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program az 5. oldalon

Képviselő-testület

Csángók apostola

Adam Michnik

Összeállításunkban közreadjuk
az önkormányzati választás
részletes adatait és az új
testület tablóját.

A Soproni úti Általános Iskola
alapításának 70. évfordulóján
felvette Domokos Pál Péter
néprajzkutató nevét.

A lengyel ellenállás legendás
alakjának Harag és Szégyen
című kötetét az A38 Hajón
mutatták be.

összeállításunk a 2–3. oldalon

interjúnk a 4. oldalon

cikkünk az 5. oldalon

A közlekedés átszervezése megoldás lehetne

110 éve adták át legkecsesebb Duna-hidunkat

A metróépítést
megérzi az üzlet
A piac három szinten működik, és az
élelmiszerektől kezdve az iparcikkeken
keresztül szinte minden kapható itt, a
felső emeletén pedig étteremsor várja a
vendégeket. A Fővárosi Önkormányzat
Csarnok- és Piacigazgatóságát képviselő
vezető felügyelő tisztét Pál S. Miklós tölti
be a piacon. Jól ismeri a bérlőket, a törzsvásárlókat, és a forgalmi adatokat is.


Az átépítés óta megváltozott a piac élete?

A régi bérlőink megmaradtak, a kialakított plusz helyiségeket – amelyekre már
előzetesen is nagy volt az érdeklődés – pályázaton hirdettük meg, mindegyiknek
lett gazdája. A bérlőktől és a vevőktől kapott visszajelzések szerint a piac nagyon
kedvelt, nemcsak a közvetlen környéken,
hanem a vonzáskörzetben élők számára
is. Ezt igazolja például az, hogy más piacokon a hét elejei forgalom rendszerint
gyengébb, nálunk ez nem így van. Az éttermi sor minden délben megtelik vendégekkel, a vendéglátóhelyek egészségesen
konkurálnak egymással, finom és kiadós
ételeket főznek, az eladói soron a választék
sokszínű és az árak sem magasabbak az
átlagos piaci áraknál.


A 4-es metró építése a közvetlen környékükön
történik: hogyan befolyásolja a munka életüket és a forgalmat?



Milyen következménye lehet a forgalom ilyen
mértékű csökkenésének? Várható, hogy a
bérlők egy része megszünteti a működését a
bevételkiesés miatt?

Igen, sajnos már kaptunk ilyen jelzést is,
például az iparcikksorról. A karácsony
előtti forgalomnövekedésben még reménykednek, de ha a közlekedés továbbra
is nehézkes marad, akkor gondolkodnak
azon, hogy visszaadják a helyiségeket.


Mit tudnak tenni a jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében? Volna például javaslatuk a villamospótló buszok útvonalának módosítására vagy a közlekedés átszervezésére?

Amennyiben a forgalom átszervezése
előtt megkérdeznek, több javaslatunk is
lett volna, például, hogy a 41-es villamospótló busz Albertfalváról visszafelé közlekedve a Budafoki útról balra nagy ívben
forduljon be az Október 23. utcába – ezt
a forgalmi szabályozás lehetővé teszi. Az
Október 23. utcáról pedig befordulhat a
Bercsényi utcába, itt lehetne egy megállót
kialakítani. Ezzel a megoldással nem kell
annyit gyalogolniuk azoknak, akik a déli
városrészekből érkeznek. A forgalom átszervezésével biztosan megoldható, hogy
legalább ez a járat valamilyen módon
érintse a piacot.
Jelenleg az a dolgunk, hogy széles
körben tájékoztassuk a vevőinket a piac
megközelítésének lehetőségeiről. Ennek
érdekében a Fővárosi Önkormányzat
Csarnok- és Piacigazgatósága felvette a
kapcsolatot az építtetővel és a kivitelezővel

1896. október 4-én Ferenc József császár jelenlétében avatták fel a róla elnevezett hidat. Őfelsége tevékenyen részt vett a híd befejező munkálataiban is: az utolsó, ezüstből készült szegecset az ő gombnyomását követően ütötte be a helyére egy szerkezet.
Összeállításunk a 12. oldalon

Legnagyobb gond a közlekedés megoldatlansága, tekintve, hogy ez a Móricz
Zsigmond körtér és a Kanizsai utca közötti Fehérvári úti szakaszon csak gyalog
lehetséges. Hiányoltuk, hogy sem az építtető, sem a kivitelező nem keresett meg
minket még a forgalmi változások életbelépése előtt, így nem tudtuk jelezni javaslatainkat a közlekedés megszervezésére
vonatkozóan. A piac forgalmának érezhető csökkenése egyértelműen a jelenlegi
rendszerrel magyarázható. Különösen az
idős emberek maradnak el a hosszú gyaloglás miatt. Egy konkrét példa: aki délről
érkezik, ha már bevitte a villamospótló a
Móricz Zsigmond körtérre, a gyaloglás
helyett inkább választja a 47-es vagy 49-es
villamost, és továbbmegy a Nagycsarno-

is. Már folynak tárgyalások arról, hogy az
építési terület palánkjain figyelemfelhívó
plakátokat helyezhessünk el. Az eddigi
tárgyalások eredményeként pedig az már
biztos, hogy október 1-jétől a környéket
érintő tömegközlekedési járművek – a 4es, a 6-os és a 49-es villamos, valamint a
3-as, az 53-as és a 12-es busz – külső oldalán nagyméretű tájékoztató reklámokat
helyeznek el. Valamennyi bérlőnk kapott
a közlekedési módokat jelző térképből
terjesztés céljából, ennek felnagyított változatait a piac minden bejáratára, illetve
azok közelében kiragasztottuk, hogy ezzel
is megkönnyítsük a vevők tájékozódását a
közlekedési útvonal és az igénybe vehető
járművek kiválasztása tekintetében.
Garamszegi Erika

Információs központ

Kitűnő tanulókat és tanáraikat jutalmazták meg

Betekintés a
metróalagútba

Újbuda büszke diákjaira

Szeptember 28-án megnyílt a 4-es
metró információs központja, ahol az
érdeklődők betekintést nyerhetnek
a beruházás kulisszatitkaiba, sőt az
épülő metróalagútba is le lehet majd
menni.

Révész Marianna

Az építéssel járó környezeti hatások, a zaj
és a por egyelőre nem okoznak problémát.

kig. Bérlőink közlése szerint a virágsoron – amely pedig vasárnap is nyitva tart
– 50%-os forgalomcsökkenés következett
be, a vendéglátás, az élelmiszerpiac, a termelők pedig 10–30%-os kiesést jeleznek.

Az Etele téren – a 4-es metró leendő végállomása mellett – felépült információs
centrumban kiállították a metrómegállók
látványterveit, bemutatják az állomásépítés folyamatát, és látható egy olyan grafika
is, amelyből kiderül, hogy az alagút legkisebb mélysége hat méter lesz, de a Duna alatt 42 méter mélyen fognak haladni
a szerelvények. Valószínűsíthető, hogy a
legnagyobb sikert a metróalagútba vezető
„túra” fogja aratni. Az információs központ épületéből elindulva ugyanis a Budapestiek – amint az alagútépítés elkezdődik
– szervezett utak keretében megnézhetik,
hogyan néz ki az épülő metróalagút. Az
érdeklődők gumicsizmát és védőruházatot kapnak, majd leviszik őket a munkaterületre, ahol az alagútfúrás zajlik.
Az információs központ megnyitóján
Demszky Gábor főpolgármester elmondta: az a cél, hogy minél több ember számára megmutathassák ennek az óriás beruházásnak a részleteit. Hozzátette, a világ
legkorszerűbb építési technológiáját alkalmazzák Budapesten. A főpolgármester
kiemelte: a kivitelezés során igyekeznek
minimálisra csökkenteni a kellemetlenségeket a környéken lakók számára.
A kivitelezést irányító DBR-Metró
Kft. ügyvezető igazgatója, Gulyás László
közölte: számításaik szerint a metróvonal
napi átlagos forgalma meg fogja haladni a
négyszázezer főt. Kelenföldön akár százezer ember is megfordulhat naponta. A
4-es metró szerelvényei 80 m hosszúak
lesznek, maximális sebességük pedig eléri
a 80 km/órát.
Dergán Ádám

„Igyekezzetek mindig az első tízben
lenni!” – erre buzdította Molnár Gyula
polgármester a kerületi iskolákban
tanuló, a tanulmányi versenyeken
kiváló eredményeket elért gyermekeket az őket köszöntő ünnepségen.

is bizonyította tehetségét Somfai Rózsa
és Héráné Kiss Andrea felkészítő tanárok
segítségével. Mohai Miklós (Farkasréti ált.
isk.) a fővárosi matematikai és helyesírási
versenyen is első lett. (Felkészítő tanár:
dr. Mudri Istvánné és Schödl Gabriella).
Az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola fővárosi kórusversenyen,
a Kelenvölgyi Általános Iskola és a Petőfi
Sándor Általános Iskola és Gimnázium
kamarakórusa a népdaléneklési versenyen, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói pedig

A kerületi versenyek megjutalmazott diákjai és felkészítőik az iskolájukban vehették át az önkormányzat ajándékait, a fővárosi és az országos tanulmányi versenyben
kiemelkedő eredményeket elért tanulókat,
szüleiket és tanáraikat pedig szeptember
28-án, a Fővárosi
Művelődési Házban köszöntötte
az önkormányzat vezetése.
Az ünnepség
megnyitójában
Molnár Gyula
p ol gá r me s t e r
azzal biztatta a
gyerekeket, hogy
mindaz, amit ma
meg tanu lna k,
később olyan
szellemi tőkévé
válik, amellyel
jól lehet gazdálkodni, a tanulásba fektetett energia megtérül.
Szinte lehetetlen a majdnem száz kiváló
eredményt elérő Molnár Gyula: A befektetett energia megtérül
diák közül kiemelni a legjobbakat, hiszen az eltérő ka- a furulyás kamaraversenyeken teljesítettegóriákban elért sikerek nem hasonlítha- tek kiválóan.
Az Újbudai Speciális Szakiskola tanutók össze, mégis néhány név a díjazottak
közül: Solymosi Máté (Csíki-hegyek u.) lói – tanulásban akadályozott, halmozotnemcsak a fővárosi Öveges József fizika tan hátrányos helyzetű diákok – asztalos,
versenyen ért el kiváló helyezést (felkészítő dísznövénytermelő, szobafestő-mázoló és
tanár: Borzsák Zoltánné), hanem a főváro- virágkötő kategóriákban nyertek.
G. E.
si cselló és a furulyás kamaraversenyeken
Révész Marianna

2003-ban adták át az újjáépített
Fehérvári úti piacot, amely az azóta
eltelt idő alatt nemcsak régi ismertségét és vevőkörét nyerte vissza, de
új bérlőkkel is bővült. A metróépítés
megkezdése óta azonban forgalomcsökkenés következett be a piacon.
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AZ ÚJBUDAI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
RÉSZLETES KIMUTATÁSA
A XI. kerületi kompenzációs listás választás eredménye
Kompenzációs lista neve

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

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, 204-2805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30, pénteken
10-14 óráig. 17. választókerület: 1118
Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711; hétfőn és
csütörtökön 16-19 óráig.

8.

Megszerzett
mandátumok száma
6
3
3
2
1
0
0
0

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5079
A megjelent szavazók száma:
3156 (62,14%)

1. Szabó András Sándor
Fidesz–KDNP 1860 (54,74%)

1. Dr. Schneller Márton Domonkos
Fidesz–KDNP 1480 (47,79%)

2. Dr. Moravszki Mónika Rozália SZDSZ–MSZP
1141 (33,58%) 3. Fodor Vince MDF 261 (7,68%)
4. Pálmai Lajos Jobbik–MIÉP 72 (2,12%)
5. Varga Balázs András Zöld Demokraták Szövetsége 46 (1,35%) 6. Dr. Tiwald Miklós Magyar
Kommunista Munkáspárt 18 (0,53%)

2. Balázs Gyula László SZDSZ–MSZP 1326
(42,82%) 3. Szűcs József MDF 199 (6,43%)
4. Jung Diána Vanda Zöld Demokraták Szövetsége 60 (1,94%) 5. Dolmány Balázs Károly Magyar Kommunista Munkáspárt 32 (1,03%)

2.

VÁLASZTÓKERÜLET

9.

A választópolgárok száma: 4987
A megjelent szavazók száma:
3192 (64,01%)

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5161
A megjelent szavazók száma:
3185 (61,71%)

1. Dr. Molnár László József
Fidesz–KDNP 1673 (53,31%)

1. Tóthné Vécsei Éva
MSZP 1377 (45,85%)

2. Véghné Reményi Mária MSZP 1088 (34,67%)
3. Szegedi Ferenc MDF 174 (5,54%) 4. Dr. Fazekas Róbert Ferenc Jobbik–MIÉP 111 (3,54%)
5. Kiss Katalin Éva Zöld Demokraták 56 (1,78%)
6. Miklóssy Endre Budapest Társaság 36 (1,15%)

2. Dr. Fenyvessy Zoltán MIÉP–Jobbik 799
(26,61%) 3. Brandlhofer Antal MDF 401 (13,35%)
4. Jeszenszky Ferenc SZDSZ 222 (7,39%)
5. Tóth Csaba Zöld Demokraták Szövetsége 154
(5,13%) 6. Göndör Tiborné Magyar Kommunista
Munkáspárt 50 (1,67%)

3.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4848
A megjelent szavazók száma:
3216 (66,34%)

1. Sölch Gellért Boldizsár
Fidesz–KDNP 1609 (51,18%)
2. Dr. Török Erzsébet MSZP–SZDSZ 1336
(42,49%) 3. Dr. Szentpéteri-Nagy Richárd MDF
180 (5,73%) 4. Dévényi Tamás Magyar Kommunista Munkáspárt 19 (0,6%)

4.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4320
A megjelent szavazók száma:
2900 (67,13%)

10.

2. Dr. Gógl Álmos Zalán MSZP 834 (29,46%)
3. Messel Gáspár SZDSZ 216 (7,63%) 4. Német
Gábor Gergely MDF 105 (3,71%) 5. Dr. Simig
András MIÉP–Jobbik 77 (2,72%) 6. Farkas Ferenc
Magyar Kommunista Munkáspárt 42 (1,48%)
7. Tömör Gábor Zöld Demokraták 29 (1,02%)

5.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4404
A megjelent szavazók száma:
2888 (65,58%)

1. Gyorgyevics Miklós Fidesz–KDNP
1519 (53,98%)
2. Klausz Csilla SZDSZ–MSZP 1072 (38,1%)
3. Somogyi Bálint Márton MDF 120 (4,26%)
4. Adányi Mihály László Budapest Társaság 52
(1,85%) 5. Schmidl Tibor Dániel Zöld Demokraták Szöv. 27 (0,96%) 6. Szotyori-Nagy Áron Gergely Magyarok Világszövetsége 24 (0,85%)

6.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4896
A megjelent szavazók száma:
3306 (67,52%)

1. Budai Miklós MSZP 1416 (46,64%)
2. Fésüsné Kéri Erzsébet Fidesz–KDNP 1122 (36,
96%) 3. Szegedi István SZDSZ 225 (7,41%)
4. Árkosi László MDF 127 (4,18%) 5. Rátay Imre
MIÉP–Jobbik 101 (3,33%) 6. Reinitz Gábor László
Zöld Demokraták Szövetsége 45 (1,48%)

11.

1. Wieszt János
MSZP–SZDSZ 1675 (48,16%)
2. Zsargó Krisztián Fidesz–KDNP 1447 (41,6%)
3. Török Tímea MDF 170 (4,89%) 4. Rusznyák
Endre MIÉP–Jobbik 80 (2,3%) 5. Szugyicki István
Zöld Demokraták Szöv. 38 (1,09%) 6. Gajdov
Géza Budapest Társaság 36 (1,04%) 7. Horváth
Lajosné Magyar Komm. Munkásp. 32 (0,92%)

12.

1. Szabó Ferenc
MSZP–SZDSZ 1645 (46,71%)
2. Dr. Hoffmann Tamás Fidesz–KDNP 1459
(41,43%) 3. Kis József MDF 206 (5,85%)
4. Szabó György Jobbik–MIÉP 123 (3,49%)
5. Sárközi Éva Zöld Demokraták Szövetsége 64
(1,82%) 6. Trencz Katalin Magyar Kommunista
Munkáspárt 25 (0,71%)

7.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4864
A megjelent szavazók száma:
3023 (62,15%)

1. Dr. Farkasné Dr. Kéri Katalin
MSZP 1404 (48%)
2. Deák András Fidesz–KDNP 1101 (37,64%)
3. Dr. Tessényi Kornél Jenő SZDSZ 211 (7,21%)
4. Bajkó-Sokoray István Bálint MDF 101 (3,45%)
5. Szabó Gábor Jobbik–MIÉP 44 (1,5%)
6. Novák György Magyar Kommunista Munkáspárt 42 (1,44%) 7. Felker József Zöld Demokraták Szövetsége 22 (0,75%)

1. Lakos Imre
SZDSZ–MSZP 1346 (47,66%)
2. Dr. Petrekovich-Perjés András Imre Fidesz–
KDNP 1135 (40,19%) 3. Zsembery Gyula Ferenc
Független 146 (5,17%) 4. Lány Róbert Antal MDF
117 (4,14%) 5. Istvánffy Györgyné MIÉP–Jobbik
80 (2,83%)

14.

