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Belvárosi séta

Kattints újra, Nagyi!

A Festészet Napja

Kultúrát teremtett a Tranzit,
újjászületett a Hamzsabégi
park és új játszóteret kap a
környék.

Folytatódik a 2002 óta működő,
időseknek szóló internetoktatási
program. A tanfolyam sikerét bizonyítja, hogy nagy a túljelentkezés.

A Magyar Festészet Napja
minden évben változik, bővül,
és egyre nagyobb léptékben
gondolkodik.

összeállításunk a 8. oldalon

cikkünk a 10. oldalon

tudósításunk a 9. oldalon

Nemzeti egység,
erős és független Magyarország

Rend, működőképesség és kiszámíthatóság

Újbuda lendülete
nem törhet meg
Az utóbbi hat esztendőben a polgármester minden ősszel – az Újbudában
megjelent programadó beszélgetésben is – megfogalmazta a városrész
életének következő szakaszát meghatározó főbb célokat, feladatokat
és tennivalókat. 2008 őszén mely
vezérmotívumok köré rendezhetőek
az előttünk álló feladatok? – kérdeztük
Molnár Gyula polgármestert.
Rendezett város, működőképesség és kiszámítható fejlődés. Ezek persze nem új
célok, hiszen az elmúlt hat esztendőben a
városrész életét befolyásoló önkormányzati döntések mögött mindig ezek a gondolatok húzódtak meg, csak talán az egyes időszakokban különböző belső súlyozással.

Újbuda, Óbuda, Hegyvidék és Budafok
Önkormányzata közös koszorút helyezett el
a Szent Imre Kórház udvarán.

Az 1956-os
forradalom
emlékezete

Az 52 évvel ezelőtti harcokban hősiesen helytálló, akkor egyetemistából lett tábornok, Schwéger
Tamás Bartók Béla úti lakóhelyénél Rétvári Bence országgyűlési képviselő, Lipp László atya és az
egykori bajtárs, Lamos József mondta el ünnepi gondolatait. Rétvári szólt az erőszak és a hazugság
szerepéről az akkori diktatúrában és áttételesen a jelenlegi politikai életben. Lipp László atya a
morális leépülés ellen emelte fel a hangját. Az ünnep előestéjén a Fidesz–KDNP tartott gyertyás
megemlékezést, a Szent Imre-szobornál valamennyien, Fenyvessy Zoltánnal, a MIÉP képviselőjével együtt helyezték el az emlékezés virágait. Lent balra: Szesztay András önkormányzati képviselő
az SZDSZ nevében, jobbra: Józsa István MSZP-s országgyűlési képviselő koszorúz.



Mi változott meg 2008. április 17-én ?

Azon a képviselő-testületi ülésen egy
SZDSZ-es képviselő átült a függetlenek
közé. Azóta a szavazati arány 19-19. Új
működésre kellett átállnunk, és sok vita
után mostanra talán a nyugvópont közelébe jutottunk. Átalakítottuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a bizottsági struktúrát, és átalakulóban van
a döntéselőkészítés folyamata is. Bár a
döntések néha lassabban, több és körültekintőbb egyeztetést követően születnek
meg, ez nem érinti a végrehajtást. A vég– Október 23-a ünnepnap, a magyar nemzet egységének ünnepe – mondta Molnár
Gyula, Újbuda polgármestere, a Szent Imre
Kórház udvarán tartott megemlékezésen,
melyre meghívta a budai kerületek polgármestereit is, hogy közösen koszorúzzák
meg a forradalom emléktábláját. Budafok,
Óbuda és Hegyvidék Önkormányzata képviseltette magát az ünnepen.
– Ma már nem mások mondják meg, mit
gondoljunk 1956-ról, és nem is mi töltjük
meg tartalommal 1956 emlékét. Az akkori események hatnak ránk. Az, aki igent
mond a magyar szabadságra, az igent
mond 1956-ra is, aki elfogadja a demokratikus intézményeket, aki hisz, bízik és tesz
is azért, hogy erős és független Magyarország legyen hazánk, az méltó örököse ’56
eszméinek – folytatta Molnár Gyula.
– 1956 a harmadik Magyar Köztársaság
eredetének alapja, és ahogy ez a nap 1989ben a nemzeti egység ünnepe volt, úgy ma
is az egység megtestesítője. Örülök ennek a
budai összefogásnak, mert ez azt jelzi, hogy
elsősorban vagyunk magyarok, másodsorban demokraták és csak utána vagyunk
konzervatívok, liberálisok, szociáldemokraták – jobb vagy baloldaliak. Itt, Újbudán,
egy helyi közösségben az a dolgunk, hogy
tisztelettel emlékezzünk hőseinkre. Ezen az
ünnepen szeretném megköszönni mindazoknak az áldozatkész munkáját, akik a
forradalom orvosainak és ápolóinak örökösei, akik ma is esküjükhöz híven ugyanúgy
teszik a dolgukat, ahogyan az akkoriak.
– Október 23-án, a magyar nemzet
egységének ünnepén fejet hajtok a múlt
előtt a jövőért, az erős és független Magyarországért – mondta Molnár Gyula.
.....
Az Október huszonharmadika utcai
koszorúzáson Gehér József, az Oktatási
Bizottság tagja úgy fogalmazott, 1956-ban
egységesek voltunk, mégis legyőztek bennünket. Most csak akkor győzhetnek le,
ha nem vagyunk egységesek.
Az egyetemi ifjúság emléktáblájánál
Fodor Vince alpolgármester a nemzeti öszszefogás időszerűségéről beszélt.

rehajtás felelőssége továbbra is a közvetlenül választott polgármesteré, aki ezekhez
arcát és aláírását adja. A döntéselőkészítés
nyitottabbá, esetenként talán kiegyensúlyozottabbá vált, de a felelősségi viszonyok
nem változtak meg. A döntések végrehajtásáért polgármesterként én személyesen
felelek, és ennek a felelősségnek a megosztására jogi értelemben nincs lehetőség. A
döntéshozatal rendszere változott, a végrehajtás folyamata és szereposztása nem.


Többször említette az elmúlt években, hogy
vannak olyan fontos ügyek, amelyek kiemelhetőek a pártpolitikai vitákból. Most mit gondol erről?

Itt továbbra is vannak problémáink. Valamennyi képviselőtársammal – az ellenzékben ülőkkel is – együtt azt az emelkedett,
felelős állapotot kellene elérnünk, hogy
belássuk: vannak olyan feladatok, ügyek,
amelyekre politikai kötődéstől függetlenül
tudunk közös megoldást találni. Újbudán
bőven vannak ilyen ügyeink. Korábban
már elvégeztem egy elemzést: a polgármesteri és pártpolitikai programok szerint
hasonlóan gondolkodunk többek között a
panelfelújításról, a közrendről, a BKV-val
kapcsolatos és közlekedési ügyekben, sok
fejlesztésben, utakról-hidakról, metrónyomvonalról, néhány kulturális célról...
folyatás a 3. oldalon

Művészi zászlók a szobornál
A Magyar Képző és Iparművészek
Szövetségének textilesei a „WEXILLUM
HUNGARICUM” csoport 19 művésze a
Gárdonyi-szobor körül először mutatkozik be kiállítási anyagával a kerületben.
A zászlók az emberi civilizációval egyidősek, gondolatokat, érzelmeket közölnek,
szimbólumokat, jeleket színben és formában jelenítenek meg. A művészi zászló
egy-egy művész sajátos tartalommal felruházott textíliája, amely egyéni gondolatvilágot tükröz, dekorativitásával, színességével egy jó térformáló, figyelemfelkeltő eszköz. Gondolataikat változatos anyagokkal
és technikákkal jelenítik meg a művészek.
Az itt megjelenő alkotók számos hazai és nemzetközi kiállításon évről évre
bizonyítják a műfaj sokszínűségét. (2003.
Eppingen, Németország; 2004. Thournot,
Belgium; Novi Sad, Szombathelyi Textil
Triennálék) A XI. kerületi Festészet Napjához csatlakozó művész zászlókiállítás
október 15-étől november 30-áig látható.

Mi lesz a Ch épülettel?
A Műegyetem kémiai épülete 5 centimétert süllyedt az elmúlt hónapokban,
mert alatta építik a Szent Gellért téri
metróállomást. A DBR Metró szerint az
épület mozgása még nem érte el a kritikus szintet, bár az elmúlt hetekben az
épület egy részét le kellett zárni. A statikusok szerint a repedések, elmozdulások balesetveszélyesek: a főlépcsőház
egyes részeit, egy kijáratot és egy erkélyt
nem használhat az egyetem.
A Műegyetem és a DBR szakemberei megállapodtak: a sürgős munkákat
haladéktalanul elvégzik, és folyamato-

san egyeztetnek. Az összes költséget a
metró építői fizetik. A beruházó természetes jelenségnek tartja az épület
süllyedését, és azt is, hogy az amúgy
sem jó állapotú Ch-ban kisebb károk
keletkeznek. Információink szerint a
DBR Metró csak azután fordított kellő
figyelmet a süllyedésre, hogy az egyetem tájékoztatta a médiát.
Nem igazán optimista a Műegyetem
karbantartási igazgatója. Péhl Gábor elmondta, hogy a DBR Metró ígérete ellenére még nem kapták meg a legutóbbi
közös bejárás jegyzőkönyvét sem. (G.P.)

ÖNKORMÁNYZAT
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MOLNÁR GYULA, Újbuda polgármestere, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének elnöke a
miniszterelnök által összehívott október 18-i Nemzeti Csúcson beszédet
mondott. Hozzászólását rövidítve,
szerkesztve közöljük az alábbiakban.

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Eleven Center, 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.


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.
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.
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.
KATASZTRÓFAVÉDELEM

A katasztrófahelyzetek megoldásában
Újbuda Önkormányzata 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).

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi
Géza Általános Iskolában (Bartók B.
út 27.) minden hónap 1. hétfőjén 17
órától. Alpolgármesteri fogadóóra:
minden hó harmadik hétfőjén 15–17
óráig a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai u.
5.) III. emeleti 307-es tárgyalójában.
Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási Csoportnál személyesen, vagy telefonon a 372-4577
számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni.
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei Közösségi Házban,
(Őrmező, Cimos u. 8.). 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)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mint a legnagyobb önkormányzati szövetség elnöke, azt mondhatom, hogy
minden olyan intézkedést, minden olyan
döntést támogatunk, amit a kormány annak érdekében tesz, hogy a pénzügyi válság elszenvedői rövid távon ne az egyszerű
állampolgárok legyenek.
Amikor a pártok önkormányzati reformról beszélnek, a kritikájuk egy része
magukra vonatkozik, hiszen ne felejtsék
el, hogy törvényekről van szó, amelyeket a
Parlamentnek kell elfogadni, gyakran kétharmados többséggel. Azt is fontos tudni,
hogy amikor valaki önkormányzati reformról beszél, akkor óhatatlanul félelmet
kelt. Ma a reform szó egyet jelent azzal,
hogy kevesebb lesz a pénz, szűkül a hatáskör, talán csökken egy település lehetősége
arra, hogy befolyásolja a saját sorsát.
Ezért én személy szerint azt kérem,
hogy ezt ne kizárólag strukturális kérdésnek tekintsük, mert akkor hibás döntést
fogunk hozni. Ki kell dolgozni a közszolgáltatások minimumát, amit minden településen, minden állampolgárnak biztosítani kell, és ezeket a központi költségvetésnek is tudni kell finanszírozni.
Arányos közteherviselésről beszélünk.
Az arányosság az én véleményem szerint
azt jelenti, hogy a nagyobbak többet, a ki-
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országgyűlési képviselő november 6-án 17től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.).
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.)

DR. 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) október 28-án 17
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B.
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).
AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

Helyszín: MSZP-székház, Mérnök utca
40. Tel.: 204-2806
Időpont: 2008. november 5-én 17 óra
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Kósa Lajos, Debrecen és Molnár Gyula, Újbuda polgármestere is felszólalt

sebbek kevesebbet vállalnak magukra. De
azt biztos nem szeretnénk, ha a közteherviselésben az önkormányzati szféra akár
pénzügyileg, akár más területen sokkal

többet vállalna, mint amire eszközei és
lehetőségei módot adnak. Abban bízom,
hogy ezt a párbeszédet folytatni tudjuk.
Köszönöm a figyelmüket.

KUPPER ANDRÁS: Grosics Gyula nevét fogja viselni a sportiskola

Az idén nem lesz díszpolgári cím
Kupper András, a Fidesz Polgári Szövetség kerületi frakciójának vezetője a
legutóbbi testületi ülésen történtekről
számolt be lapunknak.

Számos személyi kérdésben döntött a testület.
Valóban. Ez volt az utolsó alkalom, hogy
dönthessünk a november 11-én, a Kerület
Napján átadandó kitüntetésekről, díjakról. Ezekről azonban a zárt ülés miatt nem
nyilatkozhatunk. Az előre kiszivárogtatott
névsor épp a díjátadás ünnepélyességét és
izgalmát venné el.
Hoztunk viszont egy olyan döntést,
amit hiába is próbálnánk meg eltitkolni.
Annyi helyről kellett véleményeket és támogatást szerezni, hogy már túl sokan
tudnak róla ahhoz, hogy érdemes lenne
még mindig titkolózni. A Budai Sportiskola november 11-étől Grosics Gyula nevét fogja viselni.

Kíváncsian várjuk a többi nevet. Ezek szerint működik a konszenzuskereső politika?
Még nem olajozottan. Mint minden munkahelyen, itt is vannak olyan ellentétek,
amelyeket nem lehet kibékíteni. A legjelentősebb kitüntetést, a kerület díszpolgári
címét idén azért nem adjuk oda senkinek,
mert az MSZP–SZDSZ–MDF alkotta baloldal nem tudta elfogadni Makovecz Imre
nevét. Jóllehet mi készek voltunk megszavazni azt, akit ők ajánlottak, ők nem vol-

tak ugyanerre képesek.
Rosszul ül
a lovon, aki
azt gondolja, hogy egy
ilyen kitüntetéssel a politikusok megajándékoznak
valakit, egyfajta gesztust
gyakorolnak.
Ezzel szemben én azt gondolom, hogy meg
kell becsülnünk az értékeinket, és meg kell
találnunk a módját, hogy kifejezzük a tiszteletünket a kiemelkedő teljesítmények előtt. A
polgármester nem egyszerűen a polgári oldal
jelöltjére mondott nemet, hanem a mai magyar építészet egyik legnagyobb jelentőségű
alakját, az organikus építészet megújítóját, a
kerület lakóját utasította el. Nem tudom elfogadni, hogy politikai nézetei nyílt felvállalása
miatt a kerületi önkormányzat képviselőinek fele ne támogassa Makoveczet, akinek
– képletesen szólva, és nem megbántva senkit – egyetlen ceruzavonása többet ér, mint
az egész képviselő-testület produkciója.

A többi kérdésben sikerült megegyezni?
A Kelenföldi pályaudvar környékének
rendezéséről nem fogunk tudni addig
megállapodni, amíg nem kapunk ga-

ranciákat arra, hogy a kerületi érdekek is
megjelennek a nagy fejlesztések mögött. A
Lágymányosi-öböl példája megmutatta,
hogy ez az önkormányzat nem mindig a
kerület hasznát tekintette prioritásnak. Az
öbölből úgy szállt ki a kerület, hogy becslésünk szerint akár tízmilliárd forinttal is
kaphatott volna többet a tulajdonrészéért.
A metró végállomása környékének
fejlesztése még ennél is nagyobb hasznot
hozhat a kerületnek. De ahhoz viszont
ragaszkodnunk kell, hogy ezt jó előre szerződésekkel biztosítsuk be. Az mára nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy
iskolabezárásokkal nem lehet intézményfejlesztésre pénzt előteremteni. A nagy
kerületi fejlesztéseket arra kell használni,
hogy úgy valósuljanak meg, hogy azok elsősorban az itt lakókat szolgálják, másodsorban pedig biztosítani kell, hogy a fejlesztések nyereségéből a kerület is részesüljön.
A metró végállomása környékén szerény
becslések szerint is 15 milliárd forintot
nyerhetne az önkormányzat. Számunkra
elfogadhatatlan, hogy úgy segítsük elő ezeket a fejlesztéseket, hogy csak Leisztinger,
vagy más befektetők látják biztosítva saját hasznukat, de az önkormányzat nem.
Ellenben szívesen mondunk igent olyan
fejlesztésre, amelyben az Önkormányzat
is jól jár, amely fedezetet biztosít közösségi
célok megvalósításához.
(szék)

FENYVESSY ZOLTÁN: Az idegen minták követése zsákutca

Előnyösebb a közös gondolkodás
Dr. Fenyvessy Zoltán, a Magyar Igazság és Élet Pártjának önkormányzati
képviselője lapunknak nyilatkozva
elmondta, most működik úgy a testület, ahogy
eddig is kellett volna.

Hogy érti ezt?
A z ön kormányzati
munka kezd
végre hasonlítani a normálishoz. Ugyanezt az alapot
teremtette meg
a 2006-os önkormányzati választás, ami
alapján tárgyalásokkal, együttgondolkodással kellett volna vezetni a kerületet.
Ezt borította fel az MDF csatlakozása a
bal-liberális oldalhoz. Egyébként ugyanez történt a Fővárosi Közgyűlésben és az
Országgyűlésben is. Ennek persze egy
előnye is lett: aki odafigyel a politikára, az
láthatja, kire számíthat, és kire nem. Nem
igaz, hogy azért kellett az alpolgármesterséget elvállalni, hogy a működőképességet
biztosítsa, hiszen most, a többségük megszűnése után is működik az önkormányzat. Sőt. Most működik úgy, ahogy eddig

is kellett volna: a szűk többség diktátuma
helyett tárgyalásokkal, megbeszélésekkel.
Ezért mondom azt, hogy kezd hasonlítani
a normálishoz, bár az arányos vezetés még
mindig hiányzik.

A normálisabb működés érzékelhető lesz a gyakorlatban?
Remélem. Amit a bevezetőben mondtam,
annak politikai jellegén túl az önkormányzatot érdemben is érintő jelentősége
van. Hadd világítsam meg egy példával.
Az önkormányzat a közelmúltban el
akart adni egy ingatlant X millió forintért. A mostani döntetlen felállás miatt
az ellenzék ezt meg tudta akadályozni.
Egy hónapon belül az ingatlanra egy 50
és egy 75 százalékkal magasabb ajánlat
érkezett. A régi felállással a vezetés ezt
eladta volna alapáron. És hány ilyen lehetett az MDF árulása miatt az elmúlt
csaknem két évben...

Mennyiben érintette személyesen a változás?
A fent említett kiegyenlítődés a személyemet érintően azt hozta, hogy bekerültem
az Önkormányzat Kulturális Bizottságába.
Ott megkísérelem a magyar kultúrát előnybe hozni a ma divatos multikulturális irányzatok helyett. Természetesen fontos dolog
mások kultúrájának a megismertetése is, de

csak akkor, ha az valóban kultúra, és nem
a mi kultúránk rombolására létrehozott
valami. Remélem, hogy ma már mindenki
számára egyértelmű, hogy a magyar hagyományoktól idegen minták – legyen az
akár gazdasági, akár kulturális, akár szovjet, akár amerikai – követése zsákutca.
Emellett a kerület fővárosi küldötteként részt veszek a Fővárosi Közgyűlés
ülésein és a Kerületi Küldöttek Kollégiumában, valamint a Fővárosi Közgyűlés
Jogi Bizottságában hozzászólási joggal
rendelkezem, amivel a kerületünket érintő ügyekben szoktam élni.

Optimistának tűnik az új felállást illetően.
Nekünk itt, a kerületben is az a feladatunk,
hogy az itt lakók érdekeinek megfelelően,
értékeinket megőrizve próbáljuk szebbé,
jobbá, élhetőbbé tenni szűkebb és tágabb
környezetünket. Ha ezt a kerületi vezetés
is így gondolja, akkor elindulhatunk ebbe
az irányba. A hátralévő két évben bebizonyosodhat, hogy hiba volt a ciklus elején
a szavazatvásárlás, a kerület számára előnyösebb a pökhendi, lekezelő, sértegető
vezetés helyett a közös gondolkodás, a
tárgyalás, nemcsak az egyik szavazóbázisnak, hanem minél szélesebb lakossági kör
véleményének a figyelembe vétele.
(szék)

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 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.
Életmód-tanácsadás és gyakorlati
ügyintézés.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
2008. november 4-én 18 órakor In
memoriam Bartók Béla. Orth Enikő
nagyszebeni zongoraművész előadóestje.
MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől) minden hétfőn és szerdán 15 és 18
óra között nyitva tart.
Ugyanitt dr. Tóth László ingyenes jogi
tanácsadást tart minden hónap 1. és 3.
hétfőjén.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi
szervezetének elérhetőségei és legfrissebb hírei a www.idf-buda.hu cím alatt
találhatók.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja az
érdeklődőket.
Újbuda Fórum lesz október 29-én,
szerdán 18 órakor az Éghajlat Könyves
Kávézóban (Karinthy Frigyes út 9.).
Téma: csendháborítás a házak aljában
működő kocsmák, vendéglátó-ipari
egységek közelében.
Jöjjön el, keressünk közösen megoldást!
Most Öné a szó!
Molnár László, Sölch Gellért önkormányzati képviselők, Rétvári Bence országgyűlési képviselő.
Lakossági fórumot tart a közbiztonságról november 4-én 17.30 órakor a
TIT-stúdióban (Zsombolyai út 6.) Jankó
István, a 6. vk. és Gyorgyevits Miklós,
az 5. vk. önkormányzati képviselője.
Meghívott vendég dr. Balázs Norbert
kerületi rendőrkapitány.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók
Béla út 96.) szerdán 9–17, csütörtökön
9–12 óráig tart nyitva. A Magyar Fórum
régebbi számai ingyen elvihetők.
Minden szerdán délelőtt 10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter
pszichoterapeuta lelkisegély-tanácsokat
ad, önvédelmi és jógaoktatást tart minden korosztálynak. Jelentkezés a 06/20/
512-9001-es mobiltelefonszámon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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

A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét
2009. január 1-jéig a Fehérvár MediVentura Gyógyszertár (Fehérvári út 12.)
látja el.

www.ujbuda.hu
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Rend, működőképesség és kiszámíthatóság

Újbuda lendülete nem törhet meg
Beszélgetés Molnár Gyula polgármesterrel

folytatás az első oldalról
Közösen meg tudnánk találni azokat,
amelyekben egyetértünk és amelyeket közös stratégiai célokká tehetnénk. Készen
állok arra, hogy a napi működésbe ezeket
– akár ellenzéki javaslatokat elfogadva –
beépítsem. Újbuda lakóinak hosszú távú
érdekei nem köthetők személyekhez, választási ciklusokhoz, a konkrét ügyekkel
kapcsolatos véleményeknek nem kellene
a szerint változniuk, hogy a döntéshozó éppen a patkó melyik oldalán ül. Én
nyitott vagyok, és nemcsak várom, de el
is fogadom mindenkivel a felelős együttműködést.


A 19 ellenzéki képviselő részéről voltak olyan
jelzések, amelyek bizakodásra adnak okot?

Az elmúlt fél évben nem tudtunk tartalmi
vitákat folytatni, sokkal inkább pozíciókról vitatkozunk. Ezt nem tekintem rendszerhibának, mert ez egy mesterségesen
előállított politikai szituáció. Nem ítélem
el és nem minősítem az egyes képviselők
magatartását, de úgy vélem, hogy a szavazategyenlőség nem hatalomtechnikai
kérdés, hanem egy új esély egy más típusú,
egyeztetésen és egyetértésen alapuló rendszerre.


Azt a szót elfogadja, hogy patthelyzet?

Kizárólag politikai-technikai értelemben.
Egy önkormányzati döntéshozó testület
munkája normális országokban nem a
politikai háborúskodásról szól, hanem
a közösség egészének érdekeit kifejező,
kompromisszumos megoldások megkereséséről. Most nálunk is felértékelődött a
városrész működésének, az Önkormányzat által fenntartott intézmény- és szolgáltatásrendszer biztosítása. Nekem az a
dolgom, hogy megkeressem azokat a megoldásokat, eszközöket, amelyek a testület
döntésképtelensége esetén is biztosítják
a rendszer folyamatos működését. Mert
mégiscsak egy 140 ezres városrészről, 2700
közalkalmazottról és családjukról, 93 intézményről, iskolákról, óvodákról, nyugdíjasházakról van szó. Ebből a helyzetből
sajnos az is következik, hogy a következő
időszakban komolyabb strukturális vagy
intézményi átalakulásra nincs esély.


Mi lehet a garancia arra, hogy biztosan ne álljon meg a kerület ?

Közlekedési hasonlattal élve: egy sodródó autóban nem ajánlatos a fékre lépni,
hanem meg kell próbálni kimanőverezni magunkat a kanyarból. Az országos
helyzet és a helyi politikai állapotok ismeretében azt gondolom, hogy most egyik
politikai oldalnak sem érdeke, hogy a mi
városunk előrehaladása megtorpanjon.
Újbuda kiemelkedően versenyképes volt
az elmúlt hat esztendőben, egy vonzó és
kedvelt befektetési terület, a fővárosi fejlesztések nagy része is ide esik. Ha az a
kép alakul ki rólunk, hogy nehézkes, bonyolult velünk tárgyalni, hogy nem lehet

pontosan kiszámítani a döntéseket, akkor
rövid távú politikai pozíciókat lehet talán
szerezni, de hosszú távon a kerület lakói
iszzák meg ennek a levét.
Fontos, hogy megértse mind a 38 képviselő, hogy csak egy bizonyos metszetben
versengünk egymással, még akkor is, ha
annak a könnyebb, aki bent van a hatalomban, és annak a nehezebb, aki a hatalom felé törekszik. Szélesebb értelemben
nem egymással, hanem a többi települési
önkormányzattal, kerülettel versenyzünk.
Nekem ezért az a dolgom, hogy távlatos
ügyek, a jövőnket meghatározó lehetőségeket képviseljem az Önkormányzat és a
közvélemény előtt is.


legyenek. Készülök egy szakmailag végiggondolt korlátozó, szigorító fejlesztési
koncepció elfogadtatására a kerületben,
amelyik korlátozza a befektetői profitot,
és sokkal inkább arányosítja a lehetőségekhez. Sok új iroda és lakás épül, és ezek
körül humán infrastruktúrára, iskolára,
óvodára , szolgáltatásokra is szükség van,
de az Önkormányzat nem tudja ezt a feladatot átvállalni. Komoly hozzájárulást
várnánk el az infrastruktúra kiépítéséhez
azoktól, akik ebben a kerületben fejlesz-

Milyen távlatos ügyekre gondol ?

