ÚJBUDA

 KELENFÖLD

Újbudai közéleti
krónika – 2006
Milyen év volt 2006? Kicsit roszszabb, mint 2005, de biztosan jobb,
mint 2007 lesz. Az ósdi vicc felmelegítésén évről évre kényszeredetten mosolygunk, mert így illik.
És az illem, ugye, nagyon fontos a
társadalmi életben. Persze azért a
tények is. Így aztán összegyűjtöttük
hat kolumnán, hogy aki az Újbuda
Magazint forgatta, mit tudhatott
meg a főváros legnépesebb kerületének életéről. Terjedelmi korlátok
miatt a sokszínű kulturális életet
és a választásokat szinte alig érintettük. Reméljük, így is tanulságos
beleolvasni!
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Turza Judit

Komor arcok

Gifu világbajnoka

A fiatal menedzser felidézi azokat az időket, amikor a finom
csokoládét rajzoló gyerekek
ismerkedtek a lila tehénnel.

Szurcsik József Munkácsy
Mihály-díjas festőművész a
Bartók 32 Galériában állította
ki szuggesztív alkotásait.

Varga Tamás Hirling Zsolttal
Japánban szerezte a magyar
evezős sport második felnőtt
világbajnoki címét.

interjúnk a 11. oldalon

cikkünk a 13. oldalon

írásunk a 16. oldalon

Szükség van
az Újbudai
Minimumra

Röviddel éjfél után született az év első újbudai babája

Interjú Molnár Gyula polgármesterrel

Az is újdonság itt, Újbudán, hogy ugyanazt a polgármestert újraválasztja a kerület lakossága. A kérdésben bújtatott
kritikát érzek, de nem értek egyet vele.
Nem probléma, hogy később állt össze
a kerületet négy éven keresztül stabilan
vezető csapat. Probléma akkor lett volna,
ha totojázunk, ha nincs bennünk erő és
lendület a folytatáshoz.
De nem erről volt szó. Itt, Újbudán a
választók üzenete 16 év óta egyértelmű
és figyelmeztető: a szoros választási eredmény együttműködési kényszert teremt
a különböző politikai erők között. Ebből
a szempontból a kivétel éppen a 2002-es
választás volt, amikor egy választási koalíció, a szocialisták és a szabad demokraták nyertek, és önmagukban is képesek
voltak a stabil városvezetésre. Minden
más esetben a választási koalíciótól eltérő
vezetés alakult.

Révész Marianna



Most tehát nem szokatlan a helyzet, de nehezebbé vált a folytatás…

Erre utaltam, hogy nem probléma, ami
kialakult, hanem megoldandó feladat.
Demokrataként hadd tegyem hozzá, hogy
az erős helyi ellenzék politikai kontroll is
egyben, ami, ha szakmai vitákat, érvek
egymásnak feszülését eredményezi, csak
jót tehet a kerületnek.

folytatás a 3. oldalon

Uniós metrófinanszírozást tervez a kormány

Csúszós pályán a metró
Gyorsítaná a 4-es metróval kapcsolatos építkezések engedélyezését Budapest vezetése az engedélyeztetési
eljárás megváltoztatásával. A Fővárosi
Önkormányzat metróbiztost nevezett ki a beruházás koordinálására. A
tervek szerint áprilisban kezdődne az
alagutak fúrása, ami több mint fél éves
késés az eredeti időponthoz képest.
Gyorsítani szeretné a 4-es metróhoz kapcsolódó építkezések engedélyezését a
főváros. Azt szeretnék, hogy az elsőfokú
szakhatósági engedélyeket a kerületek helyett a budapesti közigazgatási hivatal, a
másodfokút pedig a kormányzat adja ki.
Újbudán a mélyállomások építését már
nem érinti a módosítás, az állomások felszíni építményének és környékének módosítását viszont igen. A metrómegállók,
valamint a Tétényi úti és Bocskai úti állomások közötti főszellőző és menekülő
műtárgy felszín feletti építményeire, továbbá a forgalomtechnikai és a tömegközlekedési változások megépítésére még
nem születtek meg a végleges tervek, illetve az építési engedélyek, ezért ezeknek az
engedélyezésére hatással lehet a tervezett
változtatás – mondta Kovács Levente kerületi metróbiztos.
Az engedélyeztetés rendszerének
megváltoztatására azonban inkább a pesti

oldal építkezései miatt van szükség, ahol
a kerületekkel több kérdésben sem tudott
még megállapodni a beruházó. Ugyanakkor kérdéses, hogy a tervezett módosítás
gyorsítaná-e az engedélyeztetést: a kerületekkel ugyanis mindenképpen egyeztetni
kell a kerületenként eltérő szabályozási
tervek miatt.
A főpolgármester évnyitó sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy fővárosi
metróbiztost nevezett ki a munkálatok
koordinálására, akinek január végéig intézkedési tervet kell készítenie. Becker
László eddig a Gazdasági Minisztériumban foglalkozott különböző beruházások
uniós finanszírozásával. Információink
szerint azért is Becker Lászlóra esett a választás, mert a kormány módosította eredeti elképzeléseit, és nem hitelből, hanem
uniós forrásból szerzi meg az építkezés
költségének ráeső részét.
Demszky Gábor azt is elmondta,
hogy a metróalagút fúrása az eredeti,
tavaly szeptemberi induláshoz képest
– többszöri halasztás után – 2007 áprilisában kezdődik meg. A főpolgármester
szerint a csúszás ellenére is tartható a
metróépítés első szakaszának eredetileg tervezett 2009-es befejezése, ha meg
tudják változtatni a már említett engedélyezési eljárást.
(gianone)

Dömök Viktória

A választások után a képviselő-testület idejében megalakult, ám a teljes polgármesteri
vezetés hetekkel később állt fel itt, Újbudán.
Ez újdonság volt a korábbiakhoz képest.

A Szent Imre Kórházban 0 óra 30 perckor született a 2007-es év első babája Újbudán. Édesanyja a kínai származású Xu Quing Xia, akivel a nyelvi
nehézségek miatt nem sikerült kapcsolatot teremteni. Őt követte 5 óra 17 perckor Bakos-Sohajda Attila, aki 3550 grammal és 57 cm-rel látta meg
a napvilágot. Napvilágról ugyan szó sem volt, mert ahogy az anyuka, Bakosné Sohajda Ildikó elbeszéléséből megtudom, a zord időjárás miatt
némiképp kalandosan indult a jól végződött szülés. Írásunk a 2. oldalon olvasható.

Tájékoztató bejáráson vettek részt a képviselők a Lágymányosi-öbölben

Politikusok és sirályok
A legutóbbi közgyűlés zárt ülésén
nem kis vihart kavart az önkormányzati üzletrész nagy részének eladása
a Lágymányosi-öböl és a Kopaszi-gát
fejlesztésére létrehozott Öböl XI.
Kft.-ből. A további öbölháborúk elkerülését szolgálandó, karácsony előtt
a képviselők Sass Szilárd kezdeményezésére, Lakos Imre alpolgármester
szervezésében a helyszínen tekinthették meg, hol tart most az öböl-projekt.
A bejárást a kft. ügyvezető igazgatója,
Zala László vezette a hideg ellenére szép
számmal megjelent politikusok számára.
A munka szemmel láthatóan halad:
folyik a parkosítás, hamarosan a padok is
kikerülnek. A faállomány jó részét cserélni kell, már ültettek sok új csemetét is. A
régieken meg számtalan madár tanyázik,
a kft. munkatársai rengeteg madáretetőt
helyeztek ki télire.
Az éttermeknek szánt épületek már
állnak a gáton, januárban birtokba vehetik a bérlők, és áprilisban kinyithatnak. Az
igazgató szerint nem irreális azt gondolni,
hogy egy helyen megél majd 14 vendéglátóhely, hiszen különböző profilúak. Várhatóan a korábban itt működött Aranyhal és
West Balkán is vissza fog térni.
Közöttük már kialakították a játszótér
helyét, és megépült a leendő úszószínpad
nézőtere is a parton. Gondot egyelőre a sirályok okoznak: a kilátóstégeket ellepi az
ürülékük, mert valami oknál fogva a madarak rendkívül jól érzik magukat az emelvényen. A megoldást feltehetően valamiféle
tetőszerkezet megépítése jelenti majd.
Három hónapja a Hengermalom utca
felőli területen álló erőműnek a kft. által

átvett részét is üzemen kívül helyezték, a
múlt század első felében épült ipari létesítmény múzeumként, afféle „csodák palotájaként” fogja várni a látogatókat.
A leendő strandfürdő helyét is megtekinthették már az önkormányzati képviselők, de arról kisebb polémia alakult
ki, hol is fognak majd fürödni az emberek. Medencében vagy a Dunában? A
főváros területén ugyan mindenhol tilos a fürdőzés a folyóban, de Zala László
szerint ez a terület lehet a kivétel, hiszen
a víz tiszta, az áramlat nem hordja ide
a koszt. Igaz, azt is hozzátette, a meder
hirtelen mélyül, emiatt balesetveszélyes lehet a strandolás, és nem biztos,
hogy az ilyen problémákat és a velük

járó felelősséget fel szeretné vállalni a cég.
Az autóforgalmat az egész területről
kitiltják, nyugodt, csendes pihenőövezetet
kívánnak kialakítani. A jobb megközelíthetőség és átjárhatóság érdekében gyalogoshidat emelnek az öböl Hengermalom
utca felőli része és a Kopaszi-gát csücske
között, addig komp köti össze a két partot. Az Öböl XI. Kft. már beszerzett erre
a célra egy korábban a szovjet határőrség,
majd a magyar tűzoltók által használt hajót, olyat, ami a partra is ki tud futni. Más
vízi járművet nem engednek be, a jachtok
az öböl bejáratánál köthetnek ki, viszont a
MAHART menetrendszerinti járata nyáron már a gát végéig fog közlekedni.
Rózsa Melinda
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Év elején az Újbuda szerkesztősége
immár hagyományosan felkéri a kerület vezető politikusait részben számvetésre, de még inkább előretekintő
közös gondolkodásra. Molnár Gyula
polgármesterrel a kerület működéséről, fejlesztésekről, közbiztonságról,
költségvetésről, a mindannyiunkat
leginkább érdeklő kérdésekről beszélgettünk. Mivel a választások éjszakája
óta most először készítettünk interjút
a polgármesterrel, érthető, hogy megkértük, világítsa meg az azóta tapasztalt események hátterét – a maga
szemszögéből.

A képviselők megtekintették az öböl készülő épületeit. Képünkön balról: Kristóf József, Zala
György, Gadácsi Miklós, Jankó István, Szőke Ferenc, Sass Szilárd és Sölch Gellért
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Együttműködés a nehéz körülmények között élők felkutatásában

dóórára az általános igazgatási és tájékoztatás csoportnál személyesen, vagy
telefonon a 372-4577 számon.
SASS SZILÁRD (FIDESZ) képviselő (SasadSashegy) fogadóórája minden hónap
harmadik hétfőjén, legközelebb január
15-én, hétfőn lesz az Érdi úti iskolában
17.30 és 19 óra között.

Egyháziak a Polgármesteri Hivatalban

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.

Molnár Gyula köszöntőjében megemlékezett a múlt év jelentősebb eseményeiről
és szólt a 2007-es év feladatairól is. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat vezetése
továbbra is jó együttműködésre törekszik
az egyházakkal. Ahogy az elmúlt évben,
úgy 2007-ben is igyekeznek biztosítani
egyrészt programokhoz kötődő, másrészt
az épületek felújítását, karbantartását célzó juttatásokat. A kormányzati politika
megszorító intézkedéseire utalva elmondta, hogy Újbudát sem kerüli el ezek hatása,
emiatt lesznek olyan társadalmi csoportok, amelyek nehezebb körülmények közé
kerülnek, ezért az önkormányzat célja a
jelenlegi támogatási rendszer bővítése. Az
egyedülálló nyugdíjasoknál a lakhatás és
a szükséges gyógyszerek költségei tekintetében szeretnének segíteni. A nagycsaládosok esetében az iskoláztatás pénzügyi terheit próbálják meg enyhíteni. Hozzátette,
fontosnak tartja, hogy a támogatások minél szélesebb rászorulói körhöz jussnak el,
hogy azokon is tudjanak segíteni, akik eddig semmilyen támogatási formában nem
részesültek. Ugyanakkor lényeges célként
fogalmazta meg bizonyos csoportok túltámogatásának megszüntetését. A rászo-

rulók megkeresésében a polgármester az
egyházi vezetők segítségét kérte, hiszen a
nehéz körülmények között, magányosan
élők sok esetben nem is tudják, hogyan,
hol igényelhetnek támogatást helyzetük
megkönnyítése érdekében.
Az előttünk álló év feladatairól Molnár Gyula elmondta, hogy a támogatási
rendszer bővítésén túl a legfontosabbnak
a közbiztonság javítását tartja, továbbá a
közterületek rendjének biztosítását önál-

ló közterület-felügyelet létrehozásával, a
metróépítkezéssel összefüggő kellemetlenségek minimalizálását, valamint a
kulturális élet szolid racionalizálását, a
közösségi házaktól némileg eltérő, más
típusú kulturális hálózat kialakításával.
Az ünnepségen 90-ik születésnapját
köszöntve megemlékeztek Placid atyáról,
a kerület díszpolgáráról, aki betegsége miatt nem tudott megjelenni.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását január 9-én, kedden 14.30 órakor tartja a Mérnök utca
40-ben. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét,
kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani
ismereteiket.
A FIDESZ PROGRAMJAI

Módosul az éjszakai busz-menetrend
A járatok zöme 3-4 perccel megy később,
mint eddig, de ettől jelentősebb eltérések
is vannak. Térségünkben a budaörsi 940es az eddigiek szerint jár továbbra is, míg
a törökbálinti 972-es indulásai 6, illetve
5 perccel későbbre kerültek. A 906-os és
a 973-as a metróépítés miatt továbbra is
terelő útvonalon közlekedik, de a két járat
között könnyebb lesz az átszállás, mert a
Móricz Zsigmond körtéren a Nagytétény
felé menő 973-as bevárja a Moszkva tér felől a nagy körúton át jövő 906-ost.
A 941-es autóbusz az eddigiekhez képest 15 perccel korábban indul a Móricz
Zsigmond körtérről: 0.15 és 2.15-kor (a

0.30 és a 2.30 helyett), és természetesen
minden megállóhelyet ennyivel korábban
érint, de Budatétény, Campona végállomás felől maradnak a régi indulási idők.
A 908-as autóbusz a Móricz Zsigmond
körtérről az eddigi 23.00-ás első indulás helyett csak 0.06-kor megy először, a
0.36-kor induló járat Gazdagrét érintésével csak a Döbrentei térig közlekedik,
ahol szinte azonnal megy tovább 907-es
a Belváros – Zugló irányába. A körtértől 1.06, 2.06, 3.06 és 4.06-kor már végig,
Cinkotáig mennek a buszok. Gazdagrétről
Cinkotára az első 908-as viszont továbbra
is 23.19-kor indul, amihez a körtérről az
utolsó gyors 153-as csatlakozik. Éppen
ezért 22.40 után még 23.00-kor is indul
egy gyors 153-as a Móricz Zsigmond körtér felől. Szintén hosszabb üzemidőben jár
a 3-as autóbusz, a Móricz Zsigmond kör-

térről 23.00 órás indulást követően 23.15kor is megy még egy járat, míg az 53-as
autóbusz utolsó járata 23.10 helyett 23.23kor indul Farkasrét felé.
Elkészült a Petőfi híd budai hídfőjénél a
villamosmegálló és az attól délre elterülő egyetemi negyed között a jelzőlámpával védett felszíni gyalogátkelőhely.
Ezzel a 4-es és 6-os villamos vonalán – a
Margit hídi két megállóhely kivételével
– valamennyi peront el lehet érni aluljáró
nélkül is. A BKV Zrt. hosszabb távon a
tömegközlekedés akadálymentesítését
szeretné megoldani, ennek alapjait a gerincvonalak adják. Ezek a nagykörúti
villamosvonal, a 7-es 73-as autóbuszok
útvonala, és az észak-déli 42-es – 86-os
és 3-as autóbuszvonal.

Kertész István

MUNKAREND

Hat hosszú
hétvége 2007-ben

IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODA

Dömök Viktória

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
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

országgyűlési
képviselő (16. választókerület) 2007ben mindenhónap második és utolsó
csütörtökén 17-től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában
(Mérnök u. 40.) Az első fogadóóra január 11-én, csütörtökön lesz.
DEÁK ANDRÁS (KDNP), Szentimreváros
képviselője minden hónap első keddjén 15-17 óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf (06/20/2618836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester.
Képviselői fogadóóra: Minden hónap
első hétfőjén 17–19 óráig a Gárdonyi
Géza Általános Iskolában (Bartók
Béla út 27.). Alpolgármesteri fogadóóra: minden hó második hétfőjén 15–
17 óráig a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u.
5.) III. emelet 304-es tárgyalójában.
Bejelentkezés az alpolgármesteri fogaMOLNÁR GYULA (MSZP)

Attila ás Dorka ugyanazon a napon ünnepelhetnek

Újévi babák a Szent Imrében
Folytatás az első oldalról
A hatalmas köd miatt ugyanis orvosa, dr.
Kocsis Éva nehezen tudta megközelíteni a
kórházat, a kis Attila pedig kellőképpen
türelmetlen volt… Így aztán a választott
szülésznő, Tóth Irén, és az ügyeletes orvos, dr. Balogh Tibor, majd az időközben
megérkező doktornő „kooprodukcióban”
segítették világra a kisfiút. Apás szülésről
lévén szó, igazságtalan lenne megfeledkeznünk a büszke apukáról is, akinek a
jelenléte ugyancsak biztonságot sugárzott
a nehéz és fájdalmas pillanatokban.
Ildikó elmesélte, hogy Attila születésével immáron hagyománnyá vált a családban az elsejei születésnap, ugyanis nővére,
Dorka 2005-ben ugyancsak ezen a napon
érkezett a családba. Arra a kérdésre, hogy
a kislány örül-e a „kistesónak”, a kedves és
közvetlen Ildikó elbizonytalanodik.

Az MSZP ingyenes jogi, valamint adótanácsadó szolgálata a megszokott első
szerda helyett csak január hónapban
10-én, szerdán 17 órától áll az érdeklődők rendelkezésére a Mérnök utca 40.
alatti székházában.

Garamszegi Erika

Hosszabb üzemidő a nappali járatokon, jobb átszállási kapcsolatok éjjel

A BKV Zrt. a jobb átszállási kapcsolatok kialakítása miatt január 12-től kis
mértékben módosítja az éjszakai autóbuszok menetrendjét.

MSZP JOGSEGÉLY

Dömök Viktória

Adventi hangulatú, kötetlen beszélgetésen látta vendégül december 20-án
Molnár Gyula polgármester, Fodor
Vince alpolgármester és Tóthné Vécsei
Éva civil és egyházügyi tanácsnok a
kerületi egyházak vezetőit a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

– Nehéz lesz megbarátkoznia a gondolattal, hogy többé már nem „egyke”, és
neki is mindenen osztoznia kell. Biztosan
ő is épp akkor követeli majd meg magának a figyelmet, amikor a kicsivel foglalatoskodom, pedig az utolsó hetekben sokat
beszélgettünk vele „öcsisajtról”, ahogy a
kis Attilát becézzük – jegyzi meg mosolyogva.
Igyekszem „megnyugtatni”, hogy
egészen biztosan így lesz…
Búcsúzóul elárulja, hogy nagyon jól
érzi ugyan magát a kényelmes, egyágyas
szobában, de már alig várja, hogy hazavihessék a kis Attilát budafoki családi
házukba. Mi mást kívánhatnánk, mint
egészséget és boldogságot az egész családnak, és teljék nagyon sok örömük az
apróságokban!

Szalay Judit

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
tájékoztatása szerint munkanap-áthelyezések miatt hat hosszú hétvége lesz 2007ben. A munkarend március 15., május 1.,
október 23., november 1., karácsony, valamint szilveszter idején tér el a szokásostól.
Márciusban 10-én, szombaton dolgozzák le a munkavállalók a 16-i, pénteki pihenőt, míg a május 1. előtti hétfőt április 21én, szombaton. Az október 23-a előtti hétfő
helyett az október 20-i szombat, míg a november 1-je utáni péntek helyett az október
27-i szombat lesz munkanap. Karácsonykor
a december 24-i hétfő helyett a szombatra
eső 22-e munkanap. A hétfőre eső szilveszter pihenőnap, ugyanakkor helyette 29-én,
szombaton kell majd dolgozni.
A naptár szerinti munkarendtől való
eltéréssel járó 2007. évi munkaszüneti napok körüli munkarend táblázatban:

Január 17-én, szerdán 18 órakor
Irodalmi est. Vendég Szakonyi Károly
Kossuth-díjas író. Bemutatásra kerül
a Szeretők című monodráma Incze
Ildikó színművésznő előadásában.
Január 24-én, szerdán 18 órakor
Közéleti est A média és a közszereplés
címmel. Vendég: Németh Erzsébet szociológus, aki bemutatja Közszereplés
című könyvét. Házigazda: dr. Kupper
András országgyűlési képviselő, a
Fidesz XI. kerületi frakcióvezetője.
Budai Klub-Galéria: Petrás Mária kerámia-szobrászművész kiállítása.
Állandó programok: Minden kedden
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart dr. Oláh András Sándor ügyvéd;
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaügyi tanácsadás; minden
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás; minden hétfőn és szerdán angol
kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–10 óráig); Gyere Nagyi Klub minden hónap
első csütörtökén 10 órától.
Szolgáltatások: ingyenes Internet,
becsületkasszával működő kávézó,
konzervatív hetilapok, a Demokrata
újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
A programokról bővebb információ
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972es számon kapható. A helyszín: XI.,
Budafoki út 9-11. Nyitva tartás: hétfőcsütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (XI. Bartók Béla út 61.) minden
hétköznap 15 és 19 óra között várja az
érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi
szervezete minden héten kedden 18 és
20 óra között fogadóórát tart az MDF
kerületi irodájában.
Az IDF helyi szervezete magyar nyelvű térképeket és földrajzi, történelmi
atlaszokat gyűjt, melyeket Kárpátaljai
iskoláknak szán. Adományaikat a
Bartók Béla úti irodába várják minden
hétköznap 15 és 19 óra között.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra
között ingyenes jogi tanácsadást tart a
pártszékházban.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

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

MÁRCIUS 10.

szombat

munkanap

MÁRCIUS 16.

péntek

pihenőnap

ÁPRILIS 21.

szombat

munkanap

ÁPRILIS 30.

hétfő

pihenőnap

OKTÓBER 20.

szombat

munkanap

A Közös Képviselők Klubja legközelebbi összejövetele január 15-én, hétfőn
16 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal
(Zsombolyai utca 5.) földszinti nagytermében. Napirenden: Tájékoztató
Újbuda Önkormányzatának 2006.
évi feladatainak teljesítéséről, a
megvalósult beruházásokról és a
2007. évi kerületfejlesztési tervekről.
Vendég Molnár Gyula polgármester.
Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttatni Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal lakásgazdálkodási osztályára, (1115 Budapest,
Bogyó utca 8.).

OKTÓBER 22.

hétfő

pihenőnap

ÚJ BUSZSÁVOK A KERÜLETBEN

OKTÓBER 27.

szombat

munkanap

NOVEMBER 2.

péntek

pihenőnap

DECEMBER 22.

szombat

munkanap

DECEMBER 24.

hétfő

pihenőnap

DECEMBER 29.

szombat

munkanap

DECEMBER 31.

hétfő

pihenőnap

Január eleje óta a Bartók Béla úton befelé a Tétényi úttól az Ulászló utcáig a
villamossínen közlekednek a buszok,
ugyanakkor az Ulászló utcánál új jelzőlámpa is működik. A budaörsi úton
a BAH csomóponti felüljáró mellett
a Muskotály közig, a Balatoni úton a
Menyecske utcától a Boldizsár utcáig
jelöltek ki új buszsávokat.
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Interjú Molnár Gyula polgármesterrel a választások üzenetéről, a fejlesztésekről, a hatékonyságról és az Újbuda SE megalakulásáról

Meg kell, hogy szülessen az
Újbudai Minimum-megállapodás


Polgármester úr, most bátorítja az ellenzékét?

A választásokon mindig vannak győztesek és kisebb-nagyobb mértékben vesztesek. Úgy gondolom, hogy ki-ki fogalmazza meg a maga céljait, érdekeit. Ezek alapján alakítsuk ki az Újbudai Minimumot,
azt, amiben egyetértünk. Ezek a közös,
megoldandó feladatok. A politikai vitákat
szűkítsük le az ezen kívül eső területekre.
Meggyőződésem, hogy aki csak nemeket
tud mondani, és azokat a fogódzókat keresi, amelyekre hivatkozva nem támogat
semmilyen ügyet, nem lehet sikeres politikus. Tudni kell igeneket mondani.


Mi Újbudáról beszélünk, de a fővárosban és az
országban is élünk. A tapasztalataink valószínűleg hasonlóak...

Nem akarom a nagypolitika felé terelni a
beszélgetést, ám az kétségtelen, hogy azzal
a politikai stílussal, amit a két nagy párt
felmutat, nem lehet az ország dolgait megoldani. És biztos, hogy Újbudáét sem. Új
politikai stílusra van szükség. Miért ne mutathatna a mi kerületünk példát az újbudai
minimum gyakorlatával? Ha visszanézünk
a hazai 2006-os nagypolitikai életre, különösen érzékelhető, hogy mi itt helyben politikai gesztusokat tettünk az ellenzéknek.
A választói akaratot, a szoros eredményt
érvényesítettük a bizottsági elnökök és a
tanácsnokok számában, ahol fele-fele az
arány, míg a bizottságokban egy fős többséget élvezünk. Persze a gesztusokat észre
kell venni, és viszonozni is illik. Ez utóbbi
esetben készek vagyunk további kompromisszumokra is a kerület érdekében.


Ne menjünk el egy korábbi félmondata mellett, hogy újraválasztott polgármester. Ez ad
némi önbizalmat a folytatáshoz?

Nekem a győzelem azt jelenti, hogy a választók többsége sikeresnek ítélte Újbuda
és vezetése előző négyévi közös teljesítményét. Azt üzenték, hogy folytassam a
munkámat, csak még jobban. Az alapvetést én is jónak ítélem. Örülök, hogy sikerült új fejlődési pályára állítani Újbudát.
Ehhez alapvetően hozzájárult, hogy míg
korábban a költségvetés 90 százaléka
ment el a működési feladatokra, és csak 10
százalék maradt fejlesztésre, addig ezt az
arányt évről évre javítva megközelítettük
a 75-25-ös arányt. Jó érzéssel gondolok
arra, hogy az itt élő 142 ezer ember viszszaigazolja, hogy szükség van a közösségteremtő szándékunkra, s jó gondolat és
döntés volt az Újbuda név felvétele.


Ezekkel tehát elégedett! Továbbra is ugyanezek lesznek a fő hangsúlyok a munkájában?

Nem lehet szolgaian lemásolni az előző
ciklus sikereit. Változik az élet, a körülmények. Természetesen folytatjuk a kerület erőteljes fejlesztését, ám kevesebb
közpénzből, több magántőke bevonásával. A biztonságosabb, élhetőbb kerület
koncepciója is kiemelt cél: itt konkrétan
a közterületek rendjére, az utak, parkok,
játszóterek állapotára gondolok. Új feladatunk, hogy az elkerülhetetlenné vált kormányzati reformok hatását városrészünk
lehetőségei szerint kompenzáljuk. Ezt a
három fő célunkat – és a számos többit
– úgy kell megvalósítanunk, hogy jelenleg
is mintegy kétmilliárd forintos rés mutatkozik a városrész költségvetésében.


Ennek fényében bíztatás vagy felelősségáthárítás a nyílt költségvetés-készítés meghirdetése az Ön részéről? Egyáltalán, mit jelent az,
hogy „nyílt költségvetés”?