1. Dr. Bács Márton
MSZP–SZDSZ 1623 (45,76%)
2. Kristóf József Fidesz–KDNP 1579 (44,52%)
3. Szőke László MDF 180 (5,07%) 4. Kerekes
Péter MIÉP–Jobbik 84 (2,37%) 5. Fazekas István
Zöld Demokraták Szövetsége 81 (2,28%)

16.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5150
A megjelent szavazók száma:
2809 (54,54%)

1. Görög András
MSZP–SZDSZ 1412 (52,08%)
2. Dr. Balás-Piri László Fidesz–KDNP 1077
(39,73%) 3. Páli Csabáné MDF 96 (3,54%)
4. Dienes Áron Jobbik–MIÉP 76 (2,8%) 5. Benei
Éva Zöld Demokraták Szövetsége 50 (1,84%)

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4868
A megjelent szavazók száma:
3037 (62,39%)

1. Simon Károly
MSZP–SZDSZ 1409 (46,94%)
2. Dr. Kupper András Fidesz–KDNP 1340
(44,64%)3. Bojta László MDF 187 (6,23%)
4. Simon Károly A. Független 38 (1,27%)
5. Bóra András Zöld Demokraták Szövetsége
28 (0,93%)

17.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5477
A megjelent szavazók száma:
3463 (63,23%)

1. Jellinek János
MSZP–SZDSZ 1608 (47,83%)
2. Junghausz Rajmund Fidesz–KDNP 1330
(39,56%)3. Kis Mihály MDF 221 (6,57%)
4. Dr. Jakab László MIÉP–Jobbik 88 (2,62%)
5. Benyovszky Gábor Magyar Kommunista
Munkáspárt 64 (1,9%) 6. Lőrincz Judit Zöld Demokraták Szövetsége 51 (1,52%)

18.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5469
A megjelent szavazók száma:
3455 (63,17%)

1. Hajdu László
SZDSZ–MSZP 1575 (47,04%)
2. Majzik László Fidesz–KDNP–MIÉP–Jobbik
1486 (44,38%) 3. Busi Kálmán MDF 216 (6,45%)
4. Varjasi Iván György Zöld Demokraták Szövetsége 71 (2,12%)

19.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4511
A megjelent szavazók száma:
2947 (65,33%)

1. Balázs György
MSZP–SZDSZ 1414 (48,83%)
2. Gadácsi Miklós Ottó Fidesz–KDNP 1115
(38,5%) 3. Csóli Károly MDF 225 (7,77%)
4. Csörgics Gábor Mátyás Jobbik–MIÉP 90
(3,11%) 5. Rab István Zöld Demokraták Szövetsége 52 (1,8%)

20.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5196
A megjelent szavazók száma:
3718 (71,56%)

1. Király Nóra Márta
Fidesz–KDNP 1779 (48,79%)
2. Szesztay András SZDSZ–MSZP 1506 (41,31%)
3. Józsa Csenge MDF 219 (6,01%)
4. Dr. Juhos Katalin Mária Zöld Demokraták Szövetsége 106 (2,91%)
5. Thoma Huszár József Budapest Társaság 36
(0,99%)

21.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4925
A megjelent szavazók száma:
3595 (72,99%)

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5089
A megjelent szavazók száma:
2926 (57,5%)

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5609
A megjelent szavazók száma:
3663 (65,31%)

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5796
A megjelent szavazók száma:
3611 (62,3%)

13.

15.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5595
A megjelent szavazók száma:
3595 (64,25%)

1. Jankó István
Fidesz–KDNP 1742 (53,93%)
2. Krausz Csaba MSZP 933 (28,89%) 3. Gehér
József Attila SZDSZ 294 (9,1%) 4. Tóth Zoltán
István MDF 115 (3,56%) 5. Pecsenyánszky István
MIÉP–Jobbik 90 (2,79%) 6. Tokody Balázs Zöld
Demokraták Szövetsége 34 (1,05%) 7. Szemők
Lászlóné Magyar Komm. Munkásp. 22 (0,68%)

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 5130
A megjelent szavazók száma:
3169 (61,77%)

1. Dr. Ábrahám Katalin
Fidesz–KDNP 1528 (53,97%)

DEÁK ANDRÁS (KDNP),

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4998
A megjelent szavazók száma:
3464 (69,31%)

FOGADÓÓRA

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. vk. országgyűlési
képviselője október 12-én, csütörtökön
17 órakor fogadóórát tart az Őrmezei
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).

Fidesz–KDNP
MSZP
SZDSZ
MDF
MIÉP–Jobbik
Zöld Demokraták Szöv.
Munkáspárt
Budapest Társaság

Töredékszavazatok
száma
12 705
7 472
5 339
3 922
2 284
1 089
346
218

1. Sass Szilárd
Fidesz–KDNP 1798 (50,81%)
2. Madarász Mihály MSZP 869 (24,55%)
3. Dr. Bőhm András Henrik SZDSZ 423 (11,95%)
4. Medveczky Ádám MIÉP–Jobbik 227 (6,41%)
5. Bán Tamás Béla MDF 164 (4,63%)
6. Simó József ifj. Budapest Társaság 58 (1,64%)

22.

VÁLASZTÓKERÜLET
A választópolgárok száma: 4503
A megjelent szavazók száma:
3064 (68,04%)

1. Dr. Surányi Ilona Ágota
Fidesz–KDNP 1526 (50,92%)
2. Veresné Krajcár Izabella Erika MSZP–SZDSZ
1116 (37,24%) 3. Bardócz Árpád István MIÉP–
Jobbik 142 (4,74%) 4. Dr. Szabó Boglárka Ilona
MDF 138 (4,6%) 5. Riedel René Zöld Demokraták Szövetsége 75 (2,5%)

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).
A FIDESZ PROGRAMJAI

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.
Október 18-án, szerdán 18 órakor a
Budai Klub-Galéria szervezésében
megnyílik Balogh András festőművész kiállítása ’56 50. évfordulójára.
Köszöntőt mond dr. Petrekovich
Perjés András, a Magyar Kertépítők
és Tájrendezők Szövetségének elnöke,
közreműködik Trokán Péter színművész és Oravecz György zongoraművész.
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 JOGI TANÁCSADÁS

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16 és 18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a pártszékházban.
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.
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.
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 hírlevelére
a www.jobbik.hu honlapon lehet feliratkozni.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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

Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2007.
Újbuda önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve 2007-re kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Az „A” típusú pályázatot a felsőoktatási
hallgatók számára, a „B” típusú pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat
megkezdeni kívánó fiatalok számára.
A részletes pályázati felhívás és a benyújtáshoz szükséges pályázati űrlapok
beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (Bocskai út
39/41.), valamint letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.
hu), további információ kérhető a 3723465-ös telefonszámon.
A pályázatot kizárólag a pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban – a kötelező mellékletekkel
együtt – kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal oktatási és kulturális osztályán
(Zsombolyai u. 5. I. 107.).
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2006. november 2.
Az önkormányzat döntéséről, a pályázat eredményéről 2006. december 5-ig
a pályázókat írásban értesítik.
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Újbuda képviselő-testülete 2006-2010
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Farkasné Dr. Kéri Katalin

Tóthné Vécsei Éva

Budai Miklós

Wieszt János

Szabó Ferenc

Görög András

Dr. Bács Márton

Simon Károly

Az újbudai
polgármesterválasztás eredménye
A választópolgárok száma:
110 875
Megjelent szavazók száma:
71 382 (64,38 %)
Jellinek János

Balázs György

Veresné Krajcár Izabella

Krausz Csaba

Fischer Gábor

1. Molnár Gyula
MSZP–SZDSZ
34 512 szavazat (48,94%)

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE

2. Dr. Kupper András
Fidesz–KDNP
32 775 szavazat (46,48%)

MOLNÁR GYULA
POLGÁRMESTER

(A polgármester az újbudai képviselő-testület 38. tagja, és egyben elnöke is.)
Lakos Imre

Hajdu László

Balázs Gyula

Klausz Csilla

3. Somogyi István Zoltán
MDF 1 676 szavazat (2,38%)
4. Dr. Juhos Katalin Mária
Zöld Demokraták Szöv.
1 557 szavazat (2,21%)

Szesztay András

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KDNP

Szabó András Sándor

Dr. Molnár László

Sölch Gellért Boldizsár

Dr. Ábrahám Katalin

Gyorgyevics Miklós

Jankó István

Dr. Schneller Domonkos

Király Nóra

Sass Szilárd

Dr. Surányi Ilona Ágota

Dr. Kupper András

Kristóf József

Gadácsi Miklós Ottó

Junghausz Rajmund

Dr. Balás-Piri László

Mészáros József

MAGYAR DEMOKRATA
FÓRUM

Szőke László

Fodor Vince

MAGYAR IGAZSÁG
és ÉLET PÁRTJA
– JOBBIK

Dr. Fenyvessy Zoltán

Leghamarabb október 12-én ülhetnek össze a képviselők

Egyensúlyi helyzet a testületben
Az önkormányzati választás látványosabb része
október 1-jén 19 órakor urnabontással, szavazatszámlálással, a jegyzőkönyvek elkészítésével,
a nem végleges eredmények közzétételével
lezárult. Mi a szerkesztőségben hajnalban nyomdába küldtük az egyéni győztesek táblázatával,
az újraválasztott polgármester és a többi három
polgármesterjelölt első reakcióival a lapot. Mindenki hátradőlt, ám még ekkor jött a java.
Hétfőn reggel 10 órakor fejezte be a munkát – jó
két órával az utolsóként végző bizottság után –, dr.
Filipsz Andrea jegyzőasszony és közvetlen munkatársai. Az ekkor még mindig ideiglenes eredmény
szerint patthelyzet alakult ki Újbuda képviselő-testületében. Az MSZP, Molnár Gyula polgármesterrel
együtt 14, az SZDSZ 5 helyet tudhat magáének, azaz
együttesen 19-et. A Fidesz és a KDNP 16 mandátumhoz, az MDF 2-höz, a MIÉP-Jobbik pedig egyhez jutott, ami összeadva szintén 19.
A balliberális oldal összefogása egyértelmű, de
a többsége nincs meg. A jobboldal széttagoltabbnak
tűnik, ám, ha egységes, akkor is ugyanaz a helyzet,
mint a másik oldalon.
Szerencsére a választások Újbudán zavartalanul
értek véget. A jegyzőasszony vezetésével a Polgármesteri Hivatal 123 dolgozója jegyzőkönyvvezető-

ként dolgozott vasárnap reggel öt órától 3-3 választott taggal és 2-4 delegálttal, azaz összesen több mint
900-an huszonnégyóráztak azért, hogy technikailag, jogilag rendben, szabályosan élhessenek a kerület polgárai szavazati jogukkal. Nekik is köszönhető,
hogy a parázs politikai viták után a legcsendesebb
választás zajlott le nálunk. Akadt egy részeg, aki
randalírozni akart, de a két perc alatt kiérkező rendőrjárőr ebben megakadályozta. Nem volt sérülés,
sebesülés, nem kellett mentőt hívni. Kifogás is alig
akadt, s azok többségét két politikus személy nyújtotta be: technikai jellegű ügyekben. Valaki például érvénytelen személyi igazolvánnyal, de érvényes
útlevéllel szavazott; másutt a szavazatszámlálók
egyike a névjegyzék minden egyes oldalát alá akarta
írni; megint más nehezményezte, hogy nem szavazhat, bár alighanem tudta, hogy a közügyek gyakorlásától bíróságilag el van tiltva. A fővárosi választási
bizottság foglalkozott a töredékszavazatok elosztása
miatti kifogással – és megalapozatlannak találta a
felszólamlást. A lényeget tekintve olyan kifogás, ami
akár csak a bejelentő szerint is befolyásolta volna
mandátumok sorsát, nem volt egy sem.
Lapzártakor még úgy tűnt, hogy a polgármester
szolid többségre számíthat – mellesleg mi is ezt az
időpillanatot rögzítettük –, ám Molnár Gyula már
akkor óvatosan fogalmazott, és jelezte, hogy tárgya-

lásokat kezdeményez az önkormányzatban jelenlévő frakciókkal a város biztonságos vezetése érdekében. A végeredmény ismeretében megismételte ezt
a szándékát, jelezve, hogy a tárgyalásokat a kisebb
pártokkal kezdi, s úgy halad a nagyobbak felé.
A polgármesterjelöltek közül ketten nem lesznek tagjai a testületnek. Egyikük, Somogyi István
– akinek elnézését kérjük, hogy egy táblázatban elírtuk a nevét –, sok sikert kívánt Molnár Gyulának,
és kifejtette, hogy az MDF a kerület érdekében fog
tevékenykedni. Másikuk, dr. Juhos Katalin, az elkövetkező négy évben a civil szféra hangját kívánja
felerősíteni, és közvetíteni a kerületet vezető politikusokhoz. Dr. Kupper András erős frakciómunkát
ígért, és azt, hogy javaslataikkal jobbítani igyekeznek majd a testület munkáját.
A leköszönő képviselő-testület 38 tagjából 24 teheti le újból a képviselői esküt leghamarabb október
12-én, csütörtökön, ha addig az előzetes tárgyalások
sikerrel járnak. Ez azt jelenti, hogy tapasztalt lesz a
testület, ismer minden elvarrt és elvarratlan szálat,
lendületből tudja tovább vinni az ügyeket. A választók elégedettségét jelezheti, hogy közülük 14-en
egyéniben jutottak be a testületbe. Ugyanakkor a 14
újonc, vagy korábbi ciklusból visszatérő képviselő
közül nyolcan tudtak egyéniben nyerni.
(halász)
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Tanévnyitó intézményvezetőknek a PSZK-ban
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Domokos Pál Péter nevét vette fel a Sopron úti iskola

NÉVADÓ

Újbudai Pedagógus Portrék A csángók apostola Újbudán tanított

A szeptember 15-i ünnepséget furulyaszó
nyitotta meg, majd Bács Márton, a területért felelős alpolgármester köszöntötte az
egybegyűlt pedagógusokat a PSZK Erőmű utcai épületében. Gyurcsó Gyuláné, a
PSZK igazgatója elmondta, programjaikkal szakmai és módszertani segítséget
kívánnak nyújtani a pedagógusoknak, akik kérdéseikkel, gondjaikkal
bátran hozzájuk fordulhatnak.
Ezenfelül olyan tanfolyamokat szerveznek, amelyek
révén a pedagógusokat
értelmiségi létükben,
önbizalmukban
is megerősíthetik. A PSZK egy
másik célja, hogy
a kerület összes óvodájában és a közoktatásban
résztvevő dolgozója egy összetartó közösség részévé váljon.
Ősztől szakmai műhely indul külön
óvodapedagógusoknak, tanítóknak és
tanároknak, de az iskolák minőségfejlesztéssel megbízott munkatársai is találhatnak őket megcélzó foglalkozásokat. A
PSZK emellett jól felszerelt könyvtárral
rendelkezik, ahol az érdeklődők számtalan olyan szakmai kiadványhoz is hozzájuthatnak, amelyeket esetleg az oktatási
intézmények nem tudnak előfizetni. Az
újbudai önkormányzat jó néhány, a PSZK
által indított tanfolyamot támogat, ennek
köszönhetően a jelentkezőknek a kifize-

tendő tanfolyamdíj töredékét kell csak
biztosítania. A legtöbb tanfolyam szakmai
jellegű, mint pl.: Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka minőségének fejlesztése,
vagy a Tehetséges gyerekek – tehetséges
tanárok, de a központ különböző szintű
angol és német nyelvórákat, valamint számítógépes kurzust, ECDL vizsgalehetőséget is biztosít az érdeklődők számára.
A PSZK az újbudai pedagógusok öszszetartozását szorgalmazza, ezért minden
évben tucatnyi rendezvényt és szakmai
programot szervez. Ennek keretében idén
előadás lesz az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója tiszteletére.
Ősszel a PSZK egy
pedagógus-életrajzokat tartalmazó
könyvet adott ki.
Az Újbudai Pedagógus Portrékról Gyurcsó
Gyuláné elmondta: „a
kiadvány szereplői olyan
pedagógusok, akiknek élete
egybefolyt pályájukkal, kerületünk életével, akiknek hivatástudata, gyermekszeretete példaértékű.
Büszkék vagyunk arra, hogy köztünk
éltek. Kezük nyoma ott van mindenütt:
a falakon kívül és belül, határainkon innen
és túl, gyerekek százain, ezrein, véndiákokon és ifjú kollégákon”. A kötetben 34 pedagógus önéletrajzi írását közlik, akik ma
már csaknem mindannyian nyugdíjasok.
A PSZK tervezi a kiadvány folytatását,
mivel a felkért pedagógusoktól 120 írás
érkezett. Az első könyv megjelentetéséhez
a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítványhoz beadott sikeres pályázat, és a
XI. kerületi önkormányzat biztosította az
anyagi feltételeket.

A Sopron úti Általános Iskola megalapításának hetvenedik évfordulóján
felvette a Domokos Pál Péter nevet.
A hozzá fűződő személyes élményeiről, és az iskola életéről kérdeztük
Csóti Márta iskolaigazgatót.


F. A.

Dömök Viktória

30 éves a Menyecske utcai Általános Iskola

A Menyecske utcai Általános Iskolában október 3-án ünnepelték az intézmény fennállásának
30., és az iskola kertjében levő kopjafa állításának 5. évfordulóját. A tanulók műsora és a köszöntő beszédek után az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület, az Őrmezei Közakarat Egyesület, a
Napsugár Óvoda, valamint az iskola koszorúit helyezték el az emlékműnél. A kopjafát 2001-ben
az Őrmezei Közakarat Egyesület készíttette annak emlékére, hogy Szent Gellért püspök és kísérete ezen a területen haladt át a pogánylázadás idején.

Ki volt Domokos Pál Péter?

si okokból az iskolák nem használhatták.
Olyan embert szerettünk volna iskolánk
névadójának, aki valaha a kerületünkben
élt, és aki példaképül állítható gyereknek
és felnőttnek egyaránt. Domokos Pál Péter maga sosem tanított nálunk, viszont
a XI. kerületben igen. A József Attila és a
Kaffka Margit Gimnáziumban oktatott
egészen nyugdíjba vonulásáig, emellett
művelődési házakban, előadótermekben
számtalan előadást tartott a csángók eredetéről, népszokásaikról és mindennapi
életükről.

dokumentációval rendelkezünk a moldvai magyarságról, valamint azt, hogy a
keleti végekre szakadt magyarok érdekképviseletének gondjai fölmerülhettek.
Korunk utolsó polihisztorainak egyike,
vasakaratú és tisztalelkű ember, aki minden erejével javítani próbálta a hátrányos
megkülönböztetésbe kényszerült kisebbség, a moldvai csángók helyzetét.

