ÚJBUDA

 KELENFÖLD

HIRDETMÉNY
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. november 28-án, szerdán
17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melynek helyszíne
a Gazdagréti Közösségi Ház
(Budapest XI. kerület, Törökugrató u. 9.)
A közérdekű kérdések és javaslatok
előzetesen leadhatók 2007. november
5. és november 27. között az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáin (Bocskai út 39–41., Zsombolyai u. 4., Eleven
Center – Rétköz u. 7., Fehérvári út 182.)
kihelyezett gyűjtőládákba, illetve a
kozmeghallgatas@ujbuda.hu
e-mail címre.

ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS 

„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

XVII. ÉVF. 27. SZÁM

2007. NOVEMBER 21.

WWW.UJBUDA.HU

Csicsergő óvoda

Terjesztés

Technopark

Kerületünk gyermeki szemmel. A Csicsergő ifjú mesterei
elkészítették a Feneketlen-tó
makettjeit.

Adatlapunk kitöltésében a
közelmúltbeli terjesztési problémák kiküszöbölésében segíthetnek önök, az olvasók.

A Hunyadi János úton, Újbuda
egykori iparvidékén nyílt meg
az építőanyag kereskedelmi és
logisztikai centrum.

cikkünk a 4. oldalon

adatlapunk a 8. oldalon

beszámolónk a 7. oldalon

2007. 11. 11.

Együtt, Újbudán

Kosáry Domokos, Újbuda díszpolgára 1931-ben született. A Pázmány
Péter Tudományegyetem történelem-latin szakán végzett, Eötvöskollégista volt, majd Párizsban,
Londonban és az Amerikai Egyesült Államokban folytatta tanulmányait. 1937–1949 között az Eötvös Kollégium tanára, 1941–1945

között a Teleki Pál Tudományos Intézet
történettudományi intézetének igazgatóhelyettese, majd 1949-ig igazgatója. 1946tól a budapesti tudományegyetemen az
újkori magyar történelem tanszékvezető tanára. 1949-ben állásától megfosztották. 1949–1954 között bibliográfus,
majd 1957-ig az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója.
1956-ban a Magyar Történészek Forradalmi Bizottságának elnöke. Novembertől gyűjtötte és rendezte a forradalom
dokumentumait, elemző tanulmányt írt
a forradalomról. 1957-ben letartóztatták,
majd 1958-ban négy év börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult. 1960–1968 között a Pest Megyei
Levéltár, majd 1989-ig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézetének munkatársa, tudományos
tanácsadója. 1990–1996 között a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke. Az ELTE
címzetes egyetemi tanára. Számos társadalmi és szakmai szervezet tagja, illetve
elnöke. Fő kutatási területe a 18. és a 19.
század magyar történelme volt.
következő számunkban újságunk archívumából
közlünk interjút Kosáry Domokossal

Január végére írták ki az
időközi képviselő-választást
Január 27-én, vasárnap lesz az időközi
országgyűlési képviselő-választás a 15.
választókerületben.
A voksolást azért kellett kiírni, mert október 20-án, a súlyos betegségben elhunyt
Deák András kereszténydemokrata képviselő parlamenti helye megüresedett. Az
időközi választáson az első forduló akkor
érvényes, ha a jogosultak legalább fele elmegy szavazni, és akkor eredményes, ha a
voksolók legalább fele ugyanazt a jelöltet
választja. Különben második fordulót kell
tartani, február 10-én, szintén vasárnap.
Ebben a fordulóban már az a képviselőjelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja.

A szavazásra jogosultak november 30-ig
értesítést kapnak arról, hogy felvették őket
a névjegyzékbe. A borítékban ajánlószelvény is található majd. Ha valakihez nem
jut el az értesítő, december 5-én délután
négy óráig tehet kifogást.
Képviselőjelöltet január 4-éig lehet
ajánlani, ehhez 750 ajánlószelvényt kell
gyűjteni. Bárki indulhat az országgyűlési
képviselői helyért, ha magyar állampolgár
és rendelkezik választójoggal.
A választási kampány január 25-én
éjfélig tart, utána kampánycsend lesz.
Ugyanígy, a második forduló előtt, február 8-án éjféltől lesz kampánycsend.
(G.P.)

A KERÜLET NAPJA

Ünnepelt a kerület
Az ünnepek adnak erőt a hétköznapokhoz,
és hétköznapjaink teszik fontossá ünnepeinket. Az embernek természetes igénye,
hogy legyenek piros betűk a naptárban,
legyenek kiemelt napok. Ezért is gondolkodtak a kerület vezetői már a rendszerváltozás után azon, hogy miként lehetne
szűkebb pátriánknak is az évben egyszer
saját ünnepet adni. „Szent Imre napjától
a Kerület napjáig” címmel éveken át szerveztek a kerületben kulturális programokat. –A számok játéka adta a lehetőséget,

hogy 11. hónap 11. legyen a Kerület Napja,
az ünnepi hét pedig kezdődjön Szent Imre
napján. Emlékezetes állomás volt a 2000-es
esztendő, amikor a XI. kerület is átvehette
a milleneumi zászlót, saját ünnepén –
mondta lapunknak Csernus László, egykori önkormányzati képviselő. November 11.
hosszú évek óta hagyományosan a Kerület
Napja, melyre Újbuda iskolái, intézményei
változatos műsorokkal, rendezvényekkel
készülnek. A képviselő-testület határozatai
alapján ekkor köszöntik a több évtizedet

szolgált tanárokat és tanítókat, akik pályájuk elismeréseként vehetik át az arany-,
gyémánt és vasdiplomájukat, és ezen a
napon üdvözlik a kerületben a pályakezdő
pedagógusokat is. Kiemelkedő munkájukért, teljesítményükért a legkülönbözőbb
területekről szakemberek kapnak elismerést. A Kerület Napján és annak környezetében, mint évek óta mindig, most is
kiállításokkal, előadásokkal készültek a
gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt.
Beszámolóink a belső oldalakon.

Először lett egy kínai csecsemő is Újbuda-baba

Hat Újbuda-baba született
élnek. A nemek aránya szintén kiegyenlítődött, hiszen három fiú és három
kislány született. A boldog szülők és az
„Újbuda-babaságukról” még mit sem sej-

Egy gyermek világrajövetele mindig
izgalmas. Ám kerületünkben talán
mégis kissé több izgalmat jelent, ha
egy baba november 11-én, a Szent
Imre Kórházban látja meg a napvilágot, mivel születése percétől Újbudababa. Ez nem csupán egy cím, jelentős
összeg, 111 111 forint is jár mellé.
Újbuda-baba nem csak az lehet, akinek
a szülei kerületünkben élnek, volt olyan
év, amikor egy újszülött sem lett újbudai
lakos. Idén november 11-én Gorondi Eszter volt a leggyorsabb, aki hajnali 2 óra 5
perckor született. Őt követte öt óra múlva
Sulla Csenge, majd 8 perccel később, reggel 7 óra 28 perckor Wágner Róbert. A sort
Végvári Gergely folytatta, aki 10 óra 35
perckor sírt fel.
Alig másfél óra múlva, 12 előtt pár perccel
újabb lány érkezett, ekkor született meg
Xu Hiu Xilan, az első kínai Újbuda-baba,
akinek a szülei Magyarországon élnek,
bár nem Újbudán.
Az utolsó 2007-es Újbuda-baba – Knáb
Zsombor – este 8 óra 20-kor jött világra,
és kiegyenlítette az újbudai–nem újbudai
arányt, mivel ő volt a hat csöppség közül
a harmadik, akinek szülei a kerületben

tő csecsemők az oklevelet, valamint a 111
111 forintot másnap, november 12-én vehették át Molnár Gyula polgármestertől.

Dömök Viktória

Elhunyt Kosáry Domokos

Fontos napok

fotó: TIOS

www.ujbuda.hu

Gorondi Eszter 2007. november 11. hajnali 2 óra 5 perckor jött világra

D. Cs.
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Megnyílt Újbuda nyolcadik idősek klubja a Keveháza utcában

MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VÁLASZTÓKERÜLET) országgyűlési képviselő novem-

Polgármesteri elismerés a kerület
kiemelkedő szociális dolgozóinak

 Eleven Center, Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: Hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778.

Az immár ötödszörre megrendezett ünnepséget a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tehetséges
diákjai nyitották meg Händel G dúr szonátájával. Újbuda Önkormányzata részéről jelen volt Molnár Gyula polgármester,
Veresné Krajcár Izabella és Fodor Vince
alpolgármesterek, Balázs György, a Szociális és Lakásbizottság elnöke, valamint az
újbudai szociális és gyermekvédelmi intézmények, illetve a karitatív szervezetek
vezetősége is.
A polgármester ünnepi beszédében
méltatta a gyakran mostoha körülmények
között is szívvel-lélekkel dolgozó szakembereket, majd arra kérte őket, hogy
a jövőben segítsenek a civil szervezetek
Az intézményvezetőktől és a civil
szervezetektől beérkezett javaslatok
alapján Molnár Gyula Polgármesteri
Dicséretben részesített 14, a munkahelyén példaértékűen dolgozó
szakembert. Elismerést kaptak:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás:
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szerdán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szerdán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.

SZANYI LÁSZLÓNÉ, az Újbudai Idősek Házának munkatársa, aki 25 éve vesz részt
a kerületben élő időskorúak ellátásában.
BOROS ISTVÁNNÉ, a Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ kiváló bölcsődevezető-helyettese.
Az Önkormányzat Egyesített Szociális
Intézményének munkatársai, a VII. számú Idősek Klubjának elhivatott gondozónője, SZLOBODA GUSZTÁVNÉ, valamint
a lelkesen és példamutatóan dolgozó
MEZEI JÓZSEFNÉ .

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
 Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-

főn, szerdán és csütörtökön 8.30–16,
kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.
ÚJBUDAI POLGÁRŐRCENTRUM

AZ MSZP PROGRAMJAI

Helyszín: MSZP-székház, Mérnök utca
40. Tel.: 204-2806
Ingyenes jogi tanácsadással, adó-,
könyvvezetési és vállalkozási tanácsadással, ingyenes munkaügyi, munkajogi, valamint pszichológiai tanácsadással áll az érdeklődők és rászorulók rendelkezésére december 5-én
17 órától.
A FIDESZ PROGRAMJAI

Dömök Viktória

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

A Szociális Munka Napja alkalmából
rendezett ünnepségen Molnár Gyula
Polgármesteri Dicséretben részesített
14 lelkiismeretesen és példamutatóan dolgozó újbudai szakembert. Az
ünnepéllyel egybekötve a polgármester átadta az állami, önkormányzati,
illetve pályázati pénzből elkészült
Egyesített Szociális Intézmények VIII.
számú Idősek Klubját a Keveháza utca
6. szám alatt.

közreműködésével bevonni azokat a rászorulókat, akikhez még nem jutottak el
a szociális támogatások. Újbuda nem egy
szegény kerület – mondta a polgármester
–, mégis sok olyan ember él itt, aki nem
TÖRÖK ZOLTÁN, az Újbudai Humán Szolgáltató Központ fiatal munkatársa, aki
feladatait komoly hivatástudattal és
nagy empátiával végzi.
DR. KESERŰNÉ HOFFBAUER LILLA súlyosan
és halmozottan sérült gyermekekkel
foglalkozik lelkiismeretesen.
MÁRTON MIKLÓS, az Újbuda Prizma XI.
Kht. munkatársa nagy szociális érzékenységgel irányítja a megváltozott
munkaképességű és fogyatékkal élő
munkatársak feladatait.
FARKAS GYÖRGYNÉ a Katolikus Karitasz
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatban elkötelezetten vezeti csoportjait.
SASHALMI LÁSZLÓ 15 éve dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan embereket ellátó
intézményrendszerében.

Sakk

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a Kisújszállás u. 6. szám alatt
tevékenykedik. Tel: 209-3478.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ IRODA

Bántalmazott, erőszak áldozatává vált,
krízishelyzetben lévő gyermekek és
felnőttek számára készenléti telefon
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.
A katasztrófahelyzetek megoldásában
az Újbuda Önkormányzat Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt.
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-3850078 (munkaidőben).

Fodor Miriam

KATASZTRÓFAVÉDELEM

FELHÍVÁS

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában.
Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási Csoportnál személyesen, vagy telefonon a 372-4577
számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) november
22-én 17 órakor tartja fogadóóráját a
Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.).
Erre bejelentkezés az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy a
372-4577-es telefonszámon lehet.
Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor az Albertfalvi
Közösségi Házban.
FODOR VINCE (MDF)

Újbudai polgárok, közös képviselők!
Újbuda Önkormányzata környezetkímélő
síkosságmentesítő anyag használatával szeretné
kerületünk természetes és épített környezetét
védeni. Ehhez nyújt minden kerületi ingatlan- és
társasházi tulajdonos számára hatékony segítséget.
50%-kkal csökkentett áron vásárolhatnak környezetkímélő jégolvasztószert november végétől az
Újbuda Prizma telephelyén a Hamzsabégi út 60ban. (A Városgazdalkodási Bizottság november 20-i
várhatóan pozitív döntése után.)
További információ telefonon: 372-34-51.
E-mail: hajdu.laszlo@ujbuda.hu
Hajdu László, Környezetvédelmi tanácsnok

A Budai Sport Általános Iskola akciója
A Kelenföldiek Egyesülete civil szervezet, az Őszi
nagytakarítás keretén belül akciót szervez a Rácz
László utca–Albert utca–Nagykikinda utca környékének rendbetételére, a Budai Sport Általános
Iskola diákjainak közreműködésével. Várhatóan
150 diák részvételével megtisztítják a környék
parkolóit, járdáit, zöld felületeit és az Albert utcai
új játszóteret a falevéltől, szeméttől.
Az akció 2007. november 22-én
13 órától 14.30-ig lesz.
Az Újbuda Prizma a falevél összegyűjtéséhez zsákokat, szerszámokat, védőkesztyűt biztosít, valamint
elszállítja az összegyűjtött falevelet és szemetet.

tud saját erejéből változtatni sorsán. Az ő
„feltérképezésükhöz” kért segítséget Molnár Gyula az ünnepségen részt vevő szociális szférában dolgozóktól.
Farkas A.

DR. MARÓTI JÁNOSNÉ 1969 óta végez aktív
szociális munkát, 1998 óta szervezi heti rendszerességgel a ruha, cipő és más
használati tárgyak osztását a kerületben.
REMÉNYI LÁSZLÓNÉ megbecsülését jelzi,
hogy munkahelyén, a Bliss Alapítvány
Segítő Kommunikáció-módszertani
Központjában tevékenységét csak „Marika-terápiaként” említik. SEMPERGER
KATALIN szakmai tudásának legjavát
nyújtva vezeti a Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány lakóotthonait.
OSWALDNÉ OCSKAY ZSUZSANNA a Down
Alapítványban végzett kiemelkedő
munkájáért, TÓTH ÉVA a Sorsunk és
Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítványban tanúsított példamutató viselkedéséért kapott elismerő oklevelet.

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 911. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub működik.
Minden héten hétfőn és szerdán 8–9
kezdő és 9–10 óráig haladó angol nyelvtanfolyam.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
November 28-án 18 órakor Közéleti est
– Vendég: Tóth Gy. László író újságíró.
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája
(XI. Bartók Béla út 61.) minden szerdán 15 és 18 óra között várja az érdeklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi
szervezetének elérhetőségei és legfrissebb hírei új honlapunkon a www.idfbuda.hu címet találhatóak.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra
között ingyenes jogi tanácsadást tart a
pártszékházban.

A Gazdagréti Közösségi Házban ötven koronás fő összecsapásának lehettünk szemtanúi,
akik egymás után hétszer is hadba küldték
a csapataikat. Mindezek ellenére egyetlen
csepp vér sem folyt, sőt, az összecsapások
végén a győztes seregek vezérei kezet nyújtottak a legyőzötteknek. Ugyanis idén rendezték meg első alkalommal a Gazdagrét
Kupa Sakkversenyt, amelyre több mint ötven
versenyző adta be a nevezését a hatéves kislánytól kezdve a nyolcvanesztendős nagypapáig. A megnyitón Józsa István országgyűlési képviselő köszöntötte a játékosokat, akik
hét fordulóban mérkőztek meg egymással.
Férfiak, nők, gyerekek és felnőttek is küzdöttek egymással, hiszen a sakk talán az egyetlen
sportág, amelyben nem számít a nem és a kor,
ugyanis a sakkbábuk „nem tudják”, hány éves
szellem és kéz vezényli őket a küzdelemben.
A megmérettetés végén Szesztay András,
a Kulturális Bizottság elnöke adta át a díjakat a
győzteseknek.Íme az élboly: 1. Zalai Mihály, 2.
Horváth Kálmán, 3. Molnár György.

A KDNP PROGRAMJAI

Önkormányzati képviselői fogadóóra
november 27-én 16 órától. A KDNP
iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 10–18 óra között várja az érdeklődőket.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók Béla út 96.) a régebbi Magyar
Fórum számok ingyen elvihetők. Dr.
Csigi Zsolt ügyvéd minden szerdán
10–12 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter metafizikai
pszichoterapeuta ingyenes lelkisegélytanácsokat ad, és ingyenes önvédelmi
oktatást tart minden korosztálynak.
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobiltelefonon.

Elhatárolódás
Kupper András, a Fidesz frakcióvezetője a legutóbbi testületi ülésen
napirend előtti felszólalásában elhatárolódásra szólította fel Molnár Gyula
polgármestert. Beszédét rövidített és
szerkesztett formában adjuk közre.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A szeptemberi testületi ülés közben látott
napvilágot a hír, hogy a Zuschlag-ügyben
érintett képviselők felfüggesztették MSZPtagságukat. Zuschlag Jánossal Krausz
Csaba újbudai képviselő is felfüggesztette
MSZP-tagságát. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy maffia bűncselekménnyel gyanúsított képviselőnek, aki a vagyonnyilatkozatot vizsgáló és összeférhetetlenségi
bizottság elnöke is egyben, nincs helye a
képviselő-testületben.
És vajon a kerületi MSZP mikor teszi meg a szükséges elhatárolódást? Mikor zárják ki a kerületi MSZP-frakcióból
Krausz Csabát?
A nemzeti ünnep előtt még egy dolgot
kellett szóvá tenni. Előzményként álljon
itt egy idézet egy MSZP-s képviselőtől:
„1956 esetében nem szoktam forradalomról beszélni, mert a börtönből kiszabadult nyilaskereszteseket nem tudnám
semmilyen módon forradalmároknak
nevezni. Ahogyan azokat a géppisztolylyal köröző fiatalokat sem, akik ugyanúgy

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

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

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
13.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–16.00-ig
Péntek:
08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

ber 22-én 17-től 18 óráig tart fogadóórát
az MSZP kerületi irodájában (Mérnök
u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkormányzati képviselő minden hónap 2. és
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.
30 óra között a Bethlen Gábor Általános
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) november 27-én
(új időpontban: minden hónap utolsó
keddjén) 17 órakor tartja fogadóóráját,
a Bartók B. út 19. sz alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).

járták a házakat, mint 1944-ben zsidókra
vadászva.”.
Egy politikus nem teheti meg, hogy egy
bűnöző és önkorrekcióra képtelen, a szovjet
birodalom vazallusaként ténykedő hatalom
elleni felkelést és szabadságharcot a nyilasok művének tulajdonítson. Ezekért a mondatokért érdemes lenne a teljes magyar társadalomtól bocsánatot kérni. Vagy legalább
elhatárolódni tőle.
Még mielőtt bárki azt mondaná, hogy
az ellenzék kellemetlenkedik, szeretném
jelezni: a kérdéseket az MSZP koalíciós
partnerei, az MDF és az SZDSZ tették fel!
Válaszolni a polgármester nem tudott,
vagy nem akart…
A Fidesznek csak egy kérdése maradt:
az MDF és az SZDSZ mikor határolódik el
az MSZP-től?

A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét december 31-éig a Fehérvári
Gyógyszertár (1117 Bp., Fehérvári út
12.) látja el.
ELŐADÁS AZ ÚJBUDA NÉMET
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATBAN

Találkozzunk a Német Klubban
2007.november 21-én, 17 órakor Dr.
Mezgár István képviselő előadást tart
arról, hogy a felsőoktatásban mely
főiskolákon és egyetemeken lehet ma
német nyelven továbbtanulni. Minden
érdeklődő diákot, szülőt, pedagógust
szeretettel várunk! Újbuda Német
Kisebbségi Önkormányzat Budapest,
XI. Kisköre u. 3-5.

@

AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ
CIKKEKET AZ INTERNETEN IS ELOLVASHATJA, A WWW.UJBUDA.HU
INTERNETES OLDALON.
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KERÜLET

Saját ünnepünk

milleneumi zászlót. Azóta is minden évben ezen a napon
adják át a díjakat azoknak, akik az élet számos területén
a kerület érdekében maradandót alkottak. Valamennyi
kitüntetett nevét megtalálják a www.ujbuda.hu-n.