Első helyen a közlekedés fejlesztésére, arra, hogy a metró megépülése milyen hatással lesz a kerületre. Határozottan kell
fellépnünk a metróvonal meghosszabbítása érdekében. Saját erőből elkészíttettünk
egy tanulmányt, amely ennek a szakmai
alternatíváit vizsgálja. Ezt több mint két
éve kértük a Fővárostól, merthogy ez az
ő dolga lenne, de most mi elkészíttettük.
Ez egy megvalósíthatósági tanulmány,
amely beárazza a lehetőségeket. Az 50–60
milliárd forintos többletköltség nem kevés, de várható hatásához mérve megérné. Olyan közlekedési fejlesztéseket kell
megvalósítani, amelyekkel a XI. kerületet
a mostani átmenő forgalom elkerüli, de
a céllal érkezők számára áttekinthető,
egyszerű. A BAH csomópontot és a Gellért teret tehermentesíteni kell. Az északi
híd Káposztásmegyernél megépült. Most
minden dél-budapesti polgármesternek
az a dolga, hogy hangosan és határozottan
„egy új híd délen” című programot hirdessen meg, és dolgozzon érte. Az tűnik logikusnak, hogy a következő híd a Galvani
útnál legyen, de sok érv szól amellett is,
hogy akár még ennél is délebbre, hiszen
a város sokkal gyorsabban fejlődött, mint
ahogy a várostervezők gondolták. Budapest nem engedheti meg, hogy újabb 15–
20 évet várjon egy hídra.


intézményeinket fejlesszük. Célunk, hogy
javítsuk intézményeink műszaki állapotát.
Egy felújított iskolában, jobban fizetett és
hatékonyabb pedagógusi hálózattal az oktatás is sokkal eredményesebb. Átfogó intézmény-felújítási programot szeretnénk,
ennek elemeként két és fél év alatt minden
iskolánk és óvodánk sportudvarát felújítjuk. Be kell fejezni a Fehérvári úti szakrendelő felújítását, és olyan háziorvosi hálózatot kell kialakítani, amelyik földrajzi
elhelyezkedésével és műszaki állapotával



Józan korlátok között lehet
egyéni érdekeket érvényesíteni,
de ez nem helyettesítheti a
stratégiai gondolkodást...

Elkezdődött a tervezés?

Ez meghaladja egy kerületi önkormányzat
lehetőségét. Ha ügyesen lobbizunk, akkor
2009-ben elkezdődhetne az előkészítés.
Egyébként mi, dél-budapesti polgármesterek már összeálltunk egyszer, és próbáltunk a Fővárosra nyomást gyakorolni,
mert nagyon sok fejlesztési övezet van, és
egy új híd felértékeli a területet.
Az elmúlt esztendőkben sajnos nem
mindig sikerült megtalálni a fejlesztői
szándék és a lakossági igények harmóniáját. A fejlesztő – a saját érdekei szerint –
háromszor akar keresni, olcsón vásárolni, és minél kisebb költséggel, minél
nagyobbat építeni. Nekünk Újbudán az
az érdekünk, hogy a környezetbe jobban
illeszkedő és a terület funkcióját, a lakók
érdekeit figyelembevevő beruházások

terület-felügyelői és a kerületőr rendszernek működnie kell. Azt szeretném, hogy
minden fűszálnak legyen felelőse, minden
kiemelt közterületünknek legyen gazdája.
Ha egy utcai lámpát kilőnek, és azt néhány napon belül nem javítják ki, ott valakit alatta leütnek, akkor kilövik a másik
lámpát is, és elköltözik, aki ott lakik. Az a
dolgunk, hogy amikor a lámpát kilövik,
mi másnap tudjunk róla, és azonnal javítsuk. Hangsúlyosan mondom ki a „rend”
szót. Nem csak közbiztonsági értelemben
tartom kívánatosnak és fontosnak. Rendezett, kiszámítható, tervezett munkát és
áttekinthető viszonyokat értek alatta. Ha
Újbuda polgára az Önkormányzattal vagy
a hivatalával találkozik, akkor világos, követhető és érthető működést és feltételeket
tapasztaljon, ha kilép az utcára, akkor a
közterületeken is tisztaság, biztonság és
rendezettség vegye körül.

teni akarnak. Olyan városfejlesztési döntéseket kell hoznunk, amelyek kevesebb
önkormányzati forrást igényelnek, ám
szigorú, de átlátható feltételeket szabnak a
közösség érdekében. Ezek alapján döntsenek a befektetők.


Az Önkormányzat intézményhálózatára jut
elegendő pénz?

Ha van többletforrásunk és van lehetőségünk a napi szintű működésen túli fejlesztésre, akkor az is a felelősségünk, hogy

megfelel a mai helyzetnek. Mindenkinek
– az újonnan épített lakások lakóinak is
– elérhető közelségben kell egészségügyi
alapellátást nyújtani. Folytatnánk a parkfelújításokat. A nyugdíjas korosztály számára egy újabb nyugdíjas pihenőhelyet is
építenénk, míg a metróépítés munkálatai
után a után a Bikás Parkot teljesen újjávarázsolnánk.


Hol tart az újbudai közterület-felügyelet?

A próbaidőn túl vagyunk, januártól a köz-

A jelenlegi kerületi politikai helyzet mégiscsak feszült. Nem az ebből adódó kihívást érzi
a legfontosabbnak?

Az elmúlt hat év után nem nekem kell bebizonyítanom, hogy vannak elképzeléseim, hogy tudom, mit akarok, és képes vagyok határozott, körültekintő döntésekre.
Nem lehet üres kommunikációs akciókra
tartós stratégiát építeni. Elfogadhatatlan,
hogy Újbuda 30 milliárdos költségvetését egyéni, képviselői érdekmorzsákból
rakjuk össze. Józan korlátok között lehet
egyéni érdekeket érvényesíteni, de ez nem
helyettesítheti a stratégiai gondolkodást,
azt hogy a kerület 140 ezer lakója számára
fontos ügyekben meg kell tudnunk állapodni. A képviselői esküben nincs olyan
mondat, hogy „a személyes politikai céljaimat fogom képviselni”, de olyan van,
hogy „...a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Budapest XI. Kerület
Újbuda javát szolgálom.”. A következő hónapokban ezzel kell szembenéznie Újbuda
38 önkormányzati képviselőjének.
Közösségi igeneket kell mondani, az
eddigi halvány igenek és halvány nemek
helyett. Ez most egy más, a korábbinál
nagyobb felelősség. Kisebbségben könynyű gondolkodás nélkül nemet, biztos
többségben pedig igent nyomni. Én polgármesterként nyitott vagyok arra, hogy a
lehető legrészletesebb egyeztetési folyamatokba is belemenjünk, hogy minden egyes
képviselő pontosan tudja, mire mond
igent vagy nemet. Az igazi, erős, szuverén
képviselő, ha kell tud igent is mondani. Az
lenne az igazi eredmény, ha itt, Újbudán
megmutatnánk, hogy a közösség, a városrész lakóinak érdekében tisztességel
fel tudjuk vállalni a döntések felelősségét,
becsületes képviselőként törekedve az értelmes együttműködésre.
Ne feledje senki, hogy a politika szó
eredeti jelentése: közélet, politizálni pedig:
a város ügyeivel foglalkozni.
Vincze–Székely
www.ujbuda.hu/0820_polgarmester_interju
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A fiataloknak át kell adnunk a stafétabotot

Sokan megőrizték az értékeket
Szesztai Attila, az MDF egykori kerületi elnöke a Nemzeti
Fórum Országos Gyűlése után
nyilatkozott múltról és jövőről
lapunknak.
– Érdekes érzéseim voltak vasárnap, amikor részt vettem ezen a
gyűlésen a Szent Imre Gimnáziumban. Valamikor fontos találkozóhelye volt ez az MDF-nek,
nagyszerű rendezvényekkel. A
legemlékezetesebb 1990-ben volt a
választások előtt, emlékszem, Kiss
Mária volt a háziasszony, aki ma
szintén Nemzeti Fórumos. Valéry
Giscard D’Estaing francia elnök és
Antall József volt a fő vendég. Rengeteg ember, reményteli légkör,
bizakodó hangulat volt ebben a
csodálatos díszteremben, aztán az
MDF megnyerte a választásokat.

hogy esetleg egy változás, egy
elnökváltás esetén az MDF ismét
be tudná tölteni eredeti hivatását.
Amennyiben erre sor kerül, biztos,
hogy itt a kerületben is százával
csatlakoznának az ezen értékeket
valló emberek. Amennyiben nem,
akkor a Nemzeti Fórum keretén
belül fogunk tovább részt venni a
közéletben, mert a legfontosabb az
ország sorsának végre egyenesbe
hozása, ennek letéteményese pedig
a jobboldali szövetség.

világ magyarsága területén végez
nélkülözhetetlen munkát, de a
szinte egész Közép-Európát behálózó kapcsolatrendszere is nagyon
fontos tőkéje a szövetségnek. Pontos volt és nagyon tetszett a szövetség egyes vezetőinek felszólalása,
mindannyian az egységet és az
ország megmentésére vonatkozó
közös szándékokat hangsúlyozták.
De azért a legnagyobb érdeklődéssel Orbán Viktor felszólalását vártuk, és megint tudott újat mondani

Mivel nagy szervezet volt, megviselték
helyi szinten is a korábbi belső viharok (MIÉP, MDNP). Gondolta-e, hogy a
Dávid–Schmuck Andor-féle csapás üt a
legnagyobbat?

Igen. 1996 és 2000 között voltam
a kerületi szervezet elnöke, ha jól
emlékszem, ötszáz fős volt, az ország legnagyobb szervezete. De
korábban is jelentős volt, adtunk
polgármestert, a kerületben mindig meghatározó volt a Magyar
Demokrata Fórum általában 12–
14 fős frakciója, szóval öröm volt
itt dolgozni. Sajnos elemezni kellene, hogy mi vezetett oda, hogy
ma már az MDF nem az eredeti
értékeket követi, törpepárt lett,
vagy ahogy Orbán Viktor ezen a
gyűlésen fogalmazott, botránypárt. Ki kell jelentenünk, hogy
ma már az eredeti MDF-es értékeket nem a Dávid Ibolya vezette
Magyar Demokrata Fórum ápolja
és tartalmazza, hanem a Nemzeti Fórum, amit 4–5 évvel ezelőtt
Lezsák Sándor és a jogtalanul
kizárt országgyűlési képviselők
alapítottak. Ennek a szervezetnek ma már körülbelül ezer tagja
van, szerves részét képezi a Fidesz
Magyar Polgári Szövetségnek, elsősorban az oktatás, a kultúra, a

Dömök Viktória

Akkor minden más volt, még az MDF is.

Szesztai Attila

amellett, hogy elemezte a jelenlegi
pénzügyi válság és az ország tragikus helyzetét. Programot vázolt,
felsorolta azokat a kiemelendő
alapelveket, amelyeket egy kormányváltás után a jobboldalnak
érdemes megvitatni, megfontolni
és érvényesíteni.
Visszatérve a mai MDF-re,
van egy képviselője a képviselőtestületben, frakció nincs, de ő
alpolgármester és elég szomorú,
hogy a baloldalt támogatja. És
van egy országgyűlési képviselője,
aki négyszer egyéniben, legutóbb
listán jutott be, ő is a baloldalt támogatja. Én nem adom fel teljesen
az MDF visszafordításának reményét, végül is sok ember megőrizte az eredeti értékeket, várja,

Azért nem beszéltem ezekről,
mert már olyan sok a csapás és
önsorsrontó politika, hogy szinte
szóra sem érdemes. A jövő felé kell
fordulni, mindenképpen jobboldali
egységre, szövetségre van szükség.
A múlton rágódni nem visz előre,
bár az elemzés mindig jó alap, hogy
ne kövessük el újra ugyanazokat a
hibákat. A jövőre nézve a fő problémát abban látom, hogyan lehetne a fiatalokat jobban bekapcsolni
a közéletbe, nemcsak a politikai,
hanem elsősorban a civil életbe,
hogyan lehetne őket abban segíteni, hogy ne csak a napi megélhetési
gondok – amit persze megértünk,
mert nagyon rossz helyzetben vannak – foglalkoztassák őket, hanem
igenis politizáljanak, beszéljenek a
saját terveikről, elképzeléseikről,
hiszen nekik kell majd átadnunk
a stafétabotot. Ők fogják ezt az
országot felvirágoztatni reményeink szerint, én itt látom a fő csapásirányt. Nagyon bízom abban,
hogy a most már mindenképpen
megvalósuló kormányváltás megnyitja a lehetőséget és biztosítja az
alapokat a fiatalok nagyobb aktivitásához és országformáló erejének
kihasználásához.
(szék)

Lépésről lépésre a vállalkozókért
A Patrióták a Gazdaságért és
a Közjóért Egyesület a helyi
vállalkozások érdekében
találkozót kezdeményezett
Újbuda Önkormányzatának
vezetőivel.
A megbeszélésről elmondható,
hogy mindkét fél felismerte a jobbítás szándékát és a közjó érdekeit
helyezte előtérbe. Az öttagú, vállalkozókat felsorakoztató csoport
örömmel vette a frakcióvezetők
jelenlétét is és a részükről megnyilvánuló javaslatokat.
A tárgyalásokon az alábbiakról született megegyezés:
 Az Önkormányzat a 2008–
2009-es közbeszerzések listáját
a jövőben nemcsak a Közbeszerzési Értesítőben, hanem az
Újbuda újságban és az Újbuda
honlapon is közzéteszi. Ezzel
lehetőség kínálkozik arra, hogy
a helyi vállalkozók többletinformációhoz jussanak, és időben
benyújthassák pályázataikat.
Addig is a pályázatok olvashatók
a www.patriotakegyesulete.hu
weboldalon.

 Az Önkormányzat átadta a ke-

rületi üres helyiségek listáját,
ami segíti az új vállalkozások
megnyitását. A helyiségpályázatoknál az Önkormányzat
lehetőség szerint figyelembe veszi, hogy a helyiségekben olyan
funkció valósuljon meg, ami a
közelben működő vállalkozóknak nem jelent indokolatlan
konkurenciát.
 Az Önkormányzat a vállalkozók részére kijelöl egy olyan személyt, aki a vállalkozók hivatali
ügyeit soron kívül intézi és segíti
a hatékonyságot.
A kijelölés után honlapunkon az
illető személy nevét és elérhetőségét közöljük. Felkérjük az Újbuda
újságot, hogy honlapján is jelentesse meg az ügyintéző elérhetőségét.
 Az Önkormányzat a napokban
átadja az elkészült városfejlesztési koncepciót, amire az érdeklődést tanúsító vállalkozók és
civilek észrevételeket tehetnek.
 Tekintettel arra, hogy a vállalkozók kerületi, szakmánkénti
elhelyezkedése nincs feltérképezve, fontos lenne egy olyan

kimutatás, ami pontos képet ad
a helyi vállalkozók számáról,
ezzel biztosítva egyes vállalkozói szolgáltatások bővítésének
lehetőségét. A vállalkozókról
szóló térkép, illetve kimutatás
elkészítésének lehetőségét a Polgármester úr megvizsgálja.
 Mód van olyan kezdeményezések támogatására, amelyek a helyi
vállalkozások körüli környezet
szebbé tételére vonatkoznak, ehhez azonban a vállalkozóknak
önerőt is szükséges biztosítani. Az
önerő megléte esetén az Önkormányzat kiegészítő támogatást
nyújt. A javasolt kezdeményezések eseti elbírálást igényelnek.
A felek megállapodtak abban is,
hogy a párbeszédet rendszeres
találkozók alkalmával továbbfolytatják. Cél a helyi vállalkozók és az
Önkormányzat közös együttműködése, érdekszövetség létrehozása, a lakosság jobb kiszolgálása és a
vállalkozások erősítése céljából.

Dr. Csizmadia László,
a Patrióták a Gazdaságért
és a Közjóért Egyesület elnöke

A tervek szerint a korábban rendszeres szociális segélyben részesültek kötelezően az állami foglalkoztatási szolgálattal tartják majd
a kapcsolatot, annak segítségével
pedig munkát végeznek, és ezért
a munkavégzésért – segély helyett
– munkabért kapnak.
A jelenlegi szociális segélyezetti
körben csak azok maradhatnak,
akik életkorukból, egészségi állapotukból, vagy sajátos egyéni élethelyzetükből következően nem tudnak
munkát vállalni. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium azt várja
az intézkedésektől, hogy annak hatására jelentősen lecsökken az aktív
korú segélyezettek száma, ezért
csökkenni fognak a társadalmi fe-

szültségek, valamint látványosan
kettéválik a szociális segélyesek és a
foglalkoztatáspolitikai eszközökkel
támogatottak tábora.
A közfoglalkoztatási formák a
jövőben egyszerűbbé válnak azáltal, hogy az önkormányzatok által
szervezett közhasznú foglalkoztatás megszűnik az új szabályozás
pedig a jelenlegi közcélú munka,
illetve közmunka szabályainak
alapulvételével történik majd. Az

önkormányzatok képviselői amellett, hogy alapvetően támogatták
az elképzelést azt nehezményezték, hogy a célok eléréséhez a közfoglalkoztatási lehetőségek jelentős bővítése szükséges, amelyhez
azonban költségvetési többletforrás nem áll rendelkezésre, továbbá úgy látták, hogy a jogszabály
feltételrendszereinek kialakítására
nem áll rendelkezésre elég idő.
B. L.

Dömök Viktória

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterében tartotta harmadik országos gyűlését a Lezsák Sándor vezette
Nemzeti Fórum. A találkozón a szövetségesek vezetői – Jakab István a MAGOSZ, Farkas Flórián a Lungo Drom, TúriKovács Béla a kisgazdapárt, Répássy Róbert a Fidesz-frakció, Ágh Péter a Fidelitas, Semjén Zsolt a Kereszténydemokrata
Néppárt nevében – szólalt fel. Képünkön Orbán Viktor, a Fidesz Polgári Szövetség elnöke beszél.

A rendszeres szociális segélyen
lévő, tartósan munkanélküliek
munkára ösztönzése a célja
a kormány „Út a munkához”
programjának. Molnár Gyula
köszöntőjét követően az
önkormányzati miniszter és a
szociális minisztérium államtitkárának részvételével zajlott
vitafórum a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által szervezett
konferencián, Újbudán.

Kettéválik a segélyezettek és a támogatottak tábora

Éjjeli őrjárat

Nagyobb hatáskört a felügyelőknek
Kupper András, a kerületi Fidesz
frakcióvezetője október 6-án, a
késő esti órákban a közterület-felügyelőkhöz csatlakozva bejárta a
kerület problémás részeit.
– Illegálisan elhelyezett szemetek, hajléktalanok tucatja, a forgalmat akadályozó, tilosban és zöld
területen parkoló autók, építkezések körüli káosz, és még sorolhatnám tovább, hogy mi minden teszi

csúffá közterületeinket. Hogy ez
változzon, nem kellene mást tenni, mint egy fővel csökkenteni az
alpolgármesterek számát, az így
felszabaduló költségvetési pénzből
körülbelül öt új közterület-felügyelőt lehetne alkalmazni – foglalta
össze Kupper a tapasztalatait.
Kupper parlamenti képviselőként a közeljövőben az Országgyűlésben törvénymódosító javas-

latot fog benyújtani annak érdekében, hogy a közterület-felügyelők
felléphessenek a nyilvános helyen
kábítószert fogyasztókkal szemben. Jogszabályok ugyanis jelenleg
lehetővé teszik, hogy az alkoholt
fogyasztókkal szemben a közterület-felügyelők intézkedhessenek,
ugyanezt viszont nem tehetik meg,
ha valakit drogozáson érnek.
R. Ré

FÉLIDŐBEN
Két év telt el ebből az önkormányzati ciklusból, és
további kettő van hátra. Ez az időpont lehetőséget
ad számunkra, hogy megnézzük, mit tettünk eddig,
és egy kicsit előretekintsünk, hogy mit szeretnénk
tenni, milyen lehetőségeink és milyen korlátaink
vannak ezek megvalósítására.

ÚJBUDA

Hol tartunk,
merre tovább?
Közéleti fórum és vitaestsorozat városrészünk
jelenéről és jövőjéről
Molnár Gyulával és
önkormányzati képviselőkkel

X. 28. GAZDAGRÉT
Gazdagréti Közösségi Ház, 17 órakor
Házigazda: Balázs György
XI. 5. ŐRMEZŐ
Őrmezei Közösségi Ház, 17 órakor
Házigazda: Jellinek János
XI. 6. ALBERTFALVA
Albertfalvi Közösségi Ház, 17 órakor
Házigazdák: Dr. Bács Márton, Görög András
XI. 12. KELENVÖLGY
Kelenvölgyi Közösségi Ház, 17.30 órakor
Házigazda: Simon Károly
XI. 13. KELENFÖLD
Budapesti Művelődési Központ
Etele út 55., 17 órakor
Házigazdák: Tóthné Vécsei Éva, Wieszt János,
Szabó Ferenc, Budai Miklós

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Király Csaba

Szociális segély helyett munkát
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Elindult az Európa Park projekt

Alapkérdések, nem csak a kerületi oktatásban

Árpád-kori skanzen Tóvárosban?

Újbudai szakmai fórum
az iskolaigazgatóknak

Dömök Viktória

A parkszervezők célja a területen feltárt
Árpád-kori emlékek kiállítása, a történelmi múlt felelevenítése. A Sportmax mellett kiépített mesterséges tó partját parkosítják, a magyarországi turisztikai régiók
és vállalkozások támogatásával idegenforgalmi központot alakítanak ki. A magyarországi látványosságokat megyei
stégekkel, installációkkal mutatják majd
be, a kulturális programok megtartására
színpadot építenek. A park megnyitását
jövő májusra tervezik.
Az Európa Park alapító ünnepségén
Fodor Vince alpolgármester örömét fejezte
ki, hogy a beruházó szándéka egy élhető
városrész létrehozása, ahol a lakhatáson
túl a testi-szellemi fejlődést is segítik.
Vavra András, MAC Kft. ügyvezetője
arról számolt be, hogy a közcélú fejlesztésekben egyre nagyobb szerep jut a magántőkének, és ebből a folyamatból cégük
sem marad ki. Már a lakóparki fejlesztés
első ütemében elkészült Tóváros teljes infrastrukturális fejlesztése, az üzletközpont
és a Sportmax. Vavra András elmondta,
amikor a Mi és Te Egyesület megkereste
őket ötleteivel, nagy örömmel fogadták,
és hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttek. A MAC Kft. 100 millió
forintot szán a tó körüli fejlesztésekre,
parkosításra, utcabútorok és szemetesek

Megalakult az Újbudai Igazgatók Munkaközössége az Újbudai Pedagógiai
Intézetben. A munkaközösség célja a
kerületi igazgatók szakmai támogatása, illetve az iskolavezetők közti kommunikáció hatékony előmozdítása.

A beruházás célja egy élhető városrész kialakítása

kihelyezésére, gyalogos és kerékpáros ösvények kiépítésére.
Szirbik István, a Mi és Te Egyesület elnöke, az Európa Park projektgazdája úgy véli,
a létrejövő történelmi, kulturális és szabadidőközpont páratlan helyszínévé válhat a
történelmi hagyományok megismerésének,
a magyarországi turisztikai vonzerő erősítésének, valamint a fenntarthatóság, a környezettudatos életmód és szemlélet bemutatásának. Az Európa Park városfejlesztési projekt részét képezi az Árpád-kori Kána falut
bemutató helytörténeti kiállítás és skanzen
létrehozása is, illetve ehhez kapcsolódóan
a Kána apátság emlékhely kialakítása a Panoráma-fennsíkon. A területen a Budapesti
Történeti Múzeum régészei végeztek feltárást Terei György vezetésével, aki elmondta,
220 ezer négyzetméteren 8000 objektumot
tártak fel, köztük egy templomot és 1100 sírt.

A kutatás húsz hónapig tartott (2003 és 2005
között) és 900 ládányi leletanyagot tártak
fel. A környék 7000 éve lakott terület, csak
a tatárjárás után néptelenedett el. Az utolsó
település, az Árpád-kori Kána falu nevét egy
1325-ös határleírásból ismerjük.
Az Európa Park jelképes alapkőletétele a templomrom körüli faültetéssel
történt. Az első csemetét Vavra András ültette el, példáját a többi meghívott vendég
is követte. A kereskedelmi központban dr.
Bodó Sándor, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója nyitotta meg a Kána falu kiállítást. Ez egyelőre ideiglenes helyen
látható, egy használaton kívüli üzlethelyiségben, a későbbiekben azt tervezik, hogy
az épület folyosóin nagyobb és részletesebb állandó tárlatot hoznak létre.
Rózsa Melinda
www.ujbuda.hu/0820_europa_park

Jamboree Chorzówban

Táborozás cserkész módra
Közel 300 magyar cserkész képviselte
hazánkat a lengyelországi Silesia 2008
elnevezésű Közép-Európai Cserkésztalálkozón. A kétévente megrendezésre
kerülő dzsemborin 32 cserkész képviselte Újbudát. A Chorzów városban eltöltött 10 napos táborozás élményeiről
kérdeztük a 433-as Szent Bernát Cserkészcsapat zászlósát, Techet Gábort és
egyik őrsvezetőjét, Sziráki Marcit.