Az erdélyi származású tudós 1901. június
28-án született a ma Csíkszereda részét
 A diákok hogyan „találkozhatnak” iskolájuk
képező Csíkvárdotfalván. A csíksomlyói
névadójával?
Katolikus Tanítóképző Intézetben tanult,
ám tanulmányai megszakadtak a romáAz ide járó gyerekek énekórán mindennok erdélyi betörése miatt. A második
képpen megismerkednek Domokos Pál
 Mikor hallott először Domokos Pál Péterről?
osztályt Debrecenben végezte, a továbbiaPéter Rezeda című népdal-gyűjteményékat ismét Csíksomlyón. 1919-ben szerzett Először 1983-ban hallottam róla, Er- vel. Minden tanuló legalább 10-12 népdalt
kántortanítói oklevelet. A román hatalom- délyben, amikor Csíkszeredában jártam. ismer a kötetből. Idén könyvtáros versenyt
átvétel után döbbent rá, hogy valamit ten- Akkoriban Orbán Balázs egyik könyvét rendeztünk, amelyre a tudós életrajzából
nie kell idegen uralom alá került népéért. szerettem volna megszerezni, de itthon is készültek az indulók, továbbá osztályonA budapesti Polgári Iskolai Tanárképző nem jutottam hozzá. A helybéliekkel be- kénti tablókészítő-versenyt hirdettünk az
Főiskolán 1926-ban matematika–fizika– szélgetve megtudtam, hogy az egyikük- iskola névadásának alkalmából.
kémia, valamint ének–zene szakos tanári nél megvan a keresett könyv, és miután
Minden évben megrendezzük a „Virádiplomákat szerzett.
gok vetélkedőjét” DomoVisszatért Erdélybe, és
kos Pál Péter emlékére.
énektanárként dolgoA verseny lényege, hogy
zott több székelyföldi
a nevezőknek olyan néptelepülésen. Az 1930-as
dalokat kell elénekelni,
évektől magát fazekasamiket nem az iskolában
árusnak álcázva tette
tanultak, hanem vidéki
első gyűjtőútját a moldrokonoktól, nagymamávai csángó magyarok
tól, nagynéniktől, szomfalvaiban, feltérképezte
szédoktól, ismerősöktől
az ott élő magyarokat, s
hallottak. Olyan tanuló
ettől kezdve e táj és népis akadt, aki kazettáról
csoport elismert tudósa
tudott csak gyűjteni, de
lett. Ő gyűjtötte össze
ez nem jelentett kizáró
Erdély XVIII. századi
okot. Szerencsére a gyűjhangszeres tánczenétésben és a verseny lebojét. Hétvégén székely
nyolításában sok lelkes
harisnyát öltött, újjáészülő segítségére is szálesztve az ősi viseletet,
míthattunk.
néptáncokat tanult, s
 A táncokon és énekeken
hogy továbbadhassa
túl hogyan ismerkedhetnek
másoknak, bálokat renmeg a gyerekek a csángók
dezett, ahová népviseművészetével, tárgyi kultúCsóti
Márta
és
tanítványai
a
névadó
domborműve,
Csoma
Gergely
alkotása
előtt
letben volt csak szabad
rájukkal?
belépni. A románok
felismerték, milyen veszélyes számukra megkötöttük a csereüzletet, a csíkzsögödi A néptánctanárunk, Tündik Tamás
Domokos munkássága a magyar-székely férfi megmutatta könyvtárának egyik rendszeresen jár Csángóföldre. Kendőnemzeti öntudat erősítése terén, ezért el- legféltettebb kincsét, Domokos Pál Péter ket, szőtteseket, takarókat már többször
tiltották a katedrától. Később kántorként Édes hazámnak akartam szolgálni című hozott az iskolának. Klézsei asszonyok
és egyházmegyei tanfelügyelőként dolgo- kötetét. A férfi nagy tisztelője, csodálója megrendelésre szőtték iskolánknak az inzott, majd 1940-től a kolozsvári Tanító- volt Domokos Pál Péternek, „a csángók geket, szoknyákat, nadrágokat, kendőket,
képző igazgatója lett. Népművészeti kiállí- apostolának”. Lelkesedése felkeltette az öveket. Gyermekeink ezekben a ruháktásokat rendezett, és lerakta a csíkszeredai érdeklődésemet. Hazaérve egy kis kutatás ban táncolnak fellépéseik alkalmával. A
Székely Múzeum alapjait. Népzenével, után kiderült, az akkoriban már nevezetes legszebb szőtteseket lefotóztuk, majd egy
néprajzzal, zenetörténettel, nyelvészettel előadásairól ismert Domokos Pál Péter a speciális papírra téve sokszorosítottuk.
és irodalommal, Erdély nemzetiségi és XI. kerületben él. Ettől kezdve jómagam is Könyvjelzőt készítettünk belőle, és a gyevallási kérdéseivel foglalkozott. A háború látogatója lettem előadásainak.
rekeknek ajándékoztuk emlékül az iskola
után Baranya megyében földet kapott, s
névfelvétele alkalmából.
 Milyenek voltak az előadásai?
több tucat, Moldvából áttelepült csángó
 Szervez-e az iskola Moldvába kirándulásokat?
család között gazdálkodott. Az építőipar- Előadásait nem hirdették meg, ennek elA csángó gyerekek jártak már önöknél?
ban dolgozott, majd nyugdíjba vonulásáig lenére rengeteg látogatót vonzottak. Nagy
XI. kerületi középiskolákban dolgozott. hatású előadó volt. Sugárzott belőle az el- Az általános iskolás gyerekek még kicsik
Ekkor írta néprajzi, népzenei és irodalom- hivatottság. Egy nagyon kedves, szerény, lennének egy olyan hosszú utazáshoz, vitörténeti munkáit.
hazáját szerető és népét szolgáló embert szont rendszeresen fogadunk csángó gyeismertem meg benne. Egyszerű embe- rekeket tiszadobi nyári táborunkba. Tün Miért döntöttek az iskola átnevezéséről?
rek közé egyszerű emberként ment azért, dik Tamás minden évben hoz egy csapat
Eredetileg Angol és Német Tagozatos Ál- hogy megértse, lejegyezze, megörökítse moldvai fiatalt, akik lelkesen táncolnak
talános Iskolának hívták a Sopron úti in- feledésre ítélt kultúrájuk szellemi kincseit. nyaranta a mi iskolásainkkal együtt.
tézményt, ám a tagozatos nevet értelmezé- Neki köszönhetjük, hogy ma már gazdag
Farkas Annamária
Dömök Viktória

A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központ (PSZK) immár harmadik éve
szervez tanévnyitó ünnepséget újbudai
intézményvezetőinek. Idén egy különleges kiadványt is bemutattak Újbudai
Pedagógus Portrék címmel.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Köszönöm!

ÚJBUDA
A mi közös otthonunk.

Köszönöm szavazataikat, köszönöm újbóli bizalmukat, hogy újabb négy évig dolgozhatok
polgármesterként közös otthonunkért, Újbudáért. Rám adott szavazataik, és az a tény, hogy a
képviselő-testületben az MSZP vezette koalíció jelöltjeinek többsége ismét bizalmat kapott,
megerősítés számomra, hogy jó úton indultunk el az előző négy év során. Ez az út a nyugodt,
biztonságos fejlődésről, egy gondoskodó kerületről szól, arról, hogy Újbuda élhető, szerethető
város legyen. És ez nem csak a felújított utaktól vagy egy modern rendelőintézettől függ.
A nyugalom, ami a fejlődés alapja, nem valósulhatott volna meg anélkül az együttműködés és
kölcsönös tisztelet nélkül, ami a polgármesteri vezetés, a koalíció és az ellenzék között alakult ki
az előző ciklusban, példát mutatva ezzel a feszült és sokszor méltatlan hangnemben zajló magyar politikának. Újbudán mind a képviselő-testületi munka, mind a választási kampány során
bebizonyosodott, hogy jó célok érdekében a politikusok tudnak konstruktívan együtt dolgozni.
Ez az alapja annak a közös munkának, ami szebbé, jobbá teheti lakóhelyünket, életünket.
Ez, és az önök bizalma ad erőt ahhoz, hogy továbbhaladjunk a megkezdett ösvényen.
Mert ez csak egyféleképpen lehetséges:

Együtt. Újbudáért.
Molnár Gyula
polgármester
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„Patyi bácsi” nemcsak oktatta, de ismerte is a diákjait

Közép-Európa, mint olyan…

A mérnöki tudomány
végső célja az ember

A világ, ahogy Adam Michnik látja

Nyitó mozzanatként koszorút helyeztek el a pedagógus szobránál az egyetem
parkjában. Itt elhangzott beszédében
Kapolyi László akadémikus, egykori műegyetemista (volt ipari miniszter, jelenleg
szocialista országgyűlési képviselő, ismert
vállalkozó – a szerk.) kiemelte: a profeszszor családias hangulatot teremtett közte
és tanítványai között, és ez a fajta hozzáállás nagyon is hiányzik a mai oktatásból.
Úgy látta: a legendás oktató tisztában volt
azzal, hogy a legsikeresebb befektetés az
emberi erőforrásba való beruházás, a szellemi tőke növelése. Azt kívánta, hogy az
emlékezők gyakran álljanak meg e szobor
előtt, s használják hatékonyan e jeles tudós
szellemi hagyatékát!
Ezt követően az egyetem könyvtárának aulájában megnyitották a pedagógusra emlékező kiállítást. Penninger Antal
dékán elmondta: személyesen ugyan nem
ismerhette őt, viszont – sok más műegyetemistához hasonlóan – az általa írott gépészet tankönyvből tanult, amely ragyogóan megírt munka: az elméleti alapokat
példákkal, és gazdasági elemzéssel együtt
tálalja. Felidézte az ötven évvel ezelőtt, a

temetéskor elhangzott szavakat: „Pattantyús tanár úr” vallotta, hogy a mérnöki
tudomány végső célja az ember, s a mérnök akkor végzi jól a munkáját, ha szebbé,
és tartalmasabbá teszi az emberi életet.
Végül bemutatták a Magyar Mérnöki Kamara kiadványát, melynek elkészítésében a tudós családja döntő szerepet
játszott. A füzetben közölt anyagokból
„Patyi bácsi”, a népszerű egyetemi oktató portréja rajzolódik ki, akinek alakját
számos karikatúra őrizte meg, s viselkedéséről, „aranyköpéseiről” több adoma és
vicc született. Ízelítőül itt is közlünk egyet
– melyhez azonban nem árt tudni, hogy a
professzor félelmetesen alapos vizsgáztató
volt, hosszan faggatta a hallgatókat, így
egy-egy szigorlat akár estig elhúzódhatott.
És most jöjjön az anekdota:
A Műegyetem kerítése előtt posztoló
rendőr arra lesz figyelmes, hogy az intézmény kerítésén sorra másznak át a hallgató forma fiatalemberek. Mikor kérdőre
vonja őket, mindtől azt a választ kapja:
– Most vizsgáztam a Patyi bácsinál!
Mikor egy idősebb úr is átküzdötte magát a kerítésen, a közeg megkérdezte tőle:
– Mi az, maga is a Patyi bácsinál vizsgázott?
– Nem, kérem – hangzott a felelet –,
én vagyok a Patyi bácsi!

Az előszót Leszek Kołakowski filozófus, az
utószót Pályi András író, polonista írta. A
könyvet Radnóti Sándor esztéta mutatta
be, a szerzővel Szigeti László, a Kalligram
igazgatója beszélgetett. A könyvbemutatón részt vett Szily Katalin, az Országgyűlés elnöke, Demszky Gábor főpolgármester, Konrád György (akiről, mint a magyar
ellenzék jelentős alakjáról és a szerző személyes ismerőséről több helyen is szó esik
a könyvben) és Tamás Gáspár Miklós.
Radnóti Sándor azt emelte ki, hogy
Michnik a publicisztikáin keresztül a
jelen pozícióját akarja megvilágítani,
kontrasztba állítva a múlttal. Váratlan és
rendkívüli aktualitással bíró dilemmái,
hogy hogyan kerülhetett szembe egykori
társaival, és miként lehetséges az, hogy
elismeri bizonyos volt kommunisták hatalmát. Michnik később megjegyzi: ha
fogorvoshoz megy, akkor sem azt akarja,
hogy erkölcsös legyen a doktor, hanem
hogy a fogát kezelje. Természetesen azt
sem szeretné, ha kezelés közben a fogorvos kilopná a tárcáját a zsebéből…
Sok hasonlóság volt és van a térség országainak történelme és politikája között.
Ami Lengyelországban történik, végeredményben ugyanazt tapasztaljuk Magyarországon vagy Szlovákiában is, legfeljebb pirosban, sárgában, kékben vagy
zöldben… Michnik arra próbál reagálni,
„ami az én országomban, és nem csak az
én országomban történik. Mindenki látja,
milyen ló ez.”
Lengyelországban gyakorlatilag megszűnt a baloldal, vetődik fel a beszélgetés
során, s Michnik hozzáteszi: ez paradox
helyzet, és valójában az történt, hogy a

R. H.

Révész Marianna

Filmművészet itt és ott

Patyi bácsi leszármazottai és családtagjaik

Képzőművészeti ünnep Szent Lukács napján

Magyar Festészet Napja
A DunapART Művészeti Társaság kezdeményezésére 2002 óta hazánkban rendszeresen megünnepeljük a Magyar Festészet Napját október 18-án. Azért e napon, mert ekkor van Szent Lukács névnapja, aki évszázadok óta a festők védőszentje. Az eredetileg
egynapos ünnep mára már több napossá bővült, és kinőtte a kerület, a főváros, sőt az
ország határait is. Idén hivatalosan október 14–21. között rendezik meg az ünnephez
kapcsolódó programokat.
Kiállítások sora nyílik a kerületben, Budapesten és több vidéki városban, valamint a
DunapART Művészeti Társaság bemutatkozik Bécsben is, a Kribusz Galériában egy
október 21-én nyíló tárlattal. Összeállításunkban az újbudai eseményeket tekintjük át.

Október 17., kedd



10.00 óra Koszorúzás a XI. kerületben
élt kiemelkedő festőművészek emléktábláinál.
 11.00 óra Dr. Supka Magdolna emléktáblájának felavatása.
 BARTÓK’32 GALÉRIA (Bartók B. út 32.)
15.00 óra Performance Csurka Eszter és
Szépfalvi Ágnes Bifokál című kiállításához kapcsolódóan
 FONÓ (Sztregova u. 3. – az Artus Galériával közös rendezésben)
21.00 óra Fiatal festők fesztiválja. Közreműködik a Jónás Connection, megnyitja:
Somhegyi Zoltán, kurátor: Bukta Norbert. Atlasz Gábor festőművész kiállítása
a Fonóban.
A Fonó mögötti gyárépület alsó és felső
szintjén kiállító festőművészek: Bíró Sándor, Bukta Norbert, Csató József, Fischer
Balázs, Király Gábor, Lapos László, Nagy
Géza, Nádor Tibor, Sinkovics Ede, Szűcs
Levente.
 HADIK KÁVÉHÁZ (Bartók B. út 36.)
17.00 óra Helyi érték. Klasszikus és élő
újbudai művészet. Kurátor: Zsolnai Gábor.
 KARINTHY SZALON (Karinthy Frigyes út 22.)
16.00 óra Emlékszilánkok – meghívásos
pályázati kiállítás 1956-ról. Megnyitja:
Csejdy László, kurátor: Bráda Tibor.
 SCHEFFER GALÉRIA (Kosztolányi
Dezső tér 4.)
13.00 óra A Nem tudtam én írni nektek
újról, csak a régiről című kiállítást megnyitja Hudra Klára.

tor: Madarassy István.



TETŐ GALÉRIA (Ecsed u. 13.)
19.30 óra Testvérvárosok kiállítói. Kurá-

Október 18., szerda
RÉT GALÉRIA (Törökugrató u. 9.)
18.00 óra Forgó Erika festménykiállításá-



nak megnyitója.

KAPCSOLÓDÓ PROGRAM
 GELLÉRT SZÁLLÓ - GOBELIN TEREM

OKTÓBER 22-IG. (Szent Gellért tér 1.)
Varietas delectat (A változatosság gyönyörködtet). Vincze Angéla festőművész
kiállítása.