Egyszerre köszöntötték a legidősebb és a legfiatalabb újbudai pedagógusokat

Hosszú évek munkáját díjazták
A Kerület Napján rendezték meg a
pályakezdő pedagógusok köszöntésével egybekötött, ünnepélyes díszoklevél-átadót a Flamenco Hotelben.

emelkedő szakmai munkájának, valamint
példaértékű és fáradhatatlan, a gyermekek
érdekeit mindenkor szem előtt tartó nevelői tevékenységének elismeréseként.
ERDŐ IMRE PÁLNÉ – a Kelenvölgyi Óvoda
vezetőjeként 16 éven keresztül végzett kiemelkedő szakmai munkájának, valamint
hagyományteremtő, fővárosi szinten is
elismert óvodapedagógusi eredményeinek
elismeréseként.
SZABÓ ENDRÉNÉ – a Tesz-Vesz Óvoda ve-

A műsort a Muzsikus Kávéház vonósnégyese kezdte, majd Valentin Ferencné,
Julika szavalta el Márai Sándor Ballada
egy öreg tanítónőről című verset. Ezután
a Csíki-hegyek utcai iskolások léptek fel,
dallal és verssel köszöntötték a jelenlévőket.
Az ünnepi műsor
legmeghatóbb pillanatait Galgóczy Péter szolgáltatta, aki
József Attila Ódáját
követően egy saját
versét, az Óhajt is
előadta.
A pedagógusokat Újbuda polgármestere, Molnár
Gyula üdvözölte.
Köszöntőjében bevallotta, amikor az
önkormányzatnál
oktatási intézményekről beszélnek,
néha hajlamosak
csak épületekben
vagy normatívákban gondolkodni,
pedig mindezek mit
sem érnének az ott
dolgozó pedagógusok, az ő felkészültségük és áldozatos
munkájuk nélkül.
Nem véletlen az a
hagyomány, hogy
egy azon alkalommal köszöntik a
pályakezdő és a Szép emlékek, jól eső gratuláció
díszdiplomás korba
lépett pedagógusokat, hiszen így az idősek zetőjeként 10 éven keresztül végzett kiéletpályájának elismerésével is utat és pél- emelkedő szakmai munkájának, valamint
dát mutathatnak a fiataloknak. A legfonto- körültekintő gazdálkodásának, igényessabb szó azonban ezen a napon a köszönet, ségének és kreatív óvodai programjának
mondta a polgármester.
elismeréseként.
Az Újbuda oktatási és nevelési intézmé- SZALAY BÉLA IMRÉNÉ – a Mozgolóda Óvoda
nyeiben dolgozó fiatal pályakezdő peda- vezetőjeként 21 éven keresztül végzett kigógusoknak Molnár Gyula adta át az em- emelkedő szakmai munkájának, valamint
léklapokat, egy-egy szál virággal együtt. kezdeményezőkész és innovatív pedagóIskoláinkban tizenkilencen, óvodáinkban giai tevékenységének elismeréseként.
hat ifjú pedagógus helyezkedett el ez évben GAZDAGNÉ BODA EMŐKE – az Újbudai Pe(lásd a külön listát).
dagógiai Intézet igazgatóhelyetteseként
A Kerület Napján összesen negyvenhat végzett kiemelkedő szakmai munkájának
Újbudán élő idős pedagógus vehetett át elismeréseként, a kerület hírnevének nödíszdiplomát, valamint pénzösszeget és vi- veléséért.
rágot Molnár Gyulától.
Az ötven éve végzettek arany oklevélben Kerületi kitüntetések és
részesültek: Bencze Jánosné, Csulits Katalin, dr. Kiss Józsefné, dr. Nagy Elemérné, elismerő címek átadása
Hársing Mária, Hegedűs Gyula, Hegedűs
Gyuláné, Kovács Zsigmondné, Krisztel „Pro Architectura Újbuda” díj adomáImréné, Molnár Istvánné, Pataky Tivadarné, nyozható a kerület épített környezetéért, a
Ságody Imréné, Sinay Károlyné, Szántó városrész vonzóbbá tételéért, az építészeti
Istvánné, Tamás Ferenc, Tamási Ferencné, értékek gyarapításáért végzett kimagasló,
Tóthmihály Ferencné, Wéber Győzőné.
maradandó értékű tervezői munkáért.
Gyémántdiplomát vehettek át a hatvan éve
végzett pedagógusok: dr. Ács Mihályné, dr. A képviselő-testület Pro Architectura
Gál Andrásné, dr. Keszthelyi Károlyné, dr. Újbuda kitüntetést adományoz megosztva
Mészáros Béláné, dr. Zombai Pál Ádám, VÁNCZA LÁSZLÓ és SZÉCSI ZOLTÁN okleveles
Gulyás Györgyné, Gut Sándorné, Hajdu építészmérnökök részére, a Duna-parti
Nagy Istváné, Harmath Imréné, Kecskés hajóállomás és vízirendőrség épületének
Károly, Kovács Béláné, Kovács Lajosné, megvalósításában végzett kimagasló terMohácsi Lászlóné, Pálosy Lászlóné, Serfő- vezői munkájáért.
ző Józsefné, Sipos Béláné, Soós Mihályné, A képviselő-testület Pro Architectura
Újbuda kitüntetést adományoz megosztva
Tomcsányi Ottóné.
Hatvanöt éve lépett a pedagógusi pályára, TURÁNYI GÁBOR DLA okleveles építészmérígy vasdiplomában részesült Bod Lászlóné, nök, valamint MÓROCZ TAMÁS és TURÁNYI
dr. Némethy Lászlóné, dr. Solymosi Fülöpné, BENCE okleveles építészmérnökök részére,
Kovács Imréné, Kovács Józsefné, Pataky a Kopaszi-gát épületegyüttesének megTivadarné és Wurfer Béláné.
valósításában végzett kimagasló tervezői
Rubindiplomát a hetven évvel ezelőtt munkájáért.
végzettek vehettek át. Ők hárman: dr.
Garamszegi Pálné, dr. Janszky Lászlóné és „Újbuda kiváló intézményvezetője” cím
Kodrik Rózsa.
adományozható az Önkormányzat intézR. M. ményeinek élén legalább folyamatosan hat
éve tevékenykedő, a korszerű vezetési követelményeknek megfelelő, az intézmény szakAz idős pedagógusok díszdiplomáin,
illetve a pályakezdő pedagógusok okle- mai színvonalát és jó hírnevét megőrizni és
fejleszteni képes intézményvezető részére.
velein kívül az ünnepségen öt Polgármesteri Dicséretet is átadtak.
A képviselő-testület Újbuda kiváló intézPolgármesteri Dicséretben részesülnek:
ményvezetője elismerő címet adományoz
DEÉSY GYÖRGYNÉ – a Hétszínvirág Óvoda
BÁNÁTI ISTVÁNNAK, a Bethlen Gábor Áltavezetőjeként 25 éven keresztül végzett ki- lános Iskola és Újreál Gimnázium igazga-

Pályakezdő pedagógusok:
ARTNER VIKTÓRIA angol szakos tanár – Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola; BERTA ANDREA matematika szakos
tanár – József Attila Gimnázium; BODZÁN ESZTER óvodapedagógus – Csicsergő Óvoda; BORDÁCS EDINA francia szakos

tanár – Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium;
BUCSI BERNADETT tanító – Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola; BUCSKU JÁNOS matematika szakos tanár
– József Attila Gimnázium; FEKETE KRISZTINA óvodapedagógus – Gazdagréti Szivárvány Óvoda; GYÖNGYÖSI ANITA
óvodapedagógus – Keveháza Utcai Óvoda; JUHÁSZ ERIKA
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és terapeuta – XI.
Kerületi Logopédiai Intézet; KÉRI JÚLIA pszichológia szakos
tanár – Kincskereső Iskola; KOVÁCSNÉ TARLÓS ÁGNES testnevelés szakos tanár – Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnázium; LÉVAI ANNA óvodapedagógus – Tesz-Vesz
Óvoda; MATUS ILONA ÉVA óvodapedagógus – Pajkos Óvoda;
NAGY GABRIELLA fejlesztőpedagógus – Bárdos Lajos Általános Iskola ás Gimnázium; POJJÁK KLÁRA angol–finn szakos
tanár – József Attila Gimnázium; PUTNOKI PETRA tanító
– Kelenvölgyi Általános Iskola; STROMMER NÓRA gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos
tanár és pszichopedagógia szakos terapeuta – Montágh Imre
Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola; SZABADKAI LÁSZLÓ magyar nyelv és irodalom szakos
tanár – József Attila Gimnázium; SZABÓ ÁGNES gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és hallássérültek pedagógiája
szakos terapeuta – XI. Kerületi Logopédiai Intézet; SZEMZŐ
ILDIKÓ német szakos tanár – Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium; SZILÁGYI GÁBOR testnevelés-angol
szakos tanár – Kelenvölgyi Általános Iskola; TÓDOR BEATRIX
német-történelem szakos tanár – Gárdonyi Géza Általános
Iskola; TÖLGYESI ADÉL tanító – Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium; VIRÁGH BERNADETT óvodapedagógus
– Gesztenyéskert Óvoda; ZSÁKAINÉ ILIA JUDIT gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár
– Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola.

tójának kiváló szakmai felkészültséggel és
hivatástudattal végzett igazgatói tevékenységéért.
A képviselő-testület Újbuda kiváló intézményvezetője elismerő címet adományoz
ÉLŐNÉ KISS MÁRIÁNAK, a Palánták Óvoda
vezetőjének 25 éves magas szakmai színvonalú vezetői tevékenységéért.
„Újbuda mesterpedagógusa” cím adományozható beosztott pedagógusok számára
a kerületi óvodákban és
iskolákban végzett innovációs tevékenységért, az intézményi munkán túlmutató kiemelkedő szakmai
programok kidolgozásáért,
a kerület hírnevét öregbítő
tankönyvek és segédletek,
módszertani ajánlások
és rendszeres publikációk
készítéséért, a fővárosi és
országos tanulmányi versenyeken I.-II.-III. helyezést
elért tanulók felkészítéséért, a kerületben végzett
kiemelkedő szakmai, pedagógiai tevékenységért.

diákoknak az angol nyelvű drámafesztiválokra való sikeres felkészítéséért.

A képviselő-testület Újbuda gyermekeiért elismerő címet adományoz DR. DUNAI
LÁSZLÓNÉNAK, a XI. Kerületi Logopédiai
„Újbuda szolgálatáért” cím adományoz- Intézet logopédusának kiemelkedő szakható olyan személyeknek, akik jelentős mai tevékenysége elismeréséül.
mértékben hozzájárulnak a kerületben A képviselő-testület úgy határozott, hogy
élő idősek, hátrányos helyzetűek, rászo- Újbuda gyermekeiért elismerő címet adorulók, fogyatékosok esélyegyenlőségének mányoz HOLLÓSY LÁSZLÓNÉNAK, a Teleki
megteremtéséhez, társadalmi integráció- Blanka Általános Iskola tanárának a kerüjához; ellátásuk, gondozásuk, életük gaz- letben kifejtett, több mint három évtizedes
dagítása, közösségeik segítése, érdekeik kiemelkedő nevelő-oktató tevékenysége
védelme, képviselete terén folyamatosan elismeréséül.
kiemelkedő munkát végeznek, és legalább A képviselő-testület úgy határozott, hogy
tízéves munkaviszonnyal rendelkeznek az Újbuda gyermekeiért elismerő címet adoÖnkormányzatnál.
mányoz MAGONYINÉ GONDA KLÁRÁNAK, az
Egyesített Bölcsődei Intézmények csecseA képviselő-testület Újbuda szolgálatáért mő- és gyermekgondozójának több mint
elismerő címet adományoz DR. KERESZTESY másfél évtizedes, elhivatott szakmai munkája elismeréséül.
BÉLA háziorvos részére, több mint három
A képviselőtestület úgy határozott, hogy
Újbuda gyermekeiért elismerő
címet adományoz NAGY JÓZSEF részére, a
Polgármesteri
Hivata l Szabadidő és Sport
Osztály vezetőjeként a gyermekek szabadidejének hasznos
eltöltésében
betöltött szerepAz egybegyűlteket a Muzsikus Kávéház vonósnégyese is szórakoztatta.
vállalásáért,
valamint a sportolók neveléseoktatása terén
végzett magas
szakmai színvonalú munkája
elismeréséül.
A képviselőtestület úgy határozott, hogy
Újbuda gyermekeiért elismerő
címet adományoz N Y E STE
MARGITNAK , a
Nyitnikék Óvoda óvodapeA pályakezdő tanárokat is köszöntötték.
dagógusának
évtizedes, kiemelkedő és hatékony orvo- a kerületben végzett, több mint négy évsi tevékenységéért, Újbuda polgárainak tizedes, elhivatott szakmai munkája elisszínvonalas egészségügyi ellátásáért.
meréséül.
A képviselő-testület Újbuda szolgálatá- A képviselő-testület úgy határozott, hogy
ért elismerő címet adományoz KOMPÁNNÉ Újbuda gyermekeiért elismerő címet adományoz PECSENYÁNSZKY ISTVÁNNÉNAK, a
MIKOLA JUDITNAK, az Egyesített Szociális
Intézmények otthoni szakápolás vezető- Gárdonyi Géza Általános Iskola volt igazjének, kimagasló szakmai tevékenysége gatóhelyettesének a gyermekek életének
elismeréséül.
gazdagítása érdekében végzett több mint
négy évtizedes tanítói munkájának elis„Újbuda gyermekeiért” cím adományoz- meréséül.
ható olyan elkötelezett személyeknek, akik A képviselő-testület úgy határozott, hogy
jelentős mértékben hozzájárulnak a gyer- Újbuda gyermekeiért elismerő címet adományoz SZÉKELY BÉLÁNAK, a Kelenvölgyi
Általános Iskola tanárának az iskolában
közel négy évtizede végzett kimagasló
szakmai tevékenysége és közösségformáló
munkájának elismeréséül.
„Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa” cím adományozható a kerület közellátása, a városrész szolgáltatásainak színvonala és a munkaalkalmak gyarapítása
terén végzett kiemelkedő tevékenységért.

A képv iselő-test ü let
Újbuda mesterpedagógusa
elismerő címet adományoz
KECSKÉS JÓZSEFNÉNAK, a
Farkasréti Általános Iskola tanítónőjének négy
évtizedes – ebből az iskolában töltött 30 éves – pedagógusi tevékenységéért,
szorgalmas, töretlen munkakedvéért, melyet átitat a
gyermekek iránti szeretet
és empátia.
A képviselő-testület úgy A képviselő testület úgy határozott, hogy dr. Grigássy Lászlónak,
kerület fejlődéséért kifejtett kimagasló munkájáért és aktív
határozott, hogy Újbuda aközéleti
tevékenységéért posztumusz Újbuda Díszpolgára
mesterpedagógusa elisme- címet adományoz. Az elismerést Grigássy özvegye vette át
rő címet adományoz DR.
SZÉKELY TIBORNÉNAK, az Őrmezei Általámekek életének gazdagításához, szeménos Iskola tanárának több évtizedes ének- lyiségük harmonikus fejlődéséhez; akik a
zene tanári, karvezetői tevékenységéért, gyermekek ellátása, gondozása, nevelése
a kerületi munkaközösségben végzett és oktatása, közösségeik segítése, szabadlelkes munkájáért, nyugdíjba vonulása idejük értelmes eltöltése érdekében folyaalkalmából.
matosan kiemelkedő munkát végeznek, és
A képviselő-testület Újbuda mesterpeda- legalább tízéves munkaviszonnyal rendelgógusa elismerő címet adományoz OLÁH keznek az Önkormányzatnál.
FERENC részére, a József Attila Gimnázium
orosz–angol szakos tanáraként végzett A képviselő-testület úgy határozott, hogy
magas színvonalú oktató-nevelő mun- Újbuda gyermekeiért elismerő címet adokájáért, társadalmi munkában ellátott mányoz BOGDÁNY GYULÁNÉNAK, a Lurkó
lelkiismeretes alapítványi kuratóriumi Óvoda óvodatitkárának, a kerületben eltevékenységéért, az iskola emelt szintű töltött több mint három évtizedes közalangol érettségi vizsgáinak levezetéséért, a kalmazotti munkája elismeréséül.

fotók: Dömök Viktória

„Szent Imre napjától a Kerület napjáig” címmel éveken át
szerveztek a kerületben kulturális programokat. November 11. lett a Kerület Napja, ennek emlékezetes állomása
volt a 2000-es esztendő, amikor Újbuda is átvehette a

3

A képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa
elismerő címet adományoz BÁLINTNÉ HORVÁTH TÜNDE aranykoszorús fodrászmester
részére, a XI. kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységéért.
„Pro Urbe Újbuda” díj adományozható a
kerület érdekében, annak fejlődéséért, a
kerületi polgárok életkörülményeinek javításáért, életének, vagyonának védelméért,
a városrész szellemi és anyagi javainak
gyarapításáért végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést
kiváltó tevékenységért.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
Pro Urbe Újbuda kitüntetést adományoz
megosztva a SASHEGY-VÉDŐ EGYESÜLETNEK
ÉS A SASHEGYI TERMÉSZETVÉDŐ ÉS KERTBARÁT EGYESÜLETNEK aktív, önzetlen, megbe-

csülésre méltó és kiemelkedő természetvédelmi tevékenységéért.

Díszpolgárrá választható az a személy, aki
a kerület fejlődéséhez kiemelkedő teljesítményével, vagy életművével hozzájárul.
Díszpolgári cím adományozható olyan személynek is, akinek tevékenysége széles körben meghatározó a demokratikus fejlődés és
az emberi szabadságjogok kiteljesedésében.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
a XI. kerület
polgárának a demokratikus fejlődés, a
társadalmi béke és a jövőépítés érdekében
kifejtett közéleti tevékenységéért Újbuda
Díszpolgára címet adományoz.

DR. ANTALL JÓZSEFNÉNAK,

KERÜLET
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Multimédiás verseny – eredményhirdetés

Dömök Viktória

Híres emberek Újbudán

Görög András, az Oktatási Bizottság elnöke beszélget a díjazottakkal

Az önkormányzat dísztermében tartották a Híres emberek Újbudán nevet
viselő multimédiás verseny eredményhirdetését.
Mint arról már korábbi számunkban beszámoltunk, idén is nívós munkákkal készültek a nebulók. Az Újbudai Pedagógiai
Intézet által szervezett megmérettetésnek
kettős célja volt: a lehető legkorszerűbb szá-

mítástechnikai alkalmazások elsajátítása
oly módon, hogy ezt a kerületünkhöz kötődő hírességek életrajza foglalja keretbe.
Dr. Bács Márton alpolgármester a november 7-i rendezvény nyitóbeszédében
gratulált az évről évre színvonalasabb
munkákhoz, és hangsúlyozta, hogy ez
a verseny a számtalan technikai, illetve
kulturális többlettudás mellett elősegíti a
kerületi identitás fejlődését, amely olyan

A Kelenvölgyi Óvoda is megtartja a hagyományt

Dömök Viktória

pluszt adhat az itt lakóknak, amely végigkíséri őket az életükön.
A döntés meghozatalánál a pedagógusokból és képviselőkből álló zsűri az alkotásokat mint komplex egészet értékelte,
tehát a prezentáció technikai újdonságai
csakúgy döntő szerepet játszottak, mint az
előadó kiállása, felkészültsége.
Ezután a három legfelkészültebb csapat újra megtartotta előadását. Érdekes
és egyedi munkák készültek Csontváry
Kosztka Tivadarról, Móricz Zsigmondról, Kosztolányi Dezsőről csakúgy, mint
az őrmezei költőkről vagy Jordán Tamásról. Végül felszállt a fehér füst, melynek eredményeképpen a harmadik helyezet a Lágymányosi Általános Iskola,
a második a József Attila Gimnázium,
2007-ben a Híres emberek Újbudán verseny győztese pedig az Őrmezei Általános Iskola csapata lett. A megmérettetésen induló összes iskola értékes ajándékokban részesült, megköszönve ezzel az
intézmények, illetve a felkészítő tanárok
áldozatos munkáját.
A szervezők elégedetten, a versenyzők
megkönnyebbülten, mi pedig büszkén
hagytuk el a dísztermet abban a tudatban,
hogy mennyi híres embert adott Újbuda
az országnak és a világnak.