Azt ajánlottam fel az összes képviselőnek,
tehát az ellenzéknek is, hogy az eddigi
gyakorlattól eltérően már menet közben
minden részadathoz hozzájuthatnak, felelősen átgondolhatják a teendőket, javaslatokat tehetnek, befolyásolhatják a költségvetés alakulását. Hasonló a civil szférával
kapcsolatos elképzelésem is: minél több
felelősen gondolkodó személyt, szervezetet bevonni a döntés-előkészítésbe. Ez lenne az Újbudai Civil Parlament. A végrehajtás felelőssége természetesen az enyém
és a kerületet vezető koalícióé.


A gondolkodás egyik kikerülhetetlen célpontja az előbb említett kétmilliárdos rés lehet. Ez
a rés évek óta nem tágul, de nem is szűkül.
Meddig mehet ez így?

A költségvetésünket ismerő újbudaiak
tudják, hogy a minden önkormányzat
számára kötelező feladatok ellátására most
nagyjából 15 milliárd forint állami kvótát
kapunk. A feladat ellátása viszont 17 milliárd forintunkba kerül. Az összeg évről évre változik, de a hiány nem. A költségvetés
készítésekor csak az lehet a célunk, hogy
az önkormányzati munka valamennyi
területét hatékonyabbá tegyük. Ennek érdekében áttekintjük minden tevékenységünket, beleértve a kötelező és az önként
vállalt feladatainkat, és levonjuk a szükséges következtetéseket.


Térjünk vissza a fő célokhoz. A három kiemeltet már említette korábban. Vegyük számba a
többieket is. Kezdjük a közlekedéssel.

Az előttünk álló négy esztendő a metróépítéssel kapcsolatos feszültségektől lesz
terhes. Hiába tudjuk, hogy elkészülte után
a 4-es metró elsőszámú haszonélvezője
Újbuda lakossága lesz, ez még távolinak
tűnik. Ugyanakkor napról napra több
nyűgét kell elviselnünk az építkezésnek
már a fúrás megkezdése előtt is. Ezért el
kell érnünk, hogy a felszíni munkálatokat
minél gyorsabban és minél kisebb környezetterheléssel végezzék el. Számomra a legfontosabb a metró-ügyben az, hogy végre
kimondhassuk: a végállomás neve Virágpiac. Hadd nyomatékosítsam: a végállomás nem lehet az Etele tér! A metróépítés
közben is folytatjuk a kétnapos kátyúzási
programunkat, vagyis azt a vállalásunkat
fenntartjuk, hogy a szakembereink, vagy a
lakosság által például a zöld számon jelzett
úthibákat 48 órán belül elkezdjük kijavítani. A kerékpárút-hálózatunkat is fejlesztjük – ennek érdekében egyeztettünk a
bringásokkal is –, és az általuk is támogatott változatot valósítjuk meg.


A közbiztonság minden felmérés és fórum
tanúsága szerint legalább annyira érdekli az
embereket, mint a közlekedés.

Teljesen érthető, hogy biztonságban
szeretnénk élni szeretteinkkel együtt.
Ennek két hatásos eszközét ismerjük: a
látható, érzékelhető rendőri jelenlétet, és
a térfigyelő rendszert. Azt szeretném, ha
Újbuda minden városrészében vagy a lakótelepi rendőrség vagy a továbbfejlesztett
térfigyelő rendszer működne. Személy
szerint én sokat várok az önálló közterület-felügyelet, ha úgy tetszik, az „újbudai
rendőrség” felállításától. Legalább megháromszorozzuk a jelenleg nálunk hasonló
feladattal megbízott fővárosi felügyelők
számát. A feladatuk pedig valóban csak
hasonló lesz, mert nem azt a célt tűzzük
ki eléjük, hogy egzecíroztassák a tilosban
parkolókat, hanem azt, hogy az egész kerület rendjére ügyeljenek. Ne kerülje el a
figyelmüket a központban az erőszakos
koldulás, a külső részeken az illegális szemétlerakás, de az engedély nélküli építkezések, útfelbontások sem. Magyarul:
vigyázzak a kerületünk rendjére.


Akkor ők megfordulnak majd megszépült, de
időnként már el-elhanyagolt, sokszor szándékosan megrongált parkjainkban is…

Természetesen rájuk is számítunk meglévő értékeink védelme érdekében – ahogy
a lakosság segítségére is –, de lépést is
váltunk: új minőséget hirdetünk meg a
parkfenntartásban és parképítésben. Ennek első példája a Bikás park lesz. Tanulmányoztam a főváros más kerületeinek
parképítési tapasztalatait, és azt láttam,
hogy a mezőny jobbik részéhez tartozunk, ám néhány kerület kétszer annyit
költ parkjaira négyzetméterre vetítve,
mint mi. Ez adott bátorítást, hogy találjunk még több forrást mi is zöldfelületeink óvására, megújítására.


Parkjainkat nagyobbrészt lakótelepek övezik.
Az ott élők számíthatnak-e a panelprogram
folytatására?

Kevesen hittek benne, hogy ennyire népszerű lesz a panelprogram. Azt hiszem,
nem csak én látom úgy, hogy az épületek
fizikai megújulása a panelben lakók lelki
megújulását is eredményezte. Örömmel
mondhatom, hogy az első szakaszban jelentkezők igényeit teljes mértékben kielégítettük. A látványos sikeren felbátorodó
újabb jelentkezők pályázatainak pillanatnyilag harmadát tudjuk pozitívan fogadni. Keressük a módozatokat, a forrásokat,

Révész Marianna

Folytatás az első oldalról

beleértve az esetleges hitelt is, hogy minél
több pályázatban tudjunk részt venni.


Az eddig említett célok, megoldások többnyire jól beváltak, sikeresek. Nyilván új kihívásokkal is találkozik az önkormányzat?

Három ilyen új feladatot emelek ki a többi
közül: a lakhatási-, a gyógyszer- és az iskoláztatási támogatást. Például a távfűtéses
lakásban élő hátrányos helyzetű családok
hiába tudják, hogy megemelkedett a fűtési
díj, nincs módjukban korlátozni a fogyasztásukat. A gyógyszertámogatás szerintem
ennek az évnek az egyik legfontosabb
feladata lesz, az oktatás pedig különösen
tanévkezdéskor a szegényebb családokat
szinte megoldhatatlan helyzet elé állítja.
Ez a három támogatási forma is új, de a
hozzájuk kapcsolódó módszer is az lesz.
Felkértem az egyházakat, hogy monitoring-rendszerükkel segítsenek ki bennünket: a hivatal jelzőrendszere nem egészen
alkalmas arra, hogy minden rászorulót
megtaláljunk. Ugyanerre szeretném felkérni a szociális területen működő civil
szervezeteket is. Vannak például olyanok,

akik emberi tartásuk miatt nem jelzik szorult helyzetüket. Együtt, közösen tudnunk
kell, hogyan él a 26 ezer nyugdíjasunk,
hogy valóban 10 ezer rászoruló van-e, akit
rendszeresen segélyezünk, vagy több?


Mi a helyzet a kerület oktatási és kulturális
életével?

Két olyan területről van szó, amely eddig
is jól működött. A fejlesztés és a hatékonyságnövelés mindkét területet egyszerre
fogja jellemezni. Itt is áttekintjük a kötelező és az önként vállalt feladatainkat, ezeket szétválasztjuk. Ez néhány intézményt
érinteni fog. A kultúrában lépést és szemléletet váltunk: nem a helyszínt, hanem a
valódi értékeket támogatjuk. Erősítjük az
alakuló Gellért tér – Móricz Zsigmond
körtér – Kosztolányi Dezső tér kulturális tengelyt. Ennek középpontjában van
a Hadik Kávéház, amelynek új bérlőjével
január 3-án, szerdán állapodtunk meg.
Ősszel valószínűleg már kávézhatunk
benne. Addigra átépül, megújul. Mellette
szeretnénk a Gárdonyi-szobor környékét egybekapcsolni a B32 intézményével,

amolyan forgalommentes, kiülős, csevegős teret létrehozva. Az oktatást tekintve
nálunk is óraszám és osztálylétszámemelések lesznek, ahol erre szükség lesz.
Szeretnénk a kerület iskoláit városrészenként kiegyensúlyozottan megerősíteni.
A cél itt is a hatékonyabb működtetés.
A játszótér-programunkhoz hasonlón
meghirdetjük az iskolai sportudvarok és
tornatermek felújítását. A felmérésnél tartunk, négy év alatt tervezzük valamenynyit korszerűsíteni, felújítani.


Ez már sport, de hogyan alakul a kerület egészének a sportélete?

A legnagyobb változtatást talán itt tervezzük. Eddig is a költségvetésünk egy százalékát – most nagyjából 250 millió forintot – fordítottuk a tömeg- és az élsport
támogatására, de elaprózottan. Most
létrehozzuk az Újbuda SE-t, amely ebből
az összegből szerepet vállalhat az élsportban, és élesztője lehet a tömegsportnak
is. A műfüves pálya és környezete erre jó
helyszínnek ígérkezik.
Halász Lajos
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KÖZÉLETI
KRÓNIKA

A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát januárban kezdték átépíteni, március 6-án pedig már fel is avatták

bevezették a reformétkeztetést a kerületi fenntartású iskolákban és óvodákban, összesen mintegy félszáz intézményben. Korszerű technológiával,
egészséges alapanyagokból készült
ételeket, több zöldséget és gyümölcsöt,
csapvíz helyett ásványvizet szolgálnak
fel az év elejétől a gyerekeknek. A 155
milliós pluszköltséget az önkormányzat vállalta magára.
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ Az év első jelentős

kerületi közéleti eseménye a Gellért
Szállóban megtartott újévi fogadás
volt, melyen Molnár Gyula a városrész közéletének jeles képviselőit látta
vendégül. A január 6-i összejövetelen
a polgármester üdvözlő beszédében
megköszönte az üzletembereknek,
hogy Újbudán működtetik vállalkozásukat, munkát adnak, és itt fizetnek
adót, az egyház képviselőinek, hogy
hitüket kisugározva bátorítják az embereket, a politikusoknak pedig a vállalható közös célokról beszélt, melyekért pártállástól függetlenül érdemes
dolgozni a választások évében is.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Január 2-án meg-

kezdődött a Polgármesteri Hivatal
régi, Bocskai úti épületében a földszint
átépítése a korábbinál háromszor nagyobb alapterületű ügyfélszolgálat kialakítása céljából.

100 ÉV Rosta Miklósné kerületi lakos

1906. január 10-én született. Századik
születésnapja alkalmából az önkormányzat nevében Bács Márton alpolgármester köszöntötte virágcsokorral
és ajándékcsomaggal.
ÖKUMENIZMUS A világ keresztény/

keresztyén egyházai, gyülekezetei hagyományosan január második felében
ökumenikus imahetet tartanak. A
programban január 15–21. között az
újbudai felekezetek is részt vettek; az
országos ünnepség záró eseményének
a helyszíne a lágymányosi Magyar
Szentek Temploma volt.
DÍJKIOSZTÓ A Pro Cultura XI. kerü-

letért díjkiosztó ünnepségét január
24-én tartották meg a Tranzitban. A
két kitüntetett: Trokán Péter Jászai
Mari-díjas színművész, újbudai lakos
és Szilágyi Balázs, az Újbuda Baráti
Kör Egyesület ügyvezetője, aki évtizedek óta egyik fő szervezője kerületünk
művészeti és kulturális életének.

UTCANEVEK A megkezdődött közmű-

vesítés eredményeként 14 új utcát jelöltek ki Madárhegyen, melyek neveit
január elején tették közzé.

LÁTOGATÁS Gyurcsány Ferenc mi-

niszterelnök és Baja Ferenc kormánymegbízott január 12-én látogatást
tett a Fehérvári úti Kormányzati
Ügyféltájékoztató Központban, melynek feladata az állampolgárok és a vállalkozások hatékony informálása.

2006

ZENEISKOLA Ünnepi koncert kereté-

ben adták át január 11-én a Weiner
Leó Zeneiskola hangszigetelt nagytermét. Az átépítés eredményeként
az iskola tanulói nem zavarják többé
a környékbeliek nyugalmát a sokszor
késő estig tartó gyakorlásukkal. A
beruházás a kerületi önkormányzat
támogatásával valósult meg.

önkormányzati képviselőjük, Fodor
Vince tiltakozása ellenére február elején megkezdték a Gellért-hegyi Vincellérház bontását; ezzel – hivatalos
engedéllyel ugyan – egy helytörténeti
jelentőségű épület semmisült meg.
SEBESSÉGKIJELZŐK Három mobil

sebességkijelző készüléket adott át
február 2-án Molnár Gyula polgármester. A berendezések felállításával a
közlekedési morál javítása volt az önkormányzat célja.

Reformétkeztetést vezettek be a kerületi
óvodákban és az iskolákban is

HADIK Diplomáciai jelentőségű kiál-

lítás nyílt január 23-án a Hadik Galériában Switch címmel, az Újbuda
Baráti Kör közreműködésével. Dr.
Józsa István országgyűlési képviselő
köszöntőjében hangsúlyozta, húsz év
után először mutatkozhattak be szerb
képzőművészek Magyarországon.

FEBRUÁR
OSZTÁLYNAPLÓ Elektronikus osztály-

naplót vezettek be a Bikszádi úti Budai Sport Általános Iskolában fővárosi
szinten is egyedülálló kezdeményezésként.

FARSANG Február 25-én vidám, télbú-

csúztató, jelmezes farsangi felvonulást
és bált tartottak az Albertfalvi Közösségi Házban.

EMLÉKKARD 10. alkalommal adták át

a Balassi emlékkardot Bálint napján,
február 14-én a Gellért szállóban. Ezúttal két költő, Csoóri Sándor és a lengyel Lucie Szymanovszka részesült az
elismerésben.
TENISZVERSENY Jótékony célú, Valen-

tin-napi páros teniszversenyt tartottak a feneketlen-tavi teniszpályán jeles
közéleti személyiségek, politikusok,
újságírók, menedzserek, színészek és
sportolók részvételével.

TEREMFOCI Ezüstérmes lett a serdülő

női lágymányosi teremfocicsapat a
Lágymányosi kupáért folytatott küzdelemben, melyet a helyi futballklub
rendezett meg Budafokon.

UJBUDA.HU Március elejétől az újbudai

zöld szám mellett az interneten is be
lehet jelenteni a kátyúkat, a roncsautókat és az egyéb közterületi
problémákat.

Napokat március 2–3-án rendezték
meg Tradíciók és új utak címmel több
kerületi helyszínen a Pedagógiai Szolgáltató Központ szervezésében.

pusa, az Újbudán lakó Grosics Gyula
február 4-én ünnepelte 80. születésnapját. Ez alkalomból a Budai Sport
Általános Iskola küldöttsége és kerületi közéleti személyiségek is köszöntötték a lakásán.

A kerület három pontján ilyen sebességjelző figyelmeztet a veszélyre

OLVASÓTEREM Házi ünnepség kere-

ELISMERÉS Az Év Önkormányzata

konyabb bűnmegelőzésért címmel
egész napos közbiztonsági konferenciát tartottak február 14-én a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Felszólalt többek között Lamperth
Mónika belügyminiszter, Gergényi
Péter budapesti rendőrfőkapitány, dr.
Czellér Ferenc kerületi rendőrkapitány, dr. Gönczöl Katalin miniszteri
biztos, Zsombor György a Budapesti
Polgárőr Szövetség elnöke.

MÁRCIUS

PEDAGÓGIA Az Újbudai Pedagógiai

GROSICS Az Aranycsapat legendás ka-

BŰNMEGELŐZÉS Összefogás a haté-

Műegyetemen címmel Ipari Nyílt Napot rendeztek február 28-án az intézmény központi épületben.

ján tavaszköszöntő műsort mutattak
be a Tranzitban Martisor – Martenica
címmel a XI. kerületi bolgár és román
kisebbségi önkormányzatok szervezésében.

kísérleteinek 60. évfordulója alkalmából február 6-án kiállítás nyílt a BME
OMIKK aulájában.

február 16-i ülésén úgy döntött, hogy
megszerzi a Móricz Zsigmond körtéri
Gomba felépítményének a tulajdonjogát a BKV-tól. Döntés született arról,
hogy az önkormányzat az addig is létező születési támogatás átalakításával
hozzájárul az állam által meghirdetett
életkezdési támogatáshoz, vagyis a
Babakötvényhez. Az alanyi gyógyszertámogatásra jogosultak körének
életkorát 80-ról 75 évre csökkentették.

BME Innovatív oktatás és kutatás a

TAVASZKÖSZÖNTŐ Március első nap-

HOLDRADAR Bay Zoltán holdradar-

ÖNKORMÁNYZAT A képviselő-testület

KELENVÖLGY Molnár Gyula polgár-

mester és Simon Károly helyi önkormányzati képviselő részvételével az év
elején megtartották a hagyományos
kelenvölgyi lakossági fórumot. A
résztvevők – a kerületi és a helyi eredmények elismerése mellett – további
lépéseket szorgalmaztak a közlekedésbiztonság, az út- és intézmény-felújítás, valamint a szelektív hulladékgyűjtés területén.

VINCELLÉRHÁZ A környékbeli lakók és

tében adták át a Szent Imre Kórház
tudományos könyvtárának olvasótermét február 13-án.

Révész Marianna

JANUÁR - FEBRUÁR - MÁRCIUS

REFORMÉTKEZTETÉS Január elsejétől

vai piacon, miután engedély nélkül
tartották, és szabálytalanul tárolták
az árukészletet.

Milyen év volt 2006? Kicsit rosszabb, mint 2005, de biztosan jobb, mint 2007 lesz. Az ósdi vicc felmelegítésén évről évre kényszeredetten mosolygunk, mert így illik. És az illem, ugye, nagyon fontos a társadalmi
életben. Persze azért a tények is. Így aztán összegyűjtöttük hat kolumnán, hogy aki az Újbuda Magazint
forgatta, mit tudhatott meg a főváros legnépesebb kerületének életéről. Terjedelmi korlátok miatt a sokszínű kulturális életet és a választásokat szinte alig érintettük. Reméljük, így is tanulságos beleolvasni!

PEZSGŐ ÚJBUDA Az Újbuda Baráti
Révész Marianna

JANUÁR

címet adományozta Újbuda Önkormányzatának a Budapesti Polgárőr
Szövetség február 18-án a bűnmegelőzés és a közbiztonság javítása érdekében tett addigi erőfeszítések, valamint
a kerületi polgárőr szervezeteknek
nyújtott jelentős támogatás elismeréseképpen.
NŐVÉRSZÁLLÓ Február 21-én adták át

hivatalosan a Szent Imre Kórház tíz
férőhelyes nővérszállóját.

KÖLTSÉGVETÉS Újbuda képviselő-tes-

tülete február 22-i rendkívüli ülésén
elfogadta a kerület 24 milliárd forintos
költségvetését. Ebben a legtöbb pénzt
az oktatásra, a közterületi felújításokra
és fejlesztésekre, valamint szociális célokra fordították, és kiemelt pontként
szerepelt a társasház- és panelfelújítási
program támogatása. A költségvetés
garantálta azt is, hogy a kerületi intézmények működőképesek maradnak.
HÚSBOTRÁNY Négy tonna marhahúst

és három mázsa marhabelsőséget
foglaltak le hatósági ellenőrök február 23-án kora reggel az albertfal-

Kör Közhasznú Egyesület meghívására a kerület életében jelentős szerepet
betöltő közéleti személyiségek politikamentes találkozóra gyűltek össze
március 3-án este a Hotel Flamenco
nagytermében.
ÚJ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Március 6-

án felavatták Magyarország legnagyobb egy légterű, európai szintű
ügyfélszolgálatát a Polgármesteri
Hivatal régi épületének földszintjén. Az ügyeiket intéző állampolgárokat korszerű irányító rendszer és
különböző kényelmi szolgáltatások,
például pelenkázó és a kisgyermekek számára berendezett játszósarok
is várják. Az 1200 m 2-es helyiségben naponta 700 ügyfelet tudnak
fogadni az ügyintézők.
EGÉSZSÉGNAP Véradással egybekötött

egészség- és sportnapot rendezett a
Keveháza utcai Általános Iskola több
civil szervezettel együttműködve
március 11-én a Bikás parkban.
TÁRLAT A Budapesti Tavaszi Fesztivál

keretében nyílt meg a Mozart-Bartók,
avagy a tárgyiasult zene című kiállítás
március 14-én a Bartók 32 Galériában.
27 olyan művész mutatta be alkotásait
– kapcsolódva a két nagy zeneszerző
születésének kerek számú évfordulójához –, akik már korábban is kiállítottak a galériában.

NEMZETI ÜNNEP Újbuda önkormány-

zata március 14-én a Csíki-hegyek utcai Általános Iskolában tartotta meg
hivatalos megemlékezését a nemzeti
ünnep alkalmából. Ekkor adták át
a Pro Communitate Budapest XI.
kerület és a Pro Urbe Budapest XI.
kerület díjakat. Előbbit Marosiné
Rétfalvi Ágnes, az Újbuda Prizma
Kht. részlegvezetője és Müller Rezső, a Szülők Gazdagréti Egyesületének elnöke, utóbbit dr. Lipp László
– László atya – és Schmidt György,
a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XI. kerületi Kirendeltségének
vezetője kapta meg.

METRÓ Medgyessy Péter volt minisz-

BOCSKAI Névadója fejedelemmé vá-

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓ A főváros

egyik legnagyobb illegális hulladéklerakó-helye alakult ki Újbudán, a 6-os főút
bevezető szakaszánál, a Savoya Park
közelében. Április folyamán az önkormányzat a szemétlerakót felszámolta,
és a hulladékban talált dokumentumok
alapján a tetteseket is sikerült beazonosítani, akik ellen eljárás indult.

ÁPRILIS
ÁTSZERVEZÉS Az egyszerűbb ügyin-

vezetése március 16-án a Polgármesteri Hivatalban élenjáró kerületi sportolókat és edzőiket részesítette elismerésben.
PARKSZÍNPAD A fővárosi kabinet

ÁRVÍZ A nagy tavaszi árvíz Újbudán

március 20-i ülésén foglalkozott először a Budai Parkszínpad sorsával. A
beterjesztett javaslat értelmében nem
újítják fel a rekonstrukció másfél milliárdos költsége miatt. A tavasz folyamán felvetődött, hogy az Újbuda Baráti Kör a nyári szezon erejéig, illetve a
XI. kerületi Önkormányzat átvenné a
tulajdonjogát, ám ezek az elképzelések
nem valósultak meg. A parkszínpad
helyén a jelenlegi tervek szerint park,
esetleg emlékpark épül, funkcióját pedig a Kopaszi-gáton épülő víziszínpad
veszi át.

bemutató nyílt a Hadik Galériában
április 27-én Tálentum Kulifay címmel. Európában ez volt az első olyan
kiállítás, melyen ugyanazon család
hét tagja szerepelt alkotásaival.

télkedőt tartottak március 30-án az
Őrmezei Általános Iskolában öt kerületi általános iskola két-két csapatának
részvételével.

tézés és a hivatal olcsóbb működtetése
érdekében döntés született arról, hogy
az önkormányzat Erőmű és Bazsalikom utcában működő részlegei a
Zsombolyai utcai volt rendőrségi épületbe költöznek, amit áprilisban kapott
meg a kerület ingyen az államtól. Az
átépítés ősszel kezdődött meg.

SPORTELISMERÉS Az önkormányzat

KULIFAY Egyedülálló képzőművészeti

EMLÉKVETÉLKEDŐ Bartók emlékve-

SPORTNAP Újbuda sportolói az esély-

egyenlőségért címmel sportnapot
szervezett március 15-én az önkormányzat szabadidő és sport osztálya a
MAFC Sportcsarnokban.

kerületi gyerek előadásában, a szerző
vezényletével.

terelnök, Demszky Gábor főpolgármester és Vajda Pál főpolgármesterhelyettes jelenlétében március 27-én
az Etele téren lerakták a 4-es metró
alapkövét azon a területen, ahonnan a
fúrópajzsok elindulnak.

is csúcsokat döntött. A védővonalak
magassága és védőképessége megfelelő volt, ám a gát alatti szivárgások és a talajvíz gondot okozott.
A déli kerületrészben a megáradt
patakok jelentettek veszélyt. Az árhullám a Lágymányosi-öbölben
és környékén is rendkívüli helyzetet teremtett, de az Öböl 11 Kft.
munkatársai éjjel-nappali szolgá-

A Fehérvári úti rendelő rekonstrukciója több mint 900 millió forintba került, amit az
önkormányzat saját forrásból biztosított

BÁBTALÁLKOZÓ A IV. Kelenvölgyi

Bábjátékos Találkozót április 1-jén
rendezték meg a városrész közösségi
házában.

tet, a Lágymányosi Spari kajak-kenu
szakosztálya modern, 700 m2-es csónakházát, melyben kétszáz sportoló
készülhet a versenyekre.

HELTAI Az Őrmezei Tarka Színpad

FÖLD NAPJA A Föld Napja központi

nyugdíjasokból álló közössége április
1-jén az Őrmezei Közösségi Házban
Heltai Jenő A nagy nő című bohózatát
vitte színre nagy sikerrel.

CIGÁNY TŰZ A roma rabszolgaság

megszüntetésének 150. évfordulója alkalmából Hálaadó Ünnepséget
szervezett a Zoril Hajnalodik Alapítvány Romani Jag (Cigány tűz) címmel
április 5-én a Fővárosi Művelődési
Házban.
VERSMONDÁS A Költészet Nap-

ja és Zelk Zoltán születésének 100.
évfordulója alkalmából vers- és
prózamondó versenyt rendeztek
április 6-án az Őrmezei Közösségi Házban Újbuda Önkormányzata támogatásával.

kerületi rendezvényeit április 21-én
tartották meg Újbuda általános iskolái számára a Pedagógiai Szolgáltató
Központ szervezésében. Az eseményeknek a TIT Stúdió Egyesület és a
Feneketlen-tó környéke volt a helyszíne. Ugyancsak az emléknapra a
Fonó, valamint a Rogers Óvoda és Iskola közösen szervezett programokat
április 22-én a Fonóban.
VÁLASZTÁS II. Április 23-án tartot-

ták meg az országgyűlési választások második fordulóját. Újbudán a
15. választókerületben Deák András
(Fidesz-KDNP), a 16-ban Molnár
Gyula (MSZP), a 17-ben dr. Józsa
István (MSZP) győzött. Listáról
Bőhm András (SZDSZ), dr. Csapody
Miklós (MDF), dr. Kupper And-

lasztásának 400. évfordulóját nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte a Bocskai István Általános Iskola
április 28-án. Ekkor írták alá a Magyar Vívó Szövetséggel azt a megállapodást, melynek értelmében az iskola
hivatalos vívásoktatást vállal.
SPORT Újbuda Önkormányzata futó-

és kerékpáros napot szervezett április
29-én Kamaraerdőn.

SPORTNAP Nyílt lakossági Tavasz

Sportnapot tartottak április 30-án az
ELTE pályán az önkormányzat szabadidő és sport osztálya szervezésében. A résztvevők négy sportágban,
egyéni- és csapatversenyeken mérhették össze tudásukat, ügyességüket.