Festészet és zene – tavaly a Hadik Kávéházban

Lengyel-magyar
beszélgetés
Különleges szellemi csemegének
ígérkezett a Filmművészet Lengyelországban és Magyarországon címmel
az A38-ra szeptember 30-ára hirdetett
program. Az előzetesen beharangozott
résztvevők közül senki nem jelent meg.
Ilyenformán egy asztalhoz ült Schneider
Márta, a kulturális tárca államtitkára,
Andrzej Kotodzinski, a lengyel Kino című
független szaklap főszerkesztője és Bakács
Tibor Settenkedő, hogy megvitassák a lengyel és magyar filmművészet helyzetét.
Bakács a maga közvetlen modorában próbálta oldani a feszült helyzetet,
elmondta, hogy ő emberi és művészi
tartását a lengyel filmeknek köszönheti.
Véletlenül került ide, de kétségtelenül egykét okos kérdéssel előbbre vitte az amúgy
túlságosan is protokolláris beszélgetést.
Andrzej Kotodzinskinak köszönhetően annyit azért megtudtunk, hogy a mai
lengyel filmművészet semmivel sincs jobb
helyzetben, mint a miénk. Sőt, amikor
Schneider Márta államtitkártól meghallotta, hogy nálunk létezik, és nagyon jól
működik a filmtörvény, valamint hogy
az első filmes rendezők milyen támogatási lehetőségekkel kezdhetnek forgatni,
s minden bizonnyal ezeknek eredményeként az utóbbi időben a magyar filmek látogatottsága nőtt – a lengyel főszerkesztő
kicsit irigykedett ránk.
Kotodzinski egy kérdésre válaszolva
elmondotta: minden évben itt vannak a
filmszemlén, ismeri a legújabb magyar
alkotásokat, de azokkal a lengyelországi
közönség széles körben nem igazán találkozik, legfeljebb zártkörű rendezvények
alkalmával. Arról is szólt, hogy náluk is
az amerikai kommersz filmek uralják a
piacot, orosz filmet például hosszú évek
óta nem vetítettek Lengyelországban, pedig tudnak arról, hogy jelentős alkotások
születnek. Beszámolt a náluk már létező
újdonságról, az Imax-mozikról, melyek
nagy hatású, háromdimenziós vetítőhelyek, és igen népszerűek.
A beszélgetés után levetítették az
olmützi születésű Edgar G. Ulmer 1939es Taxi című filmjét. A rendező egyszerű
eszközökkel mutatta be fiatalok taxiútját
az utolsó igazi varsói taxisofőrrel.
D. A.

baloldal megszűnt baloldalinak lenni.
Már igazából sehol sincs értelme bal- és
jobboldalról beszélni. Nyitott és zárt társadalmak, inkább eszerint lehet feltérképezni a politikai különbségeket.
Írásairól Michnik azt mondja, hogy
Don Quijote-ként viselkedik általuk. Hisz
abban, hogy meg lehet változtatni a demokratikus berendezkedésű államokban
végbemenő, lavinaszerű negatív folyamatokat, nevezetesen, hogy olyanok kerülnek hatalomra, akik megválasztásuk után
következetesen rombolják a demokráciát.
„Talán a gondolataim olyan kövek, amelyek megváltoztatják a lavina útját...”
Michnik néha talán túlságosan cinikusnak tűnik, még akkor is, amikor nem
tesz mást, mint leírja mindazt, ami vele
történt (bár ilyenkor sem Michnik a groteszk, hanem Közép-Európa…) „Havelt
sok éven át nem is láttam, mert általában
vagy ő, vagy én börtönben voltunk. Csak
1988-ban találkoztunk illegálisan a Szu-

A hatvan éves Adam Michnik a kortárs
politikai újságírás egyik legjelentősebb
személyisége, egykori lengyel disszidens,
a KOR (Munkásvédelmi Bizottság) és a
Solidarność (Szolidaritás) társalapító
tagja, 1990 után országgyűlési képviselő, számtalan vitaindító esszé, tárca
szerzője. Jelenleg a Gazeta Wyborcza
(Választási Újság) főszerkesztője, az
egyik legsikeresebb független lengyel
napilapé. A Gazeta egyebek között leközölte a teljes őszödi Gyurcsány-beszéd lengyel fordítását, mint precedensértékű politikai dokumentumot.
détákban a határon, és ebből az időből
származik az a fénykép, melyen kigombolt
ingben ücsörgő börtöntöltelékeket látni,
akik hamarosan politikusként kerülnek
az újságok címlapjára.”
Rózsa Melinda

Révész Marianna

Pattantyús-Ábrahám Gézára, a
Műegyetem legendás professzorára
emlékeztek szeptember 29-én, a tudós halálának ötvenedik évfordulóján.

Adam Michnik Harag és szégyen című
gyűjteményes kötetének magyar
fordítását október 3-án az A38 Hajón
mutatták be. A lengyel ellenállás
legendás alakjának legújabb könyve
a szerző 1996–2006 közötti években
írt elmélkedéseiből, esszéiből nyújt
válogatást.

A38

Konrád György és Adam Michnik régi ismerősök

Újbudai VIII. Saxlehner
Nemzetiségi Napok 2006
A programok és helyszínek:
OKTÓBER 11., szerda

Koszorúzások és megemlékezések a
Saxlehner családra 9.30-kor az Új Köztemetőben, 11-kor a Saxlehner Emlékkőnél
Őrmezőn, a Saxlehner Parkban.
18 órakor: Koncert a Saxlehner Palotában
(kizárólag meghívottak részére).
OKTÓBER 13., péntek

15–20 óráig: III. Újbudai Szüreti Felvonulás
és Fesztivál a Saxlehner András Közhasznú
Egyesület és a Kelenvölgyi Közösségi Ház
szervezésében. A szüreti lovas felvonulás 15
órakor indul. Gyülekezés 14 órától a közösségi házban (Kardhegy utca 2.) A felvonulás díszvendége és a bíró dr. Bács Márton
alpolgármester. A zenét a Die Dunautaler
adja Gáspár Zoltán vezetésével. A műsorban még: a Kelenvölgyi Általános Iskola
Pávaköre, a Budai Speciális Szakiskola di-

ákjai, valamint a Pestlőrinci Német Kórus
kiváló énekesei. Korhű díszruhában felvonulnak a Lórántffy Zsuzsanna Borrend
tagjai. Érdeklődni és előzetesen jelentkezni
lehet Farkas Márta ügyvezető igazgatónál
a 06/20/255-08-71 és a 424-5363 telefonszámon, illetve a martahf@clubnetcet.hu,
kelenvolgy@chello.hu e-mail címen lehet.
OKTÓBER 14., szombat

10 órakor: Nemzetiségi kiállítás megnyitója a Kelenvölgyi Közösségi Házban
német, lengyel, ukrán, román, cigány és
örmény származású képzőművészek műveiből. 11–17 óráig: IX. Nemzetiségi Főzőverseny ősi nemzeti és nemzetiségi ételekkel a Kelenvölgyi Közösségi Házban, melyre csapatok jelentkezését várják. A részvétel
előzetes bejelentkezés alapján történik, és
csak a csapatokhoz tartozók vehetnek részt
a főzőversenyen. Jelentkezni lehet Farkas
Mártánál a fenti elérhetőségeken.

Túlzott a politikusok beleszólása az építészetbe

Lesz-e felhőkarcoló Budapesten?
Legyen vagy ne legyen felhőkarcoló
Budapesten, mik a tapasztalatok Varsóban, mit szeretnének nálunk az építészek, és mit a közvélemény? Ez volt a
fő témája az A38 Hajón az Én városom:
Varsó című programsorozat építészeti
témájú beszélgetésének.
Leszek Napiontek, Varsó városi hivatalának munkatársa, Wojeciech Trzcunski,
a Nádgyár igazgatója, Bojár Iván András művészettörténész, Tiba János és Z.
Halmágyi Judit építészek kalauzolták az
A38 Hajón megjelent nagyszámú érdeklődőt Varsó és Budapest kortárs építészetének kérdéseiben. A beszélgetés rövid
történelmi áttekintéssel kezdődött, hiszen
Varsó építészetét nagyban meghatározták a történelmi események. A II. világháború, a gettó-, majd a varsói felkelés a
földdel tette egyenlővé a lengyel fővárost.
A kommunista hatalom célja egy mintaszerű munkásváros felépítése volt, de ez
az elgondolás nem valósult meg. A szocialista típusú építészet meghagyta emlékül
az utódoknak a város emblematikus épületét, a Kultúra és a Tudomány Palotáját.
Számos fából készült építmény után meg-

épült az első 60 méter magas, nyolcemeletes ház, a varsói telefonközpont, majd egy
17 emeletes, 67 méter magas toronyház, az
amerikai felhőkarcolók mintájára. A 70es évekre a Fórum szálloda, a 80-as évekre
a be nem fejezett magas épületek, 95-re
pedig a nagy építészeti „bumm”, a magas
felhőkarcolók a jellemzők Varsóban.
Bojár Iván András szerint társadalmi
vitának kell eldönteni, hogy Budapesten is
épüljenek-e felhőkarcolók. Így az Építészet
Hónapja című eseménysorozaton október
5. és november 5. között bárki kifejheti a
véleményét, ráadásul számtalan egyéb témájú érdekes program közül válogathat.
Bojár szerint az építészet követni fogja a
társadalom fejlődését, hiszen a felhőkarcolók a gazdasági erő szimbólumai is.
A vitán elhangzott, hogy a varsói főépítész munkáját az építészek tanácsa segíti, ezzel szemben Budapestre a szétszórt
érdekeltségi rendszer a jellemző, hiszen a
23 kerületnek 23 főépítésze van, a 24. pedig a fővárosé. A szakemberek egyetértettek abban, hogy az építészeti döntésekbe
túlságosan nagy a politikusok és a hivatalnokok beleszólása.
(barát)
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SZÍNHÁZAK

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.
NOVEMBER 7-IG Jonás Tamás festőművész

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
OKTÓBER 17. 15.45 Magyar Festészet Napja.

Emlékszilánkok címmel kiállítás 56’ 50. évfordulójára. Megtekinthető: NOVEMBER 3-IG.
A kávézóban Egyed László grafikái.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
OKTÓBER 14. 17.00 Fiatal Művészek Pódiuma.
Csabay Domonkos zongoraestje Mozart és a
bécsi klasszikusok műveiből.

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
10.00-18.00 között.

SCHEFFER GALÉRIA

ARTUS GALÉRIA

Hollandiából. Látogatható naponta 10.0018.00 között.

bemutatkozó kiállítása.
OKTÓBER 17. 13.00 Magyar Festészet
Napja. A Nem tudtam én írni nektek újról,
csak a régiről című kiállítást megnyitja
Hudra Klára.

ÁTRIUM GALÉRIA

TETŐ GALÉRIA

XI. Sztregova u. 7.
NOVEMBER 1-JÉIG Bocht, Szabad formaadók

XI., Petzvál József u. 31–33.
OKTÓBER 20-IG Aba Szűcs László festőművész

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
10.00-17.00 között.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba.
NOVEMBER 9-IG Csurka Eszter és Szépfalvi

Ágnes festőművészek Bifokál című kiállítása.
Megtekinthető munkanapokon 14.00-18.00
óráig és a rendezvények ideje alatt. OKTÓBER
17. 15.00 Megnyitó és performence a kiállításon a Magyar Festészet Napja alkalmából.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
NOVEMBER 9-IG Kristófi Ágnes kiállítása.

HADIK KÁVÉHÁZ

XI., Bartók Béla út 36.
OKTÓBER 17. 17.00 Magyar Festészet Napja.

A Helyi érték – klasszikus és élő újbudai
művészet című kiállítás megnyitója.

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
OKTÓBER 12. 21.00 Braindogs. Tom Waits dalok
élőben. OKTÓBER 13. 20.00 Subscribe, Shell

Beach, Isten háta mögött, Fish!
OKTÓBER 14. 21.00 Pannonia Allstars Ska
Orchestra (H), Russkaja (RU), PASO Sound
System.
OKTÓBER 18. 20.00 Jiri Stivin & Co Jazz System
(CZ), Adam Pieronczyk Trio (PL) Grencsó
Kollektíva.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax 204-6788
OKTÓBER 11. 10.00 Családok a Családokért

Polgári Egyesület Ruhaakciója.
OKTÓBER 15. 10.30. AL-FA Meseház. A kíváncsi
kiselefánt. Bábjáték, bábkészítő kézműves
foglalkozás.
OKTÓBER 18. 16.00 Cukorbetegek Klubja.
BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.
OKTÓBER 20-IG Kiállítás Pattantyús Ábrahám

Géza halálának 50. évfordulója alkalmából.

XI., Kosztolányi D. tér 4.
OKTÓBER 15-IG Balla Lajos festőművész

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

és Szesztay András iparművész közös
kiállítása.
OKTÓBER 17. 19.30 Magyar Festészet
Napja. A Testvérvárosok kiállítói című tárlat
megnyitója. Megtekinthető hétköznap
13.00–18.00-ig.
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. T.: 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.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel. 371-2760
OKTÓBER 13. 17.00 Előadás. A görög demok-

rácia története; 18.30 A művészet aranykora.
OKTÓBER 14. 17.00 Előadás Bartók Béla színpadi műveiről. OKTÓBER 18. 18.00 Művészet
közelről. Előadás- és beszélgetéssorozat.
BMK Galéria: OKTÓBER 18-IG Bartók Béla
életét, munkásságát bemutató tablókiállítás.
OKTÓBER 13–15-IG Kass János grafikái Bartók:
A kékszakállú herceg vára című művéhez.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel. 361-1151
OKTÓBER 11. 18.00 A Polgári Orvoskör találkozója. OKTÓBER 12. 18.00 Koch Sándor: Isten

van, az ember történik. Könyvbemutató.
OKTÓBER 18. 18.00 Kósa Csaba: Mansfeld Péter
élete, halála.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel. 206-5300
OKTÓBER 11. 11.00 és 14.00 Nyakigláb,

Csupaháj, Málészáj. A Ládafia Bábszínház előadása, 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00
Méta együttes koncert és táncház. OKTÓBER 12.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
OKTÓBER 11. 19.00 Heltai Jenő: Az édes teher.
OKTÓBER 12. 19.00 Mary Chase: Barátom,

Harvey!

OKTÓBER 18. 19.00 Hunyady Sándor:

ÚJBUDA 2006. OKTÓBER 11.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel. 310-0644, 309-0007
OKTÓBER 14. 18.00 Őrmezei Művészetbarátok
Klubja. Kiállítás: Kő-Tár-Lat Galéria. OKTÓBER
13. 15.00 A kettézárt falu. Heltai Csaba fotóki-

állításának megnyitója.
TIT STÚDIÓ

Júliusi éjszaka.

XI., Zsombolyai u. 6. Tel. 385-0514

KARINTHY SZÍNHÁZ

Kirándulás: OKTÓBER 14. Gombász Kör: Normafa.
Vezető Bathó Attila. Találkozás 7.45 órakor a
21-es autóbusz Moszkva téri végállomásánál.
OKTÓBER 31. Öveges József emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019.

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 13. 19.00 Őrült nők ketrece.
OKTÓBER 14. 19.00 Örült nász (esküvő a

lokálban).

OKTÓBER 15. 10.30 Hófehérke meg a tör-

pék, 19.00 Butaságom története.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 11. bemutató, 12. 20.00 Passzázs,

kortárs zeneszerzők és koreográfusok estje.
Budapesti Őszi Fesztivál.
OKTÓBER 14. bemutató, 15., 16. 20.00
Ágens: ‘plastic-fantastic-bombastic’.
Budapesti Őszi Fesztivál.
OKTÓBER 17. 20.00 Tiago Guedes (P): Um
solo; Materiais diversos. Budapesti Őszi
Fesztivál.
Kiállítás: OKTÓBER 18. 19.00 Drégely Imre:
Monoszkóp. Új képek 2006-ból című
fotókiállításának megnyitója.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 11. 20.00 Parasztopera. Pintér

Béla és Társulata.
OKTÓBER 13-15. 19.00 Ördögök ideje.
Szkéné Produkciós Műhely.
OKTÓBER 17., 18. 20.00 Anyám orra. Pintér
Béla és Társulata.
SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
OKTÓBER 11. 20.00 Szabó Réka: Priznic.
OKTÓBER 17. 19.00 Mulatságok. Teátrum

Színpad.

OKTÓBER 18. 20.00 Harsay Gábor:

János@Vitéz.hu Elbeszélő költemény,
hőstörténet.
20.00 Mondala koncert. OKTÓBER 13. 20.00 I.
Khamoro Fesztivál. OKTÓBER 14. 15.00 Kisvilág,
családi délután, 20.00 Vágtázó Csodaszarvas,
lemezbemutató. OKTÓBER 16. 19.00 Budai
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. OKTÓBER
17. 20.00 Pravo, román és balkáni táncház.
OKTÓBER 18. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Ifjú Muzsikás koncert és táncház.
Kiállítás: OKTÓBER 17. 21.00 Ld. a Magyar
Festészet Napja programjainál az 5. oldalon.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel. 246-5253
OKTÓBER 15. 14.00 Harry Potter Klub.
Kiállítás: Rét Galéria. OKTÓBER 16-IG Germán
Fatime festményei. OKTÓBER 18. 18.00

Forgó Erika festménykiállításának megnyitója a Magyar Festészet Napja alkalmából.
Megtekinthető hétköznap 10.00–20.00 óráig.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel. 424-5363
OKTÓBER 13. 10.00 Szüreti felvonulás és bál.
(A programot ld. az 5. oldalon.) OKTÓBER 14.
10.00 Nemzetiségi főzőverseny és kiállítás.
(A programot ld. az 5. oldalon.) OKTÓBER 15.
17.00 Szüreti kórus – bordal-kóstoló.

EGYHÁZAK
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.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (KIVÉVE 3.
VASÁRNAP) Istentisztelet.

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

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra,
bibliaórák az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
OKTÓBER 14. 18.30 a Stella Koncertkórus

Egyesület koncertje. Vezényel: Baráz József.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

OKTÓBER 14. 9.00 A Világmisszió Országos

Ünnepe. Ld. oldalt a keretes írást.

KLUBPROGRAMOK
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
OKTÓBER 12. 18.00 Fotós klubnap Bogár

Lászlóval.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA
XI., Gyékényes u. 45–47.
OKTÓBER 18. 13.00 Dr. Wagner Geraldina

háziorvos előadása: A cukorbetegség szív- és
érrendszeri megbetegedései.
SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892.

XI., Himfy u. 9.

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12-18
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

OKTÓBER 14. Kirándulás. Útvonal: Nagymaros

Bibliaóra a nyugdíjas házban, illetve nyugdíjasklub a templomban. Hittanórák a Csíkihegyek
és a Törökugrató utcai iskolákban.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 (gyülekezeti

terem) Fiatal házasok összejövetele.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

v.á. – Szent Mihály-hegy – Julianus barát
torony – Köves-mező – Törökmező – Malomvölgy – Zebegény v.á. Táv: 16 km, szint: kb. 350
m. Találkozás: 8.45-kor a Nyugati pu. 3-as vágánya végénél, Nagymarosig érvényes jeggyel.
Teljes költség: 1200 Ft.Túravezető: Török Tamás.

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

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

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

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

foglalkozások gyermekeknek.

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

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Fiatal Házasok
Köre. MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör.
MINDEN 2. PÉNTEK 17.00 Szenior Kör.
Hittanórák a Bethlen Gábor, a Keveháza utcai
és a Teleki Blanka általános iskolákban.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:

7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben az
időben és helyszínen van a találkozó). A hétvégi
vonatos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére
tart) 7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson, egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál.
Túravezető: Kremser Ferenc. OKTÓBER 15.
Budai-hegység. Nagykovácsi – Nagykopasz
– Vöröspocsolyás-hát – Adyliget. Táv: 18 km.

Október 9. – Október 18.
OKTÓBER 9.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Hit és élet (katolikus percek)
Égető kérdések (református 5 perc)
Endoszkóp
Komár László műsora

18.00
18.40
18.50
19.25
19.30
19.35
19.45

OKTÓBER 11.