Deák András búcsúztatása

Egy elmaradt köszönet
November 11. a Kerület Napja. Mint minden évben, idén is ezen a napon emlékeztünk meg mindazokról, akik a kerületért,
a kerület lakóiért dolgoznak fáradhatatlanul, díjakkal jutalmaztuk azokat, akik
sokat tettek Újbuda jó hírnevéért.
A Flamenco Hotelben megrendezett
fogadást lehet sokféleképpen jellemezni,
vitatkozhatnánk a programon, ízlésen és
stíluson, de nem érdemes beárnyékolni a
díjazottak és kitüntetettek jogos örömét
fölösleges fanyalgással.
Amellett viszont nem mehetünk el
szótlanul, hogy mindenekelőtt illendő
lett volna megemlékezni Deák And-

(bp)
www.ujbuda.hu/0710multimedia,
www.ujbuda.hu/0711multimedia

rásról, akit alig két hete, hogy magához
szólított az Úr, aki fővárosi, majd 2006tól országgyűlési képviselőként szolgálta
a kerületet és lakóit.
Köszönjük hát meg ezúton is – a polgármester helyett is – Andrásnak mindazt a munkát, amit a kerületért, a kerület és az ország lakóiért végzett. Egyúttal
hadd fejezzük ki azt a reményünket,
hogy a KDNP olyan jelöltet állít a 15. választókerületben, aki méltó módon fogja
követni elődje munkásságát.

Kupper András
országgyűlési képviselő
www.ujbuda.hu/0711deakandras

Újbuda közbiztonságáért

„Szent Mártonnak ünnepén, A polgárőrök munkája felbecsülhetetlen
égő lámpást viszek én…”
ve – mindkettővel jó kapcsolatot ápolva
– munkájuk szinte felbecsülhetetlen. Ezt
ismerte el Molnár Gyula a Sas-hegyi Polgárőrség munkatársainak. A polgárőrök
az elmúlt években számtalan esetben segítették a rendőrséget, ha kellett akkor őket
kiegészítve biztosított rendezvényeket, de
számos bűncselekmény megakadályozásban is oroszlánrészt vállaltak, továbbá több
tucat gépjármű a polgárőrök éberségének
köszönhetően került vissza az eredeti tulajdonosához. A mintegy 25 tagot számláló
egyesület folyamatos összeköttetésben áll
a kerületi kapitánysággal, ám ugyanígy a
lakosság is éjjel-nappal utolérheti őket akár

Mészáros István, Mészáros Csaba és
Várdai István számos bűncselekmény
felderítésében, megelőzésében játszott kulcsszerepet, melyek mind
hozzájárultak ahhoz, hogy Újbuda ma
a főváros egyik legbiztonságosabb
kerülete – mondta lapunknak Fodor
Vince alpolgármester. A Kerület Napja
alkalmából a három polgárőr Újbuda
közbiztonságáért végzett kiemelkedő
munkáját ismerték el.

Az elmúlt esztendőkhöz
hasonlóan, idén hatodik
alkalommal ismét Mártonnapi lámpásokkal, dalocskákat énekelve vonult fel a
Kelenvölgyi Óvoda aprajanagyja. Ki más is sétálhatott volna ott velük Újbuda
Önkormányzata részéről,
mint Bács Márton oktatásért felelős alpolgármester, aki évek óta elkíséri az
ovisokat erre a hangulatos
felvonulásra.

A lakosság és a rendőrség is egyre többször
veszi igénybe a polgárőrség szolgálatait, így
a hivatalos szervek és a civilek közé ékelőd-

Horthy bevonulására emlékezett a MIÉP
részeti Akadémiára, amelynek jelmondata
így szólt: „Az életnél előbbre való a kötelesség”. – Ez a megállapítás ma is nagyon
fontos, amikor mindenkinek megvannak
a maga jogai, viszont egyre kevesebben érzik úgy, hogy kötelességük lenne a nemzet
vagy a haza iránt – mutatott rá Kosaras
Péter.
Ezek után részletesen ismertette Horthy tanulóéveit, I. Ferenc József szárnysegédeként végzett munkáját, és hosszabban
időzött Horthy első világháborús tengeri
győzelménél: 1917 májusában egy három
hajóból álló flotta parancsnokaként az adriai Otrantónál győzelmet aratott a túlerőben lévő ellenség felett. A háború végére
Horthy Miklós az osztrák–magyar flotta
főparancsnoka. A Tanácsköztársaság idején

Idén 88 éve, hogy Horthy Miklós a
nemzeti hadsereg élén, a fehér lovon
bevonult Budapestre. Erre az alkalomra emlékezett a kerületi MIÉP, a Bartók
Béla úti irodában.
Fenyvessy Zoltán képviselő a rendezvény
elején felolvasta Horthy Miklós gyakran
idézett szavait, melyet a hadsereg vezetője
akkor mondott, amikor a Szent Gellért téren fogadta őt a főváros küldöttsége.
Ezek után Kosaras Péter Ákos történész előadásban idézte fel Horthy Miklós
életútját, a kezdetektől egészen az 1919.
november 16-i bevonulásig. Elmondta:
Horthy régi gyökerű, kálvinista családban
született, a família kenderesi kastélyában.
1882-ben jelentkezett a fiumei Haditenge-

A Feneketlen-tó gyermeki szemmel

www.ujbuda.hu/ 0711CsicsergoMakett

A Keveháza Utcai Általános Iskola sajátos módon készült a Kerület Napjára.
Az iskola magyar irodalmat kedvelő
diákjai a november 11-ét megelőző hét minden napján kis műsorral
készültek iskolatársaiknak. A gyerekek
lapunknak külön előadták a műsort, és
beszéltek arról, miért szeretnek itt élni,
illetve itt tanulni.

Ifjú mesterek alkotás közben

R. H.

Diákok a kerület nagyjairól

Dömök Viktória

A Csicsergő Óvoda minden évben kiválaszt egy nevezetes és közismert helyet
Újbudán, ahová ellátogat a gyermekekkel. A séta során felfedezik a környezetet,
megfigyelik, hogy kik és mik találhatók a
területen. Az ovisok ezúttal a Feneketlentónál jártak, ahol az óvó néni elmesélte
nekik, hogy nyáron még ennél is több élőlénnyel lehet találkozni a tóban és körülötte, hogy a békák miként élnek, és hogy
milyen gazdag és változatos az élővilág.
Az aprónép pedig felfedezte, hogy a
kacsák kétfélék is lehetnek – attól függően, hogy lányok vagy fiúk –, megfigyelte
az őszi színekben pompázó leveleket, rá-

csodálkozott, milyen szépen hajladozik
a nád a szélben.
Nagy Irén, az intézmény vezetője elmondta, kollégáikkal igyekeznek mindig az
életkori sajátosságaiknak megfelelő feladatokat adni a gyerekeknek. – A körülöttük
lévő világ, a természet megismerése, a mozgás, majd a játékos nyomatékosítás, az effajta élményszerzés nagyon fontos számukra
– mondta az igazgatónő. Ezek a séták jó hangulatban telnek, a picikben rengeteg kérdés
fogalmazódik meg, melyekre természetesen
mind választ is kapnak. Tavaly a Gellérthegyre látogattak el, ahol a magasból láthatták, milyen szép is a környezetük. Az óvoda
nem titkolt célja megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel környezetüket, lakóhelyüket. A következő úti cél is megvan
már, ugyanis jövőre a Lágymányosi-öbölbe
fognak kilátogatni, és természetesen ezt a
helyet is megörökítik majd – úgy, ahogy az a
kisgyerekek képzeletében jelenik meg.

Kenderesen
tartózkodik.
A történész
azon meggyőződésének
adott hangot,
hogy a ’18
őszén kezdődött bomlási
folyamat alatt
kizárólag a
katonák teljesítettek jól, Kosaras Péter Ákos
míg a politikusok egyáltalán nem. – Ha lesz
magyar feltámadás, akkor éppen azért lesz,
mert a menny tele van magyar katonákkal
– zárta szavait.

Újbudai költők életműve a Keveháza utcai iskolában

Csicsergős ovisok alkotnak
Gyurma, szalma, cérna, és sok-sok
olyan nád az asztalon, amit a Feneketlen-tónál szedtek a kicsik. Az apró
kezek nagyon dolgoznak, elmélyült
összpontosítás tükröződik az arcokon – ismét alkotnak a Csicsergő kis
művészei.

(bp)

„Az életnél előbbre való a kötelesség”

Fodor Miriam

Ezen a napon Szent Márton
életét és legendáját eleveníti fel
a Kelenvölgyi Óvoda. Szent
Márton az egykori Savaria
– a mai Szombathely – szülötte, Európa legismertebb
szentje. A Márton-napi lámpás felvonulás Európa-szerte
elterjedt. Márton-nap tájékán
volt szokás a korai sötétedés
miatt mécsest gyújtani a műhelyekben.
A népi hiedelem szerint „aki Márton-napon
libát nem eszik, egész éven A séta végén meleg tea várt mindenkit
át éhezik”. A liba mellA lámpás séta a templomkertben végcsontjából az időjárást jósolták meg.
Ha a csont fehér és hosszú volt, havas ződött, ahol libazsíros kenyeret és forró tetelet jelzett, ha pedig barna és rövid, sá- át kínáltak a résztvevőknek. A hangulat az
ros telet ígért. A népszokás úgy tartotta, eddigi évekhez hasonlóan ismét nagyon
minél többet esznek Márton-napján, meghitt, vidám volt, így jövőre bizonyáannál erősebbek lesznek. Ugyanezen ra újra együtt sétálhatunk a Kelenvölgyi
a napon, november 11-én volt az újbor Óvoda apró, dalos emberkéivel.
kóstolásának ideje is.
www.ujbuda.hu/0711Felvonulas

telefonon, akár személyesen a nemrégiben
átadott Ulászló utcai központjukban. Munkájukat az Önkormányzat a Közbiztonsági
Alapítványon keresztül koordinálja és segíti a legkorszerűbb felszerelésekkel, illetve
technikai feltételekkel, mint GPS, mobiltelefon, rendszámfelismerő berendezés, gépjármű, formaruha.
A bűnmegelőzésben folytatott tevékenységük sokszor láthatatlannak tűnik,
de az eredménye érzékelhető Újbudán, és
ahogy Maslow, fogadjuk el mi is, hogy a
biztonságérzet, amelyért ők fáradoznak,
az emberi szükségletek fundamentuma.

A második szünet végén, kilenc órakor
megszólalt az iskolarádió, és egy fiatal,
bátor hang köszöntötte a diákokat. Pénteken, a XI. kerületben 14 évig alkotó Váci
Mihály verseit, gondolatait idézték fel az
iskolai irodalmi klub tagjai. Vajon miért
fontos egy alig tizenéves diáknak, hogy
megismerkedjen lakó- vagy iskolakörnyezetének kiemelkedő alakjaival? – tettük
fel a kérdést a gyerekeknek. – Ennek a kerületnek története van, itt élünk, és ezért
szeretnénk minél többet megtudni róla
– válaszolta Nándi. – Szeretek itt élni, mert

sok a zöld, fás terület, nem szívesen laknék
máshol – felelt Tomi. A kis csapat válaszai
egybehangzóan arra utalnak, hogy tudják,
sok híresség alkotott a XI. kerületben, ezért
ezek az emberek megérdemlik, hogy megemlékezzünk róluk, hiszen egykoron sokat
tettek a környezetükért. Újbudán számos
emléktábla őrzi azon írók, költők és más
művészek vagy nevesebb emberek emlékét, akikre nem csupán a hagyományőrzés
szempontjából érdemes odafigyelni. Gyakran csak átrobogunk a Móricz Zsigmond
körtéren vagy a Kosztolányi Dezső téren,
netán a gellérthegyi Szabó Dezső sétányon,
és elfelejtkezünk ezeknek az embereknek
az életműveiről. A Keveháza utcai tanulók,
a Kerület Napját megelőző hét folyamán,
reggelente felidézték az iskolarádióban az
egykor Újbudán élő Zelk Zoltán, Ottlik
Géza, Kormos István, Gárdonyi Géza, Szabó Dezső és Váci Mihály alkotásait.
F. A.
www.ujbuda.hu/0711KevehazaSuliRadio
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fotók: Dömök Viktória, Fürjes Viktória

Köszönjük, hogy eljöttetek!

Kardos Tamás 11. hó
11-én lett 11 éves

KERÜLET
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Szakmai fórumot tartottak a BMK-ban

Lakossági fórum a kelenföldi csúcsközpont tervezéséről

Minőségirányítás a
közművelődésben is

Élhető és korszerű megoldás

Dömök Viktória

Újbuda Önkormányzata tudatában
van a munkálatokhoz kapcsolódó
kiemelkedő felelősségének, számára
a terület fejlesztése csak az élhetőségének megőrzésével együtt értékes,
hangsúlyozták a meghívott vendégek
a 4-es metró kelenföldi állomásának
megvalósítását kísérő lakossági fórumon.

Közművelődési intézmények vezetői,
dolgozói részvételével tartott szakmai
fórumot az intézményrendszert érintő
változásokról a Budapesti Művelődési
Központ.
A bevezető előadást Margittai Katalin, a
BMK igazgatója tartotta, aki elmondta,
az utóbbi időben sok helyen történtek intézmény-összevonások úgy, hogy sokszor
nem is csak közművelődési intézményeket, hanem velük együtt múzeumokat
vagy könyvtárakat is összevontak. Ez új
helyzetet teremtett, most pedig arra keresik a választ, milyen módon lehet viszonyulniuk a változó környezethez. A jövő a
stratégiai gondolkodásé, és az intézményrendszernek úgy kell megújulnia, hogy a
minőség álljon a fókuszban.
A minőségbiztosítás az egyik kitörési
pont a közművelődési intézmények számára. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
megrendelése alapján a BMK-ban dolgozták
ki a közművelődési minőségirányítási programot, amely két lépcsőben, az önértékelésre alapozva épül fel. Hasonló rendszert kell
elképzelni, mint a profitorientált vállalatoknál az ISO, de ez kevésbé szigorú. Lehetőség
lesz elnyerni a minősített szervezet címet és
a közművelődési minőségdíjat is. Partner-

központú rendszerről van szó, amely nagymértékben alapoz a közönség véleményére,
igényeire. A BMK már elindult ezen az úton,
hiszen minden szakmai képzésükön, tanfolyamukon végeznek látogatói elégedettségmérést. A minőségbiztosítási rendszer is erre
épül, és a tapasztalatokat szisztematikusan
végigviszi az egész intézményi működésen.
A szakmai fórumon az ágazati irányításban történő és várható változásokról
Szabó Irma, az OKM osztályvezetője, a
jogszabályi környezet változásáról Óváry
István, az OKM szakmai főtanácsadója és
Brüll Edit, a BMK igazgatóhelyettese tartott
előadást. Aktuális téma a felnőttképzésre
vonatkozó törvényi módosulás, mivel a közművelődési intézményekben szaktanfolyam
működik. A BMK-ban az egyik ilyen az
Újbuda Önkormányzata által is támogatott
képzés, amelynek során időseknek tartanak
számítógép-, valamint internethasználati
oktatást. Eddig mintegy ezer kerületi lakos
vett részt effajta képzésen. Az egyéb programok egy része szakembereknek szól, a többi
pedig a széles közönségnek, különösen fontos a munka világába gyesről, gyedről vagy
munkanélküliségből visszatérők kompetencia alapú képzése.

A fórumot november 9-én, az Őrmezei
Közösségi Ház színháztermében tartották. A téma jelentőségének megfelelő
telt házas érdeklődés a forgalom és az
épületek tervezésén a humanitást kérte
számon. Bevezetőként Schreffel János kerületi főépítész foglalta össze a kelenföldi
intermodiális központ kialakításához kiírt ötletpályázat tapasztalatait. Az Etele tér
és környéke régóta kitüntetett helyen szerepel a szabályozási célok között. A metró
érkezése nemcsak egy még bonyolultabbá
váló közlekedési csomópont megszervezésének, hanem egy városközponti térség
körültekintő elrendezésének feladatát is
magával hozza. A Kelenföldi pályaudvar
régi épületét szinte valamennyi koncepció más funkcióval ugyan, de megőrizné,
ugyanakkor irodaházak, parkolók létesülnének, parkok, sport-, kereskedelmi és
közlekedési létesítmények társaságában.
A tervpályázatok a zöld felületek megtartását is célul tűzték ki, az önkormányzati elvárással összhangban, akár utak
felszín alá vezetésével is. Az irodaházak
sem emelhetők korlátlanul, azonban a
főépítész rámutatott: ez a terület sokkal

jobb adottságokkal bír, mint a budaörsi
virágpiac, így még a majdan ott létesülő
metróvégállomással szemben is indokolt
itt nagymértékű fejlesztésekkel számolni.
Schreffel János nyomatékosította, hogy
a pályázat ötletbörzét jelentett, vagyis a
közösségi ház emeleti galériáján kiállított
tervek nem jóváhagyottak, csupán a lehetőségekkel való gazdálkodást segítik.
Csillag Katalin, a pályázaton nyertes
Mű-Hely Zrt. vezetőtervezője elmondta,
hogy a munkájuk szerint korszerű vasútállomásra futnának be a vonatok, a metróhoz kis gyaloglás után jutnának el az
utasok. A térség szintkülönbségei jelentősen befolyásolták tervezését, az alapvető
szempont azonban számukra is a lakóövezet minél kisebb terhelése volt. Külön
figyelmet fordítottak továbbá a beépítettséget oldó növényzet bőséges telepítésére
és a jó áttekinthetőséget biztosító világítási
viszonyokra.
– Az infrastrukturális beruházásoknak el kell készülniük 2011-re, hiszen csak
azokkal együtt lehet teljes a metró kelenföldi állomása – emelte ki Kovács Levente,
az önkormányzat metróbiztosa. Fontos az
optimális úttervezés is, a bekötő utaknak a
lakóteleptől minél távolabb kell csatlakozniuk a kelenföldi csomópontba, a házak
közötti átmenő forgalom csökkentésével.
A közlekedés szervezésében fokozottan
ügyelnek a kerékpárosokra és a gyalogosokra. A koordinátor építőmérnök hangsúlyozta, hogy a kerületi szabályozási terv
készülő felülvizsgálata miatt még számos
kérdésre nem lehet pontos választ adni,

sok döntést csak a részletes számbavétel
után lehet meghozni.
– Bár Újbuda Önkormányzatának
van a legkevesebb tulajdona a térségben, a
kerület vezetése tisztában van a rá háruló
komoly felelősséggel – foglalt állást Lakos
Imre alpolgármester. Az építéshatósági
engedélyezés jelentős hatással van a beruházás megvalósításának módjára, ám
közben egyeztetni kell a többi érdekelttel is,
amelyek közül minden bizonnyal a MÁV
Zrt.-vel következnek a legnehezebb tárgyalások. Nem kisebb nehézséget jelent, hogy
a következő évtized legnagyobb fővárosi
beruházásának támogatásával az Európai
Unió nem kíván valamennyi, ahhoz társuló budapesti gondot is finanszírozni, a
konkrét összegről jövőre hoz döntést.
– A változás tehát elkerülhetetlen – öszszegzett az alpolgármester. Az egyetlen biztos dolog, hogy a metró épül, a többi még
tervezés alatt van, és a félmegoldások elkerüléséhez nagy szükség van az itt lakók véleményének széles körű ismeretére. Kelenföld és Őrmező lakói, még ha eleinte főként
az építkezések hátrányait érzik is, biztosak
lehetnek benne, hogy a terület korszerű
rendezést nyer, amely során nem a megkérdezésük nélkül születnek a döntések. Lakos
Imre megerősítette, hogy az Önkormányzat
a tervezési folyamat szakaszairól továbbra
is kiemelten tájékoztatja a lakosságot, így a
mostani fórumot várhatóan a jövő év tavaszán újabb követi majd, amelyen a közlekedési problémákkal kapcsolatban felmerülő
kérdésekre adnak választ.
Szamos Márton

R. M.
www.ujbuda.hu/0711Kozmuvelodes

Az Országos Választási Bizottság
466/2007. (XI.12.) számú határozatával
időközi országgyűlési képviselő választást tűzött ki a 15. sz. országos egyéni
választókerületben. Az első forduló
napja: 2008. január 27., vasárnap a második forduló napja: 2008. február 10.,
vasárnap a szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart.

A választói névjegyzék

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2007. november 30-áig
kapnak értesítést. A névjegyzék 2007. november 28-ától december 5-éig tekinthető mega Polgármesteri Hivatalban.

Ajánlás

A választáson jelöltet ajánlani 2007.
január 4-éig ajánlószelvényen lehet. A

jelöléshez legalább 750 választópolgár
érvényes ajánlása szükséges.