Nemrég Angliában jártatok, hogy megünnepeljétek a cserkészmozgalom 100 éves
jubileumát. Hogyan kapcsolódik az idei
lengyelországi találkozó az előző évihez?

T. G.: Az olyan világdzsemborikat, mint
a londonit is, az olimpiákhoz hasonlóan
négyévente rendezik a világ bármely pontján. A 2008-as Silesia annak a közép-európai cserkészszövetségek által rendezett
dzsembori sorozatnak a része, amelyet
a Visegrádi Négyek országai szerveznek
kétévente egymás közt felváltva. A magyar cserkészek legutóbb 2001-ben látták
vendégül közép-európai cserkésztestvéreiket a Carpathia elnevezésű találkozón.
Hamarosan újból rajtunk a sor…


Minden cserkész részt vehet egy ilyen találkozón?

Sz. M.: Igen, bár egy válogatáson mindenkinek át kell esnie. Itt a jelentkezést követően
felmérik a cserkészek elméleti és gyakorlati
tudását. Fontos, hogy a jelentkező jól ismerje a cserkésztörténelmet, kiemelkedő általános műveltséggel rendelkezzen, és ismerjen
legalább egy idegen nyelvet. Előny az ének-,
illetve tánctudás, ugyanis a cserkészet egyik
legfontosabb szerepe a hagyományőrzés.
T. G.: Az éves cserkészmunka megkoronázása a nyári tábor. Mivel az efféle nemzetközi táborok jórészt a 14–18 éves korosztálynak szólnak, jómagam az IST (Nemzetközi Tábor Törzs) tagjaként a tábor
szervezésében tevékenykedtem, a média
munkacsoportban a tábori videókért és
fényképekért feleltem.


A cserkészek kapnak valamilyen központi
támogatást a külföldi táborozásokhoz?

T. G.: Elsősorban önerőből fedezzük az utazási és tábori költséget, de számítunk adományozóinkra is. A Magyar Cserkészet
kiemelkedően közhasznú civil szervezet,
ezért ha valaki adományoz, akkor magánszemély a támogatásként befizetett összeg
30 százalékával, céges támogató pedig még
nagyobb mértékben csökkentheti az éves
adóalapját. Jelentősebb adományozónk
Újbuda Önkormányzata, amely idén negyedmillió forinttal járult hozzá a kerületi
cserkészek lengyelországi táborozásához,

de fontos kiemelnünk a Szent Imre-plébániát, és számos céget, amelyek anyagilag
segítették a magyarok kiutazását.


Milyen programokkal vártak benneteket?

Sz. M.: A 10 napos tábort hat programblokkra tagolták, amelyeken a kb. 40 fős
rajokra osztott cserkészek vehettek részt.
(A Magyar Kontingens 200 résztvevőből
és 70 nemzetközi szervezőből, ill. vezetőből áll. A résztvevők 10 fős őrsei összesen
7 rajt alkottak régiók szerinti felállásban.)
Mi, a Hét Vezér Raj elsőként a „Fedezd
fel Sziléziát” programot céloztuk meg,
amelynek keretében ellátogattunk egy
Tarnowskie Góry-i szénbányába, ahol
némi „zuhanós” kaland után egy közeli
aquaparkban folytattuk felfedező utunkat.
A táborhoz közeli skanzen több száz éves
fatemplomában szinte minden nap látogathattunk magyar nyelvű szentmisét. A

„Törekedjetek arra,
hogy kicsit jobbnak
hagyjátok magatok
után ezt a világot, mint
ahogyan ti kaptátok!”
(Lord Baden-Powell)
legjobban a „Fedezd fel a cserkészetet és
alakítsd a jövőt” nevű programon ismerhettük meg a többi cserkészt. Itt a különböző szövetségek bemutatóit láthattuk,
majd ki is próbálhattuk, mint pl: cseh batikolást, lengyel táncot, logikai játékokat.
T. G.: A legérdekesebbnek a Cserkésznap

bizonyult, ahol a világ számtalan szegletéből összegyűlt fiatal egy csipetnyit hozzáadhatott a dzsembori zenei-kulturális
egyvelegéhez. Az újbudai Hét Vezér Raj a
hetes szám jegyében hét táncot mutatott
be hét percen keresztül. Ezzel a műsorszámmal mi lettünk a nap legjobbjai és felléphettünk a chorzówi utcai fesztiválon. A
nemzetközi közönség láthatott itt páros-,
szóló- és körtáncot, hallhatott moldvai és
kalotaszegi dallamokat, amelyeknek mégiscsak a Kárpát-medencében élő magyar
cserkészek örültek a legjobban.


Különböznek a magyar cserkészek szokásai
a többi nemzetéitől?

Sz. M.: Különös, hogy a külföldi cserkészek körében nincs akkora kultusza a tábortűznek és a hozzá kapcsolódó énekeknek, mint nálunk. Nem is tudnék elképzelni egy hazai cserkésztábort tábortűz
nélkül. Kint is a magyar kontingens kapta
feladatául az esti tábortűz és a kapcsolódó program összeállítását. (A programfelelős büszkén meséli): „Egygyufás” tűz
volt, és 2,5 m magas láng csapott fel belőle
később. A lengyel szervezők meg csak
ámultak, hogy benzin és papír nélkül sikerült belobbantani. Elmondható, hogy a
magyar cserkészek sokkal felkészültebben
érkeztek a dzsemborira, mint a többiek.
Ezt bizonyítja a lengyel szervezők külön
dicsérete a magyar kontingens felé.
T. G.: A felkészülés pedig folytatódik, hiszen 2010-ben a Concordia elnevezésű
közép-európai dzsembori várja a főként
európai, de a világból bárhonnan érkező
cserkészeket, immár Magyarországon.
Info: www.cserkesz.hu/silesia

Fazekas

A jelen lévő kerületi igazgatókat Gyurcsó
Gyuláné, az Újbudai Pedagógiai Intézet
vezetője köszöntötte. A munkaközösség öt
főből álló vezetőségének elnökéül Homolay
Károlyt, a Gárdonyi Géza Általános Iskola
igazgatóját választották. Az elnök kiemelte, a
munkaközösség elsődleges feladata az igazgatókollégák képviselete szakmai kérdésekben, valamint az oktatási bizottsági anyagok
megtárgyalása és az iskolák működőképességének előmozdítása. Homolay Károly
fontosnak tartotta a pedagógusok mindennapjait érintő kérdésekkel foglalkozni, mint
például a 23 fős átlagos osztálylétszám és
a 32 órás finanszírozás. Hamarosan talán
újból lehetőség nyílik arra is, hogy a korábban elvont 1%-os támogatást megkaphassák
az iskolák, a tanárok pedig – a köztisztviselőkhöz hasonlóan – ruhapénzhez jussanak.
Az öt főből álló vezetőség tagjai külön képviselik majd a közép- és gyakorlóiskolákat
érintő kérdéseket, illetve külön felelőse lesz
a sporthoz és iskolai mérésekhez kapcsolódó
feladatoknak.
Az önkormányzatot Bács Márton, az
oktatásért felelős alpolgármester képviselte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy

Újbuda Önkormányzata mint fenntartó
várja a megalakult testület támogatását és
a szakmai érvekkel alátámasztott véleményét. Az alpolgármester jelezte, hogy az
Önkormányzat minden segítséget igyekszik megadni a kerület iskoláinak a digitális táblák bevezetéséhez. Az alakuló gyűlés
végén a jelenlévők egybehangzóan elfogadták az Újbudai Igazgatói Munkaközösség Szervezeti és Működési Szabályzatát.
F.A.

Király Csaba

A Tóváros történelmi és turisztikai
szempontból is értékes környezettel
bír. A budai hegyek és a Kamaraerdő
által határolt területen található Panoráma-fennsík rejti az egykori Kána falu
és apátság romjait. Európa Park néven
környezetvédelmi és kulturális mintapark létrehozásába kezdett itt a Mi és
Te Egyesület a lakóparképítő MAC Kft.vel együttműködésben.

A munkaközösség elnöke Homolay Károly lett

Állati zenebona

Oviprogram a világnapon
Egy napra újbudai óvodások vették
birtokba az állatkertet: okosodtak,
versenyeztek, énekeltek. Az Állatok
Világnapján Fodor Vince alpolgármester látta vendégül a gyerekeket, akik a
gazdag program mellett apró ajándékokat is kaptak a házigazdáktól.
Több mint száz óvodás kirándult október
első péntekén a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. A program elsősorban a gyerekek
állatvilággal kapcsolatos ismereteit hivatott
gazdagítani, de ezt a kicsik – a rengeteg érdekes bemutatón és a játékos vetélkedőkön
keresztül – valódi szórakozásként éltek
meg. Szinte maguk az állatok is rácsodálkoztak a sok kis apróságra, akik igazi szeretettel és érdeklődéssel figyelték őket.
A Barlangteremben Huzella Péter
Állati zenebona című műsora mellett az
ovisok előzetes rajz- és kollázspályázatra
készült műveit is kiállították.
Az Állatok Világnapját 1931-ben
Olaszországban hívták életre, eredetileg
azért, hogy megállítsák a vadon élő állatok pusztulását. Később filozófiája – a
változó világhoz alkalmazkodva átalakult
–, és minden állat védelmét felvállalta. Ma
már egyre inkább a velünk élő állatok ke-

rülnek a középpontba. Eredeti időpontja
október 4-e, Assisi Szent Ferenc halálának
évfordulója. A rendalapító Szent Ferenc az
állatok védőszentje, aki a legenda szerint
nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá
teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Nem
véletlen, hogy gyakorta gyermekprogramok adják az események jelentős részét,
hiszen az állatok gyermeki szeretete és
tisztelete lehet garancia az élővilág pusztulásának megfékezésére.
B.A.

Komposztálj!
Újbuda Önkormányzata 2008 novemberétől házi komposztálási programot indít a kerületi lakók és intézmények
számára az FKF Zrt. és az OBI támogatásával, a HuMuSz
közreműködésével.
A programra jelentkező intézmények és társasházak
képviselői részére 2008. november 3-án 10.30 órától, a
családok részére 2008. november 3. 18 órától és 2008. november 5. 10 óra és 15 órától tájékoztató előadást tartunk
és az együttműködési megállapodás aláírása után kiosztjuk
a komposztkereteket.
www.komposztalj.hu

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal és a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Bartók Béla úti
és Budaörsi kirendeltsége meghívja Önt a

2008. november 6-án 10–15 óráig tartandó

ÁLLÁSBÖRZÉRE
az Újbuda Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalába (Bocskai út 39–41.)
A börzén nemcsak munkáltatókkal és állásajánlatokkal
találkozhat, hanem az alábbi szolgáltatásokkal is:
ÁFSZ honlap (munkaügyi szervezet) bemutatása:
állások, képzések, támogatások, önéletrajz-adatbázis, közig.
állások, európai uniós állásajánlatok, diplomás állásközvetítés,
munkavállalási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás,
karrier-tanácsadás, EURES-tanácsadás
Az állásajánlatok gyorsabb és pontosabb betöltése érdekében

HOZZON MAGÁVAL ÖNÉLETRAJZOT
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Czakó Éva emlékét őrzik a Bethlenben

Kedvenceink helyzete

Matekverseny, nem csak a legjobbaknak

Állati ügyek

Czakó Éva-matematikaversenyen. Ettől
kicsit tömegrendezvénynek tűnhet, de
mindenki egyénre
szabottan dolgozhat,
és az is célunk, hogy
mindenki meg tudja
oldani a feladatokat.
Nem csak a legkiváÉpp csak vége a tanításnak, amikor bekopogunk az igazgatói szobába. Bánáti
lóbbaknak szól ez a
István, az iskola igazgatója készséggel támegmérettetés, injékoztat a verseny részleteiről: – 1995-ben
kább olyan, mint egy
történt, hogy Czakó Éva, az iskola matemezei futóverseny.
Melyik koroszmatika-fizika szakos tanára – aki akkor
iga z gatóhe tálynak rendezik a
versenyt, tesszük
lyettes is volt Cseresznyés Zalán, Antal Zoltán és Ötvös Levente kitűnő tanulók
– egy októberi
fel a kérdést Bánáti
pénteki napon kat oldanak meg azok, akik emelt szintű Istvánnak, aki így válaszol: – Tizenkét
elköszönt tő- érettségire készülnek, mint a többiek. évfolyamos iskola vagyunk, és a legkiseblünk, és többé Azért is fontos ez a megmérettetés a diá- bektől a legnagyobbakig mindenki jelentmár nem jött. koknak, mert átlátják, milyen szinten áll- kezhetett, még az elsősöknek is találtunk
Tragikus hir- nak. Az értékelést mindenki megnézheti, ki feladatokat. Barátságos, családias hant e l e n s é g g e l az első három helyezettet díjazzuk. Nem gulatú iskola a miénk, ahol a szünetekben
hunyt el. Már kell nagy és értékes ajándékokra gondol- a kicsik együtt játszanak a nagyobbakkal.
13. éve min- ni, könyvjutalmat, csokoládét kapnak a Nagyon szerencsésnek tartom ezt a rendden október- tanulók, illetve szívesen fogadják és nagy szert, hiszen aki bekerül hozzánk hatéveben rá emlé- becsben tartják a névre szóló okleveleket sen, az jó eséllyel a gimnáziumi érettségit
is megszerzi nálunk.
kezünk ezzel is, amelyet az iskola rajztanára tervezett.
Bánáti István igazgató:
Az
idei
tanévtől
változást
hozott
az
isMire lesétálunk az igazgatói irodából,
a
matematiolyan ez, mint egy mezei
k a v e r s e n - kola életébe, hogy Újbuda Önkormányza- már megtelt az iskola aulája. Három fiúval
futóverseny
nyel, amelyen tának tavalyi döntése alapján a Keveháza elegyedünk szóba. Mint kiderül, a srácok
iskolánk tanulói vesznek részt. Bár már utcai iskola is a Bethlen tagintézménye hatodikosok. „Szóvivőjük” Cseresznyés
nem jár hozzánk olyan diák, aki még is- lett. Az igazgató örömmel fogadta, hogy Zalán, aki felnőtteket is megszégyenítő
merte volna Gyorgyovics Gáborné Czakó az ott tanuló diákok is bekapcsolódtak a komolysággal így fogalmaz: – Nekünk
Évát, mégis háromszázan jelentkeztek az versengésbe: – A Keveháza utcából is, de azért fontos ez a verseny, mert ha az ember
ötszázból. Elsősorban gondolkodtató, já- a már régebb óta tagiskolánkként műkö- akár humán-, akár reáltárgyakból jó, aktékos feladatokkal készültünk. Mindenki dő Kincskeresőből is további ötven-ötven kor azt ki is kell fejeznie. Mellette álló baaz életkorának megfelelő feladatsort kap, tanuló jelentkezett. Így a mieinkkel együtt rátja, Antal Zoltán a csúcstartó, a hármas
és a 11–12. évfolyamon más-más példá- mintegy négyszázan vesznek részt a legeredményesebb tagja, ami a Czakóversenyeket illeti, hiszen az elmúlt három
évben mindig ő lett az első az évfolyamában. A fiúk rendszeresen járnak más matekversenyekre is, Bolyaira, Gordiusra…
Hogy különben jó tanulók-e? A szemüveges Ötvös Levente csak mosolyog, a többiek is szerénykednek, pedig hamar kiderül,
mind kitűnő tanulók. Matematikatanáruk Orbánné Molnár Enikő.
Kicsit odébb, egy oszlop mellett álló piros pulcsis, szőke lányt kérdezünk,
miért jelentkezett erre a versenyre. Zellei
Tímea már végzős, így ez az utolsó Czakóversenye, de ahogy sokaknak, nem ez az
első, a korábbi években is visszatérő résztvevő volt. Mint érettségi előtt álló, Tímea
otthon is szokott pluszban gyakorolni: – A
jegyeim alapján nem feltétlenül látszik,
de a többiek szerint jó vagyok matekból.
Most arra számítok, hogy lesz geometria
és egyenletmegoldás és talán sorozatok is.
Mindenki az életkorának megfelelő feladatot kapott
Timi egyébként a képzőn szeretne tovább-

tanulni, ehhez matekból
az ábrázoló
geometriára
lesz szüksége.
Közben
elkezdődik a
verseny ünnepélyes megnyitója, először az iskola
kamarazenekara, a Beth- A végzős Zellei Tímeának
len consort ez volt az utolsó Czakó-verjátszi k két senye
vidám reneszánsz dallamot, majd az igazgató köszönti a diákokat, és röviden elmeséli a Czakó
Éva-matematikaversenyek történetét. A
technikai eligazítást az iskola egyik tanára, Hajnal István tartja, egyszersmind
biztatva is a nebulókat: – Ha valamit nehezebbnek érzel, azt se hagyd ki, csak próbáld megoldani.
A feladatok összeállításánál egyébként
szem előtt tartották, hogy legyen egy-egy
könnyű példa is, hogy mindenkinek lehessen sikerélménye. A tanulók ezután
megkeresik a termüket, ahol pogácsa, üdítő és persze a gondolkodást serkentő szőlőcukor várja őket. No és a feladatsorok…
Az eredményhirdetés november 11én, a Kerület Napján lesz.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és
Újreál Gimnáziumban hagyomány,
hogy minden évben megrendezik a
Czakó Éva-matematikaversenyt, az
iskola tanárnőjére emlékezve. A versenyt az idei tanévben is óriási érdeklődés övezte, több száz diák vállalta a
megmérettetést.

Rózsa Melinda

Ilyen feladatok voltak
Az ABC háromszög AB oldalára kifelé
egy félkört rajzoltunk. A BC oldal felezőpontja F. A BF és CF szakaszokra
ugyancsak félköröket rajzoltunk kifelé. Az AC oldal harmadolópontjai P
és Q. Az AP, PQ, QC szakaszokra kifelé
szintén félköröket rajzoltunk. Az egyes
oldalakon szereplő félkörök területeinek összegei egyenlők. Mekkorák a
háromszög szögei?

Fotók: Király Csaba

Egy műszaki áruházban egy televíziót leáraztak 74 000 Ft-ról 59 200 Ft-ra.
Egy másik üzletben egy hűtőszekrény
kerül ugyancsak 74 000 Ft-ba. Ennek
az üzletnek a tulajdonosa 20% kedvezményt ad a készülék árából.
a.) Melyik üzletben adnak nagyobb
engedményt?
b.) Az áruház az árleszállítást követően 20%-os áremelést végzett. Menynyibe kerül így egy televízió?
c.) Hány %-os árváltozást jelent ez
összességében a televízió esetében?

Rend és rendőrség

Öt új autót kaptak a XI. kerületi rendőrök

Visszasírják a
házmestereket

Gyorsabban, biztonságosabban

Vaszilov Eszter

Az új gépkocsik sokkal gazdaságosabbak

Fodor Vince alpolgármestert mint a terület illetékesét kérdeztük Újbuda Önkormányzatának állattartással kapcsolatos
tapasztalatairól:
– A kedvtelésből tartott állatok közül
természetesen a macskák, illetve a kutyák
vannak leginkább szem előtt, és sajnos néha ellentéteket is okoznak az állattartók,
valamint azok között, akiknek nincsen
kedvencük. Ezeknek az összetűzéseknek
az oka a kulturált állattartás hiányában, az
állattartási szabályok be nem tartásában
rejlik. Szerencsére a jogkövető tulajdonosok vannak többségben.


Most zajlik az ebösszeírás a kerületben.
Ezen belül a gazdák önkéntesen jelentik
be kutyáikat a megfelelő nyomtatványon.
Hogy halad a munka?

Sokan már teljesítették ez irányú kötelezettségüket, de a kerületben élő mintegy nyolcezer kutya gazdájának jó része még nem adta
le adatait a kijelölt gyűjtőhelyekre. Ezúton
is kérünk mindenkit, aki eddig nem tette,
mindannyiunk érdekében juttassa vissza a
korábban a postaládákba helyezett kérdőíveket (postai úton, faxon, e-mailben, kihelyezett gyűjtőládákban) az önkormányzathoz.


Várhatók-e a közeljövőben olyan változások, melyek a kerületi állattartókat érintik?

A kutyák egyedi azonosítása elengedhetetlenné vált, hiszen egy magányosan kóborló
eb által elkövetett támadás esetén beazonosítható a tulajdonos, illetve az, hogy az állat
rendelkezik-e a megfelelő védőoltásokkal.
Ennek rendszerét Újbuda Önkormányzata
civil szervezetekkel, állatorvosokkal közösen a közeljövőben dolgozza ki.
Ezenkívül lehetőségként felmerült a kutyatartók és nem kutyások közötti kapcsolatot kialakító beszélgetések, találkozók szervezése, ahol szakavatott, országos ebtenyésztő szervezet által delegált előadók segítenek a
konfliktusmentes együttélés elősegítésében.
Amennyiben a kutyatartással, illetve a várható változásokkal kapcsolatban
kérdése van, keresse munkatársaimat a
kutyatartas@ujbuda.hu e-mailcímen, vagy
levélben: Újbuda Önkormányzata Alpolgármesteri Titkárság 1113 Bp., Zsombolyai utca
5. A levélre kérjük, írják rá, „Kutyatartás”.
K. A.

Levél a postának
Valaha tisztelt Magyar Posta úrnak, Budapest

gépkocsival támogatta az újbudai rendőrkapitányságot. Erre azért is volt szükség,
mert az eddig használt 18 autó olyan sok
kilométert futott és olyan magas óraszámban használták őket, hogy az elmúlt
időszakban jelentősen leamortizálódtak.
A régi járművekben már a rendőrök biztonsága is veszélyeztetve volt, a szervizelés
pedig rengeteg többletkiadást jelentett a
kapitányságnak.
Az új autók sokkal gazdaságosabbak,
négyet a bűnügyi szolgálat kollégái fognak
használni nyomozói munkára és ügyintézésre, egy kocsival pedig a kerületben dolgozó akciócsoportok fognak dolgozni.

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0820autoatadas

Dömök Viktória

A Baranyai utcai iskolában tartották
Rétvári Bence országgyűlési képviselő
legutóbbi lakossági fórumát, melynek
meghívott vendége ezúttal Balázs Norbert
kerületi rendőrkapitány volt. A kerületi
rendőrség helyzetéről, a személyi állományban jelentkező gondokról, a kerületben előforduló legtipikusabb bűncselekményekről szóló beszámolót az igen aktív
közönség kérdései követték.
Tanulságos példákat hallhattunk az
idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények témakörében, melyeknek oka legtöbbször az óvatosság hiánya. Visszasírták a házmestereket, akik nagyobb biztonságot nyújtottak a lakóknak, mint a jelenlegi közös
képviselők. Többen panaszkodtak csendháborításra, megismerhettük a „kamaraerdei krimi” néhány részletét. Szóba kerültek
a közlekedési gondok, „nyugdíjasfuttató”
gyalogátkelők, a térfigyelő-rendszerek
működése, a hajléktalanok tarthatatlan
helyzete. A rendőrség munkáját elismerő,
dicsérő szavak is elhangzottak. Egy biztos, a
rendőrség csak akkor tud segíteni, ha azonnal értesítjük őket. Jó példa erre a graffiti.
Ennek az új „művészeti ágnak” a művelőit
azért nem lehet tetten érni, mert senki nem
hívja ki a rendőrséget, pedig néha többen is
felháborodva végignézik a „műalkotások”
születését.
A két órán át tartó beszélgetés nemcsak a hallgatóságnak volt tanulságos, hanem a kérdésekre válaszoló képviselőnek
és a kapitánynak is. Az ő hatékonyabb
munkájukat is segítik az emberek észrevételei, hiszen néma gyereknek anyja se érti
a szavát. Köszönet a megjelenteknek az
együttműködésért.

A rendőrségi állomány munkáját évek
óta kétféle támogatással segíti az Önkormányzat. A kerületben dolgozó járőröket
egyfelől jutalmakkal ösztönzik, a vidéki
rendőröket pedig a lakáshoz jutásban segítik. A másik támogatási forma eszközalapú, amellyel a rendőrök a munkájuk
hatékonyságát növelhetik. Ez a számítógépes, kommunikációs eszközökre és a gépjárművek cseréjére vonatkozik.
Az önkormányzatokra az utóbbi időben egyre nagyobb teher hárul, mert a
rendőrség a saját pénzéből képtelen fenntartani és pótolni ezeket az eszközöket.
Épp ezért a Polgármesteri Hivatal a XI.
kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
segítségével öt használt, de jó állapotú

Október elején az Állatok Világnapja
kapcsán megemlékeztünk házi- és
vadon élő kedvenceinkről egyaránt. A
jeles nap elmúltával sem feledkezhetünk meg róluk, hiszen az állattartás,
-gondozás egész évben feladatokat
ró a gazdikra. Igaz, ezekért kárpótol a
megelégedett jószág.