 SZERDA

20.15 a 9STV műsora

OKTÓBER 16.
 HÉTFŐ
Újbuda Magazin
Sport 11
SzivárványSzín (kulturális magazin)
Hit és élet (katolikus percek)
Életközelben (evangélikus 5 perc)
Endoszkóp
Otthonunk melege
(szolgáltató műsor)
20.10 Zeusz műsora
18.00
18.40
18.50
19.25
19.30
19.35
19.45

OKTÓBER 18.

 SZERDA

20.40 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;
kedd 18.00, 22.30.
ÚJBUDA TV Budapest, XI.,
Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

A BUDDHISTA MISSZIÓ
PROGRAMJAI
Templom: XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
MINDEN SZOMBAT 15.00-18.00 Közös meditáció.
MINDEN SZOMBAT 13.00-18.00 Nyilvános
könyvtár.
Központ: XI., Karinthy F. út 5. I. em. 10.
Tel.: 06/20-922-2679
MINDEN KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 6.157.30 Buddhista előkészítő gyakorlatok (közös
meditáció).
MINDEN KEDDEN 17.00-18.30: Az éber tudatosság alkalmazása a segítésben (gyakorlati útmutató segítőknek és segítséget elfogadóknak).
MINDEN KEDDEN 18.45-20.15: Haladás a
mahájána úton (tanítás, beszélgetés a buddhizmus részvétet és bölcsességet hirdető útjáról).
OKTÓBER 13. 18.00 Jelenits István előadása: Költészet és imádság a XX. századi magyar lírában.

A SZENTIMREVÁROSI MISSZIÓ
PROGRAMJA
OKTÓBER 13-ÁN, pénteken a Móricz Zsigmond
körtéren, a Gombánál.
16–17 óra: Énekek, előadások és tanúságtételek.
Varró István mérnök, dr. Marik József orvos, dr.
Olofsson Placid atya közreműködésével.
17–19 óra: Beszélgetés a sport és hit kapcsolatáról.
Résztvevők Steinmetz Ádám olimpikon, vízilabdázó
és Czeizing Ottó szakedző. Énekek, pantomimjelenetek, tanúságtételek.
EGYÉB PROGRAMOK:„Meghallgatlak” sátor, Ima
sátor, Film és beszélgetés sátor.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

ÚJBUDA 2006. OKTÓBER 11.

Ma Újbudán kétféle ember lakik. Az
egyiket zavarja a vonatzaj, a másikat
nem. Az egyiknek jár zajvédelem, a másiknak pedig nem. Legalább is így gondolja a XI. kerületi Önkormányzat, amikor az Újbuda magazin 2006. szeptember
20-i számában büszkén bejelenti, hogy a
Hamzsabégi és Dombóvári úti oldal nem
hogy zajvédelmet nem kap, hanem a frissen épült fal felerősítve veri vissza oda a
hangot. Ehhez hozzájön az a kellemetlen
tény is, hogy a Lágymányosi hídról lezúduló forgalom különösen csúcsidőben
zajos (és büdös), dübörgő teherautókkal
tűzdelt kocsisorokat eredményez ebben a
kis utcában, annak teljes hosszában. Még
jó, hogy csak egysávos utca. A vasúti töltés ugyanis közel van a házainkhoz, fele
olyan távol, mint a Hamzsabégi úton lakóknak. Ja, és persze se fák, se növények
(amik a töltés túloldalán némi zajcsillapítást nyújtanak), ami volt, az is kipusztult.
Mondjuk, így nem is csoda.
Az önkormányzatnak azonban valószínűleg egy száz évvel régebbi térképe van, és ennek alapján meg van győződve, hogy a vasútnak csak a belváros
felőli oldala lakott. Lehet, hogy furcsa,
de a cikkben szereplő képen is látható
Dombóvári úti házak nem lakatlanok,
nem kísértetjárta romok. Azokban azok
a csökkentett értékű kerületi polgárok
laknak, akiknek nem jár zajvédelem,
sőt talán még szeretik is, hogy a zajvédő falról visszavert vonatdübörgés most
még hangosabb. A Dombóvári úton a
másodrendű polgárokon kívül csak egy
bazi nagy kollégium van, de hát azok vidékiek, ők úgyse itt szavaznak. Azok az
utcában levő üzletek és irodák, amelyek
– gondolom – némi helyi adóforinttal
hozzájárultak a kerületi költségvetéshez,
meg magukra vessenek, miért ide települtek, miért itt ruháztak be.

OLVASÓINK ÍRTÁK
Kedves Önkormányzat, csak jelezni szeretném – ha esetleg ez eddig nem
tűnt volna fel –, itt is élnek emberek, és
egy fél zajvédő fal az nem olyan, mint a
megosztott Nobel-díj, amivel minden
díjazott boldog. A fél zajvédő fal az egy
egész szégyen.
És végül mielőtt levelem könnyed stílusa megtévesztené, tájékoztatom, hogy
amennyiben belátható időn belül nem
kínál megoldást az itt lakóknak, az állampolgári jogok biztosa elé kerül az ügy,
mivel súlyosan sérelmesnek tűnik az,
hogy azonos problémával küzdő emberek
(vasúti zaj) között az önkormányzat indokolatlan megkülönböztetést tesz a fél fal
megépítésével. Teszi azt úgy, hogy az eleve
hátrányosabb helyzetben levők (nincs természetes zajvédelem és közelebb a vasút)
terhét a visszaverődés miatt megnőtt zajjal
tovább növeli. Arra is felhívom figyelmét,
hogy a megváltozott feltételek miatt a
Dombóvári úti ingatlanokban értékcsökkenés állt be, és ezt – mint arra már számos ítélet is mutat – a tulajdonosok akár
bírósági úton is érvényesíthetik.
Dr. Unyi Péter

Engedély nélkül felszerelt
klímaberendezések
Mint a Móricz Zsigmond körtéren naponta többször is közlekedő, örömmel
tapasztaltam, hogy a korábbi években szépen felújított – ugyanazon a helyen ismét
feltúrt – tér közvetlen környezetében lévő
házakat elkezdték tatarozni. Üdvözlöm
az érintett házak tulajdonosainak nem
kis erőfeszítését, melyet annak érdekében
tesznek, hogy a jövendő szép környezet
kialakításához saját házuk felújításával
hozzájárulnak.
Nem lakom egyik házban sem, de a
szépérzékemet bántja a klímaberende-

RENDŐRSÉGI HÍREK

Hosszú busz, erős terepjáró
Az új közlekedési rend még mindig sok
bonyodalommal jár a Móricz Zsigmond
körtéren. Ezzel magyarázható, hogy az
egyik villamospótló vezetőjét megfenyegették szeptember 25-én este. A busz éppen a körtéren fordult vissza az Etele tér
irányába, amikor egy román rendszámú
márkás terepjáró hajtott a villamospótló
mellé, és a kocsiban ülők trágár szavakat
kiabáltak a buszvezetőnek. Az első megállóban aztán a terepjáró egyik utasa felszállt az autóbuszra, és követelte, hogy a
vezető fizesse meg az autóban okozott
kárt. A helyzet tisztázására kihívták
a rendőrséget. Kiderült, hogy a busz a
körtéri visszakanyarodáskor – ha rövid
időre is – mindkét forgalmi sávot elfoglalta. A közeledő terepjáró vezetőjét ez
meglepte, elkapta a kormányt, hogy elkerülje a karambolt, emiatt a kocsi egyik
első kereke az útpadkának ütközött.
Megsérült az autó felnije, amely a gépkocsi vezetője szerint 300 ezer forintba
kerül újonnan.

Újabb hamispénz-trükkös eset
Hiába számolunk be szinte minden számunkban a hamispénz-trükkös esetekről, még mindig meg tudnak vele időseket téveszteni. Szeptember 27-én egy 72
éves asszony Ulászló utcai lakásán csörrent meg a telefon. A telefonáló előadta
a szokásos mesét, azzal hogy hamarosan
megérkezik Nemzeti Bank szakértője,
hogy megvizsgálja a bankjegyeket. A
beszélgetés után szinte azonnal megcsörrent a lakásajtó csengője, s egy 30-40 év
közötti, 170-180 centiméter magas, a tanú szerint kreol bőrű férfi állt ott, világos
színű baseballsapkában, s szintén világos
nadrágban. A néni sajnos hitt neki, átadta
a nyugdíját, sőt a megtakarított pénzét is
„vizsgálat céljából”. A férfi közölte, hogy a
bankjegyeket beviszi a bankba, mert csak
ott tudja ellenőrizni a hitelességüket, és
távozott. A kár 300 ezer forint.
A rendőrség kéri, ha bárki pénzellenőrzés miatt jelentkezik be náluk, azonnal
jelezzék azt a 381-4300 telefonszámon. A
kapitányság várja a fenti férfivel kapcsolatos bejelentéseket, információkat is.

Rejtélyes haláleset
Egy halott személyt találtak szeptember
27-én a Kőér-patak és a Duna torkolatánál. A rendőrök alaposan megvizsgálták
a helyszínt, és meghallgatták a közelben
élő hajléktalanokat is, de érdemleges
információt nem kaptak. Egy közeli telephely alkalmazottja annyit elmondott,
hogy szeptember 26-án este feltűnt a környéken három fiatal férfi, mindannyian

zések és a kábelkötegek látványa. Nem
beszélve arról, hogy mint gyalogosnak,
nem kellemes elviselni a nyakamba csöpögő kondenzvizet. Nyáron gyakran
tapasztaltam ezt a Karinthy Frigyes út
elején, a páros oldalon lévő házaknál. Az
érintett házra felnézve megállapítottam,
hogy a vezetékkötegek nemcsak elcsúfítják a homlokzatot, hanem a víz a falat
is áztatja.
Tudomásom szerint közel 10 éve
építésiengedély-köteles a klíma felszerelése. Számomra teljesen érthetetlen,
hogy a kerületben nem tudnak legalább
a főútvonalakon érvényt szerezni a vonatkozó építési törvények betartásának.
Az engedély nélkül felszerelt klímaberendezések tulajdonosára kiszabott
bírság az önkormányzatnak bevételt
jelentene.
Ma még a kisjövedelmű emberek
nem engedhetik meg maguknak klíma
felszerelését, az irodák, az orvosi rendelők, a jól menő vállalkozások viszont a
büntetést gond nélkül ki tudják fizetni.
Nekik az átszerelés költségének elszámolása sem okoz gondot.
Aki nyitott szemmel jár a városban,
láthatja, hogy létezik olyan műszaki
megoldás, amellyel a klímák és szerelvényeik az erkélyek takarásába kerülnek, a
vezetékeket pedig nem kívül a homlokzaton, hanem a lakáson belül vezetik el.
Aggódva figyelem a körtéren és a
Karinthy Frigyes úton jelenleg tatarozás
alatt lévő házak homlokzatát, hogy a
klímavezetékeket leszerelteti-e az önkormányzat, mert vélhetően ezt a házak lakói vagy a közös képviselők nem tudják
elérni a szabálytalankodó embereknél.
Levelemet annak reményében zárom, hogy felvetésem alapján az önkormányzat illetékesei – a közös képviselők
bevonásával – eljárnak a törvényszegőkkel szemben.
Név a szerkesztőségben

ŐSZI KERTÉSZETI NAPOK 2006

rövidnadrágot és pólót viseltek. Leszaladtak a rézsűn, szemmel láthatóan idegesen
viselkedtek, úgy látszott, mintha keresnének valakit. Az alkalmazott azonban nem
tulajdonított különösebb jelentőséget ennek. A rendőrség kéri, aki bármit tud az
esetről, értesítse a kerületi kapitányságot
a fenti telefonszámon.

Körözött biztonsági őr
Különös eset történt szeptember 29-én
az egyik nagy kerületi élelmiszerboltban.
Két biztonsági őr teljesített szolgálatot,
amikor egyikük bement a polcok közé,
teletömött három szatyrot különböző
árucikkekkel, és megindult a kijárat felé.
A társa felfigyelt rá, és amikor látta, hogy
fizetés nélkül akar távozni, megállította,
és bekísérte őt az irodába. Körülbelül 17
ezer forintnyi áru volt a szatyrokban. A
vétkes őr azzal védekezett, hogy ő csak
próbára akarta tenni a társát, és viccnek
szánta az egészet. A kihívott rendőrök ellenőrizték az illető személyazonosságát, s
kiderült, hogy a Pesti Központi Kerületi
Bíróság lopás miatt körözi. A gyanúsítottat előállították a kapitányságra.

Alumíniumtolvajok Újbudán
A szomszédos XXII. kerület után Újbudán
is feltűntek az alumíniumtolvajok. Szeptember 26-án a Kőérberki úton okoztak
tetemes kárt. Egy Euro Jumping nevű
vásári szórakoztatóeszközről szereltek le
fontos alkatrészeket. A berendezést szállító utánfutó egy bérelt telephelyen állt,
ide jutottak be a tolvajok. A telephely éjjeliőre hallott ugyan valami zajt a kérdéses
időpontban, kiment, körbejárt, de nem
észlelt semmi rendelleneset, a rendőrök
azonban a helyszínelés során megtalálták
azt a helyet a kerítés egy eldugott részén,
ahol behatoltak a tolvajok. A berendezés
tulajdonosa egymillió forintra teszi a keletkezett kárt.

Bosszú vagy véletlen?
Október 1-jén hajnalban eddig ismeretlen körülmények között kigyulladt egy
Porsche típusú autó a Budaörsi úton.
Mint kiderült, a gépkocsi a kerületi Véderő Polgárőr Egyesület egyik tagjáé volt.
A rendőrség nem tartja kizártnak, hogy
bűnözők, vagy bizonyos alvilági csoportok az autó felgyújtásával akartak boszszút állni a polgárőrön, esetleg így akartak fenyegető üzenetet küldeni a Véderő
Egyesület címére. Az ügyben nyomozás
folyik. A rendőrség kéri, hogy aki bármit
tud az esettel kapcsolatosan, illetve szemtanúja volt a történteknek, jelentkezzen
az ismert telefonszámokon.
S. F.

Az Őszi Kertészeti Napokat – a virágkiállítással
és vásárral –, valamint a XI. Országos Ifjúsági
Őszi – Kegyeleti Virágkötészeti Versenyt és a
kapcsolódó rendezvényeket október 13–15.
között tartják meg a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Karán (Villányi
út 29-43.). Október 13-án 10 órakor kezdődik
a virágkötészeti verseny, és aznap 14.30-tól
tartják meg a virágkötészeti oktatók szakmai
továbbképző tanácskozását. Másnap 11-kor
lesz a virágkötészeti verseny ünnepélyes
eredményhirdetése és díjkiosztója, továbbá
virágkötészeti és virágkezelési bemutatókat
tartanak 13, 14 és 16 órakor. 16.30-kor kezdődik az Egyetemi Énekkar műsora gyermek
közreműködőkkel. A nap eseményei virágtombolával zárulnak 17 órakor. Vasárnap
10.30-tól óránként lesznek bemutatók, és a
háromnapos rendezvény a 17 órás nagy virágtombolával zárul.
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Emlékezés az aradi vértanúkra

Révész Marianna

Kétszáz méternyi zaj – ingyen

FÓRUM / KÖZBIZTONSÁG

Újbuda önkormányzata október 6-i megemlékezését az ünnep napján 13 órakor a Schweidel
József utcában tartotta az aradi vértanú emléktáblájánál. Az eseményen koszorút helyezett el
az önkormányzat nevében Veresné Krajcár Izabella és Balázs Gyula alpolgármester, valamint
a család képviseletében Schweidel József leszármazottai. Az ünnepség előtt az Ádám Jenő
Fenntartói Gyakorló Általános Iskola kórusa adott ünnepi műsort.

Esélyegyenlőségi napot rendeztek az FMH-ban

Csak a türelem és az elfogadás segít
Negyedszerre rendezték meg az Esélyegyenlőségi napot a Fővárosi Művelődési Házban. Az idei alkalommal – szeptember 29-én – a szervezők elsősorban
a siketeket, a dadogókat és a kerekes
székkel közlekedőket várták.
2003-ban, az esélyegyenlőség évében
tartottuk az első nyílt napot, ez azóta a
negyedik alkalom – mondta lapunknak
Kolos Márta, a művelődési ház programszervezője. – Az a célunk, hogy civil
szervezetekkel, alapítványokkal karöltve
segítséget nyújtsunk a hátrányos helyzetű,
mozgásukban vagy életvitelükben korlátozott, főleg egyedülálló emberek mindennapjaiban. Ezért megállapodást kötöttünk
e szervezetekkel, s együtt rendeztünk
programokat – például irodalmi vetélkedőt, kiállításokat, gulyásléfőző versenyt
– a segítséggel élők számára. Mivel 2006 a
siketek éve, idén több programmal is feléjük fordultunk. Májusban összeállítottunk
nekik egy Bartók Béláról szóló fotókiállítást, melyet az Operaházból kölcsönzött,
különféle Bartók-előadások során használt
jelmezek bemutatásával tettünk teljesebbé.
Ezen túl meghívtuk a Muzsikás együttest,
a siketek testközelből figyelhették, hogyan
zenélnek, s láthatták annak dinamikáját!
– foglalja össze a programszervező.
S ami a jelent illeti: az idei egészségnapot az állampolgári jogok hetéhez igazították, s a „nem részvét kell, hanem részvétel!” mottó jegyében rendezték. – Szeretnénk, ha mind többen odafigyelnének
a segítséggel élők helyzetére, s tennének

a helyzetük jobbra fordításáért, hogy az
esélyegyenlőség valóban megvalósuljon!
– mondja Kolos Márta.
S hogy mit lehet tenni, arról az egyik
meghívott előadó, az Európa Ház munkatársa beszélt, aki nyáron részt vett egy, a témában tartott glasgow-i találkozón, s átadta ott szerzett tapasztalatait. (Az előadáson
természetesen jelnyelvi tolmács is közreműködött.) Emellett egészséget regeneráló
termékek bemutatója, különféle egészségügyi mérések, s gyógyászati segédeszközök
kollekciója várta az érdeklődőket – például
egy olyan, nagyothallóknak kifejlesztett
telefon, amely csontvezetés útján továbbítja a hanghullámokat, így azok a rezgőfejről
az agy beszédfelismerő központjába jutnak, s a felhasználó tisztán hallhatja a hívó
fél beszédét. Vagy egy olyan, a tb által is
támogatott eszköz, amely vezeték nélküli
összeköttetést biztosít a tévé, a rádió, vagy
éppen az előadó és a hallókészülék között.
A megjelentek ugyanakkor festett köveket bemutató kiállítást is megtekinthettek, melyet a dadogók ügyének segítésére
létrehozott alapítvány rendezett a pártfogoltjai által készített munkákból.
– Célunk, hogy az emberek jobban
odafigyeljenek a dadogókra, tanulják meg
végigvárni, míg befejezik a mondanivalójukat, ebben a helyzetben ugyanis csak
a türelem és az elfogadás segít. Annál
is inkább, mert meglehetősen kiterjedt
problémáról van szó: a dadogás a magyar
lakosság egy százalékát érinti – jelentette
ki Balás Eszter alapítvány-vezető.
(regényi)

A depresszió eredményesen kezelhető lelki probléma

AZ ORVOS ÜZENI

Az ősz betegsége, a mélabú
Az őszi évszakváltás magával hoz
néhány szezonális betegséget is. Régi
megfigyelés, hogy egyes betegségek
évszakos ritmusokat követnek. Néhány
kórkép, például a fekélybetegség hajlamos az őszi kiújulásra, súlyosbodásra.
A „testi” betegeségek mellett a depressziónak is van szezonális formája. Sokan nem
szeretik az őszt, a beköszöntő hűvösebb
időt, a rövidülő nappalokat – a visszatérő
szezonális depressziós pedig szinte retteg
az ősztől. Magyarázatot adhatnánk erre is a
rossz idővel és az ősz egyéb „kellemetlenségeivel” – azonban a szezonális depressziók
jelentős része tavasszal (is) jelentkezik. Az
idegélettani kutatások feltárták, hogy ősszel
a központi idegrendszerben az egyik hírvivő anyag, a szerotonin forgalma csökkenni
kezd. A szerotoninról tudjuk, hogy lényeges
szerepe van a szorongás csökkentésében, a
hangulat és az aktivitás szabályozásában.