A szavazás

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és Főkonzulátusain adhatja
le szavazatát. Igazolás kiadását 2008.
január 22-éig beérkezett ajánlott levélben, személyesen vagy meghatalmazott
útján 2008. január 25-én 16.00 óráig,
valamint a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt 2008. január 4. 16.00 óráig lehet kérni a XI. kerület jegyzőjétől.
Szavazni egy egyéni választókerületi
jelöltre lehet. Részletes tájékoztatásért a
Polgármesteri Hivatalban működő Választási Irodához lehet fordulni.
Választási Iroda

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője
összességében 4 millió Ft keretösszegben
egészség- és környezeti nevelési célok,
feladatok megvalósítására pályázatot ír ki
Pályázhatnak:
Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és egyéb intézmények) 1., 2., 3. alpontban szereplő
témában, és Újbuda Önkormányzata közigazgatási
területén található lakóközösségek, civil szervezetek 4.
alpontban. A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik önrésszel rendelkeznek.
A pályázat célja:
Újbuda Önkormányzata a 2007/2008-as tanév során
pályázati úton támogatja a kerületi közoktatási intézmények egészség- és környezeti nevelési feladatai ellátását
a kerületi hosszú távú egészség- és környezeti nevelési
stratégia alapján. A jelen pályázat célja az intézményen
belüli és kívüli egészség- és környezeti nevelési feladatok
hatékony és sikeres ellátása érdekében a programok költségeihez való hozzájárulás egyszeri támogatás formájában. A pályázat célja továbbá a lakóközösségek közvetlen
környezetének élhetőbbé tétele, szépítése, fejlesztése.
Pályázni lehet:
 Gyermekközösségek és tanulócsoportok részére

szervezett olyan egészség- és környezeti nevelési programok támogatására.
 Az egészséges életmód és a környezeti nevelés intézményen belüli tárgyi feltételeinek fejlesztésére, javítására.
 A gyermekek természethez, környezethez, az egészséges
életmódhoz fűződő pozitív viszonyulását szolgáló nevelési
módszerek összegyűjtése, kidolgozása, bemutatása írásos,
új, korábban még nem publikált pályamű formájában.
Cél: a módszertani kultúra megismerése és terjesztése.
 Közösségi terek környezetének fejlesztésére
Pályázati adatlap átvehető: az Ügyfélszolgálati Irodán,
vagy letölthető a www.ujbuda.hu honlapról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. november 30.
Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor.
A pályázat megvalósításának határideje: 2008. augusztus 20.
Molnár Gyula polgármester
A pályázat teljes anyaga a www.ujbuda.hu oldalon megtalálható.

Zih Zsolt

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
Lakos Imre alpolgármester, Schreffer János főépítész, Jellinek János képviselő

Nem vagyunk patkányok

EGÉSZSÉG

Az E-számokról a guargumi-botrány után
Tóth Gábor élelmiszermérnök tartott
tanulságos előadást a HuMuSz Házban
az E-számokról, az élelmiszer-ipari
adalékanyagokról. A magyar lakosság
eddig is tonnaszámra fogyasztotta az
adalékanyagokat, és ez így lesz ezután
is. Vagy változtatni kellene étkezési
szokásainkon?
Már könyvet is írt a témáról Tóth Gábor,
aki egyébként az Oltalom Alapítványnál dolgozik, és táplálkozásbiológiával
foglalkozik. Előadásában elmondta, a
guargumi-botrány intő példa volt arra,
hogy a természetes adalékanyagok is veszélyesek lehetnek, nem csak a mesterségesek, és egy természeti katasztrófa – jelen
esetben egy erdőtűz – is óriási problémákat
okozhat, hiszen emiatt vált szennyezetté a
guargumiliszt. A hatósági forgatókönyv
pedig a szokott módon zajlott: először azt
mondták, nincsen gond. A második fázisban elismerték, hogy mégis van, végül
pedig elhallgattak, és nem hangzottak el a
megfelelő táplálkozásra vonatkozó fontos
tanácsok. Pedig a többség nincs tisztában
azzal, mit vásárol, nemhogy az E-számok,
de a többi összetevő sem érdekli a fogyasztókat, a lényeg, hogy finom, gyorsan elkészíthető és olcsó legyen.
Élelmiszer-adalékanyagnak számít
minden, ami vagy természetes, vagy mesterséges, amit valamiért hozzáadnak az
élelmiszerhez. Az élelmiszer-ipari szakma
szerint ezek nélkül az étel rosszabb lenne.
Az adalékanyagokat érzékszervi, fizikai,
kémiai vagy mikrobiológiai okból adják
hozzá az élelmekhez. Az E-adalékok lehetnek hordozók (tulajdonképpen adalékok
adalékai), antioxidánsok, tartósítószerek,

tömegnövelők, szilárdítók, emulgeálók és
még hosszan sorolhatnánk (részletes Eszámadatbázist találunk az interneten, a
www.tudatosvasarlo.hu/eszam oldalon).
Főszabályként azonban ezekre semmi
szükség, állítja Tóth Gábor.
Arra, hogy mennyire mű dolgokat
adnak el nekünk, kiváló példa a virtuális gyümölcs. Ez úgy készül, hogy a gyü-

mölcsből kisajtolják a nedveket, például
üdítőital gyártásához, a maradékot meg
különböző adalékokkal „feljavítják”,
hogy úgy nézzen ki, mint az igazi, és
aztán ezt keverik bele például az egészségesnek kikiáltott gyümölcsjoghurtba.
A nagyobb hatás érdekében utólag még
hozzáadnak a már szintén korábban
elválasztott magokból is, hogy még természetesebbnek tűnjön. Sokszor nem is
derül ki a csomagolásból, mit tartalmaz
a termék. A gyártónak ugyanis csak azt
kell feltüntetnie, amit ő tesz bele, de azt
már nem szükséges részleteznie, hogy mi
volt abban az alapanyagban, amit már ő
is készen vásárolt (mondjuk, miből lett a
virtuális gyümölcs).
Tele vagyunk olyan élelmiszerekkel,
amelyek ugyan halált nem okoznak, hosz-

szú időn keresztül fogyasztva azonban
leépítik a szervezetet – és ez nem számít
gyilkosságnak… Bár az élelmezésügyi határértékek megállapításánál alapkövetelmény az egészségügyi ártalmatlanság, ez
sok esetben úgy teljesül, hogy csak a rövid
távú hatást vizsgálják, azt is állatokon. De
az ember nem patkány! Az állatokra kifejtett hatás nem feltétlenül azonos azzal,
ami az emberekkel történik, hiszen sokkal
bonyolultabban működünk, mint a rágcsálók. Az is lehetséges, hogy külön-külön
nem ártalmasak az adalékanyagok, ám
együttes hatásuk már károsítja az emberi
szervezetet. Ez a szinergencia jelensége. Az
egyes anyagok hatása összeadódik, megjelenik a betegség, és már nem bizonyítható,
mi volt a kiváltó oka.
Hogy milyen hatásai lehetnek az
adalékanyagok fogyasztásának? Egyebek
mellett kialakulhat allergia mint a szervezet válasza a bejutó, nagyrészt testidegen
anyagra. Fejfájás, bőrpír, kiütések jelenhetnek meg a kéntől, a nátrium-benzonáttól,
nátrium-glutamáttól, aszpartámtól, a
mesterséges színezékektől.
Az élelmiszermérnök szerint az az
egyik legfőbb probléma, hogy a hatóságok
még azt sem fogadják el, egyes kiegészítő
anyagokkal gond van, és sok szakember
is azt állítja, betegségek attól alakulnak ki,
hogy egyes emberek amúgy is fogékonyak
rá. De mitől? – tehetjük fel a költőinek
szánt kérdést.
Az ipart azonban a fogyasztó élteti, tehát a megoldás az volna, ha egész egyszerűen nem vennénk meg az olyan termékeket, amelyek adalékanyagokat tartalmaznak. Vajon ez véghezvihető?
Rózsa Melinda
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Újabb fejlesztés az egykori iparvidéken

Léghajóépítő verseny a BME-n

Megnyílt az Újbuda TechnoPark

A november 7-én megtartott BEST-Videoton Mérnökverseny 2007. című rendezvény idei feladata
egy léghajó építése és végigmanőverezése volt az akadálypályán. A léghajónak tudni kellett mind
a három tengely mentén mozogni, és egy kis rakományt felvenni és átszállítani a BME Aulájának
egyik végétől a másikig. A kialakított járműveket több szempont alapján értékelte a zsűri. A felhasznált anyagok mellett számított az irányíthatóság, a konstrukció, és a külalak extrémitás is.

Astellas-díj az orvosok megbecsüléséért

Várják a páciensek szavazatait

A kitüntetés a szponzoráló gyógyszercégről kapta nevét. Kedvenc doktorunkra a
www.dijazorvosokert.hu című weboldalon
szavazhatunk január 6-áig, és a név mellett a díj alapítói várják azokat a személyes
történeteket is, amelyekkel a páciensek
indokolják, miért éppen azt az orvost választották. A történetek alapján négytagú,
közismert személyiségekből (Siposhegyi
Péter író, Krasznai Éva újságíró, Halász
Judit színésznő és dr. Kolláth György alkotmányjogász) álló zsűri dönti majd el,
hogy melyik orvos kapja az Astellas-díjat,
egy iparművész által készített alkotást.
– A díj alapításának célja az volt, hogy
javuljon az orvosok és betegek kapcsolata,
ugyanis felmérések igazolják: a kölcsönös
bizalmon alapuló partneri viszony hatékonyabbá teszi az egészségügyi ellátást,

tehát a beteg hamarabb gyógyulhat meg,
és ezzel a kiadások is csökkennek – mondta Kende Péter szervező. Az Astellas-díjat
hagyományteremtő szándékkal alapították, és minden évben három orvost tüntetnek ki vele.
Az elismerés, valamint az ezzel párhuzamosan induló kampány – melynek
„arca” Nagy Bandó András – nem titkolt
másik célja, hogy javuljon az orvosi hivatás
megbecsülése. Az ismert író és humorista
elmondta, szinte azonnal igent mondott a
felkérésre, mert – mint említette – nagyon
fontos, hogy minél több helyre eljussanak
ezzel a programmal, hiszen olyan ügyről van szó, amely befolyásolja életünket.
Mindannyian voltunk, leszünk betegek,
mindannyiunknak szüksége van a gyógyulásra, valamint egy valóban jó kapcsolatra orvosainkkal. Ez nem csupán nekünk,
betegeknek jelent sokat, hanem azoknak
az embereknek is, akik egyszerűen „csak”
végzik a dolgukat, azaz gyógyítanak.
Az országos kampány részeként egy
internetregény is készül, mely naponta frissülve jelenik meg, ennek szerzője
Siposhegyi Péter.
R. M.

A TechnoPark a Svájcban élő magyar
üzletember, Kertész Iván ötlete volt. A
Kertész Csoport 15 éve működteti és folyamatosan bővíti magyarországi leányvállalatait. A most megnyílt kereskedelmi
központ beruházásában a francia SaintGobain és a finn Ramirent voltak a cégcsoporthoz tartozó Elektro-Cord kábelkereskedés partnerei. Az együttműködés a
TechnoPark termékeit tekintve azt jelenti,
hogy a kábelkereskedés mellett a Platform
új barkácsáruháza és a Ramirent építőipari gépkölcsönzője is itt működik.
– Újbuda és ezen belül Lágymányos
újabb meg újabb befektetőket és fejlesztőket vonz – mondta a megnyitón Lakos Imre alpolgármester. – A XI. kerületben semmi jelét nem látjuk annak a
mostanában gyakorta hallható elemzői
véleménynek, hogy Budapest már nem
tartogat igazán kedvező lehetőségeket

a nemzetközi üzleti élet szereplőinek. A
TechnoParkkal most újabb szeletet sikerült újjávarázsolni az egykori iparvidék

területéből. Ráadásul komoly és megbízható cégek részvételével.
B. A.

Zih Zsolt

Dömök Viktória

Építőanyag kereskedelmi és logisztikai
centrum nyílt a Hunyadi János úton.
A korábban elhanyagolt ingatlan korszerű fejlesztése nyomán mostantól
húszezer négyzetméteren válogathatnak építkezők és nagyberuházók
elektromossági termékekből és építőanyagokból.

Internetes oldalon voksolhatunk arról,
hogy ki az az orvos, aki véleményünk
szerint szakmailag és emberileg a legtöbbet nyújtotta. Közülük a legjobb
kapja majd a Magyar Egészségvédelmi
Alapítvány Astellas-díját január végén –
jelentették be a szervezők a Szent Imre
Kórházban tartott sajtótájékoztatón.
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Kertész Iván bemutatja a raktáráruházat Lakos Imre alpolgármesternek és a vendégeknek.

Scheffer Galéria a Polgármesteri Hivatalban

A kapcsolat, ami hiányzik a mai világból
Kerületünk napján az Újbuda Galériában (Zsombolyai utca 5.), a Polgármesteri Hivatal épületében lévő kiállítóhelyen ezúttal a Scheffer Galéria
mutatkozhatott meg.
A kortárs művészet színe-javának képeiből született meg az a gyűjteményes tárlat, melynek alkotói zömmel a kerülethez
kötődnek, innen a kiállítás alcíme is: „XI.
kerület-XI művész”. Olyan nagy nevek
képeit láthatják az érdeklődők december
közepéig, mint Konok Tamás, a Breznay
művészcsalád, Fehér László, Kovács-Gombos Gábor vagy Deim Pál, a „nagy öreg”,

természetesen a szó nemes értelmében.
Scheffer Lívia, a kiállítás rendezője azt
mondta, ami igazán hiányzik manapság,
az a kapcsolat. Talán ezért nem működnek úgy a dolgok az országban, ahogy
lehetne és kellene. Így a művészek, az
ecsetjük nyomán megszületett kapcsolatértelmezésekkel próbálják kicsit pótolni
ezt a hiányt.
Minden egyes kiállított mű sajátos értelmet ad a tárlat címének: hiszen a kapcsolatot szimbolizálják két távoli pont között a
hidak, egy kézcsók, egy kézfogás is összeköt
két embert, akár egy pillanatra vagy indirekt módon az a bizonyos két pohár Kecs-

kés András művén is összekapcsol valakiket. A tárlatot Molnár Gyula polgármester
köszöntője nyitotta meg, ennek kapcsán
Lívia asszony fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy a szervezés alatt és mind a mai
napig érezte, érzi azt segítőkészséget, ami
sokat jelent a munkájában. Ez is egyfajta
kapcsolat, mégpedig politika és művészet
között.
Akik pedig a kiállítók további képeire
is kíváncsiak, azok keressék fel a Scheffer
Galériát a Kosztolányi Dezső téren, ahol
mindenki megtalálhatja maga kapcsolatát
művészet és ember között.

Maczali Viki

MOZAIK
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Szekeres Imre értékelt

Petőfi Musical Stúdió

POLITIKA

Nem az első hangos siker Még ebben a kormányzati ciklusban
csökkenhetnek az adóterhek
A Kerület Napja alkalmából gálaestet
adott az FMH-ban a Petőfi Musical
Stúdió. A 12 éves társulat Zene az kell
címmel részleteket mutatott be a világ
zeneirodalmának legismertebb musicaljeiből.

Szekeres Imre honvédelmi miniszter
volt az MSZP politikai vitaestjének
vendége a párt Mérnök utcai székházában. Szekeres, aki egyben a szocialista párt elnökhelyettese is, rövid
helyzetértékelést tartott, amelyben
kifejtette: az elmúlt egy-másfél év
története, mind a nagyobbik kormánypárt, mind a Fidesz számára
a sikertelenség története.

Az est folyamán a közönség hallhatta például a Jézus Krisztus Szupersztár, a Valahol Európában vagy az Anna Karenina
legismertebb dalait. A Petőfi Sándor Általános Iskola volt és mai diákjai újabban
filmslágerekkel is színesítik repertoárjukat, így az előadáson nagy sikert aratott a
Pocahontas és a High school musical egyegy részlete is.
Bár a próbákat a gimnázium kimenő
rendszerben történő megszűnése miatt
egyre nehezebb egyeztetni, a társulat jövőre felújítja Szabó Magda: Álarcosbál című
darabját, a Tavaszi Fesztiválon pedig színre viszik a már 10 évvel ezelőtt is sikerrel
játszott Kaleidoszkóp című mesejátékot.

A Fidesz nem volt képes a magas támogatottságát politikai hatalomra váltani,
az MSZP pedig az elért hatalmi pozíció
mellé nem tudott társadalmi támogatottságot szerezni, így mindkét politikai

csupán egyetlen célja van a népszavazással,
mégpedig az, hogy megbuktassák a kormányt, és előrehozott választásokat írjanak
ki. A szocialistáknak ezt – a magyar társadalom érdekeit szem előtt tartva – vissza
kell utasítaniuk és meg kell akadályozniuk,
fejtette ki az elnökhelyettes, hozzátéve: Orbán Viktor nagyot fog csalódni.
A gazdaság helyzetét az elnökhelyettes
úgy értékelte, elindult a rendteremtés folyamata, és nemcsak politikai, hanem közakarat, hogy Magyarországon tisztességesen
történjenek a dolgok, mindenki adózzon,
és ne legyenek törvényi kiskapuk. A feketeés szürkegazdaság felszámolásáért indított
harc viszont nem kizárólag költségvetési,

www.ujbuda.hu/ 0711musical

Tegyünk együtt a pontosabb
lapterjesztésért
Folyamatosan érkeznek hozzánk a bejelentések Önöktől, hol nem kapják meg
újságunkat. A terjesztési pontatlanságok
ellen az Újbuda szerkesztősége – lehetőségeihez képest – igyekszik a leghatározottabban fellépni. Minden panaszt
továbbítunk terjesztőnk, a Magyar Posta Zrt. felé, és minden egyes megjelenés
után közös ellenőrzést végzünk a lapterjesztő képviselőjével.
Az elmúlt időszak egyértelművé tette,
hogy ez sem jelent maximális garanciát
arra, hogy minden újbudaihoz eljussunk.
Ezért az Önök segítségével egy újabb eszközt kívánunk bevezetni, hogy a magazin
terjesztésének színvonala javuljon.
Egy saját ellenőrzési hálózatot szeretnénk kialakítani, ezért kérjük mind-

azok segítségét, akik szívesen jeleznék
nekünk azt, hogy az egyes számokat
mikor és milyen módon kapták meg,
vagy mikor nem érkezett meg az újság. Újbuda különböző városrészeiből
várjuk tehát a segítőkész olvasók jelentkezését, hogy folyamatosan nyomon
tudjuk követni lapunk terjesztését. A
jelentkezőket november végéig megszólítjuk, és telefonon vagy e-mailen
egyeztetünk velük a terjesztési visszajelzések formájáról. Mindössze annyiról van szó, hogy azt szeretnénk megtudni, megérkezett-e a magazin a saját
otthonába. Természetesen a beérkezett
neveket, illetve címeket az adatvédelem által támasztott követelményeknek
megfelelően gondosan őrizzük, azokat
másik félnek nem adjuk tovább.
www.ujbuda.hu/0711Terjesztes

Adatlap az Újbuda újság terjesztési ellenőrzéséhez
Olvasó neve:
Olvasó címe:
Olvasó elérhetősége (telefonszám vagy e-mailcím):

........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Miért akar segíteni az
újságnak?

Először is várjuk ki a végét! De én úgy látom, a népszavazáson nem az egyik vagy a
másik oldal nyer majd, hanem egy politikai
véleményt nyilvánít ki a lakosság. Természetesen, ha nem a mi várakozásaink szerint alakul az eredmény, ezt a politikai véleményt akkor is figyelembe fogjuk venni, és
ennek megfelelően kormányzunk majd.

Szabó Vilmos, Szekeres Imre és a hallgatóság

oldal arra kényszerül, hogy átgondolja
ennek következményeit.
Az MSZP-t illetően a miniszter elmondta, jelenleg csak a szűk, stabil szavazói bázist tudják maguk mögött, ami
kisebb támogatói létszámot jelent, mint
a korábbi években. A kérdés az, hogyan
lehet ezen változtatni, ehhez azonban
először azzal kell tisztában lenni, mi ennek a helyzetnek a társadalmi háttere. A
politikus úgy látja, az alapvető ok a társadalomban érzékelhető bizonytalanság. A
reformok révén többek között átalakul a
gazdaság, az egészségügy, az oktatás – a
régi rendszer már megszűnt, az új még
nem állt fel, és ez a köztes állapot okozza
a talajvesztettség érzését.
A következő politikai szituáció a
népszavazás lesz, ez a későbbiekre nézve mérföldkő lehet a magyar politikai
életben. Szekeres úgy véli: a Fidesznek

Mi lesz az MSZP válasza, ha a népszavazáson a Fidesz „nyer”?

hanem erkölcsi kérdés is, emlékeztetett Szekeres Imre, és kijelentette: 2008-ban nem
nőnek sem a lakosság, sem a vállalkozások
adóterhei. Igaz, nem is csökkennek.
Az egészségügy átalakításáról szólva a
miniszter úgy vélekedett, hasznára voltak a
lakosságnak a kórházösszevonások, hiszen
így egy helyen, koncentráltan kaphatnak
magasabb színvonalú és komplex szolgáltatást, bár azt a politikus is elismerte, hogy
megnőtt a várakozási idő. Szekeres szerint
bármilyen biztosítói rendszer lesz is hazánkban, a legfontosabb az, hogy az alapvető egészségügyi szolgáltatások mindenki
számára elérhetők legyenek.
A felsőoktatásban is tisztább viszonyokat szeretnének a szocialisták. Jó dolog, ha
sokan továbbtanulnak, de meg kellene határozni, mi legyen ennek a mértéke, például
azt, hány diplomásnak vagyunk képesek a
végzettségüknek megfelelő munkát adni,



Több helyen is felröppent a hír, hogy a párton
belül már arról beszélnek, ki lesz Gyurcsány
Ferenc utódja. Valóban szó van erről?