T. Cím!
Egy Önökre tartozó történetet írok meg,
ajánlva, elsőbbséggel.
– Adja már föl ezt a levelet, lelkem –
állított meg Gizi néni, a szomszéd, akihez
kölcsönös segítségnyújtási egyezmény köt
–, sehol sem találok egy levélszekrényt.
Elvállaltam, mi sem egyszerűbb, gondoltam. Mentem előbb a közeli Szirtes
utcai élelmiszerbolt előtti levélgyűjtőhöz,
de csak hűlt nyomát találtam, még a helye is föl volt aszfaltozva. A legközelebbi
piros láda a Kelenhegyi út és Somlói út
fordulójában volt valaha, de leszerelték.
A Villányi úton a Karolina útnál az egész
postahivatalt megszüntették, akárcsak
a Gellért melletti Kemenes utcait. Na,
majd a Körtéren – álmodoztam, mert a jó
öreg postaláda onnét is eltűnt. És a Bródy
Sándor utcai, a Rádióval szembeni levélszekrényt is elvitte – most már nem tudok
mást gondolni – az ördög.
Tudom a szabályt meg az újságírói
illemet: fölhívtam a vezérigazgatóságon
a Posta szóvivőjét. T. úr udvariasan elsorolta, hogy a postatörvény szerint 1 km-es
körzeten belül kell a levélszekrényeket elhelyezni. Hogy ez a mi esetünkben még 3
km-en belül sem igaz, arra azt a választ
kaptam, hogy a levélforgalom igencsak
megcsappant, a régi sűrűséget már nem
gazdaságos fenntartani. Különben is, már
mindenki e-mailezik meg SMS-en ír. A
konkrét esetben pedig a kerületi postahivatal illetékes.
Elmentem hát D. úrhoz, Vásárhelyi
Pál utcai hivatalába. Ő még készségesebb
volt, még jegyzőkönyvet is fölvett. Előadtam, hogy Gizi néninek, aki majdnem a
Citadellánál lakik, fájós lábú, rosszul is

lát, milyen nehezére esne még a körtérig is
elvánszorognia a kis levelével, de még oda
is hiába menne. – A körtértől már csak egy
ugrás a Fehérvári úti posta – vigasztalt
vendéglátóm. – Lehet, az ifjaknak – érveltem –, de a szépkorúaknak, akiknek síneken, zebrákon, eltereléseken, metróépítésen
kéne átugrálniuk, sok ez a több száz méter.
És Gizi néni, meg a korosztálya már nem
tanul meg SMS-ezni, e-mailezni, nincs is
mobilja meg számítógépe, lekörmöli a maga pár levélkéjét, és küldené, ahogy 70 éve
megszokta, de nem tudja. – Vizsgálatokat,
felméréseket végeztünk – győzködött a hivatalnok –, van olyan levélgyűjtőnk, amelyikbe csak heti 2–3 küldeményt dobnak.
És van olyan is, amit felgyújtanak. Mindezt nem győzi a Posta.
Nos, akkor hát Gizi néninek meg több
tízezer nehezen mozgó Újbudainak kell
győznie az újfajta megpróbáltatást. Vagy
emeljék fel még 1 forinttal a levélbélyeg
árát, és a többletbevételből ne új ládákat
rendeljenek, hanem állítsák vissza a múlt
századi régieket.
Várom a Posta válaszát, aztán újra
írok. E-mailen.
Kaposy Miklós

Utóirat
Lapzárta előtt kaptam meg a Posta ügyfélszolgálati irodájától Tóth Katalin csoportvezető levelét, melyben arról tudósít, hogy reklamációm nyomán a Szirtes
utcai levélszekrényt a közeljövőben,
a körtérit a metróépítkezés befejezése
után visszahelyezik. Köszönet a gyors,
korrekt válaszért és az ígéretért.
K.M.
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Széles Gábor a Budai Klubban

Megújult az Arany Dániel tér

Az ország belső tartalékaira építünk

R. M.

Dömök Viktória

www.ujbuda.hu/0820_budai_klub

A hosszú évekig elhanyagolt albertfalvai közteret csak egy romos homokozó, kopár föld és
néhány kiszáradt növény jellemezte. Bács Márton alpolgármester elmondta, most végre sikerült
elkülöníteni a költségvetésből a megfelelő összeget az Arany Dániel tér felújítására, így a terület
minden szempontból megújult. Növényeket telepítettek, füvesítettek, és új padokat helyeztek
el, hogy az arra járók megpihenhessenek egy kicsit a mindennapi rohanás közben. A növényzet
telepítése még teljesen friss, így a tér igazi szépségét a következő tavasszal nyeri majd el.

Széles Gábor: A munkahelyteremtést nem a multiktól kell várni, ez hazai feladat

Vissza a természetnek!

Felszámolják a szeméttelepeket
Ha egy terület nincs bekerítve és a
gyalogos, autós forgalomtól távol esik,
előbb-utóbb szemétlerakattá válik.
Rosszabb esetben az ilyen helyeken
megjelennek az engedély nélkül felhúzott tákolmányok, ahol hajléktalan
családok vernek tanyát. Újbudán
elkezdődött egy akciósorozat a beépítetlen részek és természetvédelmi
területek megtisztítására.

Dömök Viktória

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázata majdnem negyedmilliárd
forintot fordít az illegális szeméttelepek
megszüntetésére. Ez a pénz a 2006. évi sze-

mélyi jövedelemadók erre a célra felajánlott egy százalékából gyűlt össze. Újbuda
a maximális ötmillió forintot nyerte meg,
amelyhez saját forrásaiból további 1,25 millió forintot tett hozzá. A 222 pályázó közül
egyébként nyolc önkormányzat nyerte el a
maximális összeget, így Újbuda is.
Az elsőként felszámolt szeméttelep
környezetvédelmi területen található, a keserűvíztelep külső védőterülete. A továbbiakban a belső védőterületi részen lévő
szemétlerakókat is megszüntetik. Az akció
során összesen tíz helyszínen dolgoznak
a szakemberek: Bod Péter utca vége (természetvédelmi terület széle), Budaörsi

Konténerekbe rakják a lakossági hulladékot

A baba ideális tápláléka

VÉDŐNŐ

Ki és hogyan kaphat anyatejet?
A gyermeknek joga van a fejlődését
legjobban biztosító étrendhez, de mi
történik akkor, ha az édesanyának
valamilyen okból nem termelődik teje
saját gyermeke táplálásához?
Ilyen esetekben nyújtják önzetlen segítségüket a tejfelesleggel rendelkező anyukák.
A tejadó anyukák kivizsgáláson esnek át,
minden leadott üveg tejük mikrobiológiailag bevizsgált és pasztőrözött.
A legbiztonságosabban ellenőrzött
formában az Anyatejgyűjtő Állomáson
keresztül adható más anya teje a gyermeknek. A 47/1997 NM rendelet értelmében
térítésmentesen, receptre felírható a női tej
– más anya teje – a következő esetekben:
– Koraszülött, kissúlyú újszülött, súlyos
táplálkozási allergiás vagy felszívódási zavarban szenvedő, hasműtéttel járó fejlődési
rendellenességben szenvedő csecsemőnek,
ha az édesanyja nem tudja maga táplálni.
– Ha az anya nem alkalmas a szoptatásra, például fizikailag nincs tejmirigye,
bizonyos betegségben szenved, mérgezése
van, vagy olyan gyógyszert szed, amely
veszélyezteti babája egészségét.

– Ha az anya lemondott gyermekéről, például örökbefogadás esetén.
Kórházban ápolt csecsemő részére a
kórház rendelhet tejet, az otthonlévő babának a gyermekgyógyász szakorvos írhatja
fel vényre, maximum 8 hónapos korig. Kerületünkben jóval nagyobb lenne az igény,
de jelenleg csak 3 tejadó anya van, ugyanakkor 7 csecsemő szorul más anya tejére.
A környező kerületek segítenek, de sajnos
így sem garantált, hogy biztosítani tudjuk
a teljes napi mennyiséget.
A gyermekgyógyász szakorvos havonta új receptre írja fel az anyatejet,
ezt kell eljuttatni a kerületi Anyatejelosztó Állomásra. Itt a vezető a központi
Anyatejgyűtjő Állomástól rendeli meg az
anyatejet. Kerületünkben hetente kétszer
történik a tej kiadása: 1113 Kökörcsin u.
5. Tel.: 209-1330, kedden és csütörtökön
14–16 óra között.
Ha Ön anyatejet szeretne leadni,
vagy igényelni kisbabája részére, vagy
kérdéseire nem tudja a választ, keresse
fel védőnőjét.
Voczelkáné Horváth Tünde területi védőnő,
Gyógyír XI. Védőnői Szolgálat

út–Homonna utca, Süveg utca zsákutca
vége, Szurdok utca, Rupphegyi út Kányakapu utcáig, Dobogó út–Határ árok, Hoszszúréti út mellett, Madárhegyi lakópark
alatt, Hosszúréti út Budaörsi út felé, Örsöd
dűlő–Repülő út sarok, Karéjos utca vége,
zsákutca, 70-es út, Kakukkhegyi út.
A helyszíneken konténerekbe rakják a
zömében lakossági hulladékot, amelyben a
WC-csészéktől a kimustrált háztartási gépekig minden előfordul. A bokros területeket kitakarítják, a szétszórt szemetet összegyűjtik, a hajléktalan szállásokat felszámolják, a szétszóródott gallyakat összehordják,
és elvégzik a szükségszerű bozótirtást is.
Újbudán egyébként a szabálytalan szemetelés ellen nem ez az egyetlen intézkedés,
hiszen például a szelektív hulladékgyűjtőkből 2003-ban még csak három volt a kerületben, tavaly már 29 helyen lehetett válogatva
kidobni a hulladékot. Idén újabb 19-cel bővül a szelektív szigetek mennyisége. A FKF
Zrt. menetrendszerinti lomtalanítási akcióin
kívül Újbudán létrehozták a Bánk bán utcai
Hulladékudvárat, és egyéb szemétszedési
akciókat szerveznek. Ott, ahol kerti hulladék keletkezik, avargyűjtő zsákokat kapnak
a lakók, és a teli zsákokat ingyen elszállítják.
Szintén ingyenesek a komposztáló edények.
Korábban a kutyapiszok gyűjtésére 86 ládát
helyeztek el a kerületben. A most indult akció után a felszámolt szeméttelepek helyszínét a kerületi közterület-felügyelet folyamatosan ellenőrzi, és aki továbbra is idehordja a
szemetet, azt megbüntetik.
B. A.
www.ujbuda.hu/0820illegalis_szemetlerakok

„Kanizsai Gőzös” Alapítvány
A Nyitnikék Óvodába (Kanizsai utca
17–25.) járó gyermekeket támogató
„Kanizsai Gőzös” Alapítvány számlájára 2007-ben a személyi jövedelem
1%-ról való rendelkezésből összegyűlt összeg: 773 000 Ft. Az összeget udvari játékokra költöttük: HOR
Zrt. 5 db mobilmászóka (műanyag):
388 927 Ft, ALMUS-PATER ROTICOM (mobilmászóka): 384 073 Ft.
Adományaikat köszönjük.
„Kanizsai Gőzös” Alapítvány kuratóriuma

Pajkos Óvodásokért
Alapítvány
A Pajkos Óvodásokért Alapítvány (1119
Bp., Pajkos u. 35.) számlájára 2007-ben
a Személyi jövedelem 1%-ról való rendelkezésből összegyűlt összeg: 746 063
Ft. Az összeg a Pajkos óvodások részére
fejlesztő játékokra és gyermekbútorokra lett fordítva. A Pajkos Óvodásokért
Alapítvány köszönetét fejezi ki támogatóinak, akik segítséget nyújtottak tevékenységének ellátásához!
Csályiné Schön Mária kuratóriumi elnök

Őszi Kertészeti Napok

Dömök Viktória

A rendezvény előtt váltottunk pár szót
Széles Gáborral, aki elmondta, ez a programcsomag alapjaiban tér el a korábbi
gazdasági programoktól, ugyanis nem a
külső tőke bevonására, hanem az ország
belső tartalékaira – vízkészletre, földgázra, geotermikus energiára – épít. Ha ezek
kiaknázására állunk rá, kevésbé fogunk
függni a nemzetközi pénzügyi helyzettől,
állítja a nagyvállalkozó. Széles úgy látja,
az utóbbi napok-hetek világgazdasági
eseményeinek hazai gazdaságra gyakorolt
hatásai is az ő álláspontjukat igazolják.
Egymillió új munkahely Magyarországon, ez a legfontosabb eleme a Fidesz gazdasági programcsomagjának. A vállalkozó
kérdésünkre elmondta, hogy ha fél éven belül a Fidesz kerülne kormányra, akkor hatnyolc éven belül megvalósítható lenne az
egymillió új munkahely. Széles leszögezte:
nem a multiktól kell várni a munkahelyteremtést, hanem ez hazai feladat kell legyen,
hiszen így a velejáró költségek is nagyságrendekkel alacsonyabbak. Számszerűsítve,
ha a nemzetközi nagyvállalatokra alapo-

A telt házas közéleti esten Siklósi Beatrix, a
Magyar Média Iskola igazgatója beszélgetett jó két óra hosszan Széles Gáborral.
A rendezvény első részében az előadó
az új gazdasági programcsomag egyes részeit elemezte, míg a második órában saját
médiabirodalmáról, az Echo tévéről és a
Magyar Hírlapról beszélt.

zunk, akkor egy munkahely létrehozásának költsége több millió forint, míg ha
saját erőből fejlesztünk, és elsősorban nem
a városokban, hanem vidéken, akkor ez
az összeg körülbelül 300 ezer forint. Széles
hozzátette, nem is az a lényeg, hogy hány
éven belül sikerül mindez, hanem az, hogy
kezdjük el végre, mert ha nem történik változás, akkor nem hogy új munkahelyek
nem lesznek, de egyre több fog megszűnni.

Dömök Viktória

Egymillió új munkahely hat-nyolc
éven belül – ez a terv, ha a Fidesz kerül
hatalomra. A jobboldal gazdasági
programjának egyik kidolgozója Széles Gábor nagyvállalkozó, médiacsoport-tulajdonos, aki az újbudai Fidesz
vendége volt a párt Budai Klubjában.

A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusán, a volt Kertészeti Egyetemen rendezték meg az
Őszi Kertészeti Napokat. Ingyenes növényvédelmi szaktanácsadás, bonszáj- és gombakiállítás,
virágkötészeti bemutató várta az érdeklődőket, valamint ez az esemény adott otthont a XIII.
Országos Ifjúsági Őszi Kegyeleti Virágkötészeti Versenynek is. Az idelátogatóknak az idő is kedvezett, szikrázó napsütésben gyönyörködhettek a növényekben.

ŐSZI TAKARÍTÁS, AVARGYŰJTÉS
Tisztelt Újbudai Polgárok!

Az Önkormányzat immár hagyományosan, még a tél beállta előtt, Őszi nagytakarítási akciót szervez a kerület közterületeinek, parkjainak kitakarítására. Ismét
alaposan kitakarítjuk a kerületet, lakókörnyezetünket, melyhez a korábbi évekhez
hasonlóan számítok az Önök aktív részvételére és támogatására.
Kérem Önöket, hogy személyes közreműködésükkel támogassák a kerület
őszi lombtalanítási akcióját, hogy ezt az évet is tiszta, kulturált környezetben
búcsúztathassuk. Javaslom, hogy a házaik előtti előkerteket, járdákat tisztítsák
meg a levelektől, az elszáradt gallyaktól, ezekhez a munkákhoz az Önkormányzat
ingyenesen igényelhető műanyag zsákokat biztosít az Önök számára a
zöldhulladék összegyűjtéséhez és elszállításához.
A műanyag zsákok átvehetők az Újbuda Prizma XI. Kht. telephelyén (XI. kerület Hamzsabégi út 60. Hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–13 óráig). A
zöldhulladékkal megtelt zsákokat kérjük, hogy a kukák mellé elhelyezni szíveskedjenek, melyet az FKF Zrt. elszállít.
Az őszi lombtalanítási akció keretében az alábbi helyszíneken az Újbuda
Prizma XI. Kht. munkatársai is részt vesznek a közterületek megtisztításában:

Tisztelt Újbudai Polgárok!
Kérem Önöket, használják ki a lehetőségeket, hogy mindannyian tisztább, egészségesebb környezetben élhessünk! Köszönöm együttműködésüket!

A XI. ke
az Újbu rületi Önkorm
közrem da Prizma XI. ányzat
nagyta űködésével ő Kht.
karítási
s
akciót s zi
zervez.

Molnár Gyula
polgármester

2008. november 10–26.
 Lágymányosi lakótelep
november 10–11-éig
 Gazdagréti lakótelep
november 12–14-éig
 Őrmezei lakótelep
november 17–18-áig
 Albertfalvi és Kelenföldi ltp.
november 19–26-áig
VESZÉLYES HULLADÉK
ÉS ELEKTRONIKAI
HULLADÉK GYŰJTÉS:
2008. november 22-én
8–12 óráig
Gazdagrét
(Rétköz utca–Torbágy
utca sarok)
Őrmező
(Cirmos utcai parkoló)
Kelenföld
(Vahot utcai parkoló)
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Következetes
városfejlesztési
terv szerint
születik újjá
ez a környék.
Lakos Imre, alpolgármester

Tóth Kriszta

Néhány évtizeddel ezelőtt a Kosztolányi Dezső tér a távolsági buszpályaudvarral volt egyenlő, de legalábbis ez
volt a felszínes ismertség alapja. Pár év
magány után mostanában egyre több
jel arra utal, hogy nemsokára kiteljesedik Újbuda belvárosának egyik
jellegzetes szelete. Kultúrát teremtett
a Tranzit, újjászületett a Hamzsabégi
park, és a tervek szerint új játszóteret
is kap a környék.

Városfejlesztés parkokkal

A Bartók Béla és a Hamzsabégi út között
épülő Mandarin Kert lakópark építkezése már túl van a nehezén, azaz a környék
lakói már átvészelték az építkezéssel járó
nehézségek oroszlánrészét. Noha a befejezésig még nagyjából fél év van hátra, jó hír,
hogy Újbuda Önkormányzata megállapodott az építtetővel, hogy a beruházáshoz
kapcsolódva húszmillió forint ráfordítással egy játszótér is épüljön a Hamzsabégi
út felőli részen. Az odavezető sétány melletti sportpályára nemrég új kapu került,
és ide ráadásul bicikliúton is könnyen el
lehet jutni.

Gasztrotér: a Tranzit

Zih Zsolt

Reneszánszát éli a kávéházi élet: régi és új
helyek adnak teret együttléthez, beszélgetésekhez, kulturális programokhoz.

Megújult a sportpálya, épül a Mandarin Kert

Szeptemberben átadták a Hamzsabégi parkot

park, hamarosan befejeződik a lakópark
építése, aztán következhet a játszótér. Ez
a környék valódi gyöngyszem, pihenőhely
a város közepén. Alig van ilyen Budapesten, ahol nem terpeszkednek el parkolók
a házak között, ahol gyerekek, biciklisek,
idősek minden veszély nélkül élvezhetik,
birtokba vehetik a gondozott természeti
környezetet. Ha a Károli Gáspár teret sikerül a Fővárosi Önkormányzattól átvenni,
akkor abba az irányba is folytatódhat a terület újjászületése.

A Tranzit négy évvel ezelőtt a kávéházi
tradícióra építve nyílt meg, megőrizve és
új élettel töltve meg egy hatvanas években épült távolsági buszpályaudvart. Két
épület, a közöttük átívelő perontető és
a cikcakkos beállók adták az alapot. Az
üvegfalak, repülő tetők, a homlokzaton
megjelenő, mintában rakott téglaburkolat
és a belső, színes mozaikos falak, az öntött
műkő padló – a kor jellegzetes építészeti
eszköztárának darabjai – évekig elhagyatottan idézték a múltat.
A Kosztolányi Dezső tér egyik szegletében járunk, ahol magas lakóházak gyűrűjében lett a zajos közlekedési csomópontból csendes kis sziget. Nagy átépítés
nélkül, minimál költségvetésből, hatalmas
elszántsággal kezdett hozzá Egri Orsolya, a
kulturális kávéház háziasszonya az átalakításhoz. Alapgondolata az volt, hogy az
épületet mint a kulturális örökség amúgy
nem védett részét, amennyire csak lehet,
eredeti állapotában megtartsa, és képzőművészeti, irodalmi és kamarai színpadi
programokra alkalmas helyet hozzon létre. Kávéházi körítéssel.
A megüresedett várócsarnok szürke
padlózatát barátságos, meleg színekkel
öltöztette fel, és egyszerű, kényelmes kanapékkal, kicsiny asztalokkal osztotta
meghitt beszélgetésekre inspiráló terekre.
Mivel beépített bútorok a kávéházi pulton
kívül nincsenek, egy-egy programhoz

Pihenőpark
a Hamzsabégi útnál
Az ősz napsütéses heteit már készen fogadta a Hamzsabégi park, ahol térkő, gyöngykavics és tetszetős kerti padok költöztek az
üres területre. Szeptember végére minden
munkával elkészült a közbeszerzési eljárással kiválasztott Pannon Park Kft.
A több mint 3500 négyzetméteres
parkot éjszakánként kerítés védi, napközben pedig négy kapun át lehet bemenni.
A terület közel egynegyedére növényeket telepítettek, cserjéket és évelőket.
Fejlődésüket automata öntözőrendszer
biztosítja. Ezek mellett kilenc kerti pad
és öt kerti szék díszíti a parkot, ahonnan
nem hiányoznak az új és tiszta hulladékgyűjtők sem. A beruházás 28 millió
forintból valósult meg.

igazodva a tér könnyedén átrendezhető.
Maradtak a színes kerámiamozaik falak,
a csempedarabokból kirakott kétlovas
hintócska, akárcsak az eredeti feliratok a
falakon. A belmagasság és a világítás öszszehangolásával meghitt félhomály és a
kiállításokhoz szükséges profi megvilágítás is létrehozható.
A forgalmi irodából internetszoba lett,
a nyitott peron pedig tavasztól őszig kávéházi terasz. Asztalok és kanapék mellett
függőágyakban lehet megpi henni, a terasz
egyik részét pedig gumipadló borítja: ez a
játékokkal berendezett gyerekjátszótér. A
Tranzit körüli zöld mezőbe új fákat, bokrokat, virágokat telepítettek, Andor Anikó
Ybl-díjas kertépítész ötletesen használta
ki az épületek formájából adódó lehetőségeket. A növények a környező házakkal
évszakonként más-más képet mutatnak a
bentről szemlélődőnek.
Félix Vilmos építész buszpályaudvara ismét közösségi hely lett. Nem csupán
azért, mert egymást érik a programok. Bár
a kávéházi közönség nemegyszer hallhatta
Polcz Alaine felolvasóestjét, láthatta Fülöp
Norma táncjátékát, volt itt Makovecz Anna- és Roskó Gábor-kiállítás is, akárcsak
falvédő tárlat Pitmann Zsófi munkáiból.
A kortárs művészet egy-egy cseppje mellett a Tranzitban évről évre megünneplik
a magyar kultúra, az építészet, vagy éppen
a kulturális örökség napját.
Egyebek mellett ínycsiklandó, nagymama receptjei szerint készült sütemények, forró csoki, ízletes teák, saláták (a
tonhalas kivételes!), melegszendvicsek
járulnak hozzá a kulináris élvezetekhez.
Érdemes ebédidőben is betérni, finom,
házias ízekért, és még répatorta is van. A
Tranzit sikeréről mindezeknél plasztikusabban mégis az mesél, hogy a környék
lakói rendszeresen hoznak szoba- és kerti
növényeket a díszítéshez. Az igaz, évek óta
nézik csodálkozva, ahogyan Egri Orsolya
minden reggel körbesétál, és saját kezűleg
szedi zsákba a kávéház parkocskájában elhajigált szemetet. A közterek tisztasága is a
kultúra része.

A Károli Gáspár téren sövényt ültettek az ott lakók

masabb pontjain, egyebek mellett a Kosztolányi Dezső tér és a Móricz Zsigmond
körtér is szerepel az elképzelések között.
Az üzemeltető cég elkészíti a megvalósíthatósági vizsgálatokat, ennek alapján lesz
lehetőség a végleges helyszínek kiválasztására és a WC-k tavaszi kihelyezésére.

