap, költő, irodalomtudós,
egyetemi tanár, az
MTA tagja, a magyar cserkészet egyik
megalapítója. 1911től sorra jelentek
meg verseskötetei és
irodalomtörténeti dolgozatai. 1929-től a
szegedi tudományegyetem irodalomtörténeti tanszékét vezette. 1942-ben jelent meg
Esztétika című korszakos jelentőségű műve.
1946-ban az újrainduló Vigília című folyóirat főszerkesztője lett. 1948-ban Kossuthdíjat kapott, és a piarista rend magyarországi tartományfőnökévé választották.
38. Magyar Televízió, röv. 40. Fém rövid neve. 41. Triangulum. 47. Olajexportáló Országok Nemzetközi Szervezete, angol rövidítéssel. 49. Spanyol folyó. 51. Tolna megyei község. 52. Az idézet második sora (H, N, Y,
M). 54. Szándékozik. 55. Olasz autómárka.
57. Dél-amerikai ország fővárosának lakója.
59. Svájci üdülőhely. 60. Szalonnát főző. 62.
Lélek, olaszul (ANIMA). 64. Angol király.
65. A zene fejedelme (Johann Sebastian). 68.
Trokár páratlan betűi. 70. DSA. 73. Római
55. 75. Talmi. 77. Klasszikus kötőszó.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 52.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 6. A 30-31.
ÖSSZEVONT SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Idő kemény kezét, napjai nehezét,
síromba is régi pásztor, érzem ostorul.” A
NYERTES: Laurenszky Ernő, XI., Karinthy

F. út. Az augusztus 30-i, 32. szám megfejtését és nyertesét a következő számban
közöljük. A nyeremény, a hat alkalomra
szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba,
a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258
www.sportkapu.hu/forma

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Ételek édesköménnyel
Burgonyás édeskömény
75 dkg burgonya, 2-3 édeskömény, fokhagyma, 15 dkg sajt, körülbelül másfél dl tej, vaj, kakukkfű, szerecsendió, só, frissen őrölt bors.
ELKÉSZÍTÉSE: A burgonyát és az édesköményt hámozás után vékony szeletekre
vágjuk. A jénait a vajjal kikenjük, a fokhagymát igen apróra vágva (vagy reszelve) egyenletesen elosztjuk rajta. Először
egy sor burgonyát, ezután a reszelt sajtot,
végül az édesköményt rétegezzük le, majd
mindezt addig ismételjük, amíg a hozzávalók elfogynak. A tejben oldjuk fel a
fűszereket, és öntsük rá a legfelső rétegre.
Fóliával szorosan fedjük le az edényt, és

előmelegített sütőben körülbelül 35 percig süssük.

HOZZÁVALÓK:

Csirkecombos édeskömény
2-3 darab édesköménygumó, 2-3 darab félbevágott csirkecombot,
só, bors, kakukkfű, olívaolaj.
ELKÉSZÍTÉSE: A megmosott és cikkekre
vágott édesköménygumókat tegyük egy
nagy tepsibe, helyezzük mellé a csirkecombokat. Fűszerezzük, majd alaposan
keverjük össze. Olívaolajjal locsoljuk meg,
majd az egészet fedjük le alufóliával. 170180 fokos sütőben legalább 45-50 percig
süssük. A sütés vége felé vegyük le a fóliát,
hogy a csirke szép pirosra süljön.
HOZZÁVALÓK:
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KULTÚRA

Amikor még fiáker, lóvasút és omnibusz járt

IRODALOM

Kollár Lajos gyűjteményének legszebb, legérdekesebb darabjaiból
Budapest anno címmel metszetkiállítás nyílt augusztus 23-án a MIÉP XI.
kerületi Irodájában (Bartók Béla út 96).
A tárlatot Fenyvessy Zoltán önkormányzati képviselő nyitotta meg.
Fenyvessy Zoltán a megnyitón többek
között arról is szólt, hogy a Kollár Lajos
gyűjteményéből készült tárlat az 1840-es
évektől az 1940-es évekig azt az időszakot
mutatja be, amikor Pest és Buda a legdinamikusabban fejlődött. A két világháború
igencsak megtépázta fővárosunk szépségét, ennek még ma is vannak látható jelei.
Éppen ezért összefogással mindent meg
kell tenni, hogy Budapest visszanyerje
eredeti szépségét, világvárosi rangját.
A tárlat legérdekesebb darabjai azok
a korabeli képes levelezőlapok, melyek
hűen örökítették meg az egykori Buda
és Pest, valamint a székesfőváros legjellegzetesebb (részben még ma is meglévő)
középületeit, utcarészleteit. A fekete-fehér
felvételeket a legendás fotográfus, Klösz
György készítette, aki a képek bal sarkába azt is kinyomtatta, hogy az „Utánzás
tilos”! A fotókon nemcsak a régi Városháza, a Szent István-bazilika vagy a Nyugati pályaudvar díszeleg eredeti pompájában, de meríthetünk a kor hangulatából is. A képeken láthatók a fiákerek, a

lóvasút és az omnibusz is. Csodás a margitszigeti parkrészlet, ahol a hosszú ruhás
dámák esernyővel a kezükben sétáltak a
több hektárnyi, buja növényzetű parkban. Láthatjuk a Blaha Lujza téri egykori
Nemzeti Színházat, de a képet a mai néző
számára igazán az teszi érdekessé, hogy
a felvétel idején a nemrég lebontott sajtóház helyén egy szerény, vidéki stílusú,
földszintes ház állt, utcafrontján fakerítéses udvarral. Ennél már csak a Gellérthegyen készült felvétel az érdekesebb: a
dunai panorámába a fotográfus belevette
azokat az egyablakos viskókat is, amelyek
egykor a hegy tetején a legszegényebbeknek nyújtottak otthont.
A tárlat másik nagy, tematikus részét
képezik azok a színes metszetek, amelyek
az eltűnt és eltűnőben lévő régi kézműves
szakmákat mutatják be: a takács, tímár,
lakatos, asztalos, kalapos, kovács, pék, fazekas és még számos szakma képviselőit
az 1800-as évek műhelyeiben munka közben ismerhetjük meg.
A továbbiakban színes képek másolataival ismerkedhetnek meg a tárlat látogatói. Ezeken is az 1850-es évek Budájának
egy-egy utcarészlete vagy a nagyvárossá
alakuló Pest valamely különlegessége
látható, például a Császárfürdő melletti
szőlőhegyek vagy a Dunavíz hordozgató
(sic!) lovas kocsik.

Márványozott papírok a könyvtárban

Pókháló csillagkép

Egy ősi technika mai művésze

Különleges könyvet mutattak be az
A38 Állóhajó nyári könyvbemutató
sorozatában augusztus 23-án.

Egyedi kiállítás megrendezésére vállalkozott a Szabó Ervin Könyvtár Karinthy Frigyes úti fiókkönyvtára. Szakmári
Klára, a könyvtár egykori dolgozója
ezúttal művészként mutatkozott be a
számára igen kedves épületben.

Czéh Zoltán alkotása műfajával, stílusával
és cselekményével egyaránt arra csábítja
az olvasót, hogy kezébe vegye, majd belefeledkezzen.
Az I.A.T. Kiadó igazgatója, Brenyó
József küldetésének tekinti, hogy induló
szerzőket ismertessen meg az olvasóközönséggel, akár
írókról, netán költőkről, vagy éppen bloggerekről
legyen szó. Eredményesen keltette fel a szépirodalom iránt érdeklődők figyelmét a
nyári bemutatók
befejező estjének
Czéh Zoltán
vendége is.
Czéh Zoltánnak egy budapesti gimnázium magyar-történelem szakos vezetőtanáraként harmincötévesen nyílt
lehetősége megmutatni, hogy nemcsak az
irodalmi mesterség elméletében állja meg
a helyét. Idén jelent meg a Pókháló csillagkép című munkája.
Történetek a főváros nyüzsgő, de
mégis szürkének ható hétköznapi világából. Tizenegy emberi sors tragikummal,
humorral, érzékiséggel teli pillanataiba
nyerhetünk betekintést. A váratlan utcai
egymásba botlást idéző szövevényes cselekményvezetés és a mindennapos élőbeszéddel, szlenggel mesélt események izgalmas feszültséget keltenek. A vaskos könyv
műfaja valahol a regény és a novellafüzér
között van. Egy-egy történet nem véletlenül idézi a dokumentumfilm valósághű
világát. Az író is örömmel látná viszont a
filmvásznon őket, és ez a mű lényegre törő
stílusát tekintve nem nagyra törő álom.