Ezek a hírek nem igazak. Gyurcsány Ferenc a Magyar Szocialista Párt elnöke és a
Magyar Köztársaság miniszterelnöke, az
MSZP és a kormány tagjai pedig mindent
megtesznek azért, hogy sikeresen vezesse
az országot.


Az előadásában azt mondta, jövőre nem
nőnek az adóterhek. Ez azt jelenti, hogy
utána viszont igen?

Nem, sőt, épp ellenkezőleg! 2008. január
31-éig elkészül a két koalíciós párt és a kormány javaslata az adócsökkentésre vonatkozóan. Ez egy hosszabb távú koncepció
keretében fog érvényesülni, és még ebben
a kormányzati ciklusban megvalósul.
Rózsa Melinda
www.ujbuda.hu/0711szekeres

A felújításokkal piacképesek lehetnek
........................................................................................................................

Eddigi tapasztalatai az
újság terjesztéséről?



Dömök Viktória

Kedves Olvasóink!

illetve mekkora tömeget tud megfelelő
módon képezni a magyar oktatási rendszer. Az MSZP elnökhelyettese szerint
mennyiségileg kellene kicsit hátrébb lépni,
hiszen lehetséges, hogy nincs szükség egy
generáción belül hatvanszázaléknyi diplomásra, negyven százalék is elég volna.
Az utóbbi évek legpozitívabb változásának a nyugdíjrendszer reformjában
elérteket tartja Szekeres Imre, mivel ez
hárommillió embert érint, és százmilliárdokat jelent forintban. Amióta a jelenlegi koalíció van kormányon, évről évre
igazságosabbá válik a nyugdíjrendszer, de
még így sem minden esetben igazságos
– jelentette ki a politikus, saját szakterületéről szólva pedig azt emelte ki, hogy október 31-ével lezárták a haderőreformot,
ezután a honvédség minőségi fejlesztése
következik.
A v itaest másodi k részében
aktuálpolitikai témákban kérdezték a
jelenlévők az előadót, közel két órán keresztül. Végül lapunknak is nyilatkozott
néhány kérdésben:

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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(Megközelíthető: 2-es metró Árpád híd megálló)

CSALÁDTÁMOGATÁSI KIFIZETŐHELYEKET ELLENŐRZŐ
OSZTÁLY
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(Megközelíthető: 2-es metró Árpád híd megálló)

Osztályvezető: 350-2519, fax: 350-2518,
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Telefonszáma: 371-9947, 371-9939, fax száma: 371-99-59
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Panelprogramra várva
A használt lakások piacán működő
ingatlanforgalmazók szerint a felújított panelházak iránt az utóbbi
időben erősödött a kereslet. Noha a
panelprogram jövő évi folytatásának
részletei még nem kerültek nyilvánosságra, azt már lehet tudni, hogy uniós
forrásokat is felhasználva mintegy tíz
milliárd forint jut erre a területre.
Az országos sikert aratott, Etele úti
hosszú ház felújítása gyakorlatilag iskolapéldája a panelfelújításnak, hiszen
a főváros második leghosszabb panelháza bizonyítja, hogy van megoldás a
sokak által már leírt lakások megújulására. A teljességhez azonban
ennek a háznak az esetében
is folytatásra van szükség.
– A gépészeti felújítás még a jövő zenéje –
mondja Wieszt János kerületi képviselő. – Óriási eredmény, hogy a
ház fala a szigetelés
után megfelel a téglaházakkal szembeni, ma érvényes követelményeknek. Az
ablakok szintén korszerű minőségűek.
A hőveszteség jelentősen csökkent
a felújítás által,
és ennél fogva a
fűtési költség is
alacsonyabb. Az
eredmény fokozható, ha a
ház gépészeti
rendszerét is
korszerűsítik.
Ehhez viszont
új forrás kell,

és reményeim szerint a lakók kitartása sem
lankadt. Korábban aligha gondolta volna
bárki, hogy a panellakások egyszer csak újra
piacképesek lesznek, és most íme, az ingatlanok elkezdtek felzárkózni az egyéb használt
lakások forgalmához. Persze ahhoz, hogy ez
országosan és Újbudán is általános legyen,
további renovációs munkák kellenek, tehát
be kell indulniuk az új pályázatoknak.
Az Etele úti ház sikere egyébként vitathatatlanul nem csak a hőszigetelést célzó
munkáknak köszönhető. Építész körökben is elismerik a homlokzat tervezőinek,
Csikiné Tóth Viktóriának és Horváth Sárának a munkáját, amelynek nyomán a
korábbi lehangoló, szürke panelmonstrum
helyén ma egy jó hangulatú, ízléses
és takaros házsor áll.
A panelprogram folytatásában
valószí-

Wieszt János

nűleg megmarad az úgynevezett egyharmados finanszírozás, tehát az állam
pályázatán a munkák költségének egyharmadát, az önkormányzati pályázaton
a másik harmadot lehet elnyerni. A lakóközösség a harmadik harmad előteremtéséhez kedvezményes hitelt vehet fel. Az is
biztos, hogy a tervezett felújításoknak meg
kell felelniük egy tavaly
született, a lakóépületek
energetikai jellemzőit
meg hatá rozó
rendeletnek.
B. A.
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Siker az őrmezei iskolában
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Tárlat a Kerület Napja alkalmából

KIÁLLÍTÁS

Dalban is elmondhatom Akik „sétálni viszik a vonalat”
A Hetedhét Oázis Alapítvány – melynek
fő célja a fogyatékossággal élő emberek
művészeteken keresztüli társadalmi integrációjának elősegítése – a fogyatékossággal
élők életéről szóló vers-, próza- és dalszövegíró versenyt hirdetett meg.
Az irodalmi pályázatokat Karafiáth Orsolya, Garaczi László és Nagy Gergely zsűrizte, a legjobb dalszövegeket Pély Barna,
Rácz Gergő és Tövisházi Ambrus zenésítette meg és adta elő az eredményhirdetési
ünnepségen. A rendezvény jó hangulatú
lebonyolításáról Kovács András Péter, a
Godot Dumaszínház művésze gondosko-

dott. A pályázó 12–18 éves fiatalok munkáját az alapítvány 2007. október 26-án,
Budapesten, a Fonó Budai Zeneházban
köszönte meg és díjazta. Az Őrmezei Általános Iskola 8. osztályos tanulója, Újhelyi Sára lett a dalszövegíró verseny egyik
győztese, dalszövegét Pély Barna zenésítette meg. Sára dalszövegének címe: Különbözők s egyformák.
Pély Barna és Sára az ÚjbudaTV stúdiójában eléneklik a dalt, a felvétel hamarosan a www.ujbuda.hu oldalon is megtekinthető, és látható lesz az ÚjbudaTV-n is.
Az Újbuda Média is gratulál!

Különbözők s egyformák

Mondd neked mit jelent,
A virágzó tulipán mámorító illata,
A hóesés káprázata.

Tán szemünk világa többet mesél,
De vidámság mellett lángot is regél.

Télen miképp fázol?
Nyáron máshogy ázol?
Különbözők s egyformák,
Vezetjük egymást egy életen át.
S ha kelepcében ragadunk,
Egymást szorítva szabadulunk,

Meglehet mi nem tudjuk mindezt,
De, hogy érezd,
Érdekel mit érez,
Ki a színeket is belül éli,
Véleményét még sem féli.

S , hogy milyen az élet,
Mindezt hallva éled,
Vele kelsz és vele alszol,
Véded magad a sötét harctól.
Mesélj, milyen hibátlanul élni?
Sosem félni,
Vagy belül kegyetlen tűzben,
Hamuvá égni.

Picasso

Beszélj neked mit mesél az éj,
Tűri, hogy hazugságban élj?

Megmutatom milyen az élet,
De ne várj túl sok szépet,
Ebbe születtünk,
Itt élünk végig,
Akarod látni,?
Gondold csak végig.
Nyújtsd a karod,
Megmutatom neked,
Az elveszett világot,
A letépett virágot,
A magányos réteket,
A megkeseredett embereket.
Az ifjú újbudai szerző: Újhelyi Sára

torlódása, a szűkítések és a röntgenkép jelleg nagyon tipikus ebben a korban.
Óriási jelentősége van a szabad rajznak, mivel a gyermek azt ábrázolja a legszívesebben, ami mögött jelentős élménytartalom van. A jó pedagógus feladata nem
a formaalakítás gyakoroltatása a gyerekekkel, hanem az, hogy elősegítse a vizuális
észlelés és a motoros manipuláció kölcsönhatásában a képi gondolkodást.
Ezenkívül minél több élményt kell
biztosítani a gyerekeknek, tudatosítani az
élményt kísérő emocionális hátteret, és fejleszteni ezek grafikus kifejezését. Így születnek igazán esztétikus rajzok.
„...mikor annyi idős voltam, mint a gyerekek
Úgy akartam rajzolni, mint Raffaello.
De egy emberöltő kellett hozzá,
Hogy megtanuljak úgy rajzolni, mint a
gyerekek”.

A tudatlanság szemünket fedi,
A butaság mi a fényt nem engedi,
Világ nélkül az éjszakában,
Eltévedve a világban.

Már más világban élsz,
Szinte tapintva beszélsz,
Középúton állsz,
Így még több rosszat találsz.
A világ árnya nem csal téged,
Ez az álarc, mivel magad véded.

S kik látunk,
Mégis tudatlanok vagyunk s buták,
Sem te, sem én nem tudjuk,
Milyen hibátlanul élni, sosem félni.

tanítsák meg a kicsiknek, így a kulturált
viselkedést, a környezettudatos magatartást, a humanizmust és hazaszeretetet is.
Ezután az óvodások rajzfejlődéséről és
sajátosságairól mondott néhány érdekes
gondolatot az intézmény vezetője. Beszélt
a kezdeti firkálás időszakában jellemző
mozgásörömről is, a nyomhagyás játékos
öröméről, mely egyes képzőművészek

Dömök Viktória

Azonos fáról érkeztünk,
Még semmit sem vétkeztünk,
Gyermekként együtt nevettünk,
Feltétel nélkül szerettünk.

A Gesztenyéskert Óvoda Galériájában
– immár hagyományként – ismét vizuális kiállítást rendeztek a lelkes pedagógusok. Erre az alkalomra meghívták
a kerület vezetőit is, hogy megismertessék velük az óvoda sajátos arculatát, és megmutathassák az elmúlt évek
eredményeként egyre szebbé váló
gyermekintézményt.

Gesztenyéskert Óvoda: hibátlan előadás

Sárközy Ágnes, az óvoda vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Kamarás Noémi
gyönyörű hegedűjátéka teremtett varázslatos hangulatot.
Az óvodavezető beszélt az intézmény
esztétikai nevelési programjáról, mely az
óvoda sajátos arculatát adja, és szűkebb
értelemben a művészetek alapjaival ismerteti meg a gyermekeket. Az itt dolgozó pedagógusok fontosnak tartják, hogy valódi
értékek közvetítésével ráhangolják a gyerekeket az irodalom, a zene és a vizuális kultúra befogadására, kedvet teremtsenek az
alkotáshoz, segítsék a kreativitás kibontakoztatását. Tágabb értelemben pedig arra
törekszenek, hogy az „esztétikus életvitelt”

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

munkásságában is főszerepet játszik. Paul
Klee neves svájci festő és grafikus számára
például a rajz azt jelentette, hogy „sétálni
vitt egy vonalat”.
Elmondta, hogy 4-5 éves gyermekek
rajzaira, akárcsak gondolkodására, a szinkretizmus jellemző, mely azt jelenti, hogy a
tudattartalmak nem logikai, hanem élmények, emlékek érzelmi-indulati hullámzása
szerint követik egymást. A gyerekek mágikus világszemlélete megenged mindent,
ami nem egyeztethető össze a realitással.
Létezik piros hajú kislány, zöld hóember; a
szeretett édesanya feje és szája óriási, a virág
háromszor akkora, mint a ház, a ház külseje és belseje egyszerre van a rajzon. A színek

A tematikus irányítás gátja a kreativitásnak, a direkt irányítás pedig a gyerekek
lendületét, fantáziáját oltja ki. Nagyon lényeges, hogy ne tanítsunk arányokat, ne
várjunk el a gyerekektől fantáziátlan sablonrajzokat. Mutassunk a koruknak megfelelő technikákat, biztosítsunk állandóan
helyet és eszközt a szabad rajzolásra.
A 6-7 éves kor körüli regresszió a rajzban a gyerekek éledező realitásigényéből
és a kritikai érzékük alakulásából fakad,
de egy valóban jó iskolai rajztanár épít az
óvodáskorúak kifejezésbeli sajátosságaira,
és alkalmat ad a gyerekeknek, hogy rajzaikban megjelenhessenek a formateremtő,
feszültségcsökkentő fantáziajátékok.
A szakmai előadás után a nagycsoportos gyerekek köszöntötték a vendégeket,
majd Molnár Gyula polgármester megnyitotta a kiállítást.
Kedves színfoltja volt a rendezvénynek,
amikor az óvodások kézen fogták a kerület
egy-egy vezetőjét, és büszkén mutogatták
saját alkotásaikat.
Ezután a vendégek megtekintették a
megújult régi óvodaépületet, majd fehér
asztal mellett beszélgettek a pedagógusokkal a jövőre vonatkozó elképzelésekről.
G. O.

SZABADIDŐ

10
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március 21.–április 20.

Valaki rá akarja venni, hogy próbáljon ki
valami új dolgot, de bármennyire is szépnek
tűnik az ötlet, most az idő nem igazán kedvez
ennek. Az ön uralkodó bolygója, a Mars sajnos hátrálni látszó mozgást végez az égbolton,
ami akár egy kicsit megtorpant, megrekedt
érzést is okozhat. Ne lepődjön meg, ha fáradékonyabb, és nem leli örömét olyan dolgokban,
melyeket máskor szívesen csinált. Életünknek
vannak passzív és aktív időszakai, amelyek
közül az első inkább az erőgyűjtésnek kedvez.
Ön egy ilyen periódusban van, és ez talán kissé szokatlan eleven énjének, de pihenjen anynyit, amennyit csak tud.

BIKA

április 21.–május 20.

A bolygók ebben a két hétben elkerülik az ön
jegyét, ami a gyakorlati élet nyelvére fordítva
azt jelenti, hogy változatlanul egy csendes, békés időszakban van. Vallja be őszintén: önnek
most éppen erre van szüksége. A sors nem segíti, de nem is hátráltatja törekvéseit. Alapvető
napi dolgait nem túl nagy kedvvel, ám az önre jellemző megbízhatósággal végzi. Anyagi
helyzetével ugyan nem kifejezetten elégedett,
de november utolsó napjaiban egy kisebb
kedvező pénzügyi fordulat hoz örömöt.

élete irányítása a kezében van. Ha van olyan
ötlete, ami már régóta érlelődik önben, most
fogjon bele, hogy azt meg is valósítsa. Családja
önnel együtt nyitott az újdonságokra, barátai
között azonban lesz olyan, aki kissé eltávolodik
öntől. Ám ne feledje, hogy mint mindennek az
életben, úgy az emberi kapcsolatoknak is megvan a maga „ár-apály” jelensége, és szó sincs
végleges elszakadásról.

A korábbi periódus magabiztossága és jó kedélye nem csökken, bár most ezt nehezebben
mutatja ki, a lelke mélyén jól érzi magát a
bőrében. Környezete azt várja, hogy legyen a
megszokottnál kockázatvállalóbb, de ön nem
fog másokra hallgatni. Tisztában van vele: a
tanács mindig mások élményvilágából fakad,
és egyedül is pontosan fel tudja mérni korlátjait. Különösen a pénzügyi dolgokban ne kockáztasson olyan helyzetekben, ahol nem látja
át eléggé döntései kimenetelét. Legyen óvatos,
ha olyan szolgáltatást ajánlanak, amit esetleg
nem szeretne igénybe venni.

HOROSZKÓP
november 19.–december 2.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ha korábban elfelejtett valami lényeges
dolgot, akkor ez most okozhat némi boszszúságot. A legjobb, amit tehet, ha őszintén
elismeri tévedését, és mindent megtesz,
hogy azt korrigálja. Ez a két hét egy kis takarékosságra kényszeríti, de ezt derűsen fogja
majd fel. Az elmúlt periódusban valamivel
többet költött, mint amit megengedhet magának, ezért hát át kell gondolnia pénzköltési szokásait. November utolsó hete viszont a
magánéletére remek hatást gyakorol. A szerelmi siker valóságos szárnyakat ad önnek,
vidámsága környezetére is átragad.

SKORPIÓ

OROSZLÁN

október 24.–november 22.

július 22.–augusztus 23.

Érdekes változásokat hozhat ez az időszak, lényeges tehát, hogy legyen rugalmas. Szerencsére ön egyébként sem kedveli, ha az élet egyhangúan telik, a változásokban legtöbbször jót lát.
Most minden oka meg is van erre. Magabiztossága továbbra is nagy lesz, vagyis érzi, hogy

Az előző időszakban elkezdett terv megvalósítása remekül halad. Ne bánkódjon, ha páran változatlanul irigykednek önre, és főleg
ne hagyja, hogy elvegyék a kedvét. Szerencsére annyira jó erőben lesz, hogy sokkal inkább ön lesz képes másokra hatást gyakorolni, mintsem hogy mások hathatnának önre.
Azok a Nyilasok, akik ezekben a napokban
ünneplik születésnapjukat, a szokottnál is vidámabban és nagyobb társaságban ünnepelhetnek, mi több, valami különleges ajándékot
is kapnak. Anyagi helyzete kiváló formában
lesz, sikeresnek és elégedettnek érzi magát.
december 23.–január 20.

RÁK

Hasonlóan az előző két héthez, még mindig
egy kicsit jobban vágyik a csendre, nyugalomra, ám most ezt sokkal könnyebb lesz maga
körül megteremtenie. Az sem kizárt, hogy egy
kis nosztalgiázás lesz úrrá lelkén, szívesen elidőzik múltja egy-egy kedves állomásánál, régi
fényképeket, emlékeket vesz elő. Ha korábban nyitott volt valamiféle misztikus dologra,
tervre, célra, akkor a november vége remek
lehetőséget teremt, hogy ezzel foglalkozzon.
Hallgasson álmaira, mert könnyen lehet, hogy
fontos tanácsot kap általuk. Egy különös álom
akár még a mélyebb önismerethez is vezetheti.

november 23.–december 22.

BAK

május 21.–június 21.

június 22.–július 21.

NYILAS

augusztus 24.–szeptember 23.

IKREK

A borús, november végi időszak nem szokott
igazán kedvező lenni önnek, most azonban
mégis úgy érzi, sikerül rosszkedvén felülemelkednie. Bár a munkájában találkozik
kisebb akadályokkal, ha ezeket úgy fogja fel,
hogy tanulhat belőlük, akkor még hasznára is
válnak. A párkapcsolatában türelmesebb lesz
a jellemzőnél. Akár még valamiféle régen lappangó, szőnyeg alá sepert problémát is sikerül
rendezniük, ami mindkettőjükben nagy lelki energiát szabadít fel. Hétvégeken szívesen
vesznek részt nagyobb társasági programokban, élvezni fogják a nyüzsgést.

olyan dologban segítséget nyújtani, amiben
nem is kért, sőt, nem is igényel segítséget. Ne
udvariaskodjon, mondja ki őszintén, mire
van szüksége. Ha igazi barát az illető, akkor
meg fogja érteni, és tiszteletben tartja a valós
szükségleteit. Egy pesszimista rokon okozhat
némi idegeskedést, ha teheti, kerülje el, vagy
ne hallgasson negatív gondolataira.

SZŰZ

Ha vállalkozása van, akkor az ebben a két hétben egy kedvező alakuláson esik majd át. Igaz,
hogy ez nem hoz azonnali anyagi fellendülést,
inkább később fog gyümölcsözni, de ha most
jól „veti el a magokat”, akkor az remek aratást hozhat a jövőben. Egyáltalán nem baj, ha
a saját, megfontolt tempójában halad, és nem
hallgat azokra, akik sürgetik. Egy családtaggal
kisebb vitája lehet, főként akkor, ha mások a
pénzköltési szokásaik. A megoldás az egészséges kompromisszum lesz, amelybe a „kecske is
jóllakik, a káposzta is megmarad”.

ÚJBUDA 2007. NOVEMBER 21.