A depresszióról mindenkinek a rossz
hangulat jut az eszébe, holott számos más
tünet, panasz jellemzi. Bármilyen meglepő, az orvostudomány ismeri a „depresszió
nélküli depresszió”, vagyis a rossz hangulat
nélküli depresszió fogalmát is. Természetesen a rossz hangulat nagyon gyakori tünet,
ugyanakkor előfordul, hogy a vezető tünet
az ok nélküli kimerültség, energiátlanság,
fáradékonyság. Jellemző még az indítékhiány, amikor nehezünkre esik belekezdeni
feladataink elvégzésébe, sőt olyan tevékenységeket is halogatunk, amelyek néhány
héttel ezelőtt még örömöt okoztak. A depressziós kerülni kezdi az embereket, végül
legszívesebben behúzódna mindenki elől
a szobájába. Rosszul alszik, gyakran felébred, reggel fáradtan kel. Rossz a közérzete,
érzékennyé, síróssá, esetleg ingerlékennyé,
türelmetlenné válik. Különösen gyanút keltő, ha mindezeknek a panaszoknak az ősz,
a „frontok” a legfontosabb magyarázata.

Szabadegyetem a demokráciáról
Új előadássorozat indul a Budapesti
Művelődési Központban. Október
13. és január 26. között dr. Tóth József
történelemtanár és Ludmann Mihály
művészettörténész az ókortól napjainkig az európai demokráciák és diktatúrák történelmét dolgozzák fel,
valamint megjelenésüket a képző-,
a zene- és a XX. század filmművészetében. A sorozat látogatása díjtalan.
Az októberi előadások:

OKTÓBER 13.
17.00 A görög demokrácia története
18.30 A művészet aranykora
OKTÓBER 20.
17.00 A római köztársaság
18.30 Művészet a császárkori Rómában
OKTÓBER 27.
17.00 Az angol demokrácia születése
18.30 A XVII.–XVIII. századi Anglia
művészete

A lelki tünetek mellett – sőt, néha azok
nélkül – testi panaszok is jelentkezhetnek.
Fejfájás, egyéb bizonytalan, hullámzó
fájdalmak, izomfeszülések, mellkasi panaszok, emésztőrendszeri problémák a
legjellemzőbbek. Ha a lelki-testi panaszok
két hétnél tovább is folyamatosan fennállnak, akkor valószínűsíthető a depresszió.
Nálunk a „lelki betegségek” még mindig kevésbé elfogadottak. Többek között
ezért van az, hogy egy kis odafigyeléssel
másokon sokkal könnyebben felismerjük
a tüneteit, mint a saját magunkon. Emiatt
fokozott a felelősségünk környezetünkkel
szemben, hogy depressziós szeretteink időben segítséget kaphassanak. Érdemes segítségért fordulni, hiszen a „lelki betegségek”
kezelésével kapcsolatos hazai pesszimizmus ma már a leggyakrabban indokolatlan
– ezen belül is a depresszió az egyik legeredményesebben kezelhető lelki probléma.
Gyógyír XI. Kht.

Őrmezei Művészetbarátok Klubja
Megalakult az Őrmezei Művészbarátok
Klubja, az alapítók Balogh János, Farkasné
Kántor Éva, Fekete Mária, Frankl Géza, Kovács
Imre, Kréher Péter, Osváth István, Rózsahegyi
Tiborné, Szabó Ede és Vígh Mária őrmezei
képző- és iparművészek. A klubba várják
mindazon alkotók jelentkezését, akik Őrmezőn laknak, képző-, ipar- vagy népművészettel,
kézművességgel, illetve más művészeti vonatkozású hobbival foglalkoznak (üvegfestés,
gobelin, fafaragás, intarzia, csuhé, gyékény, babakészítés stb.) vagy foglalkoztak. A klubtagok
számára szakmai beszélgetéseket, klubdélutánokat, kamara-kiállításokat, vetítéseket, s igény
esetén művészeti vonatkozású tanfolyamokat
is (pl. rajzolás, festés, agyagformázás, kerámia
stb.) terveznek. Az első klubestet október 14én, szombaton 18 órakor tarják az Őrmezei
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).

SZABADIDŐ
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március 21–április 20.

A sikernek ára van, ezt eddig is tudta, ám
az elkövetkező hét ebben a tudásában még
jobban megerősíti. Persze ne gondoljon
valami végzetes dologra, megmutatkozhat ez hétköznapi apróságokban is. Néhány kritikus döntés kavarja fel a családi
békét, ám ahogy ezeket meghozták, ismét
helyreáll a nyugalom. Nem lesz ilyen jó
a helyzet a munkahelyén, ahol elhúzódó
konfliktusokkal számolhat. Anyagi helyzete lényegesen nem fog változni.

BIKA

április 21–május 20.

Egyre többet gondol a pénzre, mert néhány jelentős kiadás is aktuálissá válik,
ráadásul váratlanul sokat kell költenie a
napi vásárlások során is. A helyzet mindenképpen takarékoskodásra kényszeríti,
ám ennek is megvannak az ésszerű keretei. Sokat foglalkoztatja a megjelenése is,
változtatni szeretne rajta. Ne rögtönözzön, ha bizonytalan benne, mi előnyös
önnek, kérje ki egy szakember tanácsát.
Ha eddig még nem tette meg, itt az ideje
változtatni az étkezési szokásain.

Megoldhatatlannak látszó helyzeteket
sikerül rendezni, ám néhány ügyben
nem ér el eredményt. Egy ártalmatlannak tűnő döntése később súlyosan vissza
fog ütni. Az otthoni állapotokat sem érzi
megnyugtatónak, pedig most különösen
szüksége lenne a biztos hátországra.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Karrierjének alakulásában kedvező fordulatra számíthat, mert váratlan segítséget kap egy ismeretlentől. Szeretné meghálálni, ám ha a véletlen nem segít, nem
tudja meg, ki volt a jóakarója. Úgy érzi,
egyre jobban kiszipolyozzák otthon, ami
munkát csak lehet, a nyakába próbálnak
varrni. A dolgok ilyetén alakulásáért persze ön is felelős, már ha igaz a helyzetértékelése. Sokkal jobban kellene törődni az
egészségével, többet pihenjen.

június 22–július 21.

Új keletű ismeretsége szerez kellemes
pillanatokat, és amire most még nem is
gondol, kedvező hatással lesz a szakmai
előmenetelére és a magánéletére is. Anyagi helyzete jelentős mértékben javul az elkövetkező időszakban. Lakás eladásában
vagy vásárlásában szintén szerencsével
jár, de a hivatalos ügyek intézését most
jobb, ha másra bízza, vagy elhalasztja. Bár
a szabadidős tevékenységek ajánlottak,
közben ügyeljen az egészségére.

OROSZLÁN

július 22–augusztus 23.

Jelentős sikert ér el, ami egyfelől persze
megelégedettséggel tölti el, ám azt is érzi, koránt sincs még túl a nehezén. Az
elkövetkező hetekben komoly vitákra
számíthat a munkájával kapcsolatban.

NYILAS

november 23–december 22.

Torkig lesz a munkahelyi problémákkal,
amelyek elrabolják energiájának nagy részét, és alig jut ideje családjával vagy önmagával foglalkoznia. És a helyzet nem is
fog változni, legfeljebb csak romlani. Még
az is lehet, hogy belebetegszik a nagy külső és belső nyomásba. Ideje átgondolnia a
helyzetet: mi mit ér meg, minek mekkora
az ára. A pénz egy dolog, az egészséget, a
lelki békét azonban egy határon túl nem
éri meg kockáztatni. Ha nem tud dönteni,
kérje ki egy bizalmasa tanácsát.
december 23–január 20.

Ne törődjön azzal, hogy néha keménynek,
netán kíméletlennek tartják, különben sose fog megszabadulni azoktól, akik folyamatosan akadályozzák tervei megvalósításában vagy visszahúzzák törekvéseiben.
Egy kapcsolata egyre inkább tehertétellé
válik, jó lenne idejekorán felszámolnia.
Néhány elkerülhetetlen vásárlás viszi el
ideje jó részét, mert váratlanul sok utánajárást igényelnek. Öltözködjön az időjárásnak megfelelően, különben meghűlhet.

május 21–június 21.

RÁK

ez az időszak peres ügyek intézésének, és
lakás vagy ingatlanügyeit is jobb lenne egy
ideig pihentetni. Ha az elkövetkező héten
váratlan pénzhez jut, azonnal költse el, különben elvesztheti. Az egészséges étkezésre
való átállás javítana közérzetén is.

BAK

IKREK

Nagy megbecsülést szerez magának a
családban azzal, hogy felkarolja egyik rászoruló rokonát vagy ismerősét. Tisztelni
fogják, és ezután a tanácsát is többször
kikérik majd komolyabb döntések előtt.
Mindez persze felelősséggel is jár, aminek
időnként kényelmetlen lesz megfelelni.
Egy bizalmas kapcsolata váratlan fordulatot vesz, ám hirtelen nem tudja eldönteni, örüljön-e ennek. Munkahelyi konfliktusra, váratlan pénzekre és egy kisebb
megfázásra számíthat a héten.

ÚJBUDA 2006. OKTÓBER 11.

VÍZÖNTŐ

2006. október 11. - október 18.
MÉRLEG

szeptember 24–október 23.

Sorozatban érik a kisebb-nagyobb csalódások, emiatt egyre elveszettebbnek érzi
magát. Az is sokat ront a lelkiállapotán,
hogy átmenetileg az anyagi helyzetében
is kedvezőtlen fordulat áll be. Ez főként a
hiúságát bántja, hiszen több olyan kiadását is vissza kell fognia, melyekkel eddig
elsősorban önbecsülését táplálta. Zavartságát, lehangoltságát egyesek megpróbálják kihasználni a környezetében, annyi
ereje azonban mindig lesz, hogy ezeket a
próbálkozásokat elhárítsa.

SKORPIÓ

október 24–november 22.

Kedvenc időtöltését vagy hobbiját kell feladni átmenetileg, de az is lehet, hogy végleg,
a körülmények alakulása miatt. Ez eléggé
lehangolja, pedig lehet, hogy jobban jár így,
bár ezt most még nem látja. Nem kedvez

Itt az ideje, hogy új példaképeket állítson
maga elé az élet valamennyi területén,
mert a régi mintáknak lejárt a szavatossága! A magánéletében is kezdjen valami új „vállalkozásba”, hiszen dőre dolog
pusztán a közelmúlt kudarcain rágódni. Jó közérzetének egyik feltétele a lelki
egyensúly megteremtése és az önbizalom
visszanyerése, a másik a jó megjelenés.
Úgy érzi, az utóbbi időben elpártolt öntől
a szerencse, most viszont nagyobb pénzösszeget nyerhet kockáztatás nélkül.

HALAK

február 20–március 20.

Egyre több a lemaradása a munkájában,
néha úgy érzi, a feje fölött összecsapnak
a hullámok. Otthon is sok az elvégzendő
feladata, amiket csak halogatott, most viszont már a körmére égnek. Néhány „feladata” személyes jellegű: rendeznie kell
néhány korábbi vitás ügyet. Találkozik
egy régebbi kollégájával vagy osztálytársával, ami nem várt szerencsét is hoz az
életébe. Pénzügyi kockázatot kell vállalnia, ami ezúttal jól végződik, ám nem jó
túl gyakran a véletlenre hagyatkoznia.
(Rebeka)

TERMÉSZET

Tücsökzene a Fehérvári úton

Az Andor utcai buszmegálló közelében
a meleg őszben most október elején is
jól lehet hallani a tücskök ciripelését. A
hirdetőoszlopnál – ahol a galamboknak szánt magot szokták szórni – adja
koncertjeit a nagy hóbogyó bokrok és
bálványfák között a tücsökzenekar.

A hazánkban élő tücsökfajok közül több
is képes hangot adni: a mezei tücsök
(Gryllus campestris) határozott, katonás ritmusban zenél, a lótücsök
(Gryllotalpa gryllotalpa) a talajszint
alatti „zenetermében” muzsikál, a
házi tücsök (Acheta domesticus) a
frissebb ütemek kedvelője, és a pirregő
tücsök (Oecanthus pellucens) a „pókhálós elmúlás igrice”, ahogyan Fekete István
találóan jellemzi.
Valószínűleg az utóbbi, a pirregő tücsök vert tanyát a nyugalmas bokrosban.
Megpillantani még sohasem sikerült egyet
sem, de a nagyobb termetű, fekete mezei
tücsöknek ez a hely biztosan nem tetszene, ő inkább a nyugalmas réteket kedveli.

A kisebb, szürkésbarna színű házi tücsök
a csótányhoz hasonlóan követi az embert,
és különösen kedveli a télen is meleg helyeket, például a pékségeket, a növényházakat, a sörgyárakat, a kazánházakat.
A pirregő és a házi tücsök egyaránt
korhadó növénymaradványokkal táplálkozik. A hímek ciripeléssel próbálják
magukhoz csalogatni a nőstényeket.
Szárnyaikon erre a célra módosult
erek találhatók.

Az ezek egymáshoz dörzsölésével keltett
hang a szárny egy lemezes részét rezgésbe
hozva felerősödik.
Őszi estéken, éjszakákon az Andor
utca távolabbi házainak lakásaiba is behallatszott a tücsökzene a nyitott ablakon.

WASS ALBERT

Wass Albert: Őszi dal
A költeményből idézünk két sort.

január 21–február 19.

HOROSZKÓP

KERESZTREJTVÉNY

A számukra kedvező nyári melegben a
lakótelepen sokfelé felszaporodott az állomány. Reggel felé aztán elhallgatnak a
legények, általában csak egy-egy magányos szerenád hallatszik.
Egyszer reggel hat körül az
Andor utcai papírbolt hátsó
oldalánál hallottam egy magányos tücsköt. A fal tövében az aszfalt kétarasznyira felhajlik, kúszik
felfelé a fal mellett. Bálványfák nőnek
ki a résből, és onnan szólt a ciripelés. Egészen közel hajoltam, már szinte fél méterre sem voltam a hangforrástól, mégsem
sikerült megpillantani. Biztosan ő sem
látott engem az aszfaltkéreg fedezékében,
mert különben elhallgatott volna.
A házi tücsköt más – hangosabb – fajokkal együtt terráriumi állatok etetésére is
használják, és állatkereskedésekben is kapható. Nagyképűen azt is mondhatnánk,
hogy gazdasági jelentősége van, de mi az
a ciripelésnek nyári és őszi éjszakákat varázslatossá hangoló hatásához képest?
Morandini Pál

A ginszeng a Koreai-félsziget északi, és
Kína mandzsúriai részének magashegyi vidékeiről származik.

Ginszeng, a csodagyökér

A növény Kelet-Ázsiában rendkívüli
tiszteletnek örvend, egy-egy nagyméretű
gyökér értékes ajándéknak számít. Évezredek óta alkalmazzák különböző bajok
megelőzésére, és betegségek gyógyítására.
A növény magassága a métert is elérheti.
Egyenes szárának színe vöröses, ennek
csúcsán helyezkedik el összetett levélzete. Virágzata ernyős, rózsaszín virágaiból
borsó nagyságú, piros termések fejlődnek.
Legértékesebb része az elágazó gyökérzete,
melynek formája olykor emberalakra emlékeztet. Innen, hogy a kínaiak jensennek,
„embergyökérnek” hívják. (A ginszeng

vagy ginzeng a koreai, az inszam a japán
neve). Két fajtája ismeretes, a kínai és a szibériai ginszeng, utóbbi kevésbé erős.
A ginszeng jótékony hatását egyrészt
az idős, beteg vagy legyengült szervezet
megerősítésében, a teljesítőképesség fokozásában, a kóros fáradtság megszüntetésében, az emlékezet megerősítésében, az életkedv visszahozásában fejti ki. Úgy tartják,
rendszeres fogyasztása meghosszabbítja
az életet, fokozza az étvágyat, a vérkeringés ösztönzésével segíti az emésztést, védi
szerveinket, csökkenti a vérnyomást és a
vércukorszintet. A köztudatban leginkább

afrodiziákumként ismert, mivel normalizálja – egyesek véleménye (vagy reménye)
szerint fokozza – a nemi működést
A ginszenget leginkább teaként fogyaszthatjuk, de kapható tinktúra, pasztilla, kenőcs formájában is. A kúraszerű
alkalmazása többnyire egy hónapon keresztül ajánlott, utána legalább egy hónapos szünetet kell tartani. Erősítő hatása a
kúrát követően másfél hónapig fennáll. A
megfelelő adagot meg kell találni, mert a
túlfogyasztás álmatlanságot és nemkívánatos fokozott nemi izgalmat okozhat.
Bánhídi János

VÍZSZINTES: 1.