Károli Gáspár tér
A zajos Október huszonharmadika utca és
a felzaklatott Fehérvári út közelsége sem
tompítja a Károli Gáspár tér meghitt nyugalmát. A zöld és csendes terecske kiváló
adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy a
környéken lakók gyerekekkel, párjukkal,
barátaikkal megpihenjenek, beszélgesse-

A buszvégállomásnál
is megváltozik a tér
Már elkészült az a koncepció, amely átalakítja a BKV-végállomás környezetét. A
tervezéskor az volt a cél, hogy a fejlesztéssel
létrejövő új környezet illeszkedjék mind a
Kosztolányi Dezső téren kialakított architektúrához, mind a Bukarest utcában korábban átépült kávézó arculatához. Súlyponti elemként egy életnagyságú szobor
felállításáról is szó van.
A terület pihenőpark jelleget kap, a
terv számol a buszmegálló esetleges megmaradásával, azonban a távlati tervek szerint a metró átadásával ez kikerül innen,
és ezt a funkciót véglegesen meg lehet
szüntetni. Nagy zöld felület, válogatott
növénykiültetés, minőségi burkolatok,
pihenőpadok, új térvilágítás és a szobor
kihelyezése a terv lényege. Ezzel a parképítéssel létrejön a Kosztolányi Dezső teret
a Hamzsabégi sétánnyal összekötő zöld
tengely.
A Fővárosi Önkormányzat modern,
mozgássérültek által is használható illemhelyet szeretne kihelyezni a kerület forgal-

Tóth Kriszta

Mandarin játszótér

Ha a Hamzsabégi út irányába a Kosztolányi Dezső tér „mögé” nézünk, elhagyva a BKV-buszok végállomását, üde és
izgalmas helyre bukkanunk. Elhagyva
a Tranzit kávéházat egy kellemes pihenőparkon át egy kis természetes ligetbe
csöppenünk. Jobbra fordulva egy sportpályát találunk, és mögötte már látszik az
új és nem is kellemetlen lakópark, amely
a mostanság épülő kockaházak sekélyességét feledtetve, egészen barátságos környezetet teremt. Amennyiben a ligetnél
balra folytatnánk a sétát, előbb-utóbb a
Károli Gáspár térre lyukadnánk ki, amely
bár kevésbé üde, mégis hangulatos kis
újbudabéli miliőt teremt.
Kétségtelen, hogy valami megváltozott, egyre szívesebben sétál erre
az ember.
– A Volánbusz-pályaudvar megszűnése volt az első lépés – mondja Lakos
Imre alpolgármester. – Most készült el a

Zih Zsolt

Kis belvárosi séta Újbudán

Az egykori peronon ma kávéházi élet zajlik

nek egy páratlan városi, mégis megbúvó téren. Ezt felismerve szorgalmazzák,
hogy történjen valami, amitől ezek az
adottságok életre kelnek. A terület a Fővárosi Önkormányzaté, így sem tulajdonosként, sem kezelőként nem illetékes
Újbuda Önkormányzata. Ennek ellenére
egy napsütéses októberi hét végén Molnár Gyula polgármester és Hajdu László
környezetvédelmi tanácsnok közreműködésével a lakók megszervezték, hogy
jó néhány sövénycserje kerüljön a térre.
Az ültetéshez szükséges földet és cserjét az Önkormányzat, az eszközöket az
Újbuda Prizma, a munkaerőt pedig a
környék lakói adták.
Szerkesztette: Bárczy Andrea és Szeifried Adél

FESTÉSZET NAPJA

ÚJBUDA 2008. OKTÓBER 29.
„Én képeket akarok látni a falakon, hogy
újra kinyissák elém a világot…” – írta Babits „Örökkék ég a felhők mögött” című
versében. Örökkék… Ismerjük ezt a színt?
Ismerjük a színskála valamennyi színének
hasonló mélységű tartalmát? Tudjuk-e,
hogy a színritmusoknak és gesztusoknak
milyen hangulatteremtő ereje van? Egész
nemzedékek, társadalmi rétegek életéből
maradt ki a festészet értékeinek élményszerű elsajátítása, miáltal világuk nem képes kinyílni – a szó babitsi értelmében. A
XI.kerületből indult, és most már hetedik
éve ünnepli az ország a Magyar Festészet
Napját, amelyet október 18-ára tűzött ki
a DunapART Művészeti Társaság. Azért
erre a napra, mert ekkor ünnepeljük Szent
Lukács névnapját, aki évszázadok óta a
festők védőszentje. Ez a nap a fény, a színek, a formák és ritmusok, az élő festészet
napja! A rendezvénysorozat látogatottsága
és kiállítóinak száma évről évre nő, célja
pedig évek óta változatlan: a festmények
művészeti színvonalából és egyediségéből
adódó érték elismertetése, a kortárs magyar festők és alkotásaik iránti közönségszeretet kivívása.
A Magyar Festészet Napja minden
évben változik, bővül, és egyre nagyobb
léptékben gondolkodik. Programjait már
régen nem csak tárlatok és kiállítások alkotják: koncertek, irodalmi műsorok és
mozgásszínházi előadások is éltetik a kortárs festészetet. A 2008-as beszámolók
egytől egyig az érdeklődés növekedéséről
tanúskodnak. Csak a Kopaszi-gáton rendezett megnyitón óvatos becslések szerint
is 2000 ember vett részt. A Lágymányosi-öbölben rendezték meg a „Pege Aladárra emlékezünk” pályázati kiállítást,
a 2008. évi Kossuth-díjas festőművészek
kamarakiállítását, 50 éves a Fiatal Művészek Stúdiója Festő Szakosztály tárlatát, a
„Szakrális festészet ma” című kiállítást és
ezen a helyszínen mutatkoztak be fiatal festőművészek „Újtest” című kiállításukkal is.
Bráda Tibor, a rendezvény atyja kiemelte, hogy minden galériában többen
voltak, mint tavaly, még Bécsben is zsúfolásig teltek az előadó- és kiállítótermek. A
több mint félszáz helyszín több ezer képének színvonala minden korábbit felülmúlt.
Úgy tűnik, hogy az egyes kiállítások kurátorai bátrabb kézzel válogattak a rendelkezésre álló anyagból. Külön kis sikernek
tekinthetjük, hogy törekvésünk, miszerint
nagyobb figyelmet fordítunk idén a fiatal
közönségre és alkotókra, szintén nem maradt hatástalan. Legjobban ezt a Fonóban,
ifjú művészek közreműködésével tartott
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Egyhetes ünnep lett a Festészet Napja

Örökkék nap
kiállítás hangos sikere igazolja, de más
tárlatokon is szép számmal jelentek meg
az ifjabb generációk. Így a Gárdonyi Géza Általános Iskolában is, ahol az újbudai
rajzpályázatok kiállítására került sor. A
kerület galériáinak mindegyike egyedi
meglepetéssel szolgált. Egy éves születésnapját ünnepelte az Újbuda Galéria, ahol
a DunapART Művészeti Társaság tárlata
nyílt meg, a Scheffer Galériában pedig a
művész házaspár, Vojnich Erzsébet és Szüts

de látványosabb, nagyobb szabású eseményre fókuszálva – hangsúlyozta Bráda Tibor.
– Ezzel párhuzamosan bővítjük a fesztivál
nemzetközi kapcsolatait, és igyekszünk továbbra is a legszélesebb tömegekhez szólni.
Az elsődleges cél ugyanis nem változott az
elmúlt hét évben: helyre kell állítani a művészeti ág társadalmi presztízsét, fel kell kelteni a nagyközönség érdeklődését.

Kelemen Angelika
www.ujbuda.hu/0820festeszet

A Lágymányosi öböl parkjában Verebes György nagyméretű festményei fogadták a közönséget

Miklós tárlata nyílt meg. A Bartók 32-ben
Hermann Zoltán, a Karinthy Szalonban
Gajzágó Donáta, Káldi Katalin és Kovács
Lola fiatal festőművésznők, míg a Tető Galériában a Bolyai Alkotótábor kiállításának
megnyitójára került sor. Az alkotások közül
többnek olyan helyszín adott otthont, amelyeket eddig nem kiállítóteremnek ismertünk. Így többek között az újbudai házasságkötő terem, ahol 11 újbudai festőművész
munkáit mutatták be. A Festészet Napját
nem csak tárlattal ünnepelték. A kerület
több pontján is zajlottak koszorúzások, ezzel is kifejezve az alkotók iránti tiszteletet.
– Jövőre igyekszünk majd kevésbé szétforgácsolni az energiákat, inkább kevesebb,

Az újbudai házasságkötő teremben 11 újbudai festőművész munkáit mutatták be

Kaffka, Márai, Pilinszky és Tamás
Bartók 32 Galéria

tott regényét, a Hangyabolyt – melyben a
zárdában töltött éveket idézi fel – 1917-ben
adták ki. Az I. világháború után kisfiával
együtt a spanyolnátha járvány áldozatává
vált. Ennek az életnek a dokumentumait a
levelek és a naplók őrzik, amelynek egyik
legizgalmasabb pillanatát öleli fel a nemrégiben megjelent Kaffka Margit: Napló
című könyv. Valóságos drámát állít elénk
ez az együttes, Kaffka Margit egyetlen, igaz
szerelmi történetéről, az első világháború
kitörésének napjairól és első évéről, valamint az Itália iránti rajongás emlékeiről és
kontrasztként a háborús nyomorúság hatásáról.
Szintén most jelent meg a
Nap Kiadó gondozásában a Rések
című könyv. A
kötet darabjai
tömör megnyilatkozásai egy
gazdag szellemiségű és kemény
erkölcsű költői
személyiségnek és
szerves folytatása
Tamás Menyhért
eddigi munkásságának. Kitüntető értéke az
a hűség, amellyel a szerző
változatlanul kötődik az
őt útra indító bukovinai
székelység sorsához és
nyelvéhez. Sűrű szövésű, szigorúan komponált versei egyetemes érvénnyel tanúsítják
az értelmes élet utáni vágyat és az emberi
küzdelem mai nehézségeit. Tragédiák, bajok, veszteségek leltára ez a könyv, a költői
magatartás és szemlélet azonban erőt sugároz, az élet értékét tanúsítja.
Azok közül, akik az alábbi kérdésre helyesen válaszolnak, kisorsolunk egy könyvcsomagot a Nap Kiadó jóvoltából. A megfejtéseket a web@ujbuda.hu e-mailcímre
várjuk legkésőbb november 8-áig. A tárgyban tüntessék fel: Nap Kiadó – megfejtés.
Kérdés: Eddig hány alkotóról jelent meg
In memoriam és Emlékezetsorozat?
(ka)

Rajzpályázat I. díj: Őrmezei Általános Iskola. Felkészítő tanár: Uchlár Tamás

Fotók: Zih Zsolt

Márai elsősorban regényíróként ismert, bár
szintén jelentős a novella-, vers- és tárcaírói
munkássága, sőt, néhány színdarabot is
magáénak tudhat. Kéziratának teljes feldolgozása még mindig tart. A Nap Kiadó
gondozásában jelent meg a közelmúltban a
Márai Sándor életéről és alkotásairól szóló
könyv az In memoriam-sorozat részeként.
Az alkotó életútja sajátságosan alakult,
hiszen ígéretesen induló írói pályája kezdetén elhagyni kényszerült az országot.
Kibontakozása és életművének java része
külföldön íródott, és nem juthatott el az itthoni olvasókhoz. Márai Sándor különleges
tartása, politikai megingathatatlansága is megakadályozta
ezt, már a „puha diktatúra”
időszakában is. (Halálának
körülményei is ezt a
megingathatatlan
tartást és különösséget mutatják.) Tehát az
életmű megkésve
jutott olvasóinak
kezébe, de óriási sikert, szinte írói reneszánszot váltott ki.
„A karácsony úgy
érkezik meg minden esztendőben, mint maga a
decemberi hónap, havával és
téli gondjaival, költészetével.
Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendő volna rábíznunk a csillagok
járására, hogy a nagy égi mechanizmus
engedelmesen, évről évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep
nem csak ránk köszönt, az ünnepet ki is
kell érdemelnünk” – írja Pilinszky János.
Ez a kis gyűjtemény a katolikus költő karácsony témakörében megjelent írásait tartalmazza Hafner Zoltán értő válogatásában.
Kaffka Margitnak nagyon izgalmas
élete volt, amely áthatotta szépirodalmi
alkotásait is. 1912-ben jelent meg első (és
talán legfontosabb) nagyregénye, a Színek
és évek, amely az értékeit vesztett dzsentri
társadalommal és a századfordulón élő nők
sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert ara-

Király Csaba

Halhatatlan csillagok

Janzer Frigyes: Pege Aladár

Marosvári György: Fészer II.

Magyar Festészet Napja

Konok Tamás az idei Életműdíjas festő
Konok Tamásnak ítélték idén a Magyar
Festészet Napja Alapítvány kuratóriumának életműdíját. A 78 éves, Kossuth-díjas művész ma is aktív alkotó,
munkásságát rangos külföldi és hazai
elismerések egész sorával jutalmazták.
Konok Tamás festőművész kapta ebben az
évben a Magyar Festészet Napja rendezvénysorozaton hagyományosan odaítélt
Életműdíjat. Az elismerésről évről évre a
kortárs magyar festészet kiválóságaiból
álló bizottság dönt, a díjat Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szakállamtitkára adta át hétfőn.
A művész 1930. január 9-én született
Budapesten, ahol 1945–1949 között végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola
növendékeként, többek között Bernáth
Aurél „keze alatt”. Tanulmányai elvégzése
után kezdetben figurális stílusban alkotott, majd 1958-as párizsi ösztöndíját követően az absztrakt kifejezésmód felé for-

dult. Később kollázsokat, vonalra
épülő monotípiákat készít. A mai
napig jellemző
nonfiguratív ábrázolásmódja a
’70-es évek elején
bontakozott ki.
Konok Tamás
Konok Tamás
hosszú időn keresztül élt Párizsban és Zürichben.
A 78 éves, ma is aktív művész többek
között elnyerte a Fiatal alkotók díját (1955), a
Derkovits-ösztöndíjat (’58), a New York-i H.
Hertford Alapítvány ösztöndíját (’63), A Magyar Festők Társaságának Díját. 1998-ban
Kossuth-díjjal, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének polgári
tagozatával tüntették ki. 1997-ben választották a l’Ordre du Mérite lovagjának.
Konok Tamás festményeit az elmúlt
évtizedekben száznál is több önálló és

csoportos kiállításon csodálhatták meg
az érdeklődők, alkotásai több tucat hazai,
európai és tengeren túli közgyűjteményben megtalálhatók.
Munkatársai a művészt mindenekelőtt
sokoldalú és nyitott emberként ismerik.
Rendszeresen tart előadásokat az egyetemeken, jártas a zenében és az építészetben
egyaránt. Önmagáról, művészetének útjairól írta 2005-ben: „Az ördög, amióta a
világ világ, meg-megkísérti a művészeket.
Lelkükért hírnevet és sok pénzt ígér cserébe.
Az ördög ott, a Notre-Dame tövében, ahol
lakom, engem is megkísértett a hatvanas
évek elején… Igen, de mi lesz elképzeléseimmel, alakuló festészetemmel, vékony testű
graphidionjaim monokróm világával? Épülő
hitemmel? Nem! Nagyon rosszul érezném
magamat e valótlanságban. Jól döntöttem?
– kísértett a kérdés a későbbi éhes napokon.
Úgy gondolom, igen, mivel örömmel festettem és boldog voltam munkámban.”
M. G.
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Indián nyár Újbudán

A kor nem betegség
A középkorú és idősebb embereknél
előforduló betegségek oka nem a korra,
sokkal inkább a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. A rendszeres, jól
megválasztott mozgásfajták – jóga, séta,
kocogás stb. – természetesen nem helyettesíthetik a szükséges orvosi kezeléseket,
azonban kiegészíthetik azokat. Az életkor
előrehaladtával bekövetkező szervi elváltozások és ezek funkcionális következményei rontják az idős emberek életminőségét és korlátozzák független életvitelüket.
A funkcióromlás lassítható, kiteljesedése
jócskán késleltethető a rendszeres fizikai
aktivitás révén. A fokozott megterheléssel járó mozgásprogram tervezésénél tekintettel kell lenni az egészségi állapotra.
A mozgás minőségének, intenzitásának,
időtartamának és gyakoriságának kiválasztása csak alapos vizsgálat, állapotfelmérés után lehetséges. Szükséges a rendszeres ellenőrzés, így az idős ember a káros
szövődmények veszélye nélkül élvezheti a
fizikai aktivitás jótékony hatásait.

Mozgás egészséges környezetben
Már komoly tanulmányok is bizonyítják,
hogy bár a gyaloglás egyszerű testedzési
forma, annál hatékonyabb. Bármikor és
bármilyen társasággal végezhető, kiváló
hatása van az egészségre. Kevesebb erőkifejtést igényel, mint a futás. Segít a szívbetegségek, az agyvérzés, a cukorbetegség és az
elhízás megelőzésében, kialakulásában. A
hetvenes-nyolcvanas években nagyon sok
vizsgálatot végeztek, amelyek
azt próbálták bebizonyítani,
hogy a nagy erőkifejtést, lendületet igénylő sportoknak
van igazán egészségmegőrző
hatásuk. Vagyis minél többet
mozog valaki, annál nagyobb
esélye van arra, hogy egészséges maradjon. Az elmúlt
évtizedben azonban felülkerekedett az a
szemlélet, hogy a mozgás rendszerességén
múlik a legtöbb. Hogy ki, mit szeretne rendszeresen művelni, az már egyénfüggő. Természetes, hogy vannak, akik nem szeretnek
futni vagy kondíciójuk, erőnlétük nem engedi, hogy súlyzókat emelgessenek, továbbá
az is szempont lehet, hogy az adott mozgásforma ne legyen túl költséges. Számukra kiváló megoldásnak tűnik a gyaloglás. Szinte
semmilyen kockázattal nem jár, előnyei
ezzel szemben rendkívüliek. A szívizmokat

Indián nyári gyalogtúrák Újbudán
A gyaloglásnak – minden egészségre gyakorolt hatása mellett – van egy rendkívüli
vonzereje: a természeti környezet lehetősége. A XI. kerület számos olyan helyszínt
kínál, ahol jó levegőn, változatos és pazar helyeken
lehet gyalogolni. Újbudán
kereken kétszáz hektár erdő és ugyanannyi hektár
gondozott parkterület található. A természeti adottságoknak köszönhetően
van két, országos védelem
alatt álló természetvédelmi terület: a budai Sas-hegy és a Gellért-hegy, valamint
három fővárosi védett szakasza, a Rupphegy, a Kőéberki szikes rét és a Budapesti
Corvinus Egyetem Arborétuma. Újbuda
legújabb kiránduló helye a Lágymányosi-öböl, ahova gyalogtúrával, kerékpárral
és kishajóval is el lehet jutni. A pihenésre,
sportolásra, aktív kikapcsolódásra vágyókat tíz hektár zöld terület várja.

Tájékoztató a nyugdíjasoknak

Biztosítani kell az
alapszolgáltatásokat
Balázs György, a Szociális, Lakás és
Sport Bizottság elnöke kezdeményezésére Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester tájékoztatót tartott a
Gazdagréti tér 4. szám alatti nyugdíjasházban élő idős embereknek.
A rendezvényen jelen volt Balázs György
és Gadácsi Miklós önkormányzati képviselő, Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Osztály osztályvezetője, Nagy Aranka, az Egyesített
Szociális Intézmények intézményvezetője. Az alpolgármester tájékoztatójában
elmondta, hogy több évtizedes együttélés

November elsején, szombaton az Újbudai Bakancsos Kör tagjaival a Farkasvölgybe kirándulhatnak a
természetjárók. A csoport a Szekrényes és a Sorrento
hegyek megkerülésével ereszkedik le Budaörsre.
Útközben fenyőpereszkét is gyűjtenek, ha előtte
nem esett túl sokat az eső, mert a nedvességtől ez
a gombafaj igen könnyen megpenészedik. Szép időben érdemes szedni, mert nagy tömegben terem és
egyszerű elkészíteni.
Ugyanezzel a társasággal november 8-án szintén a
KFKI-tól a másik irányba, Budakeszi felé túrázhatnak. Az
útvonal hossza 5 kilométer, de a vállalkozókedvűeket a
túravezető további 3 kilométeres sétával a Gyermekvasút Szépjuhászné megállójához viszi.A találkozó
mindkét szombaton a Moszkva téren lesz a 18-as villamos megállójában, reggel 8 óra 45 perckor.

November 16-án 10 órakor kezdődik
a Gazdagréti Kupa. A verseny célja
a sakkbaráti kapcsolatok ápolása, a
sakk népszerűsítése elsősorban Gazdagréten, illetve Újbudán, de bárhonnan várják a jelentkezőket. A verseny
helye a Gazdagréti Közösségi Ház, fővédnöke Molnár Gyula polgármester.
Nevezés írásban, telefonon, e-mailben
2008. november 10-éig bezárólag!
Nevezési cím, információ: Gazdagréti Közösségi Ház – 1118 Budapest,
Törökugrató utca 9. Telefon: (06-1)
246-5253

B.A.
www.ujbuda.hu/UB20_hatvan+

Minden szerdán, így október 29-én, november 5-én és 12-én is nyugdíjastúrát indít az
Olajipari Természetbarát SE a Budai-hegységbe. A szintemelkedés maximum 400
méter, a távolság mintegy 10 km, amit
4 és fél óra alatt tesz
meg a csapat. Találkozó: a Moszkva
téri metró kijárat
előtt 7 óra 20
perckor.

November elsején nagyszabású teljesítménytúra és
terepfutóverseny lesz a Budai-hegységben. A gyalogosok 20, 35, 50 és 65 kilométeres távokon indulhatnak, a tájfutók 85 kilométeren mérhetik össze erejüket. A legrövidebb távon Dobogókőről Pilisvörösvárig
kell elsétálni – indulás 9 óra 30 perc és 10 óra között
–, míg az egy szinttel hosszabb, 35 kilométeres mezőny rajtja reggel 6 és 8 óra között a Római-fürdői
HÉV-megállónál lesz. (Részletes információk: http://
ttt.tr.hu/naptar/tura.php?id=1850)
November 2-án, vasárnap a Természetvédő Turisták Köre a Gödöllői-dombság megtekintésére Őrbottyán és Galgamácsa között túrázik.
A távolság 14 kilométer, találkozó reggel 7 óra
30 perckor a Nyugati pályaudvar pénztárainál.
November 8-án hat teljesítménytúra indul, melyek közül Újbudáról
az I. Béla király emlékére, a
Visegrádi-hegységben rendezett verseny a legkönynyebben megközelíthető.
Ennek rajtja reggel 8 és
10 óra között Dömösön
lesz, a választható
távolságok 15, 20 és
30 kilométeresek.
(http://ttt.tr.hu)

Veresné Krajcár Izabella alpolgármester és Balázs György önkormányzati képviselő tájékoztatott

és együttműködés után a kerületi szociális
alapellátás két részlege, az 5. számú Házi
Gondozási Központ és a 6. számú Idősek
Klubja várhatóan az év végétől új helyszínen, a Gazdagréti tér 1. szám alatt folytatja
tovább tevékenységét.
A változást az indokolta, hogy a nyugdíjasházban lakók igényt tartottak az
idősek klubja által használt helyiségekre,
valamint nem tudták vállalni, megfizetni
a 2008. évben országos és kerületi szinten bevezetett idősek klubja napi díjat.
E változások hatására az idősek klubja
kihasználtsága drasztikusan lecsökkent,
fenntartása hosszú távon az engedélyezett
80 férőhelyes számmal már nem tartható
fenn és nem vállalható.
A Gazdagréti téri nyugdíjasház 24
órás nővérszolgálatának működtetését
a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat
által megbízott szervezet veszi át. Az év
végén esedékes átadás-átvételről a két
önkormányzat között még tárgyalások
zajlanak.

A BMK is fogad önkénteseket

Folytatódik az időseknek szóló internetoktatási program

Idősen is aktívan élni

Kattints újra, Nagyi!

Kiss Gábor, a BMK koordinációs és fejlesztési osztályvezetője elmondta, a rendezvényt a művelődés hete és a tanulás
ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezték, hiszen az önkéntesség a felnőttkori
tanulás legkomplexebb módja, összpontosul benne a kommunikáció, a fogadó
szervezetbe való beilleszkedés folyamata
és az ott folyó szakmai munka megismerése. Az önkéntesség az időskori aktivitás
egyik jól működő formája, motivációt és
közösséget is nyújt az elszigetelődés által
fenyegetett idősebb korosztály tagjainak.
Az október közepén tartott rendezvényen nemzetközi példákat is ismertettek.
Szlovéniából olyan szervezetek képviselői
érkeztek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek az önkéntes munkával kapcsolatban. Jó példák, itthon is hasznosítható
ötletek hangzottak el.
A délutáni szekcióbeszélgetések három teremben zajlottak. Az egyik téma a
humán segítőszolgálatok működése volt.
Bemutatkozott a Kórházi Önkéntes Segítő
Szolgálat, ők kórházakba járnak, hogy segítsék a betegeket, akár azzal, hogy beszélgetnek velük, de akár úgy is, hogy a nővérek munkájába is besegítenek. Az Otthon

A tájékoztatón a nyugdíjasházi lakók aggodalmukat fejezték ki a szociális alapellátás
részlegeinek elköltözése miatt. Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester válaszaiban elmondta, hogy a nyugdíjasházi lakók
mint kerületi lakosok továbbra is igénybe
vehetik az Újbuda Önkormányzata által
fenntartott szociális alapszolgáltatásokat a
házi segítségnyújtást, az étkezést, az idősek
klubját, a támogató szolgáltatást, valamint
2009-től az átmeneti gondozóház szolgáltatásait, amelyet a Fraknó utcai Idősek
Házában alakítanak ki. E szolgáltatások a
kerületi lakosok kérésére, a szociális törvényekben, rendeletekben megfogalmazott

TÚRAAJÁNLÓ

Gazdagréti
Sakk-kupa 2008

Idősen is aktívan – ezzel a címmel
szervezett az 55 év felettiekről rendezvényt az Önkéntes Központ Alapítvány
és a Budapesti Művelődési Központ
(BMK). A BMK-ban tartott program
célja az volt, hogy a szakemberek, a
gyakorló idősödő önkéntesek, valamint az önkéntességet megismerni
kívánók tapasztalatot cserélhessenek
a bemutatkozó előadások és a szekcióbeszélgetések során.