Mint azt az előző két hétben jeleztem, november közepétől egy kicsivel jobban vágyik majd a magányra, arra, hogy kilépjen
a máskor kedvelt, zajos külvilágból. Erre
november második felében lehetősége is
nyílik, legyen azonban eléggé határozott.
Páran a baráti köréből megpróbálnak valami

Vízió 2009

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Egy nemrégiben váratlanul betoppanó
hobbi kezd egyre nagyobb teret nyerni az
életében, de ez abszolút nem baj, még akkor
sem, ha családjának más a véleménye. Az új
elfoglaltságot ugyanis remekül be tudja illeszteni napjaiba, egyáltalán nem megy sem
a munkája, sem a családi élete kárára. Igaz,
hogy a munkájában most nem hozza a régi
csúcsformáját, de ez nem az új hobbi miatt
van, hanem azért, mert túl sokáig végezte
kevés pihenéssel, és a szervezet már változásért, kikapcsolódásért kiált. Hallgasson a
belső jelekre!

HALAK

február 20.–március 20.

Amennyiben fáradtabbnak érzi magát ezekben a napokban, ne fogjon jelentős kitartást
igénylő tevékenységekbe, feltéve persze, ha
ezt megteheti. Ám ha a munkahelye igen
nagy aktivitást kíván, ügyeljen arra, hogy
társkapcsolata jól működjön, és legyen, akire
érzelmileg számíthat. Ha bárki fontos döntés elé kényszeríti, kérjen elég időt, hogy jól
átgondolhassa azt. Ha egy hirtelen ötlettől
vezérelve szeretne bármit is megvenni, gondolja át, valóban szüksége van-e az adott dologra, vagy csak bedőlt a cifra reklámoknak?
Horváth Andrea

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

– Az orrára szerelt levegőmérő óra szerint a hónapban 39 köbméter levegőt fogyasztott!

November 5-én hajnalban, a XI. kerületi
Bocskai utcában egy társasház földszintjén a falra felhelyezett hirdetőtábla égett.
A tüzet a lakók megkísérelték eloltani. A
riasztott tűzoltórajok a végleges oltást elvégezték, a lépcsőházat átszellőztették. Mivel
szándékos tűzokozás gyanúja merült fel,
az esetet a rendőrség és a tűzoltóság közösen vizsgálja. A beavatkozás során kismértékű anyagi kár keletkezett.
November 5-én a reggeli órákban, a XI.
kerületi Balatoni úton 2 személygépkocsi
ütközött. Az ütközés következtében a lesodródó járművek kidöntöttek egy villanyoszlopot. A balesetben 3 személy megsérült, akiket a mentők kórházba szállítottak. A tűzoltórajok a forgalmi akadályt megszüntették, a
veszélyhelyzetet elhárították. Az eset során
jelentős mértékű anyagi kár keletkezett.

Ezen a napon történt – november 21.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1694-

ben Voltaire francia író. 1764-ben fejezte
be ezt a művét (F, Z, Á, É). 13. Katonai szállítóoszlop. 14. Hüllő. 15. Rossz kívánság. 17.
Csendesedik. 19. Alant. 21. Középen bedob!
22. Európa-kupa, röv. 23. Errefele! 24. Testrész. 25. Mohamedán isten. 27. Megfeneklik. 29. Latin elöljárószó. 30. Heves megyei
település. 32. Talál. 33. Vonatkozó névmás.
34. Perzsa uralkodó. 36. Fonalat erősít. 38.
Bókol. 41. Súlyarány, röv. 42. Vallási szertartás megszokott rendje. 44. Nap betűi
keverve. 45. Webber-musical. 47. Részben
gyomlál! 48. Voltaire egyik fő műve, 1759ben adta ki álnéven. 51. Fűszer. 52. ABCrészlet. 54. Folyó, spanyolul. 55. Ideges
egynemű betűi. 57. Kettőzve: dobfajta. 58.
Kiskabát. 60. Megtermékenyített petesejt.
62. Megbízás jelzője lehet. 64. Benne van a
szcientológiában! 65. Kén és oxigén vegyjele. 66. Az elején áhít! 67. Elzáró páratlan
betűi. 68. Szent és sérthetetlen dolog. 70.
Papírra rögzíté. 72. Szentpétervár folyója.
74. Gardíroz. 76. Angol férfinév. 77. Ezen
a napon született 1945-ben Goldie Hawn
amerikai színésznő. 1969-ben Oscar-díjas lett abban a filmben, amelyben Walter
Matthau is játszott (A, T, R).
FÜGGŐLEGES: 2. Ázsiai ország. 3. Lehel névváltozata. 4. Bécsi nagybácsi! 5. Jóslat magva! 6. Családnévvégződés. 7. Pest megyei
község. 8. Cseh történelmi festő (Mikolas).
9. Elektromos töltésű anyagi részecske. 10.
Apó. 11. Felszolgálófajta. 12. Befejező rész a

zenében, eredeti helyesírással. 13. 1695-ben
ezen a napon halt meg Henry Purcell angol zeneszerző. Ezt a semioperáját 1692ben mutatták be (F, U). 16. Ezen a napon
lett öngyilkos 1811-ben Heinrich von
Kleist német író. 1808-ban fejezte be ezt
a regényét (L, I, Y). 18. Hegység Ázsia és
Európa határán. 20. Voltaire egyetlen vígjátéka 1749-ben íródott. 24. Lény. 26. Litván autójel. 27. Ételízesítő. 28. Lóbetegség.
29. Szappanmárka. 31. Szerzetes házfőnök.
33. Rajzfilm egy klasszikus mesehősről. 35.
Sic itur ad…, így jutunk a csillagokig (Vergilius). 37. Fenyőfajta. 39. Japán, portugál és
olasz gépkocsijelzés. 40. GVB. 43. Különös
élességgel fogalmaz. 46. Görög betű. 49. Soha, németül (NIE). 50. Londoni tojás! 53.
Adogatás. 56. Semmikor. 59. Klasszikus és.
60. Görög főisten. 61. Taszítaná. 63. Ülőbútor. 64. A fáraók szent madara, idegen helyesírással. 66. Dalbetét. 69. Kettőzve: Thor
Heyerdahl könyve. 70. Francium és jód
vegyjele. 71. Kileng páros betűi. 73. Aszlányi
Károly. 75. Esztendő.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 48., 77., függ. 13., 16.
és 20. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: november 28.
A 26. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A
bor filozófiája, Közöny, Hunyadi László,
A tükör hátoldala, Werther és élete”. A 26.
SZÁM NYERTESE: Felkai Jánosné, XI., Fehérvári út. A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Csülök cipó
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE): 1 db cipó,
1,5-2 kg füstölt csülök, 0,8 kg liszt, 0,48 l
víz, 0,025 kg só, 0,035 kg élesztő, 0,02
kg sütőmargarin.
ELKÉSZÍTÉSE: A füstölt csülköt feltesszük
főni annyi vízben, hogy elfedje. Kb. 2
óra alatt puhára főzzük. A főzőlében
hagyjuk kihűlni, majd kivesszük és lecsöpögtetjük. Ez idő alatt elkészítjük

a tésztát. A vizet meglangyosítjuk, az
élesztőt belemorzsoljuk és kevés liszttel kovászt készítünk. Amikor megkelt,
hozzáadjuk a többi alapanyagot, majd
jól kidolgozzuk. Meleg helyen kelesztjük. Ha megkelt kinyújtjuk, és a csülök
köré formázzuk. Szép pirosra sütjük 180
°C-on 30–40 percig.
A Trófea Grill Étterem ajánlásával

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39–41.) pályázatot hirdet

8 DB ÜRES, ROSSZ MŰSZAKI ÁLLAPOTÚ LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Cím

HRSZ

Lakások fontosabb adatai

Forgalmi érték

Bartók Béla út 14. fsz. 1.
Bartók Béla út 33. IV. em. 2.
Bartók Béla út 37. fsz. 1.
Fehérvári út 24. V. 1.
Kökörcsin utca 3. asor 3.
Temesvár utca 5. asor 1.
Ballagi Mór utca 3. III. 1.
Budafoki út 41/A fsz. 3.

5507/0/A/4
5046/0/A/24
5048/0/A/1
4158/45/A/25
4496/9/A/3
3819/15/A/1
3454/0/A/53
5019/2/A/7

24 m2, 1 szobás, komfortos lakás
21 m2, 1 szobás, tetőtéri lakás
19 m2, 1 szobás, komfort nélküli lakás
32 m2, 1 szobás, tetőtéri lakás
2
24 m , 1 szobás, félkomfortos alagsori lakás
48 m2, 1 szoba hallos, félkomfortos lakás
92 m2, 2 szobás, komfortos lakás
124 m2, 4 szobás, komfortos lakás

4 200 000,3 150 000,2 565 000,4 320 000,3 960 000,6 480 000,11 040 000,17 360 000,-

A lakások rossz műszaki állapotúak, teljes felújításra szorulnak.
A pályázaton bárki részt vehet.
A pályázatra jelentkezni a részletes pályázati kiírás mellékletét képező jelentkezési lapon lehet, vállalva a részletes kiírásban rögzített feltételeket. A pályázatokat zárt, címet, feladót
és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban
kell beadni „Lakáspályázat“ felirattal. A pályázatot beadók
között pályázati tárgyalást tartunk, a lakást a legmagasabb
vételi ajánlatot tevő vásárolhatja meg.

A részletes pályázati kiírás átvehető: Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályán
(Zsombolyai utca 4. III. em. 308.), valamint a Bocskai út 39–41.
alatt a recepción 2007. november 7-én 8 órától.
A pályázat benyújtási helye: Budapest Főváros XI. Kerület. Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési
Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztály (Zsombolyai utca 4.
III. em. 308.)

A pályázat beérkezésének határideje: 2007. november
30. 12.00 óráig
Pályázati regisztráció, pályázati borítékok bontása,
licitálás kezdete: 2007. december 3-án 9 órakor
A versenytárgyalás helye: Zsombolyai utca 5. Tanácsterem.
Eredményhirdetés: A pályázati versenytárgyalás befejezését követően.
Budapest 2007. november 5.

Molnár Gyula polgármester
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PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

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

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11–15.
NOVEMBER 20. Benda Iván fotóművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető DECEMBER 11-ÉIG.

BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
DECEMBER 4-ÉIG Gerber Pál festőművész

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
12–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig és
a rendezvények ideje alatt.

Kiállítás – Galéria

NOVEMBER 30-ÁIG Marcus Goldson kiállítása.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR
XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak
előzetes bejelentkezés alapján.
PUTTÓ GALÉRIA

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451 (Szkéné
Színház előtere)

Sascha Banck olajfestményei láthatók.
SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

A Festészet Napja alkalmából:„A város”
– kortárs művészek tárlata.
TETŐ GALÉRIA

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.

Láng-Miticzky Katalin textilművész kiállítása.
BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 22-TŐL DECEMBER 12 -ÉIG Kiállítás

a Vizuális Művészeti Hónap 2007 fotográfiai
pályázatának anyagából.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
DECEMBER 1. Varga Győző grafikusművész

Kodály-illusztrációiból összeállított válogatása a zeneszerző születésének 125. évfordulója alkalmából. Megtekinthető 2008.
JANUÁR 18-ÁIG.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

XI., Cirmos u. 8.
NOVEMBER 30. Dörmögő kedvenceink

– Mackókiállítás.

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
NOVEMBER 28-ÁIG a WWM Művészeti Stúdió

és Műterem Galéria, valamint a Kreatív Kuckó
tanítványainak kiállítása. Megtekinthető
hétköznap 13–18 óráig.
NOVEMBER 30. 18.00 Futár Ágnes festőművész„ Színek és álmok”című kiállításának
megnyitója. A kiállítás megtekinthető:
JANUÁR 5-ÉIG hétköznapokon 15–18 óráig.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u.–Ulászló u. sarok T.: 209-3070
DECEMBER 5-ÉIG Marhasült dohánnyal?

Ráskai Szabolcs grafikusművész kiállításának
megnyitója.
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 15–18 óráig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 23. 19.30 Egy fekete és egy

szőke.

NOVEMBER 25. 19.00 Oscar.
NOVEMBER 28. 19.00 A szókimondó

asszonyság.

NOVEMBER 29. 19.00 Huzatos ház.
NOVEMBER 30. 19.00 Társasjáték New

Yorkban.

DECEMBER 1., 2. 19.00 Társasjáték New

Yorkban.

KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 22. 19.00 Szerelem@könyv.hu.
NOVEMBER 23. 19.00 A New York-i pá-

parablás.

NOVEMBER 24. 19.00 Őrült nász.
NOVEMBER 25. 14.30 Leánykereskedő.
NOVEMBER 25. 19.00 Őrült nők ketrece.
NOVEMBER 30. 19.00 Leánykereskedő.
DECEMBER 2. 19.00 Dollárpapa.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 22. TEMPS D’IMAGES – Képek

Ideje Fesztivál: 21.00 Symbiotica.
Ingyenes, előzetes helyfoglalás ajánlott!
NOVEMBER 23., 24. 20.00 Andaxínház:
Forte Piano.
NOVEMBER 26., 27. 20.00 GK
Impersonators: Mindenhol jó, de legjobb a
paradicsomban…
A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
NOVEMBER 21. 20.00 Sugar Blue (USA), Fekete
Jenő & The Muddy Shoes. NOVEMBER 22. 21.00

Mystery Gang, Magic Mosquitos, Mystery
Gang’s Rockin’DJ’s. NOVEMBER 23. 20.00 Gogol
Bordello (USA). NOVEMBER 24. 22.00 Analogue
pres. Will White (Propellerheads, UK), DJ
Bootsie Quartet, Bergi, Maxfactor, Skeam, Crez.
NOVEMBER 25. 14.00 ABC tehetségkutató
– Hungarian Live Award. NOVEMBER 26. 20.00
Blue Music sorozat – The Skatalites (JAM),
PASO Sound System. NOVEMBER 28. 21.00
Eek-A-Mouse (JAM), Love Alliance & Kemon.
NOVEMBER 29. 21.00 Disko Partizani! Tour
2007 – Shantel & Bucovina Club Orkestar (D).
NOVEMBER 30. 21.00 10 Years of Klein Records
Night – Bunny Lake (A) live, Markus Kienzl (A)
live, DJ Christian Candid (A), DJ Simonlebon (A),
Marka. DECEMBER 1. 22.00 Irie Maffia lemezbemutató koncert, Knotty Headz.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes csoportok, 16.00 Családok a Családokért Polgári
Egyesület 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus
próbája. KEDD 10.00, 10.40„Ringató”zenei foglalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör Döngicsélő
Klubja.16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató,
20.00 Salsasuli. KEDD 19.00 és CSÜTÖRTÖK 18.00
Divattánctanoda 6–10 éveseknek. SZERDA 16.00

NOVEMBER 30., DECEMBER 1. 20.00 Frank

György, a Csík zenekar és a Rév zenekar (SK).
NOVEMBER 24. 20.00 Tükörfolyó fesztivál. km.: a
Dresch Quartet, az Öves zenekar (RO) és Szalóki
Ági. NOVEMBER 26. 18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. NOVEMBER 28. 18.00
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai
banda – táncház. NOVEMBER 29. 20.00 Tóth
Gabriella dél-indiai kúcsipúdi szóló táncestje.
NOVEMBER 30. 20.00 Szenior Sebő klub.
DECEMBER 1. 20.00 Ökrös klub. DECEMBER 3.
18.30 Budai tangó - tánctanítás Budai Lászlóval.
DECEMBER 4. 18.00 Khamoro – cigánytánc
tánctanfolyam, 20.00 Khamoro. Szabolcs megyei autentikus cigánydalok, táncok – táncház.
Gyermek- és családi program: HÉTFŐ ÉS
SZERDA délelőtt Fióka foglalkoztató - ovi-előkészítő foglalkozás. HÉTFŐ 16.00 Szivárvány
fejlesztő foglalkozás. SZERDA 15.00 Bogozó
kézművesműhely, 16.30 Bölcs bagoly – iskolaelőkészítő foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató
– zenepedagógiai foglalkozás 0–3 éveseknek.
PÉNTEK 17.00 Pajkos torna – mozgáskészségfejlesztő torna 3–7 éveseknek. NOVEMBER 24.
17.00 Kolompos családi mulatság. NOVEMBER
24. 11.00 Népek meséi sorozat az Évkerék
Társulattal. NOVEMBER 25. 10.00 Csillagszemű
családi táncház Tímár Sándorral. DECEMBER 1.
ÉS 2. szombat-vasárnap egész nap Diákszavak
’56-ról – diák színjátszó előadások.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
NOVEMBER 24. 11.00 Kaláka: Három
székláb című gyermekműsora. NOVEMBER
24. 15.00 Dalszínház 11 + 1 Nótakincs
Balázs Árpád Zenebarát Kör. NOVEMBER 30.

10.00 Egészségnap a Vöröskereszt szervezésében. Ingyenes vércukor-, vérnyomás-,
testzsírmérés, hallásvizsgálat. Előadások:
11.00 órakor Gyermekeinkért! 14.00 órakor:
Egészségvédelem az őszi-téli napokban. Előadó:
dr. Debrődi Mária, a Heim Pál Gyermekkórház
orvosa. Termékbemutatók, ételkóstolók, biotermékek vására. További szolgáltatások: frissítő
masszázs, talpmasszázs, fogyasztó-alakformáló
masszázs, kristálygyógyászat, reiki, számmisztika, Bach-virágterápia, asztrológia, grafológia,
gyermekmegőrző. A BELÉPÉS DÍJTALAN.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 9.30.00 Bukfenc (Játékos mozgásfejlesztő

Wedekind: A tavasz ébredése.
NOVEMBER 11. 9.00 VIII. Vers- és Prózamondó
Verseny.
Gyermekelőadás: NOVEMBER 18. 11.00
Napsugár Bábszínház: Ágrólszakadt Tilinka.
DECEMBER 1. 20.00 Debreceni Csokonai
Színház – Horváth Csaba: Frank Wedekind: A
tavasz ébredése.
Gyermekelőadás: DECEMBER 2. 11.00 Bóbita
Bábszínház (Pécs): Lúdas Matyi.
DECEMBER 4. 18.00 Műked(d)velő est.
Vendgé: Dukay Nagy Ádám, beszélgetőtárs:
Györe Balázs.

torna 1–3 éves gyerekek részére pedagógus
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas Angolklub.
PÉNTEK 15.30.00 Fashion Dance. MINDEN HÓ
ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Gazdagréti Közösségi
Számítógépes Központ és e-Magyarország Pont.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

Nyilvános főpróba.
NOVEMBER 23. 19.00 Mi a szerelem?
BEMUTATÓ.
NOVEMBER 24., 25. 19.00 Mi a szerelem?
NOVEMBER 26., 27. 20.00 A Sütemények
Királynője.
NOVEMBER 28., 29. 20.00 Anyám orra.
DECEMBER 1., 2., 3., 4., 5. 20.00 Az Őrült, az
Orvos, a Tanítványok és az Ördög.

CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. MINDEN
HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
PÉNTEK 18.00 Társastánc. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 22. 19.00 Mi a szerelem?

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
DECEMBER 4. 19.00 AKT: Noelle Renaude:

Mádám Ka.

DECEMBER 5. 19.00 Kasvinszki projekt: M.V.

Mayenburg: Paraziták.

Albertalvai Polgárok Köre. SZERDA ÉS PÉNTEK
18.00 Mesetorna óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK
19.00 AKH Társastánc Klub kezdő, 20.00 haladó.
VASÁRNAP 17.30 Kezdő, 18.30 Haladó társastánc.
NOVEMBER 21.13.00 Cukorbetegek Klubja.
Gyermekprogramok: NOVEMBER 22. 9.00,
10.30 Pille Bábszínház: Jancsi és Juliska. Zenés
bábjáték. KEDD 17.00 Bogozgató kézműveskör.
CSÜTÖRTÖK 15.20 ETKA jógatanfolyam. AKH
Hobbi Táncklub, kezdő.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gyerekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 és 10.45
Bagolyvár játszóház. PÁROS CSÜTÖRTÖK 18.00
Komplex kézművestanfolyam felnőtteknek.
SZOMBAT 16.00 Őszidő Nyugdíjasklub. NOVEMBER
23. 17.00 Szabadegyetem. Nagy Péter; 18.45
Raffaello. NOVEMBER 30. 17.00 Szabadegyetem.
George Washington; 18.45 Giorgione. NOVEMBER
28. 18.00 Művészet közelről. A műforma:
értékválasztás. Elitkultúra, tömegkultúra /giccs/
I. DECEMBER 2. 11.00 Zeneiskolák a népzene
tükrében – zeneiskolák találkozója.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
NOVEMBER 21. 20.00 10 éves az Utolsó Óra
program, népzenei gyűjtésünk felidézése
– meglepetés zenekarokkal! NOVEMBER 22.
20.00 Arasinda – koncert. NOVEMBER 23. 20.00
Tükörfolyó fesztivál. km.: a Makám, Szabados

HUMUSZ HÁZ
XI., Saru u. 11. Tel.: 386-2648
NOVEMBER 21. 18.00 Gyermekeid 21. századá-

ért harcolsz… pokolba a szabályokkal!
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. KEDD 15.00
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, KEDD
10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 16.00 Seniortorna. SZERDA 10.30

Ringató, 18.00 Happy Bike Team bringásklub.