Az idézet első sora (R, A,
M, Ü, O). 13. Olasz és libanoni autójel.
14. Pontatlanul vág méretre. 15. Német
filmek befejezése! 16. Népi hangszer. 18.
Ökör lesz belőle. 19. Végtag. 20. Időhatározó szó. 22. Római 501. 23. Mikszáth
Kálmán Miklósa. 25. Hatósági igazolvány. 27. Jelentéktelen, haverok között.
28. Sólyom László. 29. Antimon vegyjele.
31. Német névelő. 32. A történetírás görög
múzsája. 33. Vízválasztó! 34. Hajórész. 36.
Pipafajta. 38. Francia női név. 40. Férfinév. 42. Bentről jelez. 44. Brazil tagállam.
45. Színészi alakítás. 47. Mexikói őslakos.
49. Félig társul! 50. Részben fiatal! 51.
Nagyobb skatulya. 53. Vízzel tisztít. 55.
Űrmérték, röv. 56. Kettőzve: édesség. 57.
Összetételekben forgással való kapcsolatot jelöl. 58. Evőeszköz. 60. Ritka férfinév.
61. Pára egynemű betűi. 62. A két … (Jókai). 64. Lakás része. 66. Gabonanövény.
68. Eszméletét veszti. 70. Öltöny része. 71.
Megpróbáltatás. 73. Zúdít.
FÜGGŐLEGES: 1. Verdi operája. 2. Petőfi
Sándor édesanyja (Mária). 3. Messze hajít. 4. Képző. 5. Női énekhang. 6. Kiváló
erdélyi költőnk (Jenő). 7. Esőn állni. 8. …
Paolo, brazil nagyváros. 9. A középfok jele. 10. Női becenév. 11. A Föld Ura a suméroknál. 12. Dal betűi keverve. 17. Nagy…,
somogyi fürdőváros. 19. Színész, latin eredetű szóval. 21. Hacsaturján keresztneve.
23. Anilin egynemű betűi. 24. Az idézet
második sora (É, Ő, A, A, L). 26. Nyomós
érv! 27. Növény, angolul. 28. Védőoltás.
30. Jó tanács jelzője. 32. Székelyföldi költő,
népmese gyűjtő, unitárius püspök (János).
33. Mester mellett tanul. 35. Olasz filmze-

(1908–1998)

Író, költő, szerkesztő. A két világháború között
jelentős alakja volt
az erdélyi magyar
irodalomnak. Írt
regényeket, elbeszéléseket, meséket, verseket. Irodalmi munkásságának kritikai
feldolgozása ma is folyik. Személyének
megítélését jelentősen befolyásolja, hogy
különböző magas beosztásokban tagja
volt az Erdélyben állomásozó magyar
hadseregnek. Emiatt 1946 tavaszán a
román Néptörvényszék távollétében halálra ítélte „háborús bűnökért”. 1944-től
Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt.
Műveinek terjesztését a rendszerváltás
előtt itthon tiltották, azóta ismét megjelennek, és igen népszerűek.
neszerző (Nino). 37. Könyvet megjelentető. 39. Szelep vége! 41. Asszonynévképző.
43. Karinthy Frigyes szerint az utcán hever. 46. Osztrák kancellár (Viktor). 48.
Arany János balladája. 52. Portéka. 54.
Ábrahám felesége. 57. Afrikai ország. 58.
Görög betű. 59. A mélybe taszít. 60. Hoszszú ideig. 61. Elektromosság. 63. Nőtestvér. 65. Lócsemege. 66. Kerti szerszám. 67.
Alááll páratlan betűi. 69. LTM. 71. Computer tomográf, röv. 72. Tiltószó.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges
24. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: október 25. A
36. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: Még
nyílnak a völgyben a kerti virágok, még
zöldel a nyárfa az ablak előtt. A NYERTES:
Horváth Tibor XI., Fehérvári út. Az október 4-i, 37. szám megfejtését és nyertesét
a következő számban közöljük. A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Mustos finomságok
Balatoni mustos pecsenye
80 dkg sertéscomb, 4 dl
must, 1 sárgarépa, 1 gyökér, 2 zöldpaprika,
2 paradicsom, l kisebb hagyma, 3 szem feketebors, 8 dkg sertészsír, 3 borókabogyó,
2,5 dkg liszt, só. ELKÉSZÍTÉSE: a hagymát
apróra vágjuk, a zöldpaprikát kicsumázzuk, és a paradicsommal együtt nagyobb
kockákra vágjuk, a gyökérféléket pedig
tisztítás után lereszeljük. Egy lábasban a
zsíron körben megpirítjuk a húst, majd
mellédobjuk a hagymát, a paprikát és a reszelt gyökérféléket és néhány percig együtt
pirítjuk. Most jönnek a paradicsomkockák és újabb néhány perces pirítás. Felöntjük a musttal, sózzuk és fedő alatt puhára pároljuk. A húst felszeleteljük, és egy
előmelegített tálra rendezzük. A mártást
HOZZÁVALÓK:

leszűrjük, liszttel megszórjuk, összeforraljuk, és a pecsenyére öntjük. Krokettel,
vagy kapros galuskával tálaljuk.

Mustban párolt marhahús
1 kg marhalábszár, fél liter
must, 2 húsleveskocka, 1 sárgarépa, 1 gyökér, késhegynyi pirospaprika, késhegynyi
frissen őrölt feketebors, 1 dl tejföl, só. ELKÉSZÍTÉSE: A húst 1 liter vízben a leveskockákkal, a gyökérfélékkel és a paprikával, a
borssal, némi sóval puhára főzzük. A megfőtt húst felszeleteljük és egy előmelegített
tálra tesszük. Turmixban összepürésítjük
a gyökérféléket, majd felfőzzük a musttal
és 2 dl húslevessel. Tejföllel finomítjuk,
sózzuk, borsozzuk, és a hússzeletekre öntjük. Tetszőleges körettel tálaljuk.
HOZZÁVALÓK:
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Bemutató a Karinthy Színházban

Az amerikai szerző darabja a különféle nézetet és hitet valló emberek békés
együttélésének lehetőségéről szól, bemutatásának időszerűségéhez – napjaink
megosztott, nyílt és lappangó viszályokkal
terhelt világában – kétség sem férhet.
A történet kiindulópontja szerint a
római katolikus egyház feje New Yorkba
érkezik. Az amerikai metropolisban IV.
Albert pápa a kísérőitől megszabadulva gyanútlanul taxiba száll. A szentatyát
– szerencséjére vagy szerencsétlenségére
– Samuel Leibowitz taxisofőr felismeri, és
külvárosi házához fuvarozza, ahol a spájzba zárja. Aztán a családtagok sorban azzal
a hírrel ékeznek haza, hogy elrabolták a
pápát. A felesége, a fia és a lánya azt nem
sejtik, hogy vendégük, méghozzá igen
magas rangú „vendégük” van.

Germán Fatime kiállítása a megszépült Rét Galériában

Dr. Józsa István, Újbuda MSZP-s
országgyűlési képviselője nyitotta
meg szeptember 29-én az immár
hagyományos Gazdagréti Ősz rendezvénysorozatot, mely három napon
át várta az érdeklődőket a városrész
közösségi házában.

A New York-i páparablás
Joe Bettancourt A New York-i páparablás című keserédes vígjátékának
bemutatójával megkezdődött a népszerű újbudai teátrum, a Karinthy Színház 25., jubileumi évada.
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Samuel Leibowitz – becenéven Smüle
– a pápa életéért különleges váltságdíjat
követel: egy napra legyen világbéke, vagyis
huszonnégy órán keresztül ember embert
ne ölhessen. A „pápa úr” kellemes órákat
tölt el a Leibowitz családban. Kiderül róla,
hogy szereti a kóser kosztot. Szívélyes beszélgetés mellett sakkozik a család rabbi
rokonával. Elrablója lakásában marad, noha egy kardinális felajánlja magát túsznak.
Egy napra megvalósult az „álom.” Az
új nap beköszöntével helyreáll a régi „rend”,
és már az első percekben véres összeütközésekről szólnak a legfrissebb hírek.
IV. Albert pápát Bács Ferenc alakítja.
Smüle Leibowitz szerepét Nádas György,
a feleségét, Sárát Vándor Éva, Irving nevű
fiukat Szente Vajk, lányukat, Mirjamot,
Gál Judit játssza. A rabbi szerepét Vallai
Péter formálja meg, O’Hara kardinálisként Konrád Antal lép színpadra. A darabot Sípos Tamás fordításában, Cseke Péter
átdolgozásában és rendezésében láthatják
a Karinthy Színházban az érdeklődők.

Gazdagréti Ősz 2006

Beszédében a politikus emlékeztetett arra,
hogy a rendezvény a kezdetektől Újbuda
önkormányzata támogatásával valósul
meg, és a szervezők Gazdagrét lakóinak
évről évre gazdagabb és változatosabb
programokat kínálnak.
Az ünnepélyes köszöntő után megnyílt Germán Fatime Zsuzsanna és a vének
című grafikai kiállítása a nyár folyamán
megszépült Rét Galériában. A művésznőről és alkotásairól Várkonyi György grafikusművész beszélt. A nagybetűs Nő intim
mozdulatait, melyeket a tetszeni vágyás során a tükör előtt tesznek, mintegy kimerevítve leplezi le nekünk Fatime – mondotta
a plexilemezre felvitt szép, színes grafikákat elemezve. Szólt korábbi, Legyél te is nő!
címmel megrendezett kiállításról, majd
hozzátette, hogy a művésznő önmagát
figyelő, önmagát kifigurázó és önmagát
leplezetlenül kitáró mostani képei élményt
nyújtanak minden nő számára.
A Gazdagréti Ősz programsorozatában kicsik és nagyok gazdag kulturális
eseményekből válogathattak. Mellettük
nagy sikere volt a Magyar Vöröskereszt
XI. kerületi szervezete kihelyezett egészségmegőrző pultjának. Dózsa Lajosné,
a kerületi szervezet vezetőségi tagja és
Volczelkálné Horváth Tünde védőnő dél-

Pataki Katalin

előtt 11 óráig több mint harminc ember
vérnyomását, vércukor- és koleszterinszintjét mérte meg.
Mint elmondották, akinél valamilyen mérési adat az egészségestől eltérő
értéket mutat, azt megpróbálják élet-

Az elfeledett Herczeg Ferenc

Révész Marianna

Bács Ferenc emlékezetes alakítást nyújt a pápa szerepében

A Borago koncertezett a Fonóban

Orvosság a gonddal,
fáradtsággal teli hangulatra
Nem gyakran fordul elő, hogy a közönség szűnni nem akaró, lelkes tapsa
kísérje egy olyan együttes koncertjét,
amelyiknek még nem jelent meg albuma. Ez történt a Fonóban szeptember
29-én este. A szép számú érdeklődőnek varázslatos, felemelő élményben
volt része.

Révész Marianna

A siker titkos receptje az együttes nevével
kezdődik. A többnyire égszínkéken virágzó borágó a Földközi-tenger mellékéről
származó fűszer-, dísz-, és gyógynövény.
Saláták, szendvicsek, hideg italok ízesítése mellett a népi patika nálunk is régóta
alkalmazza például vese- és hólyagbántalmak kúrálására. Kedvező hatással van
a vér koleszterinszintjére, és nem utolsósorban kitűnő
antidepresszáns.
Egy különleges akusztikus
trió választotta
magának ezt
a muzsikája
gazdagító
minőségét jól
k i fe j e z ő ,
kellemes
hatású
ne-

vet. Tagjai közül Hornai Anita a Megasztár
legutóbbi sorozatának elődöntőjéig jutott,
ahol a zsűri különdíját kapta. A mostani
koncerten ki-ki meggyőződhetett róla:
méltatlanul alulértékelték a teljesítményét.
A bársonyos hangú énekesnő fuvolán és
furulyán is játszik az együttesben. A zongorista Warnusz Zsuzsát az EmilRuleZ!
billentyűseként ismerhetik szélesebb körben az igényes rétegzene kedvelői. Bizják
Gábor kürtművész korábban a Magyar
Szimfonikus Zenekar első kürtöse volt,
majd a Magyar Állami Hangversenyzenekarban szerepelt, de erősítette Ferenczi
György remek harmonikás formációját, a
Herfli Davidsont is.
A Borago esszenciáját a többnyire
Erdélyből származó, saját gyűjtésű népdalok mély érzelemvilága jelenti. A csodálatos folklórkincs attól „borágós” ízű,
hogy az autentikus dallamokat klasszikus zenei, blues, dzsessz és funky motívumokkal fűszerezik. Nem elhanyagolható tény továbbá, hogy
a közönség egyszerre élvezheti
egy énekegyüttes és egy instrumentális zenekar kellemesen
lüktető játékát, ráadásul
üdítően mosolykeltők
a dalok közötti tréfás
átvezető szövegek. A
Borago tehát kifejezetten jó orvosság a
gonddal, fáradtsággal teli hangulatra, a
hallgató lenyűgözően frissítő élménynyel töltődik fel…
A két éve egyre
növekvő népszerűséggel muzsikáló
trió első albumának
megjelenésére novemberig kell várni, de a
koncerteken addig is
izgalmas produkcióval csábítanak mindenkit a népdalok
újrafelfedezésére.
Szamos Márton

Herczeg Ferenc 1863-ban született, bácskai német családban – később a „legnagyobb magyar svábnak” is nevezték. Német volt az anyanyelve, egy dajkától tanult
meg magyarul gyerekkorában, tanulmányait már így folytatta.
Igazi dzsentri volt, aki falta a nőket,
és nem volt tőle idegen a párbajozás sem.
Közvetve ennek köszönheti azt is, hogy
bekerült az irodalom világába. Egy halálos párbajt követően a váci börtönben írta
meg első regényét – és pályázatot nyert. A
XX. század elején a Bizánc című darabbal

D. A.

Germán Fatime a nagybetűs Nő intimitásait mutatja be

A II. világháború előtt Nobel-díjra jelölték

A magyar irodalom méltatlanul elfeledett alakjáról, Herczeg Ferencről
tartott előadást az Éghajlat Könyves
Kávéházban Furkó Zoltán irodalomtörténész egy szeptember végi estén.

módbeli tanácsokkal ellátni, de elsősorban elküldeni a háziorvoshoz, hogy ő is
ellenőrizze a mérési értékeket, és szükség esetén megfelelő terápiát vagy , ha
kell gyógyszeres kezelést írjon elő.

Révész Marianna
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robbant be a színház világába. Számos
sikerdarabot írt, amelyet országszerte a
színházrajongók és a színészek kedvencévé tették. Jászai Mari visszaemlékezéseiben azt írta, szívesen feleségül ment volna
hozzá. Herczeg viszont balul sikerült házasságát követően többet nem adta nősülésre a fejét. Még 1906-ban elvett egy nála
húsz évvel fiatalabb nőt, akit elszeretett a
háziorvosa, sőt személyesen az írótól kérte
meg az asszony kezét. Ő meg odaadta…
Furkó Zoltán kiemelte újságírói munkásságát is: Herczeg egyik alapítója volt az
Új Időknek, amely a kor egyik vezető szellemi műhelyévé nőtte ki magát. Itt jelent
meg például először Mikszáth Kálmán
Beszélő köntöse. A lap egészen 1944-ig
működött. A negyvenes évek nemcsak az
Új Idők, de Herczeg irodalmi jelenlétének

is végét jelentették. Korábbi politikai elkötelezettsége és szerepvállalása (közeli
barátságban volt Tisza Istvánnal is) miatt
a kommunista hatalom számra 1948-ban
egyszerre nemkívánatossá vált, kizárták
az Írószövetségből. Több helyről kapott
olyan jelzéseket, hogy nem kellene tovább
„pusztítania a papírt”, bár az olvasók kitartottak (volna) mellette. Az idős Herczeg
Ferenc azonban visszavonult. Több mint
kilencven évet élt meg, 1954-ben hunyt el.
Az irodalomtörténész úgy tartja, az
egészben az a legtragikusabb, hogy sikerült is az akkori hatalomnak véghez vinnie célját, hiszen ma már alig-alig ismeri
a magyar közönség Herczeg Ferenc nevét.
Pedig ő volt az egyik olyan magyar író,
akit a II. világháború előtt Nobel-díjra jelöltek a Kelet kapuja című könyvéért. (A
másik Tormay Cecil volt A régi házzal.)
Furkó Zoltán leginkább A Hűvösvölgy
című Herczeg-kötetet ajánlotta az érdeklődő olvasóknak, itt-ott felbukkanhat az
antikváriumokban.
Rózsa Melinda

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
 PLASTIC-FANTASTIC-BOMBASTIC 
Ágens (Gyimesi Ági) Plastic-fantastic-bombastic című előadását a Budapesti Őszi Fesztivál keretében mutatják be a MU
Színházban október 14-én és 15-én este
8-kor Gergye Krisztián koreográfiájával. Néhány évvel ezelőtt szakított a
díva szereppel Ágens, hogy zenészekkel és táncosokkal hozzon létre közös
színházi előadásokat saját zenetörténeti
kánonjának legnagyobbjai – Sztravinszkij, Purcell, Sosztakovics, Mozart
– nyomán. Az Ágens-produkciók színpadának gazdag képzőművészeti háttere helyett ezúttal majdnem üres térben
zajlik az előadás. A történet az iróniával
szemlélt Kékszakállú meséje, Bartók nélkül, fordított szereposztásban. Az énekesnő-író-rendező először foglalkozik színpadon a szerelemmel, a szerelemre emlékezés technikáival.
 MONDALA 
Lemezbemutató koncert lesz október 12-én 20 órától a Fonóban: a Mondala együttes Határvidékek balladáit hallgathatják meg az érdeklődők. A 2004 nyarán alakult triót egy
szokatlan ötlet hívta életre: magyar népdalokat ötvözni spanyol és dél-amerikai tradicionális műfajokkal. Így népdalaink kísérőjévé a flamenco, argentin tangó, kolumbiai pasillo,
brazil bossa-nova, portugál fado műfaj elemei szegődnek. A
két alkotóelem külön-külön is teljes értékű, egyesülve pedig
újszerű hangzásvilágot teremtenek.
 TIAGO GUEDES 
Magyarországon ritkaságszámba megy
egy-egy portugál táncművész fellépése.
Az idei Budapesti Őszi Fesztiválra egy
huszonéves ifjú tehetség, Tiago Guedes
érkezik Lisszabonból, mindjárt két produkcióval. Az Um Solo című alkotása
úgy működik, mint egy visszhangos
szoba: Guedes ebben várja és fogadja a nézőt. A játéktérben lévő tárgyak
néma, bűvös csendjét a táncos oldja
fel azzal, hogy rendeltetésüktől eltérően kezdi használni azokat. Különböző
anyagok (Materiais Diversos) című darabjának középpontjában a táncos-koreográfus számára adott nyersanyagok újrafelfedezése áll. A táncműveket egyetlen alkalommal, október
17-én 20 órakor lehet megtekinteni a MU Színházban.