GAZDAGRÉT

Dömök Viktória

Előző számunkban már beszámoltunk
arról, hogy életmódprogramot indított
el Újbuda Önkormányzata a 60 évesnél
idősebbek számára. Az Újbuda 60+
program olyan aktív és tartalmas életmódra ösztönzi az időseket, amelyre
egyébként nem, vagy csak kevésbé
lenne lehetőségük. Hírt adtunk arról is,
hogy a program első akciója egy olyan
kedvezményrendszer, amelyhez eddig
már 120 kereskedő és szolgáltató csatlakozott. A 60+ programhoz kapcsolódva mostantól ebben a rendszeresen
jelentkező rovatban a program konkrét
eseményei, illetve hírei mellett érdekes
és hasznos információkkal szolgálunk,
nem csak hatvanon túli olvasóinknak.

gyorsabb mozgásra készteti, csökkenti a
vérnyomást és a szívroham rizikóját. Ezeken
kívül a gyaloglás javítja az anyagcserét, így
könnyíti a fogyókúrát. Azt viszont fontos
megjegyezni, hogy a zsírok elégetése 35 perc
után kezdődik, tehát a félórás gyaloglás egy
hatékony fogyókúrához kapcsolódó edzésprogramban kevésnek bizonyul. A kitartás
és a fokozatosság, a reális célok, mint minden sport esetében, itt is nagyon fontosak.
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Segítünk Alapítványnál tevékenykedők
egyrészt idősekhez járnak, másrészt gyesen vagy gyeden lévőkhöz, akiknél pótmamaszolgálatot teljesítenek, ha az anyukának például hivatali ügyeket kell intéznie.
A második – és legnépszerűbb – szekcióban a múzeumi önkéntességről volt
szó. Múzeumokban lehet vállalni tárlatvezetést, vagy be lehet segíteni a leltározásokba.
A harmadik szekció témája a telefonos
segítségnyújtás volt, itt a gyerekeknek szóló Kék Vonal, illetve az idősebb korosztályt
segítő Délután mutatkozott be. Mindkét
alapítvány önkéntesekkel dolgozik, akik
természetesen előbb egy képzésen vesznek
részt, hiszen csak úgy, „az utcáról” nem lehet beülni a vonal túlsó végére.
Mi motivál időseket arra, hogy önkéntesek legyenek? Kiss Gábor szerint a
társadalmi hasznosság. A legtöbben akkor
kezdenek el ilyen lehetőségek után kutatni,
amikor nyugdíjba mennek, de úgy érzik,
még javában tudnának valami értékeset
tenni. Sokan megtanulnak ilyenkor internetezni, ami azért is hasznos, mert például
az onkentes.hu oldalon lehet is jelentkezni
önkéntesnek.
A BMK is fogad önkénteseket: nyelvtanításra, internetoktatására, a közösségi
internetpont felügyeletére, sőt, újságírásra
is lehet jelentkezni. Ez utóbbiról azt kell
tudni, hogy a BMK működteti a művházak
programjaival foglalkozó kaleidoskop.hu
oldalt. Itt publikálni jó önkéntességi lehetőség lehet azoknak, akik egyébként is
eljárnak a programokra, tudnak írni, és
szeretnék, ha többen látogatnák ezeket az
eseményeket.
(rózsa)

Elindult a 2002 óta működő Kattints
rá, Nagyi! program 2008. évi második
évfolyama. Ebből az alkalomból a kezdeményezés szülőatyja, a Budapesti
Művelődési Központ megnyitóünnepséget szervezett, ahol kiderült, a tanfolyamokra való túljelentkezés akkora,
hogy aki csak most kapcsolt, annak
már csupán jövőre lesz lehetősége
internetezni tanulni.
Még a BMK-ban tartott évadnyitóra is
sok idős eljött, annak ellenére, hogy a
megjelenés természetesen nem volt kötelező velejárója a tanfolyami jelentkezésnek. A program legfőbb célja, hogy
az idősebb generációt is bevonja az információs társadalom kínálta lehetőségekbe – így az internetes kommunikációba
is – emellett pedig hozzásegítse őket az
aktív, gondolkodásra serkentő időtöltésre. Kiss Gábor szervező elmondta,
Újbuda Önkormányzata 2003 óta töretlenül együttműködik velük és támogatja
a programot, így a jelentkezők jelképes
ezer forintért végezhetik el a huszonöt
órás tanfolyamot.
A bevezető előadáson azt is kiemelték, évről évre egyre több nyugdíjas szeretne belekóstolni az internet és az elektronikus levelezés világába. Kiss Gábor
hozzátette, nem is gondolnánk, mennyi
olyan aktív időskorú él a fővárosban, aki
nem elégszik meg meglévő tudásával,
hanem lépést szeretne tartani a fejlődő
világgal. Októberben tíz tanfolyam indult, de már most annyian jelentkeztek,
hogy ők már csak az új évben induló
csoportba férnek majd bele. – Ez különösen Újbudára igaz, itt nem tudtunk

annyi csoportot indítani, amennyi elég
lenne – mondta a szervező. A program
koordinátorai szerint a kiugró sikernek
az az oka, hogy az internet használata
az idősek életminőségét is javítja. Függetlenséget biztosít számukra, hiszen
bármikor megnézhetik a fontos menetrendeket vagy nyitva tartási időket, számos weboldalról tanulhatnak is, vagy
egyszerűen csak kedvenc időtöltésükről
tudhatnak meg többet.

szociális rászorultsági feltételek teljesülése
esetén és a szolgáltatási térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
Sajnos a nyugdíjasház a 24 órás nővérszolgálat ügyeleti rendszerén kívül nem tud
intézményi típusú szociális és egészségügyi
szolgáltatásokat biztosítani. A Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás
tömb egy lakhatási forma, ami nem minden esetben nyújt kellő biztonságot az egyre idősebb és betegebb emberek számára.
A Gazdagréti tér 1. szám alá költöző
Házi Gondozási Központ és Idősek Klubja
feladata az, hogy a Gazdagréten, Sasadon
és Őrmezőn élő kerületi lakosok számára
szociális alapszolgáltatásokat biztosítson.
Átérezve a nyugdíjasházban élők szociális
és egészségügyi problémáit a kerületi Önkormányzat vezetésének célja az, hogy a
szociálisan rászorult kerületi lakosok számára egyenlő eséllyel tegye lehetővé szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
m. g.
www.ujbuda.hu/0820_nyugdijashaz

Az eseményen az időseket köszöntő Molnár
Gyula polgármester azt idézte fel, amikor az első tanfolyam végén 26 diplomát
adhatott át, ma pedig már több száz idős
végezte el, vagy éppen végzi a tanfolyamot
a BMK-ban, illetve a kerület közösségi házakban. A program sikerét hangsúlyozva
hozzátette, ez a korosztály nemcsak ráeszmélt, hogy még nem maradt le az információs társadalom kihívásaival szemben
és képes megtanulni a számítógép használatát. Egyben ők azok, akiket annak idején
kettészakított a történelem, így nyugateurópai rokonaikkal most egyszerűbben tarthatják a kapcsolatot. Molnár
Gyula hozzátette, hogy a polgármesteri hivatal arra törekszik, hogy a lakosság gyorsan és elektronikus úton
intézhessen minél több ügyet.
Török Dániel

ÚJBUDA 2008. OKTÓBER 29.

PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16–18 óráig: Római

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

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
NOVEMBER 4-ÉIG „2008. olimpia”– Kerületi

MU SZÍNHÁZ

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

Mauzóleum.

Bemutató.

MU SZÍNHÁZ

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 11-ÉIG Terri Potoczna fotóművész

kiállítása.

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

Állandó technikatörténeti kiállítás.
Nyitva: KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig.
Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

BARTÓK 32 GALÉRIA

SCHEFFER GALÉRIA

rendezvénysorozat keretén belül: Hermann
Zoltán festőművész tárlata.
BUDAI KLUBGALÉRIA

Budafoki út 9–11.
NOVEMBER 11-ÉIG Az 1956-os forradalom

emlékei eredeti felvételek, dokumentumok,
versek.
NOVEMBER 12. 18.00 B. Dobos Jolán
keramikus, szobrászművész kiállításának
megnyitója.
BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 3–16. Flóráné Kiricsi Erzsébet,

a XXIII. Vizuális Művészeti Hónap festészet
pályázat I. helyezettjének kiállítása.

KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.
NOVEMBER 7-ÉIG A Magyar Festészet Napja

rendezvénysorozat keretén belül: A Festészet
Apja címmel Káldi Katalin, Gajzágó Donáta,
Kovács Lola kiállítása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Vagyongazdálkodási
Bizottsága

pályázatot hirdet a Vahot utcai II. és
III. számú autóparkolóra, ahol szombati napokon 4 órától 15 óráig heti
vásár üzemeltethető
A pályázat célközönsége a feltételeknek megfelelő
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság. Az igénybe vehető
terület nagysága: 1200 m2. Az üzemeltetéshez
szükséges engedélyek beszerzése a pályázó feladatát
képezi, csak engedélyek birtokában kezdheti meg
tevékenységét. A heti vásár szombati napokon 4
órától 15 óráig – azaz egy évben – 52 napon üzemel,
a bérbeadás határozott időre, a használati megállapodás megkötésétől számított 1 évre szól, amely ezt
követően meghosszabbítható. A közterület-használati
díj mértéke a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzatának a közterületek használatáról és
rendjéről szóló 17/2008./VII.8./ XI.ÖK sz. rendeletének
1. sz. függelékének „D/7, heti vásár” pontja alapján 130
Ft/m2/nap. Összesen 8 112 000 Ft, azaz nyolcmilliószáztizenkétezer Ft. A közterület-használati díjat a
nyertes pályázóval történő megállapodás megkötése
után előre, egy összegben kell megﬁzetni.
A pályázatot személyesen, zárt borítékban 1 példányban kérjük benyújtani a Városüzemeltetési Osztályra
(1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. 111-es szoba). A
pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell
benyújtani: cégbejegyzés, /vállalkozói igazolvány/
másolata, APEH-, tb-tartozás mentességére vonatkozó
igazolások, vállalkozói szerződéstervezet. A pályázat
benyújtási határideje: 2008. november 10. Borítékbontás: 2008. november 11. Eredményhirdetés:
2008. november 18.
Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat
kiírója a pályázat első, második és harmadik helyezettjét
közjegyző jelenlétében megtartott sorsolással állapítja
meg. A közterület-használati hozzájárulást a sorsolás
első helyezettje kapja meg. Visszalépés esetén az
Önkormányzat a sorsolásban következő helyezést elért
pályázóval köt megállapodást. Ha mindhárom helyezett
visszalép, új pályázatot kell kiírni. A pályázat részleteiről a
Városüzemeltetési Osztályon lehet tájékoztatást kapni.

Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

ARTUS STÚDIÓ

óvodások alkotásai. Pajkos, Ezüstfenyő,
Bükköny, Cseperedő Óvoda.
NOVEMBER 4–18.: „2008. olimpia”– Kerületi
óvodások alkotásai. Karolina, Keveháza,
Napsugár, Neszmélyi Óvoda.
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi.
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning.
NOVEMBER 14-ÉIG A Magyar Festészet Napja

SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT

SZÍNHÁZAK

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

Kosztolányi D. tér 4.
NOVEMBERBEN Paizs László Kossuth-díjas

festő- és szobrászművész kiállítása.
TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
OKTÓBER 28. 18.00 Makay Sándor Aase-díjas

színművész „Sértegetések 36 képben”
karikatúrakiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető NOVEMBER 26-ÁIG hétköznap
15–18 óráig.
TRANZIT ART CAFÉ

Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
NOVEMBER 4-ÉIG Gambia – Afrika mosolygó

partja című kiállítás tekinthető meg.
ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5.
NOVEMBER 12-ÉIG A Magyar Festészet

Napja rendezvénysorozat keretén belül: A
DunapArt Művészeti Társaság kiállítása.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
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.
A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
OKTÓBER 29. 20.00 Diva’s Punch – Deti Picasso
(Ru), Singas Project – lemezmutogató. OKTÓBER
30. 21.00 Magna Cum Laude. OKTÓBER 31.

21.00 Karányi lemezbemutató live feat. Judie
Jay, Xénia, Csépai Gábor, Kővári Peti, Kővári Zoli,
Zoohacker Remake Orchestra live, Karanyi dj
set, Fine Cut Bodies, Kevin. NOVEMBER 1. 22.00
Deck Attack & Beck’s pres. – Yesking (USA) feat.
Mark Rae (USA) live, Irie Maffia, Infragandhi.
NOVEMBER 3. 20.00 Muck Ferenc és barátai,
Funkyssimo. NOVEMBER 6. 20.00 Depart (CH/A)
– Jojo Mayer (drums), Harry Sokal (sax), Heiri
Kanzing (bass), Moór Bernadett feat. Fekete
Kovács Kornél. NOVEMBER 7. 20.00 Insane lemezbemutató koncert, Cadaveres lemezbemutató koncert, Replika, Stopyt Zulu. NOVEMBER
8. 22.00 Analogue pres. – Chris Carter (UK/TCR,
Rec. Records), A-Skillz (UK, Finger Lickin’
rec.), Erká (Nowsound Breaks), Skeam & Crez
(Analogue), Motorbár: Skeam, Mar-C & guest
(Nowsound Breaks), Axim (Szolfézs, Eclips3),
visuals: Eclips3 Média. NOVEMBER 9. 20.00
The Holmes Brothers (USA), Little G Weevil.
NOVEMBER 10. 20.00 Wednesday 13 (USA),
Drugzone. NOVEMBER 11. 20.00 Kip Winger
(USA), Snakebite -Whitesnake Tribute.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató, 16.00

Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, Salsa rueda
19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Mesetorna. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00„Fitt”torna.
SZERDA 19.00 Táncrendklub. SZERDA, PÉNTEK

PARKOLÓBÉRLET VÁLTHATÓ
a Danubius Hotel Flamenco
tetőparkolójára. További információ
a 889-5790-es telefonszámon.
Cím: 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.
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Sztregova u. 7. T.: 204 3755
NOVEMBER 6., 7., 8. 20.00 Don Quijote

Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 7., 8. 19.00 Liliom.
NOVEMBER 9., 16. 19.00 Jövőre veled

ugyanitt.

NOVEMBER 10. 19.00 Karnyóné.

KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 31. 19.00 Tanár úr, kérem!
NOVEMBER 6. 14.30 Tanner John házassága.

Nyilvános főpróba.
NOVEMBER 7. 19.00 Tanner John házassága.
Bemutató.
NOVEMBER 8. 19.00 Tanner John házassága.
NOVEMBER 9. 14.30 Dollárpapa.

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 3., 4. 20.00 Pont Műhely: Kunyhó.
NOVEMBER 8., 9. 20.00 Mu Terminál 2008 A est /

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 Szülés
utáni formába hozó torna. SZERDA 10.00 Izgőmozgó gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 17.00 Kreatív

drámaműhely.

IV. évfolyam. Fodor Zoltán: Melange – Bemutató,
Fejes Ádám: Nyomás alatt.
NOVEMBER 10., 11. 20.00 Tünet Együttes: Szeánsz.

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

OKTÓBER 29. Ásványbarátkör. 2008. évi túrák

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 31., NOVEMBER 1., 2.19.00 Csontbrigád.
NOVEMBER 3., 4. 19.00 Vérnász.
NOVEMBER 5., 6. 19.00 Rómeó és Júlia.
NOVEMBER 7., 8. 20.00 Kórház-Bakony.
NOVEMBER 10., 12. 20.00 A Sehova Kapuja.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
OKTÓBER 31. 20.00 AKT: Huncutka.
NOVEMBER 5. 20.00 Mandragóra Társulat: Öltöző.

TIT STÚDIÓ

tapasztalatai, 2009. évi tervek megbeszélése.

OKTÓBER 30. Csapody Vera Növénybarátkör.

Klubnap, teadélután.

OKTÓBER 31. Törpenyúlklub. A kiállítás megbeszé-

lése, értékelése.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

18.00 Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka
jóga, Los Angeles-i salsa 40 éven felülieknek
19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub.
PÉNTEK 19.00 AKH festő- és rajzstúdió, standard és latin társastánc 19.15 kezdő, 20.15
haladó. NOVEMBER 8. 11.00 Városrészek közötti futás, 11.00–13.00 116 Ft-os bolt, 20.00
Albertfalvi Bál. NOVEMBER 11. 9.00, 10.30
Al~Fa Meseház: Makk tündér csodái.
Kiállítás: OKTÓBER 29. 17.00 Az
Esélyegyenlőségért! Szájjal és lábbal festő és más
sérült emberek alkotásaiból rendezett kiállítás
megnyitója. Megtekinthető NOVEMBER 10-ÉIG
munkanapokon 10–15 óráig.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
OKTÓBER 30. Reneszánsz filmklub. Polanski:
Machbet, Kurosawa: Véres trón. OKTÓBER 31.

17.00 Szabadegyetem. A reformáció szerepe a magyar kultúrában, 18.30 A századforduló építészete.
NOVEMBER 3., 5., 10., 12. 17.30 E-ügyintézés,
e-kormányzati szolgáltatások – támogatott
képzések. NOVEMBER 5. 18.00 Művészet közelről
IV. Marc Chagall. NOVEMBER 6. 19.00 Pilinszky-est
Závody Andrea közreműködésével. NOVEMBER 7.
17.00 Szabadegyetem. Róma és Buda kapcsolatai,
18.30 Reneszánsz freskóciklusok I. NOVEMBER 11.
Gyógynövényklub.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
OKTÓBER 29. 18.00 Adatközlők estéje – kalotaszegi zenészek és táncosok. OKTÓBER 30. 20.00
Csángó táncház a Szigony zenekarral. OKTÓBER
31. 20.00 Szenior Sebő klub. NOVEMBER 4. 18.00

Khamoro cigánytánc-tanfolyam, 20.00 Szakcsi–
Klenyán–Jávorka–Babits Quartet. NOVEMBER 5.
18.00 tánctanulás kezdő és haladó csoportban,
20.00 mezőségi táncház a Téka együttessel.
NOVEMBER 6. 20.00 Csángó táncház a Somos
együttessel. NOVEMBER 7. 20.00 Misztrál-koncert.
NOVEMBER 8. 20.00 Lovász Irén-est. NOVEMBER
10. 18.30 Budai Tangó tánctanítás Budai Lászlóval.
NOVEMBER 11. 18.00 Khamoro cigánytánc-tanfolyam, 20.00 KMB-koncert.
Gyermekprogramok: HÉTFŐ 9.00 Fióka – ovi-előkészítő játszóház, 16.30 Bölcs bagoly iskola-előkészítő
foglalkozás. SZERDA 16.30, 17.30 Ringatóból
zeneóvodába. CSÜTÖRTÖK 9.00, 9.45, 10.30, 11.10
Ringató – zenepedagógiai foglalkozás 3 éveseknek.
NOVEMBER 8. 17.00 Kolompos táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
NOVEMBER 1. 12.00 Repülés baráti köre. NOVEMBER
3. 19.00 A Greenfields együttes táncháza.
NOVEMBER 5. 18.00 Álarcosbál a Petőfi Musical
Stúdió előadásában. NOVEMBER 6. 19.30 A Kamra
kamarakórus őszi koncertje. NOVEMBER 7. 19.00 A
Falkafolk együttes táncháza. NOVEMBER 8. 19.00
A Sültü együttes táncháza. NOVEMBER 9. 15.00

Szüreti bál a Morvai Piroska zenebarátok körével.
Kiállítás: NOVEMBER 6-ÁIG Shara Moretti fantasy festőművész kiállítása látható naponta 10–18 óráig.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub,
10.30 Bukfenc, 10.30 Csepp zene. HÉTFŐ, SZERDA
17.30 Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD
18.00, SZERDA 19.30 Iai Jutsu. KEDD, CSÜTÖRTÖK
15.00 Sakk-klub. KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK
19.00 Kenpo karate. SZERDA 11.00 Ringató, 15.00
Társastánc, 15.00 Kártyaklub. SZERDA-PÉNTEK 9.00
Ízületi torna. PÉNTEK 10.00 Kondicionáló babás
mamatorna, 16.00 Fashion Dance. VASÁRNAP
10.00 Alétheia Gyülekezet igehirdetése. PÁRATLAN
HÉTFŐ 15.00 Rét nyugdíjasklub, 18.00 Verses-lelkes
együttlét. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00

Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és
e-Magyarország pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. KEDD

15.00 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 Ovitánc, 18.00 Aikido.
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
SZERDA 17.00 Majorettek, 18.00 Happy Bike
Team bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00
Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc. MINDEN HÓ
ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. MINDEN HÓ
MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör. NOVEMBER
10. 18.15 Kertbarátkör.
Kiállítás: NOVEMBER 8. 15.30 Gyermekrajz-kiállítás
megnyitója. NOVEMBER 11. 17.00 Bálint Levente
fotókiállításának megnyitója a Kerület Napja és
a Kelenvölgyi Közösségi Ház 25 éves fennállása
alkalmából.
MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
Kérő u. 3. Tel.: 06/30/311-2993 (kávéház-asztalfoglalás)
NOVEMBER 1. 19.00„Nincs Határ” Hodek Dávid
és barátai. NOVEMBER 4. 19.00 A hegedűvirtuóz,
Horváth Gyula estje. NOVEMBER 8. 19.00 óra

Énekesnők, csodásak... Hajdu Klára dzsesszestje.

NOVEMBER 11. 19.00 Weineres diákok hang-

versenye.

Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés. HÉTFŐ,
PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30

Tarka Színpad – Őrmezei nyugdíjas színpad,
15.00, 16.00 Hip-hop, 17.30 Törpördög
Tánctanoda kezdő, 18.15 haladó. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi tanácsadó
munkatársának ingyenes jogi képviselete.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00, 17.00 Zenés
kondicionáló torna gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola. MINDEN
MÁSODIK KEDD 17.00 Reform életmódklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
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

Plébánia u. 2.

Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

10.30 Református istentisztelet.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Játék út 16.

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

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 17.00 Biztos
Szikla Klub. Játékos foglalkozás tizenéveseknek.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.
NOVEMBER 2. Halottak napja 19.00 A történelmi

Magyarország egyházi zenéje 25. J. Haydn:
Requiem.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-

mek istentisztelet.

MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.
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.
GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

imaóra.

MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-

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

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA
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
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA

lelki megújulásáért.
NOVEMBER 9. 11.30 Fellép a Bárdos Lajos
Kamarakórus. Elhangzik Lotti: Missa brevis, de la
Rue, Buckner, Boyce, Kodály, Bárdos művei.
ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP

8.30 Istentisztelet.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
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 Istvánház), 18.30 Placid atya katekézise (templom),
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(Szent István-ház).
SZOMBAT 6.30 órai szentmisében Laudes, 17.30
Vesperás a Jézus Szíve oltárnál.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub
(Szent Imre-ház).
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és papi
hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00
Szentolvasót ima.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise
plébániánk betegeiért, szenvedőiért.
OKTÓBER 31. 18.00 Szentmise a plébánia betegeiért. NOVEMBER 1. Mindenszentek ünnepe. 12.00
A farkasréti Mindenszentek templom búcsúja,
18.00 Szentmise után gyertyagyújtás halottainkért. NOVEMBER 2. Halottak napja 19.00 A történelmi Magyarország egyházi zenéje 25. – Haydn:
Requiem. NOVEMBER 3. 10.00 Szeniorklub (Szent
Imre-ház). NOVEMBER 5. Szent Imre herceg
ünnepe. 19.00 Az Espereskerület lelkipásztorai
koncelebrációján veszünk rész.
NOVEMBER 6. Templomunk felszentelésének
70. évfordulója. 18.30 Szentségimádás papi
és szerzetesi hivatásokért. NOVEMBER 7. Első
péntek. 15.00 Megemlékezünk a Boldog Vértanú
Püspökről (Apor Vilmos tér).
NOVEMBER 8. Első szombat. Szent Imre-napi búcsú. 7.00 Szentolvasó ima, 8.30 Fényképkiállítás,
ünnepi zsolozsma, búcsú megnyitója, konferencia (templom/Szent Imre Gimnázium),
18.00 Ünnepi szentmise, utána A történelmi
Magyarország egyházi zenéje 26. – Werner:
Missa laus Deo.
NOVEMBER 9. Évközi 32. vasárnap, búcsú. 19.00
Liszt Ferenc: Missa Choralis.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Mobil Értékesítési Főosztálya megbízási szerződéses jogviszonnyal

MOBIL LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALATI
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐKET KERES.
FELADATOK:
 A bank lakossági és vállalati termékeinek értékesítése,
 Új ügyfelek felkutatása,ajánlatok kidolgozása,magas színvonalú kiszolgálás,
ELVÁRÁSOK:
 Minimum középfokú végzettség , alapvető pénzügyi ismeretek,
 Pénzügyi termékek és szolgáltatások értékesítésében szerzett tapasztalat.
Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel,kérjük hogy szakmai
önéletrajzát juttassa el hozzánk, hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.
CÍMÜNK: UniCredit Bank Hungary Zrt.1054 Budapest Szabadság tér 56
Humánpolitika vagy adrienn.kiss@unicreditgroup.hu
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KOS

március 21.–április 20.

Az egyetlen bolygó, amely kedvező fényszöget vetít ebben a két hétben a jegyéhez,
az az életörömökért és anyagiakért „felelős”
Vénusz. Ne bánkódjon tehát olyan dolgok
miatt, amelyeket nem tud megváltoztatni.
Használja ezt a két hetet az élet örömeinek
élvezésére. Ne csodálkozzon, ha most nem
lesz akkora a munkakedve, mint kollégáinak, hisz ez általában éppen fordítva szokott
lenni. Anyagi helyzete felemelkedő tendenciát mutat, igaz, a többletbevételt el is költi.

BIKA

április 21.–május 20.

Kissé feszültebb időszak után sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb két héthez
érkezett. Nem is fogja érteni, miként lehetséges, hogy ennyire apró dolgok okoztak
korábban feszültséget. Az tény, hogy a munkahelyén nem lesz annyira magabiztos, mint
amennyire szükséges lenne, viszont nem is
fog olyasmik miatt bosszankodni, amelyeket
úgysem tud befolyásolni. A szomszédaival
ne keveredjen vitába, még akkor sem, ha úgy
érzi, erre minden oka megvan.

esni egy kis csend. Most szívesebben fog
szűkebb családja körében időzni, de egyes
napokon kifejezetten egyedüllétre vágyik
majd. Ebben a két hétben az otthon vagy
egyedül dolgozó Oroszlán-szülöttek lesznek a legsikeresebbek.

követik a tempóját. Azok a Skorpiók, akik
most ünneplik születésnapjukat, a szokottnál jobban kirúgnak a hámból. Minden okuk meg is van arra, hogy vidáman
lépjenek be a következő életévükbe.

NYILAS

november 23.–december 22.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Egy érdekes választási helyzettel köszön
el az október, amelyre lehet, hogy csak
november első napjaiban találja meg a
választ. Kissé bizonytalannak érzi magát,
ami nem baj. Kérjen bátran tanácsot, ám
arra ügyeljen, hogy a tanács mindig egy
másik ember élményvilágából fakad. Az is
igaz, hogy több szem többet lát, és így támaszt kaphat, hogy többféle nézőpontból
vizsgálja meg a kérdést, amelyben nehezebben dönt. Anyagi helyzete kiegyensúlyozottnak mondható. Még egy korábban
vágyott beruházásra is szert tehet.

Épp olyan vegyes hatásokat ígér ez a két
hét, mint amilyeneket az égitestek vetítenek a Szűz jegyéhez. Szerencsére azonban
energikus és vidám lesz, ami szinte predesztinálja arra, hogy könnyedén vegye
az akadályokat. Egy hivatalos ügy ugyan
nagyobb energiát igényel, mint szerette volna, de máskor sem szokott semmit
halogatni, és e kedvező tulajdonságának
most fokozott hasznát veszi. Tanácsot viszont ne adjon másoknak, mert lesz valaki
a környezetében, aki ezt félreértheti.

BAK

december 23.–január 20.