10.00–19.00-IG Újbudanet lakossági internethasználat. NOVEMBER 24. 10.00 Egészségnap.
MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
XI, Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (kávéházasztalfoglalás)

NOVEMBER 24. 19.00 Dukaraoke – Jazz:„Jazz
– több hangra”. NOVEMBER 27. 19.00 PFD Trió:
Plútó Világa. NOVEMBER 29. 19.00 Fritz Trió:
Hármasban New Orleansban. DECEMBER 4.
Klasszikus Zeneszalon. Primavera fúvósötös:
Adventi koncert.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 éve-

seknek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek.

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 16.30 Zenés
foglalkozás óvodásoknak. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. KEDD 10.00

Babafoglalkozások Kodály-módszerrel. Cakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad
– Őrmezei Nyugdíjasszínpad, 15.00 Hip-Hop
felnőtt, 16.00 Hip-Hop ifjúsági, 17.15 Törpördög
Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó. SZERDA
10.00 Hastánc. 17.00 Logikai és Sakk-klub
Schenkerik Csaba sakkmester vezetésével.
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. PÉNTEK
17.00 Női torna. 17.00 Zenés kondicionáló torna
gyerekeknek. 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
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
NOVEMBER 23. 19.00 Újbuda tréfeum: Nem vagyunk angyalok! Premier. NOVEMBER 27. 20.00
Újbuda Jazz Kedd. Bálint Rezső sztárvendége
Benkó Sándor. DECEMBER 1-2. Őrmezei mackó
játszóház és vásár. DECEMBER 4. 10.30 Karinthy
Frigyes: Cirkusz mozgásszínházi feldolgozása.
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SZENT IMRE-HÁZ

XI., Himfy u. 9.

Vers és Dal – Irodalmi estek a Szent Imre-házban. NOVEMBER 27. 19.30„Magyarország szép
nemes csillaga”. Jubileumi műsor Szent Erzsébet
tiszteletére. A Vagantes Trió estje.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
XI., Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 16.00 Filmklub szülőknek, 18.00 Ovis
balett., 19.00 Felnőtt balett.HÉTFŐ 11.00,
CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. HÉTFŐ 10.00,
PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. KEDD 16.00 Csere-

„bogár”-találkozó. 17.00 Kreatív ötlet-tár.

SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna, 17.00

Bogyó vagy termés? Játékos természetismeret
szülőknek és gyermekeknek. SZERDA 9.30,
PÉNTEK 17.00 Terhes torna-jóga. SZERDA 11.00,
PÉNTEK 15.00 Baba-mama jóga. CSÜTÖRTÖK
16.00 Varázsszőnyeg. PÉNTEK 11.00 Minibalett.
PÉNTEK 16.00 Ovis jóga.
TIT STÚDIÓ

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár (vallások,
filozófia, művészet, szótárak stb.). DECEMBER
1. 10.30 Buddha szól (közös szútra- és
mantraéneklés). DECEMBER 1. 15.00 Maitréja

Buddha – Közös meditáció a szeretetről.
KÖZPONT: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.:
06/20/922-2679
HÉTFŐ 17.15 Fokozatos út a Megvilágosodáshoz
(előadás-sorozat). KEDD, CSÜTÖRTÖK 6.15-7.30
Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció).
SZERDA 7.30–9.00 DO-IN (energiaharmonizáló)
tanfolyam. DECEMBER 4. 17.00-18.30 Az éber
tudatosság alkalmazása a segítésben (gyakorlati útmutató segítőknek és segítséget elfogadóknak), 18.45–20.15 Gyakorlás a mahájána úton.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN
HÓ PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody
Vera Növénybarát Kör. MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 18.00 Törpenyúl Klub. NOVEMBER 21.

18.00 Ásványbarát Kör: Hogyan fedezzünk fel
új lelőhelyeket. NOVEMBER 22. 18.00 Csapody
Vera Növénybarát Kör: Kalandozó magyarok
nyomában. NOVEMBER 26. 18.00 Gombász
Klub: Hasonlóságok a gombák és a tengeri élőlények között. NOVEMBER 30. 18.00 Törpenyúl
Klub: Nyúl színgenetika előadás. Kiállítás:
NOVEMBER 1–30. Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
VÁROSI KLUB
Budaörs, Károly király u. 3.
NOVEMBER 21. 19.30 Dumasarok Kupa Mihály

közgazdásszal.

EGYHÁZAK

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

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra 12–18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjasházban
(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjasklub a
templomban.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00

Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi
istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00
Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek.

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

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA

XI., Csíki-hegyek utca 13.
Telefon: 246-6259 Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.
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 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00
Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet,
vele párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

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.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és Szülői Kör.

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). SZOMBAT 7.00 Laudes a
szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért
oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub
(SZIH). MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó
imádkozása. MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai
elmélkedések (SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia betegeiért,
szenvedőiért. MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi
mise. NOVEMBER 21. a Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban. NOVEMBER 25.
Évközi 34. vasárnap – Krisztus, a Mindenség
Királya. Minden szentmise végén gyűjtés a
Karitász javára. NOVEMBER 30. 18.00 Közös
szentmise plébániánk betegeiért.
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A kodályi zenepedagógia része a zene korai fejlesztése Babák és nagyik, irány a könyvtár!

Megemlékezési
teadélután Albertfalván
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóján zenés teadélutánt rendezett
az Albertfalvi Közösségi Ház. A sok
dallal és muzsikával átszőtt rendezvényben a kisgyermekek és az idősebb
korosztály képviselői egyaránt örömüket lelték.
A teadélutánon volt Ringató, amely énekes, mondókás, játékos foglalkozásokat
tart az óvodát megelőző korosztálynak.
A Ringató a művészeti-zenei nevelésre
nyújt mintát olyan szülőknek, nagyszülőknek, akik szívesen játszanak és
énekelnek együtt a kicsikkel. A zeneianyanyelvi nevelés minél korábbi elkezdésében Kodály Zoltán látta meg a zenepedagógiai lehetőségeket. A zeneszerző
pedagógiai érdemei világszerte ismertek,
sőt, külföldön népszerűbbek, mint Magyarországon. Kodályi módszerek alapján tartja Ringató-óráit Bauerné Tóth
Katalin énektanár, Ringató-foglalkozásvezető. Az Albertfalvi Közösségi Házban
általában 15 család vesz részt hetente a já-

Olvasást segítő lehetőségeket
mutattak be a könyvtári héten
A „Könyvtárak összefogása a társadalomért 2007” programra szerte az
országban különböző korosztályoknak
szánt, speciális rendezvényekkel készültek a könyvtárak. Volt KölyökOlvaShow,
TiniOlvaShow, valamint az egészen pici
gyermekeknek és a nagy-, illetve dédszülők korosztályának szóló esemény is.

tékos órákon. A már országosan elterjedt
Ringató zene-pedagógiai kidolgozója dr.
Gállné Góh Ilona, aki a Fonóban szintén
tart ilyen foglalkozásokat, mint arról már
lapunk is többször beszámolt. A Kodály
emlékére rendezett délutánon hat albertfalvai édesanya és gyermeke énekelt és
játszott, oldott szeretettel teli légkörben
az egybegyűltek előtt. A rendezvényen
megemlékezést tartott Király Kató, a
Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének
alelnöke. A Kecskeméten született Kodály Galántán nőtt fel, majd a Zeneakadémia és a pesti bölcsészkar elvégzését
követően visszatért gyermekévei helyszínére. Itt kezdte el gyűjteni azokat a népdalokat, amelyekből a délután során több
is felcsendült. A továbbiakban fellépett
az Albertfalvi Közösségi Ház Opera- és
Dalstúdiójától Kecskeméti Rita és Barna
István operaénekesek, valamint Reményi
Anna főiskolai hallgató, akik Kodály Zoltán által gyűjtött dalcsokorral emlékeztek meg a zeneszerzőről.

A BabaOlvaShow a 0–3 éves korosztályt célozta meg. A könyvtárban kialakítottak egy játszóházat, így a kicsik is
elfoglalhathatták magukat, amíg szüleik
a könyveket böngészték. A Kelenföldi
Könyvtárban a résztvevők olyannyira jónak tartották az ötletet, hogy már alakulófélben van egy könyvtári baba-mama klub
is, havonta egyszer fognak összejönni, és
lesznek meghívott előadók, óvónők, védőnők is, a picik pedig közben észrevétlenül
is hozzászoknak a temérdek könyvhöz.

A NagyiOlvaShow-n tartottak időseknek szóló internetes bemutatót, és más
hasznos, segítő lehetőségekre is felhívták
az érdeklődők figyelmét. Az öregbetűs
könyvek az átlagosnál jóval nagyobb
betűkkel szedettek. Jelentek már meg
ilyen kiadásban komplett sorozatok, és a
könyvtárosok is folyamatosan válogatják
ki a többi kiadvány közül azokat, amelyek öregbetűsnek minősülnek. A Kelenföldi Könyvtárban ezek külön polcon
találhatók meg, és készítettek róluk ajánlójegyzéket is. Ezt végignézve kiderül, a
szakirodalmat leszámítva sokféle könyv
létezik öregbetűsen is, nem véletlen, hogy
egyre több olvasó igényli és keresi az ilyen
kiadásokat.
Hangoskönyvet kétszázért lehet kölcsönözni, de aki rászoruló, vagyis látássérült, azok számára ingyen biztosítják.
A régi, kazettán kiadott hangoskönyvek

kölcsönzéséért nem számítanak fel felárat. CD-formátumban mindenféle mű
elérhető, az Egy gésa emlékirataitól kezdve
Tolvaly Ferenc művein át Krúdyig. Nemcsak idősek kölcsönzik ezeket, hanem
olyanok is, akik rászoktak arra, hogy a
dugóban ülve, kocsijukban hallgassanak
hangoskönyveket.
A NagyiOlvaShow-n az érdeklődőknek bemutatták a könyvtár felolvasógépét
is. A külsőre leginkább egy szkennerre
emlékeztető masinába csak be kell helyezni a szöveget, a gép bemásolja a memóriájába, majd kellemes női hangon felolvassa.
Míg a vakok által használt számítógépek
kifejezetten döcögős géphangon adják
vissza a monitoron látható szöveget, a felolvasógép teljesen életszerűen szólal meg,
sőt, a hangsebességet is lehet szabályozni.
Az idős, beteg olvasókat segíti a könyvtár házhoz szállítási szolgáltatása is. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki nehezen
mozog, előre megrendeljen bizonyos műveket (vagy akár csak témakört adjon meg,
és a könyvtáros kiválogatja a neki való olvasmányokat), és havonta egy alkalommal
autóval házhoz viszik a kért könyveket.
R. M.

Párosan szép A vendég: Eperjes Károly
a művészélet

F. A.

Dömök Viktória

A kikapcsolódás jó a babának, jó a mamának

A kiállítást megnyitó Gyulai Líviusz elmondta, nagyon fontos, hogy két művész
egy párként is képes legyen a saját útján
maradni. A Somorjai–Formanek kettősnek
ez sikerült, és így egymás tanácsaiból épülve megtartották egyéniségüket az alkotásaikban. A képek az élet egyszerű, de mégis
sokszor észrevétlen mozzanataira hívják fel
a figyelmet. Fények és hangulatok, elrohanó pillanatok és emberek, zene és rezgés.
Minden, amit talán észre sem veszünk, de
megtörténik és létezik körülöttünk.
Kovács Anna

Dömök Viktória

Párban címmel december 4-éig látható kiállítás a Karinthy Szalonban.
A grafikák, illetve litográfiák készítője Somorjai Kiss Tibor és Formanek
Barbara nemcsak a művészetben és a
kiállítóteremben osztozik, de házaspárként az élet egyéb vonatkozásait is
más-más szemszögből, de mégis közösen élik meg.

A Budai Klub Galéria a múlt héten Eperjes Károly színművészt hívta meg, aki 140 általa válogatott versből szűrte ki azt a 30-at, amit irodalmi estjén belül adott elő a közönségnek. A művész
versei mellé rövid értelmezéseket is csatolt, ami különösen élvezhetővé és befogadóvá tette a
verseket. Eperjes tapasztalatai szerint az emberekben felmerült az igény a versek újrafelfedezésére, amiben örök értékek és igazságok rejlenek.

ÚJBUDA 2007. NOVEMBER 21.

KULTÚRA

13

Fotókiállítás a Bocskai István Általános Iskolában

Bokor Pál új könyve

Természeti csodák,
érdekes fényviszonyok

Az Oscar-díj közelről

BOCSKAI: Diákfotográfusok a pályázat díjátadó ünnepségén

(Atlantic Sajtószolgálat)

Láng-Miticzky Katalin textilképei a Budai Klub Galériában

Megszelídített rostok

(bp)

Gyakori, hogy egy tárlat megtekintésekor zavarba jövünk, hiányérzetünk
támad. Nem értjük az alkotó célját,
mondanivalóját. Ám ritkán fordul elő,
hogy felismerjük a művek anyagát, de
nem hagy nyugodni a gondolat, hogy
kell lennie még valami titkos, rejtett
összetevőnek, ami nélkül a kompozíció nem lehet teljes.

Dömök Viktória

Köszöntőbeszédében Veresné Krajcár
Izabella hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat mindig támogatni fogja az
olyan pályázatokat, ötleteket, elképzeléseket, amelyekben a kerület lakói az itt
található szépségekre hívják fel a figyelmet. Holló Dénes külön gratulált a Bocskai István Általános Iskola pedagógusainak és diákjainak, mivel a díjnyertes
alkotások zöme ebből az intézményből
került ki. Így a hagyományteremtés céljából készített vándorkupa egy évig a Bocskai iskola birtokába került. A fényképek
a természet ezernyi csodáját mutatják

meg: az avaron kúszó csigától a lehulló
falevelekig találunk fotókat, melyek a
beállításnak vagy a fényviszonyoknak
köszönthetően mind-mind valami plusz
élményt hordoznak A képek egy része az
intézmény pedagógusai által szervezett
túrákon, illetve a Kertészeti Egyetem arborétumában készültek. Fontos kiemelni,
hogy a Bocskai István Általános Iskola
ökoiskola, ezért a környezetvédelemre és
a természet értékeinek megóvására mindig kiemelt hangsúlyt fektetett az intézmény vezetése.
A pedagógusok kérdésünkre elmondták, hogy a két éve indított fotószakkör
népszerű mind a diákok, mind a nevelők
körében. A fényképezés élményén túl a diákok a különböző multimédiás programok
segítségével a legkorszerűbb számítástechnikai alkalmazásokat is elsajátítják.

len színészi Oscar-díjat sem Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marlene Dietrich vagy
Henry Fonda? Lehet-e manipulálni a világ
filmiparának legfontosabb díját, és hogyan?
Miként lett Oscar-díjas Lukács Pál, aki 33
évesen érkezett Hollywoodba, és eljuthatott-e volna a díj közelébe Dobó Kata?
A kiadvány a függelékben közöl két,
magyar nyelven először olvasható dokumentumot: 79 év legfontosabb Oscar-díjainak teljes listáját és a külföldi filmek jelölésének szabályait. A szerző, az MTI volt washingtoni tudósítója, jelenleg újbudai lakos,
aki személyesen is részt vett Oscar-gálákon,
december 7-én 17 órától a Bartók Béla úti
Alexandra Könyváruházban dedikál.

Láng-Miticzky Katalin a Budai Klub
Galériában kiállított művei előtt időzve ez utóbbi, ráadásul igen kellemes élmény éri a látogatót. Vajon csak a látható anyagok miatt érezzük úgy, mintha a
képek simogatnának? Netán kutassunk
egy megfoghatatlan, különleges hatású
plusz elem után?
A textiles művésznő alapvetően az
ősi, főleg Tanzániában és Brazíliában
termesztett szizál növény durva és merev
rostját „szelídíti meg”. A kitűnő eredményt gyapjú, len, kender, sőt, drót, kő,
huzal felhasználásával gazdagítja. Leleményes egyéni technikájával nemcsak
dinamikus színkultúrát, de lüktető érzelemvilágot is létrehoz egy-egy képen. A
művek domináns, nehezen megmunkál-

ható anyaga, valamint a művészi produktum között ég és föld a különbség – szó
szerint, hiszen alkotójukat egyszerre érdekli a földi környezet változatossága,
illetve az űrbeli elhelyezkedése, más égitestekkel egyetemben.
Miben rejlik tehát annak magyarázata, hogy a művésznő kezeiben még olyan
témák, mint az „Omlás” vagy a „Ködös
reggel” is simogatóan szép kifejezést

Dömök Viktória

Megnyitották a Budai Fotó- és Filmklub által hirdetett pályázat képeinek
kiállítását. A megnyitón köszöntőt
mondott Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester, és Holló Dénes, a
Budai Fotó- és Filmklub elnöke.

A siker neve Oscar – ezzel a címmel adta
ki az Atlantic Press Bokor Pál új kötetét az
Oscar-díjakról. A díjakat 2008. február 24én már 80. alkalommal fogják átadni Los
Angelesben. A könyv feleleveníti a filmvilág legbecsesebb elismerésének történetét,
mely vad szenvedélyekkel, regényes emberi sorsokkal és vaskos meglepetésekkel
van tele. A szerző utóbbiak közé sorolja
azt a tényt is, hogy a magyar és a magyar
származású Oscar-díjasok száma Nobeldíjasaink számát is jóval meghaladja.
A könyv olyan kényes kérdéseket vet
fel és válaszol meg, mint például az, hogy
miként bukhatott meg az Oscar-díj szavazói körében Orson Welles filmremeke, az
Aranypolgár. Miért nem nyert soha egyet-

Különleges, érdekes, egyedi

nyernek? Induljunk ki a legegyszerűbb és
az ő esetében különösen mély tartalmú
válaszból, hogy a személyisége a képek elválaszthatatlan eleme. Az idehaza és külföldön közel harminc éve kiállító LángMiticzky Katalin négy gyermek édesanyja, ráadásul kilenc unokáját dédelgeti.
Aktív tagja a jótékonysági tevékenységéről
ismert Lions Klubnak, amelynek országos
szervezetét annak első női kormányzójaként vezette az ezredfordulón. A pasaréti
református gyülekezet egyik kovásza, és
még számos karitatív közösségben fejt ki
áldozatos munkát.
A november 13-i megnyitó emelkedettségével erősítette a művek nyújtotta,
nyugalmas derűt
sugárzó élményét.
Dvorszky Hedvig
művészet tör ténész, a Magyar
Katolikus Rádió
munkatársa találóan zárta méltató
szavait Reményik
Sándor A szőnyeg
visszája című versével, Lőte Enikő
zongoraművésznő
pedig Liszt és Chopin dallamaival
övezte a csodálatos
textilszöveteket.

Szamos Márton
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LAKÁS, INGATLAN

GARÁZS

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés megbízástól a szerződéskötésig. 14 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu,
amadex@axelero.hu.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves
tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
NAGY Kékség Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.,
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresünk, ügyvéddel. 215-0311, 06/30/397-6556,
www.ingatlan.com/beabt
BALATONALMÁDI központjában (Óvári utca) 690 nm-es telek 50 nm-es nyaralóval eladó a
Városi Strand közvetlen közelében.
Tel.: 06/20/383-9576.
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.) Eladó ingatlanokat keresünk és kínálunk
a kerületben 12 éve. Lőrincz Péter, 351-9578,
06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net.
VILLA-LUX Ingatlaniroda 17 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék
Üzletközpont XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.
VENNÉK 100 nm körüli lakóházat SasadSashegyen, XII. kerületben. 06/20/324-9108.
GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres
vagy elad a környéken? Hívjon, segítünk:
06/30/547-4854. www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
TAWELLCO Ingatlaniroda! Eladó ingatlanokat
keresünk. Tel.: 280-4496.
XI., FEHÉRVÁRI úti, 41 nm-es lakásom eladnám. 06/70/218-6713.
BUDAI New York Ingatlan Iroda keres eladó és
kiadó lakásokat, villákat, üzleti ingatlanokat, belföldi és külföldi ügyfeleknek. Pontos szolgáltatás,
korrekt jutalék. 215-7336.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítő hálózat
tagja évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI.,
Fehérvári út 57. fsz. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu.
FEHÉRVÁRI úton 49 nm-es, erkélyes, nagykonyhás lakás magánszemélytől eladó. Irányár:
9,6 millió. Tel.: 06/30/984-5041.
MADÁRHEGYEN 2008-as átadású, 3 lakásos
társasházban eladók 116 és 85 nm-es nagyteraszos, duplagarázsos, 4 szobás lakások.
Ár: 65,6 millió és 52,6 millió.
Tel.: 06/70/244-6628.
ULÁSZLÓ utcában 118 nm-es, 3,5 szobás, emeleti, erkélyes lakás eladó: 35 000 000. www.banalp.hu,
06/20/934-0635.
XI., SASADON háromlakásos, 250 nm-es, panorámás, duplagarázsos ház 83 500 000 irányáron
eladó. www.banalp.hu, 06/20/351-3141.
GELLÉRTHEGYEN eladó 95 nm-es, 2,5 szoba
hallos, erkélyes lakás 37 000 000-ért.
www.banalp.hu, 06/20/351-3141.
XI., BÁNK Bán utcában 63 nm-es lakás
14 950 000 irányáron eladó. www.banalp.hu,
06/20/364-8676.
XI., ULÁSZLÓ saroktéglaházban csendes, világos, 40 nm-es, felújított, szoba-hallos, IV. emeleti,
lift nélküli, cserépkályha, elektromos fűtésű (gáz
bevezetése folyamatban) öröklakás, tárolóval eladó tulajdonostól. Irányár: 11,9 MFt.
06/20/430-5912.
ELADÓ újbudai 51 nm-es, felújított, csendes,
magasföldszinti, szoba-hallos, távfűtéses, jó beosztású lakás, 15,5 MFt áron. Tel.: 06/70/321-4477.
XI., MADÁRHEGYEN, a Hosszúréti úton 1000
nm-es építési telek eladó. Tavasszal összközmű.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
MOHAI úton 54 nm-es, gázkonvektoros lakás
beállóval, tárolóval eladó. 21 600 000 Ft.
06/70/587-9388.