MÁJUS
IFJÚSÁGVÉDELEM Kelenföldön, az

Etele út 28. alatt kísérleti jelleggel Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
kezdte meg működését. Az Újbuda
Humán Szolgáltató Központ kirendeltsége fiataloknak nyújt segítséget a
mindennapok során felmerülő problémáik megoldásában.
UNIÓ Újbuda Ön kormá nyza-

ta az Európa Napot középiskolás
EU-vitafórummal ünnepelte május 4-én a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS Az ön-

kormányzat március 20. és április
13. között rendezte meg hagyományos tavaszi nagytakarítási és
veszélyeshulladék-gyűjtési akcióját az
Újbuda Prizma XI. Kht. közreműködésével.
GAZDAGRÉTI TAVASZ Április 21–22-

én tartották meg a Gazdagréti Tavasz
2006 című rendezvénysorozatot a helyi közösségi házban. Az első napon
Újbuda többi városrésze mutatkozott
be egy-egy programmal.
BARTÓK A 125 éve született zeneszer-

zőre emlékeztek a kerület vezetői,
országgyűlési képviselői, valamint
kulturális és tudományos életének kiválóságai március 24-én a Feneketlentónál lévő Bartók-emlékműnél.
cius 24-én Albertfalván a Fehérvári út
182. szám alatt. A telek ellenértékeként az önkormányzat kilenc lakást
kapott, ebből ötnek a kerületi rendőrkapitányság jelölte ki a bérlőjét.
PAPP LÁSZLÓ Március 25-én a

Dömök Viktória

BÉRLAKÁS 101 bérlakást adtak át már-

Újbuda három megválasztott egyéni parlamenti képviselője – Deák András (Fidesz-KDNP), Molnár Gyula (MSZP) és dr. Józsa István (MSZP) – a megbízólevelek átvételekor

Mányoki utca 20. számú ház falán felavatták a háromszoros ökölvívó bajnok, Papp László emléktábláját.

lattal a minimálisra csökkentették
a károkat.

MECÉNÁS Újbuda Önkormányzata

polgármesteri vezetés védnökségével a
Gyógyír XI. Kht. családi egészségnapot rendezett április 1-jén a Fehérvári
úti szakrendelőben több szűrőprogrammal, előadásokkal, életmód- és
étkezési tanácsadással.

március 26-án kiírta az Újbuda-Mecénás Művészeti Ösztöndíj pályázatát
a 2006. évre Alkotói ösztöndíj, Egyszeri alkotói ösztöndíj és Pályakezdő
ösztöndíj elnyerésére.

EGÉSZSÉGNAP Az önkormányzat és a

Tavaszi nagytakarítás

VÁLASZTÁS I. Április 9-én volt az or-

szággyűlési választások első fordulója.
Újbudán átlag 80%-os volt a részvétel,
és mindhárom egyéni választókerületben második fordulóra került sor.

KOSZORÚZÁS A diktatúra áldozataira

emlékeztek április 10-én a Bartók Béla út 24. számú háznál a Honvédelmi
Minisztérium, a Politikai Elítéltek Közössége és a Történelmi Igazságtétel
Bizottság képviselői.
KÖLTÉSZET Az Albertfalvi Közössé-

PANELPÁLYÁZAT A Közös Képviselők

Klubja április 25-i összejövetelén Molnár Gyula polgármester és Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester kihirdette a 2005-ös panelpályázat nyerteseit, és átadták az önkormányzati támogatásról szóló dokumentumokat.
ISKOLANÉVADÓ 2006-ban ünne-

gi Házba invitálta a poétika barátait
Hozd el egy kedves versed! mottóval az Albertfalvai Polgárok Köre és
a vendéglátó intézmény munkatársi
csapata április 12-én a Költészet Napja
ünnepéhez kapcsolódva.

pelte 70. születésnapját a Sopron úti
Általános Iskola. Az április 26-i ünnepségen az intézmény felvette példaképük, a kerület egykori tanára,
Domokos Pál Péter nevét, és felavatták a névadót ábrázoló domborművet
az iskola folyosóján.

MADÁRHEGY Demszky Gábor fő-

BARÁTSÁG Ember Mária író, újság-

polgármester, Molnár Gyula polgármester, valamint a beruházó
cég tulajdonos-vezetője, dr. Futó
Péter április 20-án elhelyezte a 10
hektáron épülő Madárhegyi Lakópark alapkövét.

CSÓNAKHÁZ A LágymáKertész Dániel

rás (Fidesz-KDNP), Lakos Imre
(SZDSZ) és Szabó Vilmos (MSZP)
jutott be a Parlamentbe.

nyosi-öböl fejlesztés első fontos állomásaként
április 21-én átadták az
első elkészült épüle-

íróra emlékeztek április 25-én a Karinthy Szalonban a Barátság folyóirat
délutánján, melynek a 75 éve született
író, műfordító, újságíró volt az alapító
főszerkesztője.

KÓRUSTALÁLKOZÓ Újbuda iskolai

kórusai a Szent Imre Gimnáziumban
tartották meg hagyományos tavaszi
hangversenyüket április 26-án. Ekkor
hangzott el először Daróci Bárdos Tamás Fürjecskék című darabja több száz

METRÓ A közműkiváltási munkákkal
május 4-én megkezdődött a 4-es metró
körtéri állomásának építése. Ezzel egy
időben jelentős forgalmi változások
léptek életbe a környéken és a Karinthy
Frigyes úton. Május 15-én a Szent Gellért téri metróállomás építése miatt teljesen lezárták a Műegyetem rakpartot.
Május 19-én a Tétényi úti, május 22-én
a Bocskai úti állomás építési munkálatai is megkezdődtek. Kovács Levente
személyében metróbiztost nevezett
ki az önkormányzat azzal a feladattal,
hogy a metró építésével kapcsolatos
összes, a kerületet érintő döntést koordinálja, és képviselje Újbuda érdekeit.

MÁRCIUS - ÁPRILIS - MÁJUS

Rácz Jenő egészségügyi miniszter és
Molnár Gyula polgármester átadta
a Fehérvári úti szakrendelő teljesen
megújult épületét. A rekonstrukció
900 millió forintba került, amit az önkormányzat saját forrásból biztosított.
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SZAKRENDELŐ Március 16-án dr.

ÚJBUDA 2006

SPORTNAP A Magyar Sport Napja alkal-

mából május 5-én a Budapesti Olimpiai
Mozgalom szervezésében sportnapot
tartottak hat fővárosi sportiskolában,
közöttük a Budai Sport Általánosban,
ahol ebből az alkalomból élsportolókról
neveztek el osztálytermeket.
HÍDÁTADÓ Május 12-én átadták a for-

galomnak a vasút felett átvezető, teljes
egészében átépített Balatoni úti hidat.

EMLÉKTÁBLA Eötvös Pál, a MÚOSZ

elnöke és Molnár Gyula polgármester
május 12-én felavatta Ember Mária író,
újságíró márvány emléktábláját a Fehérvári út 31. számú ház bejáratánál.

2006

ÚJBUDA 2007. JANUÁR 10.

ÚJBUDA 2006
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BORKULTÚRA Az Újbuda Baráti Kör

Bor és művészet címmel rendezett
képzőművészeti bemutatót a Hadik
Kávéházban május 12-től. A kiállításon kerületi művészek munkái voltak
láthatóak, akik az egyesület pályázati
felhívására nyújtották be a magyar
borkultúrával, gasztronómiával kapcsolatos alkotásaikat.
KINCSEM Május 13-án és 14-én má-

sodik alkalommal rendezték meg a
fővárosi és Pest megyei népművelők
a KincseM – Művházak Majálisát. A
programsorozatban a kerületi műve-

ból háromnapos ünnepségsorozatot
tartottak Jubileumi Fürkész Napok
címmel május 24-el kezdődően. A kerület az óvodát „anno” egy kerületek
közötti helytörténeti tv-vetélkedőn
„nyerte”.

ÚJBUDA 2007. JANUÁR 10.

INFOPARK Május 31-én Kóka Já-

nos gazdasági miniszter lerakta az
Infopark D épületének alapkövét.

PETŐFI A jövő iskoláját idéző két

szaktantermet adtak át május 31-én
a Petőfi Sándor Általános Iskolában,
Gimnáziumban és Szakközépiskolában. A termek projektoros kivetítővel,
számítógéppel, szélessávú internet- és
telefonvonallal vannak ellátva.

MOZART A Camerata Barbora ka-

marazenekar Mozart születésének
250. évfordulójára emlékezve május
27-én hangversenyt adott a Gazdagréti Református Templomban. Az
esten Müller Rezső, a Szülők Gazdagréti Egyesületének elnöke a kamarazenekarnak ajánlotta fel a Pro

JÚNIUS
FOCIPÁLYA Június 1-jén ünnepélyes

keretek között átadták a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium műfüves
focipályáját a tanulóknak.

SZENT GYÖRGY-NAP Június 2-án tar-
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tották meg a IV. Szent György-napi
jótékonysági bált a Műegyetem aulájában. A házigazdák Molnár Gyula polgármester, dr. Czellér Ferenc kerületi
rendőrkapitány és Bánsági György, az
Újbuda Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke voltak.
Az est bevételéből 100 számítógépet
vásároltak a kerületi rendőrség részére.

Communitate Budapest XI. kerület
díjjal járó összeg jelentős részét.

emlékhangversenyt neves énekesek fellépésével Simándy József Kossuth-díjas
operaénekes tiszteletére. 2006-ban Gazdagréten, a Szent Angyalok Plébániatemplomban volt a koncert június 2-án.

KUPAGYŐZTESEK Május 27-én Újbuda

NYÍLT NAP A 32. Budapesti Őr

A Balatoni úti híd átadás előtt

lődési házak közül az Albertfalvai Közösségi Ház, a Budapesti Művelődési
Központ, a Fővárosi Művelődési Ház
és a Kelenvölgyi Közösségi Ház vett
részt gazdag műsorkínálattal.
kezdte meg a működését Gazdagréten, az Eleven Centerben, ahol a csomagfeladáson kívül minden postai
szolgáltatással várják az ügyfeleket.

testvérvárosában, Ustronban öregfiúk
és ifjúsági labdarúgó-tornát rendeztek,
melyen a kerületet a Kelen SC öregfiúk csapata, valamint a Lágymányosi
TC fiataljai képviselték, és mindkét
korosztályban sikerült az első helyet
megszerezniük.

KOCSMASZÍNHÁZ Új előadóhellyel

MOZART–BARTÓK Az önkormány-

POSTA Május 17-én új postahivatal

gazdagodott Újbuda: a Fehérvári úti
Heller’s Pub-ban május 18-án Karinthy Ferenc népszerű egyfelvonásosát,
a Dunakanyart tekinthették meg a
vendégek.

MÁJUS - JÚNIUS - JÚLIUS

MAJÁLIS A Buda XI. Tűzoltó Egyesü-

let, az Újbuda 11. Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Kht. és az Újbuda Baráti
Kör május 20-án rendezte meg a hagyományos Közbiztonsági majálist a
Feneketlen-tó partján.
BIKÁS-DOMB Az év első családi nagy-

rendezvényét az önkormányzat szervezésében május 20-21-én Kelenföldön, a
Bikás-dombon tartották meg. Koncertek, sportesemények, családi- és gyerekprogramok várták az érdeklődőket.
REMÍZ Május 23-án ünnepélyes kere-

tek között adták át a megújult kelenföldi remízt. Az épület felújításával
fejeződött be a Külső Bartók Béla út
rekonstrukciós folyamata.

SIMÁNDY Negyedik éve rendeznek

zat támogatásával hangversenyt
rendeztek a kelenvölgyi Szentháromság Plébániatemplomban május
28-án a két évfordulós zeneszerző tiszteletére neves szólisták és a
Kelenvölgyi Kamarazenei Stúdió
közreműködésével.
ÚJ BUDA CENTER Demszky Gábor

főpolgármester és Molnár Gyula polgármester május végén lerakta az Új
Buda Center alapkövét. Az egykori
Kábelgyár épületében 26 ezer négyzetméteren üzletek, éttermek, kulturális- és sportlétesítmények építését
kezdték meg.
BARÁTI KÖR Megtartotta éves ren-

des közgyűlését az Újbuda Baráti
Kör. Az egyesület elnöke, Molnár
Gyula polgármester, majd Szilágyi
Balázs ügyvezető elnök értékelte a
civil kezdeményezés addigi munkáját, és új tagokat választottak
az egyesület vezetésébe.

és Díszezred, valamint a
BRFK XI. kerületi Rendőrkapitánysága harmadik alkalommal
rendezte meg közös
nyílt napját június
3-án az ezred Budaörsi úti laktanyájában.

zettel tartották meg az Albertfalvi
Napokat június 9–17. között. Az események legnagyobb részének helyet
adó Albertfalvi Közösségi Házban a
kerület többi városrésze is bemutatkozott egy-egy műsorszám erejéig.
KELENVÖLGY Június 11-én ünnepi

szentmisét tartottak a kelenvölgyi katolikus templomban felszentelésének
hetvenöt éves évfordulója alkalmából.
Az eseményen részt vett Veresné Krajcár Izabella alpolgármester, dr. Józsa
István országgyűlési képviselő, és Simon Károly önkormányzati képviselő.
TÁRSASHÁZAK Az önkormányzat

földszinti nagytermében hirdette ki
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester a nem panel társasházakra kiírt
felújítási pályázat nyerteseit június 12én. 2006-ban erre 120 millió forintot
biztosított az önkormányzat vissza
nem térítendő támogatás formájában.
IFJÚ SPORTOLÓK A kerületi Diákolim-

pián és a Középiskolás Bajnokságon
eredményesen szerepelt tanulókat
jutalmazott meg Molnár Gyula polgármester június 12-én a Zsombolyai
utcai TIT Stúdióban. A díjátadón évfordulós és nyugdíjba vonuló kerületi
pedagógusokat köszöntött a polgármesteri vezetés.
HADIK Az Esztergomi Művésztelep

tárlata június 12-én
nyílt meg a Hadik
Galériában.

Újbudai Könyvhetet június 8–11.
között rendezték
meg a Móricz Zsigmond körtéren 33
könyvkiadó részvételével; a szerzők közel
negyven alkalommal
dedikálták köteteiket. Az
eseményhez kapcsolódóan az Újbuda Baráti
Kör önálló rendezvényekkel jelentkezett.
SPORTCSARNOK Június 7-én délelőtt

hivatalosan is átadták a Kőérbereki
Lakóparkhoz tartozó sportközpontot,
a Sportmaxot. Ezzel megnyílt KözépEurópa legnagyobb sportkomplexuma, teniszpályákkal, műfüves focipályával, uszodával és egy fedett, 1600
fő befogadására alkalmas sportcsarnokkal. Az ide látogatók több mint

ÚJ BUSZJÁRAT A 2-es metró felújítása

miatt június 12-től egy új buszjárat,
az Astoria és a Gazdagréti lakótelep
között ideiglenesen közlekedő gyors
239-es beállításával igyekezett az utazók gondjait enyhíteni a BKV. A járatot civil kezdeményezésre és az önkormányzat kérésére a metrófelújítás
befejezése után sem szüntette meg a
közlekedési vállalat.

ŐRMEZŐ Június 15-én megnyílt az

Őrmezei Képző- és Iparművészek II.
Tárlata a helyi közösségi házban.
SOLTVADKERT Június 19-én 84 kerületi

gyerek indult táborozni az önkormányzat soltvadkerti üdülőjébe a szabadidő
és sport osztály, valamint a Humán
Szolgáltató Központ szervezésében. A
nyár folyamán még kilenc turnusban
közel 2000 gyerek nyaralt a táborban.
SZOLGÁLATI AUTÓ Egy új szolgálati

autót kapott a fővárosi közterület-felügyelet Újbuda Önkormányzatától és
a XI. kerület Közbiztonságáért Közalapítványtól június 20-án. A gépkocsit csak a kerületben használhatják a
közterület-felügyelők.
Révész Marianna

2006

KERÉKPÁRÚT A tervek szerint 2007

Az önkormányzat soltvadkerti üdülőjében ezen a nyáron is sok gyerek pihent önfeledten

FÜRKÉSZ A Bogdánfy utcai Fürkész

Óvodában, az intézmény fennállásának 35 éves évfordulója alkalmá-

LURKÓ 2006-ban volt 30 éves a Kelen-

földi lakótelep Lurkó óvodája. Az évfordulóról egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg május 30-án
az önkormányzat és a polgármesteri
vezetés védnökségével.
JUBILUEM Alapításának 30. évforduló-

ja alkalmából május 30-án ünnepséget
rendezett az Őrmezei Általános Iskola.
Az eseményhez kapcsolódóan az iskola
vezetése jubileumi évkönyvet adott ki.

FOCI A Csíki-hegyek utcai műfüves

focipályán rendezték meg a Gazdagréti Kispályás Labdarúgó Bajnokságot
a Gazdagrét Szent Iván Kupáért június 23–25. között.
KARSZTVÍZ-KÚT Június 26-án elké-

szült a Szent Gellért téren az a 300
méter mély kút, amellyel a termál- és
karsztvíz-bázist figyelik a metróalagút építése idején.
HADROVICS Június 27-én felavatták

Hadrovics László nyelvész, egyetemi
tanár emléktábláját utolsó lakhelye, a
Dinnye utca 5. számú ház falán.
PRO MEDICINA A Semmelweis-nap

alkalmából június 29-én adta át a polgármesteri vezetés a Pro Medicina XI.
kerület kitüntetéseket, valamint a Polgármesteri Dicséret okleveleket.
MŰFÜVES FOCIPÁLYA A Bozsik léte-

sítményfejlesztési program keretében
készült el a Kelen SC műfüves sportpályája, melyet június 29-én adott át
Molnár Gyula polgármester Grosics
Gyula, Nyilasi Tibor és Illovszky Rudolf jelenlétében.

VENDÉGJÁTÉK A Budaörsi Játékszín

második alkalommal tartott nyári
színházi előadásokat a Kamaraerdei
Ifjúsági Parkban. Június 29-től
három darabot mutattak be. Az
önkormányzat támogatásának köszönheten
a július
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előadásnak a
kerület idős és szerény jövedelmű
polgárai voltak a vendégei.

én a Magyar Biokultúra Szövetség üzemeltetésében a Floracoop Virágpiacon.

mester május 24-én az önkormányzat
nevében felavatta Saxlehner András
emlékkövét a róla elnevezett őrmezei
parkban. Az eseményen részt vettek
a család leszármazottai, valamint a
Saxlehner András Közhasznú Egyesület képviselői.

rendezték meg – a hőség és a focivébé
ellenére is nagy sikerrel – Gazdagréten a hagyományos Szentivánéji bulit.
A háromnaposra bővült rendezvény a
korábbiaknál is színesebb programkínálattal várta az érdeklődőket.

KÖNYVHÉT A III.

ÖKOPIAC Új ökopiac nyílt a június 14-

SAXLEHNER Molnár Gyula polgár-

SZENTIVÁNÉJ Június 23–25. között

30 sport vagy szabadidős tevékenység
közül választhatnak.
PEDAGÓGUSBÁL Az immár hagyomá-

nyosnak mondható táncos-mulatós
pedagógusbált június 9-én este rendezték meg a Kamaraerdei Ifjúsági
Parkban Bács Márton alpolgármester
szervezésében.
ALBERTFALVA Új időpontban, új hely-

színeken, megújult programszerke-

tavaszán adhatják át a Gazdagrét és a
Móricz Zsigmond körtér között vezető új kerékpárutat. Egyedülálló kezdeményezésként Újbuda Önkormányzata a nyomvonal kapcsán egyeztetésre
hívta a kerekesek képviselőit.
LAKOSSÁGI FÓRUM Az újbudai önkor-

mányzat metróbiztosa, Kovács Levente és a beruházó DBR Metró Projekt
Igazgatóság vezetése június 21-én beszélgetésre hívta a Petzval József utca
– Náday utca – Fehérvári út mentén
lakókat és képviselőiket a beruházó
tanácstermébe, miután a metró egyik
vészkijárat-szellőzője miatt többen kifogást emeltek.

SEMMELWEIS-NAP A Szent Imre Kór-

házban június 30-án tartották a Semmelweis-napi ünnepséget, melyen az
arra legérdemesebb orvosok a munkájukat elismerő oklevelet vehettek át.
Az eseményen a kerület polgármesteri
vezetése és egészségügyi intézményeinek vezetői is jelen voltak.

JÚLIUS
ISKOLA-FELÚJÍTÁS Az önkormányzat

Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálata megkezdte a kerületi iskolák és
óvodák nyári felújítási és fejlesztési
munkálatait. A munkálatokra a képviselő-testület 404 millió forintot
szavazott meg, ebből az iskolákra
258, az óvodákra 97, a bölcsődékre
49 millió jutott.
KÖZBESZERZÉS Július elejére véget

értek Újbuda képviselő-testületének
a közterületi munkálatokat érintő közbeszerzési eljárásai. Eldőlt,
hogy 2006-ban 1,2 milliárd forint
értékben valósul meg út-, járda-,
parkoló-, kerékpárút-, park- és játszótér-felújítás, valamint kátyúzás
a kerületben.
SZAKTÁBOR Az Újbuda 11 Kht. ne-

gyedik alkalommal szervezte meg
hatnapos, bűnmegelőzési, közbiztonsági szaktáborát kerületi gyerekeknek
Zebegényben.
SÚLYKORLÁTOZÁS Július 1-jétől csak

engedéllyel közlekedhetnek az újbudai
közutakon a 12 tonnánál nehezebb
járművek. A közútkezelői hozzájárulásért költségtérítést, az úthasználatért
fenntartási hozzájárulást kell fizetni.
A határozatot később a közúti fuvarozók egyesülete az alkotmánybíróságon megtámadta.
HAJLÉKTALAN-ELLÁTÁS A Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Újbuda önkormányzata támogatásával szociális
központot nyitott a Rimaszombati út
15/A-ban július 11-én.
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SZOBORAVATÓ A Nyéki Imre uszoda

névadójának bronz mellszobrát – a
kerületben született, és itt alkotó Majoros István alkotását – július 12-én
leplezte le Molnár Gyula polgármester
a Kondorosi úti sportintézményben.
ÉRETTSÉGI A középiskolai tanulmá-

nyaikat kitűnő eredménnyel befejezett
diákokat, pedagógusaikat és szüleiket
köszöntötte július 13-án a kerület vezetése a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
MŰVÉSZNŐK Az Újbuda Baráti Kör

és a Nők a Balatonért Egyesület közös szervezésében július 18-án tárlat
nyílt a Hadik Galériában a Keszthelyi
Biennálén bemutatkozott női alkotók
munkáiból.
SPORTTÁBOR 2006-ban ötödik alka-

Révész Marianna

lommal szerveztek nyári Sporttábort
a Nyéki Imre uszodában. Június 19től másfél hónapon át, heti turnusokban várták az általános iskolásokat
sport- és kézműves foglalkozásokkal,
vetélkedőkkel.
METRÓKOCSIK Demszky Gábor fő-

AUGUSZTUS
ÖZÖNVÍZ A nyári rekordmelegben jú-

lius végén és augusztus elején kétszer
is trópusi zápor zúdult a fővárosra,
melyek elsősorban Budát sújtották.

összes játszóteret felülvizsgálták és
korszerűsítették. Nemcsak a régiek
újultak meg, újak is épültek, például
Kelenvölgyben a Kéktó téren. A munkálatokra összesen 887 millió forintot
fordítottak.

SZEPTEMBER
ISKOLAKEZDÉS Az őszi tanévkezdésre

befejeződtek a tervezett, nyári iskola- és óvoda-felújítási munkálatok.
A kerület önkormányzati fenntartású
iskoláiba 9000 gyerek iratkozott be,
közülük 6600 általános iskolás, 2400
pedig valamelyik középiskola tanulója. Szeptember 1-jétől október 15-ig
rendőrök, polgárőrök és önként jelentkező tanulók vigyáztak a kisdiákokra
a legveszélyesebb gyalogátkelőknél az
iskolák környékén.
ÚJBUDA PARTY Az önkormányzat

Dömök Viktória

harmadik nagy újbudai szabadtéri
rendezvényét, a Tóparti Újbuda Partyt
szeptember 2-án és 3-án rendezték
meg a Feneketlen-tónál minden eddiginél gazdagabb programkínálattal. Az első nap szuperprodukciója
a Crystal Újbudának ajánlott élő lemezbemutató koncertje volt. A szórakoztató-, kulturális- és gyerekprogramok, valamint különböző bemutatók mellett az eseményen az újbudai
közintézmények sátrai is várták
az érdeklődőket.

A Budaörsi Játékszín három előadást tartott a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban

Újbudán is pincéket öntött el a víz, a
vihar fákat döntött az autókra, a házakra, a vezetékekre, utóbbi miatt
több helyen is áramszünet volt.

ORKÁN A halálos áldozatokkal is já-

új székházát a Mérnök utca 40. szám
alatt az MSZP XI. kerületi szervezete.

ró augusztus 20-i orkánerejű vihar
Újbudát sem kímélte, jelentős károk
keletkeztek az épületekben és a közművekben. A polgármesteri vezetés
kegyeleti okokból úgy döntött, hogy a
feneketlen-tavi Újbuda Partyn elmarad a tűzijáték.

SASAD-LIGET LAKÓPARK A hónap

SPORTNAP Az önkormányzat sza-

MSZP Augusztus elején vette birtokba

elején sajtótájékoztatón jelentették be,
hogy ősszel megkezdik, és öt év alatt
befejezik a Sasad-Liget lakópark építését a volt Kinizsi-laktanya területén,
miután befejeződtek a terület-előkészítési és környezetvédelmi munkálatok.
MŰEGYETEMTŰZ Augusztus 8-án tűz

ütött ki a Műszaki Egyetem K épületének alagsori lőterében. A helyszínre
elsőként az újbudai tűzőrség két autója érkezett. Az oltás során három
tűzoltó hősi halált halt. Reppman
Károly törzsőrmester a XI. kerületi
Tűzoltóságon szolgált, Pintér Gábor rohamparancsnok és Horváth
Ákos beosztott tűzoltó a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság Speciális Mentési Parancsnokságának munkatársai
voltak. A belügyminiszter mindhármukat posztumusz előléptette.
JUBILEUMI MISE 1996. augusztus 13-

án szentelték föl a Magyar Szentek
Templomát a Magyar Tudósok körútja l. alatt, a Petőfi híd budai hídfőjénél.
Az évfordulóról szentmisével, majd
egyházzenei hangversenysorozattal
emlékeztek meg.
METRÓÉPÍTÉS Augusztus 21-én le-

zárták a Fehérvári utat a Bocskai

badidő és sport osztálya augusztus
20-án Szent István-napi Sportnapot
szervezett az ELTE Sporttelepen a
Budai XI SE közreműködésével. A
programban női és férfi kispályás
labdarúgás, strandröplabda vegyes
csapatokkal, női és férfi egyéni tenisztorna, női és férfi asztaliteniszverseny szerepelt.
LABDARÚGÓTORNA Újbuda Önkor-

mányzata megrendezte a hagyományos Szent István-napi nagypályás
labdarúgó-bajnokságot a testvérvárosok csapatai részvételével a Szent
István Vándorkupáért a Kelen SC
pályáján. A tornát – melyet ezúttal is
Ada csapata nyerte meg – ingyenes
kulturális program követte neves előadók közreműködésével a Kelenvölgyi
Közösségi Ház szervezésében.
FOTÓKIÁLLÍTÁS A Magyar Fotográfia

Napja alkalmából augusztus 29-én
Kohári Csaba és Tatai Balázs fotókiállítása nyílt meg Mikrokozmosz címmel a nyáron felújított és megszépült
Rét Galériában.
JÁTSZÓTÉR Befejeződött az önkor-

mányzat hároméves játszótér-felújítási programja, melynek során az

DUGÓHÚZÓ Szeptember 2-án a Tó-

parti Újbuda Partyn Molnár Gyula
polgármester gombnyomására megkezdte működését az Újbudai Dugóhúzó nevű forgalomfigyelő rendszer,
mely az Újbuda TV-n és az interneten
látható.