Bár a Merkúr kedvezőtlen fényszöge okoz
kisebb vitákat és kommunikációs problémákat, az alaphangulata olyan jó lesz, hogy
ez sem veszi el a kedvét semmitől. November első napja tartogat néhány kisebb kihívást, de ezeket sokkal inkább erőpróbának
fogja érezni, mint akadálynak. Ne törődjön
vele, ha mások nem értenek egyet önnel! Ne
is akarja őket meggyőzni, járja csak nyugodtan a saját maga által kiszemelt utat.
Pénzügyei még mindig stagnálnak, de ebben a kérdésben már látja az „alagút végét”.

IKREK

május 21.–június 21.

Október utolsó napjaiban kisebb anyagi
gond okozhat bosszúságot, ami lehet egy
várt bevétel elmaradása vagy egy váratlan kiadás. Ám ez egyben lehetőséget is
teremt, hogy átgondolja, miként tudna az
ilyen helyzetekre egy kis tartalékot képezni. Egy kis odafigyeléssel segíthetne anyagi helyzetén. November elején előfordulhatnak magánéleti viták, de sikerül rajtuk
átlendülni. Nem kizárt, hogy az elmúlt
időszakban túl sok energiát fejtett ki, és
most szüksége van egy kis pihenésre.

RÁK

június 22.–július 21.

Jókedvű, energikus két hetet sejtet október vége és november eleje, aminek az az
oka, hogy mind a magabiztosságot adó
Nap, mind pedig az energiát nyújtó Mars
kedvező fényszögeket vetít a Rák jegyéhez.
Több munkát is vállal majd úgy a munkahelyén, mint otthon, de most valahogy ezt
is sikerül összeegyeztetnie. Munkatársai
csodálják is érte! Különösen a november
első hete teremt remek lehetőséget, hogy
korábbi irigyeit csodálóivá tegye. Még arra is marad ereje, hogy másokon segítsen.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Az elmúlt időszakok talán túlzottan sok
nyüzsgést hoztak az életébe. Valószínű,
hogy egy kicsit bele is fáradt ebbe, így nem
csoda, ha november első napjaiban jól fog
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HOROSZKÓP

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Társkapcsolatában végre nyugalom és béke
uralkodik. Az igaz, hogy még mindig több
dolgot másképpen látnak a párjával, de sikerült egy egészséges kompromisszumot hozniuk. Ez nagy pszichés energiát szabadít fel
önben, és lehetőséget teremt, hogy új kezdeményezéseken, ötleteken törje a fejét. Lehet,
hogy egyelőre csak az első lépéseket sikerül
ezek felé megtennie, azonban ne feledje a régi bölcs kínai mondást, hogy a leghosszabb
út is az első lépéssel kezdődik.

október 27.–november 9.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ez a kéthetes periódus éppen olyan békés
és nyugodt lesz, mint amilyennek az életet
szereti. Uralkodó bolygója, a Vénusz kedvező fényszöget vetít a Mérleg jegyéhez, ami
jó lehetőséget teremt, hogy az élet apró örömeiben találjon szépséget. A Mérleg-hölgyek
kicsivel többet költenek önmagukra, szépségükre, de ettől jobban is érzik magukat a bőrükben. Ha vitába is keveredik ismerőseivel,
semmi nem tudja kihozni a béketűréséből.

HALAK

február 20.–március 20.

Az előző két hét nyugodtabb tendenciája
ezekben a napokban is békét biztosít, még
akkor is, ha munkatársai okoznak némi
elégedetlenséget. Mivel azonban az otthonában nyugalom uralkodik, ezzel édes
keveset törődik. Hétvégeken szívesebben
fog időzni olyan emberek között, akikkel
hasonló az érdeklődési körük. Ennek ellenére egy érdekes kérdésben lehet kisebb vita
a társaságban, ami viszont nagy segítséget
jelent önnek, hogy bizonyos dolgokat más
nézőpontból lásson.
Horváth Andrea

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Az előző kétheti lendület és energia változatlanul jelen lesz az életében, amivel
szinte elkápráztatja környezetét. Uralkodó
bolygója, a Mars a jegyén áthaladva akkora erőt és mozgásvágyat ad, hogy aligha
lesz ember, aki most bármiben is felvenné önnel a versenyt. Szerencsére azonban
türelmes lesz azokkal, akik nehezebben

Gyáva bróker, avagy tőzsde 2008.

Szmodis Imre rajza

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete november 26-án (szerdán)
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást
tart, melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal földszinti nagyterme (Zsombolyai u. 5.). A közérdekű
kérdések és javaslatok előzetesen
leadhatók november 3. és november 25. között az Önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáin (Bocskai út
39–41., Zsombolyai u. 4., Fehérvári
út 182., Rétköz u. 7. – Eleven Center) kihelyezett gyűjtőládákba, illetve a kozmeghallgatas@ujbuda.hu
e-mailcímre.
Molnár Gyula polgármester

Kiáltvány férfiakhoz
férfiingek ujján, gomb megy egy se. Helyette nagyra méretezett, gonosz mandzsettagomb van, amit sorba kell áterőszakolni
a visszahajtott kézelők nyílásain. És ha a
négy összeigazított gomblyuknyílás nem
fedi pontosan egymást, hiábavaló a fáradozás. A mandzsettagomb letér pályájáról, és kezdheted a kísérletet elölről.
A mandzsettagomb restaurációja óta
mit sem ér minden eddigi divatvívmány.
Az öltözködés negyedórával tovább tart,
és reggelente férfiak milliói kénytelenek
korábban kelni, hogy legértékesebb energiáikat a kezelők istenének áldozzák.
Ingváltási napokon a legelszántabb agglegények is sóhajtva emlegetnek egy gondos
női kezet, amely megszabadíthatná őket
az idegölő babramunkától. Az a gyanúm,
hogy női praktika az egész. A nők ezzel a
fortéllyal igyekeztek javítani férjhez menési esélyeiken. Jól tudván, hogy hiába a
mélyhűtött készétel és gyorsmosoda, nem
tudunk sokáig dacolni a házasodás gondo-

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1863-

ban Körösfői-Kriesch Aladár festő- és szobrászművész. 1907-ben készítette ezt a Zeneakadémián látható képét (É, R). 14. Argentín
tenor (José). 15. Ritka férfinév. 16. Balatonfüred része. 17. Errefele! 18. Macskaféle. 20. Éles
hangon rikoltozik. 22. Tiltószó. 23. Az olasz
TV-rádió betűjele. 25. Tornázik. 27. ÉCN. 28.
Női név. 30. Vizenyő. 32. Lábravaló. 34. Kén és
gallium vegyjele. 36. Mesebeli állat: félig sas,
félig oroszlán. 38. Dunakeszihez csatolt település. 39. A Fekete-tenger melléktengere. 41.
Összetételekben mezőgazdaságra utal. 42. Védelem része! 43. 1967-ben ezen a napon született Rufus Sewell angol színész. 1998-ban
szerepelt ebben a filmben (R, Ó). 44. Félszeg!
45. Német ipari vidék. 47. Kipling farkasa. 48.
Szokásjog, ismert latin szóval. 50. Klasszikus
másik (ALTER). 52. Becézett női név. 53. …
Boleslaw, cseh iparváros. 54. A történetírás
múzsája. 56. Londoni étkezés! 57. A fényérzékenység egysége az USA-ban. 59. Tökéletesen
korrigált lencserendszer. 62. Annál lejjebb. 64.
Római 501. 65. Színész, Kojak magyar hangja (László). 66. Quod … demonstrandum,
ezt kellett bebizonyítani. 68. Intéző Bizottság, röv. 69. Bíráskodik. 71. Török kisváros
Cappadocia-ban (ENEGI). 73. Dunántúli
folyó. 75. Ezen a napon született 1971-ben
Winona Ryder amerikai színésznő. 1996ban játszott ebben a filmben (Á, M).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon hunyt el 1971ben Macskássy Gyula rajzfilmrendező.

Közmeghallgatás

– Margitka, egyelőre innen az asztalról ugrom, és nem a tizedik emeletről.

Már a feudálkapitalizmusban megmondták, hogy az idő, pénz. Mindent gyorsan és
egyszerűen csinálni: a bölcsek sajátja. A fölös, de elkerülhetetlen műveletek ésszerűbbé tételének és megrövidítésének irányzata
idáig érvényesült a férfiöltözködés terén is.
Elhagytuk a nehézkes keménygallérokat,
megtanultuk, miként kell passzentosra
sveifolt derékrésszel rögzíteni a legfontosabb férfiruhaneműt, gumibetétes félcipőket alkotott a férfielme, afféle papucsszandálokat, amelyekbe éppen csak bele kell
lépni. És így tovább; az egygombos zakótól
az apacsnyakig, nagyszerű vívmányok jelezték a fértitoalett ésszerűsödésének diadalmas állomásait.
S amikor már minden a legjobb úton
haladt, hogy egészséges ember másfél perc
alatt tetőtől talpig felöltözhessék, egy áruló, a haladás egy megátalkodott ellensége
föltámasztotta a mandzsettagomb átkos
viseletét. A történelem ez ördögi kerékkötőjének fellépése óta négy gomblyuk van a

Ezen a napon történt – október 29.

GLOSSZA

latával, mert nincs olyan intézmény, amely
vállalná mandzsettagombok jutányos beszerelését.
Férfitársak, barátaim! Tettekre tettekkel kell felelnünk. Ezennel meghirdetem
a mandzsettagombok általános bojkottját. Lázadjunk föl e gyalázatos fondorlat
ellen, és varrjunk közönséges gombokat
az átkozott csuklós szerkezet helyébe. Söpörjük félre a haladás útjából a rafinált
mandzsettagombokat, kiáltsunk megálljt
a divat visszafejlesztőinek és minden női
ármánynak, amely ügyetlenségünket
meglovagolva igyekszik megtörni önállóságunkba vetett hitünket! Ne akadjon egy
se közülünk, aki asszonyi segítségre fanyalodik egy vacak ing miatt. Ne hagyjuk magunkat! Legyünk résen, mielőtt egy pártában maradt divattervezőnőnek eszébe jut
harmincnégy gombbal a kamásni, aztán
kelhetünk valamennyien újabb tíz perccel
korábban.
Kaposy Miklós

1960-ban készült ez az alkotása (U, R). 2. A
Dráva mellékfolyója. 3. Kozmosz. 4. VAH. 5.
Buddhista kultikus építmény. 6. Japán monitorgyártó csúcsvállalat (EIZO). 7. Toldi Miklós. 8. Átlyukasztott. 9. Téli csillagkép az északi
féltekén. 10. Szótoldalék. 11. Cipész szerszáma.
12. Fedezék. 13. Ezen a napon született 1947ben Richard Dreyfuss amerikai színész.
1994-ben játszott ebben a filmben (D, G). 19.
Férfi becenév. 21. Orosz férfinév. 24. Füzet. 26.
2006-ban ezen a napon halt meg Littay Gyula bariton. Címszereplője volt ennek a Verdi
operának (I, T). 27. Esztendeig. 29. Borsot tör
az orra alá. 31. Winona Ryder 1992-ben játszott ebben a filmben is. 33. Lap. 34. Hajszín.
35. Belgrád hegye. 37. Osztrák neurológus
(Sigmund). 39. Lord Byron lányának egyik
neve. 40. Középről kikap! 46. Pókszabású állat. 49. Szobrász (György). 51. Tó jege teszi. 53.
Összetételekben elvonatkoztatottságra utal. 55.
Vöröses árnyalatú sárga festék. 56. Férfinév.
58. Válogatott kézilabdázó (Beáta). 60. Szerzet.
61. Gyalogol. 63. Háziállat. 65. Filharmóniában
található! 67. Vissza: rosszat tesz. 70. Síléc vége!
72. Kiejtett betű. 74. Állami Biztosító, röv.

BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 43., 75., függ. 1., 13.,
26. és 31. A 19. SZÁM MEGFEJTÉSE: „A dolgok eredete, A hatalom akarása, Opera
geometrica, Erkel, Eszményi Sámuel, Verdi”.
A 19. SZÁM NYERTESE: Balázs Sarolta, 1119 Bp.,
Kardvirág u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út
5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Szent Flórián étterem
Csirkemell
íjászmester módra
1 kg
csirkemellfilé, 3 db tojás, 2 dl sör, 25 dkg
liszt, csipet só, olaj a sütéshez.
FOKHAGYMÁS TEJFÖLHÖZ: 3 dl tejföl, pici
só, 2 gerezd apróra tört fokhagyma, fél
csokor petrezselyem.
STEAKBURGONYA: 80 dkg burgonya, csipet só, steakfűszer.
ELKÉSZÍTÉS: A csirkemellet kockára
vágjuk, sózzuk. A tojásból, sörből, lisztből, valamint víz
és a pici só hozzáadásával
palacsintatészta sűrűségű
masszát készítünk. A
bacont csirkemellkocka nagyságú lapokra
vágjuk, és
felváltva
a nyársra
húzzuk.
Lisztbe,
majd a
massz ába
forgatjuk.
Közepes hőmérsékletű olajHOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:

ban, lassan sütjük. Ha megsült, lecsöpögtetjük, a pálcikát kihúzzuk, ketté
vágjuk és a tányérra helyezzük. A tejfölbe beletesszük a fokhagymát, sót,
majd összekeverjük, és a húsra öntjük.
A steakburgonyát megmossuk, héjába
megfőzzük, majd 4 cikkre vágjuk. Bő,
forró olajban aranyszínűre kisütjük.
Tálaláskor steakfűszerrel megszórjuk.
Jó étvágyat kívánunk!
A recepteket Rácz Sándor konyhafőnök ajánlotta.
Temesvár u. 19–21.
Asztalfoglalás: +36-70-227-9503
www.florianetterem.hu
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Újbuda TC.–Ferbonex-Gyulai SE 30:27 (14:14)

Balczó András sportról és hitről

Biztató őszi kezdet
az újbudai női kézilabdában

Tegyük meg, ami tőlünk telik

ismét visszakerüljön a legjobbak
közé. És íme, négy forduló után a
felnőtt- és az ifjúsági csapat is eddig
veretlenül, 8 ponttal vezeti a tabellát, melyhez igen imponáló 125:91es és 141:89-es gólarány is társul.
A felnőttek október 11-én nagyon fontos mérkőzést játszottak
itthon a Ferbonex-Gyulai SE csapatával. Az ellenfél jó képessége és
éremesélyessége előzetesen ismert
volt, ezért nehéz mérkőzésre lehetett számítani. Az első félidőben az
egyik csapat sem tudott egygólos
előnynél többet kiharcolni, de ami
fontos, színvonalas, jó iramú játé-

Az őszi idény harmadán biztatóan áll a csapat

A gárda nagyobbik fele az elmúlt
idény végén teljesen lecserélődött,
és a nyári alapozás után az átalakult
csapat biztató előkészületi tornaeredményei is jelezték: jó esélyekkel
vág neki az NB I/B Keleti-csoportjának. Azzal a nem titkolt céllal, hogy

kot láthattunk. Sajnos az elérhető
kétgólos előny helyett döntetlent
hozott a félidő.
Aztán a második játékrészben
megijesztettek minket az újbudai
golis lányok. A gyulaiak 2–3 gólos, már-már végeredményhez

közelítő előnyt szereztek, amit
hosszú perceken át tartottak.
Helyzeteinket kihagytuk, több eladott labda és technikai hiba tarkította a mérkőzést. Érdekes volt
számolni a kapufákat is, hiszen az
első félidőben főként a gyulaiak,
míg a másodikban a golis lányok
csattogtatták lövéseikkel a kapufát, és okoztak nem kevés fejtörést
a nézőknek. Ekkor még egy döntetlenben is kiegyeztünk volna.
Aztán következett az utolsó
tíz perc, amikor lányaink megráztak magukat, és percek alatt
nem csupán egyenlítettek, hanem
két-, majd háromgólos előnyre, végül pedig győzelemre fordították
a mérkőzést 30:27-re. Huszáros
hajrá, küzdeni tudás volt a javából, dicséretes végjáték, szemet
gyönyörködtető utolsó percekkel.
Szép szombat estét ajándékoztak a
mérkőzésre kilátogatóknak.
Október közepén, túl az őszi
idény harmadán biztatóan áll a csapat. Halkan mondjuk csak ki, tanulva a tavalyi esetből: ha ilyen fegyelmezetten játszik a dr. Ökrös Csaba
vezetőedző és Sellei Zoltán utánpótlás-vezető által koordinált felnőttés ifjúsági csapat, jövőre ismét az
európai élmezőnyhöz tartozó magyar klubokat láthatjuk Újbudán, a
kőérberki sportcsarnokban.
A gárda legközelebb október
utolsó napján fogadja itthon a Bőcs
KSC lányait, remélhetőleg szépszámú újbudai közönség előtt. Bár addig van még más teendő is, hiszen
a Magyar Kupában a 3. fordulónál
tartanak az újbudai leányok, következő ellenfelük a VKL SE Győr.
Fontos információ még, hogy a
nyáron megszűnt Goldberger honlap után megszületett az új, mely a
www.uke.hu oldalon érhető el.
Hajrá Újbuda! Hajrá Goli!
Vendégh Zsolt, Újbuda TC.

Balczó András hetvenéves. Kondoroson született, tót származású, apja evangélikus lelkész volt,
akit Nyíregyházára helyeztek át.
Balczó András igazából ott eszmélt, ott járt iskolába. Volt egy
lómániás barátja, ő csábította
el először lovagolni. Közben elkezdte az atletizálást is, illetve az
úszást. Mivel nem akart választani e három sportág közül – 15–16
éves volt akkortájt –, jött az ötlet,
hogy legyen öttusázó. Utána már
csak ez járt a fejében. – Mániásan
csak az öttusa érdekelt, soha nem
vetődött fel bennem, hogy bármi mással kellene foglalkoznom
– vallotta be.
Érettségi után jött a fővárosba, először Csepelen kezdett dolgozni, gyári munkásként. Meló
előtt és után persze edzésre sietett, 20 évesen már második volt
egyéniben a világbajnokságon,
22 évesen csapatban olimpiai
bajnok. Erre az időszakra Balczó
így emlékezett: – Arra gondoltam, hogy ha egyszer világbajnok
leszek, az akkora boldogsággal
fog eltölteni, ami életem végéig
kitart, amit már senki nem vehet
el tőlem. Otthon sokat hallottam
Istenről és a hitről, de nem foglalkoztatott. 1962-ben azonban
történt valami: sétáltam a Dunaparton, és arra jött a vízen egy
ismerős kajakos edző. Kikiabált
nekem, hogy apám meghalt. Először megdöbbentem, aztán valami hihetetlen nyugalom és béke

szállt meg, és egyértelmű tudás
arról, hogy Isten létezik. Csodálkoztam, előtte hogyan voltam
képes ekkora félreértésben élni.
Utána már mindig velem volt
Biblia is, ha edzőtáborba vagy
versenyre mentem. Sorra nyertem a világbajnokságokat egyéniben, de a nagy boldogság, amit
ettől vártam, nem talált rám, még
az ötödik után sem.

Dömök Viktória

2007 őszén még Óbudai
Goldberger, majd ez év nyaráig
Újbudai Goldberger SE néven
követhettük nyomon azt a csapatot, amely mára már teljesen
Újbuda TC. lett. Közben a gárda
három évtizednyi várakozás
után megjárta az első osztályt. A
biztató évkezdést követően sajnos kicsúsztak az NB I-ből. Emellett két edzőváltás is történt a
csapatnál. Majd 2008 tavaszán,
egy nehéz pillanatban végül dr.
Ökrös Csaba, a kézilabdasport
elismert szakembere vette át a
„golis” lányokat.

A Farkasréti Esték-sorozaton
belül a Farkasréti Általános
Iskola és a SASFA (Sasadi és
Farkasréti Öregdiákok Egyesülete) vendége volt Balczó
András háromszoros olimpiai
és sokszoros világbajnok
öttusázó. A Nemzet Sportolója
életéről, pályafutásáról, hitéről
mesélt.

OLIMPIKONOK

Nem akaraterőm volt, hanem kedvem

Eredményekben pedig nem volt
hiány, az olimpiákon sem: 1968ban Mexikóban a győztes csapat
tagja, egyéniben ezüstérmes. Az
1972-es müncheni olimpia egyéni bajnoka, csapatban második.
Pályafutásáról Küldetés címmel
1976-ben Kósa Ferenc készített
filmet. Balczónak annyira élete
volt az öttusa, mint senki másnak
abban az időben: – Nem szerettem a vasárnapokat, mert akkor
nem volt edzés. Azt mondják, a
sporthoz nagyon sok akaraterő
kell. Nekem nem akaraterőm
volt, hanem kedvem! Sokkal
többet edzettem, mint a többiek.
Nem voltam náluk tehetségesebb,

de szorgalmasabb voltam, és amit
az Isten akar, annak megteremti
a feltételeit.
Élete egyik döntő pillanata
volt, amikor ’72-ben olimpiai
bajnok lett. – Vágytam rá, hogy
győzzek, mégis rengeteget hibáztam. És akkor felismertem, hogy
nem is ez a fontos, nem kell görcsösen akarnom elérni a célt. Ha
így teszünk, épp akkor fogunk
hibázni. Erre számtalan példát
lehet találni a sporttörténelemben. Ha sikerül lemondanunk a
vágyott célról, éppen akkor fog
sikerülni. Én ott rájöttem, hogy
nem ez a boldogságom kulcsa,
és ahogy eljutottam ebbe az állapotba, már ment minden, mint a
karikacsapás.
Balczó András nemcsak az
élsportolókra, hanem a mindennapi emberekre vonatkozóan is
megosztotta a jelenlevőkkel szellemi útravalóját: – Nem a siker és
a pénz a boldogság titka. A pénz
torzítja a gondolkodást, és akik
őrzik a többletvagyont, belebetegszenek ebbe a túlnyomásba…
A nagy nyomás mindig kiegyenlítődik. Mernünk kell kimondani azt is, ha tévedtünk, és nem
szabad, hogy hiányozzon belőlünk a belátás képessége, mert
akkor hiányozni fog a jó értelemben vett rugalmasság is. Volt
egy öttusázó fiúnak egy agara.
Versenyeztetni szerette volna, a
kutya futott is nagyon gyorsan,
de mindig csak egyenesen. Nem
volt hajlandó elkanyarodni, így
aztán mindig kiugrott a pályáról.
Használhatatlan volt. Mi is így
járhatunk, ha nem vagyunk elég
rugalmasak. Meg kell találnunk
azt az állapotot, amire teremtve
vagyunk. Az a feladatunk, hogy
megtegyünk mindent, ami tőlünk telik, és akkor az Isten is
hozzáteszi a magáét.
Rózsa Melinda

Daffodil
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LAKÁS, INGATLAN
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
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve,
igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati
kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal,
felkészült munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana
eladását, hisz Önnek más a dolga! Nekünk ez a
dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda,
XII., Nagyenyed u. 9. 201-1821, 06/30/202-1892,
www.immoteka.hu.
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés megbízástól a szerződéskötésig. 15 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu,
amadex@axelero.hu.
LÁGYMÁNYOS–KELENFÖLD határán épülő
lakóparkban változatos méretű, garzontól a luxusig, erkélyes lakások leköthetők. Átadás 2009
októberében. 06/20/393-9689.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket, irodákat.
www.banalp.hu, 361-4287.
KAJÁSZÓN a Császár-kert Lakóparkban eladó
új építésű, 135 nm-es sorház garázzsal, kerttel 22
M Ft-ért. Belépés 25% önrésszel, vagy budapesti
ingatlan beszámításával. 06/30/251-4000.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
BEÉPÍTHETŐ tetőtereket keresünk felújítás ellenében. Referencia: www.diszkoszkft.hu,
06/20/461-0307.
ÉPÍTÉSI telket keresünk vételre Budapesten és
környékén. 06/20/461-0307.
VILLÁNYI mellékutcájában 150 nm-es, belső,
kétszintes, 4,5 szobás lakás 48 900 000-ért eladó.
www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI., GALAMBÓC utcában tavaszi átadással új
építésű társasház épül. Eladó 50 nm-es és 67 nmes lakás. 06/30/251-4000.
XI., ALSÓKUBIN utcában tavaszi kezdéssel 12
lakásos társasház épül. Lakások rendkívül jó feltételekkel leköthetők. 06/30/251-4000.
XI., BORNEMISSZA téren 11 lakásos társasház épül. Lakások kedvező áron leköthetők.
06/30/251-4000.
XI., MOHAI utcában eladó IV. emeleti, 65 nmes, háromszobás, felújított, nagyon szép panellakás, 18,5 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
TULAJDONOSTÓL vegyen házat Dél-Budán.
4 000 000-val olcsóbban. Nincs jutalék. Ügynök
ne! Zöldövezetben 300 nöl-es saroktelken.
Többgenerációs családi ház eladó.
Ára: 48 000 000 Ft. Tel.: 06/70/304-1500.
XI., ALBERTFALVA utcában 433 nm-es telken, 100 nm-es felújítandó (bontandó) ház eladó.
Lőrincz Péter 06/70/383-5004.
VILLÁNYI út elején eladó irodának, rendelőnek is alkalmas I. emeleti, 118 nm-es, felújítandó
polgári lakás. 06/30/525-2962.
VENNÉK téglalakást (felújítandót) saját részre,
készpénzért, 12 millióig. 250-4047.
XI., BÖLCSŐ utcában eladó IV. emeleti, 56 nmes, kétszobás, téglaépítésű lakás, 17,5 M Ft-ért.
06/30/251-4000.
XI., KONDOROSI Lakóparkban eladó VII.
emeleti, 45 nm-es, kétszobás, igényes lakás szép
kilátással, 18,8 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
XXII., ANGELI úton eladó 1063 nm-es telek,
sok gyümölcsfával, kis házzal, szép kilátással 13,5
M Ft-ért. 06/30/251-4000.
XI., HERMÁND utcában eladó földszinti, 63
nm-es, 2 szobás öröklakás tárolóval és 20 nmes garázzsal, 27 500 000 Ft-ért. 06/30/431-3240.
Ügynökök kíméljenek!
BEREGSZÁSZ úton 107 nm-es sorházi lakás
2 állásos garázzsal, kerttel eladó 57 M Ft-ért.
06/20/393-9689.
XII., SASHEGYEN 40 nm-es, 1,5 szobás, csendes, erkélyes, alacsony rezsijű lakás eladó 17,6 M
Ft-ért. 06/20/393-9689.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, üzlethelyiségeket keresünk a kerületben. Lőrincz Péter
Ingatlaniroda. 351-9578, 06/70/383-5004,
www.lorinczpeter.hu
KIADÓ XI., Ulászló utcában 67 nm-es, 2,5 szobás lakás: nettó 80 000 + rezsi / hó. Távhős, bútorozott. Tel.: 06/30/631-9653.