Deák Attila

Szamos Márton

Művészeti technikája a papír- és selyemmárványozás, más néven az ebru. Ezen
ősi technika, mely valószínűleg Arábiából származik, igen nagy népszerűségnek
örvendett Japánban, meghódította Európát is, napjainkban pedig reneszánszát
éli. Szélesebb körben való elterjedésének
útjában áll a módszer időigényes, türelmet kívánó mivolta, hiszen a festékeket
ökörepével keverve kell széles vízfelületen
eloszlatni. Népszerűségét növeli azonban
a műalkotások egyedisége, hiszen lehetetlen két egyforma képet létrehozni. Pállay
József, a kiállítást megnyitó festőművész
is éppen ezen megismételhetetlenséget
hangsúlyozta beszédében. Véleménye
szerint a szériagyártás korában rendkívül

fontos az egyediben az értéket, az anyagközpontú világban a szellemit megtalálni.
A megnyitóbeszéd előtt maga a alkotó
mondott pár szót az ebru technikai alapjáról, saját művészi pályafutásáról. A technika előnye az igen széles felhasználhatóság is, hiszen a könyvkötészettől kezdve
– mely legősibb formája – tapétán, csomagolópapírokon, mappákon keresztül a
selyemfestésig alkalmazható e módszer.
Szakmári Klára hétköznapi foglalkozására nézve magyartanár a Budai Nagy Antal
Gimnáziumban, előtte évekig könyvtárosként dolgozott. Művészete – saját bevallása szerint – mostanra érett meg igazán, s
ezen állításában nem kételkedik senki,
aki megtekinti a művésznő kifinomult
ízlésről, valódi művészi gondolatiságról
és áldozatos munkáról árulkodó képeit,
selyemkendőit. A tervek szerint szeptember folyamán technikai bemutatót is tart
majd, hogy bevezessen ennek az izgalmas
művészeti ágnak a rejtelmeibe.
Karlócai Regina

Révész Marianna

Metszetek a régi Budapestről
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Alkotásairól és művészi pályafutásáról beszélt Szakmári Klára az augusztus 24-i megnyitón

Dömök Viktória

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Buda-Pest a Császárfürdő melletti szőlőhegyekről, 1857

Olescher Tamás augusztusi tárlatai

Csendéletek és tájképek
A nagyvárosi embert körülvevő zajos
világban öröm forrása a még körülöttünk élő természeti szépségek felfedezése. Augusztusban gyönyörködni
a parkokban pompázó virágokban.
Vagy élvezni a virágcsodák festői
megörökítését, elidőzni képbe formált ismerős tájak előtt, vagy éppen
a festmények felkeltette érdeklődés
nyomán felkerekedni ismeretlen természeti értékek megismerésére.

 ÖSSZETARTOZÁS 
Macskássy Izolda festő- és grafikusművész alkotásaiból nyílik
kiállítás Összetartozás címmel az Antenna Hungária Nyrt.
Petzvál József utcai Átrium Galériájában szeptember 4-én 17
órakor. A tárlatot dr. Botka László,
Szeged polgármestere nyitja meg,
közreműködik Gregor József operaénekes. Macskássy Izolda 1945-ben
született Marosvásárhelyen, 1971-ben
települt át Magyarországra, azóta a
hazai képzőművészeti élet egyik meghatározó személyisége. Munkáira az
élet- és emberi kapcsolatok lírai szépségének ábrázolása a jellemző. Derűs
hangvételű selyem kollázsokat, grafikákat készít, alkotásai rangos magánés közgyűjteményekben megtalálhatók itthon és külföldön. Alkotói életútját hazai- és nemzetközi művészeti díjak sora fémjelzi. Gyakori hazai kiállításai mellett a világ majd minden kontinensére
meghívták már alkotásaival. Németországban állandó tárlata
van, Budapesten pedig a Teréz körút 33. szám alatti Macskássy
Galéria állandó kiállításán tekinthetők meg művei.
Dömök Viktória

Erre adnak módot Olescher Tamás augusztusi újbudai tárlatai. Szűkebb pátriánk képzőművésze Csendéletek, virágok
sorozatának legújabb darabjai a Kosztolányi Dezső téri Scheffer Galériában, a
balatoni tájképek kollekcióból válogatott
alkotásai pedig az egy saroknyira lévő Tas
vezér utcai Budai Borszalonban láthatók
a művészetpártoló tulajdonos jóvoltából.
Olescher Tamás az elmúlt tavaszán az
esztendő virágkörét mutatta be a Scheffer

függő, hogy ki, mit, mennyit tud kihámozni magának belőlük.
– Ezeket a munkákat nemrég fejeztem be – mondja az alkotó. – A tájképek
esetében könnyebb a helyzet, az ember
valamit visszaidéz, s számomra a Balaton
és a Velencei-tó környéke a kedves, ihlető
helyszínek közé tartozik.
– A művészet egyetemességét, nemzetköziségét bizonyítja, hogy a virágok
sorozatból a pipacs variációk egyik darabja jelenleg egy müncheni galériában
vendégszerepel. Az külön érdekesség,
hogy a kiállítóhely neve Levendula – kapcsolódik be a beszélgetésbe a galériatulajdonos, Scheffer Lívia.
A több évtizede kerületünkhöz kötődő festő, díszlettervező, performer nevéhez fűződik a Multi Média Színház is,
ahol az eklektikus festészet, a (gyimesi)
néptánc, a zene, a videó, vagyis a hagyományos és modern együttes alkalmazását
valósította meg. Legutóbb a szentendrei

OLESCHER: A virágmotívumokkal lefedett felület harmóniája segít közel kerülni a képhez

Galériában, a mostani munkák szerves
folytatásai azoknak festményeknek. A
művek derűt sugároznak: az első, felületi
szinten kellemes élményt kívánnak nyújtani a nézőnek. Ugyanakkor a virágok
szimbólumok is, vagyis a festmények felfoghatók „leleteknek”, és személyektől

MűvészetMalomban szerepelt a Szívügyek című bemutatón. Képeivel legközelebb az idei kecskeméti biennálén találkozhatnak az érdeklődők, illetve Düsseldorfban szintén a virágcsendélet sorozatának
darabjaiból rendeznek tárlatot.

Pataki Katalin

 KISPÁL ÉS A BORZ 
Kispál és a Borz napok lesznek az A38
Állóhajón, Magyarország egyik legnépszerűbb, és sokak
szerint legtudatosabb
rockzenekara ugyanis kétszer is fellép egy
héten belül. Augusztus
31-én 21 órai kezdettel
Kispál original címen
adnak koncertet. Az együttesalapító trió – Brautigam Gábor,
Kispál András, Lovasi András – néhány szám erejéig Ózdi
Dezsővel kiegészülve az első négy lemezük anyaga alapján
tesznek egy kis időutazást. A következő fellépésük szeptember
6-án szintén este kilenckor kezdődik a Blue – Lépj tovább! ingyenes nyári koncertsorozat részeként. Ezen az esten az Illúzió lesz az előzenekaruk. A finom dzsessz-sanzonokat játszó,
vicces szövegekkel operáló együttes három éve működik ezen
a néven, de a tagok tíz éve zenélnek együtt. Hol bossa-novás,
hol flamencós dzsessz, ritmikai változatosság, hangszeres gazdagság jellemzi zenéjüket. Érdekesség, hogy mostani koncertjükről élő hangfelvétel készül majd, amit a helyszínen fognak
árusítani limitált példányszámban, fellépésük után fél órával.