SZÉPKORÚAK Újbuda Önkormányza-

ta az Idősek Világnapja alkalmából a
Károly körúti Belvárosi Színházban
köszöntötte a kerületben élő szépkorúakat, akik a polgármester köszöntő
szavai után Heltai Jenő három felvonásos zenés vígjátékát, Az édes teher-t
tekinthették meg a Budaörsi Játékszín
előadásában. 2006-ban nemcsak az
esemény helyszíne volt rendhagyó, az
időpont is: az önkormányzati választások miatt az október elsejei ünnepnap helyett szeptember idusán került
sor az eseményre.
PSZK A XI. kerületi Pedagógiai Szol-

gáltató Központ Erőmű utcai épületében harmadik alkalommal szerveztek
tanévnyitó ünnepséget újbudai iskolaigazgatók és óvodavezetők részére. A
szeptember 15-i eseményen mutatták
be az Újbudai Pedagógus Portrék című kiadványt.
MEMENTÓ Kilencedik alkalommal

tartottak koszorúzással egybekötött
megemlékezést a kerületi Mementó
emlékműnél az 1945 és 1956 között
elítéltek magyar politikai közösségei
szeptember 15-én.
GAZDAGRÉT OLIMPIA Újbuda Önkor-

mányzata, a Lágymányosi Torna Klub,
a XI. Labdarúgó Kft. és a Csíki-hegyek utcai Általános Iskola első ízben
rendezte meg a Gazdagrét Olimpiát a
szervező iskola sportlétesítményeiben
szeptember 15–17. között. Az indulók hét sportágban mérkőztek meg.
A gazdagréti iskola és a mellette lévő
óvoda egyaránt 2006-ban ünnepelte
fennállásának huszadik évfordulóját,
ez az esemény volt a jubileumi ünnepségsorozat záró rendezvénye.

KERTBARÁTOK Szeptember 4-én

a Tranzit Kávézóban megalakult
a Szentimrevárosi Kertbarát Kör
Gyorgyevics Miklós és Jankó István
önkormányzati képviselők védnökségével.

JAZZFESZTIVÁL Neves külföldi és

Virágok a hősi halált halt tűzoltók emlékére

KUTYAPISZOK Kutyapiszok gyűjtő do-

lekedésének múltját és jelenét foglalta
össze az az időszaki kiállítás, mely
szeptember 8-án nyílt meg Újbuda új
utakon címmel a Közlekedési Múzeumban.

bozokat helyeztek el kísérleti jelleggel
szeptember közepétől Újbuda belső
területein, valamint a Gazdagréti lakótelepen. Az első ütemben 50 tréfás
emblémájú, vandálbiztos, költségtakarékos, egyszerűen karbantartható
és fertőtleníthető láda került az utcákra. A kedvező tapasztalatok alapján
további dobozok kihelyezését tervezik
az eddiginél nagyobb sűrűségben.

ŐRMEZŐ Gazdag programokkal vár-

HALÁSZLÉFŐZÉS Újbuda Önkor-

ták az őrmezőieket a Költők parkjába
szeptember 9-én, a városrész hatodik
alkalommal megrendezett ünnepén.
A kulturális és sportesemények mellett bemutatkoztak a helyi civil szervezetek, valamint kutyaszépségversenyt
és bográcsos főzőversenyt is tartottak.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG A fél(t) múlt

építészete mottó jegyében szeptember
16–17-én ünnepelték meg a Kulturális
Örökség Napjait. Újbuda nyolc helye
csatlakozott a rendezvényhez: a BME
Központi Épülete, a BME OMIKK, a
BME Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktora, a Budai Ciszterci Szent
Imre-plébániatemplom, a Budapesti
Művelődési Központ, a Citadella, a TIT
Stúdió Egyesület és a Tranzit Kávéház.
MADÁRHEGY Határidőre befejeződtek a

madárhegyi városrész infrastrukturális
munkálatai. Molnár Gyula polgármester szeptember 20-án ünnepélyes keretek között vehette át az önkormányzat
nevében az elkészült beruházást a fejlesztő Futureal cégcsoporttól.
DUNAPART Fennállásának 20. évfor-

dulóját reprezentatív kiállítással ünnepelte meg a DunapART Művészeti
Társaság. A jubileumi tárlat szeptember 21-én nyílt meg a Hadik Kávéházban az Újbuda Baráti Kör Egyesület
szervezésében.
SZOBORAVATÓ Szeptember 21-én a

Köbölkút utcai általános iskola előtt
ünnepség keretében felavatták az intézmény névadója, Ádám Jenő zeneszerző,
pedagógus mellszobrát, Janzer Frigyes
Munkácsy-díjas művész alkotását.
AUTÓMENTES NAP Újbuda Önkor-

mányzata szeptember 22-én a Gazdagréti Penny Market parkolójába várta az
Autómentes Nap alkalmából a kerületi
és nem kerületi lakosokat, ahonnan Balázs Gyula alpolgármesterrel az élen Kamaraerdőig bicikliztek el, a civilek mellett a Budai 11 SE triatlonosai, a Gyilkos
Lódarazsak SE tagjai és a Csíki-hegyek
utcai Általános Iskola tanulói.
műsoros estet tartottak a Fővárosi Művelődési Házban Amare vuni
(Gyökereink) címmel. Az autentikus
roma folklór népszerű hazai együttesei, előadói léptek színpadra.

Nyrt. Átrium Galériájában szeptember 4-én Botka László, Szeged polgármestere köszöntő szavaival megnyílt
Macskássy Izolda festő- és grafikusművész Összetartozás című kiállítása.

KÖZLEKEDÉSTÖRTÉNET A kerület köz-

ben rendezték meg szeptember 16-án
az Újbuda Önkormányzata és a Lágymányosi Spari SE által kiírt Újbudai
Kajak-Kenu Utánpótlási Versenyt.

AMARE VUNI Szeptember 22-én roma

MACSKÁSSY Az Antenna Hungária

hazai szólisták, valamint együttesek részvételével tartották meg a II.
Újbuda Jazzfesztivált szeptember 7-10.
között az A38 Hajón, a Fonóban és a
MU Színházban. A program nemcsak
időben és a fellépők számában bővült,
nagyobb műfaji változatosság is jellemezte a kínálatot.

KAJAK-KENU A Lágymányosi-öböl-

mányzata és az Újbuda TV hagyományos, közös halászléfőző versenyét szeptember 16-án tartották
meg. Az érdeklődőket játékos vetélkedők, egészségsátor és borkóstoló is várta. A megmérettetésre
86 csapat jelentkezett.

BOLHAPIAC Az újjászerveződött

Albertfalvi bolhapiac az ALFA Áruház parkolójában szeptember 23-tól
minden hónap 3. szombat délelőttjén
várja az érdeklődőket.

JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER

Házban működő Nosztalgia Klub július 30-án családias hangulatú Annabált rendezett.

útnál a metróállomás építése miatt.
Ugyankkor kezdődött meg a Móricz
Zsigmond körtéri állomás kivitelezése. A munkálatok miatt jelentős
forgalmi változások léptek életbe. A
41-es és 47-es villamosoknak ideiglenes végállomást alakítottak ki, és
villamospótló buszok álltak forgalomba. A Móricz Zsigmond körtéren az építési területen néhány fát ki
kellett vágni. Miután erről a lakókat
nem tájékoztatták, több bejelentés is
érkezett az illetékesekhez. A kivitelező később kiadott tájékoztatójában
jelezte, a fakivágások engedéllyel
történtek, és később a pótlásukról a törvényben előírtak szerint
gondoskodnak. A lakosság jobb
tájékoztatása érdekében a Móricz
Zsigmond körtér 4. alatt információs központot létesített a beruházás
generálkivitelezője, a Strabag Zrt.

MIHÁLY-NAP Az Albertfalvi Szent Mi-

hály-napi búcsú rendezvénysorozatát
szeptember 21–24. között rendezték
meg családi, kulturális, helytörténeti
programokkal a Szent Mihály Plébánia és az Albertfalvi Keresztény Társaskör szervezésében.
SKÁLA Molnár Gyula polgármester új

szabályozási terv megalkotását kezdeményezte a megújulásra váró Skála-tömbre, mely a korábbinál jobban
figyelembe veszi a lakók érdekeit.
LOMTALANÍTÁS A kerületben folyó

nagyszabású útfelújítások, valamint a
metróépítés miatt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. november 18–22-re
halasztotta szeptember 22-28-ra kitűzött lomtalanítási akcióját.

2006

ANNA-BÁL A Fővárosi Művelődési

Július végén – augusztus elején két özönvízszerű esőzés lepte meg az autósokat és lepte el a pincéket

Dömök Viktória

polgármester július 24-én a Szent
Gellért téren tartott sajtótájékoztatón bemutatta a média képviselőinek a 4-es metró új szerelvényeinek
látványterveit. A három változatról szavazni lehetett egy internetes
web-oldalon. A sajtótájékoztatón
részt vett Molnár Gyula polgármester és Kovács Levente metróbiztos
is, akik a beruházás kerületet érintő
problémáiról beszéltek.
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KOSÁRLABDA A BEAC-Újbuda meg-

őrizte élvonalbeli tagságát, és október közepén megkezdhette bajnoki
szereplését a kosárlabda-bajnokságban. A csapat hazai meccseit ősztől
a kőérberki Sportmaxban játssza. A
MAFC-Újbuda a bajnokság végén kiesett az élvonalból, és a vezetőség úgy
döntött, hogy nem neveznek a másodosztályba.

Révész Marianna

FESTÉSZET NAPJA A DunapART Mű-

A központi ünnepségek mellett a pártok külön is megemlékeztek 1956-ról. Csapody Miklós a körtéren koszorúzott

2006

NYUGDÍJAS JÁTSZÓTÉR Szeptember

27-én játékra, sétára, pihenésre, beszélgetésre alkalmas nyugdíjas játszóteret adott át Molnár Gyula polgármester a Fraknó utcában.
KARINTHY SZÍNHÁZ Bemutatóval

kezdte meg a 15. jubileumi évadját a
Karinthy Színház: Joe Bettancourt A
New York-i páparablás című kétrészes
vígjátékát vitték színre Cseke Péter
rendezésében. A nagy sikerű bemutató szeptember 27-én volt.
INFORMÁCIÓS KÖZPONT Szeptember

28-án megnyílt a 4-es metró információs központja az Etele téren, ahol
kiállították a metrómegállók látványterveit, és bemutatják az állomásépítés
folyamatát. Az érdeklődők szervezett
utak keretében megnézhetik majd az
épülő metróalagutat is.

Az A38 hajó vendége volt Adam Michnik

KITÜNTETETT DIÁKOK A fővárosi és

az országos tanulmányi versenyben
kiemelkedő eredményt elért újbudai
tanulókat, szüleiket és tanáraikat
köszöntötte a polgármesteri vezetés
szeptember 28-án a Fővárosi Művelődési Házban. Ekkor vehették át az
önkormányzat ajándékait a kerületi
versenyek megjutalmazott diákjai és
felkészítőik az iskolájukban.

ZAJVÉDŐ FAL A környéken élők pana-

szai alapján Újbuda Önkormányzata
tovább építtette a Hamzsabégi úton a
vasúti sínek melletti zajvédő falat. Az
újabb 200 méteres szakasz szeptember
végére készült el.
NÉVADÓ A Sopron úti Általános Isko-

la megalapításának hetvenedik évfordulóján felvette Domokos Pál tanár,
zenetörténész, néprajztudós nevét. Az
iskola előterében elhelyezték Csoma
Gergely szobrászművész domborművét, amit a kiváló tudós emlékére az
intézmény készíttetett.

OKTÓBER
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS Október

1-jén rendben, nagyarányú érdeklődés
mellett zajlottak le az önkormányzati és
a kisebbségi önkormányzati választások a kerületben. A polgármesterségért
folytatott küzdelemben a négy induló
közül Molnár Gyula győzött, így újabb
négy évre kapott bizalmat. A képviselői
választáson az MSZP a polgármesterrel
együtt 14, az SZDSZ 5, a Fidesz–KDNP
16, az MDF 2, a MIÉP-Jobbik 1 mandátumot szerzett, így a kormánypárti
és az ellenzéki pártok egyaránt 19–19
főt delegálhattak az új képviselő-testületbe. A leköszönő testület 38 tagjából
24 tehette le ismét a képviselői esküt.
A Fővárosi Közgyűlésbe Újbudáról hat
politikus jutott be: dr. Schneller Domonkos a Fidesz-KDNP, Molnár Gyula
és Wieszt János az MSZP, John Emese,
dr. Bőhm András és Lakos Imre pedig
az SZDSZ színeiben szerzett mandátumot. A kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen 12 önkormányzat alakulhatott meg Újbudán.

ÉN VÁROSOM Prága után Varsó mutat-

kozott be Az én városom sorozatban az
A38 Hajón, szeptember 28-tól október
1-jéig koncertekkel, vitafórumokkal,
kiállítással, filmbemutatóval.

MISSZIÓS NAP A Szent Imre-temp-

lom közössége missziós napot tartott
október 13-án a Móricz Zsigmond
körtéren a Gombánál. Az eredetileg
szeptember 23-ára meghirdetett programot az őszi események miatt halasztották későbbre. Másnap a Szent
Imre-templom adott otthont a világmisszió országos ünnepének.
KŐ-TÁR-LAT Kiállítóterem nyílt az

Őrmezei Közösségi Házban október
13-án Heltai Csaba A kettézárt falu

ACÉLMAGNÓLIÁK A Karinthy Színház

jubileumi évadjának második bemutatóján, október 22-én Robert Harling
Acélmagnóliák című darabját adták
elő Bencze Ilona rendezésében.
OKTÓBER 23. Az 1956-os forradalom

és szabadságharc 50. évfordulójára
számtalan eseményen emlékeztek a
kerületben. Az önkormányzat hivatalos programsorozata október 22-én
kezdődött: a Szent Imre-templomban
J. Haydn – W. A. Mozart Requiemje
hangzott el, a hangverseny fővédnöke Sólyom László köztársasági elnök

KERÉKPÁROSKLUB Október 5-én a Sa-

ru utcai HuMuSz-házban megalakult
a Magyar Kerékpárosklub országos
érdekvédelmi szervezetének dél-budai csoportja.
ARADI VÉRTANÚK Újbuda Önkor-

mányzata október 6-i ünnepi, műsoros megemlékezését a Schweidel József
utcában tartotta meg az aradi vértanú
emléktáblájánál.

virradó éjjel támadás érte az MSZP és
a Fidesz kerületi irodáját.
MLSZ Lennart Johansson, az UEFA

elnöke és Michel Platini, a FIFA végrehajtó bizottságának tagja jelenlétében
adták át ünnepélyes keretek között
október 25-én az MLSZ új, kétezer
négyzetméteres székházát KőérberekTóvárosban.
VILLAMOSOK Október 27-én 17 órakor

Parádés villamosaink címmel közlekedési és helytörténeti kiállítás nyílt
az Albertfalvi Közösségi Házban.

NOVEMBER
KISEBBSÉGEK Újbuda Német Kisebb-

TRAUMATOLÓGIA November elsejével

megszűnt a Szent Imre Kórház kis
Traumatológiai Ellátó Egysége, a budai traumatológiai ellátást teljes egészében a Szent János Kórház vette át.
MŰVÉSZET A fotókiállítással novem-

ber 2-án megkezdődött a XXII. Vizuális Művészeti hónap tárlatsorozata a
BMK-ban, mely amatőr alkotóknak
nyújt bemutatkozási lehetőséget több
képző- és iparművészeti ágban.
TUDOMÁNYTÁR November 3-án meg-

nyílt a Tudománytár a Kaposvár utcában, mely a Műszaki Múzeum 17 ezer
darabos gyűjteményének legérdekesebb darabjait mutatja be interaktív
módon.
BÚCSÚ A Szent Imre-templom-

ban és környékén, valamint a
gimnáziumban november 3–5én tartották meg a hagyományos
Szent Imre-napi búcsút.

MICHNIK Adam Michnik Harag és

október 4-i ülésén úgy döntött, hogy
az eredetileg tervezettnél jóval később,
2007 augusztusában kezdik meg, és
várhatóan két év alatt fejezik be a Szabadság híd rekonstrukcióját, melyre 5
milliárd forintot terveztek be.

PÁRTIRODÁK Október 23-áról 24-ére

ségi Önkormányzata az Ezüstfenyő
tér 1. szám alatti székhelyéről a Kisköre u. 3-5. számú házba költözött.

Általános Iskolában október 3-án ünnepelték az intézmény fennállásának
30., és az iskola kertjében levő kopjafa
állításának 5. évfordulóját.

SZABADSÁG HÍD A Fővárosi Közgyűlés

nyílt szeptember 22-én Kelenvölgyben
az Alabástrom utca 9. szám alatt a
BRFK és a Kelenvölgyi Polgárok Köre
megállapodásának köszönhetően.

előírt 15 napos határidőn belül, október 12-én megalakult Újbuda képviselő-testülete. A polgármester és a
képviselők átvették mandátumukat,
és letették a hivatali esküt.

iskolák 5–12. évfolyamos diákjai multimédiás vetélkedőn mérték össze tudásukat október 18-án a Polgármesteri
Hivatal nagytermében. A PSZK által
kiírt verseny témái a 2006-os esztendő
nevezetes évfordulói voltak. A díjakat
– a Kerület Napjához kötődően – november 10-én adták át a Polgármesteri
Hivatal dísztermében.

MENYECSKE UTCA A Menyecske utcai

GAZDAGRÉTI ŐSZ A Gazdagréti Ősz

KMB IRODA Körzeti Megbízotti Iroda

KÉPVISELŐ-TESTÜLET A törvény által

MULTIMÉDIÁS VETÉLKEDŐ A kerületi

rákkal is figyelik a rendőrök Lágymányos belső részének főútvonalait. Az
első ütemben 19 kamerát helyeztek ki,
később – az anyagi lehetőségek mértékében – bővítik a rendszert.

történeti Gyűjtemény és Iskolamúzeumban időszaki kiállítás nyílt szeptember 28-án Az albertfalvi római
tábor emlékei fényképeken címmel.
hagyományos programsorozatát
2006-ban szeptember 29. és október 1.
között tartották meg a helyi közösségi
házban kiállításokkal, tudományos és
színházi előadásokkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel.

VIII. Saxlehner Nemzetiségi Napok rendezvényeit október 11., 13 és
14-én bonyolították le több helyszínen. A program keretében tartották
meg az Újbudai Szüreti Fesztivált,
kiállítás nyílt nemzetiségi művészek alkotásaiból és megrendezték
a IX. nemzetiségi főzőversenyt ősi
nemzeti ételekből.

zépiskola régebbi típusú, ám kifogástalanul működő számítógépeket ajándékozott a kelenvölgyi rendőröknek
és általános iskolásoknak. A rendőrök
október 17-én, az iskolások október
25-én vették át a gépeket.

TÉRFIGYELÉS A hónap elejétől kame-

szégyen című gyűjteményes kötetének magyar fordítását október 3-án
mutatták be a szerző jelenlétében az
A38 Hajón. Az eseményen megjelent
többek között Szily Katalin, az országgyűlés elnöke, Demszky Gábor, Konrád György és Tamás Gáspár Miklós.

HELYTÖRTÉNET Az Albertfalvi Hely-

SAXLEHNER NAPOK Az Újbudai

SZÁMÍTÓGÉP Mechatronikai Szakkö-

NOVEMBER 4. Püspöki szentmisével

Dömök Viktória

letben volt a T-Mobile Criterium Tour
záró futama, és akkor tartották meg
az Újbuda Kerékpáros Diákbajnokságot, valamint az Újbuda Nagydíjért
folyó küzdelmet, mely utóbbin cseh
győzelem született.

Révész Marianna

SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER

KERÉKPÁR Szeptember 24-én a kerü-

vészeti Társaság kezdeményezésére
2002-ben létrejött, és azóta országos
eseménnyé bővült Magyar Festészet
Napja programjait Újbudán október
17-én és 18-án tartották meg. Felavatták Supka Magdolna emléktábláját a Bocskai út 25. alatti házban, a
Fonóban megnyitották a Fiatal festők
fesztiválját, a Hadik Galériában Klaszszikus és élő újbudai festők munkáit
állították ki, a Karinthy Szalonban
az 1956-os témájú, meghívásos képzőművészeti pályázat anyagát állították ki. Tárlat nyílt még a Bartók 32, a
Scheffer, a Tető és a Rét Galériában.

nem önkormányzati megemlékezések
közül kiemelkedett a két műegyetemi
szoboravató, az Albertfalvi Múzeum
emléktáblát állított a hősi halált halt
Tandary Tamásnak. Az Albertfalvi
Helytörténeti Gyűjteményben időszaki kiállítás nyílt, az Albertfalvi
Közösségi Házban, a Budai Sport Általános Iskolában és a Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnáziumban
ünnepi műsort tartottak. A Budapesti Művelődési Központ fotókiállítással
emlékezett, a Budai Klub-Galériában
Balogh András festőművész kiállítása
nyílt meg és körtéri harcosok tartottak megemlékezést. Az FMH-ban
bemutatták az 1956-os témájú Szuvenír című darabot, valamint ünnepi
könyv- és fotókiállítás nyílt, a Karinthy Szalonban az Emlékszilánkok című tárlatot, a Tető Galériában Somlói
Kolos fotókiállítását tekinthették meg
az érdeklődők, a Kelenföldi Könyvtár
Irodalmi Kávéházban korabeli újságokból, cikkekből, fényképekből rendeztek bemutatót. A politikai pártok
ezúttal is külön tartottak megemlékezést: az MSZP a körtéri aluljáróban, a Fidesz a Szent Imre-szobornál
gyűlésezett, az MDF a Móricz Zsigmond körtéren elhelyezett emléktáblákat koszorúzta meg. Október
24-én Mészáros Márta A temetetlen
halott című alkotását tekinthette meg
Újbuda 21 intézményének 460 diákja
a Corvin Filmpalotában az önkormányzat szervezésében. Október
26-án a Corvinus Egyetem dísztermében volt a kerületben meghirdetett
’56 a mi szemünkkel című irodalmi
pályázat eredményhirdetése.

Nagyarányú részvétellel zajlottak az őszi önkormányzati választások

című fotókiállításával. A Kő-Tár-Lat
Galériát kiemelkedő kortárs fotó- és
iparművészeti alkotók különleges atmoszférájú kiállítótermévé álmodták
létrehozói.
KERTÉSZETI NAPOK Október 13–15.

között rendezték meg az Őszi Kertészeti Napokat a Kertészeti Egyetem
Budai Arborétumában.

MŰVÉSZBARÁTOK Megalakult az Őr-

mezei Művészbarátok Klubja október
14-én a helyi közösségi házban.

volt. Másnap megemlékezést tartottak a Tétényi úti Szent Imre Kórház
udvarán az orvosok és ápolónők tiszteletére állított emléktáblánál, felavatták Schwéger Tamás emléktábláját
Bartók Béla út 76. számú ház falán,
koszorúztak az Október 23-a utcai és
az egyetemi ifjak emlékére elhelyezett
emléktáblánál, fotókiállítás nyílt a
Móricz Zsigmond körtéri aluljáróban,
és kortárs képzőművészek alkotásaiból készült fényfestményeket mutattak be több alkalommal ugyancsak
a körtéren, a házak falára vetítve. A

emlékeztek az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozataira a Magyar Szentek Templomában. Az eseményen avatták fel V. Majzik Mária
domborművét, amelyet Jókai Anna
Krónikásének 1956-2006 című verse
ihletett. A Móricz Zsigmond körtéri
emléktábláknál egy szál virággal és
néma főhajtással tisztelegtek a körtéri
barikádokon harcolt forradalmárok
előtt az emlékezők.
FŐVÁROS Három újbudai polgár is

magas elismerésben részesült november a 7-én, a Főváros Napján. Sajdik
Ferenc grafikusművész díszpolgári címet, Szirtes Tamás rendező, színigazgató Pro Urbe Budapest díjat kapott,
az indiai Sattupathu Vaidyanatha
Mani – egy külföldi érdekeltségű információs cég ügyvezető igazgatója
– Budapestért Díjban részesült széles
körű támogatói tevékenységéért.

ÚJBUDA 2007. JANUÁR 10.

ÚJBUDA 2006
Hengermalom és a Szerémi út sarkán.
A terveket november 16-án mutatták
be a sajtó képviselőinek a beruházó
cég vezetői.
NYÍLT NAP A Budapesti Műszaki Egye-

temen november 17-én nyílt napot
tartottak a jövendőbeli hallgatóknak.

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS A kerület ön-

kormányzata november 20-ával
kezdődően megtartotta kéthetes,
őszi nagytakarítási akcióját, melynek során az Újbuda Prizma XI. Kht.
munkatársai megtisztították a közterületeket a felgyülemlett avartól és
szeméttől. Az akcióval párhuzamosan
veszélyeshulladék-gyűjtést is rendeztek több helyszínen.

Révész Marianna

PEDAGÓGUSFÓRUM A Közoktatás

Molnár Gyula és Lakos Imre vendéglátóikkal az Új Buda Center megnyitóján

völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség november 9-én közmeghallgatást tartott
a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep környezeti hatásai témában.

záró zsitvatoroki béke négyszázados
évfordulóján, november 11-én Veretes magyar nyelv címmel szépolvasási
versenyt rendeztek a Gazdagréti Közösségi Házban a Csíki-hegyek utcai
Általános Iskola munkaközössége és a
Magyar-Osztrák-Bajor Társaság szervezésében.

METRÓFÓRUM A 4-es metró építése

során felmerülő problémákról tartott
fórumot Molnár Gyula polgármester
és Kovács Levente metróbiztos november 23-án a kerületi MSZP székházban. A résztvevők javaslatára az

BARÁTSÁG TÜZE December 1-jén, im-

már hagyományosan, fellobbant a
Barátság tüze a Feneketlen-tó partján
Molnár Gyula polgármester és Józsa
István parlamenti képviselő fáklyáitól.
Az eseményen egy művész elkészítette a Szent Imre-templom jégszobrát.
Újbuda főútvonalain ezúttal is felgyulladt a karácsonyi díszkivilágítás.

HANGVERSENY A petrozsényi árvaház

és iskola javára tartottak jótékony célú
hangversenyt a Szent Margit Gimnázium kápolnájában december 9-én
Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és
Mécs Károly közreműködésével.

ADVENTI TÁRLAT A Scheffer Galéri-

ában adventi témájú művekből nyílt
kiállítás, amelyen látható volt az idén
első ízben odaítélt Supka Magdolna-díj kitüntetettjének, Bráda Tibor
Munkácsy-díjas festőművésznek és
Bényi Eszter textilművésznek, Supka
Manna lányának karácsonyi hangulatot idéző műve is.

ÖNKORMÁNYZAT Újbuda képvise-

lő-testülete december 12-i ülésén
módosította a szociális, valamint az
építmény- és telekadóról szóló rendeletet, megalkotta jövő év költségvetési
koncepcióját – ennek kapcsán nyílt
költségvetés-alkotást hirdetett a polgármester –, és értékesítette az Öböl
Kft.-ben lévő üzletrészének többségét.
Ekkor jelentette be Szőke László, hogy
a jövőben mandátuma megtartása
mellett független képviselőként dolgozik tovább.

IRÉN-ALAGÚT December 4-én, Szent

Borbála, a bányászok védőszentje napján, egy kisebb ünnepség keretében
megkezdték egy 74 méteres alagútszakasz fúrását a Fehérvári út alatt, amely
majd része lesz a 4-es metró alagútjának. A nevét a kivitelező cég gazdasági igazgatója, Böszörményi Irén után
kapta, aki szimbolikus csákányütéssel
kezdte meg a munkálatokat.

CIRKUSZ Újbuda önkormányzata

karácsonyi ajándékaként a kerületi
óvodások és általános iskolások megtekinthették a Fővárosi Nagycirkusz
ünnepi műsorát. December 12-én egy
délelőtti és egy délutáni előadásra is
várták a gyereket.

ALLENDE PARK A panelprogram ke-

retében befejeződött egy újabb 60 la-

NÉMET KISEBBSÉG Az Újbuda Német

Kisebbségi Önkormányzat december
14-én közmeghallgatást és hagyományos évzáró adventi rendezvényt
tartott a Törökugrató utcai Általános
Iskolában.