GAZDAGRÉTEN Regős u. 8–13. társasház
bérbe ad 1 db 18 nm-es, 2 db 36 nm-es üzlethelyiséget és 2 db 18 nm-es raktárt. Érdeklődni a
06/30/821-3755-ös mobilszámon lehet.
XI., BERCSÉNYI utcában 47 nm-es, 1,5 szobás, üres lakás irodának, lakásnak hosszú távra
kiadó. Számlával 65 000 + rezsi + 2 havi kaució.
Közvetítők kíméljenek. 06/20/419-1551.
XI., LECKE utcában 38 nm-es, 1 szobás, földszinti, távfűtéses, bútorozatlan panellakás kiadó.
Bérleti díj: 60 000 Ft/hó + rezsi. 06/70/325-4307.

GARÁZS
TEREMGARÁZS eladó Petz Samu utcában.
Irányár: 1 700 000 Ft. Tel.: 203-5573, 06/30/283-0079.
BADACSONYI utcában 30 nm-es száraz garázs
kiadó. Érdeklődni: 06/20/954-5813.
XI. KERÜLETBEN Nagyszőlős utcában ikergarázs fele (13 nm) saját tároló kamrával eladó.
06/20/551-7104.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztálynak felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szaktanártól. 06/20/380-2039.
MATEMATIKA-, fizika- (vizsga) felkészítés több
évtizedes referenciákkal. 06/20/934-4456, 250-2003.
MATEKOKTATÁST, érettségire felkészítést vállal matematikus, oktatási tapasztalattal.
06/30/200-0634.
DAJKA-, gyógypedagógiai, pedagógiai aszszisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918. (ny.sz. 01-0064-04)
WWW.CORVINRAJZISKOLA.HU Előkészítő
a képző és az ipar minden szakára művésztanárokkal. 06/70/517-3982, 06/20/455-8798.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál,
általános iskolásoknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak. 365-6041.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden
korosztály számára. Rudas Katalin, 205-6732.
ANGOLTANÍTÁS nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). 319-5724.
MATEMATIKUS egyénileg tanít gimnazistákat,
egyetemistákat. 365-2969, 06/30/523-8631.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg, minden szinten. Tel.: 365-6041.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, középszintű és
emeltszintű érettségire, főiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húsz éves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgára
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Cégeknél is, házhoz is megyek. 246-6869,
06/70/540-3337.
A FEHÉRVÁRI úti piacnál német-angol tanítás,
korrepetálás. 466-5301, 06/30/259-7091.
HASTÁNC középhaladóknak az Őrmezei
Közösségi Házban szerdánként 10–11.30-ig.
Jókedvű társaság vár szeretettel. 06/30/661-7659.
ECDL-TANFOLYAMOT indítunk november 8án szombatonként Újbudán. Cím: XI., Fehérvári
út 44. Tel.: 322-7844, web: www.vofa.hu
KÖRTÉRNÉL matematika-, fizika-, kémiatanítás. Egyetemistáknak is. 06/70/218-9000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások. 06/30/954-9554.
VÍZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat. Csőrepedés
javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat, műszeres csőrepedés keresés.
06/30/914-3588.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelőmester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésjavítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-,
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064,
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István.
Tel.: 06/20/317-0843.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/9261533.
GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés,
-tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
NONSTOP villanyszerelő gyorsszolgálat,
villanybojlerszerviz. www.vill-computer.eu.
Hibabejelentés: 06/30/951-3828.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Reggel, este 7–9 között: 466-6113.
06/30/212-4693.
VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat és karbantartást is vállal. 246-9953, 06/30/947-6036.
BUDAI Gyorsszerviznél FÉG, Junkers, Vaillant
stb. gázkészülékek javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, dugulások elhárítása. Díjtalan kiszállás, garancia! Tel.: 06/20/321-8707.
VÍZ-, gáz-, központifűtés-szerelés csöpögéstől
generálkivitelezésig. Nonstop duguláselhárítás.
06/30/678-1961.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával,
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmunkák, villanyszerelés, burkolatok.
06/20/990-9309.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos.
06/30/962-8704.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők
javítása kerületi kisiparostól.
249-2664, 06/20/944-9015.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít, szerel minden fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. Napellenző és mobilrovarháló megrendelésnél 10 nm fölött árkedvezmény. 370-4932.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal, 10–12 garanciával. Tel.: 06/20/471-1870.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával.
Tel.: 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.
CSEMPÉZÉST, hidegpadló-burkolást, kőműves munkát, szobafestést igényesen azonnalra is
vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
BUDAI-ÜVEGESEK Kft. szobaajtók üvegezése
többféle katedrál üveggel. 2 vagy több ajtó esetén
kedvezménnyel. Cím: 1116 Budapest, Kondorosi
út 7. Tel.: 208-2352.
KŐMŰVES-, burkolómunkákat, teljes körű
lakásfelújítást, átépítéseket rövid határidőre, referenciákkal vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.
LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelésének
felújítása, javítása, homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos hőszigetelése, kőműves-, bádogos-,
tetőfedőmunkák garanciával, referenciákkal. 2046793, 06/20/934-6993.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggönyök javítása, készítése garanciával.
06/30/211-9730, 06/20/354-0518, 06/70/381-0931.
LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csiszolást,
lakkozást vállalok minőségi kivitelben.
Tel.: 06/30/522-1595.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést
azonnalra is vállalok. 226-2527, 06/30/975-0053.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-,
ház-, irodafelújítás minden szakmában, magyar,
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló készítése, javítása. 06/30/954-4894,
356-4840.
BURKOLÁS, javítás, kőművesmunkák, vízvezeték-szerelés. Tel.: 200-8897, 06/30/328-2871.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos
szigetelése szilikongumival, garanciával.
06/20/494-3657.
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BURKOLÁS, festés, gipszkarton-, lakatosmunkák, hibaelhárítás, gyors kiszállás, garancia!
Tel.: 06/20/206-6500.
FA-, alumínium-, műanyag redőnyök szakszerű javítása, készítése. Sopron út 42. 204-0519.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása. Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés
anyagbeszerzéssel, garanciával. 06/20/961-6153.
KISEBB kőművesmunkák, csempézések, javítások, vízszerelő munkák garanciával.
06/30/981-8340.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC javítása azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.
MEGOLDÁS Délbuda Gyorsszerviz. Minden típusú háztartási gép javítása garanciával. Javításnál
ingyen mikró sugárzásmérés!
285-3488, 06/30/950-1717.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.
NONSTOP számítógépszerviz. Számítógép-javítás, internetbeállítás, -oktatás. www.vill-computer.eu. Ügyelet: 06/30/524-0572.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, középületek elektromos betörésvédelme, meglévő
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor
06/20/227-0056.
KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, páncélszekrény,
zongora nem akadály. Hétvégén is.
06/30/954-5928.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig (zongora, páncélszekrény). Tel.: 06/30/948-2206.
ADÓTANÁCSADÁS, könyvelés cégek,
egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére.
Adószakértő, könyvvizsgáló többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, kelenföldi városközpontnál. Közreműködés cégalapításban ügyvédi
háttérrel. konyveles@e-bevallas.hu,
382-0490, 06/30/951-2977.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes
dobozok. 06/30/944-3717, www.bauerteher.hu
TAKARÍTÁS nonstop! Magánházak, irodák,
társasházak alkalmankénti, rendszeres takarítása,
nagytakarítása. 06/30/960-4525.

GYÓGYÁSZAT
HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió. Gerinctorna
gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavító hát-, derékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgásterápiája. Egyénileg vagy kis létszámú csoportokban.
Műtét utáni rehabilitáció.
Tel.: 06/20/935-2347.
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy!
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

DR. PÁSZTOR Éva október 1-jével megnyitja ortopédiai magánrendelését a Szent Teréz
orvosi rendelőben, XI. ker. Fegyvernek u. 52.
Bejelentkezni a 203-6797-es telefonszámon lehet.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Jó- és rosszindulatú bőrdaganatok kezelése,
anyajegyek vizsgálata. Általános és gyermekbőrgyógyászat. Bejelentkezés: 466-8328. Dr. Bánfalvi.

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.
BIZALOM, biztonság, készpénz! Ezt nyújtja
Önnek a Wéber Galéria. Több mint 50 év szakmai
tapasztalattal állunk rendelkezésére. Magas áron
vásárolunk régi és modern festményeket, valamint
porcelánokat, arany-ezüst tárgyakat, szőnyegeket,
órákat, szobrokat és teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással. 06/20/478-7581, 06/20/351-3542.
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi
keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Porcelán
és régi dísztárgyakat. Kiszállás díjtalan!
Tel.: 06/30/456-3938.
ARANY és ezüst felvásárlása! II. Margit krt.
51–53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az interneten
a Google keresőben, a Louis Galéria honlapján.
lakatos@mconet.hu
MAGÁNSZEMÉLY vásárol antik és kortárs
festményt, szobrot, ezüst- és aranytárgyakat, szőnyeget, bútort. 06/70/229-1200, 06/70/620-4706.
SAJÁT részemre keresek ’50-es, ’60-as évekbeli bútorokat, 1945–1990 közötti festményeket,
1956–1970 közötti TV-t, 1920–1945 közötti rádiót. Lőrincz Péter 06/70/383-5004.

ÁLLÁS
NYUGDÍJAS építészmérnököt alkalmaznék tervezés előtti feladatok elvégzésére. 06/20/941-8633.
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06/20/359-5918.
NYUGDÍJASOKNAK telefonos asszisztensi
munka a Délinél. Munkaidő: 14–20 óra között. Fix
bérezés. Érdeklődni: 06/70/770-0082, 880-9180.
DUNA HOUSE Ingatlanirodába értékesítő
munkatársat keresünk. Kereskedelmi területen szerzett tapasztalat előny. Kiemelt jutalék.
Önéletrajzot a retkoz@dh.hu címre várunk.
SZÓRÓLAPTERJESZTŐT kerületi belső postaládás munkára felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.
MÁRVÁNY utcában irodai munka nyugdíjasoknak. Napi 6 óra, fix bérezés.
Érdeklődni: 887-5396.
MUNKÁT vállalna szorgalmas nő telefonközpontban, irodában számítógép ismerettel, cukrászdában eladóként, fodrásznál fejmosóként.
06/20/424-0947.
XI. KERÜLETI illatszerboltba eladót keresek.
Szakképzettség előny. Tel.: 06/20/364-5982.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitneszlépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
PIANÍNÓK családbarát áron. Hangolás, javítás,
www.klavirzongora.hu.
Tel.: 06/20/912-4845, 209-3247.
KARNIS-FÜGGÖNY. Karnis, karnisszerelés,
függöny, függönyvarrás felméréstől a felszerelésig.
Teljes kivitelezés. Tel.: 06/30/681-6841.
BIO-MULTIVITAMIN most féláron. Dr. Honfi
Zsuzsanna. Tel.: 319-1525.
RÖMI kártyajátékhoz vezetékes telefonnal rendelkező partnereket keresek, Bocskai–Tétényi út
környékéről. Tel.: 355-2228.
A FORRÁS-MESÉS Játszóházban kötetlenül
lehet játszani szakképzett felügyelettel minden
nap 8–20 óráig, hétvégén 9–19 óráig. A játszóban minőségi fajátékok, fejlesztő társasjátékok,
iparművész által készített bábok találhatók. A
hozzánk betérő vendégeket bioszörppel, bioteával
kínáljuk. 787-9158, 06/70/567-0989.
ÚJ profi rajzkurzusok 3–12 éves gyerekeknek a Forrás Játszóházban: „Fedezd fel saját
magad a rajzolás segítségével!” Rajzpályázatok,
kiállítás, korcsoportos bontás művésztanár
közreműködésével.
Érdeklődés telefonon: 787-9158, 06/70/567-0989.
ÖNKIFEJEZŐ kreatív színházi műhely 5–12
éves gyerekeknek a Forrás Játszóházban. „Én, és
amit magamról gondolok” – játékos kommunikációfejlesztő, beilleszkedést segítő, feszültségoldó
önismereti foglalkozás pszichopedagógus közreműködésével.
Érdeklődés telefonon: 787-9158, 06/70/567-0989.
LECKEGYÁR – korrepetáló foglalkozás szaktanári segítséggel általános iskolásoknak a hét minden napján 13.30-tól kiscsoportban. Elkészítjük
a leckét és gyakorlunk is! Kutató feladatokhoz
internetes segítség. Felsősöknek továbbtanulást
segítő orientációs beszélgetés. Forrás Játszóház
telefon: 787-9158, 06/70/567-0989.
A HÉTVÉGE a családé a Forrás Játszóházban:
októbertől minden szombat délelőtt programok:
Meseerdő bábszínház, régi diafilmek nosztalgiavetítése, családi kézműves.
Részletes programról felvilágosítás telefonon:
787-9158, 06/70/567-0989.
ÚJ MESEFORRÁS – verselős, bábozós anyanyelvi fejlesztő műhely sok játékkal, beszélgetéssel szabadon 1–3 és 3–5 éveseknek és anyukáiknak hétköznaponként délelőtt 10.30 órától.
Érdeklődés telefonon:
787-9158, 06/70/567-0989.
FELHÍVÁS! A Zöldalma internetes diákújság
most alakuló szerkesztőségi szakköre várja lelkes
tagjait, akiket érdekel a környezettudatosság, az
egészséges életmód, a megújuló energiaforrások
témaköre. Gyere és írjuk együtt a jövőt!
Tel.: 787-9158, 06/70/567-0989. Forrás Játszóház.

GONDOZÁS

KÖZLEMÉNY

HÉTVÉGÉN vállalok betegápolást, idősgondozást. 24 órában is, november 15-től. 06/70/350-9925.
VÁLLALNÁM idős személy nappali felügyeletét, illetve napi tevékenységében (vásárlás, kisebb
takarítás, sétáltatás stb.) segítenék heti 3–4 alkalommal. 06/20/337-2276.

KÖSZÖNJÜK mindazoknak a felajánlását, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Keveháza
Óvoda Alapítványt támogatták. A befolyt összeget, 419 603 Ft-ot, fejlesztő játékokra, bútor vásárlására fordítottuk. Keveháza Óvoda Alapítvány
kuratóriuma.
AZ ISKOLASZANATÓRIUM Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át a kórházban fekvő beteg
gyermekek oktatásának segítésére felajánlották.
Az átutalt összeget szemléltető eszközök, tanszerek, játékok vásárlására fordítottuk.

TÁRSKERESÉS
EGYEDÜL telt a nyár? Gondoljon a szilveszterre! Kánya Kata Társközvetítő Iroda. 214-9441,
www.kanyakata.hu.
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Matekverseny

CIVIL
SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET
www.szie.org.hu
Baba-Mama klub otthon lévő óvodáskorúak és szüleik számára, minden
szerdán 9.30-tól 12.30-ig a Szent István-házban (XI. Himfy u. 9.).
Szent Imre-napi búcsú, november 8–9én a Villányi úti Szent Imre-templom
körül.
Kiránduljunk együtt a Naszályra (10
km), november 15-én, info a SZIE
honlapon.
Guriga klub, budapesti félnapos kirándulás XI. kerületi mozgás-, látás- és
hallássérültek számára, november
15-én, kísérőket is várunk, info: Szuhaj
Eszter 209-3963
SZIE-bál, november 15-én 17 órai
kezdettel a Magyar Kultúra Alapítvány
székházában, I. ker. Szentháromság tér
6., info: http://szie.communio.hu/bal

Fotók: Király Csaba

Jelentkezés a városligeti
Vajdahunyadvárban 15. alkalommal,
december 18. és január18. között
megrendezésre kerülő Betlehemi
jászol kiállításra, november 15-ig, az
amka@chello.hu e-mailcímen.

Lapunk 6. oldalán beszámolót olvashatnak a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumban rendezett Czakó Éva Matematikai
Emlékversenyről. Ahol a tisztelet és a hagyomány a diákok aktivizálására épül, ott nagy baj nem lehet. Mi is aktivizáljuk olvasóinkat egy újabb
feladattal, melyet a nyolcadikosoknak kellett megoldaniuk: egy rúd sajtot egérpapa 10 perc, egérmama 15 perc, egy egérkölyök 30 perc alatt
tud egyedül elfogyasztani. Hány perc alatt enné meg ezt a sajtot együtt egérpapa, egérmama és tíz kölykük?

Elkészült a római kori Köln 3D-s modellje

Séta az ókorban
Egy, a világon egyedülálló projekt
keretében sikerült modellezni a római
kori Köln városát, amelynek utcáin így
bárki virtuális látogatást tehet.

A felhasználók a Colonia 3D nevű hivatalos honlapon tekinthetik meg a 2000 évvel
ezelőtti város virtuális 3D-s modelljét, így
mindenki megismerheti az akkori település méreteit és elhelyezkedését. Ezenkívül
lehetőség van a 3D-s ókori és a jelenlegi
várostérkép összehasonlítására is. Az alkalmazás elkészítése során a potsdami
egyetem számítógépes grafikusai különleges algoritmusokat használtak. Az egyes
modellek több száz millió poligonból
épülnek fel. Az ókori település körülbelül
akkora kiterjedésű volt, mint a mai Köln
belvárosa.
– A kihívás abban rejlett, hogy a nagy
pontosságú, részletgazdag és 3D-s épületmodelleket interaktív módon is elérhetővé
tegyük az emberek számára. Ugyan már
eddig is voltak hasonló programok, azok
inkább animációk voltak és nem interaktív módon látogatható megoldások. A római kori Köln modellje ezért egyedülálló.
Azt szeretnénk, hogy ha később lehetőség
lenne a mai és az akkori település virtuális
3D-s összehasonlítására – hangsúlyozta
Jürgen Döllner professzor.

– Az elmúlt két évezredben természetesen
nemcsak Köln, de annak földrajzi adottságai is megváltoztak, különösen igaz ez a
folyópartokra – szögezte le Stefan Maaß és
Matthias Trapp, akik mindketten a Potsdami Egyetem kutatói. A létrehozott modellek nagyon részletesek lettek, a szakemberek igyekeztek a legapróbb dolgokat megjeleníteni, a munka során pedig felhasználták
a ma már rendelkezésre álló ismereteket is.
– A régészek és az építészettörténeti
kutatók szállították az alapvető információkat a dizájnereknek, akik tudományos
szempontból pontos 3D-s modelleket
alkottak meg. Az informatikusok pedig
ezek alapján hozták létre a virtuális sétát
lehetővé tévő alkalmazást – nyilatkozta
Michael Eichhorn.
Döllner és kollégái úgy vélték, hogy
mindez csak a kezdet, és a jövőben egyre
több város jelenteti majd meg a 3D-s modelljét a világhálón. A programot a Kölni
Egyetem Archeológiai Intézete, a Kölni
Szakfőiskola Nemzetközi Dizájniskola
(KISD), a Római-germán Múzeum, valamint a Potsdami Egyetem Hasso Plattner
Intézetének munkatársai közösen alkották meg. A fejlesztőmunka Jürgen Döllner
professzor (Hasso Plattner Intézet) és
Michael Eichhorn (KISD) vezetésével kezdődött és 3 éven át tartott.

Kicsit rideg, kicsit hideg, de azért roppant érdekes

AJÁNLÓ
Október 28-án 18 órakor nyílik
Makay Sándor Aase-díjas színművész „Sértegetések 36 képben” című
karikatúra kiállítása a Tető Galériában. A képeket november 26-áig hétköznap 15–18 óráig tekinthetik meg
az Ecsed utcai kiállítóteremben.

Egy fiú a házból

Sírhant az udvaron

Az 1956-os FORRADALOM EMLÉKEI címmel rendeznek előadóestet
a Budai Klub Galériában október
29-én 18 órai kezdettel. Az előadás
keretén belül az 52 évvel ezelőtti eseményeket élhetik át eredeti felvételek,
dokumentumok és versek segítségével. A kiállítás anyaga Balogh Gyula
tulajdonát képezi.

Előző számunkban egész oldalas képöszszeállítással tisztelegtünk az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének. A
felvételeken a forradalom újbudai színhelyei láthatóak, a körtér, a Gellért-hegy, a
Szabadság híd és a Bartók Béla út.
Két fényképen ugyanaz a körtéri ház látható – jelentős eltéréssel. Az egyiken viszonylag ép állapotban, a másikon rommá lőve,
jellegzetes nagy ablakai megsemmisülve.
Utánajártunk. Mivel az épület pontosan
szemben van a beérkező Fehérvári úttal, az
onnan jövő szovjet tankok könnyű célpontja
volt. Egy támadás során egy foszforeszkáló
lövedék is eltalálta, amitől lángra lobbant,
és porig égett a ház bal szárnya. A pincébe
menekült lakók igyekeztek oltani a lángokat,
miközben a golyózápor és a leszakadó gerendák miatt állandó életveszélyben voltak.
Néhány nappal később egy, a kapualjban
álló és ebben a házban lakó tizenéves fiút ért
halálos lövés, akit a ház udvarán temettek
el. Csak évek múlva exhumálták. Benedikty
Gergelynek hívták.

A Szigony zenekart Kerényi Róbert
furulyás alapította 1997-ben. A
népzenét idős falusi zenészektől
tanulták. Meghatározó szerepük
volt abban, hogy Magyarországon
elterjedtek és népszerűvé váltak a
gyimesi és moldvai zenék, táncok.
A régi falusi zenekarok hagyományait követve játszanak gyimesi és
moldvai csángó népzenét: játékuk
sajátos zenei folyam, mely saját
belső törvényei szerint 15–20 perces
eposzokban alakul, a pillanatnak
megfelelően fonódik, merészen
játszik, és mely sosem lesz kétszer
ugyanaz. A Csángó táncház előadását október 30-án 20 órakor tekinthetik meg a Fonóban.

(szék)

Gellért püspök és András herceg

November 7-én, pénteken mutatják
be a Karinthy Színházban a Tanner
John házassága (a Don Juan-kód)
című darabot, amelyben a központi
kérdés az, hogy mit keres Don Juan
(Pindroch Csaba) a 20. században?
Vajon még mindig ő-e a csábító, vagy
megunta már a nőktől való örökös
függést, és fedezékbe vonult? Vajon
tűrik-e ezt a nők, az életerő és a jövő
letéteményesei? Mit tenne a Don
Juan című Mozart-opera mai hőse,
Tanner John, ha modern vetélytársa,
Whitefield Anna kikövetelné magának: tessék engem elcsábítani! A válasz egyszerre komplex, vérfagyasztó
és nagyon mulatságos. A szerelmi
harcban végül mindenki elnyeri méltó büntetését. Tanner Johnt pedig a
házassága egyenesen a pokol örökös
fogságba taszítja.

Emlékezés a kopjafánál
Az Őrmezői Közakarat Egyesület
szervezésében emlékező ünnepséget
tartottak október 16-án az Őrmezei
Általános Iskola kertjében lévő kopjafánál.
A kopjafát civil polgári kezdeményezésre
2001 őszén állították fel. Lassan egy évtizede Őrmező szerves része lett, emlékeztetve az arra járó iskolást, szülőt, vagy
éppen csak ott sétálót a millenniumra.
Az évek során sok ezren mentek el előtte,
olvasták feliratát, mely a kora középkori
magyar történelem Őrmezőt érintő kis
epizódjára emlékeztet: „Gellért püspök
1046. szeptember 24-én, mártírhalálának
napján itt vonult át a pesti révhez András
herceg fogadására.”

Idézzük a történelemkönyvet: „Ezenközben András és Levente előrehaladtak a sokasággal, Magyarország közepén elközelegtek a révhez, amelynek népi neve: Pest.
Meghallották ezt Gellért, Besztrik,
Buldi és Beneta püspökök meg Szolnok ispán, kiindultak Fehérvár városából András és Levente hercegek felé, hogy tisztességgel fogadják őket. Amikor a révhez értek, Vata és cinkosai rárontottak a püspökökre és minden társaikra és megdobálták
őket. Szent Gellért püspök mindszűntelen
kereszt jelét vetette azokra, akik kövezték:
ennek láttára amazok még jobban megdühödtek, megtámadták őt, a Duna partján
fölfördították kocsiját, talyigára tették és
lebocsátották Kelenföld hegyéről.”

Sz. Á.

Baj, hogy az iskolában mindig csak egyenleteket oldunk
meg és keveset foglalkozunk az egyenlőtlenségekkel. A
turáni átok nagyon sok pozitív eredményt is hozhatna
életünkbe, ha nem mérgezné az a hideglelős félelem, hogy a
két véleménynek mindenáron eggyé kell lennie, és csak az egy
vélemény érvényesülhet. Holott ameddig a magyar történelmi tudat visszafelé emlékezni képes, mindig „széthúzott” az objektív és primitív ázsiai lélek. És sohasem
csak az egyik fél érvényesült, hanem mindig a kettő relációja. Otthon maradni – elvándorolni. Pogánynak maradni – felvenni a kereszténységet. A keletit – nem, a
nyugatit. Katolikusnak maradni – protestánsnak lenni. Egészen protestánssá lenni
– rekatolizálni. Némettel tartani – törökkel tartani. Habsburg alatt maradni – önállóvá lenni. Kurucnak maradni – labancnak lenni. Sérelmi politikát űzni – felmenni
Bécsbe stb. stb., egészen a legújabb időkig. És a magyar élet sohasem csak az egyik
mederben folyik. