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Negyedszázad

Statisztika

Cseh Tamás

Szeptember végén 25. évadját
kezdi meg Újbuda közkedvelt
színháza. Karinthy Márton igazgatóval beszélgettünk.

Bár utolsó ülését lapzártánk
után tartja a kerület képviselőtestülete, teljesítményét táblázatba foglaltuk.

A 70-80-as évek kultikus énekese kitárulkozó interjút adott a
gitárról, a fehér babákról és az
indiánokról.

cikkünk az 13. oldalon

statisztikánk a 4. oldalon

interjúnk az 5. oldalon

Jubiláltak és
emlékeztek a
DunapART-osok

Ismét van óra a körtéren

A környékbeliek kérésére

Új szabályozási
terv a Skálára
Molnár Gyula polgármester új szabályozási terv megalkotását kezdeményezi a Skála-tömbre, mely a
mostaninál jobban figyelembe veszi a
környéken lakók érdekeit.

Reprezentatív tárlat a Hadik Kávéházban

Életre hívták a Magyar Festészet Napját

Újbudán, a Duna partjánál – innen származik a szójátéknak beillő DunapART
elnevezés. A művészeket nem fűzi össze
stílustörekvések rokonsága, sem generációs azonosság. A két évtized során egyetlen
összetartó erőnek a közös tenni akarás,
egymás munkájának megbecsülése, az
előremutató kritika elfogadása bizonyult.
Nem egy művészeti író vagy művészet-

Deák Attila

A Skála áruház, a parkoló és a szomszédos
földszintes épületek helyén egy magánbefektető csoport kíván új bevásárlóközpontot, lakásokat és irodákat, valamint
kulturális intézményt építeni. A polgármester – reagálva a Skála környékén élők
véleményére – felkérte az illetékes bizottságot, hogy olyan új szabályozási tervet
készítsen, amely jobban illeszkedik a városképbe, és figyelembe veszi a környéken
lakók véleményét. Molnár Gyula nemcsak
a kerületi szabályozási tervet szeretné módosítatni, hanem olyan közhasznú kötelezettségvállalási szerződést is kíván kötni
a beruházóval, amely jelentősebb közterület-fejlesztést – parképítést, zöldfelület
kialakítását – tartalmaz.
A Skála-tömb Újbuda városfejlesztési
koncepciójában olyan kiemelt övezetként
szerepel, amely a mostaninál sokkal jobban betölti egy városközpont feladatát a
megfelelő területkialakítással, az épületek
megjelenésével és a szolgáltatásokkal.

Befejezték a Madárhegy
közművesítését

Jöhetnek a
fészekrakók

Atomerőmű Lágymányoson
hatnak be az előtérbe, s a második csak
akkor nyílik, ha az első már becsukódott
– úgyhogy a jövevény néhány másodperc-

Révész Marianna

Lapunk szeptember 16-án, a Kulturális
Örökség Napjai alkalmából szervezett
„idegenvezetés” során jutott be a nagyközönség számára jobbára ismeretlen létesítménybe.
– Itt egyenesen, aztán az első lehetőségnél jobbra. Két perc! – igazít útba minket az E épület portása. Útnak indulunk, s
kisvártatva feltűnik egy kupolával fedett,
betonszürke épület: az oktatóreaktor.

Már a belépésnél is érződik, hogy az itt
dolgozók komolyan veszik a feladatukat:
a látogatók két rácsos ajtón keresztül jut-

A kivitelezési munkálatok a tervek szerint
haladtak, így öt hónap alatt elkészült a terület közművesítése, valamint az út- és járdahálózat. Az önkormányzat és a beruházó-csoport által létrehozott ingatlanalap
mindkét fél számára előnyös megoldást
jelent, és példaértékűnek számít a köz- és
a magánszféra együttműködése terén.

A Móricz Zsigmond körtérnek – még inkább az itt élőknek és átutazóknak – eddig nem volt szerencséje a köztéri órákkal. Az idősebbek ismerik a hosszas előtörténetet, de a fiatalabbak is emlékezhetnek két-három rosszul elhelyezett, láthatatlan darabra. Most az önkormányzat a kerület
három pontjára állíttatott új órákat. Közülük az egyik itt magasodik a terelősziget közepén.

„Fontos népgazdasági és társadalmi igények kielégítésére” épült

Az atomreaktorokról általában
mindenkinek a roppant erőket felszabadító maghasítás, s az esetleges
üzemzavar során elszabaduló radioaktív sugárzás jut eszébe. Azt már kevesebben tudják, hogy kerületünkben, a
Műszaki Egyetem E épületének udvarán is található egy kisebb reaktor,
amely semmiféle veszélyt nem jelent,
ám tudományos szempontból annál
több hasznot hajt: nemcsak a hallgatók szakmai gyakorlatának helyszínéül
szolgál, de különféle méréseket, kísérleteket is végeznek itt, a falak között
zajló kutatómunkáról nem is beszélve.

Határidőre befejeződtek az új, madárhegyi városrész infrastrukturális munkálatai. Molnár Gyula polgármester
szeptember 20-án ünnepélyes keretek
között vehette át az önkormányzat
nevében az elkészült beruházást a fejlesztő Futureal cégcsoporttól.

Révész Marianna

Dömök Viktória

Két évtizeddel ezelőtt zömmel a XI. kerületben élő és alkotó képzőművészek
önszerveződő együttest hoztak létre

történész nyitotta meg a kiállítást, hanem
„sok kiváló személyiség”. Zsolnai Gábor
rövid köszöntőjében a kezdetekre és az
időközben eltávozott művészekre, köztük
az első elnökre, Bod Lászlóra is emlékezett. (A már elhunyt művészek egy-egy
munkája is megtekinthető a kiállításon.)
A köszöntőt követően Csavlek Etelka keramikus-operaénekes szép dallal örvendeztette meg az egybegyűlteket. Majd
Prokai Gábor, a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus osztályvezetője emlékeztetett
a megalakulás szép pillanataira, az első
külföldi meghívásokra és arra a fantasztikus sikerű kiállításra, amelyet a tübingeni
Kunst Halléban rendeztek meg. Erről akkoriban – Bayer Ilonának köszönhetően
– a Magyar Televízió Híradója is beszámolt. Prokai Gábor szólt arról is, hogy a
társaság indítványára rendezik meg az
idén immár ötödik alkalommal a Magyar
Festészet Napját. A kezdeményezés már
túllépte az ország határait, évről évre bővül, és elképzelhető, hogy elindulhat egy
másik civil szerveződés a Festészet Világnapja megünneplésére.
Bayer Ilona, aki hosszabb ideje segítője, támogatója a társaságnak, elmondotta,
hogy a TV-híradónál 4000 képzőművészeti riportot készített, de igazi művészekre a DunapART-osok között lelt.
Szentgyörgyi József, a DunapART jelenlegi elnöke felidézte azokat az élményeket, amelyek a külföldi kiállítások során
számára feledhetetlen emlékké váltak.
Mint mondotta, a társaság kiállíthatott
többek között Párizsban, Milánóban, Rómában, Németországban. Az elnök megköszönte mindazoknak a munkáját, akik
a két évtized során segítették a társaságot,
bíztak a művészekben, s művésztársainak
gratulált az elért sikerekhez.
A kiállítás – amelyet Zsolnai Gábor
rendezett – október 5-ig tekinthető meg.

Dr. Molnár Zsuzsanna a vezénylőtermet is bemutatta a látogatóknak

re bentreked a két bejáró között lévő szűk
térben. Miután a második kapu is feltárult, a portás határozott hangon tudakolja,
hogy valamennyien elmúltunk-e tizenhat
évesek, fogyasztottunk-e alkoholt, s nem
terhes-e valamelyikünk?
Miután kérdéseire megnyugtató válaszokat kap, elkérik a személyi igazolványunkat, s kiírják belőle a nevünket a
jelenléti ívre, melyet mindenkinek alá kell
írnia. Ezek után világoskék nejlonpapucsot húzunk a cipőnkre, s a jobb kéz felé
eső fémkapu – az úgynevezett sugárkapu – felé indulunk. Itt meg kell állnunk,
s megvárni, amíg a belépéskor felvillanó
sárga lámpa kialszik. A fény kisvártatva ki
is huny, szabad az út befelé. Néhány lépés,
s már a reaktorcsarnokban járunk. Mielőtt felmennénk a vezénylőbe, kísérőnk,
dr. Molnár Zsuzsanna adjunktus a földszinti előadóterembe vezet minket, s röviden elmagyarázza, mi a létesítmény célja.
– Ez egy úgynevezett oktatóreaktor,
olyan, mint a nagy atomreaktorok, csak
„kicsiben”. A hallgatók itt szakmai gyakorlatokon vesznek részt, és közben megtanulhatják, hogyan működik a berendezés, hogyan lehet különféle kísérleteket
s méréseket elvégezni, s mindeközben
milyen biztonsági előírásoknak kell eleget
tenni – mondja, majd röviden ismerteti a
reaktor működési elvét:
folytatás a 7. oldalon

Révész Marianna

Minden eddiginél gazdagabb jubileumi tárlattal ünnepeltek és emlékeztek
a kezdetekre, a két évtized sikereire a
DunapART Művészeti Társaság tagjai,
valamint a tevékenységet folyamatosan figyelemmel kísérő kollégák és a
kortárs képzőművész iránt érdeklődők
szeptember 21-én a Hadik Kávéházban az Újbuda Baráti Kör Egyesület
szervezésében.

Molnár Gyula az átadáson elmondta,
Budapesten a XI. kerület a legnépszerűbb
az átköltözők körében. Az újonnan érkezők 57(!) százaléka diplomás, s a magasan
kvalifikált ingatlanvásárlók számára vonzóak az intelligens fejlesztések. Lakos Imre
alpolgármester hozzátette: a jó közlekedési feltételek is vonzerőt jelentenek, és már
az is komoly reklámértékkel bír, ha egy
ingatlan „újbudai”.
A Futureal Csoport elnöke, dr. Futó
Péter ismertette a beruházást: 71 építési
telek került kialakításra, ezek közül már
csak 12 vár vevőre. A telkek mind 1000
m2 felettiek, legfeljebb 15%-os beépíthető
területtel, és Madárhegy legalább háromnegyed része zöldterület marad.
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Kisebbségi önkormányzati jelöltek Újbudán
BOLGÁR

Bonev Anton (MBE), Grozdanov Ivanov
Dimiter (BKF), Hargitai Dávid Viktor
(BKF-MBE), Hargitai Gáborné (MBE),
Lóczi Rumen János (MBE), Szecsanov
Ljubenov Szilveszter (MBE), Sztojcsev
Penev Jordan (MBE), Tavasz Sándorné
(BKF), Vladimirova Milena (BKF).

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:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu
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
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

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.
IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODA

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

DEÁK ANDRÁS (KDNP), Szentimreváros
képviselője) minden kedden 15-17
óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat
Könyves Kávézóban (Karinthy Frigyes
út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén
közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf
(06/20/261-8836) helyettesíti.
DR. JÓZSA ISTVÁN, a 17. választókerület
országgyűlési képviselője szeptember
28-án, csütörtökön 17 órakor fogadóórát
tart a Kaptárkő u. 8. alatti helyiségben.
DR. KUPPER ANDRÁS polgármesterjelölt
minden hétfőn 16-18 óra között tartja
fogadóóráját a Budafoki út 9-11. alatti
Fidesz irodában.
SZABÓ VILMOS (MSZP) szeptember 28án, csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly utcából).
WIESZT JÁNOS önkormányzati képviselő szeptember 28-án, csütörtökön
17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók
Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat
a Mészöly utcából).

CIGÁNY

Ajtai Katalin (MCF Fórum), Bakró Nikoletta (Lungo Drom), Bedi Ferenc (CSZOSZ),
Csapóné Hegyesi Mária (CSZOSZ), Hága
Mária (CSZOSZ), Horváth Gyula (RKE),
Kaluca Ilona (Lungo Drom), Kárpáti István (CSZOSZ), Kárpátiné Pajtás Tünde
(CSZOSZ), Orsós István (MCF Fórum),
Paróczay Lászlóné (Lungo Drom), Pusztai György (MCF Fórum), Ruszó Csabáné
(Lungo Drom), Tarr Mária Ibolya (Lungo
Drom).
GÖRÖG

Angelidisz Vaszi lisz (Syl logos),
Arghyropoulos Gábor Mihály (Syllogos),
Csernai Alexandrosz (Syllogos),
Panajotidisz Anasztaszisz (Syllogos),
Zengini Zoi (Ellinizmosz Egy.).
HORVÁT

Filipovits Ferencné (Mo-i Horvátok Sz.),
Németh Istvánné (Mo-i Horvátok Sz.),
Németh Miklós (Mo-i Horvátok Sz.), Dr.
Sokcsevits Dénes (Mo-i Horvátok Sz.),
Stipkovits Simon (Mo-i Horvátok Sz.).
LENGYEL

Dr. Csúcs László Györgyné (Pilsudki Történelmi Társaság), Csúcs Zita (Pilsudki

Történelmi Társaság), Kárpáti Imre (Bem
József-Szt. Adalbert Egyesületek), Marián
András (Pilsudki Történelmi Társaság), Marianné Wesolek Halina Benigna
(Pilsudki Történelmi Társaság), Ugrai
Józsefné (Pilsudki Történelmi Társaság).

tó (MRROSZ), Popovics Tibor Miklós
(Marusze-Ébresztők), Rovács Gyöngyi
(Marusze-Ébresztők), Spiegelhalter Lívia
(HORUE), Szlivka Konstantin (HORUE),
Tariq Adél (Marusze-Ébresztők).
SZERB

NÉMET

Bajtai Lászlóné (Iskolaegyesület), Berkes
Rudolfné Dr. (Iskolaegyesület), Farkas
Márta (Saxlehner Khe), Gáspár Zoltán
(Saxlehner Khe), Kolozsvári Lászlóné
(Saxlehner Khe) Dr. Mezgár István
(MOBT), Dr. Prőhléné Hehl Éva (Iskolaegyesület), Reichel Tamás (Iskolaegyesület), Schuth János (Iskolaegyesület), Dr.
Seifert Tibor (Saxlehner Khe).
ROMÁN

Ambrózyné Vereb Erzsébet (MROÉE),
Bede-Ambrózy Krisztina Gabriella
(MROÉE), Czirle Sándor (Román Ortodoxok), Debrőci Zoltán (BRE), Elekes
Gabriella (Román Ortodoxok), Elekes
Iselina (Román Ortodoxok), Jetzin Mónika (MROÉE), Kozma Tibor (BRE),
Lakatos András (MROÉE), Palásti Tünde (BRE), Pass Zoltán Kálmán (BRE),
Rokszinné Kozma Lukrécia Virág (BRE),
Szaniszlai János Mihály (Román Ortodoxok), Szántó Péter (Román Ortodoxok),
Zahoranschi Richárd István (MROÉE).
RUSZIN

Batári Gábor Zsolt (Marusze-Ébresztők),
Chemez István (HORUE), Dr. Lyavinecz
Antal (RUKE), Lyavinecz Marianna
(HORUE), Dr. Mózsa Szabolcs Tamás
(Marusze-Ébresztők), Popovics Ot-

Becseics Branko (Srpski Forum), Becseics
Péter (Srpski Forum), Hrisztov Radmila
(Srpski Forum), Lasztity György (Srpski
Forum), Lasztity Mária (Srpski Forum),
Novakovity Milán (Srpski Forum),Szakál
György (Srpski Forum).
SZLOVÁK

Aszódi Katalin (Szlovák Választási Koalíció), Galda Levente (Szlovák Választási
Koalíció), Király Katalin (Szlovák Választási Koalíció), Klauszné Fuzik Mária
Ildikó (Szlovák Választási Koalíció), Spiry
Endréné Szlovák (Választási Koalíció).
UKRÁN

Horváthné Jelen Emília Gizella (MUKE),
László Tivadar (MUKE), Mészáros Anna
(MUKE), Ticsinyina Margarita Vlagyimirovna (MUKE), Zicherman Béla (MUKE).
ÖRMÉNY

Dr. Forgács Barnabás (EÖGYKE), Harmath Kálmán (EÖGYKE), Kátainé
Szilvay Ingrid (EÖGYKE), Kirkósa Péter
(EÖGYKE), Szotyori-Nagy Áron Gergely
(EÖGYKE).
A kisebbségi önkormányzati választást a Bocskai úti Általános Iskolában
tartják 2006. október 1-jén.

Újra működik a közlekedési lámpa a Bocskai út és a Fadrusz utca kereszteződésében

Sár a Karinthy Frigyes úton
Az esős idő okozott problémát a metróállomások építése során: a Móricz
Zsigmond körtéri építkezésről a földet
elszállító teherautók rengeteg sarat
hordtak ki a Karinthy Frigyes útra. A
kivitelezőnek ezt minden kérés nélkül
azonnal el kellett volna takarítania,
erre azonban csak lakossági bejelentés
után került sor.
A DBR Metró Projektigazgatóságon
az esettel kapcsolatban elmondták, beruházóként írásban és telefonon is kérik a
kivitelezőt az utak megtisztítására, ha azt
tapasztalják, vagy arról kapnak bejelentést, hogy sár vagy szennyeződés került az
aszfaltra az építkezések miatt. A folyamatos takarítás ugyanis a szerződés szerint a
kivitelezők feladata. Ha a cégek még így
sem végzik el a munkát, annak pénzügyi
következményei lehetnek. Ilyen még nem
fordult elő, kérésre mindenhol megtisztították az utat.
A kivitelezők tervében egyébként szerepel, hogy tisztítómedencéket állítanak
föl az építkezések kijáratánál, amiken
áthajtva a teherautók kerekéről leázik a
sár, erre azonban egyelőre nem került sor

– tudtuk meg Kovács Leventétől, Újbuda
metróbiztosától.
Szintén a környéken lakók kérésére működik újra a közlekedési lámpa a
Bocskai út és a Fadrusz utca kereszteződésében. Itt ugyanis a csatornaépítés miatt
sárga villogóra állították a lámpákat, hogy
folyamatos legyen a forgalom a lezárt szakasz mellett – ahol ráadásul az egyik Petőfi híd felé tartó sávot átvezetik a szemközti
irányba. Így viszont gyalog szinte lehetetlen volt átjutni a Bocskai út túloldalára. A
lámpát újra bekapcsolták, és pluszlámpát
is üzembe helyeztek. Egy ilyen engedélyezése általában hosszú hetekig tart, most
azonban néhány nap alatt döntöttek az
illetékesek. A beruházó ezután meg köszönőlevelet is kapott.
Többen panaszkodtak, hogy a „hivatalos” terelő utak (Etele út – Tétényi út
– Bartók Béla út, illetve Hengermalom út
– Budafoki út – Bogdánfy út) helyett sok
autós mellékutcákon próbál a belváros felé
eljutni. A legtöbb panasz a Bártfai utcában
és a Hamzsabégi út környékén lakóktól
érkezett a néhol többszörösére megnőtt
forgalom miatt. A beruházó a Bártfai utca
Tétényi út és Fehérvári út közötti szaka-

szára 30 kilométeres sebességkorlátozást
kért, a táblákat rövidesen elhelyezik, így
– megfelelő ellenőrzéssel – csillapodhat
majd a forgalom. A Fehérvári út – Dombóvári út kereszteződésében pedig várhatóan a közeljövőben már rendőrök fogják
ellenőrizni, hogy valóban csak azok hajtanak-e be a Hamzsabégi útra – ahova csak
célforgalomként, illetve építési forgalomként lehet bemenni –, akik ott laknak. A
beruházó már kért a rendőrségtől járőröket, akik azonnal megjelennek a helyszínen, amint lesz erre szabad kapacitás.
(gp)

Az újbudai önkormányzati

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODA
technikai okokból
szeptember 29-én (pénteken)
és október 2-án (hétfőn)
zárva tart.

Kutyapiszok gyűjtő dobozok
A számok is a helyzet komolyságát támasztják alá. Budapesten 400 ezer kutya
él, ezek naponta mintegy 40 tonna kutyapiszkot hagynak maguk után, melyből Újbuda utcáira kb. 3,5 tonna jut az itt
élő kb. 8 800 kutya után. A kutyapiszok
nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi
probléma is: az Országos Tiszti Főorvosi
Hivatal szerint allergológiai, parazitológiai és mikrobiológiai szempontból is jelentős közegészségügyi veszélyforrást jelent.
Ezért Újbuda önkormányzatának polgármesteri vezetése úgy döntött, hogy a kutyapiszok-problémára egy már jól bevált
és hatékony módszert alkalmaz, először
csak próba jelleggel.
A probléma megoldására irányuló
kísérletek során világossá vált, hogy a
helyzet kulcsa a gazdik kezében van: sem
a kutyától nem lehet elvárni, hogy intelligensen piszkítson, sem a közterület-fenntartóktól, hogy mindent azonnal feltakarítsanak. Ezért a kutyatartók részére meg
kell teremteni a lehetőséget, hogy kedvencük hulladékát megfelelő módon elhe-

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartási rendje. 15. választókerület: 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.
ÚJ HELYEN AZ MSZP IRODA

A Magyar Szocialista Párt kerületi
irodája a Bikszádi utcából a Mérnök
u. 40. alá költözött. Az iroda telefonszámai nem változtak (204-2806,
204-2805).
MSZP JOGSEGÉLY

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll az érdeklődők és rászorulók rendelkezésére október 4-én, szerdán 17 órától a
Mérnök utca 40. alatti székházában.
MSZP ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési- és vállalkozási tanácsadást tart október 4-én,
szerdán 17 órától a Mérnök utca 40.
alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását október 3-án, kedden 16 órakor tartja a Mérnök utca
40-ben. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.
A FIDESZ PROGRAMJAI

Könnyebb (nagy) dolguk lesz az ebtartóknak Újbudán

A közvélemény-kutatások szerint a
budapesti és a kerületi lakosok a legsürgetőbb teendőknek a közlekedési
gondok és a kutyapiszok problémájának megoldását tartják.

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

lyezhessék, ehhez pedig
biztosítani kell számukra
a szükséges segédeszközt,
a zacskót. A hulladék öszszegyűjtésére kutyapiszok
gyűjtő dobozokat tesznek
ki, ilyen módon elkerülhető, hogy az állati eredetű hulladék keveredjen a
kommunális hulladékkal.
Első körben 50 gyűjtőládát helyeznek el a
legkritikusabb helyeken:
a Feneketlen-tó – a Bartók Béla út – Budafoki út
– Karinthy Frigyes út által
határolt területen, valamint a Gazdagréti lakótelepen. Ezek olyan zacskóadagolókkal rendelkező
tárolók, amelyek speciális
hulladékok és különböző A kihelyezett gyűjtődobozok tréfás emblémája
állati eredetű ürülékek
befogadására szolgálnak, vandálbiztosak, kerülhet sor a második ütemben tervezett
könnyű és költségtakarékos a karbantar- 145 db láda kihelyezésére A harmadik
tásuk és fertőtleníthetőek. Szempont volt ütemben a ládák sűrűségét bővítik majd az
még az egységes megjelenés is, ezáltal tu- igényeknek megfelelően. A lakossági bejedatosítható a gyűjtőládák célja.
lentéseket, visszajelzéseket várhatóan egy
A lakossági visszajelzések alapján ki- ingyenesen hívható telefonszám lehet majd
értékelik, hogy az első 50 láda beváltotta- megtenni, mely számot a gyűjtőládákon is
e a hozzájuk fűzött reményeket. Ezután feltüntetik a használati útmutatóval együtt.

Állandó programok: Minden kedden
ingyenes jogi tanácsadást tart 15–17
óráig dr. Oláh András Sándor ügyvéd;
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaügyi tanácsadás; minden
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás; minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–
10 óráig); Gyere Nagyi Klub minden
hónap első csütörtökén 10 órától.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, becsületkasszával működő kávézó, konzervatív hetilapok, a Demokrata újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
A programokról bővebb információ
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972es számon kapható. A helyszín: XI.,
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfőcsütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.
MDF HÍREK

Somogyi István polgármesterjelölt
minden szerdán fogadóórát tart az
MDF 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. Dr. Tóth
László ügyvéd minden hónap első és
harmadik hétfőjén 16 és 18 óra között
ingyenes jogi tanácsadást tart.
MIÉP HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában
(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.
FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

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

A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488). A párt elektronikus hírlevele a
www.jobbik.hu honlapon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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

Az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeumban
(Pentele u. 8.) időszaki kiállítás nyílik szeptember 28-án Az albertfalvi
római tábor emlékei fényképeken
címmel.
Mint ismeretes, a mai Albertfalva területén i. sz. 41. és 54. között a rómaiak egy lovascsapatot állomásoztattak
védelmi céllal. A tábor területén már
az 1940-es években ásatások kezdődtek, melyek szinte napjainkig tartottak. Ezen ásatások utolsó szakaszait
az Aquincumi Múzeum munkatársa,
dr. Szirmai Krisztina irányította. Az ő
segítségével tudott múzeumunk egy
nagy kiállítást rendezni 1994-ben,
Albertfalva születése 175. évfordulójára. A kiállított tárgyakról akkor
fényképek készültek, hiszen a kiállítás
csupán egy hónapig tarthatott nyitva,
így azt sokan nem tudták megnézni.
A mostani kiállítás e hiányt akarja
pótolni, igaz csupán 32 darab 30x40
cm-es színes fényképen. E tárgyfelvételek mellett – hasonló kivitelezésben – megtekinthetőek lesznek még
a terepről készült fotók is, melyek az
ásatások alatt és az azt követő építkezések után készültek. A kiállítás október közepéig lesz látható.
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Színes, nívós, érdekes
az Albertfalvi Búcsú
Szeptember 21-én a Szent Mihálytemplomban ünnepélyes keretek
között megnyitották a Szent MihályNapi Búcsút, illetve a városmissziót.
A nyitóünnepség zászlófelvonással kezdődött, majd a négynapos programsorozatot
Hollai Antal plébános ismertette. Ezután
a színvonalas hangversennyel folytatódott a csütörtöki műsor a templomban,
az albertfalvi iskolák és a AKH Gesualdo
Kamarakórusa közreműködésével. A bú-

A Költők parkjában ünnepelt Őrmező

Ebek és szakácsok versenye

csú hagyományosan keresztény ünnep,
mely mindig valamelyik szent nevéhez
kapcsolódik, ez esetben talán az egyik legismertebbéhez. A Szent Mihály Plébánia és
az Albertfalvi Keresztény Társas Kör ezzel
a rendkívül színes, érdekes és nívós programsorozatával igyekszik teljesebbé tenni
az albertfalviak életét. A számtalan szabadtéri program, előadás, koncert, bográcsgulyás főző verseny mind az itt élő közösséget
szolgálja, lokálpatriotizmusukat erősíti.
(bp)

Beleznay

Mi is az Az édes teher?

SZÍNHÁZ

Révész Marianna

Színházi előadás a kerületi időseknek

A szülők itt még azt hiszik, hogy viccelnek a fiatalok a válásukat emlegetve

Már hagyománnyá vált, hogy az
újbudai önkormányzat valamilyen
meglepetéssel kedveskedik a szépkorúaknak az Idősek Világnapja alkalmából. Hivatalosan ugyan csak október
elsején lesz az ünnep, de a polgármesteri vezetés már szeptember idusán
köszönthette a kerületben élő időseket, ez évben rendhagyó helyszínen: a
Károly körúti Belvárosi Színházban.

Hatodik alkalommal rendezték meg az
Őrmezei napokat, amely idén Őrmező Ünnepe néven kínált színvonalas
programokat, kellemes kikapcsolódást
nyújtva a kerület – elsősorban persze a
kerületrész – lakóinak.

Dömök Viktória

Helytörténeti kiállítás
Albertfalván

ÖNKORMÁNYZAT

A sok sikerfilmmel megajándékozó egykori Filmmúzeum most befogadó színházként működik.
A polgármester és a Budaörsi Játékszín
művészeti vezetője, Éless Béla – aki később
mint a végtelenül idétlen kártyás, Pakrácz
Tóni tűnt fel – is üdvözölte a közönséget,
hiszen az ő előadásuk jelentette az igazi
ajándékot. Heltai Jenő háromfelvonásos
zenés vígjátéka, Az édes teher – Hogyan

Ádám Jenő-szobrot avattak az iskolában

adtam férjhez a feleségemet? felhőtlen szórakozást nyújtott az Újbudáról érkezett
minden kedves nézőnek.
„Én nem bírom tovább ezt az életet.
Évek óta veszekszünk – okkal, ok nélkül,
csak azért, mert férj és feleség vagyunk.
Összetörtük egymás életét.” E mondatokkal kezdődik Heltai Jenő bohózata. Az ifjú
pár nagy egyetértésben egyezik meg a válásban, de az asszonyka csak akkor válik,
ha a párja megfelelő férjet keres és hozományt is ad. A férj mindezt vállalja is, csak
már szabaduljon…
Innentől kezdve aztán már nem nehéz
elképzelni, miféle bonyodalmak és komikus helyzetek adódhatnak: megjelenik a
kedves mama, az egykori udvarló, feltűnik
egy butuska színésznő és a körülötte legyeskedő ifjak…
Végül persze minden és mindenki a
helyére kerül, vagy épp ott marad, hiszen
nem is olyan biztos, hogy csak eddig tartott
a holtomiglan-holtodiglan.
A neves színészi gárda – a teljesség igénye nélkül: Nyertes Zsuzsa, Csala Zsuzsa,
Straub Dezső, Kökényessy Ági – ezúttal
sem okozott csalódást, és külön dicséret
illeti a jelmeztervező Deli Andrást, hiszen
ha csak megjelent valamelyik művésznő a
színpadon, a nézőtéren ülő hölgyek folyton
összesúgtak, milyen csodálatos ruhát visel.
A darabban elhangzó fülbemászó dallamokat Zsolnai Péternek köszönhetjük, az
előadást Szombathy Gyula alkalmazta mai
színpadra és Koncz Gábor rendezte.
Rózsa Melinda

Révész Marianna

Kovács Anna

A tűz közel hozza egymáshoz az embereket

Gazdagréti Ősz 2006
A Gazdagréti Ősz programsorozatot szeptember 29. – október 1. között
rendezik meg a Gazdagréti Közösségi
Házban (Törökugrató utca 9.). Újbuda
Önkormányzata támogatásának köszönhetően a rendezvény mindhárom
napon ingyenesen látogatható.
SZEPTEMBER 29., PÉNTEK

18.00 Megnyitó.
18.00 Rét Galéria: Germán Fatime Zsuzsanna és a vének című grafikai kiállításának megnyitója.
19.00 Nagyterem: Csillagshow. Bolygórendszerünk a III. évezredben. Zombori
Ottó csillagász ismeretterjesztő előadása
diavetítéssel egybekötve.
SZEPTEMBER 30., SZOMBAT

10.00 Nagyterem: Vitéz szabólegény. A
Kalamajka Bábszínház előadása.
11.00 Nagyterem: A PMS Dance Tánc-

iskola bemutatója.
10.00–14.00 Előtér: Vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés a Vöröskereszt szervezésében.
11.00–13.00 Rét Galéria: Kézműves
foglalkozás. Őszi képek készítése falevelekből és termésekből.
19.00 Rét Galéria: Sudár Annamária
előadóművész estje Az nem lehet, hogy
annyi szív címmel. Közreműködik: Tímár Sára népdalénekes.
20.30 Nagyterem: Bőrgyári Capriccio
koncert.
OKTÓBER 1., VASÁRNAP

19.00 Nagyterem: Fúvóshangverseny.
Közreműködik a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola fúvós kamarazenekara. Vezényel:
Sztán István. Műsoron: Suppe, Bizet,
Kodály Zoltán, Bellstedt, J. Strauss,
Shaw művei.

Tizenkilenc rendőr szemét helyettesítik

BIZTONSÁG

Térfigyelő kamerák is szolgálnak
Lágymányos belső részén
Októbertől kamerákkal is figyelik a
rendőrök Lágymányos belső részének
főútvonalait. A térfigyelő rendszertől
azt várják a szakemberek, hogy biztonságosabb lesz a városrész.

Szeptember 21-én avatták a Köbölkút utcai általános iskola előtt az intézmény névadója, Ádám
Jenő zeneszerző, zenepedagógus mellszobrát. Az iskolai kórus előadása és a köszöntő beszédek után dr. Fürjes Lajosné, az iskola igazgatója leplezte le az emlékművet. Az alkotás Janzer
Frigyes Munkácsy-díjas, érdemes művész munkája.

A Költők parkja kora délelőtt megtelt finom illatokkal, hiszen a bográcsokban
ekkor már főttek a finomabbnál finomabb
falatok. A játék persze nem (csak) babra
ment, a csapatok különféle fogásokkal
próbálták lefőzni versenytársaikat, mindezt természetesen a látogató-kóstolók legnagyobb örömére. A bográcsok közelében
felállított sátorban is sokféle enni-, innivaló és nyalánkság várta a vendégeket, akik a
változatos ételkínálat megismerése után a
gazdag programkínálatból válogathattak.
Az Őrmezői Református Misszió és az
Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület
többféle kiadvánnyal is várta az érdeklődőket, emellett bárkit szívesen láttak egy
kis beszélgetésre is. Az általuk szervezett
tombola bevételét pedig – már előre gondolkodva a karácsonyra – a szeretetcsomagok kiegészítésére fordítják.
A rendezők figyelemmel voltak azokra is, akik egészségi állapotukat szerették
volna ellenőriztetni, ezért helyet biztosítottak a Magyar Vöröskeresztnek is,
melynek munkatársai bárkinek szívesen
megmérték a vérnyomását, vércukorszintjét. Nincs egészség mozgás nélkül,
ezért sportprogramon is részt lehetett
venni. A parkban lévő pingpongasztaloknál körversenyt tartottak, de a kevésbé
ügyesek is szívesen ütögettek a családtagjaikkal, barátaikkal.
Sokan jól fésült, kicsinosított kutyájukkal jöttek el az eseményre, hiszen a nap
során derült ki, melyik Őrmező szépe,
pontosabban legszebb kutyája.
A két színpadon egymást váltották a
különböző bemutatók és a fellépők műsorai. Többek között láthattuk a Csillagszem Táncegyüttest, és részesei lehettünk

egy színvonalas karate-produkciónak. A
kézműves sátor többféle foglalkozásán
is leköthették magukat a gyerekek és a
felnőttek. Sokan válogattak a színpadok
mellé kiköltözött üzletek kínálatából is, a
megfáradtak pedig leültek egy-egy sör és
néhány ismerős társaságában beszélgetni.
Őrmező Ünnepén több közéleti személyiség és kerületi vezető is jelen volt. A
polgármester néhány szóban köszöntötte
a megjelenteket, de feltűnt a vendégek
között a kerületi ellenzék vezető pártjának polgármesterjelöltje is. A szervezők
gondoltak a politika iránt érdeklődőkre
is, ők a nagyszínpad mellett felállított VIP
sátorban vitathattak meg aktuális kérdéseket egymással és a politikusokkal.
Jól szervezetten, színvonalas programokkal, családias hangulatban telt el a
szombati nap, köszönhetően az Őrmezői
Közösségi Ház munkatársainak. Ígéretük
szerint jövőre is lesz folytatás, még változatosabb kínálattal és reményeik szerint
már a megújult Költők parkjában.

Dömök Viktória
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A 19 kamerát a Gellért tér – Bartók Béla út
– Móricz Zsigmond körtér – Karinthy Frigyes út –Irinyi József utca – Műegyetem
rakpart által határolt területen állították fel,
a teljes rendszer kiépítésének 40 millió forintos költségét az önkormányzat állta.
– Segíti a rendőrök és a polgárőrök
munkáját, fontos szerepe van a bűnmegelőzésben, növeli a környéken lakók
biztonságérzetét és segíti a bűncselekmények felderítését is – sorolja a rendszer előnyeit Visnyei Csaba, az Újbuda 11
Kht. ügyvezető igazgatója. A kerületben
már Őrmezőn és Gazdagréten működik hasonló rendszer, ezek, és több más
budapesti kerület tapasztalata, hogy a
térfigyelő rendszer beüzemelése után
drasztikusan visszaesik a kocsilopások, az
autófeltörések, a zseblopások, a falfirkák

száma, és kevesebb lesz a hajléktalan is.
A rendszer központja a Bercsényi utca
7-ben van, ahol szabadidős kerületi rend-

Éjjel is használható szines képet adnak

őrök – műszakonként ketten – figyelik a
monitorokat. (Jogszabály szerint térfigyelő kamerával csak rendőr dolgozhat.)
A digitális központ nyolc napig tárolja a
képeket, amelyhez csak szigorú feltételekkel fér hozzá maga a rendőrség is. Nyolc
nap után minden automatikusan törlődik
a rendszerből, ez is jogszabályi előírás. A
speciális kamerák színesek, éjjel is használható képet adnak, minden irányban
tudnak forogni, bírják a hideget és a meleget is. A tesztelés már megkezdődött, a
technikusok most végzik a rendszer finomhangolását.
Az Újbuda Kht. ügyvezetője kérdésünkre elmondta: egyelőre erre a 19 kamerára volt pénzük, a rendszert azonban
tovább is lehet bővíteni. Elképzelhető
hogy a mellékutcákat is bekamerázzák,
de valószínűbb, hogy Albertfalva, esetleg
az Etele tér felé bővítik majd a rendszert.
A most kihelyezett kamerák tulajdonképpen 19 rendőr szemét helyettesítik, hogy
ne történjen semmi zavaró az utcákon.
(gp)
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Zsinka László a MIÉP
kerületi irodájában

Budapest nyugalma a tét
A főpolgármester üzenete
Drámai eseményeknek lehettünk
tanúi az elmúlt napokban. Vandálok
és köztörvényes bűnözők lepték
el Budapest utcáit. Ahelyett, hogy
politikai véleményüket békésen nyilvánították volna ki, loptak, raboltak,
gyújtogattak.

A főpolgármester-jelölt szerint pártja eléri az 5%-ot
Szeptember 20-án Zsinka László, a
MIÉP főpolgármester-jelöltje tartott
előadást a párt újbudai székházában.
Kijelentette, egyetért a tüntetőkkel,
ám az erőszaktól elhatárolja magát.
Zsinka László elmondta, egy közvélemény-kutatás szerint a biztos szavazók
körében 5%-os támogatottságot élvez,
azonban a vasárnap óta tartó tüntetéssorozat a kormánypártoknak kedvez. A
politikai helyzet és a főváros állapotának
ismertetése után szólt a programjáról: a
hajléktalankérdés megoldására az elhagyott laktanyákat hajléktalan-szállókká
átalakítanák át. A felesleges kiadást jelentő, parkolást gátló oszlopok helyett meg-
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állni tilos táblákat helyeznének ki, így a fővárosnak bevétele is származna. Meg kell
állítani a külföldi befektetők térnyerését,
hiszen itt bárki bármit megépíthet, ha van
elég befolyása. Erre jó példa a Kopaszigát, vagy a Hajógyári-sziget. A politikus
fontosnak tartja, hogy a víz-, gáz- és csatornázási művek újból fővárosi tulajdonba kerüljenek. A közműdíjak tíz év alatt
700%-al emelkedett, mert a fejlesztések
árát a lakosságra terhelik ki, miközben a
tulajdonosok sokmilliárdos osztalékot
zsebeltek be. Zsinka megerősítette, nem
kíván visszalépni más párt javára, mert
teljes egészében más politikát kíván folytatni, mint a többi főpolgármester-jelölt.

Semmi, ismétlem, semmi nem igazolhatja
egy demokratikus jogállamban az erőszakos véleménynyilvánítást. Mindenkinek
joga van a tüntetéshez, ahhoz, hogy politikai meggyőződését szabadon gyakorolja,
a gyülekezési- és a szólásszabadságra vonatkozó jogszabályok keretei között. De
senkinek nincs joga ahhoz, hogy másokat
megfélemlítsen, hogy a közösség tulajdonát rongálja. Nem szabad megengedni,

hogy egy szélsőséges kisebbség rettegésben tartsa a békés többséget!
Budapest egy nyitott, befogadó, szabadságszerető város. A szabadságot azonban nem szabad összetéveszteni az erőszakos békétlenséggel. Mi, liberális, konzervatív és baloldali demokraták állunk
az egyik oldalon, az esztelen pusztítók a
másikon.
A Főváros vezetése mindent megtesz
azért, hogy a város élete visszatérjen a
normális, nyugodt mederbe. Ugyanerre kérek mindenkit – politikai nézeteitől
függetlenül –, akinek fontosak Budapest
lakói, aki hisz a békében, a rendben és az
önzetlen segítségben, és tenni is akar ennek érdekében.
Demszky Gábor

Farkas Annamária

A Fidesz tiltakozó szavazásra buzdít
Matolcsy nemzeti kerekasztalról beszélt
A Fidesz programjával a magyar gazdaság 12-18 hónapon belül kikerülne
a válságból, s növekvő pályára állna
– jelentette ki Matolcsy György szeptember 20-án a kerületi Fidesz-irodában tartott találkozón.
Az országgyűlési képviselő, volt gazdasági miniszter úgy látta: a jelenlegi kormány
hibás döntéseinek következtében erkölcsi, gazdasági, politikai és alkotmányos
válság van Magyarországon. Amennyiben a jelenlegi kabinet megbukna, úgy
nemzeti kerekasztal keretében, megállapodás-sorozattal kellene rendezni az
ország ügyeit. A Fidesz gazdaságpolitikai
koncepciója szerint első lépésként fel kell

Zsinka László és dr. Fenyvessy Zoltán

tárni a gazdaság valódi helyzetét, kideríteni az okokat, s megnevezni a felelősöket. A
párt vállalja, hogy radikálisan csökkenti
az adókat és a járulékokat, s négy év alatt
500 ezer munkahelyet teremt.
Arra kérte a hallgatóság tagjait, hogy
október 1-jén határozott üzenetet juttassanak el a kormányhoz, melyben – tömeges tiltakozó szavazataikkal – kifejezik
nemtetszésüket a kabinet működésével
kapcsolatban.
– Kupper András győzelme fontos áttörés lenne, s ha Tarlós István kerülne a főpolgármesteri székbe, úgy e két eredmény
már országos változásokat indíthatna el
– vélte Matolcsy György.
R. H.

4 év számokban: 2002. november 21. – 2006. augusztus 24.

2002. november 21. – 2006. augusztus 24.

Újbuda képviselő-testülete:
ülések, határozatok, rendeletek

A képviselő-testület
szavazási toplistája

Évek

Rendes
ülések

Rendkívüli
ülések

Nyilvános
ülések

Zárt ülések

Nyilvános ülési
napirendi
pontok

Zárt ülési
napirendi
pontok

Meghozott
határozatok

Megalkotott rendeletek

2002.

3

1

4

3

40

15

118

16

2003.

10

8

14

14

197

99

722

46

2004.

9

1

10

10

179

57

537

60

2005.

10

2

12

11

171

67

559

59

2006.

6

3

9

8

88

33

253

29

Összesen:

38

15

49

46

675

271

2189

210

Újraindult a Közös Képviselők Klubja

Szociális Kalauz segíti a rászorulókat
Szeptember 18-án tartotta őszi első
összejövetelét a Közös Képviselők
Klubja, amelynek fő témája a közelmúltban megjelent Újbudai szociális
kalauz bemutatása volt.
A kiadvány
azért született meg,
hog y t a rtalmazva a
támogatási
lehetőségekre vonatkozó
információkat, azok minél szélesebb
körhöz jussanak el, és
többen tudjanak segíteni önmagukon és másokon.
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester elmondta, hogy a füzet részletesen tartalmazza az igényelhető támogatásokat,
így a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, valamint a személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat és minden, az igényléshez kapcsoló
hasznos információt: a támogatás megítélésének feltételeit, a kérelmek beadásának
helyét és módját, a szükséges mellékletek
felsorolását, az illetékes önkormányzati
osztályok címét, telefonszámát.
Mayer Péter, a szociális osztály vezetője két támogatási formát emelt ki és

mutatott be részletesen, a lakásfenntartási
támogatást és az adósságkezelési szolgáltatást. Míg az előbbi igénylésekor, illetve
a folyósításának ideje alatt a jogosult nem
kerülhet hátralékba a közműcégekkel
szemben, az adósságkezelési szolgáltatás
lényege, hogy a már felhalmozódott tartozások megfizetésében segítsen a rászorulókon. Hangsúlyozta, hogy az adósságkezelést minél korábban kell megkezdeni,
lehetőség szerint még az előtt, hogy a kérelmező adósságspirálba kerül, a háztartás ellehetetlenül és a problémából való kilábalás szinte lehetetlenné válik. Kiemelte
azt is, hogy ebben a támogatási formában elkerülhetetlen a kötelezően vállalt
együttműködés a jogosult és az Újbudai
Humánszolgáltató Központ adósságkezelési tanácsadói között, mert csak a kétoldalú felelősséggel vállalt kötelezettség, az
összehangolt együttgondolkodás lehet valóban hatékony a megoldásban. Az adósságkezelési csoport munkatársai segítenek
a vállalható stratégia és az ésszerű családi
gazdálkodás kialakításában, a kiadások és
bevételek egyensúlyának megteremtésében. Az önkormányzat akár a tartozás 75
százalékának megfizetését is vállalja a támogatás megítélésével, amelyet a jogosult
a későbbiekben egyedileg meghatározott
módon törleszthet. A tartozás kezelésére
csak abban az esetben nyílik lehetőség –
más feltételek teljesülése mellett –, ha valamennyi adósság együttes összege nem
haladja meg az 500 000 forintot.

Balogh Róbert, a Főtáv Rt. szóvivője,
pr osztályvezető a díjkompenzációs rendszer jövő évi változásairól adott tájékoztatást. Ötezer forinttal (havi 50 000 Ft-ra,
egyedülállók esetében 60 000-re) emelkedik 2007-től a támogatás megítélésének
feltételeként szabott jövedelemhatár, ezzel
szélesedhet az igénybevevők köre. Január
és április között a havi támogatás összege
4 500 Ft-ra nő, a téli időszak kiegészítő
támogatása pedig 16 ezer forint lesz. Az a
magánszemély, aki valamennyi kompenzációban részesül, egészében 43 800 Ft-ot
kap díj-jóváírás formájában.
Az Újbudai szociális kalauzt minden
érdeklődő átveheti a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A fórum második napirendi pontjaként Lentulai Péter, a Fővárosi Közterület-felügyelet dél-budai csoportjának
vezető-helyettese egyrészt meghallgatta a
közös képviselők által jelzett problémákat,
amelyekre vonatkozóan a későbbiekben
megteszi a szükséges intézkedéseket, másrészt tájékoztatást adott az alig egy hete
átadott Vészhelyzeti Információs Központ
tevékenységéről. A közterület-felügyelet
képviselője a továbbiakban kéthavonta
részt vesz a Közös Képviselők Klubjának
összejövetelein, azért, hogy a közterületek
rendjével összefüggő kérdésekre válaszoljon, a felmerülő problémák megoldására a
következő alkalommal visszatérhessen, és
beszámoljon a megtett intézkedésekről.
Garamszegi Erika

KÉPVISELŐ

FRAKCIÓ

SZAVAZOTT (%)

Dr. Bácskay Antal

MSZP

99,09

Budai Miklós

MSZP

98,78

Balázs György

MSZP

98,74

Messel Gáspár

SZDSZ

98,67

Fischer Gábor

MSZP

98,64

Wieszt János

MSZP

98,60

Dr. Moravszki Mónika

SZDSZ

98,02

Szabó Ferenc

MSZP

97,66

Molnár Gyula

MSZP

97,56

Görög András

MSZP

97,52

Tóthné Vécsei Éva

MSZP

97,03

Dr. Bács Márton

MSZP

96,96

Jellinek János

MSZP

96,96

Balázs Gyula László

SZDSZ

96,79

Farkasné dr. Kéri Katalin

MSZP

95,29

Szesztay András

SZDSZ

95,01

Veresné Krajcár Izabella

MSZP

94,45

Gehér József

SZDSZ

94,17

Simon Károly

MSZP

89,74

Lakos Imre

SZDSZ

89,46

Kis József

MDF

82,76

Jankó István

FIDESZ

78,78

Dr. Hoffmann Tamás

FIDESZ

71,66

Dr. Fenyvessy Zoltán

MIÉP

70,65

Riedel René

FIDESZ

69,88

Gyorgyevics Miklós

MKDSZ

69,84

Dr. Fazekas Róbert

JOBBIK

69,39

Dr. Mestyanek Ödön

JOBBIK

69,35

Dr. Bató András

KDNP

64,99

Dr. Schneller Domonkos

FIDESZ

64,50

MDF

63,39

Kopcsay László

MKDSZ

61,01

Dr. Balás Piri László

FIDESZ

59,06

Dr. Perjés Gábor András

FIDESZ

57,00

MDF

48,66

Dr. Kupper András

FIDESZ

45,38

Tasnádi András Csaba

JOBBIK

42,51

Both Zoltán

MKDSZ

36,89

Fodor Vince

Bojta László
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1943-ban született Budapesten. 13 éves
koráig Tordason, azután – és azóta is
– a XI. kerületben él, csak az albérletei
szólították néha máshová. Elvégezte a
Tanítóképző Főiskolát, az egri Tanárképzőt és a Képzőművészeti Főiskolát.
1967-től 1974-ig rajzot tanított egy általános iskolában. 1974-től a 25. színházban majd a Várszínházban adott esteket, később a Katona József Színház,
jelenleg a Bárka Színház társulatának
tagja. Első lemeze 1974-ben jelent meg
Levél nővéremnek címmel. Kossuthdíjas. Számtalan filmben szerepelt,
természetesen a 2000-ben bemutatott
Cseh Tamás film főszereplője.


Bereményi Géza, még mielőtt veled megismerkedett volna, már keresgélt médiumot
a szövegeihez. Vitai Ildikóval nem találta
meg a közös hangot, veled igen.

Erről nem is tudtam. Gézával 1970-ben
találkoztam először egy éjszaka. Mesélt
magáról, hogy írt már szövegeket zenekaroknak, hogy ez számára egy kifejezési mód. És másnapra megíródott az első
dalunk, abban a vizivárosi albérletben, az
Iskola utcában.


A hatvanas években voltak jó helyek, és
nem csak az ott mért ital miatt.

Melyik világot meséljem? A kamaszkort?
Amikor a Villányi úti presszókban zongorista játszott, és belestünk ablakokon, mert
állítólag nők is táncoltak. Vagy a későbbit?
A Halászkert a Fő utcában, a Joe bácsi...
Igen, ezek találkahelyek voltak, nem volt
vedelés, de nagy társasági élet folyt. Ott
tanultunk, ott vettük az angolórákat.
Természetes volt, ha valamelyikbe lementem, ott találom Balaskó Jenőt, Szentjóby
Tamást, Erdély Miklóst, Lakner Lászlót,
vagy Konkoly Gyulát. Pilinszky pont úgy
ült egy kocsmában, mint most mi.


Az Iskola utcai bérleményedben BaksaSoóstól kezdve sokan megfordultak.
Akinek ekkora társasága volt, az a belügyi
szervek figyelmét hamar magára vonta.

Szőnyei Tamás Nyilvántartottak című
könyvében száz oldal van rólam, és
éppen az Iskola utcáról. Érdekes olvasmány, hacsak nem fordul fel a gyomra
annak, aki elolvassa. Oda az operatív tisztek bejutottak. Tudtuk, hogy
vannak közöttünk téglák, miért ne
lennének. Vannak, akiknek soha
nem fogok megbocsátani.
Gyanútlanul beszélgettem azokkal, akik
rólam jelentettek.
Egyébként nem
én voltam a
célpont, talán
Erdély Miklós, vag y
Szentjóby.

INTERJÚ

5

Cseh Tamás a gitárról, a fehér babákról és az indiánokról

Emlékezetünk polcai


Voltak, akik a szívükre vették, hogy figyelik, ellenőrzik, nyomon követik őket.

Nem foglalkoztunk vele, de vigyáztunk a
szavunkra, ha idegen ült a társaságunkban. Torokszorító olvasni, hogy egy kőkemény hálózat dolgozott rajtunk. Pedig
akkor még csak egy rajztanár voltam.


Örökké fog hiányozni. Festhetek, alkothatok, csinálhatok képeket, de azok az évek,
amelyek alatt az ember, mint képzőművész megérik, azok nekem kimaradtak.
Rajzolhatok, festhetek, mert szeretem, az
a lelkemből jön, úgy, mint a dal. De hogy
fessek, ahhoz teljes élet kell. Egy alkotó ember sokféle dologra alkalmas, de nem tud

Kétségtelen, és ez érzékeny helyzetet teremtett. Tudomásul kellett vennem, hogy
Géza nem lehet mindig a dalok mellett,
mint egy kotlós, hanem bizony neki van
más dolga is, és ez nekem nem esett jól.
Már kerestem állást, a Tanítóképző Főiskolán tanítottam volna rajzot. Nekem
ezzel nem volt bajom, mert szeretek taní-

A franciák bővelkednek énekesekben, bár
most nekik sincs olyan első számú, mint
amilyen Brel, Brassens,
Gainsbourgh vagy
Aznavour volt. Te
itthon egyedül
vagy ebben a
műfajban?
Nem, nag yszerű kollégák, énekmondók vanna k,
mint Dinnyés,
Bródy, Z orá n.
Nagy szerencse a
Bereményivel való találkozás, nélküle ez a
műfaj nem létezne. Ilyen
szerencse viszonylag ritkán
van, kívánom másnak is. De
lehet, hogy ez a mai világban már meg sem születhetne, mert ma a pénz beszél. A
mi időnkben egyforma ruhában
jártunk, egyforma volt a cipőnk,
mert nem jutott másra.
A

tanárképző után elvégezted a
Képzőművészeti Főiskolát. Hiányzik a
festés, az alkotás?

1991-ben az Egyetemi Színpad bezárásakor
búcsúest volt, meghívtak mindenkit, aki
ott valaha is fellépett. Van egy különös a
jelenet erről az estéről a Cseh Tamás filmben: elkezdtél énekelni, és közben egy lány
fölment a színpadra. Egészen közelről néz,
lassan körbejár téged, majd hátul kiment a
színpadról.

Éppen a Fehér babák takarodóját énekeltem. És ő úgy döntött, feljön a színpadra.
A közönség elhűlve figyelte, én meg közben féltem hogy valami botrányt csinál.
Egy gyönyörű színésznő volt, nem ismertem meg, Gézától tudtam meg hogy ki
volt. Zsíros Ági. Nem ismertem fel, pedig
néhányszor randevúztunk, udvarolgatni
próbáltam... Persze éneklés közben, zavaromban hogy ismerhettem volna fel, már
nem volt az a karcsú nádszálvékony...

Dalaid Leonard Cohent juttatják az eszembe. Annyi a különbség, hogy ő a saját költeményeit énekli, te meg nem. Műfajt teremtettél. Ezt te találtad ki magadnak?

Erre sohasem fogok tudni válaszolni. A
háború előtt születtem, a fülemben vannak azok a katonadalok, azok a slágerek,
a korabeli kuplék, nagymamám énekei, a
népdalok, a tárogatózene, a szüreti bálok,
a falusi nyekergés. Egy ember annyi zenei
élményt hordoz magában, amire később
még rakódik a Shadows, a Hurricans...
Akkor nem lemezről ismertük az énekeseket, hanem a Szabad Európa és Luxemburg rádióból. És egyszer csak hallottam
egy hangot, és a Susanne című számot.
Napokig nyomoztam, ki ez? Nekem a
mai napig is Cohen a legmagasabb rangú, a szívem vonzódik ehhez a hanghoz,
az időnként borongós hangvételhez. Lelkünk mélyen rokon.




Sokszor költöztél.

Jó albérletet nehéz volt szerezni, mert az
ember olyat szeretett volna, ahol megfordulhattak lányok is, tehát egy külön
bejáratút, és olcsót. Az albérletek fontos
dolgok voltak. Azon túl, hogy vasárnap
hazamentél, és várt a rántott hús, az volt
az élettered, a függetlenséged biztosítéka,
hogy magadra zárhatod az ajtót.


veszünk részt abban, amit ők akarnak.
Rendkívül értelmes ember volt, miközben millió szörnyűséget mesélnek róla,
el is hiszem. De velünk nem így bánt, és
amikor nemet mondtunk, tudomásul
vette, és azt mondta, hülyék vagyunk, ha
nem akarunk pénzt, nem lesz pénz. És
nem is lett pénzünk. De lemez lett, és a
jó hírünk megmaradt. Képzelj el engem
zsakettban, flitteres ruhában, hátrafésült
hajjal énekelni.



Ági osztálytársam volt a Bikszádi úti általános iskolában. Furcsa, hogy régóta nincs
köztünk, elfelejtették.

Mert nagyon fiatalon hagyta abba a színészkedést és a pályát. És rémálom, ahogy
meghalt.


CSEH: Egyszer csak hallottam egy hangot

párhuzamosan egyszerre többfélét csinálni. A költőt még megértem, a versek kiszaladnak, de ha valaki a teljes életét ráadta,
hogy teszem azt énekes vagyok, akkor ne
mondja, és még emellett baromi jó festő,
és mind a kettőre volt idő. Ha ezt mondja, akkor vagy valamit tud a valahányadik
dimenzióról, vagy hazudik. Én mindent
alárendeltem az éneklésnek. Ezért nem
festek. Vettem festőállványt, van bennem
készülődés, hogy ha hirtelen elkapna az a
furcsa láz, mert az olyan, mint a láz, hogy
ne akkor kezdjek tipródni.


1972-ben, a 25. színházi Dal nélkül című esthez Jakobi László, Mártha István,
Kecskeméti Gábor társult. Később Novák
János és Másik János volt a partnered, aztán senki. Mi volt az oka a cseréknek?

Egyszerűen nem értek rá, és itt próbálni
kellett volna. És az is probléma volt, hogy
ők Zeneakadémiát végeztek, és némelyiküket megszólták: miért játszol a Cseh
Tamással, az egy amatőr. De a dal meg
nem volt amatőr. Lehet hogy én az voltam,
de a dal nem. Már akkor lehetett tudni.
A találkozás Másik Jánossal szerencsés
volt. Színház után felmentünk Novákhoz
– sokszor megtörtént, hogy még éjfélig játszottunk magunknak, annyira szerettük a
dalokat. Egyszer ott volt egy fiú, bemutatkozott, Másik János. Gondoltam, milyen
rossz humora van, hogy Novák János, másik János... A Lee Van Cliffet játszottuk, ő
odaült a zongorához, beleütött pár akkordot, és elszállt a dal... Mondtam neki, egész
életemben veled szeretnék játszani.


Ha valahol egy klubban felléptél, szájról
szájra ment a hír. Kis helyek, ritka pillanatok, sztár voltál.

Nem voltam soha sztár, jó értelemben vett
híresebb fiú voltam. Volt szeretet a dalok
körül, a nyolcvanas-kilencvenes évekig
nagy virágzása volt a daloknak. Utána az
egész világ megváltozott, de a dalok attól
még élnek, és a színház, ahol énekelek, tele
van.


Úgy tűnik, Géza az idősebb (pedig nem), aki
a háttérből gondodat viselte, megrendez
téged a színpadon.

Valahogy így is volt. Jobbik részei vagyunk egymásnak, vagy a fene tudja...
Mindig ő volt a bátyó, és ebben nem találok semmi rendkívülit. Ő bölcsész, neki
másképp mozog az agya, racionálisabb,
mint az enyém, én emocionális vagyok.
Az előadások dramaturgiája az ő privilégiuma. Amikor már tudtuk, bennünket
együtt fognak szeretni vagy nem szeretni az emberek, Géza azt mondta, legyen
köztünk három lépés távolság, nehogy
összenőjünk, mint az ikrek, mindenkinek
külön élete van.


Ez inkább neki lehetett fontos, neki a dalszövegírás egy melléktevékenység, mert
regényírónak, filmrendezőnek tartotta
magát. Igazából te függtél tőle.

tani. A képzőművészet soha nem hullik ki
az emberből.


Ezért 1982-től 89-ig volt egy hosszú szünet.
Mit tudtál csinálni?

Nehéz napok voltak az elsők. A Katona
József Színház tagja voltam, nem engedték
a teltházas műsorokat abbahagyni. Gézával ez nem valami elválás volt, a barátság
működött tovább, csak a dalírás nem.




Neked nem jutottak eszedbe szövegek?

Én soha nem fogok tudni olyanokat írni,
olyan veretest, titokzatost, és olyan furcsát, mint Bereményi. Ez az írók rejtélye,
hogy ők meg tudják írni azt, ami neked is
ott van a fejedben.


Láttam az Egyetemi Színpadon a Fehér
babák takarodója című estedet. Miért a
babák és miért takarodó? Rendet kellett
rakni?

Ez is Géza gondolata volt. Desirée beszélni
akar a világról, és akkor Antoine mondja
neki: Nem! Beszéljünk a nőkről!... Mert a
nőkkel való kapcsolatok pontosan leírják
egy ember életét. Ilyen értelemben a lányok életünk gyönyörű tartozékai, fontos
állomásai, világítótornyai, akik alapján
visszatalálhatunk a múltba. Az a műsor
azért volt ilyen szép, mert ezt kimondta.
A színpadi változatban volt dialógus, a lemezen meg nem. Ezért te, aki láttad, joggal mondhatod, ahhoz képest soványabb
volt a lemez, és ebben igazad is van.


Mint valami határkő, pedig egyikőtök sem
akart megnősülni. Mi történt, amitől aktuálissá vált a kérdés?

Olyasmit jelent, vége a csajozásnak, a kósza életnek, ilyen értelemben igen, elszámolás. Akkoriban minden lemezt úgy
csináltunk, hogy ez az utolsó, hiszen az is
csoda volt, hogy nekünk egyáltalán megjelent lemezünk. Ki gondolta volna akkor,
hogy nem három, hanem még 10-13 megjelenik. Bennünket Erdős Péter valamiért
szeretett, látott bennünk valamit, csak egy
kicsit cenzúráztak.


A mai napig mindegyikbe szerelmes vagyok. Ott vannak az emlékezetem polcain, ők érinthetetlenek. Férjhez mentek,
vagy már nagymamák, valamikor szebbek voltak az ikonnál. Azokat a lányokat
is szeretem a mai napig, akik rútul otthagytak. És engem elég sokat hagytak ott.
Szerelmes típus voltam, de nem voltam
nőfaló. Állegenda, ami rólam itt-ott keringett. Mert aki a színpadon énekel, annak
nem illik csajozni, ha lemegy a színpadról.
Nem engem szeret, aki a dalokat szereti,
ez két külön dolog.


Nem lehet hét évig, a végtelenségig a régi
dalokat énekelni.

Hát ez volt a nagy probléma. Petri Gyurival próbálkoztam, jó barátok voltunk, de
Gézát nem pótolta senki és semmi. Gondoltam, akkor végleg abbahagyom. Fölkészítettem magam, leteszem, eladom, elajándékozom a gitárt. Aztán jött Csengeri
Dénes, azt mondta, megpróbálja. És megírtuk a Mélyrepülést.

Talán, mert amit csináltatok, az nem anynyira politika, inkább irodalom volt.

Áthallásosan politizáltak a dalok. Erdős nagyban gondolkozott, világhenger
sanzonőrt akart belőlünk csinálni. Elmondta: az egészet meg kell változtatni,
tehetséges vagyok, a dalok jók, csak nem
ilyeneket kéne énekelni, hanem kicsit
másfajtákat. Nem értette meg, hogy nem

Hol vannak a régi lányok, a fehér babák?

Megnősültél, családod van. De ugyanakkor, mint előadóművész, nem tudtál száz
százalékig családapa lenni, mert nem lehet rád számítani a nap minden percében.
A gyerek nem érti, miért nem ő a legfontosabb az apjának.

Ez különösen akkor volt baj, amikor még
kisebbek voltak a gyerekek. Robogtam
énekelni, hazajöttem fáradtan. Későn lett
saját lakásunk, sokáig albérletben éltünk,
minden egy helyen fortyogott, a rezsó is
ott volt, a gitár is, a gyerek is ott sírt, elég
nehéz volt. Otthon nem lehetett dolgozni,
mindenféle alkotáshoz csönd és magány
kell. A gyerekek nem tudtak a papán eligazodni, miért nincs otthon úgy, mint
más családban. A feleségemre óriási teher
hárult, tűrni ezt a lehetetlen életet. Hála
Istennek, ez a család kibírta ezt, ma már
nagy együttlét van.


Az indiánság a legrégibb szerelmed, végigkíséri egész életed.

Nem titok, de erről nehéz beszélni. A
gyerekkori indiános olvasmányaim után
megmaradt az érdeklődésem. És le is szűkült Észak-Amerika síkságon lakó népeire, tehát a sziúkra, a cheyenekre, a varjakra, a feketelábakra, azokra a legendás indiánokra, nomád bölényvadászokra, akiket
annak idején a filmeken láttunk. Érdekelt,
mert szabad, egyszerű, egyenes nép volt,
legalábbis az olvasmányok alapján – hősök voltak. Vadak, de tiszták. 1961-ben,
az akkori József Attila fiúgimnáziumban
érettségiztem, a vad srácok között könnyű
volt indiántársakat lelnem. Titokban tartottuk, nem akartuk kitenni magunkat az
élcelődésnek. Elmentünk a hegyekbe, távol Budapesttől, ott kezdetleges indián ruhában jártunk, hadijátékokat játszottunk.
Mostani szemmel nézve mulatságos volt,
de ma már annyit tudok néprajzukról,
történelmükről, hogy elég hamar néprajzos diplomát szerezhetnék.


A nyáron megjelent egy indián mesekönyved, fiad illusztrálta. Benne láthatod megvalósulni a festőművész-ambíciódat?

Hát igen, ez nagy büszkeség. Nem gondoltam volna, hogy valaha festeni fog. Irigykedve nézem, hogy van egy szép világa,
hogyan teljesedik, gazdagodik, megtapasztalja a határait, azokon túllép. András
hat éve egyfolytában fest. Én is így voltam
annak idején, de én az éneklésre tettem fel
mindent, otthagytam a tanári pályát, mert
a színház után az ember elmaradozik, néha másnapos, így nem lehetett tanítani.
Választanom kellett, otthagytam az egyik
hivatásomat, hogy választhassak egy másikat, aminek mindent alárendelek.

Kép és szöveg: Kertész Dániel
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Tisztelt választópolgárok,
kedves újbudaiak!
Mindannyiunkat foglalkoztatnak az országos történések, valamennyien döbbenten állunk az
értelmetlen pusztítás, és a békés fővárosunkat felforgató események előtt. Azonban ezekben a
zivataros napokban is kell, hogy legyen időnk arra, hogy figyelmünket egy időre lakóhelyünkre
irányítsuk. Hamarosan önkormányzati választásra kerül sor, amely bennünket, családunkat talán
jobban érint, mert közvetlenül rólunk szól. Rólunk, akik itt élünk, dolgozunk, tanulunk, szórakozunk vagy közlekedünk ebben a kerületben.
Amikor mérlegelünk, amikor döntünk és választunk, azokat az eredményeket kell látnunk, amelyek valamilyen szempontból jobbá tették hétköznapjainkat. Olyan kérdésekre keressük a választ,
hogy mitől jó egy polgármester, hogy mitől fejlődik egy kerület, mitől lesz jobb egy település
élete, mitől lesz biztonságosabb Újbuda, mitől lehet jobban közlekedni, jobb iskolákba járni, szakszerűbb egészségügyi ellátásban részesülni? Ezekre a kérdésekre kell jó választ adnunk néhány
nap múlva. Ez a döntés talán jobban hat mindennapjainkra, életünkre, mint egy másik választás.
Ezért kell még inkább megfontolnunk, hogyan voksolunk.
Az elmúlt négy esztendőben sokat tettünk, tehettünk kerületünkért, de feladat még tengernyi
áll előttünk. A város fejlődése hosszú távú tervezést igényel, egy-egy döntés sokszor évtizedekre
szól. A munka akkor jó, ha pontosan, megfontoltan végezzük, nincs helye a kapkodásnak, a látszatintézkedéseknek és a népszerűnek hangzó, de megvalósíthatatlan indítványoknak.
Úgy érzem, hogy az elmúlt négy évben sikeresen tudtam dolgozni Újbudáért. Meggyőződéssel
vallom, hogy képviselőtársaimmal – bármely pártot is képviselték az önkormányzat testületében
– számtalan olyan fontos döntést hoztunk, amelyek közvetve vagy közvetlenül, de jól érintették
Önöket. Munkámat nem hátráltathatták a frakciók között húzódó ellentétek, hiszen azon dolgoztam, hogy a folyamatos párbeszéd, a rendszeres viták inkább előbbre vigyék közös ügyünket
– Újbuda ügyét.
A mostani választás tehát nem a nagypolitikáról szól. Ez a választás közvetlen környezetünkről szól.
Arra kérem Önöket, hogy mérlegeljék azt, ami itthon, Újbudán történt az elmúlt négy évben, amióta én vezethetem ezt a kerületet. Kérem Önt, szánjon pár percet arra, hogy visszatekint az elmúlt
évekre, mi történt közös otthonunk, Újbuda háza táján. Értékelje, hogy jó irányba haladtak, haladnak dolgaink vagy sem, és hozzon nyugodt, felelős döntést. Így remélhetem azt, hogy a folytatásra
voksolnak, arra, hogy polgármesterként tovább dolgozhassak közös céljaink megvalósulásáért.
A kerületi koalíció jelöltjeivel bátran állunk a megmérettetés elébe, és számítunk arra, hogy Önök
megfontolt döntésükkel elősegítik Újbuda biztos és egyenletes fejlődését.

Újbuda az otthonom. Mindannyiunk közös otthona.
Felelősséggel tartozunk érte.

Molnár Gyula
Újbuda polgármestere
polgármesterjelölt
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Volt egyszer egy Ügető

„Fontos népgazdasági és társadalmi igények kielégítésére” épült

FOTÓ

Tétre, helyre, befutóra
A Tranzit Art Caféban szeptember 19-én
nyílt meg a Tétre, helyre, befutóra című
fotókiállítás. Barka Gábor és Rozmann
Viktor a klasszikus stílusú, fekete-fehér
képeken az egykori Ügetőt idézik meg
a hetvenes évektől egészen annak a
közelmúltban történt bezárásáig.

A fotókon arcok, tekintetek, sapkás
öregurak, akik épp olyanok az ezredfordulón, mint voltak évtizedekkel korábban, vagy talán amióta létezett az „üzsi”.
A megnyitón nem véletlenül vett részt
Alexander Bródy, Bródy Sándor unokája
sem. Már gyermekkorából őriz emlékeket
az Ügetőről: 1946-tól az ő édesapja volt a
műintézmény elnöke. Egyszer ki is tiltotta a
pályáról a 12 éves Sanyit, mert tudta nélkül
fogadni mert, ráadásul még nyert is… Később az Ügető képe volt az, amit még utoljára jól megnézett magának a vonatablakból, amikor a Keletiből indulva elhagyta az
országot. Alexander Bródy mégis azt tartja
kedvenc emlékének, amikor a múlt rendszerben egyszer hivatalos úton járt ismét
itthon. Természetesen kilátogatott a lovira,
és a vizelde falán meglátott egy feliratot:
Éljen Bródy! Ez az apjának szóló elismerés
volt az, amire leginkább emlékeztetik őt a
Tétre, helyre, befutóra fotói.
Az október közepéig látható kiállításhoz kapcsolódóan megjelent egy füzetke is,
egy irodalmi antoLÓgia, Karafiáth Orsolya
szerkesztésében. Megjelenését az újbudai
önkormányzat támogatta, s megtaláljuk
benne a lófüggő és lófélő kortárs magyar
szerzők közül például Tandori Dezsőt, Kemény Györgyöt, Vágvölgyi B. Andrást.

Irodalmi antoLÓgia is megjelent lófüggő és lófélő kortárs szerzők műveivel

TUDOMÁNY

Atomerőmű Lágymányoson
folytatás az 1. oldalról

– Az atomerőműben felszabadítják,
s elektromos energiává alakítják az uránium atommagjában tárolt energiát. Az
eredmény az atommag hasítása révén jön
létre; a folyamat a reaktorban zajlik. Az
uránmagot neutronokkal bombázzuk, s
e részecskék hatására a mag széthasad, s
közben két-három újabb, gyors mozgású
neutron keletkezik. E részecskéket le kell
fékezni, s miután ez megtörtént, a lassú
neutronok további uránmagokat hasítanak szét. Ezzel megteremtettük a láncreakció lehetőségét.
Az oktatóreaktor működtetéséhez
szükséges három kiló urán-235 izotópot
tartalmazó fűtőelem a Szovjetunióból
érkezett, s a létesítmény fennállásának
harmincöt éve alatt mindössze három
grammot használtak el belőle. A reaktor
teljesítménye 100 kilowatt, amely néhány
lakás fogyasztása. (A Paksi Atomerőmű
egyetlen blokkjának elektromos teljesítménye 440 megawatt!)
Az ismertető néhány percen belül
véget ér; a hallgatóság egyik tagja afelől

Minden épület
érdekes lehet

R. M.

Dömök Viktória

A megnyitón Lugosi Lugo László fényképész azt a régi ötletét osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy létre kellene hozni egy
olyan intézményt, amely a lebontandó
épületeket dokumentálná még utoljára,
legalább fotókon őrizve meg a jövő számára. A Tranzitban most látható képeken
ugyan elég kevés épület látszik, mégis ebbe
a „múltmegőrző” kategóriába sorolhatók,
hisz a város történelmének részét képező
helyet örökítenek meg.
Az Ügetőn készült fotók pillanatképeket, hangulatokat ábrázolnak – érdekes
módon, lóból van rajtuk a legkevesebb.
Barka Gábor képein a 20-30 évvel ezelőtti lovi világa elevenedik meg, míg a fiatal
fotós, Rozmann Viktor a jelen – illetve
az épp-hogy-el-múlt – életképeit ragadta
meg. A félig bent, félig az utcáról látható
képeken megfigyelhetünk egy folyamatot, a lóversenypálya metamorfózisát, úgy,
ahogy máshol már nem tehetjük meg ezt,
hiszen valami egészen más épül a helyén.
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Az épületek bejárásának gondolata
húsz évvel ezelőtt Franciaországban fogant. A szervezők úgy gondolták, hogy
minden építmény, ház, létesítmény
érdekes lehet, nemcsak kívülről, de belülről is, hiszen ha a padlástól a pincéig
bejárjuk őket, számos izgalmas, fontos,
szórakoztató információval lehetünk
gazdagabbak. E célból rendezték meg
az első épületbejáró hétvégét, később
több ország is átvette az ötletet. Idehaza
több mint tíz éve tartanak épületbejáró
hétvégéket. Az idei alkalom szeptember
16-17-re esett, elsősorban a „szocreál”
időszakában emelt épületeket lehetett
megtekinteni. Újbudán számos egyéb
létesítmény – többek között a Szent
Imre Plébániatemplom, a Budapesti
Művelődési Központ, a Citadella, vagy
a Tranzit – mellett a Műszaki Egyetem
megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt.

érdeklődik, hogy esetleges katasztrófa
esetén hány hirosimányi robbanóerő
szabadulna fel a kerületben? Molnár Zsuzsanna határozott választ ad:
– Semennyi, mert ilyen eset nem fordulhat elő. A rendszer biztonsági fékeket is
tartalmaz. Mihelyt beindul a láncreakció, a
neutronok lassítására szolgáló víz melegedni kezd az aktív zónában. Ha hőmérséklete
eléri a hetven fokot, a neutronok nem tudnak tovább lassulni, a hasító részecskék száma tehát csökken, s a láncreakció így leáll.
A reaktor nem „szaladhat meg”, nem képes
úgy viselkedni, mint egy atombomba.
– Ha valakinek sikerülne ezt a három
kiló uránt ellopni innen, mekkora atombombát építhetne belőle? – érkezik a következő kérdés. Molnár Zsuzsanna széttárja a
kezét, jelezve, hogy nem bombaszakértő,
de a hallgatóság egyik tagja – vörös pólót
viselő fiatalember – megadja a választ:
– Az atombombához legalább hétnyolc kiló magasan dúsított urán kell, s
azt együtt is kellene tartani. Úgyhogy ha
valakinek sikerülne is hazavinnie innen,
akkor sem tudna bombát fabrikálni belőle! Az itt alkalmazott anyag amúgy is
alacsony dúsítottságú, bomba készítésére
tehát teljességgel alkalmatlan.
Az előadóból felballagunk az emeletre, a monitorokkal, berendezésekkel zsúfolt vezénylőterembe: a műszerek folyamatosan mérik a paramétereket, például
a kétszerezési időt, vagy a teljesítményt.
Minden tartományban két műszer „vizsgálódik”, s ha az egyik nem ugyanazt az
eredményt mutatja, mint a másik, a reaktor automatikusan leáll. A hibákat lámpa
jelzi. A lámpák kék, sárga és piros mezőkben sorakoznak egymás mellett.
– Ha a kék mezőben villan fel a fény,
csupán apróbb rendellenesség történt, a
reaktor zavartalanul működhet tovább.
Ha a sárgában, akkor már nem lehet a
teljesítményét növelni, hanem az adott
szinten kell tartani. A piros mezőben lévő égő viszont komoly hibát jelez, ebben
az esetben automatikusan leáll a rendszer
– magyarázza az adjunktus.
A vezénylőterem után a reaktor központi részét, az aktív zóna fölött a reaktor fedelet keressük fel: a reaktor most

Az ország legértékesebb
oktató berendezése
A Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének (NTI) oktatóreaktorát 35 éve, 1971-ben adták át. A munka 1967-ben kezdődött. Annak idején
arra számítottak, hogy a következő
évtizedekben Magyarországon sorra létesülnek majd az atomreaktorok,
s kezelőszemélyzetet ki kell képezni
valahol. E célból – vagy ahogy egy
korabeli napilap fogalmazott: „fontos
népgazdasági és társadalmi igények
kielégítésére” – építették a tanreaktort.
A szocialista táborban – persze csak a
Szovjetunió után – Magyarország volt
az első állam, ahol ilyen jellegű intézményt adtak át.
Napjainkban ez az ország legnagyobb értékű, kísérleti célokra is szolgáló oktató berendezése. Az intézetnek
jelenleg hatvan alkalmazottja, s tíz
PhD-ző hallgatója van, és évente 5-15
olyan diplomamunka készül, melyekhez a szerzők a reaktorban szerezhettek gyakorlati ismereteket.
áll, de ha menne, e helyről jól lehetne látni a láncreakciót jelző, kékes fényt, az ún.
Cserenkov-sugárzást… Az üveglapok alatt
odalent lefedett és lefedetlen kazettákat lehet kivenni. Előbbiek a fűtőelemek, utóbbiak a neutronokat visszaszóró grafittömbök.
A reaktor oldalán csatornák húzódnak:
ezeken keresztül lehet a kísérletekhez, mérésekhez szükséges mintákat a zónába juttatni. Utunk utolsó állomásai következnek,
a földszinten elhelyezkedő kutatótermek.
Egyikben régészeti leleteket vizsgálnak
– kerámiák eredetét állapítják meg –, a másikban gammaspektrum-vizsgálatot lehet
végezni, a harmadikban a mintákat szállító
csőposta látható. És ezzel vissza is jutottunk
a sugárkapuhoz. A felvillanó fény már nem
idegen, inkább megnyugtató: azt jelzi, hogy
a ruházatunkból, illetve szervezetünkből
áradó sugárzás nem lépi túl a megengedett
határértéket.
Regényi Huba
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KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

16.00–18.00-IG: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története. Időszaki kiállítás:
az Albertfalvi római tábor emlékei fényképeken.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11-15.
OKTÓBER 10-IG Németvári Edina kiállítása.

ARTUS GALÉRIA

XI. Sztregova u. 7.
SZEPTEMBER 28-IG Az Artus Stúdió

Gyűjtemény bemutatkozó kiállítása.
SZEPTEMBER 29. 18.00 Hat éves a Besztercei
Nemzetközi Tábor (2001-2006). Nyitva
OKTÓBER 1-JÉIG.

ÁTRIUM GALÉRIA

XI., Petzval József u. 31–33.
SZEPTEMBER 29-IG Kiállítás a hazai rádiózás

születésének 100. évfordulója tiszteletére.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
SZEPTEMBER 29-IG Majoros Gyula szob-

rászművész és Miklós Árpád festőművész
kiállítása.
AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
SZEPTEMBER 27. 21.00 Ripoff Raskolnikov

(A) Little G. Weevil. Az én városom: Varsó.
SZEPTEMBER 28. 20.00 Stanislaw Sojka Sextet
(PL), United Plays Jazz. SZEPTEMBER 29. 18.00
Kortárs építészet Varsóban és Budapesten.
Beszélgetés. 20.00 Tomasz Stanko (PL),
Fekete-Kovács Kornél Quartet, Maria Peszek
(PL), Masala Soundsystem (PL). SZEPTEMBER
30. 18.00 Filmművészet Lengyelországban
és Magyarországon. Beszélgetés, 20.00 Taxi.
Filmvetítés, 21.00 Žagar, Muzykoterapia (PL),
Tworzywo Sztuczne (PL). OKTÓBER 1. 20.00
Stanislaw Sojka (PL), Berki Tamás, Maria
Peszek (PL), Masala Soundsystem (PL).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax 204-6788
SZEPTEMBER 30. 15.00 Szüreti játszóház, sző-

BUDAI KLUBGALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11.
OKTÓBER 10-IG Az elmúlt egy év kiállítóinak

közös kiállítása.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
SZEPTEMBER 30-IG Keresztes Zsuzsa

„Rongyképész”kiállítása.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.
OKTÓBER 6-IG Szűcs József iparművész tűz-

zománc képei.
A kávézóban Egyed László grafikái.

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
SZEPTEMBER 28. 19.00 A néma levente.
SZEPTEMBER 30. 19.00 Barátom Harvey!
OKTÓBER 4. 10.00, 14.30 Aladdin és a csoda-

lámpa. Zenés mesejáték.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
SZEPTEMBER 27., 28., 29. 19.00 A New York-i

páparablás. Vígjáték.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 27. 20.00 Nagy Andrea:
Mágneses mezők. SZEPTEMBER 30. bemuta-

Szesztay András iparművész közös kiállítása.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
OKTÓBER 21-IG Tétre, helyre, befutóra. Barka

Gábor és Rozmann Viktor fotókiállítása.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. Tel.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15.00–18.00-IG. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

XI., Sztregova u. 3. Tel. 206-5300
SZEPTEMBER 27. 18.00 Tánctanulás

Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai banda,
erdélyi zenék klubja. SZEPTEMBER 28. 20.00
Fakutya, moldvai csángó koncert és táncház.
SZEPTEMBER 29. 20.00 Borago koncert.
SZEPTEMBER 30. 15.00 Családi délután a népmese napján. 20.00 Dél-indiai szakrális szóló
tánc. Bittner Dóra előadása. OKTÓBER 1. 15.00
Pemzli minifesztivál. OKTÓBER 2. 19.00 Budai
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval.
OKTÓBER 4. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Téka együttes, koncert és táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel. 203-3868

lőpréselés, őszi grill parti, must- és borkóstoló,
népi játékok, kézműves foglalkozás.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
SZEPTEMBER 29. – OKTÓBER 20-IG

Emlékkiállítás Pattantyús-Ábrahám Géza
halálának 50. évfordulója alkalmából.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel. 371-2760

Kiállítás: OKTÓBER 2-IG Rendes Béláné festményei. OKTÓBER 3–18-IG: Tablókiállítás Bartók
Béla életéről, munkásságáról.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel. 361-1151
SZEPTEMBER 27. 18.00 A magyarok vére. A

halálraítélt Wittner Mária és társai tiszteletére.
Koltay Gábor dokumentumfilmje.
SZEPTEMBER 28. 18.00 Herczeg Ferenc az elfelejtett írófejedelem. Furkó Zoltán előadása.

OKTÓBER 4. 10.30 János vitéz. A győri

Csörgősipka Színház.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel. 246-5253
SZEPTEMBER 29. – OKTÓBER 1. Gazdagréti

Ősz 2006. A programot ld. a 3. oldalon. Rét
Galéria: SZEPTEMBER 29. 18.00 Germán
Fatime festménykiállításának megnyitója.
Megtekinthető OKTÓBER 16-IG.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel. 424-5363

Kiállítás: SZEPTEMBER 29-IG Kovácsné Török
Ágnes festményei.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
Újbudanet lakossági internet-használat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel. 310-0644, 309-0007
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG: 10-18 ÓRÁIG Net-Kuckó

eMagyarország pont. Minden megkezdett óra

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

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

tó, OKTÓBER 1. 20.00 Duda Éva: Inverz.
Stúdiószínpad. OKTÓBER 1., 2. 19.00 Heinrich
von Kleist: Pentheszileia.
műKEDDvelő. OKTÓBER 3. 17.30 Vendég:
Tóth Kriszta, házigazda: Lárai Eszter.

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

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

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 1. bemutató, 2., 3., 4., 5. 20.00

Korcsula. Pintér Béla és Társulata.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
SZEPTEMBER 26. 20.00 Emberhelyzet. Kókai
János Társulat. SZEPTEMBER 29. 21.00 Secs.

Táncos könnyűzenei koncert.

TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel.: 203-5607
OKTÓBER 12-IG Reichel Tamás fotóművész és

ÚJBUDA 2006. SZEPTEMBER 27.

200,- Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes!
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel. 385-0514

Gyűjtőút: OKTÓBER 1. Gombász Kör: Budakeszi,
Vadaspark. Találkozás: 8.00 órakor a 22-es autóbusz Moszkva téri végállomásán. Kiállítás:
OKTÓBER 31-IG. Öveges József emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019.
EGYHÁZI PROGRAMOK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
VASÁRNAP 10.00, 17.00 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.

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

Istentisztelet.

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

foglalkozások gyermekeknek.

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

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

tisztelet.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
Egyházzenei sorozat: SZEPTEMBER 30. 18.30 A

Kőbányai Szent László Templom Énekkarának
hangversenye.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est.

Szept. 25. – Október. 4.
SZEPTEMBER 25.

 HÉTFŐ

18.00 Élő adás a stúdióból.
19.00
19.40
19.50
20.25
20.30
20.35
20.45

Polgármesterjelöltek vitaműsora
Újbuda Magazin
Sport 11
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (református 5 perc)
Endoszkóp
a Salsa la Cubana tánccsoport műsora

SZEPTEMBER 27.

 SZERDA

20.40 a 9STV műsora

OKTÓBER 2.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)
Endoszkóp
Vincze Lilla műsora

18.00
18.40
18.50
19.25
19.30
19.35
19.45

OKTÓBER 4.

 SZERDA

20.15 a 9STV műsora

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.
ÚJBUDA TV Budapest, XI.,
Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

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.
TÚRAAJÁNLAT

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).
SZEPTEMBER 30. Cserhát. Romhány – Becske.
Kéktúra. OKTÓBER 1. Budai-hegység.
Nagykovácsi – Nagy-szénás – Kutya-hegy
– Anna-vh. – Nagykovácsi.

Megemlékezés és kiállítás
Dr. Pattantyús-Ábrahám Géza Kossuthdíjas műegyetemi professzor halálának
50. évfordulója alkalmából megemlékezést tartanak szeptember 29-én a
BME OMIKK szervezésében.
A nap programja:
11.00 Koszorúzás a sírnál a Farkasréti
temetőben.
13.00 Koszorúzás az emlékszobornál a
Műegyetem kertjében.
13.30 Kiállítás-megnyitó a BME
OMIKK aulájában (Budafoki út 4-6.).
Közreműködik a Műegyetemi Zenekar
Kamaraegyüttese. (A kiállítás megtekinthető október 20-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.)
Könyvbemutató Patyi bácsi diákszemmel címmel. A könyvet ismerteti Fejér
László, a Magyar Mérnöki Kamara
Történeti Bizottságának elnöke.
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A vérszerződéstől az Európa részvénytársaságig

Jó hangulatú halászléfőző verseny Gazdagréten

A nyelv megőrzése rajtunk múlik

Dömök Viktória

A megjelentek a nemzet és globalizáció
kapcsolatának tükrében tekintették át a

magyarság történelmét, Szent Istvántól
napjainkig.
Noha István tudott latinul, nem valószínű, hogy a „globus” szót meghallva a
mai globalizáció jutott volna eszébe – jelentette ki Nemeskürty István, hozzátéve:
az akkori uralkodók úgy szerették volna
kormányozni a világot, hogy minden
nemzet megtartsa a sajátosságait, ugyanakkor feloldódjon a keresztény szellemiségben. Zlinszky János arra emlékeztetett,
hogy a magyar állam szervezése még Etelközben, a vérszerződéssel kezdődött el, az
államalapítóként emlegetett Szent István

„csupán” új elemet vitt e folyamatba, kereszténnyé téve országot.
A jelenlegi helyzetről Nemeskürty
István kijelentette: – A mai Európa nemhogy nem keresztény, de kezd
olyan nagyszabású részvénytársasággá átalakulni, ahol csak a pénz számít!
– Zlinszky János azzal bővítette ezt a
hasonlatot, hogy Magyarország ebben a
konstrukcióban kisrészvényesként szerepel, a nagyrészvényesek ügyeibe nem
szólhat bele. Ugyanakkor Európán belül
a magyar ügy – a kultúra megőrzése, a
nyelv művelése – helyi ügy lehetne, csak
rajtunk múlik, az EU e kérdésekben nem
kényszerít ránk, s nem is tilt semmit.
Mindenkinek magának kell eldöntenie,
mit olvas, milyen kultúrát keres, s mit ad
tovább gyermekeinek, unokáinak. A tudás megszerzése ugyanakkor nem egyszerű: nemcsak sok időbe telik, de pénzbe is kerül. – Magyarországon szépen
megtanulni magyarul ugyan könnyebb,
mint ugyanígy megtanulni angolul, viszont jóval kevésbé jövedelmező – jelentette ki fanyar humorral.
A jövőről elmondták: a gazdasági hajsza sehová sem vezet, a „termelj többet”
elve harminc éven belül tarthatatlanná
válik, ugyanis kizsigereli a környezetet.
– A termelés korlátlan növelése gyermekeink, unokáink létének felemésztésével
egyenlő! – vélte Zlinszky János.

Újra indul a Filmklub a BME OMIKK
szervezésében. E félévben a cseh újhullám
kiemelkedő alkotásait vetítik 17 órától a
Műegyetem K épületében, az I/59-ben. A
vetítések után Perlaki Tamás filmesztéta
vezetésével vita, beszélgetés lesz a filmről,
a korról. A filmklub ingyenes.

Program:
OKTÓBER 5. Milos Forman: Egy szöszi szerelme
OKTÓBER 19. 1956-ra emlékezünk.

Gábor Pál: Angi Vera
NOVEMBER 9. Karel Kachyna: Szekérrel Bécsbe
NOVEMBER 23. Milos Forman: Tűz van, babám!
DECEMBER 7. Karel Kachyna: Egy különös úr

Minden eddiginél sikeresebb, hangulatosabb és barátságosabb halászléfőző versenyt rendeztek szeptember
16-án. Az immár hagyományos gazdagréti megmérettetésre 86 csapat
jelentkezett, a résztvevők száma meghaladta az 1000 főt.
Nemcsak a versenyzőknek, hanem családtagjaiknak is gondoskodtak a szervezők
egész napos programról. Az eseményen
szinte minden kerületi párt és szervezet
képviseltette magát.
Kulcsár János, a Feneketlen-tavi Horgász Egyesület elnöke elmondta: hagyományosan az Újbuda TV-vel közösen
szervezték meg a versenyt, amelynek fővédnöke a polgármester volt. A rendezők
a Hortobágyi Halgazdaságból három mázsa halat hozattak, így minden csapatnak
egy egész pontyot, valamint tűzifát és vizet tudtak biztosítani.
A csapatok zöme csak egy-egy közepes nagyságú bográccsal érkezett. Mások,
mint például a Prizma Kht. két csapata
sátrat, padokat, asztalokat is hozott. Volt
olyan csapat, amelynek tagjai már reggel

8 órakor készítették a bográcsoknak a legalkalmasabb helyet, s hozzá is láttak a hal
pucolásához. Mások csak beszélgettek, s
úgy gondolták, tíz óra felé is ráérnek hozzákezdeni a munkálatokhoz, sőt minél
később, annál jobb, hiszen az elkészült
halászlét 13 óráig kell leadni a zsűrinek.
Mert, ahogy az egyik csapatkapitány
mondta, a pontyot nem szabad túlfőzni,
s bizony látott már ő olyan halászlét, ami
egy főzelékre emlékeztetett. Így aztán
több csapat tagjai a gyerekeikkel elsétáltak
a felállított ugrálóvárhoz, vagy játékos vetélkedőn vettek részt. Mások az egészségügyi sátorban vérnyomásukat, vércukrukat, koleszterinszintjüket mérették meg.
Déltől kezdve sokan már nemcsak
kóstolgatták, hanem vidáman kanalazták
a frissen készült halászlevet. A szervezők
csapata a hagyományoknak megfelelően
idén is a nyugdíjasház lakóit vendégelte
meg a halászlével. Előkerültek a demizsonok, borosüvegek is, és az alkalmi szakácsok büszkén koccintgattak a jól sikerült
halászlevek örömére – elvégre, mint tudjuk, a hal úszni akar...
D. A.

R. H.

Zlinszky János és Nemeskürty István

BME OMIKK Filmklub

Mindenki másképp csinálta

Egészség és esélyegyenlőség
A Fővárosi Művelődési Házban szeptember 29-én, pénteken 10-18 óráig a
Sérült testben ép lélek 2006 programsorozat és az Állampolgári Részvétel Hetének keretében nyílt napot rendeznek
Egészség és esélyegyenlőség címmel, a
„Cselekedjünk együtt egy igazságosabb,
egészségesebb világért” gondolat szellemében. A nap folyamán számos, az
esélyegyenlőséggel, az akadálymentesítéssel, a sérülteket különösen érintő jogi- és egészségügyi kérdésekkel foglalkozó előadás, könyvkiállítás- és vásár,

valamint különféle gyógyászati segédeszköz- és termékbemutató teszi teljessé
a napot. A szervezők – együttműködve
a civil szervezetekkel, alapítványokkal
– elsősorban a testileg sérültekre, kerekesszékhez kötöttekre, a siketekre és
nagyothallókra, a dadogókra, a szájjal
és lábbal festőkre, a Pető Intézet lakóira valamint más, időskori betegséggel
együtt élőkre számítanak az egész napos ingyenes rendezvényen. Jelnyelvi
tolmácsot biztosítanak. A programot
Újbuda önkormányzata támogatja.

Révész Marianna

A magyar kultúra megőrzése, s a nyelv
művelése Európán belül magyar ügy,
így mindenkinek magának kell eldöntenie, mit olvasson, s mit adjon tovább
gyermekeinek, unokáinak – hangzott
el szeptember 21-én a Szent Margit
Gimnáziumban rendezett Képmásesten, ahol Nemeskürty István Szent
István-díjas tanár, és Zlinszky János
nyugalmazott egyetemi tanár, korábbi
alkotmánybíró volt a vendég.

A fővédnök, Molnár Gyula polgármester igyekezett ellesni a szakmai fortélyokat
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Kedves Újbudai Polgárok!
Októberben lehetőségük van arra, hogy olyan képviselőket válasszanak, akik betartják
ígéreteiket. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség őszinte, tisztességes és szakértő kampányt folytat. Azt szeretnénk, ha ismernék a programunkat, és megválasztásunk után
örülnének a megvalósításának, számon kérnék rajtunk. Szeretnénk, ha a kerületi polgárok aktívan részt vennének Újbuda közéletében.
Ezen az oldalon röviden bemutatjuk négy témakörben az elképzeléseinket a kerület
fejlesztésével kapcsolatban. Legfontosabbnak a szolidaritást tartjuk, a szomszédaink
támogatását. Segíteni fogunk a beteg, idős embereken ápolási lehetőségekkel, a
Gyurcsány-csomag megszorításai miatt elszegényedett családok terheit pedig támogatásokkal csökkentjük, az MSZP-SZDSZ kormány által bevezetett tandíj ellenében
ösztöndíjprogramot dolgoztunk ki.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Újbudán kényelmesen és egészségesen élhessenek az

emberek, ezért javítanánk a közbiztonságot, különös figyelmet fordítunk a zöldfelületek fejlesztésére, valamint a zaj- és a levegőszennyezettség csökkentésére.
Örülnénk, ha a városrész „lelke” – kulturális élete, a civil szervezetek aktivitása – felpezsdülne. Felújítanánk a közösségi tereket, például a lerobbant Budai Parkszínpadot
és a Móricz Zsigmond körtéri Gombát. Létrehoznánk a polgármester civil tanácsadó
testületét, így a helyi művészek, intézményvezetők és vállalkozók közvetlenül beleszólhatnának a döntések előkészítésébe.
Akinek tetszik a programunk, kérem, támogassa a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét
és képviselőjelöltjeit! Számítunk a támogatásukra, és Önök is számíthatnak ránk!

Dr. Kupper András
polgármesterjelölt

Kupper András blogja elindult, kattintson a www.kupperandras.hu-ra.

Közbiztonság

Közlekedés

Szociális, egészségügyi biztonság

Saját magunk, szeretteink és vagyonunk
biztonsága személyes életünk egyik legfontosabb kérdése. A közbiztonság fenntartása
elsősorban a rendőrség feladata, de az önkormányzatnak is minden lehetséges eszközzel segítenie kell ezt a munkát. A szakemberek szerint az elmúlt 5-6 évben sokat
javultak Újbuda közbiztonsági mutatói,
azonban az emberek biztonságérzete nem
erősödött ezzel együtt. Senkit nem nyugtat
meg a statisztika, ha bűncselekmény áldozatává válik! Ráadásul a Fidesz által szorgalmazott Budapest pótlék
elmaradása az egész fővárosban a már elért eredményeket is veszélyezteti, hiszen nagyon sok rendőr az azonos fizetésért sokkal könynyebb munkát jelentő vidéki álláshelyeket választja. A kerületi önkormányzat az egész város gondjait természetesen nem enyhítheti,
de mindent meg kell tennie, hogy a kerület polgárainak biztonságát
megvédje.

Gyakran nevezzük Újbudát a főváros nyugati kapujának, méghozzá teljes joggal, hiszen a
nyugati irányból érkező közúti forgalom meghatározó része a mi útjainkra fut be. Sajnos ez a
helyzet ma inkább teher, mint előny a számunkra. Az elmúlt évtizedben drámaian nőtt meg ez
a terhelés, elsősorban a Budapestről kiköltöző,
de az itt dolgozó ingázók számának ugrásszerű
emelkedése miatt is. Ezért elvárható lenne a fővárosi önkormányzat részéről, hogy kerületünk
közlekedési gondjait kiemelt feladataként kezelje. Ebből azonban kevés valósul meg. Az egyetlen új főútvonalunk, az
Egérút az Andor utca megoldatlan problémája miatt máig sem képes ellátni a feladatát, a tömegközlekedés beígért fejlesztése nem történt meg, a
4-es metró virágpiaci végállomása ügyében lesöpörték az önkormányzat
és az itt élők véleményét az asztalról.
Ez utóbbi eset jól szemlélteti a fővárosi vezetés hozzáállását. A jelenlegi tervezett végállomással az új metró alkalmatlan Gazdagrét és az új
városrész (Madárhegy-Rupphegy) kiszolgálására, ráadásul nem jelent
valódi alternatívát az ingázók számára, ezért nem tudja majd számottevően csökkenteni az átmenő forgalmat. Ennek ellenére a főpolgármesteri vezetés politikai megfontolásból ragaszkodott ehhez a megoldáshoz,
Újbuda jelenlegi vezetői pedig nem tudták, vagy nem akarták keresztülvinni az itt élők érdekeit. Annak ellenére sem, hogy az MSZP és az
SZDSZ budapesti elnöke is tagja ennek a vezetésnek.
A tömegközlekedés fejlesztése körébe azonban nemcsak a metróvégállomás ügyében adósa a fővárosi önkormányzat a kerületben élőknek,
hanem a villamosjáratok fejlesztése terén is. Az 1-es villamos áthozása a
Lágymányosi hídon, és bekötése a kerület közlekedési hálózatába szintén a meg nem valósult ígéretek közé tartozik, amint a 19-es villamos
továbbvezetése is a rakparton az új egyetemvárosig. Valószínűleg a világ
egyetlen olyan egyetemi városrésze épült itt fel, aminek semmilyen tömegközlekedési kapcsolata nincs.
A közúti közlekedésben is fontos fejlesztések maradtak el az elmúlt
években, gondoljunk csak az M0 autópálya befejezetlenségére, ami ma is
felesleges terhelést zúdít a városra.
Az önkormányzatnak a jövőben sokkal határozottabban kell kiállnia Újbuda érdekeiért a közlekedési beruházások terén!
A kerületi önkormányzatnak is meg kell azonban tennie a közlekedési helyzet javításáért mindent, ami a saját hatáskörébe tartozik. Javítani fogjuk ezért a kerületi fenntartású utak kátyúzásának és felújításának
hatékonyságát. Mindannyian láthatjuk, hány esetben kell évente újra és
újra ugyanazokat az utakat javítgatni vagy az olcsó technológia, vagy a
kivitelező felületessége miatt. Felül fogjuk vizsgálni a kivitelezői szerződéseket, hogy az önkormányzat garanciális igényeit minden indokolt
esetben érvényesíteni tudja. Kizárólag időt álló műszaki megoldásokra
fogjuk a kerület pénzét áldozni, hiszen ebben az esetben is igaz nagymamáink bölcsessége, miszerint sokszor az olcsó a drága.
A kerület sok területén jelent problémát a parkolási helyzet, úgy a
belső részeken, mint a lakótelepeken. Felszíni parkolással ma már bizonyosan nem lehet megoldani ezeket a gondokat, az önkormányzatnak
tehát meg kell találnia a módját, hogy mélygarázsok épüljenek magántőke bevonásával. Ezeknek biztonságos és megfizethető megoldást kell
hozniuk az itt élők számára.

Nagy felelősség hárul ránk. A Gyurcsánycsomag következtében nagyon sok
család, főleg az egykeresősök, illetve a
nagycsaládosok nagyon nehéz helyzetbe
fognak kerülni. A csomagban benne van
az önkormányzatok finanszírozásának
csökkentése. A feladatok, amiket egy
önkormányzatnak el kell látnia, viszont
nem csökkennek.
Valószínűsíthető, hogy a csomag hatásának következtében az eddig szociálisan
segítségre nem szorulók is az önkormányzathoz fordulnak segítségért (fűtési-, gyógyszer-, lakásfenntartási támogatásért).

A közbiztonság és a biztonságérzet leginkább a nagyobb rendőri jelenléttel javítható, ebben az esetben indokolt, hogy akár az állam,
akár a fővárosi önkormányzat feladatait átvállaljuk. A kerületi kapitányság szorító létszámgondjait orvosolnunk kell, ennek érdekében a rendőrségre jutó önkormányzati támogatás összegét a duplájára fogjuk növelni! Hosszabb távon a legjobban dolgozó rendőrök
itt tartásának fontos eszköze a szolgálati lakás biztosítása lehet, a
ciklus végéig 15-20 saját tulajdonú lakást fogunk biztosítani erre a
célra. A nagyobb támogatásért elvárjuk, hogy jelentősen növekedjen az utcai járőrök száma, és szükség esetén a legfertőzöttebb területeken állandóvá váljon a rendőri jelenlét.
A városiasodással a hagyományos közösségi kapcsolatok meggyengültek. A kis falvakban, ahol ez a közösségi érzés még fellelhető, jóval könnyebb a lakossági bűnmegelőző munka szervezése. A
közbiztonság javítása iránti igény a nagyvárosokban a legerősebb,
ahol az emberek személyes kapcsolatai sokkal lazábbak, mint a kistelepüléseken. Szerintünk a polgárőrszervezetek fő feladata nem
az, hogy a rendőrség helyett járőrszolgálatot teljesítsenek, hanem
hogy területükön állandó figyelőszolgálatként segítsék a rendőrök
munkáját. A nyugati államokban, Angliában, Kanadában, Hollandiában ezen az alapon szervezték a szomszédsági figyelő szolgálatot, melyek egyben összehozták a közösséget. Egy-egy lakást lehet
többé vagy kevésbé biztonságosan zárni, de a betörést akkor lehet
hatékonyan megelőzni, ha azt a lakóközösség szervezetten védi.
Ebben a formában az idősek, a háziasszonyok, az iskolások is részt
vehetnek. A rossz szándékkal közlekedők érzik a figyelő szemek állandó jelenlétét és ezt tudtukra is kell adni (a terület védelmét jelző
táblákkal, emblémákkal), mert ez a jelzés bizonyos mértékig visszatartja a bűnözőket.
2002-ben minden párt egyetértett abban, hogy újabb területen
kell kiépíteni a térfigyelő kamerák rendszerét, ami eddig a leghatékonyabb technikai eszköznek bizonyult a bűnözés ellen. Ennek
ellenére az elmúlt négy évben egyetlen új kamerát nem helyeztek
ki. Haladéktalanul meg fogjuk kezdeni a rendőrséggel egyeztetve a
leginkább veszélyeztetett területeken a rendszer kiépítését!
Kristóf József
A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

Öregszik a társadalom, egyre növekszik Újbudán is az idős és
egyedül élő, különböző testi, szellemi és szociális problémákkal
küzdő emberek száma. Ma már nagyrészt megdőlt az a régebbi
felfogás, hogy az idős ember egy gondoskodó, családdal körülvett környezetben élheti le élete utolsó szakaszát. Mindez szükségessé teszi a hosszú távú idősgondozásra való berendezkedést.
A meglévő szociális ellátás minőségét továbbra is fenn kell tartani, és új elemekkel kell bővíteni, hiszen nagyon nagy rá az igény.
A Gyurcsány-csomag következtében valószínűleg sok kórház
megszűnése várható, vagy a finanszírozás változása miatt a kórházak nem tudják tovább ellátni azokat a beteg, idős embereket,
akiknek csak fokozott ápolásra, odafigyelésre van szüksége. Sok
családban otthon ápolják szeretteiket. Ez hosszú távon megterhelő feladat a családnak. Ezért azt tervezzük, hogy Újbudán létrehozunk egy ápolási otthont, ahol a XI. kerületi lakosok igénybe vehetik ezt a szolgáltatást.
Szeretnénk az otthoni ápolás szolgáltatásait is bővíteni, illetve az
OEP által nem megfelelően finanszírozott ellátásokhoz hozzájárulni. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét is, hogyan tudnánk
egy gyors lakáskarbantartó szolgálatot létrehozni, amely az idős
embereknek mindennapos, a lakással összefüggő kisebb-nagyobb karbantartási munkákban segítene.
A Gyurcsány-csomag következményeit a legjobban – most már
bevallottan is – a nagycsaládosok és a szegényebbek fogják a legjobban elszenvedni. A nagycsaládosok számára is szeretnénk
segítséget nyújtani olyan formában, hogy a XI. kerületben lévő
kiskereskedők, vállalkozók is érezzék, hogy fontosak nekünk.
Bevezetjük Újbudán a NAGYCSALÁDOS KÁRTYÁT, amely a
XI. kerületben lévő, az akcióban résztvevő kereskedelmi. illetve szolgáltatási egységekben 5-10%-os kedvezményes vásárlásra
jogosít.
Király Nóra
A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

Sölch Gellért
A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje

„A meglévő földterületeket nem szabad intenzíven beépíteni”

Felelősebb ingatlanfejlesztést akarunk
Kupper András felháborítónak nevezte a kerületi vezetés
szándékát, kiemelve, hogy az érintett
földterületen a haszonbérlők egzisztenciát teremtettek
maguknak, hétvégi
házakat építettek,
g yümölcsösöket
telepítettek, amelyeknek „még be
kell érnie, mielőtt
kivágják őket”.
Véleménye szerint
elfogadhatatlan,
hogy az önkormányzati vezetés
azt várja a haszonDr. Kupper András
bérlőktől, hogy
még szerződésük
érvényessége alatt vágjanak ki minden
fát, s eredeti állapotban adják vissza az
ingatlanokat. Úgy tudja, hogy a haszonbérlők perfeljegyzéssel éltek, elővásárlási
joguk későbbi érvényesítésének érdekében. Véleménye szerint, ha a kerületi vezetésnek fejlesztési szándéka van, akkor

jelent, hogy a
terület jelenleg
mezőgazdasági besorolású,
tehát a tervezett formában
hasznosítani
nem lehet, illet ve, hog y
még nincs kerületi szabályozási terve.
Erről csak a
szeptember 21-i
testületi ülésen
születik döntés. Kizártnak
tartja, hogy rövid időn belül
a kamaraerdei
ingatlanfejlesztési projekt beindulhatna, éppen ezért érthetetlennek,
hogy az önkormányzat MSZP-SZDSZ
vezetése miért vállal máris kötelezettséget az off-shore cég létrehozásával
egy intenzív fejlesztésre. A képviselő
utalt a Lágymányosi-öböl hasznosítására létrehozott társaságra, amelyben a
Dömök Viktória

Dr. Kupper András, a Fidesz budapesti
elnöke, helyi és fővárosi önkormányzati
képviselő, Újbuda polgármesterjelöltje
szeptember 20-án három XI. kerületi
ingatlan fejlesztésére vonatkozóan tartott sajtótájékoztatót a Fidesz Budafoki
úti irodájában.
A Kamaraerdőn elterülő többhektáros földterületet illetően csak
részinformációkkal tudott szolgálni,
tekintettel arra, hogy az ingatlan sorsát
eldöntő önkormányzati testületi ülés
zárt volt. „Kamaraerdővel kapcsolatosan az első és legfontosabb leszögezni
való az, hogy egy kiemelten védett terület közvetlen határán van. A Tétényi-fennsík természetvédelmi terület,
Kamaraerdő ennek a védelmi övezetét
jelenti. A természet- és környezetvédők attól tartanak, hogy ha a védelmi
övezet a beépítéssel megszűnik, az itt
élő ritka fajok végveszélybe kerülnek.
Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban további probléma – nyilvánosan ismert tény – hogy Kamaraerdőn
jelenleg, október 1-jéig érvényes éves
szerződéssel haszonbérlők vannak. A
szocialista-szabad demokrata vezetés
úgy döntött, hogy még a szerződések
érvényessége alatt, ezeket az ingatlanokat beviszi egy ingatlanfejlesztési
társaságba, amelyben az önkormányzat 50%-al képviselteti magát, tulajdonostársa pedig egy angliai székhelyű
off-shore cég lesz.”

El kell érnünk, hogy továbbra is a megfelelő színvonalon lássuk
el a szociális és egészségügyi feladatainkat, sőt lehetőleg bővítsük
azokat.

először egy hosszú távú elképzelést kell
megalkotni, a haszonbérleti szerződéseket ki kell futtatni, és a bérlőket időben
értesíteni arról, hogy a szerződések nem
kerülnek meghosszabbításra.
A kamaraerdei ingatlan ilyen jellegű
fejlesztését illetően további problémát

kezdetekor 50%-al képviseltette magát
az önkormányzat, majd a befektető egyoldalú tőkeemelésének következtében
később kisebbségbe került. Ahogy elmondta, jogos az attól való félelem, hogy
ugyanez lehet a sorsa az önkormányzati
tulajdonrésznek a Kamaraerdőt érintő
ingatlanfejlesztésre alakuló kft.-ben is.
Harmadik projektként a Skála áruház épületét említette, amelyre vonatkozóan van elfogadott szabályozási terv, ám
az utolsó testületi ülésen kerül szóba egy
– a beépíthető alapterület és belmagasság
növelését érintő – változtatási szándék, elmondása szerint úgy, hogy a kerületi vezetés nem rendezné ezzel összefüggésben
a közlekedési és parkolási problémákat,
és nem kíván egyeztetni a szomszédos
házakkal a peremmagasság és bevilágítás
kérdéseiben. Kupper András sérelmezte
az ingatlanfejlesztések végrehajtásának
intenzitását: „Én személy szerint, és a Fidesz frakció abban gondolkodunk hoszszú távon, hogy a meglévő földterületeket
nem szabad intenzíven beépíteni, még
annyira sem, mint amennyire egyébként
a szabályozás lehetővé teszi. Sokkal kevésbé intenzív beépítést fogunk javasolni a kerületi vezetésnek. Azt gondolom,
hogy amikor arról beszél a kerületi ellenzék, hogy a vagyongazdálkodás nem
megfelelően zajlik Újbudán, ez a három
példa – a Lágymányosi-öböl, a Skála és
Kamaraerdő – igazolja ezt a véleményt.”
(g. e.)
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Egy vietnami asszony két gyermekével
töltötte az estét szeptember 10-én Kardhegy utcai lakásában. Kilenc óra körül
három maszkot viselő férfi lépett be az
ajtón. Rendőröknek adták ki magukat,
megbilincselték az asszonyt, majd faggatni kezdték, hol tartja a pénzét. Még
pisztollyal is megfenyegették, mire az
asszony elmondta, hogy az asztalon heverő táskában van minden pénze. Az
idegenek elvették az 500 ezer forintot,
majd átkutatták a lakást, de nem találtak
semmit. Ezután beterelték az asszonyt
és a kisgyerekeket a fürdőszobába, rájuk zárták az ajtót, elé pedig odahúzták
a zongorát, hogy ne tudjanak kiszabadulni. Az asszony nagy nehezen mégis
kijutott, és egy ezüstszínű Toyota Yarist
látott elszáguldani nagy sebességgel a
ház kapuja elől.
A nő csak annyit tudott elmondani
a helyszínre érkező rendőröknek, hogy
mindhárom támadó 180 centi magas volt,
ketten közülük átlagos, a harmadik erősebb testalkatú. Rendőrségi egyenruhát,
rendszeresített sárga mellényt viseltek,
oldalfegyverük volt, a mellükön pedig
„puska” lógott. Mint kiderült, az asszony
férje ezalatt az idő alatt éppen teniszezett.

Peches telefontolvajok
Szeptember 13-án hajnali két óra körül
három férfi betörte egy Bercsényi utcai
mobiltelefon üzlet kirakatát egy betonból készült utcai virágtartóval. Egyikük
benyúlt a kirakatba, kiemelt egy készüléket. Többre nem volt idejük, sietősen
távozniuk kellett, mert a csörömpölésre felébredt környékbeli lakosok közül
valaki erélyesen rájuk kiabált. Közben
értesítették a rendőröket is, akik a helyszínre hívták a bolt tulajdonosát. Az illető elmondta, egyetlen kára a 100 ezer forintos ragasztott kirakatüveg, a kirakatban ugyanis csak értéktelen, műanyag
telefonutánzatokat tart...

Betörtek az Aranypókba
Szeptember 13-ára virradóra ismeretlen
tettesek behatoltak az Október huszonharmadika utca és a Fehérvári út sar-

nulnak menedékhelyre. Többre tartják a
szabadságot...
Pedig lenne a játszótereken mit őrizni, mert nem két krajcárba kerültek! Apropó, pénz! – Ezt megint az adófizetők
állják! De hát kérdezte tőlük valaki, hogy
mi végre csinálnának játszóparkot? – így
zsörtölődik Kovács Lajosné, egy termetes asszonyság. – A demokráciához az is
hozzátartoznék, vagy legalábbis a végén
közölnék, hogy íme, újabb gesztus a kicsiknek... Erre fordítják a pénzetek!
Hát, ez bizony elmaradt. Holott ez is
hozzátartozik a demokráciához – s nem
csak a választások idején –, hogy megkérdeznék az embereket: mit gondoltok, sok
a kicsi és a várandós mama a panelvárosban, nem kellene valamit kezdeni értük (a
4-es metró építése mellett)? Aligha lenne

kán levő Aranypók üzletbe. Persze nem
férfiingekre vagy a női kombinékra fájt
a betörők foga, hanem az üzletben található valutaváltóra, amelynek az ajtaját
nyitva találták a rendőrök. A kár nagyságát a nyomozás érdekében bizalmasan
kezeli a hatóság.

Különös rejtekhely
Szeptember 15-én reggel egy férfi bejelentést tett a kerületi rendőrkapitányságon.
Elmondta, hogy Balatonon nyaraló édesanyja Verbéna utcai lakását ellenőrizte,
amikor észrevette, hogy valaki felfeszítette a fürdőszoba ablakát. Előző nap is
jár ott, akkor még minden rendben volt.
Ezúttal a lakást feldúlva találta. Felhívta
az édesanyját is, aki elmondta, hogy 200
ezer forintot rejtett el a gáztűzhely sütő
alatti részében. A férfi kihúzta a tűzhely
rekeszét, de csak hűlt helyét találta a
pénznek. A rendőrség értékelhető nyomokat talált a lakásban. Feltételezik, hogy
a kutatás miatti rendetlenség csak álca, a
tettes valójában biztos tippre ment.

Elvitték a pénzes táskát
Egymillió forintot vett fel egy nő szeptember 15-én napközben az egyik kerületi pénzintézetből, majd elhajtott az autóján. Nem vette észre, hogy figyelnék őt.
Megállt a Bazsalikom utcai munkahelye
előtt, és bement. Pár pillanat múlva azzal futott be hozzá egy ismeretlen hölgy,
hogy siessen, mert két férfi kiszúrta az
autója kerekét, s betörte az egyik ablaküvegét is. Az asszony kiszaladt az utcára, meglátta a kiszúrt kereket, de azt is,
hogy a betört üvegen keresztül a tettesek
kiemelték a kocsiból a pénzt tartalmazó
táskát. Az ismeretlenek korábban kiszúrták a nő egyik kollégája autójának a
kerekét is, minden bizonnyal azért, hogy
ne tudjanak a nyomukba eredni.
Tanúvallomások szerint az egyik elkövető 175-180 centi magas, 35-40 éves,
közepes testalkatú, őszes, rövid hajat visel.
Társa 170 centi magas, 25-35 év közötti,
vékony testalkatú, sötét, rövidre nyírt haja van. A rendőrség kéri, aki bármit tud
a két személyről, illetve az esetről, jelentkezzen a 381-4300-as telefonszámon.
S. F.

ember – Kovácsné szerint –, aki ellene
emelné fel a kezét.
S hogy elmaradt az avatás is? Isten,
Jézus nevében játszani kezdtek a kicsik
a hintákon, kakasokon, libikókán? Így
még talán jobb is, mintha malteroskanállal a kézben, zakóban és nyakkendőben,
háttérként fúvószenével, valakik, valaki
a helyi nagyságok közül az érdemeket
sorolná. Mármint az önkormányzatét!
Anélkül is tudnivaló, ki és miért gondolt
a gyerekekre.
Most már ugyan csak néhány szép, derűs nap van hátra az őszből és néma csend
borul a tájra. De rügyfakadáskor megint
gyermekzsivaj tölti be a szalagházak közit.
Amíg száll a hinta, és talán megszólal a
kakas is: Kikirikí, megint tavasz jön...
Gede Márton

887 millió forint a játszóterekre
Az olvasó fényképez
A mellékelt fényképem a Lágymányosi
utca sarkán lévő CBA kirakatánál készült,
gondolom, megéri a leközlést. Az élelmiszerlánc azóta megszüntette a kényelmesnek nem mondható fekvőhelyet.
Kelecsényi Katalin XI., Egry József utca

Rugós kakas és a többiek
Faluhelyen a kakast – talán most is – Gyurinak hívták, és rúgott, ha kés alá került.
Itt a Hadak útja tájékán se nem Gyuri,
se nem baromfiölés, mert készen veszik
a levesbe valót. Ám a bekerített játszótéren, rugón ül a madár. S a hátára kisgyerek kerül hintázni, játszani. De van még
itt homokozó, libikóka, vonatimitáció, a
nagymamáknak pad, ahová leülhetnek, s
minden egyéb, amivel derűsen lehet múlatni az időt.
Magyarán: a csalitos helyére játszótér került. A kicsik – és a nagyobbak, úgy
harminc, negyven évesek – örömére. Mert
ugyan a kerítés a kutyáknak szól, de olyan
felnőtteknek is, akik itt végeznék a „dolgukat”, s egyáltalán, mi keresnivalójuk a
gyerekek között? A kerítésen belül pedig
őrzővédők vigyáznák a teret reggel 8-tól
sötétedésig. De alig látni efféle felvigyázót.
A padokon, a fedett „vasúti kocsikban”
éjjel csak azok tanyáznak, akik nem vo-

Révész Marianna

Pisztollyal fenyegették

Úgy tűnik, többen felfedezték a szép, új játszótereket. Kedves olvasónk, Nagy Kálmán például
arra bíztatott bennünket, hogy mutassuk be a szerinte legszebb kerületi játékparadicsomot,
amely a Beregszászi úton található. Képünkön innen láthatunk játszó gyerekeket, ám tartunk
attól, hogy a legszebb címre több helyszín is pályázhatna. A kerület 2003-ban indította el programját az összes kerületi játszótér felülvizsgálatára és átépítésére. Első lépésben a balesetveszélyes szerkezeteket bontatta el az önkormányzat. Mára 70 korszerű, minden igényt kielégítő
játszótér várja a kerületi gyermekeket. A tervezésnél ügyeltek arra, hogy a kerületben ne legyen
két egyforma játszótér, nem egy megálmodására képzőművészt kértek fel. Nemcsak a régiek
újultak meg, de teljesen újak is épültek, például Kelenvölgyben a Kéktó téren, ahol eddig nem
volt játszótér. A programra 2003 óta Újbuda összesen 887 millió forintot fordított. A korszerűsített parkok közül 13-at éjjel-nappal őriznek.

Csatlakozzon Ön is az Auchan csapatához,

JELENTKEZZEN MOST!

Az Auchan 1961-ben alakult francia hipermarketlánc. Ma Európa egyik vezető kereskedelmi hálózata, 4 kontinensen 11 országban 366 hipermarketet üzemeltet.

2004-től működő albertfalvi áruházunkba a következő pozíciókba keresünk jelentkezőket:

biztosítása, az osztály és a raktár folyamatos tisztítása
és rendezése, a vásárlók tájékoztatása.

Pénztár hostess (részmunkaidőben, hétvégi és
hétközbeni munkavégzéssel)
Feladata: Vásárlóink fogadása a pénztáraknál, megbízható, pontos pénztárblokk készítése és az árucikkek szatyrokba csomagolása.

Éjszakai árufeltöltő (teljes munkaidőben, éjszakai
munkavégzéssel, határozott időre december végéig)
Feladata: Egy áruosztály megfelelő áruellátásának
biztosítása, az osztály és a raktár folyamatos tisztítása
és rendezése.

Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon (teljes
munkaidőben vagy részmunkaidőben hétvégi munkavégzéssel)
Feladata: Egy áruosztály megfelelő áruellátásának

Sikeres pályázóinknak stabil hátteret, folyamatos
szakmai továbbképzést, versenyképes jövedelmet,
prémiumot, és különböző szociális juttatásokat
kínálunk.



Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük a kitöltött jelentkezési lapot szíveskedjen
visszajuttatni a következő címre:
Auchan Magyarország Kft.,
Személyzeti osztály
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.
Fax. 06-1-886-8799
E-mail: gb.szabo@auchan.hu

Jelentkezési lap

Név: ........................................................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................................
Telefonszám: .....................................................................................................................................

fénykép helye

Születési hely, idő: ..........................................................................................................................

Dátum: ...............................................

Megpályázott pozíció: .................................................................................................................

Aláírás: ...............................................

Iskolák

Tanulmányok
Időpont
Kezdés Befejezés

Végzettség

Munkahely

Munkahelyek
Időpont
Kezdés Befejezés

Beosztás
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KOS

március 21–április 20.

Egyre erősebben érzi magában a Kosokra amúgy is jellemző türelmetlenséget: mindenbe belekap, de semmit sem
fejez be, ha pedig ezt valaki szóvá teszi,
hangulatától függően durván vagy kelletlenül letorkolja. Egyelőre nem látni,
meddig tart ez az állapot, azonban önuralommal elejét veheti a nagyobb konfliktusoknak. Ez a lelkiállapot nem alkalmas fontosabb döntések meghozatalára,
főképp, ha pénzről van szó. Egészsége
rendben lesz.

BIKA

április 21–május 20.

Nehéz hét áll ön előtt. Néhány nagyobb
horderejű ügy és sok apróság idegesíti
fel, utóbbiak legtöbbször teljesen fölöslegesen. Szerencsére a munkahelyén és
otthonában is megértik gondjait, ami
legalább részben megnyugtatja. Keresse
a vidám, jó kedélyű emberek társaságát,
ha önerejéből nem is, így talán gyorsabban átlendül átmeneti rossz hangulatán.
Jó esélye van arra, hogy egy régi vitáját
végre lezárja, bár ebben a véletlennek is
része lesz.

lyén sem minden alakul az elképzelései
szerint, ám itt az események irányítását
egyelőre kézben tudja tartani. Ha hatósági vagy jogi ügye van, az most kedvező
fordulatot vesz. Ugyancsak kedvezőek
pénzügyi kilátásai, ha mer kockázatot
vállalni. Egészsége megőrzése érdekében
mozogjon többet.

SZŰZ

Kétszínű, ravasz emberek bukkannak fel
a környezetében. Hiába próbál nem tudomást venni róluk, beavatkoznak életébe.
Attól függ az általuk okozott kár mértéke,
hogy milyen hamar adja föl struccpolitikáját. Egy későbbi életét meghatározó
esemény fog bekövetkezni hamarosan.
Hogy pontosan mi, nem tudható, ám az
apró jelekből kellő odafigyeléssel kitalálhatja a végkifejletet. A munkáját is jobban

Ne vegyen készpénznek mindent, amit
az ismerősei mondanak, főleg a híreszteléseknek ne adjon hitelt. Persze azt se
feledje, minden mendemondának van
valami valóságalapja, csak ki kell szűrni
az igazságtartalmat a részletekből. Egyik
közeli rokonával támad nézeteltérése,
ami mögött régóta húzódó viszály rejlik.
Egyikük sem békél meg, amíg nem rendezik egymás között ezt az ügyet. Drága
árucikket most lehetőleg ne vásároljon,
ha mégis, legyen körültekintő.

VÍZÖNTŐ

HOROSZKÓP
2006. szept. 27. - október 4.

megbecsülik, ha diszkrétebben hívja fel
magára a figyelmet.

MÉRLEG

június 22–július 21.

szeptember 24–október 23.

Családi, illetve munkahelyi problémái
lehetnek, de az sem kizárt, hogy mindkettő egyszerre jelentkezik. Nem lesz
könnyű megoldást keresni rájuk, sok idejébe, energiájába és talán félretett pénzébe kerül, amíg megtalálja a kivezető utat
belőlük. Ez az időszak elsősorban üzleti
ügyek intézésére lesz alkalmas, de a meggondolatlan befektetések vagy kölcsönök
csak bajt okozhatnak. A közlekedésben
legyen különösen körültekintő, különben
balesetet szenvedhet vagy okozhat.

SKORPIÓ

OROSZLÁN

október 24–november 22.

július 22–augusztus 23.

Elvállal egy alkalmi munkát, ami plusz
bevételt jelenthet. A szakmai és az anyagi
siker egyik legfontosabb feltétele: azt tegye, amihez a legjobban ért, a többit pedig

TERMÉSZET

Eljött a szüret vidám ideje
Újbuda a XIX. század végi filoxéravészig nevezetes szőlőtermő hely volt,
mára ennek emlékét már csak néhány
utcanév őrzi. Akkoriban a szeptember
végétől novemberig tartó időszak
egyik legfontosabb gazdasági–társadalmi eseménye itt is a szüret volt,
ahogy az ország más szőlővidékein.
A szüretelés igazi társas esemény volt, a
helybéli gazdák segítettek egymás szőlőjében. A házigazda a szüretelőket megvendégelte, a szüret
végén pedig szüreti
bálokat tartottak.
A szőlőmunkákhoz mindig sok
népi regula kapcsolódott. Például
egyes vidékeken
szőlőt ültetni csak
holdtöltekor volt
szabad, szőlőt metszeni csak holdtöltét követően a
harmadik napon lehetett, hogy ne legyen
sok fattyúhajtás. Illés és Magdolna napján
tiltott volt mindenféle szőlőmunka. Tilos
volt a szőlőben káromkodni, veszekedni,
verekedni. A hanyag gazdával a legszigorúbban jártak el: eladták a szőlőjét annak,
aki nem művelte két éven keresztül.
Ugyanígy megvoltak a szüreti hagyományok is. A XVI. és XVII. században igazi sátoros ünnepnek számított
az esemény, ilyenkor még a bíróságok is
felfüggesztették a működésüket. A szüretelés kezdete – a termelt szőlőfajta érésétől
is függően – Terézia, Orsolya vagy SimonJúdás napjához volt kötve, vagyis a magyar szőlővidékek többségében legkorábban október második felében kezdődött a
szüret. Manapság ez az időpont már egy

Az elkövetkező hete elsősorban a pénz
jegyében fog eltelni. Ha jól átgondolt döntést hoz, akkor megsokszorozhatja vagyonát, ha kapkod, sokat veszthet. A munkahelyén is jó híreket kap, előléptetés és fizetésemelés van kilátásban, ha nem követ
el nagyobb hibát. Ám amiben igazán jól
alakulnak a dolgai, az a szerelem: megismerkedik valakivel, aki az első pillanattól
elvarázsolja. Kisebb betegség veheti le a
lábáról, ha nem öltözik föl rendesen.
december 23–január 20.

RÁK

Hét eleji hangulatát egy családi veszekedés határozza meg, még szerencse, hogy
párja belátóbb viselkedése elejét veszi a
helyzet elmérgesedésének. Munkahe-

NYILAS

BAK

május 21–június 21.

Általában sem jó, ha olyat ígér, amit a
későbbiekben képtelen lesz teljesíteni,
ha azonban most tesz ilyet, különösen
súlyos következményekkel kell számolnia. Vitája támad néhány kollégájával.
Ne feledje, a jövőben is ugyanezekkel az
emberekkel kell majd dolgoznia. Újabban néha túlságosan is érzékenyen reagál párja megjegyzéseire, ami nem tesz
jót kapcsolatuknak. Gondolja végig, mi
ennek az oka, hogy változtatni tudjon a
viselkedésén.

hagyja másokra. Ha pedig bizonytalan,
kérje ki mások véleményét, nincs abban
semmi szégyen. Önbecsülésének jót tesz
egy lassan kibontakozó kapcsolat, amihez nagy reményeket fűz, teljes joggal.
Egészségi állapotában nem áll be jelentős
változás, ha ügyel az étkezésére.
november 23–december 22.

augusztus 24–szeptember 23.

IKREK

Ha sokáig rágódik ugyanazon a problémán, könnyen depressziós hangulatba
kerülhet, ezért lehetőleg minél előbb keressen kiutat megoldatlan ügyeiből. Ha
másképp nem megy, kérjen ehhez segítséget. Sok energiára lesz szüksége, mert
egyre többet kell dolgoznia a munkahelyén, viszont meg is lesz a jutalma: előléptetésre, béremelésre számíthat. Könnyen
kockára teheti megtakarított pénzét, ha
elfogadja egyik ismerőse csábítónak tűnő
ajánlatát.
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hónappal is előbbre jöhet.
A munka kora reggel kezdődött. A szőlőben dolgozókat a gazda borral kínálta,
mellé harapnivaló is került, reggelire hideg
eledel, szalonna, sonka, kolbász, ebédre pedig a hagyományos szüreti étkek, a töltött
káposzta, a gulyás vagy a juhhúsos kása. A
töltött káposztát otthon főzték, a szőlőben
csak melegíteni kellett. A gulyást vagy a
juhhúsos kását ellenben kint készítették el
bográcsban, szabad tűzön, amelyhez tüzelőként szőlővenyigét égettek. A fárasztó
munka késő estig
tartott. Napnyugta
után kezdődött a
mulatság tréfás versengésekkel. A szüretelők hazasiettek,
megtisztálkodtak
és átöltöztek. Alkonyatkor visszatértek a szüret helyére,
ahol terített asztalok várták őket birkapörkölttel vagy
marhagulyással és persze borral. Az evésivás után kezdődött a játék, a tánc, az ének.
A szüret befejezését mindenhol felvonulással és bállal ünnepelték meg, ez a
hagyomány sok településen még ma is él.
A menet résztvevői különböző szerepköröket (bíró, bíróné, csőszlányok, csőszlegények, kisbíró, táncmesterek) alakítottak,
a legfontosabb azonban a borkirály vagy
bálkirály volt. Jellegzetes figura volt a tolvaj és a csősz, akik veszekedésükkel szórakoztatták a közönséget. Gyakorta lehetett
látni a menetben az úgynevezett baksust,
aki egy botra vagy hordóra ültetett piros
ruhás férfibábu volt kezében lopótökkel
vagy pohárral. Ő Bacchusszal, a görög mitológia boristenével hozható kapcsolatba.
B. J.

KERESZTREJTVÉNY

PETŐFI SÁNDOR

(1823-1849)

Petőfi Sándor:
Szeptember végén
A költeményből idézünk két sort.

január 21–február 19.

Munkahelyi gondok fogják nyomasztani.
Kollégái hanyagsága, figyelmetlensége
miatt lesznek álmatlan éjszakái. Hiába
nem vétkes, önön is számon kérik mások
hibáit. Szerencsére otthoni ügyei nagyon
jól alakulnak, még egy régóta húzódó
családi konfliktust is sikerül elrendezni,
ami igazán boldoggá teszi. Aktuális lenne
elmenni egy általános kivizsgálásra, önt is
megnyugtatja, és a telet is felkészültebben
várhatja. Most ne adjon kölcsön pénzt,
még a legjobb barátjának sem.

HALAK

február 20–március 20.

Harmonikus otthoni hátterének köszönhetően kezd helyreállni a lelki egyensúlya, de ha továbbra is elszántam próbálja
magára venni mások gondjait, soha nem
fog nyugodtan élni. Higgye el, a világ elvan az ön – gyakran tolakodó – jó szándéka nélkül is, és jobb lenne, ha legalább
annyi energiát fordítana önmaga problémáinak a megoldására. Nemcsak lelki,
fizikai egészsége is veszélybe kerülhet,
ha továbbra is rendszertelenül és túl sokat eszik.
(Rebeka)

A komló
A szőlőhöz hasonlóan a komlót is őszszel szedik, de e szüret romantikáját
nagyon kevesen ismerik annak ellenére, hogy még mindig termesztik egy
helyen hazánkban. Vadkomlót pedig
még Újbudán is könnyen találhatunk.
A Sárbogárdi úton, a Sósfürdő utca közelében, a vasúti töltés oldalában van
nagyobb állománya, mely már augusztus óta virágzik. Kertekben nehezen
kiirtható gyom. Virágzata a tobozra
hasonlít, ezért komlótoboznak nevezik. Sok biológiailag értékes anyagot
tartalmaz: alfasavakat, több tucat illóolajat és csíraanyagot. Mindhárom fontos a több ezer éves múltú mesterség, a
sörfőzés számára. Az első csoport adja
a sör alapízét, a keserűséget. Az illóolajoknak a sör aromája köszönhető, a
csersavnak a sörfőzés során a fehérjék
kicsapásánál és így az eltarthatóságnál
van szerepük. Az illóolajok aromája
különböző, a mircén kellemetlen ízű, a
kariofillén és a humulén a legjobb aromát adja a sörnek.
Nagymamáink régebben otthon is
készítettek sört a következő egyszerű
recept alapján: öt liter vízben 20 deka malátát, 25 deka cukrot és 2 deka
komlótobozt addig főzünk, amíg 4 liter
lesz. Hat óra múlva leszűrjük, és élesztőt adunk hozzá. Palackba töltve 4-5
napig erjesztjük. A palackokban kb.
10% légteret kell hagyni, különben az
erjedés kilövi a dugót, sőt az üveget is
szétvetheti. A visszaváltható palackok
fala vastagabb és ezért jobban bírják az
erjedéskor keletkező széndioxid nyomását. A vadkomló aromája és keserűanyag-tartalma lényegesen kisebb,
mint a nemesített komlóé, de valaha
ezt használták sörfőzésre.
Morandini Pál

VÍZSZINTES: 1. Balog. 5. Az idézet első része (É, Í, N). 10. Morzehang. 12. II. Lajos
vesztét okozta. 13. Föladat része! 14. Ázsiai
medence és folyó. 16. A távolabbit. 17. Szeszesital, népiesen. 19. Lantán vegyjele. 21.
Juttatnak neki. 22. Igekötő. 23. Gólyahangon beszélő. 26. Az idézet második része
(R, I, Á). 27. Tengeri madár. 29. Bár betűi
keverve. 30. Arzén és vanádium vegyjele.
31. Gazdasági társaság, röv. 33. Méretes.
35. Klasszikus kettős betű. 37. Többség. 39.
Önző számítás. 41. Mikszáth Miklósa. 43.
Lemberg orosz neve. 45. Gitározni kezd!
46. Deficit. 49. Római 501. 50. Francia író
(Émile). 52. Okosodik. 53. Hitetlen a mohamedánok szemében. 55. Hálával emleget. 57. Aszlányi Károly. 58. Becézett férfinév. 59. Kétell! 61. Idegen levegő. 63. Azonosak. 65. Megfelelő számú. 70. Kiejtett
betű. 71. Olasz folyó. 72. Épület. 73. Kodály
Zoltán. 74. Fekete egynemű betűi. 75. Matematikai fogalom. 76. Yma …, a perui
csalogány. 78. Szófaj. 80. Híres Webbermusical. 83. Zamat. 84. Van felesége.
FÜGGŐLEGES: 1. Milánó operaháza. 2. Kigondol. 3. Vietnami holdújév. 4. Tova. 5.
Kitalált történet. 6. Kémiai edény. 7. Holland gépkocsi jelzés. 8. USA-beli egyetem.
9. Levéltávirat, röv. 10. Aprókat lép. 11.
Ellentétes kötőszó. 15. Helyez. 18. Földbe
rejt. 20. Épületrész. 23. A finnek nemzeti
hőskölteménye. 24. Barkácsáruház-lánc.
25. Évszak. 28. Csapadék. 32. Az idézet
harmadik része (M, Ö, D). 34. Talajművelő eszköz. 36. Békés megyei község. 38.
Millivolt, röv. 40. Folyó, spanyol földrajzi
nevekben. 41. Szép Ernő műve. 42. Szin-

Kiskőrösön született. Első irodalmi
sikerét 1842-ben érte el, ugyanebben az
évben a Hazámban
című vers alá először írta a Petőfi
Sándor nevet. 1843ban adta ki első kötetét, népies költészete
rövid idő alatt rendkívüli népszerűségre
tett szert. 1847 szeptemberében feleségül
vette Szendrey Júliát és barátságot kötött
Arany Jánossal. Az 1848-as forradalom
egyik főszereplője volt, később kiszorult
a közéletből. A szabadságharc kitörésekor katonának állt, 1849. július 31-én a
segesvári ütközetben elesett.
tén. 44. Madárfészek fában. 47. Vas megyei
falu. 48. Mennyei. 51. Éneklő szócska. 54.
Kamill páros betűi. 56. Német ipari szabvány, röv. 58. Trópusi hajóépítő fa. 60. Színészt degradál. 62. Árnyék páros betűi.
64. Francia grafikus, karikaturista (Jean).
66. Házat felhúzó. 67. Mutatószó. 68. Az
idézet befejező része (B, A, Ő). 69. Esőn
áll. 70. Állatot ellát. 75. Az egyik szögfüggvény, röv. 76. Téli sport. 77. Római szám és
a fele. 79. Germánium vegyjele. 81. Vitray
Tamás. 82. Csekély értékű római rézpénz.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 5., 26, függőleges
32., 68.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: október 11.
A 34. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE :
„Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt majd
borul majd kiderül.” A NYERTES: Schichnik
Flóriánné, XI., Tibavár u. A szeptember
20-i, 35. szám megfejtését és nyertesét a következő számban közöljük. A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

AZ ÚJBUDA RECEPTJEI

Jellegzetes szüreti ételeink
Szüreti sertéscsülök

Bográcsgulyás

HOZZÁVALÓK: 1 nagy (vagy 2 kicsi) sovány, bőrös sertéscsülök, 15 dkg gomba, 1 mokkáskanál törött bors, 1 csomó
petrezselyemzöld, 10 dkg főtt füstölt sonka,
1 nagy fej vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 dl tejföl, 1/2 dl must, 1 evőkanál olaj.
ELKÉSZÍTÉSE: A kicsontozott csülköt belülről jól megsózzuk, majd összegöngyöljük,
és megkötözzük, mint a sonkát szokás.
Sós vízben, kuktában puhára főzzük. A
megtisztított és apróra vágott gombát
az olajon sóval, borssal, finomra vágott
petrezselyemzölddel puhára pároljuk.
Hozzáteszzük a finomra vágott sonkát, a
felkarikázott nyers vöröshagymát és a zúzott fokhagymát, majd ráöntjük a tejfölt és
a mustot. A megfőtt csülköt felszeletelve
tűzálló tálra rakjuk, és a gombás ragut rákenjük a tetejére. Előmelegített, forró sütőben erős lángon 20 percig pirítjuk.

HOZZÁVALÓK: Fél kg marhalábszár, 80 dkg
burgonya, 5 dkg zsír, vagy olaj, 2 nagy fej
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2-3 ek házi paprika, 1-1 zöldpaprika, paradicsom,
cseresznyepaprika, zellerlevél, sárgarépa,
zöldség, köménymag, kevés majoránna, só,
csipetke egy tojásból. ELKÉSZÍTÉSE: Aranysárgára pirítjuk a hagymát, hozzáadjuk
a felkockázott húst, sózzuk, zsírjára sütjük, rászórjuk a paprikát, és a fűszereket
egy kevés vizet teszünk hozzá és ügyelve
arra, hogy le ne égjen, félpuhára pároljuk. Ekkor belekarikázzuk a sárgarépát,
a zöldséget, belekockázzuk a krumplit, a
zöldpaprikát, a paradicsomot és beleteszszük a zúzott fokhagymát. Felöntjük kb.
2 liternyi vízzel, és közel puhára pároljuk.
Mikor a krumpli majdnem megpuhult,
beletesszük a csipetkét, amellyel még kb.
10 percig főzzük.
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KULTÚRA

Újabb negyedszázadát kezdi a Karinthy Színház

Szeptember végén 25. évadját kezdi
meg a Karinthy Színház, az eseményhez méltóan egy bemutatóval. Karinthy Márton igazgatót a jubileumról,
színházi szezonjukról, valamint az új
darabról kérdeztük.

Leánykereskedő a Bartók 130-ban
két tehetséges fiatal színész, Szente Vajk
és Gál Judit alakítja. Rabbi és kardinális is
résztvevője az eseményeknek. E karakterek megformálójaként Vallai Péter, illetve
Konrád Antal lép a közönség elé. A szeptember 27-i premier előtt ünnepélyes társulati ülést is tartunk.
Ezzel párhuzamosan már folynak a
világsikert aratott Acélmagnóliák
című film színpadi változatának a
próbái. A Nők búra alatt alcímű darabban parádés szerepekben játszhat
együtt Ivancsics Ilona, Tóth Judit,
Farkasházi Réka, Hűvösvölgyi Ildikó,
Sára Bernadette és Balázs Andrea.
Az előadás színre vitelén is nő munkálkodik Bencze Ilona személyében


Elsőként A New York-i páparablás című
Joe Bettancourt darabot mutatjuk be.
Izgalmas, aktuális téma, szórakoztató
feldolgozásban. Briliáns szereposztásban
játszhatjuk, Cseke Péter rendezésében.
A pápa szerepét Bács Ferenc játssza. A
szentatyát „befogadó” család fejét Nádas
György, feleségét Vándor Éva, gyerekeiket



Hogyan alakul az évad műsorrendje?

Decemberben búcsúzunk az Őrült nők
ketrecétől, 10 évig játszottuk igazán
nagy sikerrel. Műsorunkon már szerepel
– szintén nagyon jó fogadtatással – a foly-

Bemutatkozó kiállítás az Artus Stúdióban

Dömök Viktória

Az Artus társulata művészeti laboratóriumot hozott létre a magyar kortárs művészet számára 1997-ben. Az elmúlt években
rangot, elismerést vívtak ki maguknak az
alternatív fesztiválokon. Egy hatalmas,
elhagyott gyárépületben 32 táncos, koreográfus, színész, díszlet- és jelmeztervező,
zeneszerző, festő, építész, szobrász dolgozik együtt 2000 négyzetméteres területen.
A képzőművészek a gyárépületben nem
csupán egy-egy zugot tudhatnak magukénak, hanem segítik, inspirálják egymást
munkájukban, s keresik az együttgondolkodás lehetőségeit.
Akik elmennek, és megtekintik a
kiállítást, a XXI. századi kortárs képzőművészetről is képet alkothatnak. Most
a Művészeti Egyesület tagjai közül Bálint
Ádám, Bíró Sándor, Csató József, Fischer
Balázs, Harka Ágnes, Király Gábor, Laj-

Keresik önmaguk lehetőségeit

Szerencsések vagyunk, mert kiváló művészek fogadták el a felkéréseinket. Az

évadok során nagyon sok sztár játszott a
színházunkban. Vendégművészünk volt
Muráti Lili. Az évtizedekig Madridban
élt művésznő nálunk lépett újból magyar
színpadra Neil Simon A nagymama soha
című darabjában. Muráti Lili alakította a
magyarországi premieren a címszerepet.
Élete utolsó szerepében a Karinthy Színházban játszott Turay Ida a Korai fagy című előadás egyik főszerepében. A magyar
színházművészet időközben eltávozott
nagyjai közül fellépett Csákányi László,
Mádi Szabó Gábor és Agárdy Gábor is a
Karinthy Színházban.
Az elmúlt évek során élvezhette közönségünk például Bárdy György, Antal
Imre, Esztergályos Cecília, Koncz Gábor,
Mácsai Pál, Máthé Erzsi, Margitai Ági,

Pásztor Erzsi, Lehoczky Zsuzsa, Szabó
Gyula, Kun Vilmos, Igó Éva és Szervét Tibor játékát. Fiatal színészek sora debütált
nálunk sikeresen.
A színház gazdálkodásával kapcsolatos
kérdésre válaszolva Karinthy Márton elmondta: részt vesznek kulturális pályázatokon, valamint szponzorok támogatása
és a saját jegybevételek képezik a működés pénzügyi alapját. Évente átlag 100
előadást tartanak otthonukban, illetve
rendszeresen vendégszerepelnek a főváros
környéki településeken, de az ország távolabbi városaiban is. Vendégprodukciókat,
más műfajok képviselőinek előadásait is
láthatja a publikum színházukban.
A társművészetek is jelen vannak a teátrumban. A közönségforgalmi terek falait Pierre Székely A piros szép sorozatának
10 lenyomata, Verebes István Karinthyfestménye, illetve a régi előadásokhoz készült plakátgyűjtemény legszebb darabjai
díszítik.
Karinthy Márton mosolyogva meséli,
hogy odaköltözésük idején a szomszédban működő üzlet munkatársa némelyest
kétkedett a teátrum sikeres működésében.
Ez idő tájt tréfásan már az a mondás járja:
könnyű annak, aki jó helyen van. A közönség oda megy, ahol jó darabot játszanak, a jó színház vonzza az érdeklődőket
– összegzi a meggyőződését.
Karinthy Márton elmondja: ezen a
nyáron ismét szépülhetett a 220 néző befogadására alkalmas Thalia-szentélyük.
Megújult az előtér teteje, a színpadon elvégzett korszerűsítési munkák eredményeként
pedig szebb és előnyösebb látvány tárul a
nézők elé, ami nagyon fontos, mert a teátrum nem rendelkezik zsinórpadlással.
Az eddigiek alapján nem indokolatlan tehát a direktor büszkesége: tudomása
szerint a kisebb teátrumok közül az arányokat tekintve a Karinthy Színház jegypénztárában értékesítik helyben a legtöbb
belépőt. Mivel a most kezdődő szezonban
is érdekes produkciókat és jeles színészeket láthat a közönség, remény van a sikeres folytatásra is.
Pataki Katalin

Miquèu Montanaro
magyarul anekdotázott

Zene és humor
Különleges zenei csemegével szolgált
közönségének a Fonó Budai Zeneház
szeptember 16-án este. Egy deresedő
hajú, kedves úr teremtett lenyűgöző
hangulatot, amelyet egy vonósnégyes
társaságában koronázott meg.
Miquèu Montanaro muzsikája legalább
annyira színes, mint a személyisége.
Provence-ban született, Franciaország
legnagyobb, magyarországnyi lélekszámú történelmi kisebbsége, az okszitánok
közé. A saját kultúrával rendelkező kis
nép nyelvén daloltak az első trubadúrok.
Gyermekkorától kezdve rajong a zenéért,
mára szinte minden hangszeren tud játszani. Húsz éve járja vándorzenészként
a világot. A provence-i népzenében gyökerező egyéni stílusában dzsessz, kortárs, középkori, hip-hop, improvizatív, és
klasszikus motívumok keverednek, széles
földrajzi távolságokon átívelve.
Hazánkba visszatérő vendég, a Vents
d’Est (Keleti Szél) nevű zenekarának
résztvevője a Ghymes és a Vujicsics együttes, de Bródy Jánossal is muzsikált már
együtt. A zene utazó nagyköveteként több
nyelven beszél, köztük magyarul is.
Közönségével ugyanolyan bensőséges
kapcsolatot igyekszik kialakítani, mint
amilyen vonzó harmóniában él a hangszereivel. Varázslatos hatását erősíti, hogy
nagyszerű showman, remek humorral.
Életvidám közvetlenségét ezen az estén is
tapasztalták az érdeklődők, akik jól mulattak tört, de választékos magyarsággal
előadott történetein.
Ez alkalommal is bizonyította, hogy
zenevirtuózként egymaga is képes elkápráztatni a közönséget. Már a műsora elején azzal okozott kellemes meglepetést,
hogy egyszerre furulyázott és énekelt,
majd fújás közben dobolt, de pihenésképpen dorombon is játszott. A koncert
második részében négy csinos, tehetséges
hölgy alkotta vonósnégyessel: Ilosvai Dorottyával, Tóth Györgyivel, Herczeg Rékával, és Fekete Klaudiával együtt nyújtott
gazdagító zenei élményt a háláját kitartó
tapssal kifejező közönségnek.
Szamos Márton

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA

Sokszínűség, emberközeliség,
merész kísérletezés
A Fonó Budai Zeneház melletti gyárépületben, a Goda Gábor vezette
Artus Stúdióban szeptember 8-án
bemutatkozó kiállítást nyitottak meg.
Az Artus Kortárs Művészeti Egyesület
tagjai egy-egy új képpel vagy szoborral szerepeltek a tárlaton.

A negyedszázad során bizonyára nagyon
sok művész fellépett a Karinthy Színház
produkcióiban...

Karinthy Márton

A színházigazgatók ideje nagy részét
a teátrum működtetésével kapcsolatos feladatok viszik el. Végzi mindezeket a munkákat Ön is, ugyanakkor a nagy szerelem, a
rendezés sem maradhat ki életéből. Milyen
feladatra készül?

Vajda Anikó mai magyar közegbe ágyazott színpadi művét állítom színpadra,
amelynek alapötletéül László Miklós Illatszertár című darabja szolgált. E műből
számos prózai és zenés feldolgozás készült, egyik legutóbbi a Szerelem hullámhosszán című amerikai film volt.

Mely darabok lesznek a jubileumi évad újdonságai?



Hogyan ápolja a Karinthy Színház a
nagy elődök irodalmi hagyatékát,
szellemiségét?

Tíz éve szerepel műsoron nagy sikerrel a Tanár úr, kérem! című előadás,
amelyet Karinthy Frigyes művei
alapján Szakonyi Károly írt színpadra. Az évforduló kapcsán megújul,
és új plakát is készül a darabhoz. A
mostani szezonunkban Karinthy Ferenc-ősbemutatót tartunk. A Leánykereskedőt Cserje Zsuzsa rendezésében láthatják majd az érdeklődők.


tatása, az Őrült nász (Esküvő a lokálban)
című játék.

Dömök Viktória

A direktor a próbára érkezett színészekkel beszélget a bejárat előtt, aztán jó gazdaként néhány ügyben még személyesen
intézkedik, majd a teátrum egyik barátságos zugába invitál, hogy válaszolhasson a
kérdésekre.
– Mindig jó a hangulat a színházban,
most különösen az, hiszen évfordulós évadot kezdünk – mondja elöljáróban, aztán
rövid történeti ismertetőt tart. – A Karinthy Színház jogelődje, a Hököm Színpad
1982-ben, jóval a rendszerváltás előtt jött
létre vállalkozásként. Napjainkig a színházi struktúraváltás egyik példája. Az elmúlt évtizedek során sajátos szellemiséget
hordozó teátrumi műhellyé váltunk. Igazgató elődömnek tekintem Beöthy Lászlót,
akinek egyszerre öt színháza volt Pesten,
abból az állami színházait mindig megmentették az illetékesek, a magánszínházai viszont sorra befuccsoltak. Nem tudok
róla, hogy a nevezetes magánszínházai
közül bármelyik is negyedszázadot megélt
volna, pedig talán ő volt a leghíresebb magyar színházi direktor.
Mi 25 éve játszunk. Ezt óriási eredménynek tartom, szerintem ez már a hazai
színháztörténet része. A magánszínházakat a szocializmus tette „szalonképtelenné”. Budai és pesti ideiglenes játszóhelyek
után 1988-ban költöztünk mai otthonunkba, a volt Haladás moziba, a Bartók Béla út
130. szám alatti épületbe, és akkor vettük
fel a Karinthy Színház nevet is.
Palettánkon – Karinthy Frigyes- és
Karinthy Ferenc-művek mellett – a kezdetektől egyaránt szerepelnek kiváló magyar
szerzők darabjai, valamint a világirodalom legkülönfélébb irányzataihoz tartozó
alkotók írásai.
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ti Virág, Nádor Tibor, Nagy Géza, Szabó
Eszter, Szűcs Levente, Szűts Eszter, Tubákos Ádám és Turcsány Villő műveivel
ismerkedhetnek meg, melyeket sokszínűség, emberközeliség, merész kísérletezés
jellemez.
A harmincas éveinek vége felé járó
Nagy Géza 1998-ban végzett a Képzőművészeti Egyetemen, azóta tagja az egyesületnek. Ő például nem az embert, hanem
annak környezetét festi meg. Nagyon találó és könnyen megfejthető a hatalmas
méretű vászonra festett olajképe: az Artus
labirintusát festette meg. Sötétbarna és
szürke színekkel olyan enteriőrt varázsolt a vászonra, amely minden lepusztultsága ellenére képes az emberi létet és
szellemet befogadni. Hasonló filozófiai
indíttatás érezhető Fischer Balázs és Nádor Tibor munkáin is. Szűts Eszter, Lajti
Virág, Harka Ágnes képein látszik, hogy
továbbra is keresik önmaguk lehetőségeit,
kifejezési módjait. Hármuk munkái közül
Harka Ágnes matt, csupa kék olajképe
tetszett legjobban. Bálint Ádám üveg alá
tett papírra festett akvarelljébe minduntalan beleragyogott a délutáni napsütés, így
nem sokat lehetett vele kezdeni. Kevés jelentéstartalommal bírt Bíró Sándor, Csató
József, Szűcs Levente és Király Gábor
munkája. Ők bizonyára többre képesek,
csak most véletlenül ezeket az alkotásaikat állították ki. Szabó Eszter nagyméretű
szénrajza többjelentésű, és a groteszk világot sem nélkülözi: a tűzfalak, háztömbbelsők között épülő mélygarázs fölött egyszer
csak megjelenik egy szárnyas angyalka.
Két szobrász is bemutatkozott:
Turcsány Villő és Tubákos Ádám. Míg
Turcsány igen egyszerű eszközökkel dolgozott, és a földre helyezte nem túl nagy
méretű munkáját, amelyet szinte észre sem
lehet venni, addig Tubákos Ádám posztamensre helyezett, vörös kőből készült
szobra igen figyelemre méltó – állítólag a
szinte végletekig kimunkált alkotáson a
művész szeretne még tovább dolgozni.
A kiállítás október 1-jéig tekinthető
meg hétköznap 10–17 óra között.
Deák Attila

 INVERZ 
Táncszínházi bemutatót tartanak
a MU Színházban szeptember 30án és október 1-jén 20 órai kezdettel. Duda Éva – koreográfus
és az egyik táncos – Inverz című
előadása két összefüggő részből
áll, mégis külön egységet alkotnak. Ugyanarra a témára épülő
darabok: az egyik szólóban, a
másik nyolc szereplő által kifejezve vizsgálja az elmúlás előtti pillanatok állapotát. Az életünkből
választott néhány meghatározó
momentum köré épül a koreográfia, melyeket megfordít, és visszafelé is ránéz. A részek tartalmilag és vizuálisan, önmagukban, és egymáshoz képest is
úgy viszonyulnak egymáshoz, egymás inverzeként, mint egy
fotó és negatívja.
 ZSUZSANNA ÉS A VÉNEK 
Germán Fatime gyakori vendége az újbudai kiállítóhelyeknek.
Ezúttal a Rét Galériában nyílik kiállítása szeptember 29-én 18
órakor – a Gazdagréti Ősz keretében – Zsuzsanna és a vének
címmel, köszöntőt mond Várkonyi György grafikusművész.
A művésznő a Művészeti Szakközépiskola elvégzése után a
Képzőművészeti Főiskola kép és grafikai szakán diplomázott.
Saját bevallása szerint a grafika áll hozza a legközelebb. Egyéni
technikával, plexi lemezre felvitt nyomatok felfestésével készíti képeit, amellyel az átlátszóságot kívánja hangsúlyozni. A
nyomatokon élénk narancsos-vöröses színeket használ bátor,
határozott vonalvezetéssel, hogy minél hatásosabban fejezze
ki női alakjai olykor túlfűtött érzéseit. A tárlat október 16-ig
tekinthető meg hétköznapokon 10 és 20 óra között.
 RIPOFF RASKOLNIKOV 
Lassan 20 éve állandó visszatérője a magyarországi blues
színpadoknak Ripoff Raskolnikov. Évekig élt Angliában és
többször koncertezett az Egyesült Államokban is. Elektromos
és akusztikus gitáron játszik, kiválóan zongorázik és énekel. A
kritikusok Joe Cockerhez és Tom
Waitshez szokták hasonlítani, míg
ő maga Robert Johnsontól Van
Morrisonig zenéjének számtalan
forrását jelöli meg. Lemezbemutató koncertjét szeptember 27-én
21 órától tartja az A38 Hajón. Új
albumát február-március folyamán készítette el saját szerzeményeiből magyar zenészbarátai
közreműködésével. Dalai régi szerelmekről, utazásokról, a
mindennapok gondjairól és szépségeiről szólnak. A koncert

sztárvendége a Londonban élő „blues-csodagyerek”, Little G.
Weevil (Szűcs Gábor) lesz, akinek szintén tavasszal megjelent
lemezén több vendégzenész is közreműködött, többek között
Ripoff Raskolnikov.
 BORAGO KONCERT 
Szeptember 29-én 20 órától a Borago zenekar ad koncertet a
Fonóban. Az akusztikus trió 2004-ben alakult – a véletlenek
sorsszerűsége és a közös zenei érdeklődés hozta össze őket
– azzal a céllal, hogy a tradicionális magyar népdalokat, illetve
az azok köré épített sajátos gondolati világot megismertessék
az emberekkel. (Nevüket egy ősi magyar gyógynövénytől
kölcsönözték, melyet a depresszió ellen is használnak.) Saját
gyűjtésű zenét játszanak, melyek autentikusságát megőrizve,
egyedi hangszereléssel – fuvola, furulya, kürt, ének – különleges hangzásvilágot közvetítenek. A dalok nagy részét erdélyi
magyaroktól tanulták, melyek előadásába beleszövik a jazz, a
funky, a klasszikus és a magyar népzene iránti vonzódásukat.
 ALARULU – BHARATANATYAM 
Dél-indiai szakrális szólótáncot mutat be Bittner Dóra
szeptember 30-án este 8 órától a Fonó koncerttermében. A
Bharatanatyam klasszikus indiai színpadi tánc, az ősi templomi táncosok művészetének leszármazottja, amelyben zene, tánc, színészet, költészet és spiritualitás elválaszthatatlan
egységet alkot.
E táncforma két
fő alkotó eleme a
nritta avagy tiszta tánc, melyet a
nyak és a szem
finom mozgását
ellenpontozó erőteljes lépések, hajlások és virtuóz,
eleven lábmunka jellemez, illetve az abhinaya, amely arcjáték
és kézmozdulatok speciális gesztusnyelve az érzelmek kifejezésére. Bittner Dóra 2000-ben járt először tanulmányúton
Dél-Indiában, azóta foglalkozik e tradicionális indiai művészeti ággal. Mostani fellépésének anyagát is helyi mestere irányításával állította össze. Autentikus megjelenés, csodálatos
viselet és szuggesztivitás jellemzi előadását.
 KORCSULA 
Bemutatóval kezdi az évadját a Szkéné Színház: Pintér Béla és
Társulata új darabja először október 1-jén 20 órától lesz látható
Korcsula címmel. Magyar család nyaral a horvát Korcsulán. A
sziget neve beszédes: korcs, keverék, keveredés. Sokféle-fajta
ember összezárva egy helyen. Különös, kevert nyelven kommunikálnak egymással, különös szerelmek szövődnek közöttük, esténként pedig különös, nyugtalanító karaoke-partikat
rendeznek. Furcsa nyaralás, ahol a nap nem mozdul el az égről, a tenger pedig nem végtelen, hanem kilátástalan. Az írórendező: Pintér Béla, a zeneszerző: Darvas Ferenc.

HIRDETÉS
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
INGATLANABC Ingatlaniroda keres eladó ingatlanokat! 351-9578, 06/70/383-5004,
www.ingatlanabc.net.
INGATLANÁT 10 nap alatt értesítjük! „EurópaiHáz a Tökéletes Partner”.
www.gyorsingatlanertekesites.com 06/70/207-7272.
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat,
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
VILLA-LUX Ingatlaniroda 16 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.
ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresek,
215-0311, 06/30/397-6556, www.ingatlan.com/beabt
KARINTHY Frigyes úti, félemeleti, 74 m2-es,
cirkós lakás eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
AGA utcánál 100 m2-es, háromszobás, felújítandó
családi ház 47 000 000-ért eladó. 06/20/351-3141.
KARINTHYN felújítandó, 52 m2-es, kétszobás,
udvari lakás 13 700 000-ért eladó. 06/20/351-3141.
KAROLINA útra néző, 42 m2-es, felújítandó lakás 13 000 000-ért eladó. 06/20/351-3141.
FEHÉRVÁRI úton, irodaházban 18 m2-es iroda
eladó. www.banalp.hu, 385-4887.
MŰEGYETEMNÉL felújított garzonlakás
11 900 000 irányáron eladó. www.banalp.hu,
06/20/364-8676.
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.
SZENTPÉTERI utcában 1,5 szobás, földszinti,
teraszos, garázsos lakás 16 900 000 irányáron eladó. 06/20/364-8676.
VÁSÁRHELYI utcában 1+2 félszobás, tetőtéri
lakás 19 000 000 irányáron eladó. 06/20/364-8676.
ESZÉK utcára néző, 1,5 szoba hallos lakás
21 500 000 irányáron eladó. 06/20/364-8676.
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.
KELENFÖLD belterületén földszinti üzletek,
irodák eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
BEFEKTETÉSNEK kiváló! Pénzét fektesse olcsó, fejlesztés alatt álló XI., Madárhegyi telkekbe!
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN 688 m2-es féltelek 18
millióért, 1376 m2-es (őszre összközmű) 40 millióért eladó. Tel.: 249-3006.
XI., SOMOGYI úton 49 m2-es, másfélszobás, III.
emeleti, csendes, világos lakás rendezett téglaházban 17,5 M Ft irányáron eladó. 06/70/616-0652.
PENTHAUS lakás a Kőérberki lakóparkban, 103
m2-es, 2 + 1 félszobás, 80 m2-es tetőterasszal, saját
energiaközponttal eladó. 53,5 M. 06/70/389-3835.
VELENCEFÜRDŐN 150 négyszögöles telek
faházzal, gyönyörű kerttel eladó. Ára: 6,9 millió.
Tel.: 280-1304.
XI., SÁRBOGÁRDI utcában 2007. nyári átadással eladó egy földszinti, kertkapcsolatos és egy II.
emeleti, 90 m2-es lakás gépkocsibeállóval és tárolóval, 28 M Ft. 06/30/251-4000.

XI., ÚJHÁZY utcában II. emeleti, 92 m2-es
új lakás garázzsal, tárolóval, 39 M Ft-ért eladó.
06/30/251-4000.
XI., KALOTASZEG utcában 2007. nyári átadással eladó 105 m2-es földszinti lakás saját kerttel,
garázzsal, tárolóval, 38 M Ft. 06/30/251-4000.
XI., KALOTASZEG utcában 2007. tavaszi
átadással eladó III. emeleti, 83 m2-es lakás, 46
2
m -es terasszal, garázzsal, tárolóval, 37,4 M Ft.
06/30/251-4000.
XI., PETZVAL utcában eladó I. emeleti, 70 m2-es
új lakás garázzsal, tárolóval 31 M Ft. 06/30/251-4000.
KERESÜNK, kínálunk eladó és kiadó lakásokat,
házakat megbízóinknak. Budai New York. 215-7336.
TULAJDONOSTÓL eladó 88 m2-es (hasznos
tér), beépíthető tetőtér. 18-20-ig 385-6885.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net
IRODÁNAK is alkalmas kiadó lakások Budán,
www.banalp.hu, 06/20/547-5359.
XI. BELTERÜLETÉN irodaházban légkondicionált irodák bérelhetők. www.banalp.hu, 385-4887.
A REGŐS u.8-13.Társasház bérbe ad Gazdagréten
iroda vagy üzlet céljára 3 db 35,7 m2-es, és raktár
céljára 2 db 18,1 m2-es helyiséget. Érdeklődni a
06/30/551-8971-es telefonszámon lehet.
KELENFÖLDÖN 120 m2-es, Lágymányoson 135
m2-es 130 000-ért, Gellérthegyen 90 m2-es lakás
120 000-ért kiadó. www.banalp.hu, 06/20/547-5359.
KOSZTOLÁNYI Dezső térnél 14 m2-es üzlethelyiség kiadó. 386-0960.
AKCIÓS 1000 Ft/m2 áron irodák kiadók.
Kelenföldi és köröndnél lévő irodaházakban.
06/20/230-3016.
KOSZTOLÁNYI Dezső tér közelében kiadó garázst keresek. Tel.: 06/30/212-9586.
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

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógiai- és
gyógypedagógiai asszisztens szakképzés Csepelen.
Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alapfoktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.
MOLNÁR György Lyra-díjas harmonikaművész
harmonika-, zongora-, szintetizátor-, zeneelmélet-,
szolfézsoktatást vállal kezdőtől haladó szintig.
Tel.: 06/20/583-3765, 06/30/990-0153.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg, minden szinten. 365-6041.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, középszintű és
emeltszintű érettségire, főiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húsz éves gyakorlat.
Telefon: 213-7747, 06/20/518-2808.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat. 365-2969.
ANGOLTANÍTÁS, felkészítés érettségire, nyelvvizsgára. Tel.: 209-3175, 06/30/254-0414.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten, nyelvtanár vállal korrepetálást, vizsgára felkészítést.
246-8045, 06/70/616-5035.
ANGOL, spanyol, olasz, német, francia
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.
ANGOLOKTATÁS, hatékony, egyéni nyelvvizsga-felkészítés a Kosztolányi térnél. T.: 466-9494.
MATEMATIKA-, informatikatanár matematikából felzárkóztatást, felvételire felkészítést vállal.
06/20/583-8147.

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, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
Tel.: 246-0927, 06/20/926-1533.
BUDAI Gyorsszerviz. FÉG gázkészülékek (csereakció), vízvezeték-szerelés, duguláselhárítás,
fürdőszoba-felújítás. Díjtalan kiszállás.
Tel.: 420-4484, 06/20/321-8707.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, kicserélem. Tel.: reggel és este 7-9 között
466-6113 vagy 06/30/212-4693.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával.
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855,
www.mesterfesto.hu
TELJES körű lakásfelújítás festéssel, villanyszereléssel, műanyagablak-beépítéssel, korrekt áron,
garanciával. 06/70/522-3957.
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.
ASZTALOS vállal ajtó-, ablak-illesztést, -szigetelést, -zárszerelést, küszöbkészítést, javításokat.
T.: 251-9483, 06/20/381-6703.
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FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
CSEMPÉZÉS, járólapozás, fürdőszoba-felújítás,
vízszerelés, kőművesmunka, gipszkarton-szerelés,
gyors kezdés. 06/70/283-0482, 06/20/333-3921.
LAKÁSÁVAL kapcsolatos kisebb szerelési, javítási munkát vállalok. Tel.: 06/30/958-2205.
ASZTALOS-, lakatos-, kovácsoltvas munkák.
Konyhabútorok, lépcsők, korlátok, kerítések, helyszíni javítások. 06/30/960-2183.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző
szerelés, javítás, gyártás. 06/30/960-2183.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák készítése
és javítása alpintechnikával is. Rengeteg referenciával, garanciával! Csipak Péter 06/30/441-3519.
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.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS egy év garanciával.
285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás.
06/20/414-6003, 309-0418.
SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televízió, hifi javítása garanciával.
06/30/982-4666, 275-6211.
ELEKTROSZERVIZ. Televízió, videó, hifi,
háztartási gépek professzionális javítása. Fukker
László villamosmérnök. Szerviz: Villányi út,
Badacsonyi u. sarok. 365-2380, 06/20/942-9858.

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.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663.
24 ÓRÁS zárszerelés olcsón, megbízható mérnök. 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
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.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
MERCEDES-, Suzuki- és szűrőszaküzlet, Bartók
Béla út 99. sz. 386-0960.
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS klímás autóval, hétvégén is. Legolcsóbban. 386-0960, 06/30/944-0969.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
harmonikaajtó készítése, javítása. Csillag József
06/20/984-1742, 229-0319.

GYÓGYÁSZAT
GYÓGYMASSZŐR kezel hatékonyan hát-,
nyaktáji fájdalmakat. Stresszoldás. 06/30/981-4944.
MENTÁLHIGIÉNÉS Központ Pszichoterápiás
Intézet, 1115 Tétényi út 18. 203-7589.
Pszichoterápiás segítség, depresszió, szorongás,
evészavarok, pánikbetegség, családi konfliktusok,
önismereti problémák esetén.

RÉGISÉG, KÖNYV
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket is magas áron vásárolunk.
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM vásárol 1945 előtti könyveket, könyvtárat, hagyatékot. T.: 340-8016.

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.
EZÜSTVÁSÁRLÁS! Evőeszközkészletet (hiányost is), tálcát, gyertyatartót, cukordobozt,
valamint arany ékszereket, bizsukat, alkarórákat
készpénzért vásárolunk. Üzleteink: Budapest II.
kerület, Margit krt. 51-53. Telefon: 316-3651. VII.
kerület, Wesselényi u. 19. Tel.: 317-9938. Kérem,
jöjjön el hozzánk!
HIVATÁSOS szakbecsüs. Aukciós ház részére
vásárol koloniál és régi bútorokat, festményeket,
porcelánokat, ezüstöket, zongorákat, órákat, rádiókat, könyveket, szőrméket, varrógépeket, mindenféle régi lakberendezési tárgyakat, teljes hagyatékot,
kiürítéssel is! Díjtalan kiszállással. Hívjon minket!
Telefon: 281-2875. Mobil: 06/30/324-4986.

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).
XI. KERÜLETI oktatási intézmény délutáni takarítót keres. Harangozó Sándor, 06/70/312-9702.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu,
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
DIPLOMÁS nővér házi betegápolást vállal több
éves gyakorlattal. Tel.: 06/20/922-1212.

VEGYES,
KANÁRI-SZIGETEKEN vállalkozásindítás,
bérleti jogok ügyintézése. 00/34/6634-23799.
KUNG-FU, csikung magánoktatás: önvédelem,
harcművészet, energetika, minden korosztálynak.
06/20/920-3624.
PIANÍNÓK adásvétele, hangolás, javítás.
Telefonok: 209-3247, 06/20/912-4845.

Médiatanácsadás
keretes
hirdetésekről:

06/30/9925-866

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

ujbuda@ujbudamagazin.hu
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XI., Hamzsabégi út 52.
Tel.: 209-0211 Nyitva: H-P: 8-17

LAPSZABÁSZAT,
KONYHABÚTOR,
SZEKRÉNYSOROK,
IRODABÚTOR GARDRÓBOK
Helyszíni felmérés, egyedi tervek alapján
teljes körű kivitelezés
VIDÉKI NYARALÓKBAN IS,
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ

www.referenczia.hu
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Napsütés, küzdelem, remek hangulat a Lágymányosi-öbölben
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KAJAK–KENU

Az első újbudai verseny az öbölben
Első ízben rendezték meg az Újbuda
rövid távú kajak-kenu ifjúsági versenyt
a Lágymányosi-öbölben szeptember
16-án – a nagy sikert látva szinte biztos, hogy nem utoljára.

Angeli Adrienn

Az önmagában nem jelentett újdonságot,
hogy szeptemberben versenyt rendeztek az
ifjú kajakosoknak és kenusoknak a Lágymányosi-öbölben. A Budapesti KajakKenu Szövetség már másodszor rendezte
meg ezen a helyen népszerű hírverő versenyét. Ehhez a rendezvényhez társult idén
először az újbudai Polgármesteri Hivatal

által támogatott Kajak-Kenu Utánpótlás
Verseny. A házigazda Lágymányosi Spari
idén ünnepli 45. születésnapját, ebben az
évben adták át a vadonatúj csónakházat
is – ez a két tény kellő alapot szolgáltatott
egy ilyen komoly verseny megrendezésére.
Egész nap nagyon szép idő volt, tekintélyes
számú érdeklődő látogatott ki a helyszínre.
Dávid Géza főszervező, a Spari ügyvezető elnöke elmondta, hogy összesen 14
egyesület vett részt a versenyen: a Sparin
kívül többek között a Győr, a Dunaferr,
a BKV Előre, a KSI, a BSE és az UTE ifjú
titánjai is lapátot ragadtak. A versenyen

Aki elmúlt tíz éves, és jól tud úszni, jelentkezhet a Sparinál

Kétszáz gyerek sportolt önfeledten Gazdagréten

Lelkes gyerekek, sportos szülők
Szeptember 15-17. között a Csíkihegyek úti Általános Iskolában először
rendezték meg a Gazdagréti Olimpiát.
A XI. kerületi Önkormányzat, a Lágymányosi Torna Club, a XI. Labdarúgó Kft. és
a Csíki-hegyek úti Általános Iskola közösen
szervezte meg az eseményt. Az ok: a gazdagréti iskola és a mellette található óvoda
egyaránt idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, és a Gazdagréti Olimpia
volt az ünnepségsorozat záró rendezvénye.

Jakab Katalin testnevelő tanár, az
egyik szervező elmondta, kispályás labdarúgásban, lábteniszben, asztaliteniszben, röplabdában, sakkban, csocsóban
és futásban mérték össze erejüket a gyerekek. Összesen négy környékbeli általános iskola diákjai versengtek: ott volt a
házigazdákon kívül kívül a Menyecske, a
Törökugrató és az Érdi úti iskola csapata
is. Szombaton tartották meg a gazdagréti futóversenyt. Ez a viadal már 15 éves
múltra tekint vissza. Vasárnap voltak a

A betakarítás és a magvetés ideje

Októberi jeles napok

11-16 év közötti gyerekek indultak, tehát a
gyermek, a kölyök és a serdülő korosztály.
A gyermekek egy, a serdülők és a kölykök két kört mentek az öbölben (egy kör
1400 méter). A dobogósok érmet kaptak,
a legjobb eredményt elérő egyesület egy
minikajakkal gazdagodott, az összesített
pontverseny első 3 helyezettje pedig egyegy díszes serleget vehetett át.
Információink szerint Újbuda önkormányzata szeretne a mostani versenyből
hagyományt teremteni Újbuda Kupa
néven. Úgy tűnik, hogy megvan rá a fogadókészség. A Spari korábban mostoha
körülmények között létezett, az új csónakház és az öböl megújulása új fejezetet nyit
az egyesület életében. Az önkormányzat
szeretné népszerűsíteni ezeket a magyar
sikersportágakat a kerületi iskolákban is.
Jó lenne, ha minél több gyerek lejönne ide
és megismerné, milyen kajakozni, milyen
kenuzni.
Géza bá’ a verseny végén elmesélte,
hogy a szegedi világbajnokság óta – ahol a
magyar csapat minden idők legjobb teljesítményét nyújtotta, és 12 aranyat szerzett
– rengeteg gyerek fellelkesült, és elhatározta, hogy kajakozni vagy kenuzni fog.
Aki már elmúlt tíz éves, és jól tud úszni,
jelentkezzen bátran! Később elmondhatnák magukról, hogy ugyanabban az egyesületben tanulták meg az alapokat, ahol
anno Kovács Kati és Kolonics György…

Az év tizedik hónapjával már benne
járunk az őszben, innen az Őszhó név. A
népi kalendáriumokban Mindszent vagy
Magvető havának, a csillagjegy után
Skorpió havának is nevezték az októbert.
OKTÓBER 4. Assisi Szent Ferenc napja. Ő
volt a szegénységet, alázatosságot és irgalmasságot hirdető ferences rend megalapítója. Ez volt az őszi gabonák vetésének
a hete, sok helyütt a szüret kezdete is. Ha
ekkor ültették el kotlósokat, melléjük pedig nyírfaágat raktak, akkor a hiedelem
szerint a csibék nem pusztulnak el.
OKTÓBER 15. Teréz napja a Balaton-felvidéken és a Somló-hegyén a szüret kezdőnapja. A Bánságban és Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, nem moshattak, és
nem süthettek kenyeret. E nap környékén
szokott hazánkban beköszönteni az vénasszonyok nyara, amikor a hűvös, de nem
fagyos éjszakákat langymeleg, napos, kellemes nappalok követik.
OKTÓBER 16. Gál napja. Baranyában
úgy tartják, ettől a naptól kezdve érik a
makk, a sertések kedvelt eledele. Halászó
vidékeken ekkor tartották az utolsó nagy
halászatot, mert utána a halak a folyómeder mélyére ássák magukat.
OKTÓBER 20. Szent Vendel napja, aki a
VII. században élt ír királyfi volt. Rómá-

ba zarándokolt, majd egy földbirtokosnál
dolgozott, és a nyájat őrizte. A jószágtartó
gazdák és a pásztorok védőszentje. Emlékére sokfelé szobrot állítottak, ezeken
rendszerint pásztoröltözetben, kutyával és
báránnyal látható. Tiszteletére a Jászságban és a Dunántúl egyes részein búcsút
tartottak.
OKTÓBER 21. Szent Orsolya napja.
Egyes vidékeken szüretkezdő nap volt. A
káposztát és egyéb konyhakerti növényeket is ekkor kezdték betakarítani, még a
fagyok beállta előtt. A hajdúböszörményi
pásztorok úgy tartották, ha ilyenkor szép
az idő, akkor az megmarad karácsonyig.
OKTÓBER 26. Dömötör napja. A keleti egyház szentje vértanúhalált halt a IV.
században. Az ország keleti felében ő volt
a juhászok pártfogója. A szegedi belvárosi
templom védőszentje, ünnepnapján a juhászok a plébánia udvarán birkapaprikást
főztek, a juhásznék rétest és vargabélest
készítettek.
OKTÓBER 28. Simon-Júdás (SimonJúda) napja. Hegyalján a szüret kezdete
ehhez a naphoz köthető. Kötődik a juhászélethez is, ekkorra a nyájak behajtását be
kellett fejezni. Időjárásjósló hagyomány,
hogy ha ettől a naptól kezdve Márton napjáig szép az idő, jó jövő évi termés várható.

Dergán Ádám

különféle sportágak döntői és az eredményhirdetés. Az első három helyezett
érmet kapott, a legjobbak még egy-egy
kupát is hazavihettek.
A három nap alatt körülbelül kétszáz
gyerek mérte össze tudasát legalább egy
versenyszámban, és akkor még nem is beszéltünk a sportos szülőkről. A gyerekek
örültek a rendezvénynek, és egyáltalán
nem csak azért, mert addig sem kellett
az iskolapadban ülniük. Nagyon lelkesek
voltak, lehetőleg minél több sportágban
szerettek volna részt venni. A mostani
siker láttán könnyen lehet, hogy hagyomány teremtődött, és jövőre is meg fogják
rendezni a Gazdagréti Olimpiát.
D. Á.
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