KERÜLET NAPJA Újbuda Önkormány-

ÚJ BUDA CENTER December 14-én

részlegesen átadták az egykori kábelgyár Hengermalom úti nagycsarnokában az Új Buda Center bevásárló és
szabadidő központot.
NAGYCSALÁDOSOK A hagyományos

Révész Marianna

zata, valamint több civil szervezet és
közművelődési intézmény 2006-ban
is megrendezte a Kerület Napját. November 11-én kulturális programok
voltak az Őrmezei, a Gazdagréti és
az Albertfalvai Közösségi Házban,
valamint az FMH-ban. A hagyományos városrészek közötti futás ezúttal
Őrmezőről és Gazdagrétről indult,
a befutó a Kelen SC pályáján volt. Az
ünnepnap délelőttjén vették át a jubileumi diplomákat és polgármesteri
dicséreteket a pedagógusok, és ezúttal
is külön köszöntötték a munkájukat
most kezdő oktatókat, nevelőket. Este
a Flamenco Szállóban ünnepi műsor
és díszvacsora keretében adták át a
kerület legfontosabb kitüntetéseit, az
Újbuda kiváló vállalkozója, iparosa,
az Újbuda gyermekeiért, az Újbuda
szolgálatáért, az Újbuda kiváló intézményvezetője, az Újbuda mesterpedagógusa és a Pro Architektura Újbuda
elismerést. Posztumusz Pro Urbe
Újbuda díjat kapott a műegyetemi
tűzesetnél hősi halált halt három tűzoltó. Újbuda díszpolgárai 2006-ban
Ferge Zsuzsa szociológus és HansPeter Fischer, a kerület testvérvárosának, Stuttgart Bad Canstattnak elöljárója lett. November 11-én öt kisbaba
született a Szent Imre Kórházban. Az
Újbuda Babák a hagyománynak
megfelelően 111 111 forintot
kaptak az önkormányzattól, az újszülötteket és
édesanyjukat Molnár
Gyula polgármester
köszöntötte.

Jól halad az öbölfejlesztés: elkészült 14 épület, a sétányok, a víziszínpad lelátója, valamint a homokos plázs is

VERSMONDÁS November 12-én ren-

dezték a kerület hetedik, iskolások
számára meghirdetett vers- és prózamondó versenyét a MU Színházban.
A versmondók három, a prózások két
korcsoportban mérettették meg magukat.
ÖNKORMÁNYZAT Az új képviselő-

testület november 16-án tartotta meg
első rendes ülését a Polgármesteri Hivatalban. Ezen többek között döntés
született a panelpályázatokkal kapcsolatos előzetes kötelezettségvállalásról, a fűtési támogatás növeléséről,
valamint a
Gyógyír
K ht .-n a k
nyújtott
rendkívüli
támogatásról.
IRODAPARK

Exk luzív
irodapark építését kezdik meg a

építkezéssel kapcsolatos gondokról
az Újbuda zöld számon is bejelentést
lehet tenni.
ALPOLGÁRMESTEREK Rendkívüli ülést

tartott november 29-én a képviselőtestület. Ezen a polgármester bejelentette, a stabil városvezetés érdekében
megállapodást kötött az MDF helyi
szervezetével négy évre. Az ülésen
Veresné Krajcár Izabellát és dr. Bács
Mártont (MSZP), valamint Lakos Imrét (SZDSZ) és Fodor Vincét (MDF)
alpolgármesterré választották. Ezzel
a szocialista-liberális koalíció megszerezte a szavazattöbbséget a kerületben. Ugyancsak ekkor állították fel
az önkormányzat szakbizottságait, és
nevezték ki a tagokat. Az ülést hosszas
napirendi és ügyrendi vita kísérte,
majd az ellenzék kivonult róla, miután
álláspontjuk szerint a történtek nem
jogszerűek és törvényesek.
VAJNA A szabadság, szerelem című

film producerével, Andy Vajnával, és
a férfi főszereplővel, Fenyő Ivánnal
beszélgethettek a Műegyetemen – az
egyik forgatási helyszínen – az érdeklődők november 3-án.
PARKOLÁS A hónap végétől 30 autó

parkolhat egyszerre ingyenesen az
Etele térnél, a Hadak útján álló panelházakkal szemben, ahol a kerületi
önkormányzat kérésére alakított ki
parkolót a metróberuházás kivitelezője, miután az építkezések miatt a környéken jelentős mértékben csökkent a
parkolóhelyek száma.

Révész Marianna

ÖBÖLFEJLESZTÉS Bár az új kormány-

zati negyed nem a Lágymányosiöbölnél épül fel, a felújítás az eredeti
tervek szerint halad, már az első
ütem befejező munkáinál tartanak. Végeztek a közművesítéssel, a
Kopaszi-gátnál 14 épületet újítottak
fel, ezek vendéglátó és kereskedelmi
célokat szolgálnak tavasztól. A területen 15 ezer négyzetméter kővel és fával burkolt sétányt alakítottak ki négy
kilométer hosszan, amelyen biciklizni
is lehet. Az öböl környékére kétezer fát,
bokrot, cserjét ültettek ki. Elkészült a
vízi színpad amfiteátrumszerű lelátója,
valamint a homokos plázs.

kásos társasház felújítása. Az Allende
park 9-12. számú épületen a homlokzat
hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét
végezték el 72 millió forintért, egyharmad-egyharmad rész önkormányzati
és állami támogatással. Az ünnepélyes
átadás december 4-én volt.
ÖKOISKOLÁK Nyolc ökoiskola van

Újbudán, ebből ötöt az önkormányzat
működtet. Fenntartói kezdeményezésre december 4-én megtartották az
önkormányzati ökoiskolák első szakmai értekezletét.
MIKULÁS Több újbudai közintéz-

ményben tartottak Mikulás-ünnepséget december 6-án, így a kerületi
rendőrkapitányságon, a Fehérvári úti
szakrendelőben és a fővárosi önkormányzat átmeneti gyermekotthonában. A polgármester a hagyományokhoz híven az önkormányzat által is
támogatott Budai Gyermekkórházat
kereste föl, ahol a XI. kerületi gyerekeket látják el.

nagycsaládos karácsonyi ünnepséget
december 15-én rendezte meg Újbuda
Önkormányzata a Csíki-hegyek utcai
Általános Iskolában mintegy 400, legalább három gyereket nevelő család
részvételével.
KÓRHÁZ Az országgyűlés döntése ér-

telmében a Szent Imre Kórház felkerült a kiemelt intézmények listájára,
ezzel biztosított lett a fennmaradása.
EGYHÁZAK Kötetlen beszélgetésre hív-

ta vendégül a kerületi egyházak vezetőit december 20-án Molnár Gyula
polgármester, Fodor Vince alpolgármester, valamint Tóthné Vécsei Éva
civil és egyházügyi tanácsnok a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
SZERELEM@KÖNYV.HU Az évad har-

madik bemutatóját tartották meg a
Karinthy Színházban december 20án. Vajda Anikó szerelem@könyv.
hu című romantikus, kétfelvonásos
vígjátéka a Szerelem hálójában című
film alapötletének felhasználásával
készült.

KÖZMEGHALLGATÁS Élénk érdeklődés

kísérte Újbuda Önkormányzatának
közmeghallgatását december 7-én a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Törvényi kötelezettségének eleget
téve az önkormányzat vezetése beszámolt a 2006-os év történéseiről, ismertette a kerület helyzetét, és válaszolt az
érdeklődők kérdéseire. Elsősorban a
közlekedés, a közterületek állapota,
rendje és tisztasága, valamint a várható fejlesztések kerültek szóba.
SZLOVÁK KISEBBSÉG Újbuda Szlo-

vák Önkormányzata december 7-én
közmeghallgatást, valamint adventi
találkozót tartott a Szent Gellért tér 1.
alatti Házasságkötő Teremben.

TANKÖNYVBEMUTATÓ Író-olvasó ta-

lálkozóval egybekötött tankönyvbemutatóra és vásárra invitálta a Pedagógiai Szolgáltató Központ és a TIT
Stúdió Egyesület Újbuda pedagógusait és diákjait december 7-én.
SZABAD ISKOLÁKÉRT A Szabad Iskolá-

kért Alapítvány december 8-án műsoros esttel ünnepelte meg, hogy birtokba vehette új, Budafoki úti központját.

NOVEMBER - DECEMBER

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ A Közép-Duna-

SZÉPOLVASÁS A Bocskai-felkelést le-

zött tartották meg a Kelenvölgyi Művészeti Hét rendezvényeit a városrész
közösségi házában. A programban kiállítás, koncertek és irodalmi est szerepelt, a sorozat az Idősek karácsonya
című ünnepi műsorral zárult.

A Mikulás Újbudán is járt

ZELK Az Újbuda Baráti Kör Egyesület

december 21-re a BMK-ba meghirdette a Zelk Zoltán versmondó versenyt
a költő születésének centenáriuma alkalmából.
CIVIL KARÁCSONY A Gazdagréti Ci-

vilek Karácsonyát december 22-én
tartották meg a városrész közösségi
házában a Rét Nyugdíjas Klub, az
Alétheia Gyülekezet, a Gazdagrét
Kultúrájáért Egyesület, az Eklektika
Klub és a Szülők Gazdagréti Egyesülete közös szervezésében.

2006

Dicséretet adott át tizenegy kiemelkedően lelkiismeretes munkát végző
szakembernek Molnár Gyula polgármester a Szociális munka napja alkalmából a Polgármesteri Hivatalban
november 9-én.

KELENVÖLGY December 8. és 15. kö-

DECEMBER

Révész Marianna

SZOCIÁLIS MUNKA Polgármesteri

Napján, november 22-én tartott fórumot a Pedagógusok Szakszervezete,
amelyen az iskolaigazgatók és pedagógusok országgyűlési képviselőkkel
találkoztak. A rendezvényen az ősszel
életbe lépett, illetve a január 1-jével
bevezetendő jogszabályi változásokról
cseréltek eszmét.
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KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

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

Budai Sport Általános Iskola,
XI., Bikszádi u. 11-15.
JANUÁR 23-IG Goda Richard képzőművész

és Tamás Mária festőművész kiállítása.
Megtekinthető hétköznap 10.00-18.00
óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

Állandó kiállítás: Dajka Margit-emlékszoba.
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi.
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning.
JANUÁR 19-IG Szurcsik József festőművész
kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
14.00-18.00 óráig és a rendezvények ideje
alatt.

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 10. 10.00 és 14.30 Andersen:

A hókirálynő. Mesejáték. A Holle Anyó
Színház vendégjátéka.
JANUÁR 10. 19.30 Pódiumszínház:
zenés beszélgetés St. Martinnal.
Beszélgetőpartner: Bánkúti Gábor rádiós
újságíró.
JANUÁR 20. 19.00 Guy Foissy: Öbölből
vödörbe.
JANUÁR 21. 11.00 Szilágyi Andor: Leander
és lenszirom. Családi színház.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 12., 19., 21. 19.00 A New York-i

páparablás.
JANUÁR 13. 19.00 Butaságom története.
JANUÁR 14. 14.30 Őrült nők ketrece.
JANUÁR 14. 19.30 szerelem@könyv.hu.
JANUÁR 20. 19.00 Acélmagnóliák (nők
búra alatt).
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 11., 12., 13., 14. 20.00 VIII. Szóló

XXII. Vizuális Művészeti Hónap. Grafika,
kisplasztika, iparművészet kiállítás.

Tánc és VI. Duó Tánc Nemzetközi Fesztivál
az Orkesztika Alapítvány szervezésében.
JANUÁR 19., 20. 20.00 Üvegbúra.
Bemutató, Új Táncok/6 a Budapest
Tánciskola Műhelyéből. Hadi Júlia.
JANUÁR 23., 24. 20.00 62 nap. Árvai György
és a Természetes Vészek Kollektíva.
Gyermekelőadás: JANUÁR 21. 11.00 Ciróka
Bábszínház: Malom-mese.
Műked(d)velő, irodalmi est: JANUÁR 16.
18.00 Bodor Béla beszélgetőtársa Tatár
Sándor.

BUDAI KLUB-GALÉRIA

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

BME OMIKK AULÁJA

XI., Budafoki út 4-6.
JANUÁR 31-IG Bolyai János és Zemplén

Géza emlékkiállítás az Országos Műszaki
Múzeummal közös szervezésben.
BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

XI., Budafoki út 9-11.
MADARASSY István ötvös-szobrászművész

kiállítása. Megtekinthető hétfőtől csütörtökig 10.00-18.00, pénteken 10.00-17.00
óráig.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7.
JANUÁR 31-IG Anderka Györgyi fotói. A

Fényrajz Galéria fotókiállítása.

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
JANUÁR 12. 19.00 Katajev-Aldobolyi-

Romhányi: Bolond vasárnap. Alkalmi
Kapcsolatok Társulása.
JANUÁR 15., 16. 20.00 laydown comedy
– ágy felvonásban. Tünet Együttes (Szabó
Réka Társulata).
JANUÁR 23. 20.00 Emberhelyzet.
Tragikomédia. Kókai János Társulat.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.
JANUÁR 18-IG Lumákó szuma, Álomvilág.

Roma képzőművészek: Kunhegyesi Ferenc,
Kun Pál, Túró Zoltán, Radó László, Csík Laura
kiállítása.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
JANUÁR 13. 17.00 Újévi koncert a Benyus
család kamaraegyüttesével. Előzetes jelentkezés szükséges.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR

XI., Kaposvár utca 13-15.
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

10.00-16.00 óráig. Csoportokat is szívesen
látnak előzetes bejelentkezés alapján.
RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató u. 9.
JANUÁR 17-IG A Biblia világa. Gyermekrajz-

kiállítás. Megtekinthető hétköznap 10.0020.00 óra között.
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 óráig. Csoportokat
is szívesen látnak előzetes bejelentkezés
alapján.
AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
JANUÁR 18. 20.00 Nadara (RO), Szilvási Gipsy
Folk Band. JANUÁR 20. 20.00 Parov Stelar &

Band (A), Barabás Lőrinc Eklektric, Just Banks
(A). JANUÁR 22. 20.00 és 22.30 Béla Fleck & The
Flecktones (USA).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjas Klub, a

Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete,
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület,
19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus próba.
KÉTHETENTE HÉTFŐ 17.00 Az AKH Opera- és
Dalstúdió próbája. KEDD 10.30 Angol Társalgási
Klub és PiCinke Játszóház, 14.00 A Keresztény
Társaskör Döngicsélő Klubja, 16.00 Torna
reumatikus panaszokra, 19.30 Salsa Suli. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánc-tanoda 6 éves
kortól. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00
Alakformáló torna. SZERDA 16.00 Albertfalvai
Polgárok Köre. SZERDA, PÉNTEK 18.00 AKH
Mesetorna. CSÜTÖRTÖK 10.30 Ringató, 19.00
Hobbi Társastánc Iskola. JANUÁR 10. 10.00
CSCSPE Ruhavásár. JANUÁR 14. 10.30 AL~FA

Meseház: Négy évszak. Élőszereplős zenés bábjáték a Portéka Színpad előadásában.
JANUÁR 17. 13.00 Cukorbetegek Klubja.
JANUÁR 21. 10.00 AKH Autós Sport Klub, edzés.
HÉTKÖZNAP 10.00-19.00 óráig AL~FA NET
teleház. HÉTKÖZNAP 16.00-22.00 óráig AL~FA
Kávézó.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Gerinctorna. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 18.30 Fővárosi Énekkar. KEDD VAGY
SZERDA (heti egy alkalom) 18.00 Kerámia tanfolyam felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30
Gerinctorna, 19.00 Callanetics torna. SZERDA
17.00 Reflex fotóklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK

16.30 Művészeti foglalkozás gyerekeknek.
MINDEN HÓ MÁSODIK SZOMBAT 10.00
Vasútmodell klub gyerekeknek. SZOMBAT 15.00
Őszidő nyugdíjasklub. Őszi szabadegyetem a
demokráciáról: JANUÁR 12. 17.00 Az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc, 18.30
Zene a XX. században. JANUÁR 19. 17.00 A fordulat évei Kelet-Európában, 18.30 A közelmúlt
európai és magyar művészeti törekvései.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
JANUÁR 11. 20.00 Nikola Parov Quartet és
Herczku Ágnes. JANUÁR 12. 20.00 Khamoro

- Somnakuno Kher, Szabolcs megyei autentikus
cigánydalok, táncok, táncház. JANUÁR 13. 20.00
Etnorom koncert. JANUÁR 15. 18.30 Budai
tangó. Tánctanítás Budai Lászlóval. JANUÁR
17. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta
együttes koncert és táncház. JANUÁR 18. 20.00
Chalga koncert. JANUÁR 19. 20.00 KMB koncert.
JANUÁR 20. 20.00 Misztrál koncert. JANUÁR 22.
18.30 Budai tangó. Tánctanítás Budai Lászlóval.
JANUÁR 24. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Dűvő zenekar koncert és táncház.
Gyermek- és családi program: JANUÁR 11., 18.
9.00, 9.45, 10.30, 11.10 Ringató, zenepedagógiai foglalkozás négy csoportban. JANUÁR
20. 15.30 Családi délután. Együgyű Mihók. A
Ládafia Bábszínház előadása, 16.30 Kézműves
foglalkozás, 17.00 Kolompos táncház.
Kiállítás: JANUÁR 10-31-IG Igor Obrovski festőművész tárlata.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 11.00 Várandós klub, 13.30 Dúr-moll ze-

neovi kezdő, 14.00 Dalszínház 11+1 Nótakincs
tv-klub, Hangoló zeneovi 16.30 3-4 éveseknek,
17.30 5-6 éveseknek, 17.30 Hatha jóga, 18.00
Magnós klub, 18.00 Fitt dance sport 14-18 éves
korig, 19.00 A Greenfields együttes ír táncháza.
KEDD 16.30 Csengő-Bongó hangszerbemutató
foglalkozássorozat, 16.30 Etka jóga, 17.00
Muzsikás gyermektáncház, 18.00 Balett és
jazztánc haladó, 18.30 Kezdő ír sztepptánc klub,
19.30 Szenior társastánc klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK
9.00 Zsebibaba délelőtti játszóháza, 14.30 Fitt
Dance Sport 6-14 éveseknek, 15.30 Nyugdíjas

torna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.30 Alakformáló
torna. KEDD, PÉNTEK 14.00 Terhestorna. SZERDA
9.30, 10.15 és 11.00 Csiri-biri torna, 15.30 Babamama torna, 10.00 Yan Xin Csikung, 19.00
Picasso festőszakkör felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK
16.30 Szeretet klub, 16.45 Játékos torna 3-4 éveseknek, 17.00 Gyógytorna, 17.30 Játékos torna
5-7 éveseknek, 18.00 Középhaladó ír sztepptánc
klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos
foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör, 17.00 Fitt
dance sport. MINDEN HÓ HARMADIK SZOMBAT
19.00 A Sültü együttes csángó-magyar táncháza. SZOMBAT 9.00 Hangoló zeneovi, családi
foglalkozások, 10.00 Dúr-moll zeneovi, haladó,
12.00 Társastánc klub 6-13 éveseknek, 14.00
XI./11. Lágymányosi bélyeggyűjtő kör, 14.00
Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 16.00 Társastánc
klub 14-18 éveseknek. VASÁRNAP 8.00
Budapest Hobby Klub, 15.00 Nosztalgia klub.
JANUÁR 10. 10.30 Halász Judit koncert (a
december 19-i elmaradt helyett). JANUÁR 12.
18.00 Az Illés Cluboschok baráti körének műsora. Házigazda: fg-4 együttes, vendég: Beatband.
Közreműködik: Bánó András. JANUÁR 17. 8.00
Babaruha- és gyermekholmi börze. JANUÁR 20.
15.00 A Nótakincs Klub zenés délutánja. JANUÁR
21. 10.00 Keresztény játszóház: Albert két barátja, Ceruzamanó.
FEBRUÁR 4-IG Hüllő Zoo kiállítás. Nyitva naponta
9-18 óráig.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 20.15-

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

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 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.
BUDDHISTA MISSZIÓ
XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 15.00 Közös meditáció. SZOMBAT
13.00 Nyilvános könyvtár. KÖZPONT XI., Karinthy

F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-2679
KEDD, CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő
gyakorlatok (közös meditáció).
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

HÉTFŐ 19.30 Iai jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aerobic, 19.00 Kempo karate.
KEDD, PÉNTEK 16.00 Sakk és Kártya Szakkör.
SZERDA 19.30 Hagyományőrző íjászklub.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30 Fashion dance, 18.00 Taoista
tai chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG

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

Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és
eMagyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00

Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzs klub. KEDD 10.00,
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 11.00 Ixion Autósiskola, 18.00
Aikido. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 18.00 Happy Bike Team bringás club.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet
lakossági internet-használat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Hastánc, 16.00

Balettiskola 5-8 éveseknek, 17.00 Balettiskola
9-13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00
Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00
Tartásjavító torna. HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport
és Jóga. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad
- Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00 Hip-Hop,
17.15 Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.00
haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00
Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. SZERDA,
PÉNTEK 19.00 Pingpong Klub. CSÜTÖRTÖK
19.00 Karate. PÉNTEK 17.00 Női torna. SZOMBAT
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuper
haladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc előkészítő, 16.30 kezdő.
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó
eMagyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN HÓ
3. HÉTFŐ 17.30 Hajózástörténeti Klub. MINDEN
HÓ 2. KEDD 18.00 Magyar Tengerimalac Klub.
MINDEN SZERDA 18.00 Ásvány Szakkör. MINDEN
HÓ PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera
Növénybarát Kör. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 18.
30 Csincsilla Klub. MINDEN HÓ 3. CSÜTÖRTÖK
17.00 Magyar Ornitológiai Egyesület. MINDEN
HÓ 3. PÉNTEK 17.00 Magyar Vadászgörény Klub.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 16 Madárpók Klub.

Kiállítás: Öveges József emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek, filmbemutatók. Bejelentkezés: 466-9019.
TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070

Gondolatmorzsák a kávéasztalon. Soteria
szakmai fórum: JANUÁR 16. 19.00 Élet a
családban. Beszélgetés dr. Baráth Katalin
családterapeutával, Fliegauf Benedek
filmrendezővel és Hanisch Erzsébet szociális
munkással.

Bibliaóra a nyugdíjas házban (Gazdagréti tér 4.),
illetve nyugdíjasklub a templomban. Hittanórák
a Csíki-hegyek 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 Fiatal házasok
összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00

Istentisztelet.

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

foglalkozások gyermekeknek.

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

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
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonyóra. MINDEN HÓ 2.
SZERDA 18.00 Fiatal Házasok Köre. CSÜTÖRTÖK

18.00 Hétközi bibliaóra. MINDEN HÓ 3. SZERDA
18.00 Szülői Kör. MINDEN 2. PÉNTEK 17.00
Szenior Kör. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele
párhuzamosan gyermekeknek bibliai foglalkozás. 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-

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

magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). MINDEN 2. SZERDA 19.30
Bibliai elmélkedések. MINDEN VASÁRNAP 9.00
Családi mise.
TÚRAAJÁNLATOK

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

Látogatható munkanapokon 8.00–18.00 óráig
külön engedély nélkül, hétvégén szervezett
csoportokban, előzetes bejelentkezés után.
SAS-HEGYI TERMÉSZETVÉDELMI TER.
XI., Tájék u. 26. Tel.: 325-5722, 391-4610, fax: 200-1168

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
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

 HÉTFŐ

18.00 Újbuda Magazin
18.40 Csillagszem (zenés beszélgetés)

Műsorvezető: Kiss Zoltán Zéro
Vendég: Nagy Feró
19.10 Hit és élet (katolikus percek)
19.15 Életközelben (evangélikus 5 perc)
19.20 Kór-Kép: Margit Kórház
(Kórháztörténeti sorozat)
JANUÁR 10.

 SZERDA

19.50 a 9STV műsora

JANUÁR 15.
 HÉTFŐ
18.00 Újbuda Magazin
18.40 Csillagszem (zenés beszélgetés)
Műsorvezető: Kiss Zoltán Zéro
Vendég: Fáraó
19.10 Otthonunk melege
(ismeretterjesztő műsor)
19.40 Hit és élet (katolikus percek)
19.45 Égető kérdések (református 5 perc)
JANUÁR 17.

 SZERDA

19.50 a 9STV műsora

JANUÁR 22.

 HÉTFŐ

18.00 Újbuda Magazin
18.40 Csillagszem (zenés beszélgetés)

Műsorvezető: Kiss Zoltán Zéro

19.10 Hit és élet (katolikus percek)
19.15 Életközelben (evangélikus 5 perc)
19.20 Inzulinkezelés

(ismeretterjesztő film)

JANUÁR 24.

 SZERDA

20.00 a 9STV műsora

A HÉTFŐI ADÁSOK ISMÉTLÉSEI:
szerda 18.00; csütörtök 9.00; 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 XI., Csíkihegyek utca 13.
Telefon: 246-6259 Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

HÉV-végállomáson, egyébként 7.15-KOR az
Árpád híd pesti hídfőjénél, a Volán pályaudvar
pénztáránál. Túravezető: Kremser Ferenc.
JANUÁR 13. Gerecse. Vértesszőllős – Baji-vh.
– Öreg-Kovács – Szelim-barlang –Turulmadár
– Tatabánya. Táv: 16 km. JANUÁR 20. Gödöllőidombság. Gödöllő – Máriabesenyő – Juharos
– Kőkereszt –Gödöllői állami-telepek. Utazás
a Keleti pályaudvarról. 18 km. JANUÁR 21.
Budai-hegység. Árpád-kilátó – Újlaki-hegy
– Virágosnyereg – Kálvária-hegy – Alsó-jegenye-völgy – Solymár. Táv: 16 km.

A Kelenföld sortól a Pávakertig
A Gellért-hegy keleti oldalán
– a mai Szent Gellért rakparton
– egészen a XIX. század végéig
épületsor állt. A jobbára engedély nélkül épült házak a sziklafalhoz támaszkodtak, előttük
kiépítetlen kocsiút húzódott,
melyen egykoron lovakkal
vontatták a hajókat. A korabeli
metszetek tanúsága szerint a
Duna-parton dereglyék, bárkák
sorakoztak kikötve, a folyami
hajószállításnak akkoriban
jóval nagyobb szerepe volt.
Az út és a házak története egészen
a középkorig nyúlik vissza. A kocsiútnak a török korban már neve
is volt: Jesil direkli mahalleszi, a
közelben lévő Jesil direkli ilidzse,
azaz a „zöldoszlopos fürdő” után,
mely a mai Rudas gyógyfürdő török elődje volt. A házsor is nevet
kapott később: ez volt a Neue Zeile
vagy Lange Zeilgasse, melyet aztán

a XIX. században Kelenföld sornak neveztek. Német neve Sankt
Gerhardi strasse volt.
Sokáig amolyan senki földje
volt ez a terület, a házak is jobbára
illegálisan épültek föl. A XIX. században a székesfőváros igyekezett
gátat vetni az építkezéseknek, még
helyrajzi számmal is ellátta az épületsort – 2052-től 2082-ig harminc
számot kapott a terület –, ám az
erőfeszítés egészen a felszámolásáig reménytelennek bizonyult:
az engedély nélküli építkezések
tovább folytak.
A kis házakat többnyire halászok és vendéglősök lakták. A halászoknak természetesen ideális hely
volt, csak átmentek az úton, és már
vethették is a Dunába a hálójukat a
biztos halfogás reményében. A halak egy részét helyben fogyasztották el a kisebb-nagyobb halkifőzdék vendégei. Vendég pedig lehetett
szép számmal, és nem csak a fürdő

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Előzetes igénybejelentés
alapján laborgyakorlat. KEDD 17.30 Az ifjúsági
tagozat foglalkozásai. CSÜTÖRTÖK 18.00 A Baráti

kör találkozója.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 Klubnap.

JANUÁR 8.

Halászlakok, vendéglők a Gellért-hegy lábánál

KLUBPROGRAMOK

XI., Keveháza u. 19–21.

Január 8. – Január 24.

Buda és Pest látképe a hajóhíddal 1835-ben. Előtérben a Gellért-hegy alatti
házsor. Rézmetszet Weissenberg Ignác vízfestménye után.

látogatói: az út a közelben lévő hajóhídhoz vezetett, melynek egészen
a Lánchíd megnyitásáig központi
szerepe volt a dunai átkelésben.
A házikók között öt nagyobb
épület is fényeskedett, tulajdonosainak nevét fel is jegyezték: Gyulai, Verderberg, Bartalus, Schudy,
Landtner. Övék voltak a legfelkapottabb halászcsárdák, illetve ők
voltak a legjelentősebb halforgalmazók a környéken. Ők nagy titokban a házuk hátsó részéből a Gellért-hegy oldalába mély üregeket is
vágattak, hogy hűs raktárra tegyenek szert. Nem csoda, hogy hiába
küldték ki a hivatalos figyelmeztetéseket és bontási rendeleteket, senki sem akart eleget tenni nekik.
Ennek az idilli, kis-tabáni világnak a Ferenc József híd építése
vetett véget, mely maga után vonta a mai Gellért tér kialakítását, a
Gellért-hegy és környéke, valamint a dunai partszakasz rendezését. A házsort 1895-ben bontották
le, megkezdték a támfalas rakpart
kiépítését, levésték a hegy szikláinak közlekedést veszélyeztető
részét. A házsor helyén a Fővárosi
Közmunkák Tanácsa a századfordulón parkot alakított ki, amely a
benne sétáló pávákról a Pávakert
nevet kapta. A körülbelül 500 méter hosszú, és néhol 30 méter széles
parkot, a rakparti úttól kőoszlopos kovácsoltvas kerítés választja
el. Értékes növények, négy kisebb
barlang és egy működő ivókút
is található benne. A parkot a II.
világháborúig lehetett látogatni,
utána már nem nyitották meg, elsősorban az omlásveszély miatt.
Pedroni Emma Anna művészettörténész
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Búcsú, fáklyás felvonulás, kézműves vásár

RENDŐRSÉGI HÍREK

Saint Foy ünnepe Franciaországban

Megfejtésre váró eset történt december
30-án az egyik Verbéna utcai lakásban.
A család délután bement a belvárosba. Este hét óra körül érkeztek haza,
és mindjárt felfedezték, hogy eltűnt
a kutyájuk. Azt is észrevették, hogy a
bejárati ajtó melletti helyiség magasan
levő kisablaka nyitva van, és a falon egy
sáros cipőnyom látható. Körülnéztek a
lakásban, és a szobák padlóján, szőnyegén apróbb sárdarabokat fedeztek fel.
Azonnal betörésre gyanakodtak, ám
kiderült, a lakásból nem tűnt el semmi.
Egyedül a kutya hiányzott, egy fekete
szőrű keverék kan, amely tehát pénzben nem különösebben értékes.

számtalan gyógyulás és egyéb csodás esemény történt. Tiszteletét jóval a halála is
megőrizték a franciák, olyannyira, hogy
a XI. században négyszögletű, tornyokkal ellátott, háromhajós bazilikát emeltek az emlékére a szülőhelyéhez közeli
Conques-ban. Az ereklyéit napjainkban is
itt őrzik, s évről évre egy nagyszabású ünnep – ahogy hazánkban mondják, búcsú
– keretében emlékeznek meg róla. Ilyenkor Conques kicsiny középkori utcácskáit
ellepik az ország minden részéből érkező
zarándokok, és – hasonlóan a mi búcsúinkhoz – megjelennek a kézművesek is.
Sok Párizsban és más francia nagyvárosokban tanuló fiatal iparművész mutatja
be a remekeit az érdeklődőknek.
Saint Foy tiszteletének középpontjában a X. században készült, és a conques-i
zarándoktemplom kincstárában őrzött,
szentet ábrázoló ereklyetartó áll. A Karoling-kori kegytárgy a francia ötvösművészet egyik legkiemelkedőbb
alkotása. A fából készült
szobrot teljes egészében
aranylapok és drágakövek
borítják. A Conques-ba
érkező zarándokok részt
vesznek a szent tiszteletére
bemutatott misén, amelyet
különböző színpompás, látványos előadások és egyéb
programok követnek. Este
indul az egész városkát bejáró fáklyás körmenet. Ennek élén a templom papja
megy az ereklyetartót vivő
ministráns fiatalokkal.
Utánuk lépdel a kórus és a
zenészek, majd az éneklő zarándokok, a
kezükben fáklyával. Az ünnep az éjszakába nyúlik, de sokan a templomban együtt
virrasztanak a városka lakosaival.
A városka 2003-ban ünnepelte Saint
Foy mártíromságának 1700. évfordulóját, amelyre egy csodálatos, görög
motívumokkal díszített ikon is készült.
Conques-t azonban nem csak a búcsú
alkalmával érdemes felkeresni. Az egyedülállóan ép állapotban megmaradt középkori település a Massif Cenral 1000
méter magas csúcsaival szegélyezett festői völgyében az építészet és a természet
szerelmeseit éppúgy várja, mint a vallásos zarándokokat.

Villant a pillangókés
December 26-án egy fiatalember este hét órakor leszaladt a lakásából az
egyik Tétényi úti bankautomatához,
hogy pénzt vegyen föl. 10 ezer forinttal
indult haza, amikor a sarkon váratlanul
megállította egy férfi, és a pénzt követelte tőle. A fiatalember nem adta oda
neki a tízezrest, dulakodni kezdtek. A
támadója erre előkapott egy pillangókést, és legalább 20 sebet ejtett áldozata
hasán, és más testrészeit is megvágta. A
fiatalember akkor átadta a férfinek a tízezres bankjegyet, aki a közeli megálló
irányába szaladt el, és felugrott az éppen
akkor érkező 73-as buszra. Az elkövető
180 centiméter magas, erős testalkatú,
körülbelül 25 éves lehet. Fekete nadrágot és kapucnis kabátot viselt. A kerületi kapitányság kéri, hogy ha bárki,
bármit tud róla, értesítse a rendőrséget
a 381-4300-as telefonszámon.

A Tétényi úti kórházból érkezett bejelentés a rendőrségre december 29-én.
Eszerint hajléktalanok alumínium építőelemeket lopnak a kórház bontásra
ítélt uszodájának tetejéről. Az intézmény
biztonsági őrei rögtön a helyszínre siettek, s két tolvajt visszatartottak. A férfiak
a kiérkező rendőröknek elszámoltatásuk
során elmondták, ők egy harmadik társuktól kapták a tippet, hogy a bontásra
váró uszoda tetején könnyen leszedhető
alumínium elemek vannak. A rendőrök
átvizsgálták a két személy ruházatát, és

A lila tehén és az egészséges életmód

KERÜLETI CÉGEK

Tudjunk mértéket tartani!
Az Aranyág egészséges életmód programját tízmillió forinttal támogatja a Kraft
Foods globális támogatási programján keresztül. A Kraft elkötelezett a testmozgás
és a kiegyensúlyozott táplálkozás népszerűsítése mellett. Ezt a törekvést példázza
Magyarországon az Aranyág Alapítványnyal együttműködésben megvalósuló
sportszertámogatás iskolák, óvodák részére, illetve a kiegyensúlyozott táplálkozást és testmozgást népszerűsítő nyári táborozásokhoz nyújtott anyagi segítség.

Ez utóbbit már Turza Judittól tudom. Ő a
Kraft Foods Hungária Kft.-nél a vállalati
ügyek vezetője.
– A Milka csokoládékat mi forgalmazzuk,
akárcsak a Sportot, a Piros mogyoróst,
Toblerone-t, Côte D’Ort, a 3Bitet, a Siestát a
Lottót, a Kapucinert, az Autóst, a Szambát,
az Eperjót és a Katicát. Emellett miénk még
a Jacobs kávé és a Philadelphia krémsajt is.
Magyarországon az édesiparban piacvezetők vagyunk. A szeletes termékeink közül
a Sport a legnépszerűbb, a táblásoknál a
Milka az első. A Philadelphia krémsajtunkat, ami ma már 125 éves múltra tekint
vissza, egy éve ismerhetik Magyarországon. Sokféle termékünk van, hiszen a világ
második legnagyobb élelmiszergyártó és
-forgalmazó cége a miénk.
A kezdet – amerikai vállalkozáshoz
méltóan – igazi sikertörténet: Kraft, a névadó tulajdonos mindössze 65 dolláros befektetéséből nőtte ki magát anyavállalatunk
a világ egyik vezető élelmiszeripari cégévé
az elmúlt évszázad során.





Mióta vannak Magyarországon?

1992-ben kezdtük az itteni tevékenységet.
2004-ben költöztünk ide, az Irinyi József
utcába, a Petőfi híd lábához, azt megelőzően
székhelyünk szintén a XI. kerületben volt, a
Budafoki úton, a csokoládégyár épületében.


A nyáron több mint 300 diák üdült
Sarkadon, egy egészséges életmódra nevelő-oktató táborban, az Aranyág Alapítvány
és a Kraft Foods segítségével.

Dömök Viktória



Már vártam ezt a megjegyzést, holott
higgye el, nincs itt semmi ellentmondás!
Álláspontunk szerint minden élelmiszer,
így a csoki is – a legtöbb ember esetében
– megfelelő adagokban és gyakorisággal
beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe,
éppen csak tudni kell a mértéket. Az ételek kiválasztása szempontjából azonban
lényeges megfontolás az egészségi állapot
és életvitel. Egyes ételek bizonyos emberek
számára nem is lehetnek megfelelőek.

Kisbusz az ebédlőben

Új, igen egyszerű trükkel próbálkozott
két férfi a kerületben december 19-én.
Becsengettek a Daróci utca egyik házába, mint később kiderült, nem az
elsőbe. A csengetésre a lakás tulajdonosa, egy hölgy kinézett az erkélyről,
mire a kertkapuban álló férfiak közölték, a szemétdíjért jöttek. A hölgy nem
hitt nekik, elküldte őket. Az előbb még
annyira udvarias férfiak rángatni, rugdosni kezdték a kertkaput, s éktelenül
káromkodtak, átkozódtak. Az asszony
értesítette a rendőröket, és a járőr nem
sokkal később rá is talált a két férfira a
környéken. A rendőrök úgy intézték,
hogy a hölgy is láthatta a két feltartóztatott férfit, s fel is ismerte bennük az állítólagos szemétdíj-szedőket. Elszámoltatásuk során azt mondták, hogy egy
Magdolna nevű jósnőt kerestek, ezért
csöngettek be a házakba.

Különös baleset történt december 29-én
az egyik kerületi szállodánál. A helyszínre érkező rendőrök azt látták, hogy
egy embert nekiszorított a szálloda falának egy busz, egy kisbusz pedig a szálló
ebédlőjében áll. Hamarosan a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, és a mentők
is a helyszínre érkeztek. Először a falnak
szorult embert szabadították ki. A mentőorvos megállapította, hogy szerencsére
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett, néhány horzsolással megúszta az esetet. Az illetőt a saját autóbusza szorította a falnak. Amikor a román
turistabusszal megérkezett a szállodához,
megállt, behúzta a kéziféket, s hátrament,
hogy ellenőrizzen valamit a motornál. A
busz azonban elszabadult, s az előtte levő
kisbuszt betolta a szálló ebédlőjébe. A férfi meg akarta nézni, milyen károk kelet-

Új trükk: szemétdíj-szedős

(s.f.)

Ajándék a hármasikreknek

Lukasik Ildikó egyedülálló anyaként neveli másfél éves hármasikreit. December 22-én kellemes karácsonyi meglepetést kapott a XI. kerületi Önkormányzattól: Tóthné Vécsei Éva helyi
önkormányzati képviselő gyermekasztallal és a hozzá való három kisszékkel állított be a
családhoz.

Menyecske utcai „megasztár”

Karácsony a gyermekotthonban

A Kraft Foods hosszú évek óta elkötelezett az egészséges életmód mellett, nemcsak támogatások révén, hanem termékeinek fejlesztésével, marketing-politikájával,
árui címkézésével, információk nyújtásával kívánja segíteni a fogyasztókat egészségük megőrzésében. 2003-ban hirdette
meg világszintű egészség- és wellness
programját, majd 2005-ben tovább bővítette azt. Ennek szellemében elkötelezte
magát az önkéntes tápérték jelölés mellett:
a termékeinken feltüntetjük a legfontosabb tápértékeket: az energia-(kalória), a
fehérje-, a szénhidrát és a zsírtartalmat, és
ahol a hely engedi, ott a cukor-, a telített
zsírsav, az élelmi rost és a nátrium menynyiségről is információt adunk, 100 grammos mennyiségre vetítve. A mennyiségi
kiszerelésnél is ügyelünk arra, hogy az az
egészséges életmódra ösztönözzön.

Van némi meghökkentő ellentmondás
abban, hogy egy csokikat forgalmazó cég
egészséges életmód programot ír ki.

Turza Judit

keztek, ekkor szorult be a busz és a fal
közé. A szálloda vezetője szerint az épületben ötmillió forintos kár keletkezett.

Vitték az uszodatetőt

Farkas Annamária

Még a rendszerváltás előtti időben,
amikor a tehenes csokik közül csak a
Bocit ismertük, a pedagógiában járatos szülők gyakran megjegyezték egyegy óvónőről, tanítóról, hogy elvette
a gyerek kedvét a rajzolástól, mert azt
mondta neki, hogy „Ejnye, kisfiam! Mi
ez? Hiszen lila tehén nincs!” Ma már
tudjuk, hogy bizony van, és egyetlen
pedagógus senki sem kifogásolna egy
lila tehenet. Sőt, az a bizonyos Milkalila ma már levédetett szín.

többek között harapófogó került elő a zsebeikből. Mint kiderült, a tettesek nemcsak
a tetőt bontották, de a kórház drótkerítését
is kivágták a Halmi utcában. Az ügyben
vizsgálat indul.

Révész Marianna

Foy, a 13 éves, arisztokrata
származású lány a galliai
provincia Agen nevű városában élt, amelyet a rómaiak tartottak megszállás alatt a IV. században.
A környék helytartója,
Dacien megrögzött keresztényüldöző volt, aki arra
akarta rávenni a nagy részben már keresztény hitű
lakosságot, hogy áldozatokat mutassanak be a római
isteneknek és a császárnak,
megtagadva ezzel Jézus
Krisztus tanítását. Ennek a
törekvésének esett áldozatul a fiatal lány,
aki bebörtönzése ellenére sem tagadta
meg a hitét. A lakosság elrettentéséül a
helytartó a lány kínhalálával akart példát
statuálni: ilyen sors vár azokra, akik nem
követik a római császár parancsát. Tüzes
trónra ültették, ám csodával határos módon eső kerekedett, és megmenekült. Az
ámuló emberek nemhogy megrettentek,
csak tovább erősödött a keresztényi hitük. A helytartó azonban nem bízta még
egyszer a véletlenre a dolgot, 303-ban lefejeztette Foy-t.
A környéken gyorsan elterjedt a kivégzés híre, és óriási tiszteletet váltott ki
a lány mártíromsága. Az emberek gyakran imádkoztak Saint Foy sírjánál, ahol

Verbéna utcai rejtély

Az Aranyág idei pályázati nyertesei közül
a sarkadi egészséges életmód tábort magam is meglátogattam. Mint a gyerekek
elmondták, naponta sportoltak, és sok-sok
gyümölcsöt, zöldséget, tejterméket ettek,
és ásványvizet, gyümölcsleveket ittak, ami
nem jelenti azt, hogy végleg elfelejtenék a
magas cukortartalmú italokat és a nassolást
– csak éppen igyekeznek mértéket tartani.

Mi is ezt a gondolkodást tartjuk helyesnek.
A helyes táplálkozás mellett a testmozgásnak szintén lényeges szerepe van az egészségünk és az optimális testsúly megőrzésében. Eszerint működött a sarkadi tábor
is – ahol a rendszeres testmozgás ugyancsak szerepelt a gyerekek napirendjében.
Ugyanakkor a kiegyensúlyozott táplálkozás nem jelentheti egyes élelmiszerek
negatív minősítését vagy tiltását. Fontos,
hogy a diákok is értsék, milyen szerepet
töltenek be az egyes élelmiszerek a táplálkozásban, miért fontos a fő élelmiszercsoportokból naponta fogyasztani. Úgy
gondolom, az egészséges életmód népszerűsítésével mi is hozzájárulhatunk ahhoz,
hogy a mai óvodásokból, iskolásokból
egészséges, életvidám felnőttek legyenek.

K. Zs.

Rendhagyó karácsonyi ünnepség
volt a Menyecske utcai gyermekotthonban. Ha lett volna címe, ez
lehetett volna: Karácsony és tehetség. Az intézménynek ugyanis saját
„megasztár”-sorozata van, és az
ünnepi estén is a résztvevői voltak az
előadás krémje.
Az ünnepség kísérőprogramja a rajzszakkörösök kiállítása és a rajzverseny eredményhirdetése volt. Ez már hagyománynak számít a gyermekotthonban, és az
a cél, hogy a tehetséges gyerekeket jutalmazzák. Mónika, a rajzszakkör kreatív vezetője hirdette ki az eredményt, hat gyerek
kapott ajándékcsomagot. A legjobbnak Simon Krisztina alkotását ítélték a többiek,
hiszen a helyezésekről nem zsűri döntött,
hanem szavazni lehetett a név nélkül kiállított rajzokra, festményekre.
Az este egyik legnagyobb meglepetése
mégsem a legkisebbek közül került ki: az
otthon egyik munkatársa, Dániel Gergő
volt az. Korábban nem is tudták a hosszú
hajú fiatalemberről, hogy milyen tehetsége van a zenéhez, de a karácsonyi ünnep-

ségen mindenkit elvarázsolt, legelőször
egy Bródy-dallal. „Mit tehetnék érted?”
– énekelte, majd kongázó gyerekek következtek a színpadon.
Az igazi műsor ezután kezdődött, a
fellépő gyerekek és ifjak dalai között egy
történetet is elmeséltek, egy történetet,
ami a jelenlevők közül mindenkinek ismerős lehetett. A (nem is annyira) mese
egy kisgyermekről szólt, akit elhagyott az
édesapja, egy fiúról, aki éjjel titkos levelet
ír a paplan alatt… és ki tudja, talán a karácsony csodája őt is elérheti, hiszen ez az
a nap, amikor minden megtörténhet…
A csodák márpedig ráférnek ezekre
a gyerekekre, a gyermekotthon lakóira,
nagyobbakra és kisebbekre (hároméves
csöppség is akad közöttük) egyaránt.
Igaz, az év végén talán több embernek
eszébe jutnak ők is, még ajándék is kerül
a közös fa alá, de nem lehet az év minden
napja karácsony… Valamit mégis át lehet
menteni belőle a következő évre: a szeretetet – és ahogy az ünnepi fényektől színesre festett gyermekarcokat elnéztük, ez
talán nem is lesz olyan nehéz.
R. M.

Dömök Viktória

Franciaország szívében, a Massif
Central hegység közepén található
Conques, egy varázslatos, teljesen
épen megmaradt középkori városka.
Itt található a román kori építészet
egyik gyöngyszeme, az apátsági
templom, melyet a mártírhalált halt
fiatal lány, Saint Foy tiszteletére emeltek. Látványos ünnepe rengeteg látogatót vonz ide az ősz végén szerte az
országból.
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Az otthon lakóira ráférnek a csodák

SZABADIDŐ

12
KOS

március 21–április 20.

Nem lesz túlságosan nyugalmas az új év
eleje, elsősorban magánéleti problémák
miatt. Szerencsés esetben, és megértő
partnerrel hamar túljut ezen az időszakon, ám ha jelenlegi kapcsolatában már
nem sok örömet talál, együttérzés helyett
inkább ellenségességet fog kapni. Bonyolíthatja a helyzetét, ha túl közel kerül valakihez az ellenkező nemből. Munkahelyi
gondjai nem lesznek, és az egészségét sem
veszélyezteti semmi.

BIKA

április 21–május 20.

Akármibe is kezdjen bele, ne kapkodjon,
ne idegeskedjen, mert tűnjön bármilyen
kilátástalannak is a helyzet, végül mindent sikeresen megold. Sokan számítanak
majd a jóindulatára. Ostoba, de nem túlságosan komoly otthoni baleset áldozata lehet, ha nem elég körültekintő. Az év
elején mindenképpen alaposan mérje föl
anyagi lehetőségeit, és rendezze esetleges adósságait. Nem ártana egy általános
kivizsgálás sem, ne feledje, még jócskán
benne vagyunk a télben.

kikapcsolódással töltenie, különösen kedvező évkezdet elé nézhet. Ezúttal még az
esetleges magánéleti problémái sem fogják
annyira nyomasztani. Ugyanakkor némi
aggodalomra adhat okot az egészségi állapota, különösen akkor, ha megfázásától
csak nehezen tud megszabadulni.

SZŰZ

augusztus 24–szeptember 23.

Megbízott valakiben, már-már meghitt
érzelmeket táplált iránta, ám rá kellett jönnie, hogy a bizalom és a rokonszenv egyoldalú volt, az illető nemcsak, hogy nem volt
őszinte önnel, de ki is használta az érzéseit.
Ezen a komoly csalódáson nehezen teszi túl
magát. Más tekintetben nagyon kedvezően
alakulnak a dolgai. Az elmúlt év vége jól
sikerült, és a kezdetekre sem lehet panasz,
főképpen a munkahelyén tapasztalhat önre
nézve előnyös változásokat. A szerencse is
önhöz pártol egy kisebb nyeremény erejéig.

május 21–június 21.

RÁK

június 22–július 21.

Nagy lendülettel veti bele magát a munkába az év elején, és hamarosan meg is lesznek az első pozitív visszajelzések, ami újabb
ösztönzést ad a folytatáshoz. Azt azonban
ne feledje, ha túl erős tempót diktál, később
azt is fogják elvárni öntől. Szintén gondot
okozhat, ha a kollégái ön ellen fordulnak. A
családjában megértéssel tekintenek ambícióira, ám otthon sem érdemes túlfeszíteni a
húrt mások iránti türelmetlenségével. Nem
várhatja el, hogy mindenkire csak úgy átragadjon az ön lelkesedése.

OROSZLÁN

július 22–augusztus 23.

Az elmúlt időszak folyamatos problémái
és aggodalmai után lélegzetvételnyi szünethez jut. Amennyiben sikerült az ünnepek alatti és közötti időszakot pihenéssel,

tosan. Szintén jól kezdődik az éve anyagi
szempontból. Nagyobb utazásra a közeljövőben ne vállalkozzon, és semmiképpen
se vezessen rossz időjárási körülmények
között, mert balesetet okozhat. Ha folyó
jogi ügye van, kedvező ítéletet kap.

NYILAS

november 23–december 22.

Az elkövetkező időszakban az anyagi
ügyei körül fog forogni az élete. Úgy alakulnak a körülményei, hogy egy ideig
mindenképpen komolyan kell spórolnia. Néhány váratlan kiadás is nehezíti a
helyzetét, igaz, a bevételi oldalon kellemes
meglepetések érik. Kedvezőnek tűnő befektetési lehetőséget ajánlanak, amivel
a tartalékait teheti kockára. Bárhogy is
dönt, az esetleges nyereség arányban áll a
kockázattal.

BAK

december 23–január 20.

Nem lesz túl jó hangulatban, ráadásul otthon, valamint a munkahelyén sem a kedve
szerint alakulnak a dolgok. Ám a legnagyobb gondot mégsem ezek okozzák majd
az elkövetkező pár napban: sorra betegednek meg a rokonai és a kollégái, így egyre
több feladat elvégzése hárul önre. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tennivalók feledtetik a hangulatát, nem marad
ideje foglalkozni önmagával. Egy fiatal
ismerőse a segítségét kéri, ami ugyan csak
újabb terhet jelent, de ne utasítsa vissza.

IKREK

Kimerítették az ünnepek, és az évkezdet
izgalmai. Ráadásul a hangulata is tartósan
rossz, és nem tud kilábalni belőle. Úgy érzi,
családtagjai, barátai nem törődnek önnel.
Nincs igaza, lehetne több belátással. Nekik
is megvannak a maguk problémái, és az
emberek többsége egyébként sem szívesen
van a rosszkedvűek társaságában. Amenynyiben nem jut túl a lehangoltságon, keressen fel egy szakembert. Sokat segítene, ha
megpróbál kikapcsolódni, a szabad levegőn való gyakoribb tartózkodás tenne jót.
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VÍZÖNTŐ

január 21–február 19.

HOROSZKÓP
2007. január 10. – 2007. január 24.
MÉRLEG

szeptember 24–október 23.

Nézeteltérése támad egy ismerősével, akitől
szeretne mihamarabb megszabadulni, ám
az illető nem akar érteni a jelzéseiből, szinte kullancsként akaszkodik önre. A helyzet
kifejezetten idegesíti, szeretne túljutni rajta.
Ehhez határozottabb fellépésre lesz szüksége, ha kell, legyen vele nyers. Amennyiben a múlt évben túlságosan kiköltekezett,
kezdjen komoly takarékoskodásba. Megtréfálhatja az időjárás, különösen akkor, ha
nem figyel oda az öltözködésére.

SKORPIÓ

október 24–november 22.

Meghívást kap egy társaságba, ahol megismerkedik egy személlyel az ellenkező
nemből, aki később jelentősen befolyásolja életét, akár úgy is, mint leendő partnere,
akár a munkájával, karrierjével kapcsola-

A nyugalmasabb kezdés után az év eleje
elég megterhelő lesz önre nézve. A munkahelyén is jóval több megbízást kap, és
otthon is megszaporodnak a tennivalói.
Mindenképpen próbáljon segítséget szerezni, ne vállaljon indokolatlanul magára
mindent. Ezúttal a mártírszerep nemcsak,
hogy értelmetlen, de kifejezetten a kárát
fogja látni, ha nem szabadul meg legalább
mostanra tőle. Nagyobb összegű vásárlás
esetén körültekintően mérje föl a kínálatot, és ha türelmes, jó árajánlatot is kaphat.

HALAK

február 20–március 20.

Türelmetlensége, kötekedő hangulata sok
kellemetlen percet fog szerezni önnek az
elkövetkező hetekben, rosszabb esetben
pedig szert tehet néhány ellenségre is. Elsősorban a szomszédait hangolhatja önmaga ellen, amire semmi szüksége nincs.
Ha másképp nem tud felülkerekedni a kedélyállapotán, vonuljon vissza, és inkább
olvasásra, tanulásra, művelődésre fordítsa
az idejét, vagy tegyen kirándulásokat, de
legalább sétáljon esténként egy kicsit, ami
nemcsak megnyugtathatja, az egészségének is jót tesz.
(Rebeka)

Száraz időjárás várható 2007-ben
Az egyik legismertebb népi időjárásjóslás
szerint Luca napja és azt követő 11 nap
a következő év hónapjainak időjárására
enged következtetni. Ez az előrejelzés
természetesen nem tekinthető hitelesnek
és hivatalosnak, hiszen régi népi megfigyelésen alapul, de ha elolvassuk azt az
ugyanolyan alapon készült, 2006-ra szóló prognózist, amely lapunk múlt évi 1.
számában található, meglepődhetünk
mennyi minden beigazolódott belőle.
December 13-a, Luca napjának időjárása a januári hónapét jelzi. Tavaly ezen
a napon ködre ébredtünk, és csapadékmentes, enyhe idő volt. Ennek alapján ez
év JANUÁRJÁRA a mérsékelten hideg idő
lesz jellemző. A csapadék, ezen belül a hó
mennyisége nem lesz jelentős. Kellemetlen, ködös, hideg, borús időjárás lesz meghatározó végig a hónapra.
FEBRUÁRBAN folytatódik az előző hónapra
jellemző időjárás. Havazás, egyéb csapadék valószínűsége kicsi. Ködös, páradús,
borongós napok követik egymást. A hő-

mérséklet a téli hónapokra jellemzően
alakul.
MÁRCIUSBAN nő a napsütéses napok száma, viszont csapadékra sajnos továbbra is
alig számíthatunk.
Az ÁPRILIS ezúttal nem lesz szeszélyes, mivel folytatódik a csendes, de napsütéses
időjárás. A szárazság is tovább tart, jelentősebb mennyiségű csapadékban nem lesz
részünk.
MÁJUSBAN az „aranyat érő” eső az ilyenkor
megszokottnál jóval kisebb mennyiséggel
örvendezteti meg a természetet. A hőmérséklet az átlagos májusoknak megfelelően
alakul.
JÚNIUSBAN mérsékelten meleg idő várható
sok napsütéssel. A csapadék mennyisége
csak nyomokban lesz mérhető.
A JÚLIUS nem lesz kifejezetten nyári jellegű. Az ekkor megszokottól eltérően sok
hűvös napra számíthatunk. A csapadék
mennyisége már számottevőbb lesz, de
még így is inkább a szárazabb júliusokra
emlékeztet az átlaga.

AUGUSZTUSBAN jellemzően a borús napok

határozzák majd meg hangulatunkat. Hűvösnek, csapadékszegénynek mutatkozik a
hónap.
SZEPTEMBERBEN már több eső várható,
ám ennek mennyisége messze elmarad a
hónapra jellemző csapadékátlagtól. Az inkább száraz időjárás egyhangúságát kellemetlenül szeles napok zavarhatják meg.
Az OKTÓBER kifejezetten őszies lesz. A
majdnem mindennapos köd feloszlása
után sok napsütés várható, igazi, száraz
indián nyárra számíthatunk.
NOVEMBERRE jelentősen lehűl a levegő,
emiatt ez a hónap inkább télies jellegű
lesz. Elvétve előfordulhat jelentéktelen havazás.
A DECEMBER inkább őszies lesz, viszonylag
kevés csapadékkal. Karácsonykor feltételezhetően idén sem fognak szánkózni a
gyerekek. A hőmérő higanyszála a napok
többségében inkább a fagypont felé emelkedik, alá jóval ritkábban süllyed.
Bánhidi János

Isten kertjének gyümölcse, az ananász
Az ananászt Kolumbusz Kristóf hozta
be Európába 1493-ban. Bár egy mondás szerint egyenesen az „Isten kertjéből” származik, az őshazája valószínűleg Paraguay.
Az ananász a broméliafélék családjába
tartozó tőlevélrózsás növény. Méret tekintetében igen változatos álterméseit – a
15-20 dkg-os bébi ananásztól egészen a
több kilós nagyságig – a levélrozetta közepén, mereven felálló száron hozza. A
legegészségesebb gyümölcsök egyike,
köszönhetően magas ásványianyag- (vas,
kalcium) és vitamintartalmának (A-, B-,
C-vitamin), valamint a benne található
bromelin nevű fehérjebontó enzimnek.

Aromaanyagokat, mellettük még cukrot
és gyümölcssavakat is tartalmaz. Fontos
tudni, hogy a bromelin nevű enzim csak a
friss ananászban található meg, a konzervekben nem, ugyanis a hőkezelés hatására
megsemmisül. Befőtt formájában inkább
élvezeti cikként esszük a gyümölcsöt, főképpen a magas cukortartalom miatt.
Az ananász gyógyszerként alkalmazva elsősorban gyomorproblémák esetén
fogyasztható jó eredménnyel, még akkor
is, ha a beteg gyomor mást nem visel el.
Segíti az emésztést, legfőképpen akkor,
ha friss gyümölcsből készült ananászlét
iszunk étkezés közben. A léhez a legjobb
centrifugázni az ananászt. Székrekedés ellen is kitűnő, emellett fájdalom- és gyulla-

dáscsökkentő hatású, csillapítja a lázat, és
erőteljesen hat az immunrendszer működésére, növeli a test ellenálló képességét.
Kiválóan alkalmas a szervezet tisztítására. Fogyókúrásoknak is ajánlott zsírégető
tulajdonsága miatt. A gyógyhatás elérése érdekében több hetes ananász- vagy
ananászlé-fogyasztás javasolt.
Friss ananász vásárlásakor enyhén
megpuhultat, sárga színűt és erős illatút
válasszunk, mert az érett és elég édes.
Tálalhatjuk négybe vágva, rajta hagyva
a zöldet. Amennyiben a közepe nagyon
fás, távolítsuk el azt a részt. Ha salátának
használjuk, hámozzuk meg, és daraboljuk
ki a szemeket, ezután kockára vághatjuk
vagy felszeletelhetjük.

KERESZTREJTVÉNY

Ezen a napon történt – január 10.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1881-

ben kétszeres Kossuth-díjas szobrászunk,
Medgyessy Ferenc. Ezt a művét 1911-ben
készítette (Ö, N, D, Ó). 12. Fiatalok körében ismert kábítószer. 13. Népi hosszmérték. 15. Ingovány. 17. Népies szabású,
hímzett női mellényke. 19. Félénk, zárkózott, angolul (SHY). 21. Telep vége! 22.
Csónakgerinc. 23. A Volga mellékfolyója.
25. Csekély értékű római pénz. 26. A győzelem istennője a görögöknél. 28. Szétmázol.
31. Start. 33. Ütközet. 35. EIM. 36. Kiváló
tornászunk (István). 37. Némán elzáró! 38.
Edinburgh-i duda! (BAGPIPE) 41. Óma
betűi keverve. 42. Medgyessy Ferenc egy
másik szobra 1936-ban készült, Baján látható (E, Á). 43. Német női név. 45. Tokféle
hal, névelővel. 46. A buddhizmus japán ága.
48. Kívülre taszít. 50. Középső szint! 51.
Konyhakerti növény. 53. Parlag. 54. Szárazdajka. 56. Német filozófus (Immanuel). 57.
Hélium vegyjele. 58. II. Rákóczi Ferenc udvari főmarsallja (Ádám). 60. Tetőszerkezet
mestere. 62. Szöuli részlet! 63. Ír fegyveres
szervezet névbetűi. 65. Cérnával rögzítő. 68.
Pakura egynemű betűi. 69. …fa, rendkívül
könnyű fa. 71. Sűrű pamutvászon (INLET).
73. 1917-ben ezen a napon hunyt el Madarász Viktor. Első próbálkozásai közül való ez a festmény (C, S, A, P).
FÜGGŐLEGES: 1. 1973-ban ezen a napon
alapították meg Magyarország első nemzeti parkját a Hortobágyon. Ez az egyik
leghíresebb létesítménye (I, Y, D). 2. Vanádium, kén és foszfor vegyjele. 3. Sértetlen. 4. Munkahelyi fogadásokon felszolgált

dolgok, főleg italféleségek jelzője a munkatársak között. 5. Vadgalamb. 6. Madárfészek fában. 7. Nóta. 8. Téli csillagkép az É-i
féltekén. 9. Padló- és bútorfesték. 10. Himfy
névjele. 11. Rozstábla része! 14. Ezen a napon hunyt el Carl von Linné svéd botanikus, természettudós. Nevét ez az 1735-ben
Leidenben kiadott műve tette ismertté (S,
A, A). 16. Ozirisz isten élő jelképeként tisztelt fekete színű, homlokán fehér foltot viselő bika. 18. A Hortobágy egyik endemikus
madara (I, T). 20. Görbülő. 22. Számnév.
24. Francia területmérték. 27. Karélia másik neve. 29. Nagy melegben igen hasznos
retikültartozék. 30. Kitűnő tanuló. 32. ÉAmerika része. 34. Nyílászáró. 36. Sós pékáru. 39. Feleakkora! 40. PDG. 44. Az ABBA
egyik nagy slágere. 47. Vállalat, szervezet
élén álló ember. 49. Ürügy, régies szóval.
52. Kés betűi keverve. 54. Kisragadozó. 55.
Csukná. 59. Összetételekben idegen vagy
más eredetet jelöl. 61. 1862-ben ezen a
napon hunyt el a forgótáras pisztoly feltalálója (Samuel). 64. Turku svéd neve. 66.
Világtalan. 67. Félig steril! 68. Össze-vissza
tép! 70. Vércsoport. 72. Európa Kupa, röv.
BEKÜLDENDŐ: vízsintes 1., 42., 73., függőleges 1., 14., 18. és 61. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
január 17. A 48-49. SZÁM REJTVÉNYÉNEK
MEGFEJTÉSE: „Fenyő szagú a lég és a sarokba / Ezüst tükörből bókol a rakott fa.”
A NYERTES: Karsainé Lukács Katalin, XI.,
Kászony u. A január 10-i 1-2. szám megfejtését és nyertesét a következő számban
közöljük. A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

AZ ÚJBUDA KONYHÁJA

Ananászos ínyencségek
Ananászos-currys csirke
2 db csirkemell,
1 doboz ananászkonzerv, 3 dl
tejszín, curry, olaj, só, bors,
kiskanál liszt. ELKÉSZÍTÉSE:
a megmosott csirkemelleket
csíkokra vágjuk, olajon fehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk. Hozzáadjuk a curryt,
majd a feldarabolt ananászt,
átforgatjuk. Ezután megszórjuk liszttel, felengedjük tejszínnel és összeforraljuk. Párolt
rizzsel tálaljuk.
HOZZÁVALÓK:

Ananászos hal
50-60 dkg-os hal
(süllő, csuka, keszeg), 1 doboz
ananászkonzerv, 2 db újhagyma,
2 db paradicsom, 1 evőkanál liszt, 1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál szójamártás,
HOZZÁVALÓK:

1 kávéskanál méz, csipetnyi őrölt bors
és só. ELKÉSZÍTÉSE: a halat megtisztítjuk,
szárazra töröljük és kívül-belül
megsózzuk, majd lisztbe forgatjuk. Letakarva hidegre
tesszük. Leszűrjük az ananászkonzervet, felszeleteljük a
paradicsomokat, felkarikázzuk
a hagymát. Az ananász levében
elkeverjük a lisztet. A halat forró olajban kisütjük, majd egy
előmelegített tálra tesszük, és
melegen tartjuk. A serpenyőben
csak annyi olajat hagyunk, hogy
az ananászdarabokat és az elkapart fokhagymát állandó kevergetés mellett kissé meg tudjuk
pirítani. Hozzáadjuk a paradicsomgerezdeket, a szójamártást,
a mézet, és 5-6 percig főzzük. Ekkor adjuk hozzá az ananászlében
elkevert lisztet. Kevergetés mellett
3 perc alatt besűrűsödik. Azon melegen
ráöntjük a halra, és tálaljuk.
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Idő- és térutazás Faludy Györggyel
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KELENVÖLGYI MŰVÉSZETI HÉT

Cigány festők bemutatkozása a Karinthy Szalonban

Turek Miklós rímes, világnéző estje A szeretet győzelme
Mit tudunk Faludy Györgyről? – teszi
fel a költői kérdést a szerkesztő-rendezőelőadó az est kezdetekor. Költő, aki nem
hord zoknit? Egy hatvan évvel fiatalabb
feleség férje? A legelvetemültebbek talán
azt is tudják, hogy fordította, illetve átköltötte Villont. 1910-ben született, így
szinte végigélte a XX. századot s belekóstolt a XXI.-be is. Első Villon-átköltései a
harmincas években jelentek meg. Kétszer
távozott az országból, és kétszer tért haza.
1938-ban Párizs, Algéria és az Amerikai
Egyesült Államok az állomásai. 1946ban hazajön, s 1949-ben már három évre
a recski büntetőtáborban találja magát.
1956-ban ismét irány Nyugat. Először
Londonban telepedik le, majd a mediterrán világ következik: négy év Firenze, Málta. 1967-ben költözik Kanadába,
Torontóba, s innen jön haza másodszor,
1988-ban. S velünk él még 18 évig. Az
utolsó humanisták egyike. Újranősül,
Playboy-sztár lesz, s röviddel halála után,
a költészete előtt tisztelgő előadóesten
Kelenvölgyben csak az idősebb korosztály képviselteti magát.
Ráillenek a sorok „Michalengelo utolsó imája” című verséből: Magam lettem
vén kőtömb, száz bozótban / megszagga-

tott, mogorva, durva, szótlan, / de lelkemben még égi fény ragyog.
Felülemelkedés téren és időn. Az antik
és reneszánsz művészet- és életeszmény
– mely középpontjában az ember áll – áthatja írásait, melyek az átélt események, a
sorson való felülemelkedés példái.
Rövid színpadrendezés után a cserepes pálma a nagyvilág minden állomása
lesz – dzsungel, Afrika, Párizs, London,
Amerika. A színpad – Pest. A parketta
– Recsk. A fal a fogda – Andrássy út 60.
S utazás indul a mesék meseszép kocsiján, ahol a Sors fogja a volánt. Afrikában
arab tanárral sakkozunk, majd „Marokkóban” járunk. „Hitler halála után”
„Útban hazafelé” „Búcsú Amerikától”.
Itthon „Reménykedés egy Pannon szőlőhegyen”, majd „Zsuzsának a tömlöcből”. Párizs – London: „Szökőkút a Concorde téren”, „Van-e
honvágyam, kérded”. S végül hitvallása a „Monológ
életre-halálra” versből: Így
lettem én a föld szerelmese,
/ a nagy rajongó, felhők Rómeója, / holt városok alatt
a trubadúr, / gót csipkedíszek faragója rímben
/ s éjféli fürdés pogány ünnepének /
mezítlen papja, míg
időm
l e járt/

s eltűntem én, a múló fenomén/a fenomének örök tengerén.
S mit tudunk Turek Miklósról? Fiatal
szabadúszó színművész, aki a Duna és a
Magyar Televízió irodalmi műsoraiban
versmondóként szerepelt. Önálló versszínházi estjei Arany, Petőfi, Weöres Sándor, József Attila életművéből születtek. A
Szabadság–börtön–szabadság 2004-ben
jött létre, és maga Faludy is hallhatta még
a Nemzeti Színházban a 95.
születésnapja
a l ka lmából
rendezett ünnepségen.
Angeli Adrienn

Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas
festőművész kiállítását a Bartók 32
Galériában december 15-én az alkotó
régi munkatársa, barátja, Császár László szépíró nyitotta meg.

Révész Marianna

ültetett, teljesen új vígjátékot írt. A történet mindössze annyi, hogy két fiatal, akik
internetes levelezés útján ismerkednek
meg, az üzleti világ farkastörvényei miatt
majdhogynem áldozatokká válnak.
Vajda Anikó, aki testvérével, Vajda
Katival a nyolcvanas évek elején a Játékszínben máig emlékezeteset alkotott a
Hyppolit, a lakáj színpadi változatában,
mára remek színpadi szerzővé avanzsált.
Legutóbb például a Karinthy Színházban
most is műsoron lévő Butaságom története című, Keleti Márton és Ruttkai Éva által
jegyzett film színpadi változatával aratott
sikert. Kiváló dramaturgiai érzéke van

A szerelem és a régi könyvesbolt léte a tét

 BÉLA FLECK & THE FLECKTONES 
A bendzsó amerikai királya, Béla Fleck és együttese, a The Flecktones ad két koncertet is január
22-én 20, illetve 22.30 órakor az A38 Hajón. Azért
kettőt, mert az elsőre a jegyek szinte azonnal elkeltek, a másodikra
lapzártánkkor még
kaphatóak voltak.
Az érdeklődés nem
véletlen, a hangszer
nagy megújítója először jár hazánkban.
Fleck tizenévesen
vette a fejébe, hogy
a bebop bendzsón is megtanul jól játszani, a kihalástól mentve meg ezzel a ragtime korszak legendás
hangszerét. Magyar gyökerei nincsenek, a keresztnév felvett, a Bartók iránti tisztelete jele.
 62 NAP 
Január 23-án és 24-én 20 órától a MU Színházban
az Összművészeti Esték sorozatban Árvai György
és a Természetes Vészek Kollektíva tolmácsolásában a 62 nap című halál-útinaplója lesz látható. Az
1984 óta működő társulat előadásai nem színház,
nem tánc, nem kiállítás, nem videó-installáció,
nem hangjáték, nem hangköltészet és nem koncert
– mindez egyszerre. A 62 nap-ban egy lezárt törté-

D. A.

Falba zárt komor arcok

Szerelem@könyv.hu

Merész vállalkozás volt Vajda Anikótól,
hogy a Tom Hanks és Meg Ryan által fémjelzett, A szerelem hálójában című, nálunk
is bemutatott film sztorijának felhasználásával egy magyarországi viszonyokra,
budapesti ezredfordulós helyszínekre át-

A tárlatot Szesztay András önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke
nyitotta meg:
Ez a kiállítás a szeretet győzelme
minden előítélet felett. Ez a tárlat, amely
az adventi ünnepkör idején nyílik,
mindnyájunk számára elgondolkoztató:
egy alkotás, egy festmény sokkal többet
tesz a roma emberek megismerése, megértése érdekében, mint bármiféle politikai kinyilatkoztatás – hangsúlyozta
Szesztay András.
Ezt követően a nagyszámú érdeklődő
megismerkedhetett a kiállító művészek
munkáival.

Csík Laura üvegfestő és több nemzetközi díjjal kitüntetett zongoraművész
alkotásaiban magyar és roma folklorisztikus elemek ötvöződnek. Mindig elegánsan használja az ősi roma kultúra motívumait. Kunhegyesi Ferenc az egyik legsokoldalúbb művész. Alkotásaira, ábrázolási módjára hatást gyakorolt a reneszánsz
figurális művészete. Kun Pál harminc éve
foglalkozik képzőművészettel. Műveit az
élénk színek jellemzik. Népszerű alkotásai
közül kiemelkedik a cigányság történelmét
összefoglaló trilógia. Radó László vendégművészként mutatkozott be, ahogy a szervezők elmondották, ő nem roma festő, de
az elmúlt évek során szoros kapcsolatot
alakított ki a cigány képzőművészekkel, és
már több kiállításon együtt szerepelt velük.
Festészetére a francia avantgárd művészet
gyakorolt hatást. Arcképeivel kiválóan ábrázol emberi sorsokat. Termékeny művész,
így munkáinak egy része, az akvarelljei a
szalon kistermében is láthatók voltak.

Szurcsik József kiállítása a Bartók 32 Galériában

Romantikus vígjáték a Karinthy Színházban

Mintegy karácsonyi ajándékként
mutatta be a Karinthy Színház
december 20-án Vajda Anikó
Szerelem@könyv.hu kétrészes, romantikus vígjátékát. A Karinthy Márton
rendezte előadás amellett, hogy szórakoztató darab, arról is szól, miként
kerüljük el a globalizáció buktatóit.

A Zoril Alapítvány és a XI. kerületi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
december 19-én aukcióval egybekötött kiállítást rendezett a Karinthy
Szalonban. A kiállító művészek, Csík
Laura, Kunhegyesi Ferenc, Kun Pál és
Radó László a legszebb munkáikat
mutatták be.

ahhoz, hogy a csacska vígjátéki fordulatok
közé becsempéssze a mai emberek érzéseit, gondjait.
Ezúttal sincs ez másképp. Mai, sivár
világunkban születhetnek-e még életre
szóló szerelmek? Vajon a régi, hangulatos
kis üzleteket – jelen esetben egy könyvesboltot – végleg megszüntetik a rideg
szupermarketek? – ezt boncolgatja Vajda
Anikó. S bár az első részben a dialógusok
nem elég gördülékenyek, a második rész
már tele van fordulatokkal. É. Kiss Piroska tágasnak ható könyvesbolti díszletében Karinthy Márton remekül mozgatja
a színészeket. A végletekig kidolgozott
mini-helyzetgyakorlatok révén minden
egyes szereplő karakterét megismerhetjük. Karinthy kihozza a színészek játékából a maximumot, ehhez most is a legjobb
művészeket szerződtette a produkcióba.
Az továbbra is titok, hogy mivel csalogatja
őket Buda népszerű, de igencsak kicsinyke színházába.
Kováts Adél az első részben még kicsit
tartózkodó, mintha nem merné megmutatni színészi eszközeit, vagy talán a bemutatóra nem készült el a szereppel, de a
második részben már nagyon jól hozza
azt a szerelmes nőt, aki képes bármilyen
küzdelemre a könyvesboltja megmentése
érdekében. Schneider Zoltán egy mackós
férfi ezernyi bájával formálja meg a főszereplőt. Sztankay István egy ma már alig
ismert, letűnt kor lelkiismeretes könyvesbolti előadóját, Sztankay Orsolya pedig
egy vibráló bolti eladót, minden helyzetre ötletet adó barátnőt formál meg. A
többiek – Széles Tamás, Sára Bernadette,
Karalyos Gábor, Németh Gábor, Balázs
Andrea – oldott, szórakoztató játékukkal
segítik a szerelmesek egymásra találását.
- deák -

Az eseményen Ferry P. Bedy zongoraművész működött közre, aki 14 évig Hollandiában aratott sikert, többek között a
holland királynőnek is játszott. Most Bartók- és Rahmanyinov-művek előadásával
örvendeztette meg a közönséget.
Rögtön a kiállítóterem bejáratánál,
balról jobbra haladva két szokatlanul kisméretű (A/4-es nagyságú) olajvászon kép
fogadja a látogatót: az Árnyak és a Búvóhely 3 című. Nagyon jó ötlet volt a művésztől, hogy ezzel a két képpel „indította” a
tárlatát. Így ugyanis azok is rögtön „ráhanDeák Attila
golódnak” festői világára,
gondolkodására, akik még
nem látták munkáit. Ez az
önkifejezési mód régóta,
szinte 1988-óta sajátja,
amikor befejezte tanulmányait a Képzőművészeti
Főiskola sokszorosított
grafika szakán, illetve művészképzőjén. Ez a két kis
kép summázza azt, ami a
többi egyre nagyobb, sőt
hatalmas méretű munkákon ismétlődik.
Mert valójában Szurcsik
József minden szigorúan
szerkesztett festményén
falba, betonoszlopba, világítótoronyba, silóba zárva
ugyanazon komor emberi arcot variálja. Szurcsik
„arcai” teljesen lecsupaszítottak, épp olyanok, mint
Kafka vagy Orwell hősei.
Egyszerre metafizikus vagy
szürreális sziklaemberek,
posztmodern korunk jelképei, az esendő ember szimbólumai.
Találkozó – Szurcsik József képei január 19-éig tekinthetők meg

AZ ÚJBUDA KULTURÁLIS AJÁNLÓJA
nettel, egy személyre szabott halottas könyv beszámolójával szembesülünk. Valaki önmaga végső határait térképezi fel, s erről hang-naplójával tudósít.
 FÉNYRAJZ GALÉRIA 
A Fényrajz Galéria fotókiállításán Anderka Györgyi fényképeiből láthatunk válogatást a Tas vezér
utcai Danubius Hotel Flamencóban január folyamán. A fényképek sokféle okból, célra és stílusban készülhettek. A korunkra jellemző rohanás
és technikai fejlődés a fényképezés egy újabb korszakát hozta el. A Fényrajz Galéria fő célkitűzése
a fotográfia, mint művészet népszerűsítése. Ennek
érdekében kiállításokat, rendezvényeket, szaktáborokat szerveznek.
 CHALGA 
Január 18-án 20 órakor a Chalga zenekar ad koncertet a Fonóban. Az együttes urbánus folkzenét
játszik: autentikus népzenei hagyományokat ötvöz
városi zenével, dzsesszel, rockkal, funkkal. 2006
őszén jelent meg bemutatkozó lemezük, a Sabir,
ennek anyagát mutatják be estjükön. A lemez címe
utalás a különböző kulturális elemekből építkező
nyelvre: a középkorban ez volt a mediterrán térség

Ugyanakkor senki ne gondolja, hogy
Szurcsik képein valamiféle erőltetetten
komor, fekete-szürke világgal szembesül.
A piktor a sivárságot kifejező mondandójához merészen variálja az okkeres színek
tónusait. A Helykereső és a Fényben járók
címet viselő képei pedig kifejezetten attraktív színvilágot mutatnak.
A mai magyar képzőművészet középgenerációjának jeles képviselőihez
tartozó Szurcsik József igen masszív,
erőteljes anyagot vonultat fel most a
Bartók 32 Galériában. Mint ahogy
2002-ben sikeresen mutatkozott be akkori munkáival a New York-i Belenky
Brothers Galleryben, ugyanúgy most is
megállná a helyét a világ bármely nagy
kiállítótermében.

közös keveréknyelve. Ahogy a sabirban keveredtek
a nyelvek, úgy férnek meg egymás melletta csángó,
a magyar, a közel-keleti és a görög szigetek népzenéi és a szúfi zenei parafrázisok kompozícióikban.
 NADARA & SZILVÁSI GIPSY FOLK BAND 
Hamisítatlan roma tánckavalkád várja az A38
Hajó évadnyitó koncertjének vendégeit január 18án 20 órától. A Szászcsávásról induló zenekar, a
Nomada, és a magyarországi cigány muzsika kitűnő képviselője, a Szilvási Gipsy Folk Band lép fel.
A Nadara muzsikájában székely, román, cigány és
szász hagyományok ötvöződnek. Hangzásviláguk
is összetett: hegedű, brácsa, szaxofon, tangóharmonika, akusztikus gitár, bőgő kíséri magyar, roma és
román nyelvű dalaikat. A Szilvási Band
kvintettje a hagyományos roma népzene
némiképp felújított
változatát játssza, keverve azt a balkáni
dallamokkal, a latin
hatásokkal, időnként
némi rappel.

 IGOR OBROVSKI 
Igor Obrovski újvidéki festőművész munkáiból
nyílik január 10-én kiállítás a Fonóban. Obrovski
az új generáció egyik legjelentősebb képviselője.
Képei sokszínűek a figuratív és az
absztrakt festészet határmezsgyéjén.
Gyakran kísérletezik különféle anyagokkal, mint pl. fém, ragasztó vagy fa.
Nemcsak festő, közismert díszlettervező is hazájában. Alkotásai a hónap végéig tekinthetők meg.
 MISZTRÁL 
Az 1997-ben alakult Misztrál zenei együttes ismert
és kevésbé ismert hazai és külföldi költők verseit
zenésíti meg sajátos és egyéni hangon. Dalaikban
ötvöződik a történelem, a hagyomány egy különleges, gyökereiben magyar, mégis modern dallamvilággal. Legutóbbi, múlt évben megjelent, Megkopott harangszó című lemezükön Tolcsvay Bélával,
Kobzos Kiss Tamássl, Kis Gergely Mártonnal és
Pusztai Gáborral kiegészülve a művészet eszközeivel emlékeznek 1456-ról és 1956-ról. Január 20-án
20 órakor a Fonóban adnak koncertet.

Dömök Viktória

Az első alkalommal megrendezett
Kelenvölgyi Művészeti Hét keretében
Turek Miklós színművész Szabadság–
börtön–szabadság című estjén Faludy
György 1995-ben megjelent Versek
című kötetéből szemezgetett.

HIRDETÉS
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LAKÁS-INGATLAN

OKTATÁS

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó
lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási éve:
1995), keres eladó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket ügyfelei részére a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net
NAGY Kékség Ingatlaniroda a XI. kerület specialistája. Az 1abc Országos Közvetítő Hálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.
Fehérvári út 29. 279-1466. www.nkingatlan.com
KERESEK nagyméretű lakást, házat a
Gellérthegyen vagy Sasadon. 06/30/971-4846.
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
XI., MADÁRHEGY lábánál 2x1149 m2-es telek
külön is eladó. 25 000/m2. Tel.: 249-3006.
KIVÁLÓ befektetés! Kedvező áron, fejlesztés alatt álló, XI., Madárhegyi telkek eladók.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI. KERÜLET, Gellért fürdő mellett utcai, földszintes, világos, 41 m2-es, felújított garzonlakás
eladó. 06/20/495-7337.
IX., FERENC körúti, földszintes, udvari, csendes, 38 m2-es másfélszobás lakás eladó.
06/20/495-7337.
XI., MADÁRHEGYEN épülő négylakásos
társasházban 146 m2-es, kertkapcsolatos lakás 2
garázzsal, tárolóval, 2007 októberi átadással leköthető, 71,6 M Ft. 06/20/393-9689.
XI., MADÁRHEGYEN épülő 4 lakásos társasházban 106 m2-es, nagy teraszos, II. emeleti lakás
2 garázzsal, tárolóval 2007 októberi átadással leköthető, 57,5 M Ft. 06/20/393-9689.
SAJÁT részünkre keresek legalább 1+2 félszobás emeleti, csendes lakást parkosított részen, maximum 4 emeletes házban. 06/30/440-1452.
LÁGYMÁNYOSI utcában 2,5 szoba hallos,
teraszos, hatodik emeleti, gázfűtéses lakás eladó.
Tel.: 06/70/949-4013.
GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres vagy elad? Hívjon, segítünk! 06/30/954-7585.
www.gellerthegyingatlan.hu
KERESEK 3 helyiséges, 50 m2 körüli lakást.
06/20/911-8689.
ELADÓ vagy kiadó! II., Verseghy F. utcában 160
m2-es, kétszintes, 3 szoba, nappali, ebédlős, 2 fürdőszobás, garázsos lakás.
06/20/911-8689.
ELADÓ Örs vezér terénél, az Árkád mögött, 2,5
szoba hallos panellakás. 06/20/911-8689.
PILISCSABÁN eladó 1500 m2-es telek, 2x117
m2-es ház építési engedélyével. 06/20/911-8689.
PESTERZSÉBETEN, Kossuth utcában eladó
egy telken 2x100 m2-es ház. 06/20/911-8689.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolástól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
ANGOL, spanyol, olasz, német, orosz Gazdagréti
Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, gimnazistákat, egyetemistákat! T.: 365-2969.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál,
egyénileg, minden szinten. 365-6041.
ANGOL nyelvvizsgákra korrepetálás 25 éves
tapasztalattal a XI. kerületben, vizsgáztatói gyakorlattal. Tel.: 386-2863, 06/30/584-8978.
MATEMATIKA oktatás Kelenföldön, minden
korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.
ANGOL anyanyelvű nyelvtanár Őrmezőn óraadást vállal. Tel.: 310-2355, este.

BÉRLEMÉNY
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év:
1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net
BUDAGYÖNGYE Bevásárlóközpontban (II.
kerület) 16 m2-es üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
Tel.: 06/30/966-6840.
XI. KERÜLET, Etele úton 2 szobás, felújított lakás kiadó. Tel.: 06/20/971-1635.
KIADÓ I., Attila utcában, Alagútnál három kisszobás, nappalis lakás. 06/20/911-8689.
ETELE úton csöndes, földszinti, bútorozott panellakás 59 000 Ft/rezsiért kiadó. Tel.: 06/30/941-5816.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! 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.
VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat is vállalok. 06/30/947-6036 vagy 246-9953.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANYSZERELÉS! Kaputelefon, villanybojler,
lakásfelújítás, festés, mázolás, tapétázás, burkolás,
kőműves munkák. Tel.: 203-0134, 06/20/321-0295.
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, azonnali
javítás és felújítás. ELMŰ által minősített vállalkozás. Telefon: 06/30/342-6549,
e-mail: forrocs@freestart.hu
BUDAI FÉG gázkészülék gyorsszerviz, vízvezeték-szerelés, duguláselhárítás, csőtörések, díjtalan
kiszállás! 420-4484, 06/20/321-8707.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Tel.: reggel, este 7-9 között:
466-6113, 06/30/212-4693.
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Villanybojlerek
vízkőtelenítése, javítása, cseréje. Vízvezeték javítások cserék, konyhák és fürdőszobák felújítása garanciával, rövid határidővel. T.: 06/30/223-4729.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, hevederzár-szerelés, rácsok, lakatosmunkák.
06/30/961-3794.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/327-0992.
BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmunkákat: bádogost, tetőfedőt és szigetelést, valamint
kis javításokat is. T.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, tetőtér-beépítés, gipszkartonozás, álmennyezet készítése, lambériázás,
parkettázás, burkolás, festés, külső-belső kőművesmunkák. Szakipari munkák garanciával, rövid
határidővel. Tel.: 06/70/293-1469, 06/30/336-8829.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Sternglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
BURKOLÁS, festési munkák, komplett fürdőszoba-felújítás minőségi kivitelben. 06/20/478-1775.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
MOSÓGÉPEK összes típusának javítása egy év
garanciával.
285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende,
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.
COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás,
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés. Ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal! 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.
TÁRSASHÁZKEZELÉST, társasházkönyvelést,
elektronikus bevallást kerületi székhellyel vállal
kft. 204-0765, 06/30/618-7929.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat,
elektronikus adóbevallás kedvező áron, társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére
adótanácsadó, könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő több éves tapasztalatával, felelősségvállalással,
kelenföldi városközpontnál.
Bejelentkezés: 06/30/951-2977, 382-0490.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva, kavics. 06/20/464-6233.
KÖNYVELÉS, társasházak teljes körű könyvelése, számítógépes nyilvántartása, hátralékok behajtása, közterhek bevallása, beszámolók összeállítása
bruttó 250 Ft/hó/albetét. Telefon: 06/30/342-6549,
e-mail: forrocs@freestart.hu
TÁRSASHÁZAK teljes körű képviselete 24
órás műszaki ügyelettel, könyveléssel, hátralékok
behajtásával, 15-20 éves referenciákkal, bruttó 750
Ft/hó/albetét. Telefon: 06/30/342-6549,
e-mail: forrocs@freestart.hu

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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KÖNYVELÉS. Kft., bt. könyvelését vállalja adószakértő. 249-2136.
VASALÁST vállal megbízható budapesti nyugdíjas hölgy. Telefon: 375-7834.
TAKARÍTÁS szolgálatstások: irodaházak-,
társasházak-, ablakok tisztítása, elkoszosodott linóleumok utólagos, mechanikus tisztítása, egyedi
nagytakarítások. 06/70/293-3187.

GYÓGYÁSZAT
LESZOK TATJUK a
dohányzásról
biorezonanciás terápiával 6000 Ft-ért. Egyszeri
félórás kezelés elég! III., Vörösvári úti SZTK-ban,
XIII., Gömb utcai lakóparkban, Békásmegyeri
SZTK-ban. Bejelentkezés: 06/70/271-9867.
GYÓGYMASSZŐR kezel hatékonyan hát-,
nyaktáji fájdalmakat. Stresszoldás.
06/30/981-4944.

ÁLLÁS
TAKARÍTÓKAT keresünk részmunkaidős
munkakörben a Műszaki Egyetem területére, kora
reggeli takarításhoz. Érdeklődni 06/20/362-0354.
BELSŐ postaládás szórólapterjesztőt felveszek
kerületi munkára. T.: 06/70/289-9106.

59 ÉVES rokkantnyugdíjas, megbízható nő,
idős néni felügyeletét vagy társalgást vállalna a
Kosztolányi környékén minden nap 4-6 órában.
365-2709.

RÉGISÉG, KÖNYV
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk.
T.: 787-9282, 06/30/922-0436.
KITÜNTETÉSEK, jelvények, papír- és fémpénzek, képeslapok, bizsuk, porcelánok adásvétele.
Veres Érmebolt, Bp. VII., Izabella u. 37.
Tel.: 322-4799.
1945 ELŐTTI könyveket: sorozatokat, útleírásokat, versesköteteket, atlaszokat, lexikonokat,
szakkönyveket stb., valamint térképeket, metszeteket, képeslapokat, fényképeket magas áron, készpénzért, kiszállási díj nélkül vásárolunk.
06/20/973-3177.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu,
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.

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

VEGYES
HOSSZÚ, zavartalan életének biztosítására
– óvadékkal (kaucióval) biztosított életjáradéki
szerződést kötnék. Heszné Krizia Zsuzsanna. 2030
Érd, Bagoly utca 106/a. Tel.: 06/20/542-7425.
A PEDIKŰR árából 50% kedvezményt adunk
minden új vendégnek! Budapest XI., Etele út 50/b.
06/20/353-5627.

KÖZLEMÉNY
A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány ezúton köszöni támogatóinak a 2004. évi szja-adományokat.
Az összeget, (699 000 Ft) az alapító-okiratban
foglalt célokra fordítottuk: diákönkormányzat
támogatására, szociális segélyekre, nevezési díjakra, iskolai hagyományaink ápolására.
További támogatásukat remélve, köszönettel: a
Kuratórium.
AZ ORMOS Imre Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával,
169 677 Ft-tal hozzájárultak kertépítészeti kultúránk értékeinek terjesztéséhez, szakmai folyóirat
költségeihez, valamint kiemelkedő diplomamunkák díjazásához.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
– mélymosás, vegytisztítás
– szegés,
– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek
szakszerű javítása
06/80/200-639
(ingyen hívható 8-16 óráig)
347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.
Bp. IX., Soroksári út 164.

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

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
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A kiállítás egy korábban megjelent könyv
részére válogatott fotóanyagból készült.
Alkotójukkal, Gránitz Miklós fotóművészszel nézünk a hír mögé.


Hogyan született meg ez a kötet?

Megbízott egy – azóta már megszűnt –
könyvkiadó, fényképezzem végig hazánk
nevezetes templomait. Dr. Pogány Gábor
művészettörténész barátom állította össze
a koncepciót, számba véve a történelmi
nagy Magyarországon létező vallási gyülekezeteket, a román kortól a kora barokkig terjedő időszakban épült templomokat, imahelyeket. 384 templom került fel
a listánkra. Így született ez a kötet: Nemzeti örökségünk, templomok a történelmi
Magyarországon címmel. Nagyon drága
könyv volt, mégis mind a hétezer példány
elfogyott.


Lesz második része a könyvnek?

Amennyiben akad vállalkozó kiadó. De
beszéljünk inkább a kiállításról! 2000ben, amikor megjelent a kötet, gondoltuk,
mi lenne, ha elkészítenénk az esszenciáját, egy kiállítást. Hogy azok is láthassák
az anyagot, akiknek nem telik a könyv
megvásárlására. Elkezdődött a levelezés, a
kuncsorgás pénz után, minden eredmény
nélkül. Történt aztán, hogy Koós Judith
művészettörténész meghívott Finnországról szóló új könyve ottani bemutatójára. Akkor került szóba, ha volna egy
kiállításunk, akkor azt a finnek szívesen
fogadnák. Elsősorban ott kopogtattam támogatásért, ahol ilyen dolgokra pénzt különítenek el, de sem a külügyminiszternél,
sem az NKA-nál nem jártunk sikerrel.
Közben lejárt a megbízatása a finn nagykövetnek, hazajött, és most ő került abba a
hivatalba, ahová eredetileg ajánlotta, hogy
bekopogtassunk. Ő volt döntési helyzetben. És tényleg segített.


A kiállítás anyaga végül elkészült. Hatvanöt
1x1 méteres kép. Végül hol mutatták be?

2004. május 9-én az Unióba újonnan belépő
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A magyar koronázási templomot a szlovák plébános nem engedte lefényképezni

A képek hírt visznek a kultúránkról
tíz tagállam bemutatkozott Strasbourgban:
az EU-parlament épületében minden ország kapott egy termet. A magyar Külügyminisztérium az
én anyagomat vitte ki.
A kiállítás tehát itt debütált. Aztán elkezdte
utaztatni a minisztérium, haza sem jöttek a
képek. Strasbourgból
elvitték Lengyelországba, onnan Észtországba,
Tallinba, a 4. Finnugor
Világtalálkozóra, onnan Párizsba, majd egy
másik francia városba,
aztán Bécsbe, Rómába,
vissza Lengyelországba,
a múlt év végén Berlinbe. Ezt az utat járta be
két év alatt. Szerbiába
is eljutott. Belgrádban,
a Helytörténeti Múzeumban volt a kiállítás.
Egy szerb miniszter
beszélt a megnyitón, és
elmondta, nem is gondolta volna, hogy itt a
szomszédjukban ilyen
színes, sokrétű kultúra
létezik.


ben a helyi viszonyokhoz, lehetőségekhez
kell igazítani a kiállítást. Nem kért erre
senki, viszont én nem szeretném, hogy

egy másik úr, ellenőrizte, és ha kellett, egy
millimétert állított. Mikor levonultak,
nem söpörtek, hanem porhengerrel szedték össze a port. Ugye, ez nem mindenütt
van így?




Tényleg nem tudta?

Tényleg. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy
ebben a történetben
nekem is szerepem
volt, hogy a képek hírt
vittek a mi kultúránkról. Innen Zentára
mentünk. Hogy ott Gránitz Miklós fotói a megértést szolgálják
milyen beszédek hangzottak el… Szívfacsaró volt...
akárki akármilyen koncepció alapján
rakosgassa fel a képeket. Párizsba úgy ér Amikor a minisztériummal szerződött, ön
keztem ki, hogy már fönt voltak a falon
lemondott a javadalmazásról. De minden
új kiállítási helyszínre elmegy rendezni. – az utolsó darabig le kellett szedni... Nem
részletezem. Volt ilyen is. De igazán az a
Munka van vele, és költséggel is jár.
tanulságos, ahogy a japánok csinálják: mi
Jogos a kérdés. Strasbourgba még a saját elkészítettük a kompozíciót, jött négy úr,
költségemen mentem ki, de később már lézerrel, milliméter pontossággal bemérkaptam némi támogatást. Minden eset- ték, szögeltek, fölrakták a képeket. Jött

Térjünk vissza a fényképek elkészítésének
idejére. Nehéz feladat megtalálni a helyszínt, kivárni, hogy épp jó fények legyenek,
megszerezni a kulcsot...

Előtte már volt információm a templomok tájolásáról, ami nagyon lényeges
kérdés. Ebben is segített Pogány Gábor. Ő
mindent tudott róluk, elmondta, egy-egy
templomban hol vannak azok az értékek,
amelyeket a művészettörténet fontosnak
tart. Felkészülten mentem fotózni. Rendre
megkerestem a plébánosokat, lelkészeket,
és megnyíltak az ajtók.
Tudja, hol volt nagy gond? Pozsonyban. A szlovák plébános nem engedett
fényképezni. Mondtam, hogy én hivatalból vagyok itt, nem érdekelte. A szószékről a testvériséget, szeretetet hirdetik... A
magyar koronázási templomot szerettem
volna lefényképezni.

Kertész Dániel

A magyar történelem nagy múltú
templomai című fotókiállításnak
legutóbb a tokiói Kume Művészeti
Múzeum adott otthont. Szerte Európában vándoroltak már e képek,
mire végül a távoli Japánba is elértek, hirdetve sajátos kultúránkat,
épített örökségünket.

FOTÓMŰVÉSZET / HIRDETÉS

Lehet, ha ön azt mondja: ezt a szép szlovák
templomot szeretném lefényképezni, akkor megenyhül? Nem ez lehetett a gond?

Egy pillanatig sem gondoltam, hogy ez
gond. Ez is a könyv történetéhez tartozik. De nem szeretném úgy beállítani a
kérdést, hogy itt nézeteltérések vannak. A
kiállítás kapcsán soha semmilyen konfliktus nem volt. Én ezzel az anyaggal a békét, a szeretetet, a megértést, a nemzetek
közötti közeledést szeretném szolgálni.


Az ember egy efféle úton elkalandozhat a
témától, hiszen ez a munka egyben valóságos és történelmi utazás is. Nem lehet
függetlenedni ettől. Kötik érzelmi szálak a
háromszáz templomhoz, a helyszínekhez,
az ottani emberekhez?

Ha egy faluban megláttam egy érdekes
gémeskutat, nem tudtam, de nem is akartam időt szánni rá, mert azt mondtam
magamban: nekem most más témában
kell elmélyülnöm. Minél inkább növekedett az elkészített templomfotóim száma,

annál inkább kezdett érdekelni minden,
ami a múlttal, kultúrával, az egyházi építészettel, a freskókkal, az egyház működésével kapcsolatos.


Felrúgva az időrendiséget, végül beszéljünk a régi szociofotóiról, melyek önt fényképészből fotóművésszé tették.

A fotografálást gyerekkoromban kezdtem.
Gimnáziumban szakkör, végül hivatásszerűen, nyomdászként. Éreztem, ez nekem kevés... A Fiatal Művészek Klubjába
eljött előadásokat tartani Hatvani Dániel
szociológus, a Forrás főszerkesztője. Nagyon érdekes dolgokat mesélt, mire én azt
mondtam, elmegyek, és lefényképezem a
valóságot a Duna–Tisza közén. Eljuttatott
varázslóasszonyokhoz, boszorkányokhoz.
Jártam olyan tanyasi iskolában, ahol hétköznap tanítás volt, hét végén megfordították a padokat, mert a hátsó részen volt
a szentély. Ezek elementáris erővel hatottak rám, hiszen egész más volt a hírekben,
és más volt, amit az ember személyesen
megtapasztalt. 1974-ben volt az első kiállításom. Akkor kaptam egy megbízást a
cigány népballadák és keservesek illusztrálására. Egy roma lakodalmat fényképeztem, nem fogja kitalálni, hogy hol. Itt,
Budapesten, a Vízafogónál, az egykori
cigánytelepen. És elkezdődött egy nagy
fejezete az életemnek.
Sok évet leéltem, ezalatt sok minden
történt. Életem folyamán mindig megadatott, hogy olyan dolgot csináljak, amit
szerettem. És ez lényeges. Abban, akkor
tud az ember valamit is nyújtani, amivel
azonosul, amit szeretettel csinál.
Kertész Dániel

Gránitz Miklós mélynyomó nyomdai
fényképész végzettségével az Állami
Nyomda munkatársa, majd üzemvezetője 1984-ig, azóta szabadfoglalkozású. Felsőfokú filozófiai és esztétikai tanulmányait 1987-ben fejezte
be. 1974-77 között a Fiatal Művészek
Klubja fotószekció vezetőségi tagja,
1992-től a Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája vezetőségi tagja, 1996-tól Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete Választmányi és
Fotóművész Tagozat vezetőségi tagja.
Nagyszámú könyvborítót és könyvillusztrációt készített. Időtlen idők óta
újbudai polgár.

SPORT
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Kórházi látogatás
Grosics Gyulánál
Szomorúan kezdődött a 2007-es év
Grosics Gyulának, az Aranycsapat
tagjának, olimpikonnak, aki egyben
XI. kerület díszpolgára is. Megijedtünk, hiszen a hírek arról szóltak, hogy
agyérgörccsel a János Kórházba került.
Január első hetében, egy csütörtöki
napon meglátogattuk kórházi szobájában.
– Csak arra emlékszem, hogy megszédültem a konyhában, és már a következő
mozzanat szinte a János Kórház volt. A
kötés a fejemen ezt jelzi. Egy éve már volt
hasonló rosszullétem, éppen a nyolcvanadik születésnapom előtt. A szervezetem
már nem a régi. Ma egész nap csak vizsgáltak, már azt hittem, sose lesz vége. Bizakodom. Hosszú és fárasztó év van mögöttem, ez biztosan közrejátszott – idézi
fel a rosszullét napját.
Míg a kórházi látogatási idő néhány
percét az ágy szélén ülve töltjük, szinte pillanatonként cseng a mobiltelefonja. Ismerősök, barátok, a média képviselői érdeklődnek, hogy van, mi történt vele. Egyedül
van a szobában, nem hiányolja a tévét,
rádiót, bőven adnak élményt a telefonon
érdeklődők szavai. Fáradtan, de végtelenül türelmesen válaszol minden kérdésre.
Arról faggatom, mennyire viselte meg
Puskás Ferenc halála.
– Nagyon összeszedtük magunkat
Buzánszki Jenővel a temetésre, régóta tudtuk Öcsi bácsi szomorú állapotát, és felkészültünk már lélekben erre. De igazából
nem ez volt a megterhelő. „Rossz szokásom”, amelyről nem akarok lemondani sohasem, hogy mindenhová elmegyek, ahová hívnak. Ezt most azért át kell gondolnom, többet kell pihennem. Hívnak most
is Amerikába, Németországba, vidékre
iskolákba. Szeretettel és örömmel mennék,
de a tempón jócskán változtatnom kell.
Gyerekek között egyébként csodálatos érzés ülni, ők a jövő, s ez óriási energiát ad
nekem. Úgy érzem, van még feladatom.
Grosics Gyula ez év február 4-én ünnepli 81. születésnapját, remélhetőleg már
otthon. Tervei vannak, de ahogy fogalmazott: „már módjával”.
Kívánunk neki mielőbbi felépülést,
egészséget!
Vendégh Zsolt
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Az aranyérmes evezős, Varga Tamás már 2008-ra koncentrál

A világbajnok vegyészmérnök
A magyar evezőssport második felnőtt világbajnoki címét Varga Tamás
és Hirling Zsolt szerezte. A 2005-ben
Japánban, Gifu városában megrendezett világbajnokságon a könnyűsúlyú
kétpárevezősök vetélkedésében nem
kis meglepetésre a magyar duó állhatott fel eredményhirdetéskor a dobogó legfelső fokára.

gyon szerettem volna Athénban rajthoz
állni, ezért lázas keresgélés kezdődött: ki
lenne a legalkalmasabb partner, akivel
kétpárevezésben megkísérelhetném az
olimpiai részvétel kiharcolását? Az összes
szóba jöhető versenyzővel többször is kipróbáltuk egymást, míg végül a szakemberek javaslatára a sokak által megkérdője-

Bár két városban élnek, különböző klubok
a tagjai, mindketten a Budapesti Műszaki
Egyetemen tanulnak. Mivel Varga Tamás
kettejük közül az eredményesebb, meg az
idősebb is, ezért ez alkalommal vele beszélgettem versenyzői pályafutásáról, a
közeljövőben esedékes diplomavédéséről
és a további terveiről.
A szőke, 184 centiméter magas fiatalember a Ganz-Villanyban kezdett evezni,
majd az ezredfordulót követően lépett át a
Ferencvárosi EC-be. Bár edzője továbbra
is a „fradista” Kiss László, két éve elpártolt
a ferencvárosi zöld-fehérektől, és az evezésben „nagyhatalomra” törő, hosszú nevű bajai klubba, a Bajai Démász Spartacus
Vízügy EC-be igazolt.


Talán még sokan emlékeznek rá: a sevillai
világbajnokságot megelőzően a romlott
madártejtől valamennyien fertőzést kaptunk a dunavarsányi edzőtáborban. Csak
a Szegeden felkészülő Pető Tibor és Haller
Ákos, valamint a madártejet „kihagyó”
Székely Viktória úszta meg a dolgot, a többiek elvesztették a szereplési lehetőséget.


A következő év alapvető fordulatot hozott.

Mivel a férfi könnyűsúlyú egypárevezés
nem olimpiai versenyszám, én pedig na-

Ezek után jött a 2005-ös világbajnokság,
eddigi legnagyobb sikerük.
Japánba mindenképpen
győzelmi ambíciókkal
utaztunk, az egész évet felfokozott tempóban edzettük és versenyeztük végig.
Hatalmas küzdelemben
sikerült megszereznünk az
aranyérmet!

Ami a 2006-os esztendőt
illeti, azt talán jobb is lesz mielőbb elfelejteni.

Elégedett az eddigi eredményeivel?

A 2002-ben azután bekövetkezett pályafutása első, komolyabb negatív eseménye.





A pályafutásommal alapvetően elégedett
vagyok. Előbb egyesben versenyeztem,
és 2000-ben a juniorok világbajnokságán
sikerült egy bronzérmet elcsípnem. A következő évben már a felnőttek között indulhattam, s az ott kiharcolt ötödik helynek is tudtam örülni.


is jutottunk az A-döntőbe, ott viszont be
kellett érnünk az ötödik hellyel. Az első ötszáz méteren lassabban kezdtünk, mint a
többiek, és utána már csak az ötödik helyet
tudtuk kiharcolni.

Hirling Zsolt és Varga Tamás

lezett, fiatal és mindössze 66-67 kilós váci
legény, Hirling Zsolt mellett döntöttünk.


Az események eddig igazolták a döntés helyességét.

Már 2003-ban Milánóban jó rajtot vettünk, hiszen az A-döntőbe, tehát a legjobb
hat közé kerültünk, és ezzel már mindenki
elégedett volt. Talán a döntőben még egy
kicsit előbb is végezhettünk volna a hatodik helynél…Athénba stabil eredményekkel a hátunk mögött érkeztünk meg, be

Kétségtelen, hogy a tizedik helynél azért jobbra
gondoltunk az angliai világbajnokságon. Mondom
ezt annak ellenére is, hogy
edzőmmel, Kiss Lászlóval, és párommal, Hirling
Zsolttal eleve azzal az elhatározással vágtunk neki
a 2006-os idénynek, hogy
ebben az évben nem mindenáron akarjuk a legjobb
eredményt elérni, ami
esetleg az olimpiai felkészülésünk és majdani eredményességünk rovására
mehet. Ezért is utaztunk el
januárban hathetes edzőtáborozásra Ausztráliába,
s ezt a megfontolást követve rajtoltunk
kevesebb versenyen a szokásosnál. Azt
szerettük volna ugyanis, hogy ebben az
idényben ne legyünk agyonhajtva, ami
elsősorban idegi fáradtságot-fásultságot
eredményezhetett volna.


Ezt a célt remélhetőleg sikerült elérniük.

Fizikailag feltehetően nem okozott volna
gondot a maximumra törekednünk, de
nem akartuk, hogy esetleg „ráunjunk”
egymásra. Pekingbe ugyanis sikerre kiéhe-

zett állapotban kell megérkeznünk, amit
reményeink szerint ezzel a 2006-os, másféle készüléssel sikerülhet megoldanunk.


2005-ben azt a dán egységet sikerült legyőzniük, s lettek világbajnokok, akik egy
év múlva meggyőző fölénnyel végeztek a
vb-n az első helyen.

Nekik még hiányzott a világbajnoki cím,
s ezért ők abban az évben hajtottak úgy,
mindent egy lapra feltéve, mint mi tettük
ezt 2005-ben. Idén viszont megint teljes
gőzzel lapátolunk majd a müncheni világbajnokságon, ahonnan tizenegy hajó
kvalifikálhatja magát a pekingi olimpiára.


Október óta már a 2007-es világbajnokságra készül, miközben decemberben ismételten az Év evezőse büszke címmel tüntették
ki. Néhány napot Szlovákiában, síterepeken töltött bajai klubtársaival.

Ez a rövid idő jó kikapcsolódást jelentett,
egyben kitűnő alkalmat az állóképességem fokozására. A hangsúlyt a sífutásra
helyeztük, de a napi fejadag teljesítését követően a lesiklásra is sor kerülhetett. Szilveszter napján viszont már hazajöttünk,
így január másodikától már itthon kezdtük meg a felkészülés újabb szakaszát.


Hogyan gondol az előttünk álló 2007-es
esztendőre?

Az edzések mellett már februárban jelentős esemény elé nézek, ugyanis reményeim szerint megvédem a Budapesti
Műszaki Egyetemen a vegyészmérnöki
diplomámat. A szerves kémia technológiai tanszéken dr. Kádas István professzor
úr a gyógyszerkémiai témában megírt
szakdolgozatom témavezetője. Ugyanebben a hónapban lesz az ergométeres országos bajnokság is, ahol minden evezős
vizsgázik, hogyan áll a fizikai mutatók
dolgában. Jó jelnek tartom, hogy párom,
Hirling Zsolt kezd beleerősödni a könynyűsúlyú kategóriába, s ez meg is látszik a
hatezer méteres felmérők eredményein.


És az idei versenyidény miként alakul?

A régi gyakorlat szerint három világkupa forduló után következik augusztus
végén a világbajnokság a bajor fővárosban, Münchenben. Az még nem dőlt el,
hogy két vagy három vk-n indulunk.
Münchenben viszont mindenképpen az
A-döntőbe akarunk bejutni, és ott már
minden előfordulhat.
Szöveg és kép: Jocha Károly