 MONOSZKÓP 
Drégely Imre Monoszkóp, új képek 2006-ból című fotókiállítása október 18-án 19 órakor nyílik meg a MU Színház galériájában. Drégely az Iparművészeti Főiskola fotó és alkalmazott
grafika szakán végzett, 1994-től szabadfoglalkozású fotográfusként dolgozik, 1998-tól az Iparművészeti Vizuális Kommunikáció tanszékén tanít a fotó szakon egyetemi adjunktusként.
Mostani tárlatán legújabb törekvéseit mutatja be: képei sajátos
szisztéma alapján alkotott fotómozaikok, képek a képekben. A
nagyméretű computerprintek digitális fotográfiákból készültek: fotókollázsok, fotómátrixok, fraktálok, melyek apró képek
nagy mennyiségben való egymáshoz rendelésével keletkeztek.
Első látásra monoszkópot, mandalát, labirintust, ornamentikát alkotnak, és csak közelebbről nézve válnak láthatóvá az
egyedi alkotóelemek. A kiállítást multimédiás performence
zárja november 6-án 19 órakor.
 VÁGTÁZÓ CSODASZARVAS 
Tiszteletadás Bartók Bélának a Vágtázó Csodaszarvas lemezbemutató koncertje október 14-én este 8-kor a Fonó koncerttermében. A Grandpierre Attila nevével fémjelzett együttes
előadásában a magyarság és az emberiség történelem előtti,
eddig szinte teljesen ismeretlen zenéiből és az ezekkel szerves egységben született saját
számokból összeállított egységes
zenei anyag szólal
meg óriási tér- és
időívben, több ezer
éves zenéktől a
máig: őserejű, varázslatos hatású népzene mai hangzással. Az
Európa és Ázsia lovas népeinek ősi tánczenéjére kiterjedő több
évtizedes kutatómunka – mely Bartók népzenei felfogásának
jegyében folyt – eredményeinek bemutatása ez a koncert.
 KISVILÁG CSALÁDI DÉLUTÁN 
A Fonó családi programja október 14-én az őszi természet,
valamint a zene és az állatok közelmúltbeli világnapja jegyében telik. 15 órától kezdődően lesz családi természetismereti
vetélkedő, kézműves foglalkozás növényi és állatos motívumokkal, Kolompos családi mulatság, valamint bemutatkozik
a Meseerdő Bábszínház – hivatásos bábszínészek nemrég alakult, kétszemélyes, önálló bábegyüttese – a Süni és a barackok című előadással.
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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!
„Európai-Ház 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
ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítőhálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres, kínál eladó,
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Teljes körű szolgáltatás. Iroda címe: Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu
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.
TÁRSASHÁZ földszintjén lévő kb. 10 m2-es
helyiséget vásárolnék.
Tel.: 06/20/516-5064, 787-3485.
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. KERÜLETBEN, Budai Skála és
Hengermalom út közötti részen keresek kettő szobás, kb. 50 m2-es, gáz- vagy házfűtéses, erkélyes lakást, földszinti, vagy liftes házban. Magánszemély
vagyok, kp. fizetek. Lehet felújításra szoruló is.
Tel.: 06/20/934-6797 vagy 405-5898 este.
XI. KERÜLET zöldövezeti részén keresek 100120 m2-es, lehetőleg 1 szintes, minimum 3 szobás
lakást. 06/70/316-0840, közvetítők kíméljenek!
LAKÁST keresek a kerület zöldövezeti, csendes
részén, másfél vagy 2 szobást, lehetőleg emeletit.
Ingatlanosok ne hívjanak! 06/20/952-1120.
KERESEK a XI. kerületben 2,5–3 szobás, erkélyes lakást! Elsősorban Sasadon vagy kertvárosban. 06/20/486-1222.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

KÜLFÖLDI turistáknak a MOM-park mellett
apartman kiadó. T.: 201-3252 (17.00 után).
AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxus
kivitelű 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.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
ANGOLUL, diplomás, tapasztalt, anyanyelvű
tanártól, XI. kerület. 466-4670.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat.
365-2969. 06/30/523-8631.
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, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.
ANGOLTANÍTÁS, korrepetálás diplomás
nyelvtanártól a XI. kerületben. 06/30/260-6161.
ANGOL, spanyol, olasz, német, francia
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.

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 csőrepedés
keresés, 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, WCk, 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.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Tel.: reggel és este 7-9 között
466-6113 vagy 06/30/212-4693.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén
is. 321-8082, 06/20/334-3437.
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.

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
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TELJES körű lakásfelújítás festéssel, villanyszereléssel, műanyagablak-beépítéssel, korrekt áron,
garanciával. 06/70/522-3957.
PARKETTALERAKÁS, -csiszolás, -lakkozás,
-pácolás, laminált lerakást vállalunk.
06/30/973-6459.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést,
lakástakarítást azonnalra is vállalunk.
226-2527, 06/30/975-0053.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen,
garanciával. Török.
Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
ÁCS-, bádogos-, tetőfedőmunkák kivitelezése
garanciával, lapostető-szigetelés. 06/30/986-5888.
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.
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.
TETŐFEDÉS, bádogozás! Mindenféle tetők
fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák
készítése és javítása alpintechnikával is. Rengeteg
referenciával, garanciával! Csipak Péter
06/30/441-3519.

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.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás.
06/20/414-6003, 309-0418.
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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.
SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televízió, hifi javítása garanciával.
06/30/982-4666, 275-6211.

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.
KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Hétvégén is. Papírdobozokat biztosítunk.
Tel.: 06/20/923-9188.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
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.
BÚTOR- és zongoraszállítás, költöztetés, fuvarvállalás. Gyors, korrekt, olcsó.
Tel.: 06/20/350-9454, 06/26/346-007.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
24 ÓRÁS zárszerelés olcsón, megbízható mérnök. 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy napi takarítást vállal. Telefon: 276-1805.
FÖLDMÉRÉSI munkákat vállalunk (telekfelmérés, épületfeltüntetés) földhivatali átvezetéssel.
420-9652.

RÉGISÉG, KÖNYV
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM vásárol 1945 előtti könyveket, könyvtárat, hagyatékot. T.: 340-8016.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket is magas áron vásárolunk.
T.: 340-3760, 06/30/922-0436.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi u. 5. 317-4757.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
ÖTVENES-HATVANAS évek bútorait, használati- és dísztárgyait készpénzért megvásárolom.
Rédai Ádám magángyűjtő. 06/30/207-1600.
TANÁRI diplomával rendelkező fiatalember
régi bútorokat, tárgyakat vásárol. Rossz állapotú
is érdekel. 06/20/924-4123.

GYÓGYÁSZAT
RENDELÉSI idő kiadó új orvosi rendelőben
(XI., Bartók B. út): gyermekgyógyász, belgyógyász, nőgyógyász, pszichiáter, természetgyógyász jelentkezését várjuk. 06/30/950-3390.
ÉTVÁGYCSÖKKENTÉS fülakupunktúrával és
személyre szóló diétával. Alakformálás masszázszsal, testtekercseléssel. Bejelentkezés:
06/70/245-6210.
GYERMEK- és felnőtt ortopédiai magánrendelés. XI., Bartók B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328,
dr. Kiss Sándor.
BŐRGYÓGYÁSZATI-onkológiai magánrendelés, általános- és gyermekgyógyászat. XI., Bartók
B. út 57. Bejelentkezés: 466-8328. Dr. Bánfalvi
Teodóra.

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).
A BUDAI Sport Általános Iskola (1119 Bikszádi
út 11-15.) azonnali belépéssel kertészt keres.
Tel.: 205-8074.

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.
SZEMÉLYI edzést vállalok: állapotfelmérés,
preventív, egyénre szabott edzésterv alapján életmód-tanácsadás, akár otthonában is.
06/70/220-4400.
BÚTOR, középbarna, elemes, akasztós, polcos,
fiókos, áthidaló, ágyneműtartó stb. eladó. „Farád”
4x2,6 m-es. 386-2532.
LUXUS kivitelű, német minőségű bútoraim
újonnan eladók. Konyhai, szobai, hálószobai
szekrénysor 30 000, tükrös gardrób, fürdőszobai,
előszobai szekrénysor 20 000.
Tel.: 06/20/235-7884.

Ezt a hirdetést
most több
mint
180 000-en
láthatják.
Médiatanácsadás
keretes hirdetésekről:
06/30/9925866

Ezt a hirdetést
most több
mint
180 000-en
láthatják.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:

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

méret (mm)
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
68 x 103
68 x 50
110 x 103
168 x 74
110 x 74
53 x 74

fekete-fehér
68 000
42 000
24 000
83 000
63 000
44 000
23 000

színes
401 000
196 000
126 000
75 000
47 000
29 000
104 000
73 000
52 000
28 000
Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

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

BÉRBEADÓK
Budapest XI., Thán Károly utcában
100-200 m2 alapterületű csarnok helyiségek,
elsődlegesen raktározási célra, irodahelyiségek
igénybevételének lehetőségével.
Információ: Lovas Miklós, telefon: 371-5873.
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A Szabadság hidat (mai nevén) 110
éve, 1896. október 4-én adták át
ünnepélyes keretek között – a millenniumi ünnepségek részeként – az
uralkodó jelenlétében, akiről Ferenc
József hídnak nevezték el.

A legrövidebb, de talán a legszebb budapesti átkelő

HÍREK LAPZÁRTA UTÁN

110 éves a Szabadság híd

FELLEGI ÁDÁM HANGVERSENYE

A hagyomány szerint az utolsó szegecset
maga ő császári és királyi fensége verte
be. Valójában nem vett a kezébe semmilyen szerszámot: a Pesten felállított díszsátorban megnyomott egy gombot, ezzel
beindított egy súlyos kalapácsot a budai

lyaelemeket építettek. Nevezték Fővám
téri hídnak is, mai nevét az 1946-os újbóli
átadáskor kapta. Az idősek emlékezete
szerint egyébként a színe a II. világháború
előtt kék volt, a mostani zöldet a felújításakor kapta, amit azonban napjainkban
a graffitisek
túl egyhangúnak találnak, ahogy
az egyre csak
sz ap oro dó
firkák ezt tanúsítják.
A híd háromnyílású,
konzolta rtós, rácsos
va ssz erkezetű. Hoszs z a 333, 6

hídfőnél. Így került a helyére az utolsó, ezüstből
készült szegecs, amit aztán kiszedtek, és üveglap
alá tettek emlékül, megőrzésre. Ma a híd a Világörökség része.
Építését – az Erzsébet
híddal együtt – 1893-ban
határozták el. 1894 júliusában kezdték el a munkákat, a pillérek és a hídfők 1895 decemberében
készültek el, a vasszerkezet szerelését 1896 augusztusában fejezték be.
A villamosvasúti forgalom 1898-ban indult meg
rajta. 1945. január 16-án
a németek a Dunába robbantották a többi fővárosi
híddal együtt. Az újjáépítése az eredeti tervek A Szabadság híd tervezői a legapróbb részletekre is odafigyeltek
szerint történt, és 1946.
augusztus 20-án adták át a forgalomnak – m – ez a főváros legrövidebb hídja –, a
elsőként az elpusztítottak közül. Nagyobb teljes szélessége a járdákkal együtt 20,10
szabású felújítási munkálatokat 1980-ban m. 4900 tonna acélanyagot építettek bele,
végeztek rajta, ekkor elbontották a teljes ennek a 80%-a máig megmaradt. Tervepályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pá- zője Feketeházy János volt, architektúráját

Nagy Virgil alkotta meg, miként az Erzsébet hídét is. A tervezőkre a pilléreken elhelyezett emléktáblák emlékeztetnek. Átadásakor nagy nemzetközi sikereket aratott, és nem csak a mérnöki munka miatt:
alkotói a hídvámházakkal (az egyik ma
Hídmúzeum), a kovácsoltvas díszekkel és
cirádás öntöttvas elemekkel, a gyönyörű
(még megmaradt eredeti) korlátokkal a
legapróbb részletekre is odafigyeltek.
Az építmény jellegzetességei a kapuzatokat elöl és oldalt díszítő történelmi
magyar címerek, és a kapuzatokon elhelyezkedő ún. turulmadarak. Ez utóbbiak teszik híressé, vagy inkább hírhedtté.
Merthogy előszeretettel másznak fel a
turulokhoz lelkükben, gondolataikban
zavarodott emberek, hogy véget vessenek
életüknek, vagy hogy felhívják magukra a
figyelmet. A Szabadság híd többnyire csak
ilyen esetekkel kerül a hírekbe, no meg

időnként a forgalmi dugók és az állapota
miatti aggodalmak okán.
Ez utóbbi miatt azonban már nem kell
sokáig nyugtalankodni. A Fővárosi Közgyűlés közelmúltbeli határozata szerint a

4-es metró beruházáshoz kapcsolódva teljesen felújítják. Ekkor született döntés arról
is, hogy a villamosforgalom megmarad rajta. A várhatóan két évig tartó munkák teljes
lezárás mellett az eredeti elképzelés szerint
jövő év elején kezdődtek volna. Ám a híd
110. születésnapján bejelentették, a korábban tervezettnél csak hónapokkal később,
várhatóan 2007 augusztusában zárják le. A
rekonstrukció azért csúszik, mert később
kezdik el a Fővám tér átépítését is.
N. N.

Átadáskor a híd egyik toronygombjának aljában a következő okmányt
helyezték el:
„MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország
apostoli király.
A magyar állam ezeréves fennállásának magasztos emlékét ünnepeljük szeretett magyar nemzetünkkel
együtt, a midőn Budapest székesfővárosunknak a Duna folyam által szétválasztott két felét a Szent Gellérthegy déli aljánál összekapcsoló, s Nevünket viselendő e szép és hatalmas
művet, melynek építését az 1893. évi
XIV. törvényczikk alapján 1894-ik év
szeptember havában megkezdetvén,
a vasszerkezet utolsó szögecsének
Általunk most történt elhelyezésével
teljes befejezést nyert, rendeltetésének átadjuk.
Az ezeréves múlt történetéből
merített bizalommal a jövő iránt,
vallásos áhítattal fordulunk az Isteni
Gondviseléshez, vegye továbbra is
oltalmába Házunkat és hű magyar
nemzetünket s óvja minden viszontagságtól e művet, hogy a hozzá fűződő remények megvalósulván, örvendetesen fejlődő székesfővárosunk
további haladásának és felvirágzásának biztos eszközévé váljon.
Kelt Budapest székesfővárosunkban, ezernyolcszázkilencvenhatodik
évi október hó negyedik napján.”

Október 12-én, csütörtökön 18 órakor Fellegi Ádám zongoraművész Mozart hangversenyt ad a Karinthy Frigyes Könyvtárban (Karinthy Frigyes út 11.).
I. KHAMORO FESZTIVÁL

Október 13-án, pénteken 20 órakor rendezik meg az I. Khamoro Fesztivált a Fonó Koncerttermében. Közreműködik a
Parno Graszt, a Szilvásy Gipsy Folk Band,
a Khamoro és a Nomada együttes.
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA FELHÍVÁSA

Budapest Főváros Levéltára (Teve u. 35., tel.: 298-7500) közérdekű felhívást
tesz közzé magániratok gyűjtésére azért,
hogy a forradalom és szabadságharc 50
éves évfordulója kapcsán a családi gyűjteményekből előkerülő, 1956 történetéhez
kapcsolódó dokumentumok ne menjenek
veszendőbe.
A levéltár az évforduló előtt könyv
formátumú (56’ izzó ősze volt) és CD formátumú (Az 1956-os forradalmat követő
megtorlás a budapesti jogszolgáltatási
iratok tükrében) kiadvánnyal, valamint
tudományos konferenciával és kiállítással
szeretne méltóképp tisztelegni.
IRODALMI KÁVÉHÁZ

A Kelenföldi Könyvtár Irodalmi Kávéházában (Etele út 55. I. em.) október 18án 17 órakor Konyha, mazurka címmel
Bächer Iván írásaiból Gyabronka József
olvas fel részleteket. Mazurkákat játszik:
Bächer Iván.
HUMUSZ ELŐADÁS

Október 11-én, szerdán 18 órakor Szilágyi
László kínai útibeszámolója hangzik el arról, hogy mi lesz a magyar PET-palackokból. (HuMuSz Ház, XI., Saru u. 11.).
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Kiállítóterem nyílik az Őrmezei Közösségi Házban október 13-án 15 órakor Heltai
Csaba A kettézárt falu című fotókiállításával. A Kő-Tár-Lat Galériát kiemelkedő
kortárs fotó- és iparművészeti alkotók
különleges atmoszférájú kiállítótermévé
álmodták létrehozói. A terem falát burkoló
szikladarabok a megkövesedett múlt hangulatát idézik, és ebben az intim térben különleges hangsúlyt kapnak majd a jelenünket és jövőnket kutató művészek alkotásai.