 EPILOGUE POUR PIANO 
A többszörös platina- és aranylemezes zongoraművész, Ferry
P. Bedy – Bedi Ferenc – ad koncertet augusztus 31-én 19.30
órától a Fővárosi Művelődési Házban Epilogue pour Piano
címmel. Meghívott vendége Havasi Balázs. A magyar származású holland zongorista számos külföldi siker után tért haza,
hogy tapasztalatait és élményeit egybegyűjtve különleges műsorral ajándékozza meg a hazai közönséget. A kivételes virtuozitással rendelkező, tanárként is praktizáló művész nagyszabású koncertjén klasszikus és saját műveket dolgoz fel modern
zenei alapokkal, érzelemdús, markáns megfogalmazásban.

Olyan ismert dallamok csendülnek fel előadásában, mint a
Varsói koncert, Chopin Esz-dúr noctürnje, Rachmaninov
cisz-moll prelűdje, Mozart C-dúr szonátája, az Allegro
Barbaro Bartóktól vagy a Schindler listájának főcímzenéje.
A koncerten meglepetés vendégművészekkel előadott közös
dalok is hallhatóak lesznek. Bedi a brüsszeli Zeneakadémián
végzett és számos neves külföldi és hazai előadóknak írt már
dalokat. Ő komponálta – Erdőhegyi Brigitta ötlete nyomán,
Simon Attila Csak élsz című szerzeménye alapján – a Békedal
című számot, melyet múlt év nyarán neves hazai előadók énekeltek lemezre „a világban eluralkodott terrorcselekmények
elleni tiltakozásuknak” hangot adva. Bedi mostani koncertje
az augusztus 27. és szeptember 3. között megrendezendő IX.
Zsidó Nyári Fesztivál egyetlen újbudai programja.
 TÉKA EGYÜTTES 
Magyar népzenei koncerttel és táncházzal kezdődik a Fonó Budai Zeneház őszi programsorozata szeptember 6-án 20 órakor,
melyen a hangszeres magyar népzene újjáéledésének egyik alapzenekara, a Téka ad koncertet. A
nemzetközi hírű együttes autentikus stílusban, az eredeti hangzásvilág megőrzésére és megismertetésére törekedve játszik. Bartók,
Kodály, Lajtha példáját követve
évek óta járnak gyűjteni, tanulni a
hagyományőrző magyar vidékekre. Együtt játszanak lakodalmakban, bálokban, táncházakban idős
zenészekkel. Tudásukat továbbadják a fiataloknak, tanítanak, népzenei táborokat szerveznek. A
Téka 1976-ban alakult meg Budapesten, így az idei jubileumi
évük. Ebből az alkalomból október 2-án 19.30-tól nagyszabású
koncertet adnak a Művészetek palotájában a Lágymányosi híd
pesti hídfőjénél. Hangversenyükre nemcsak az egykori alapítótársakat hívják meg vendégül, hanem a Magyar Dudazenekart,
a Galga Dudazenekart és a Magyar Tekerőzenekart is, amelyeknek szervezésében a Téka tagjainak kulcsszerepük volt.
 BARTÓK 32 GALÉRIA 
Két kecskeméti kötődésű alkotó, Majoros Gyula szobrászművész és Miklós Árpád festőművész kiállítása nyílik meg szeptember 5-én a Bartók 32 Galériában. Majoros Gyula 1961ben született Németkéren. Tizenhárom éve él Kecskeméten
családjával. 1986-tól 1995-ig a Ciróka Bábszínház bábkészítő
művésze volt. Jelenleg is készít báb- és díszletterveket, rendszeresen fellép performance fesztiválokon, továbbá zenével is
foglalkozik. Képzőművészeti tevékenységének legfontosabb
területe a mobilszobrászat. Jellemzően ironikus munkái – inkább objektek, mint szobrok, dadaisztikus szellemi horizonttal – egyaránt tartalmaznak mechanikusan mozgó mobil
és figurális elemeket, és stilisztikailag leginkább az egykori
Vajda Lajos Stúdió szellemiségéhez kapcsolódnak. Miklós
Árpád festőművész, animációs filmrendező 1958-ban született Dicsőszentmártonban, Kecskeméten 1988-ban telepedett
le. Animációs rendezőként dolgozik, több művészeti társaság
tagja. Alkotásai a 70-es években kibontakozó „új erdélyi iskola” formavilágával hozhatók kapcsolatba. A művész éppúgy
hangsúlyozza a formaadás szándékának fontosságát, mint a
formához vezető út ábrázolását.

Köszönetnyilvánítás
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Tanulj szakmát
a kerületben működő

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. kerületi Rendőrkapitánysága,
valamint a
XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítványa
köszönetét nyilvánítja a 2006. június 2-án megrendezett
IV. Szent György-napi Jótékonysági Bál fő támogatójának:

SZÓKRATÉSZ
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN!

a La Fiesta Party Service tulajdonosának – Kovács László úrnak,

Még nem késő!
JELENTKEZZ:

a bál kiemelt támogatóinak:
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, Kákos Kft.-nek,
Visualpower Kft.-nek, Kalmár Zoltánnak, Pappas Auto Magyarország Kft.-nek,
Blanche Kft.-nek, TriGránit Development, Corporation-nek, Westend Üzemeltető Kft.-nek, ARCADOM Kft.-nek, L.B. Hungarchiteckt Építő Kft.-nek, UPC
Magyarország Kft.-nek, Díjbeszedő Faktorház Rt.-nek, Kelen Kórháznak, Ivanics
Kft.-nek, Referens Kft.-nek, Securitas Rt.-nek, TARA Kft.-nek, Valton-Security Kft.nek, Dr. Varga Károlynak, Erdős Lászlónak, RICA Hungária Kft.-nek,

Címünk: 1111 Budapest, Kende u. 2.
Telefon: 06-1/279-1846, 06-1/279-1847
internet: www.szokratesz.hu
e-mail: info@szokratesz.hu
(OM szám: 101193)

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:

akik lehetővé tették az Újbudai Rendőrkapitányság
számítógépes infrastruktúrájának korszerűsítését.
Köszönettel:
Dr. Czellér Ferenc r. ezredes
kapitányságvezető

LAKÁS-INGATLAN
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos lakásokat, házakat. ImmoTéka
Ingatlaniroda, XII., Csörsz u. 17-21.
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat,
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
KEL-THA Ház… ahol otthonra talál. A
Kosztolányi tértől 5 percre, csendes mellékutcában épülő új házban 29 m2-től 108 m2-ig lakások
leköthetők. Beköltözés: 2007. március.
Érdeklődés: 06/30/984-1318, 06/20/320-6665.
BUDAI Ingatlaniroda keres, kínál a kerületben
eladó és bérbeadó ingatlanokat.
315-1020, www.budagold.hu
ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat tagja, évtizedes tapasztalattal keres, kínál
eladó, kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is).
Teljes körű szolgáltatás. Iroda címe: 1119 Bp.,
Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120.
ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresek ügyfelek
részére. Dr. Fülöp. 06/30/973-8536.
ELADÓ 80-120 m2-es polgári lakásokat
keresünk ügyfeleink részére. Villányi út 62.
Ingatlaniroda. 361-1001, 06/30/241-8041.
TÖRÖKBÁLINTON, Tükörhegyen 130 m2-es,
2 szintes luxuslakás 400 m2 saját kertrésszel, garázzsal, sok extrával eladó, 53,5 M Ft.
06/20/393-9689.
XI., KELENVÖLGYBEN 90 m2-es, 2 szintes,
felújított, kertkapcsolatos társasházi lakás eladó,
28,2 M Ft. 06/20/393-9689.
XII., KOSZTA József utcában 59 m2-es, 2 szobás, felújított lakás eladó, 26 M Ft.
06/20/393-9689.
XI., BEREGSZÁSZ lakóparkban újszerű, 85
m2-es luxuslakás 28 m2-es terasszal, garázzsal,
tárolóval, sok extrával eladó, 49 M Ft.
06/20/393-9689.
SASADON épülő 5 lakásos társasházban 53,
66, 109 m2-es lakások nagy terasszal, 2007. II.
negyedévi átadással 450 eFt/m2-től leköthetők.
06/20/393-9689.
XI. KERÜLET, Fehérvári úton teljesen felújított, 48 m2-es, 2 szobás, tehermentes panellakás
szeptemberi beköltözéssel, tulajdonostól eladó.
Irányár: 10,7 M.
Érdeklődni: 06/30/204-1313 vagy
06/30/549-0365.
SAJÁT részünkre keresünk legalább 2,5 szobás,
emeleti, zöldövezeti lakást. Tel.: 06/30/440-1452.
GAZDAGRÉT felső központjában 3. emeleti,
erkélyes, Szabadság-hegyre néző garzonlakás tulajdonostól eladó. Irányár 9,8 millió Ft.
Tel.: 246-0364, mobil: 06/30/518-1678.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó
lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket ügyfelei
részére a kerületben! 351-9578, 06/70/383-5004,
www.kiado.net
REGŐS u. 14-16-ban 18 m2-es üzlethelyiség
és 72 m2-es üzletnek alkalmas helyiség kiadó.
Érdeklődni a 06/30/251-8089-es telefonszámon
lehet.
AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxuskivitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére.
Bérletre és eladásra Budán és Pesten. 240-2767,
202-1360, 06/20/262-7864,
www.athomebudapest.hu, info@athomebudapest.hu
ELADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket,
telket keresünk ügyfeleink részére a kerületben!
OLS Bt. 1995 óta. 351-9578. www.ingatlanabc.net
XI., IGLÓI utcában 47 m2-es iroda csendes tevékenységre kiadó, érdeklődni: 06/30/919-3159.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat. 365-2969.
BUDAI Skálánál német-, angoltanítás, korrepetálás. Tel.: 06/30/259-7091, 466-5301.
MATEMATIKA középiskolásoknak, egyénileg,
Budán. Tel.: 466-4933.

Bánsági György
kuratóriumi elnök

ANGOL nyelvből korrepetálást vállalok általános iskolások és kezdők részére. 06/30/400-8890.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-, fűtésszerelés, duguláselhárítás A-Z-ig.
Tel.: 402-0627, 06/20/433-1628.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedéskeresés, hétvégén is. 06/30/914-3588.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/9420064, www.gebeviz.hu
VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap. Tel.: 215-0250.
www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.
www.futesszereles.hu

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József
06/20/984-1742, 229-0319.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok
mestervizsgával, tiszta munkával.
209-5894, 06/30/399-4023.
CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkákat
rövid határidőre vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.
TELJES körű lakásfelújítás! Ácsmunka, tetőfedés, villanyszerelés, festés, burkolás. Gyors, korrekt munka takarítással. 06/20/588-8271.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők
fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák
készítése és javítása alpintechnikával is. Rengeteg
referenciával, garanciával! Csipak Péter
06/30/441-3519.
CSEMPÉZÉS, járólapozás, fürdőszoba-felújítás,
vízszerelés, kőművesmunka, gipszkartonszerelés.
06/70/283-0482, 06/20/333-3921.
FESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, takarítást, kisebb kőművesmunkát vállalunk.
06/30/619-5491.
ASZTALOS-, lakatosmunkák, kertrendezés,
fűnyírás, zárcserék, passzítások.
789-3958, 06/20/411-4349.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.

AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!
DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből
(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS

Marketing- és reklámügyintéző
Protokoll-ügyintéző
Újságíró II. hallgatónak!

és a bál támogatóinak:
Albertfalvi Cérnázó Kft.,Allianz Hungária Biztosító Rt.,AQUALING Kft.,ARAGO Rt., Öböl Kft.,ASSA
Kft., Auchan Magyarország Kft., Auto Danubia Kft., AUTO-NÉRO 2 Kft., Bank Biztonság Bizalom Rt.,
Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Biry Ügyvédi Iroda KBIQ Bt., Brick Trade Kft., Budapesti Erőmű
Zrt., Budaplakát 11 Kft., BVM Épelem Kft., CAOLA-ALFA Rt., CORAX-BIONER Rt., Centrum
Parkoló Kft., Danubius Hotel Flamenco, Dr. Csikós Csaba Ügyvédi Irodája, Dr. Sas Clinic, ÉMI Kht.,
Fábián Kft., Falva Gestion Kft., FŐNIX S.O.S. Zrt., FreeSoft Nyrt., Fusion Befektetési Zrt., Futureal
Kft., GRC Hungária Kft., Grepton Informatikai Rt., HBH Euroconsulting Kft., Hemingway étterem,
Henkel Magyarország Kft., Híradástechnika Trade Kft., HM EI Zrt., HRK Consulting Kft., Infó Kft.,
Infopark Rt., IN-KAL Security 2000 Kft., Kaschmír Gold Kft., KER-SOFT Kft., Kincstári Vagyoni
Igazgatóság, KÖZVIL Zrt., Lattmann Glass Kft., Magnum Kft., Mázló Autójavító, Média Plusz Kft.,
MEKI Kft., Mercurius-Plusz Kft., MOGÜRT Rt., MULTI ALARM Zrt., Országos Lakás-és Építésügyi
Hivatal, Porsche Buda, SADE Magyarország Kft., Senator Group, SERVING Kft., SLUSSZ-PLUSSZ
Kft., TEBODIN EC Kft., Tigra Kft., TVT Vagyonvédelmi Zrt., Újbuda 11 Kht., UVATERV Zrt., VIKUV
Kft., Volán Egyesülés, VOLÁN Elektronika Zrt., VSZM Kft., Zsombolyai Kft., 77 Elektronika Kft.,

Molnár Gyula
polgármester

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®

Ezt a hirdetést most több mint 180 000-en láthatják.
Médiatanácsadás keretes hirdetésekről:
06/30/9925-866

HIRDETÉS
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TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.
VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
MOSÓGÉPJAVÍTÁS egy év garanciával, hétvégén is.
285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu,
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
GYERMEKFELÜGYELET vállal megbízható
óvó néni, megbeszélés szerint.
T.: 203-9423 v. 06/30/427-3237.
HASZNOSAN töltött gyermekvigyázást, korrepetálást, idősgondozást vállal pedagógus.
06/20/418-1086.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP

VEGYES

SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.

ORVOSHÁZASPÁR életjáradéki szerződést
kötne idős személlyel, ott lakás nélkül.
Telefon: 06/30/603-2245.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
06/20/972-0347, 403-9357.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.
RUHASZERVIZ! Ruhajavítás, átalakítás. XI.,
Budafoki út 16-18. 361-3776.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
24 ÓRÁS zárszerelés olcsón, megbízható mérnök. 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS akciós áron! Mélymosás,
vegytisztítás 490-690 Ft/m2. Szegés 299 Ft/m.
Garanciával. Tel.: 294-7328, 06/20/804-2936.
ELEKTRONIKUS bevalláskészítést, könyvelést
vállal mérlegképes könyvelő. 06/30/460-3612.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 mes rakterű. kis tehergépkocsival, Budáról! Sziráki.
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.

GYÓGYÁSZAT
SZORONGÁSOS, fóbiás állapotok, depresszió,
pánikbetegség, evészavarok kezelése. Segítség krízishelyzetekben, családi problémáknál. Relaxációtanítás. Mentálhigiénés Központ Pszichoterápiás
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589.

RÉGISÉG, KÖNYV
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket is magas áron vásárolunk.
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi u. 5. 317-4757.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.

ÁLLÁS
PÓTMAMÁNAK, bébiszitternek, idősgondozónak keresünk hölgyeket Budapest és környékéről.
Kereset: részmunkaidőben 30 000–80 000 Ft, 8
órában 80 000–150 000 Ft.
Tel.: 205-8700, 243-8280 (8h–16h).
VILLAMOSSÁGI szaküzlet elektromos szakmához értő nyugdíjas eladót keres.
Telefon: 06/20/914-4110.
HÁZIORVOSI rendelőbe szeptember 1-jétől
körzeti nővért keresek. Területi munkához gépkocsi szükséges.
M.: 06/20/230-3784, T.: 318-3977.

oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
2/103 álló
3/74 fekvő
2/74 fekvő
1/74 fekvő

méret (mm) fekete-fehér
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
68 000
68 x 103
42 000
68 x 50
24 000
110 x 103
83 000
168 x 74
63 000
110 x 74
44 000
53 x 74
23 000

Apróhirdetések:

színes
401 000
196 000
126 000
75 000
47 000
29 000
104 000
73 000
52 000
28 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

8–20 szóig: 108 Ft/szó + áfa, 20–40 szóig: 163 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa, és 40 szó a maximális terjedelem. Apróhirdetés-felvétel: hétfő–csütörtök 9–15.30
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3., Telefon: 372-0960
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Információs központ nyílt a Móricz Zsigmond körtéren

RENDŐRSÉGI HÍREK

A nyaraló szomszéd
Egy Fehérvári úti lakásból kérték a kerületi rendőrkapitányság segítségét, mert a
felső szomszéd felől napokon át ázott a
fürdőszoba, a tulajdonossal pedig nem
tudtak beszélni, mivel éppen a Balatonon
nyaralt valahol. A rendőrök értesítették a
tűzoltókat, akik a lehető legkíméletesebb
módon bejutottak a lakásba. Kiderült, a
fürdőszobában lévő mosógépből ömlött
folyamatosan a víz. Miután a tűzoltók
elzárták a csapokat, úgy távoztak, ahogy
jöttek: az ablakon keresztül.

Autó a lovardában
Két fiatalember tartott hazafelé az egyik
kerületi szórakozóhelyről augusztus 18án hajnalban. A XXII. kerületi Ady Endre úton haladtak – saját bevallásuk szerint is nagy sebességgel –, amikor autójuk megcsúszott, s egy vaskaput áttörve
beszaladtak egy lovardába a Kőérberki
dűlőn. Éppen ki akartak tolatni, amikor
futva közeledett feléjük egy férfi alsónadrágban, a kezében kétméteres vasrúddal, s követelte, hogy a fiatalemberek
szálljanak ki a kocsiból. A nyomaték
kedvéért először az autó tetejére csapott
a rúddal, majd az egyik fiatalembert
megütötte a karján, a társát pedig fejbe
vágta. Végül letérdeltette őket, hogy ne
tudjanak elmenekülni, majd értesítette a rendőröket. Nem sokkal később a
férfi felesége is előkerült, aki látva, hogy
mekkora bajt csinált a férje, ellátta a fiatalemberek sérüléseit.

Lángok a motorházban
Augusztus 21-én kora este kigyulladt
egy gépkocsi a Bartók Béla úton. Az autó vezetője a Kosztolányi Dezső tér felől
hajtott Kelenföld felé, amikor észrevette,
hogy füst szivárog a motorháztető alól.
Megállt, felnyitotta, s látta, hogy minden
lángol. A közeli gumis műhelyből sietett

A metróépítők szeretnék kímélni a fákat

Vakolat a levesben

A közelmúltban
sz óróa ny a gok
terjesztésével már
megkezdődött a
környékbeliek tájékoztatása arról,
hogy a Móricz
Zsigmond körtér 4. szám alatti
házban információs központot
Márkus György
létesített a 4-es
metró építésének generálkivitelezője, a
Strabag Zrt., ahol a lakosság metróépítéssel összefüggő kérdéseire kézséggel
válaszolnak. A lakókat megszólító írásos
tájékoztatás jelzi az építkezések ütemezését, kitér a közlekedésváltozást érintő időpontokra is.
A munkaterület körbekerítése augusztus 21-én kezdődött meg, ezzel párhuzamosan indult az útburkolat bontása és a
cölöpfal építéséhez a munkaszint kialakítása. A mélyállomás résfalának építése szeptember 25-én kezdődik. A szerkezetépítési
munkák teljes befejezése 2008 májusára
várható. A későbbiekben a munkaterületen információs konténert állítanak fel,
ahol a beruházással kapcsolatosan várják a
lakosság észrevételeit, panaszait, és további
tájékoztatást is nyújtanak.

A metróépítkezéssel összefüggésben
egyetlen esetben sem kerül sor engedély nélkül fák kivágására a Móricz
Zsigmond körtéren és környékén.

Magasra csaptak az indulatok egy kerületi épület-felújításnál augusztus 16án kora délután. A kőművesek éppen
vakolták a falakat, a munka során viszszapotyogó vakolatdarabok egy része
azonban a szomszédos vendéglő teraszára hullott. A felszolgáló rászólt a kőművesekre, amiből vita, majd verekedés
alakult ki, aminek a helyszínre érkező
rendőrök vetettek véget. A felszolgáló később elmondta, hasonló eset már
korábban is előfordult, ami nemcsak
őt idegesítette, de az étterem vendégeit
is zavarta. Amikor azonban figyelmeztette a kőműveseket, azok egyszerűen
kinevették. Az ügyben vizsgálat indult.

Sérült a sínek mellett
Egy sérült asszonyra lettek figyelmesek a
Kelenföldi pályaudvar utasai augusztus
18-án hajnalban. A nő az egyik sínpár
mellett feküdt, s erősen vérzett a keze. Az
egyik utas megpróbált segíteni neki, kérdezgette, de a nő csak összefüggéstelenül
válaszolt neki. A leheletén alkoholszag érződött. A nemsokára kiérkező mentőautó orvosa megállapította, hogy az asszony
jobb kézfejéről két ujjat is levágott a vonat.
Azt, hogy miként is eshetett le a peronról
a sínekhez, senki sem tudta megmondani, csak annyit tudtak megállapítani,
hogy az asszony legalább húsz percen át
feküdt a csonkolt kezével a sínek mellett,
mire felfigyelt rá valaki. A sérültet a mentő kórházba szállította.

kívül előírja a talajjavítást- vagy cserét, a
fák megerősítéssel történő kiültetését, és
egyéves garancia vállalását is. Az előírások szerint a kivágott fák törzsátmérőjének százalékában kerül meghatározásra
a kötelező fapótlás, amely a környéken
minden esetben 150%-os mértéket jelent.
Az érintett területeken előnevelt, környezettűrő, nagy lombkoronát növesztő fákat
kell majd elültetni.

G. E.

A metróépítés járulékos felszíni rendezésének engedélyezési tervében
foglaltak alapján a Móricz Zsigmond
körtéri állomáson és környékén az
alábbiak szerint vágnak ki vagy ültetnek át fákat:
 Váli utca, Karinthy Frigyes utca:

a lombos fákból 2 db kerül kivágásra.
 Móricz Zsigmond körtér: a jelenlegi 35 db lombos fából kivágandó 3
db, 19 darabot pedig át kell ültetni.
 Fehérvári út, Móricz Zsigmond
körteret szegélyező utak: a meglévő 38 db lombos fából 14 db kerül kivágásra.
A metróépítkezéssel kapcsolatosan
az információs központ munkatársa,
Bohus Tamás várja és fogadja a lakosság észrevételeit, felvetéseit a 2099307-es telefonszámon.

A környezetvédelem mostohagyerek volt
A metróépítés miatt a Móricz Zsigmond körtéren kivágott fák ürügyén
kérdeztük Schneller Domonkost, az
önkormányzat környezetvédelmi
tanácsnokát.

Révész Marianna

Súlyos közlekedési baleset történt augusztus 24-én délután a Bocskai út és Zsombolyai utca sarkán, a
Polgármesteri Hivatal előtt. Egy Mercedes a buszsávban nagy sebességgel haladva eddig tisztázatlan
körülmények között belehajtott egy Citroenbe, amelyet egy villanyoszlopnak gyűrt. Az ütközés következtében a Citroen 53 éves női utasa a helyszínen életét vesztette, a két gépkocsivezető súlyosan
megsérült, közülük az egyiket a helyszínen kellett újraéleszteni. A Citroen vezetőjét a tűzoltók közel
másfél órai munkával tudták kivágni a roncsokból. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A köztéri információs központot napjainkig elsősorban érdeklődve és megértéssel keresték fel a környékbeliek. Az
iroda még nem, de lapunk, és a kerületi
önkormányzat is kapott azonban több
aggódó lakossági bejelentést arról, hogy
a Móricz Zsigmond körtéren kivágták a
fák egy részét. Erre vonatkozóan Márkus
György projektvezető, a Strabag képviselője adott részletes tájékoztatást:
– A fák kivágására csak jogszabályi
előírások betartásával, szigorúan elbírált
kérelem alapján kerülhetett sor. Az engedélyt a XI. kerületi önkormányzat, a
főváros illetékeseivel, bizottságaival való
egyeztetést és szakhatósági állásfoglalásokat követően adta meg 2006. június 21-én.
Az elképzelések alapja – amely a tervekben is megfogalmazódott –, hogy a fákat
meg kell menteni, védeni, átültetni, ahol
csak lehet. Ez konkrét formában megvalósult például 22 olyan fa esetében, amelyek
a metróépítkezés szempontjából útban
voltak ugyan, de kivágás helyett – a Főpolgármesteri Hivatal környezetvédelmi
ügyosztályával egyeztetve – megoldottuk
az átültetésüket a Főkert által kijelölt területre. Csak azokat a fákat vágjuk ki, amelyek átültetéssel sem védhetők meg, mert
azt követően sem tudnának begyökerezni,
nem erednének meg. A kivitelezés menetében is alakul ez a folyamat, ahol csak
lehet, igyekszünk a kivágás helyett más
megoldást találni.
Az önkormányzat által kiadott fakivágási engedély a fák egyszerű pótlásán

A tanácsnok két hektár erdőt hiányol



Az elmúlt időszakban találkozott-e képviselő úr hasonló ügyekkel?

Igen. Sajnálatos, hogy az elmúlt években
is tovább csökkent a zöldterületek aránya
a kerületben. Bár nehezményezem, hogy
környezetvédelmi tanácsnokként nem
kaptam tájékoztatást, mégis kivizsgáltam
a körtéri fák ügyét. A hivatal dolgozói
mindent tőlük telhetőt megtettek: kötelezték a kivitelezőt a fák pótlására. Csak éppen túl erős a politikai nyomás. Hiába volt
nyolc év a metró tervezésére: a fákra és a
környezet tervezésére így is csak néhány
nap jutott. Nem ez az egyetlen ilyen eset
a kerületben. Példaként tudnám említeni
azt a több mint két hektár erdőt, amelynek
ültetésére az önkormányzatot öt éve kötelezték. A mai napig nem sikerült megtalálni a megfelelő helyet.


A konkrét esettől eltekintve melyek a főbb
problémák Újbudán?

A környezetvédelem ügye sajnos mostohagyerek volt ebben a ciklusban. Ezzel
együtt az elmúlt években érkeztek pozitív kezdeményezések a lakosság, illetve
néh á ny c iv i l
szervezet, mint
például a Bikás
Park Egyesület
részéről. Ugyanakkor nehéz úgy
dolgozni, ha folyamatosan azzal
kell szembesülni,
hogy nem tekintik partnernek
Schneller Domonkos
őket.


Alá tudná támasztani ezt valamilyen példával az elmúlt négy évből?

A szándék hiányára jó példa a kerület határán lévő volt Sasad Rt. tulajdonában állt
telkek esete. Ezek beépíthetővé tételével
ugyanis az önkormányzat milliárdokat
tett a befektető zsebébe. Én a döntés előtt
csupán arra kértem a polgármestert, hogy
tárgyaljon a befektetővel arról, hogy a tervekben „zöld közpark” megnevezéssel szereplő kis területet alakítsa egy valóban pi-

hentető zöld „szigetté” az ott élők számára.
Ő eredetileg hajlott volna az indítványom
támogatására, ám az MSZP-SZDSZ frakciók leszavazták az indítványomat. Szerintük ez a területfejlesztés. Mindez pont egy
évvel ezelőtt volt; azóta két alkalommal interpelláltam a polgármesterhez az ügyben.
Máig nem történt semmi.


Mint tanácsnok, mit érez legnagyobb sikerének és mit tart a legsürgetőbb tennivalóknak?

Személyes sikeremnek tekintem, hogy
tavaly nyáron a jegyzőnek írt levelem
után nagy nehezen sikerült leállíttatni az
engedély nélküli építkezést a Bikás parkban, illetve, hogy javaslatom nyomán az
önkormányzat átfogó közlekedési hatástanulmányt készíttet a Kelenföldre zúduló
átmenő forgalom csillapításáról.
A legsürgetőbb tennivalók között van
az elmaradt fapótlások mihamarabbi befejezése, illetve a valódi szelektív hulladékgyűjtés összehangolt, átgondolt bevezetése,
hiszen magunk teremtjük azt a környezetet, amelyben mi, a gyermekeink, és remélhetőleg még az unokáink is élni fognak.
g. e.

Újbuda Önkormányzatának rendelete a fákról (részlet)

OLVASÓNK ÍRTA
Olvastam az Újbuda legutóbb megjelent
számában a Nem tudni, mi okozta a bűzt
című cikket, s előzőleg internetes újságok
is foglalkoztak a jelenséggel. Az ok felkutatásában szeretnék segíteni.
Aznap, augusztus 9-én a munkából
hazaérve (Sasadon lakom), és az autóból kiszállva megállapítottam, hogy ez az
„illat” nagyon ismerős. Pontosan ugyanolyan, mint mikor az állattartó telepeken
ürítik a trágyát. Több mint 10 éve vidéken
van a munkahelyem, s gyakran érzem ezt

A HÉT TÉMÁJA

a segítségére egy alkalmazott, aki poroltóval azonnal oltani kezdte a tüzet. Nem
sokkal később a helyszínre érkeztek a
tűzoltók is, akik megállapították, hogy
a tüzet valamilyen műszaki hiba okozta.
Az anyagi kár jelentős, az autó motorházterében minden műanyag kábel és
műanyag alkatrész leégett.

Súlyos baleset a Polgármesteri Hivatal előtt

A bűz lehetséges oka

11

a szagot a levegőben. Valamikor a nyár
elején többször feltűnt, hogy reggel kifelé utazva az autópálya közös szakaszán
trágyaszag terjeng. Egészen bizonyos voltam abban, hogy valahol a környéken egy
nagyobb állattartó telep van. Most is azt
gondolom, hogy nem a csatornában kell
keresni a szag forrását. Egyébként a „megfelelő” széljárás nagyon messzire el tudja
vinni a szagot, és a herceghalmi telep alig
több mint 20 km-re van. Talán érdemes
lenne ezt a lehetőséget is figyelembe venni.
Fésűs Csabáné

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzat
(2006. június 23-i hatállyal)
Az élő természet védelme
20. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó,
építkezéssel kapcsolatban szükséges és közterületen magánérdekből
szükséges, fák kivágása esetén a
fapótlást a kivágott fa törzsátmérője
+50% képlet alapján kell számítani.

A pótlás mennyiségéről és módjáról az építési és/vagy fakivágási
engedélyben kell határozni.
...
(2) Az építési területek közelében a
megmaradó, de a földmunkák 0-4
méteres sávjába eső fák védelmét a
helyszínen kalodázással kell megoldani, melyről az építési engedélyben kell határozni. A fa védelmére
az építkezőt kell kötelezni akkor is,
ha a védendő növény idegen tulajdonon áll.

(1) Közterületeken azon esetben,
amikor szakértői véleménnyel
alátámasztott növény-egészségügyi
ok, vagy a közúti közlekedés biztonsága okán, közlekedéshatósági
előírás (megkeresés) miatt szükséges a fát kivágni, a pótlás módjáról
az építési hatóság – a körülményeket mérlegelve – egyedileg határoz,
de a fapótlás mértéke legalább
a kivágott fa törzsátmérőjének
megfelelő mértékű fa telepítésével
egyenértékű kell legyen.

HITÉLET / SPORT
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Gazdagrét alakuló lelkiségét a magyarság szellemi-lelki gyökeréhez kell
évről évre újra és újra hozzáigazítanunk.
A Szent Jobb számunkra a leghitelesebb
útmutató. Évről évre csendes számadás az
Apostoli Király előtt.
Másik nem elhanyagolható szempont,
a gyermekkorú Gazdagréti Egyházközséget bevezetni a plébániák színes kavalkádjába, azok közé, akiknek több száz éves
múltjuk van, ugyanakkor rácsodálkozni a
sok-sok lelkiségi mozgalomra, a lovagrendekre, a határon túli magyarok megható
hűségére. Gyönyörködni nemzetünk színes népviseleteiben.
Jelenlétünk, fegyelmezett, jól szervezett közösségünk egyértelmű válasz volt
azoknak, akik feleslegesnek és gigantikusnak vélték templomunk tervezett nagyságát. Immár évről évre – kánikula ide vagy
oda, utolsó családi ünnep az iskola megkezdése előtt – talán az egyik legnagyobb
létszámú közösségként jelenünk meg.
Fontos megtapasztalniuk a tömegeket mozgósító rendezvények fonákját is:
az együgyű lelkek fontoskodását, lovagi
díszletekbe burkolt exhibicionizmusát, a
pártérdekeket kergető kampányfogásokat,
az üres, felszínes, csöpögős, tartalmatlan
érzelgősséget. Ezek torzójukkal rávilágítanak arra, amit el kell kerülnünk.
Tudatosan törekszünk közösségünk
befogadó jellegének hangsúlyozására.

Szent István-napi ünnepség II. János Pál egykori személyi titkárával

Gazdagrétiek a körmeneten
Talán többen tudnak a Szentangyalok Fradi csapatkapitánya, Lipcsei Péter jelezPlébánia és a Csíksomlyói egyházközség te, hogy a lila szín nem egészen stílusos,
testvér-plébániai kapcsolatáról. Nyolcadik így nyerte aranyló köntösét, amit egyeteéve minden advent III. vasárnapján egy hétre
vendégül látjuk
a Csíksomlyói
Á r vácsk á k at ,
a k ik Gergely
István plébánossal – népszerű
nevén Tisztivel
– neg y vened
magukkal érkeznek, és a mi
kö z ö s s é g ü n k
fogadja be őket.
Idén is ezekkel a gondolatokkal készülődtünk, gyülekeztünk újra festett
buszunknál a
templom előtt.
Köz össég ü n k Csongor és Bella az első sorban haladt László atyával
jó öreg Ikarusz
255-se immár harmadik ruháját vette ma- mista ifjaink varázsoltak rá. A templom
gára. Az elsőt még a Szomszédok című tv- udvaráról indultunk 4 órakor. Felkerültek
sorozatban kapta, majd a következő a re- a buszra a zászlók, két rekesz hűtött áspülőnk designjéhez igazodott. Most pedig ványvíz. Jó érzés volt, hogy mindezekről
a Fradinak felajánlott segítségben nyerte már a nagyifjúság gondoskodott, nekem
el új ruháját. Az történt ugyanis, hogy a csak szemrevételeznem kellett.

Újbudai sportprogramok az államünnepen

Az ELTE sporttelepén egész napos sportprogram várta az újbudaiakat. A Mérnök
utca és a Mohai utca sarkán a sportcentrum kilenc órától fogadta a benevezett
versenyzőket és csapatokat, és nézőket.
Amatőr kispályás labdarúgó-bajnokságon, röplabda-, tenisz-, asztalitenisz- és
sakkversenyen lehetett részt venni, tudtuk meg Gabonyi Erikától, a rendezvény
főszervezőjétől. Az augusztus 20-i kelen-

idén vette át a műfüves pályáját, és az új öltözőket is elkezdték építeni, tehát minden
adott volt, hogy kulturált körülmények
között bonyolítsák le a IV. Szent István Napi Nagypályás Labdarúgó Kupát, melyen
Újbuda és a testvérvárosai vettek részt.
Kialakították a csoportokat, az elsőbe Ada,
Prága és Inárcs, míg a másodikba Beregszász, Marosvásárhely, Ustron és a hazaiak
csapata került. Az ünnepélyes megnyitó
után a csapatok – csakúgy, mint a Kelen SC
teniszversenyének résztvevői – pontban tíz
órakor kezdték a küzdelmet. Már az első
kétszer 15 perces csoportmeccsek után
egyértelművé vált, hogy az Ada – Kelen
SC döntő előre borítékolható. Amíg a mérkőzések zajlottak, addig a családtagok és a

sorrend: Prága idén debütáló csapata lett a
hetedik, Marosvásárhely a hatodik, Ustron
az ötödik, Beregszász a negyedik, Inárcs a
harmadik. Az eredményhirdetést követően
a csapatkapitányok átvették az erre az alkalomra készített emlékplaketteket, majd a játékosok kipihenhették magukat a 17.30-kor
kezdődő kulturális programok előtt.
Prága először vett részt ezen a rendezvénysorozaton, de biztos, hogy nem
utoljára, jelentette ki a vezetőjük. Megerősítette további részvételi szándékát a
többi testvérváros csapata is. Az adaiak
jelezték, hogy jövőre okvetlenül eljönnek,
mert harmadszor is szeretnék megnyerni
a kupát, s akkor – a vándorkupákhoz hasonlóan – végérvényesen megkapják.
Az eredményhirdetés után érkezett
meg Molnár Gyula, kerületünk polgármestere és a rendezvény fővédnöke, aki
ezúttal a nézők között elvegyülve élvezte
a programokat. A hastáncosok bemutatóját gladiátor show követte, ezután Szandi,
majd Éles István humorista szórakoztatta
a nagyérdeműt. A műsort a Jamboree zenekar, illetve az elképesztő vihar zárta, az
előző fél kilenctől, míg az égszakadás kilenc óra után vette át a főszerepet.

(bp)

A Szent István-napi sportnap
eredményei
Fotók: Révész Marianna

Férfi kispályás labdarúgás - ELTE pálya

A Fortuna és a Vénusz csapat lányai

földi sportprogramoknak 13 éves hagyományuk van, hiszen az első kispályás futballbajnokságot 1993-ban a Bikás parkban tartották meg. A rendezvényen évről
évre többen vettek részt, így nemcsak a
Bikás parkból nőtték ki magukat, hanem
a programjaikat is bővítették. Most is több
százan várták, hogy kipróbálhassák magukat kedvenc sportágukban.
Az ELTE sporttelepétől néhány száz
méterre, a Szent Imre Kórház pályáin a
Szent István Teniszkupa döntőit játszották. Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg a háromnapos teniszversenyt. Idén
majd százan vettek részt a teniszkupán:
kórházi dolgozók és a kerület lakói indultak a versenyen. A korcsoportos egyéni
küzdelmeken kívül vegyes párosban is bizonyíthattak a résztvevők. A nézők megbizonyosodhattak arról, hogy nemcsak jó
hangulatú, hanem nívós tornáról van szó,
ahol a nagymamák és unokák együtt hódolhattak kedvenc sportáguknak.
Remekül szórakoztak azok is, akik a
Kelen SC Hunyadi Mátyás úti sporttelepét
keresték föl. A kelenvölgyi sportegyesület

1. Limar SC, 2. Fiatalok, 3. Gilette, 4. Protos,
5. Magyar Huszárok, 6. Rózsakert
Legeredményesebb játékos: Öreklaki Norbert 16 gól
Legeredményesebb kapus: Molnár Tibor

Női kispályás labdarúgás

1. Fortuna, 2. Dévaványa, 3. Vénusz I., 4. Vénusz II.
Legeredményesebb játékos: Surányi Erika (Fortuna) 6 gól
Legeredményesebb kapus: Gecse Mária (Vénusz)

Röplabda (vegyes)
A kategória

1. Sörgő Kígyók, 2. Terminátor „A”, 3. Sunshine

B kategória

1. HMMM, 2. Inaktív, 3. Kempelen „A”, 4. Csodacsapat

Tenisz - férfi

1. Molnár János, 2. Radnóti György,
3. Stoll Gábor, 4. Afács Ákos

Tenisz - női

1. Röcz Gabriella, 2. Bot Réka

Asztalitenisz - női

1. Bajnógel Katalin, 2. Telkes Tamásné, 3. Mészáros Andrea

Asztalitenisz - férfi
Minden kihívó kikapott a mestertől

pihenő csapatok a büfében ehettek, ihattak. Eközben a társrendező Kelenvölgyi
Közösségi Ház munkatársai már az esti
műsorra készültek.
Kora délután került sor a döntőre,
amelyen Ada megvédte a tavalyi bajnoki címét a Kelen SC ellenében. A további

1. Szekulesz Péter, 2. Balla Balázs, 3-4. Fürjes István,
3-4. Varga Péter, 5-8. Farkas László, 5-8. Raksányi Géza,
5-8. Pigler János, 5-8. Szőke Ferenc

IV. Szent István Labdarúgó Kupa
1. Ada, 2. Újbuda – Kelen, 3. Inárcs, 4. Ustron,
5. Marosvásárhely, 6. Prága

A legeredményesebb kapus: Varsi Csaba (Ada)
A legjobb mezőnyjátékos: Szergej Geczkó (Beregszász)
Gólkirály: Szőke Csaba (Ada)

emlékezett meg a 15 évvel ezelőtti pápai
látogatásra. Híveink közül többen mégis a
mi bíborosunkat szerették volna hallgatni.
Ő vajon mit mondott volna ebben a nehéz
helyzetben a nemzet katolikusainak?
Az áldozás után hamarosan elindították a körmenetet. Mi a szokott rendben
indultunk. Sokan jelezték, hogy a tv sokszor mutatott bennünket. A Gazdagrét
felirat alatt mentem két gyermeket kézen
fogva, akiket tudatosan választottam.
Csíksomlyóról erre az alkalomra időzítette egyhetes látogatását a Lakatos család, akik három saját gyermekük mellé
két árvát fogadtak be családtagnak. Ezért
fogtam kézen őket a körmenet alatt. A befogadó család gyermekét, Csongort és az
árvácska Bellát. Hihetetlen büszkén jöttek
mellettem, én pedig igen fontos jelzésnek
szántam ezt a gesztust. Nem gondolom,
hogy öreg korukra a feledés emlékködébe
süllyed bennük ez a nap. De ugyancsak az
otthonosság biztonságával vitte a nemzeti zászlót a bécsi egyetemen harmadévét
sikerrel teljesítő Bea. Kiemelten fontos
nemzeti érdekünk, hogy azok, akik előtt
megnyílik a nyugat, gyökereiket ne veszítsék el, és otthonuknak és hazájuknak változatlanul a magyar nemzetet válasszák.
Közösségünk tudatosan vállalja a politikai határon átívelő Isten Országa szolgálatát, és benne Szent István örökségének
továbbadását.
Kedves, sokszínű volt a körmenet.
Szívünk megtelt friss, vidám életerővel.
Jó volt átélni, hogy magyar és katolikus
mivoltunk nem gyengíti, hanem éppen
ellenkezőleg, egymást megerősíti. További bátor bizalmat kaptunk feladatunkhoz
közösségünk szolgálatára.
László atya

Horváth Gábor még nem döntött, ott lesz-e Pekingben

Ismét Ada lett a bajnok!
Augusztus 20-án Újbuda több pontján
rendeztek színvonalas sport és kulturális eseményeket. Népszerű sportágakban hirdettek versenyeket, kísérő
programként koncerteket, bemutatókat tartottak – nagy volt a választék.

Az Erzsébet híd lezárása miatt nagy
kerülőt kellett tennünk. A körúton végighaladva meglepődve tapasztaltam a
Combino miat t
megnagyobbított
villamosmegállók
terpeszkedését.
Két busz így már
nem fér el, és nagyon kell figyelni a
leszűkült helyen a
busz mellett haladó
személyautókra is.
Istenem, miért nehezíti meg az ember
a saját dolgát? Az
Andrássy út elejére
érve mindenki leszállt a zászlókkal és
az üdítős kosárral,
és a túlsó sarkon
várakozó gazdagrétiekhez csatlakoztak. A busszal
az Arany János utcai metrómegálló
mellett parkoltam.
Mire visszaértem híveimhez, már minden
zászló a helyén volt, és a feliratos zászló
is gazdára talált. A szokott módon elfoglaltuk helyünket. Az ünnepi mise kedves
vendége II. János Pál egykori személyi
titkára, a krakkói érsek volt. Meghatóan
Révész Marianna

Évről évre közösségünk fontos programja és egyben a nyári vakáció
befejezése is a Szent Jobb körmenet. Az 1948-ban megszakadt, és
azóta újra életre támadt körmeneten fontosnak tartom jelenlétünket.

ÚJBUDA 2006. AUGUSZTUS 30.

Hazai vizeken először
nyert aranyérmet!
Magyarország kajaknagyhatalom! Ezt
a megállapítást nem tegnap tettük, de
az augusztus 20-án, Szegeden befejeződött felnőtt kajak-kenu világbajnokságon szerepelt legjobb magyarok
újfent megerősítették. A tizenkét
aranyérem a lehetséges huszonhétből
egyenesen óriási teljesítmény.

gerincsérvvel is kezeltek korábban. Ám
eddig mindig visszatértem, mert én még
ma is nagyon szeretek kajakozni.


A siker után jogos lehet a kérdés: kitart-e
Pekingig?

Erre most nem tudok válaszolni. Az
mindenesetre rettentően jólesett, hogy
rengetegen megkerestek a győzelmünket
követő egy-két napban, és kivétel nélkül
a folytatásra buzdítottak. Előbb azonban
legalább hathetes pihenőt tartok, s azután
megmondom: mit érzek, van-e még ben-

Az első helyek felét a legjobbak közül
is kiemelkedő Kovács Katalin – Janics
Natasa páros szerezte, míg a másik hat
aranyérem gazdáját már nem lehetett
ennyire pontosan megjósolni.
Ezekben a nyíltabb számokban annál nagyobb örömünkre végül magyar siker született.
Az egyik ilyen, előre nehezen
tippelhető győzelem a férfi kajak négyes 1000 méteres versenyszámban
indult magyar egység tagjainak nevéhez fűződik. Érdekes, hogy ebben
a számban annak ellenére nem lehetett kalkulálni a magyar sikert, hogy
2000-ben és 2004-ben is olimpiai
bajnok lett a négyes. Két okból sem.
Egyrészt azért, mert a Kammerer
Zoltán, Storcz Botond, Vereckei Ákos,
Horváth Gábor összeállítású négyes
2005-ben, Zágrábban elég csúnyán
leszerepelt. S azért sem, mert az új
négyes (Gyökös Lajos, Kökény Roland, Vereckei Ákos, Horváth Gábor) ebben az összetételben először
próbálkozott világversenyen.
Bár előzőleg a legkülönfélébb
hírek keringtek, bebizonyosodott: Horváth Gábor újabb aranyérmével
Horváth Gábor életének harmincötödik évében is biztos pontja a magyar nem annyi ambíció, hogy ezen a szinten
kajak négyesnek. Kerületünk lakója nem megpróbáljam folytatni.
egyszerűen benne ült a győztes hajóban,
 Mi mindent tervez erre a megszolgált pihede néhány hónappal korábban szó szerint
nőidőre?
meg is küzdött azért, hogy egyáltalán indulhasson a világbajnokságon.
Mivel november elejére várjuk a kislá– A szezon elején egy másik négyes- nyunk érkezését, így semmiféle nagyobb
ben próbálkoztam, de az első válogatón utazás nem jöhet szóba. Hazai környecsak harmadikok lettünk. Indulni szeret- zetben pihengetek, intézem a dolgaimat,
tem volna a vb-n, de erre csak akkor volt egy kicsit motorozok is kedvencemmel,
esélyem, ha egy másik összetételben pró- a Yamaha MT01-es, ezerhétszáz köbcenbálkozom. Korábbi edzőm, Sári Nándor tis kétkerekűvel. Gyakran megfordulok a
ebben nem volt partner, ezért átmentem Tüzér utcában, ahol klubom, a Budapesti
Séra Miklós csoportjába. Nála ültünk ösz- Honvéd SE kajak-kenu szakosztályának
sze, kiharcoltuk az indulás jogát, majd az igazgatója vagyok.
aranyérmet is megszereztük. Korábban
 Ebben a minőségében is bőven lehet tennimár minden elképzelhető sikerben volt
valója…
részem, csak hazai pályán nem nyertem
világversenyen – most ez is sikerült.
Hét-nyolc edzővel dolgozunk, teljes létbizonytalanságban, ami a magyar klubok
 Ha ez ilyen egyszerű lenne, akár a követmajd mindegyikére jellemző. Vízi telepünk
kező egy-két évre is borítékolni lehetne a
a Hajógyári-szigeten, állami tulajdonban,
győzelmeiket.
a Honvédelmi Minisztérium kezelésében
Huszonegy évnyi kajakozás után teljesen működik. El sem merem képzelni, mi lennormális dolognak tartom, hogy itt-ott ne, ha mondjuk a HM azt mondaná, januvannak gondjaim, hogy fájdalmaim van- ártól nem támogat bennünket.
nak. A gerincem meglehetősen kopott,
Kép és szöveg: Jocha Károly