RÉTKÖZ utcai teremgarázsban gépkocsibeálló
eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.: 06/20/383-9576.
XI., FEJÉR Lipót utcában garázs eladó.
Tel.: 06/70/639-6073.
GARÁZS kiadó – raktárnak is – az Olt utcában. Tel.: 319-5608.
TEREMGARÁZS azonnal kiadó. Galambóc út
36. Tel.: 319-5799.
TÁVIRÁNYÍTÁSÚ garázs kiadó a Rezeda utcában. 06/20/377-2899, 385-6465.

BÉRLEMÉNY
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.). Kiadó ingatlanokat keresünk és kínálunk
a kerületben 12 éve. Lőrincz Péter. 351-9578,
06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net.
XI., LEPKE utcában 21 nm-es üzlethelyiség
csendes tevékenységre kiadó. 37 000 Ft/hó.
06/20/801-1638.
XI. KERÜLETBEN több iroda 35-500 nm között kiadó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
KELENFÖLDÖN a Somogyi úton bútorozott
garzon hosszú távra kiadó.
Tel.: 06/20/474-6049.

OKTATÁS
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztálynak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szaktanártól. 06/20/380-2039.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás a Gellért
térnél, alap- és felsőfokon. 385-3280, Obádovics.
KUNGFU magánoktatás: harcművészet, belsőerő,
önvédelem, hatékony közelharc. 06/20/920-3624.
DAJKA-, pedagógiai asszisztens képzés
Csepelen. Kasza Képző 276-5918.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek. Első óra ingyenes. 246-6869,
06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
MATEMATIKUS egyénileg tanít minden szinten! Tel.: 365-2969, 06/30/523-8631.
KORREPETÁLÁS alsó tagozatosoknak.
Matematika, nyelvtan, angol felkészítés felső tagozatra. 06/30/429-2618.
MATEMATIKA-, fizikatanítás. Középszintű és
emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre felkészítés több mint húszéves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás
tanártól XI. kerületben. Tel: 466-4670.
ANGOLÓRA ingyen. Kezdőknek folyamatosan indulnak csoportok. Magánórákat is tartok.
06/30/367-5934.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátortalanoknak és gyerekeknek is. 06/30/367-5934.
MATEMATIKÁBÓL korrepetálok középiskolásokat, nyolcadikosokat nagy hatásfokkal.
Tel.: 466-4933.
NÉMET, magyar, orosz nyelv tanulása tapasztalt anyanyelvű tanárnál 226-3966.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön. Egyéni
foglalkozások. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.
SPANYOL, olasz, francia, angol, német
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
KORREPETÁLÁS alsó tagozatosoknak.
Matematika, nyelvtan, angol felkészítés
felsőtagozatra. 06/30/429-2618.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvarias, jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással
dolgozik hétköznap, hétvégén. 06/20/921-2215,
06/30/471-5440.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-javítás áfa
nélkül. Tel.-SMS: 06/20/823-1440.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Tel.: reggel, este 7–9 között. 466-6113,
06/30/212-4693.
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.
GEBEVÍZ-, gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-,
bojlerszerelés.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064.
www.gebeviz.hu.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás, épületvillamossági karbantartás. Pálfi Zoltán 246-9953,
06/30/947-6036.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb

méret (mm)

fekete-fehér

1/1 álló

282 x 421

-

420 000

színes

1/2 fekvő

282 x 209

-

210 000

1/4 álló

140 x 209

-

140 000

1/8 fekvő

140 x 103

78 000

85 000

1/32 fekvő

68 x 50

28 000

32 000

1/74 álló

53 x 74

28 000

35 000

Az árak az áfát nem tartalmazzák

VÍZVEZETÉK szerelés – nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások – felújítások. 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Bp., Kondorosi
út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.
06/30/961-3794.
AJTÓMENTÉS! Nonstop zár, zárbetét cseréje,
javítása, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők
javítása. Farkasréti kisiparos. 06/20/944-9015,
249-2664.
MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal
vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését,
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos
06/30/962-8704.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat vállalok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok rövid határidővel, garanciával.
06/30/943-9282, 206-3579.
ASZTALOS, lakatos szakembert keres?
Megtalálta. Kis javítások is.
06/20/411-4349, 789-3958.
REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szúnyogháló, ablakszigetelés, készítése, javítása.
06/70/389-1679.
GYORSSZOLGÁLAT! Mázolás, festés, tapéta,
csempe, vakolás, javítás stb.
06/70/218-6713.
FESTÉSTŐL a felújításig, tisztasági festést is
vállalok. 06/70/218-6713.
BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenféle tetőmunkálatokat, lapostető-javításokat, bádogos
munkákat, valamint társasházak tetőjavításait,
kis javításokat is. Tel.: 06/20/934-9281, 361-4505
fax-műhely.
DISAIN festés, mediterrán antikolt festés, mázolás, tapétázás takarítással, garanciával.
06/20/588-8271.
MINŐSÉGI lakásfelújítás! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csempeburkolás, kőművesmunkák, gipszkartonozás, szőnyegpadlózás
parkettásmunkák, villanyszerelés, vízszerelés.
Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával!
06/20/961-6153.

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.
MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép,
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép,
takarítógép javítása garanciával.
285-3488, 06/30/950-1717.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende,
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.
TV-VIDEO-MONITOR szerelés. 15% nyugdíjas
kedvezmény, ingyenes kiszállás.
06/20/414-6003, 309-0418.
COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás,
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, -bővítés. Ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal.
06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5 x 2 x 2-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is!
Pianínó, páncélszekrény szállítása.
Tel.: 06/30/954-5928.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.
RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan!
XI., Budafoki út 16–18. 361-3776.
TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes körű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerületben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását, bőrrel, szövettel. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder György kárpitos.
Tel.: 256-8285.
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IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását,
nagytakarítását vállalom.
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.
KONTÉNERES sitt, sóder, homok, hulladék és
termőföld szállítása. Tel.: 06/20/944-4759.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés igény szerint.
Tel.: 06/70/530-6567.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig. Zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
KÖNYVELÉS, bevalláskészítés cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek. 249-3229,
06/20/919-3800.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét és ingatlanok értékbecslését szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállaljuk. Kerkuska2000 Kft.
06/30/977-6612.
TAKARÍTÁS! Társasházak, irodák teljes körű
takarítása, ablaktisztítás. 06/20/375-1258.
ASZFALTOZÁS. Öntött és hengerelt aszfaltozást rövid határidővel, kiváló minőségben vállalunk. Tel.: 06/30/941-0379.
TAKARÍTÁS, nagytakarítás, lakások, irodák, társasházak részére. Tel.: 201-2489, 06/70/245-7388.
KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel,
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
KÖNYVELÉS, adótanácsadás kedvező áron
társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, magánszemélyek részére adószakértő, mérlegképes
könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, Kelenföldi Városközpontnál.
06/30/951-2977, 382-0490.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu.
ALPINTECHNIKÁVAL vállaljuk: homlokzatok,
tűzfalak, erkélyek veszélytelenítését, felújítását,
hőszigetelését. Atrium Kft. 06/20/935-7089.
BÚTORRESTAURÁLÁS reális áron, felújított
bútorok értékesítése. Igényes, egyedi beépített bútorok készítése. Buraré Vika Bt. Tel.: 06/20/553-4341.

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szakrendelésen várakozás nélküli gyógyulás! 2036797, www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.
BŐRGYÓGYÁSZATI, kozmetológiai magánrendelését megkezdte dr. Sólyom Katalin főorvos a
Bercsényi utcában (Skála mellett). Bejelentkezés: 06/
70/546-4566. E-mail: solyom_katalin@yahoo.com.
SEJTSZINTŰ állapotfelmérés a XXI. század
diagnosztikai módszerével. Stresszcsökkentés, a
szervezet vitamin- és ásványianyag szükségletének meghatározása. Tel.: 06/30/941-5436.
A DOHÁNYZÁS károsítja egészségét. Tegyen
egy lépést, szokjon le biorezonancia segítségével.
Tel.: 06/30/941-5436.
MÉREGTELENÍTÉS, testsúlycsökkentés, közérzetjavítás, spa, fülakupunktúra és -akupresszúra
segítségével. Tel.: 06/30/941-5436.
FÁJ a háta, vagy sajog a lába? Az akupresszúrás
masszázs az Ön megoldása. Tel.: 06/30/941-5436.
SZAKPSZICHOLÓGIAI tanácsadás felnőttek
és gyermekek részére. Ingyenes első megbeszélés.
Bejelentkezés: 06/30/346-0873.
TALP-TEST masszázs (svéd, thai, yumeihó)
gyógymasszőrtől, reflexológustól. Test-, fülgyertyázás, gerinctornáztatás chi-géppel.
Nyugdíjasoknak, diákoknak 20% kedvezmény!
Karácsonyi ajándékbérletek.
316-3423, 06/30/290-2655.
ETELE Egészségcentrum, Etele út 44/B.
Állapotfelmérés, allergia-, candidagomba-kezelés, holisztikus masszázs Mechkan Félix filizófiás
doktor vezetésével. Bioenergetikai tanfolyamok
tartása, finom energiákkal való gyógyítás alapja.
Bejelentkezés: 204-1600, 06/30/624-0213.

VERSENYZŐK, amatőr sprotolók speciális állapotfelmérése a XXI. század diagnosztikai módszerével. Személyre szabott vitamin- és ásványianyag-szükségletének meghatározása.
Tel.: 06/30/941-5436.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet,
könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat,
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat,
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet
fasor 16. 410-9886, 06/20/323-4104.
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk.
Tel.: 787-9282, 06/30/922-0436.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
A LEGMAGASABB árat szeretné kapni?
Hívja bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet.
Vásárolunk: bútort (figurás előnyben), fali-,
asztali-, karórát, bronz-, fa-, márványszobrokat,
minden korból festményt, szőnyeget (hibásat is),
ezüst étkészletet, dísztárgyat, zongorát, könyvet
(minden mennyiségben) és teljes hagyatékot.
365-4657, 06/20/415-1536.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapokat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk.
V., Bécsi u. 5. Tel.: 266-4154.
AUKCIÓS árakon vásárolok minden korú magyar és külföldi festményeket, grafikákat 10 000től 10 000 000-ig. 06/20/415-1536, 365-4657.
SZAKBECSÜS vásárol saját gyűjteményébe fali-, asztali-, kandalló órát, zsebórát, valamint karórát (Doxa, Morvin, Schafhausen, Patek Philipe
stb.) Kiszállás díjtalan, hétvégén is. 365-4657,
06/20/415-1536.
EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányosat is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát
és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan.
365-4657.
ZSOLNAI- és Herendi-gyűjtő: szobrokat, vázákat, dísztárgyakat vásárolok a legmagasabb áron!
Tel.: 06/20/941-6574, 362-3910.
PÉNZZÉ tudja tenni tárgyait! Vásárolok bútorokat (tabernákulumot, szekretert, komódot), ezüstöket, szőnyegeket, minden témájú festményeket, ékszereket, szobrokat (fa, bronz, stb.), porcelánokat. Ha
elsőként hív a legtöbbet fizetem! Üzlet: 362-3910,
mobil: 06/20/941-6574, iroda: 06/20/478-7581.

ÚJBUDA
MÉDIA
ÚJBUDA ÚJSÁG

telefon: 372-0960
1111 Budapest, Szent
Gellért tér 1–3.

ÚJBUDA TV

telefon: 246-6259
1118 Budapest, Csíkihegyek u. 13.
e-mail:
media@ujbuda.hu
www.ujbuda.hu

ÖTVENES-HATVANAS évek bútorait, használati és dísztárgyait, 1945 előtti fotókat, képeslapokat és képkereteket készpénzért megvásárolom.
Rédai János 06/30/264-0568, 06/30/207-1600.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest
és környékéről, nívós családokhoz. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06/20/359-5918.
NYUGDÍJASOKNAK délutános, 6 órás, irodai,
telefonos asszisztensi munka a MOM Parki irodánkban. Fix 60 EFt-os bérezés. Érdeklődni 14
óra után: 887-5396 vagy 06/70/770-0084.
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársat keresünk a Duna House Frenchise budai irodáiba.
Kereskedelmi területen szerzett tapasztalat előny!
Fényképes önéletrajzát a következő címre várjuk:
retkoz@dh.hu.
A BUDAI Sport Általános Iskola (1119
Bikszádi u. 11–15.) azonnali belépéssel keres:
takarítót és éjszakás portást (heti 2 alkalomra).
Érdeklődni a 205-8074-es telefonszámon, vagy az
a.sport@chello.hu-n lehet.

GONDOZÁS
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár kötne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás
fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést.
Hívjon bizalommal! 06/20/415-1536, 365-4657.
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket,
takarítókat közvetítünk. Empátia
336-1094, 06/70/380-5650.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI.,
Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron garanciával!
Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.
HÖLGYEIM, uraim! Divatos kalapok, sapkák,
női műszőrme kucsmák kedvezményes áron
Lamperttól. Kalaptisztítást vállalok. XI., Sasadi út
139. 53-as busz Skála előtt. Tel.: 319-2023.

KÖZLEMÉNY
A TELEKI Blanka Német Tagozatos Általános
Iskoláért Alapítvány (1119 Budapest, Bikszádi u.
61–63.) köszönetet mond mindazoknak, akik 2006ban az szja 1%-ával támogattak bennünket. A befolyt
2 563 150 Ft-ot táborozásra, jutalmazásra, szabadidős
tevékenységek szervezésére, taneszközök vásárlására
és környezetünk szebbé tételére fordítottuk.
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Chevrolet Olimpiai Ötpróba Peking – 2008

Átadták a Papp László Sportolói Ösztöndíjakat

A kerület támogatja a fiatal sportolókat Újbudai kerékpáros nap
Lendületes jókedvükben szomjaztak meg újra és újra a kerületiek,
és mindig volt mibe tölteniük az
ösztönző folyadékot – akár a müncheni Oktoberfest helyi sörhasnövelő
eseményére is gondolhatna e rövid
hír olvasója, Újbudán azonban idén
izomfejlesztő gyakorlatot tartottak ,
amelyre szintén illik a fenti megállapítás, sőt, sokkal inkább olyan nemes
szavakkal bővítve, mint a kihívás, a
kitartás, az elszántság.

Ünnepélyesen adták át a Papp László
Sportolói Ösztöndíjak megkötött
szerződéseit, valamint az elmúlt tanév
budapesti és országos diákolimpiai
versenyein legeredményesebben
szereplő tanulóinak és felkészítőiknek
kitüntetéseit.

Legelőször a moszkvai ötkarikás játékok
előtt rendezték meg az Olimpiai Ötpróba-versenysorozatot, amely azóta is sportolásra buzdít ifjat és veteránt. Az akció
résztvevői gyaloglással, kerékpározással,
futással, úszással és triatlonnal nyerhetnek egészségesebb életmódot, valamint
változatos ajándékokat. A patinás hazai
tömegsportesemény a pekingi olimpia közeledtével ez év márciusában újra kezdetét
vette. Azóta sokan lelkesen teljesítik a kilométereket. A legszerencsésebbek számára a cél egyenesen a kínai fővárosban lesz,
ők a Papp László Budapest Sportarénában

Dömök Viktória

A Papp László Sportolói Ösztöndíj célja,
hogy segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik
oktatási intézményben, nappali tagozaton
folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos válogatott keretnek tagjai. A támogatást pályázati eljáráson lehetett elnyerni.
Molnár Gyula polgármester ünnepi
köszöntőjében kiemelte: mivel ez az első
év, hogy kiosztják a Papp László Sportolói Ösztöndíjakat, a későbbiekben ezek
a fiatalok, tehetségük és munkájuk fog
példaként szolgálni a többiek számára. A
polgármester hozzátette, az sem mellékes
szempont, hogy eredményes sportolóink
Újbuda jó hírét viszik a világba.
Papp László Sportolói Ösztöndíjban –
vagyis havi ötvenezer forintos támogatásban – tíz újbudai diák részesült, akik valamennyien kiemelkedő eredményeket értek
el országos vagy nemzetközi versenyeken.
Az ösztöndíjat átvehette Egri Tamás (karate), Kincses Balázs (vízilabda), Király Kristóf (duatlon, triatlon), Kováts Bence (ko-

A gyerekek mögött a díj ötletgazdája, Surányi Ilona képviselő, ifj. Papp László és Molnár Gyula

sárlabda), Kubinszki Dóra Éva (ritmikus
sportgimnasztika), Márkus Emese Katalin
(duatlon, triatlon és ezek terepi változata),
Molnár Dávid (birkózás), Purkakrhoter
Benedek (jégkorong), Schuh Edina (labdarúgás) és Szabó Dávid (atlétika).
Az ünnepségen részt vett ifj. Papp
László is, aki minden díjazottnak átnyújtotta az édesapjáról írt könyvét. A sportlegenda fia, egyben az Ökölvívó Szövetség
titkára elmondta, ismerve a hazai sportfinanszírozás lehetőségeit, nagyra értékeli

az ilyen és hasonló kezdeményezéseket, és
bár nyilvánvaló, hogy nem lesz mindenkiből olimpiai bajnok, már akkor is célt ért a
program, ha a fiatalok megszeretik a sportot, és felnőttkorukban sem hanyagolják
majd el a testmozgást.
Az önkormányzatnál rendezett ünnepségen közel százötven további diák
kapott elismerő oklevelet, testnevelő tanáraik emlékplakettet vehettek át.

R. M.
www.ujbuda.hu/0711papplaszlo

A Kerület Napja alkalmából rendezték meg a már hagyományosak
számító városrészek közötti futóversenyt. A sporteseményt az Önkormányzat Szabadidő és Sport Osztálya szervezte az Őrmezei Közösségi
Ház és az Albertfalvi Közösségi Ház
segítségével. A több száz fős mezőny
két helyről rajtolt el. A futók egy része
az Őrmezei Közösségi Háztól indult, a
többiek az Albertfalvi Közösségi Ház
elől startoltak.

Szamos Márton

Révész Marianna

Városrészek
közötti futás

Lelkesen gyűjtik a kilométereket

tartandó jövő augusztusi sorsolás után a
helyszínen élvezhetik az olimpiát.
A Budai XI SE szervezésében megvalósult kerületi ötpróbás napon most ki-ki
nyeregbe pattanhatott, hogy kerületünk
kerékpárútjain minél eredményesebben
teljesítsen. A Kamaraerdei Ifjúsági Parkból,
a Hengermalom–Szerémi utca kereszteződéséből, illetve a Campona bicikliparkból
startolhattak a kerekezők, akik a három
útvonalon húsz, vagy akár nyolcvan kilométer teljesítésével feleltek meg a próbán.
A testedzés büszke élményével, továbbá
egy speciális emlékkulaccsal összesen
százharmincnégy induló lett gazdagabb.
A legidősebb tekerő hatvanöt, a legfiatalabb mindössze négyéves volt. Elsősorban
újbudai lakosok gurultak, ám a megmérettetésre még vidékről is érkeztek tucatnyian.
Az enyhén szellős idő végig alkalmas volt
a kerékpározásra, ráadásul a féltávonként
elhelyezett frissítő pontokon túl a sárga és
a piros ezernyi árnyalatában pompázó kamaraerdei fák látványa is bizonyára üdítően hatott a pedálozási kedvre.

Szamos Márton
www.ujbuda.hu/0710Peking

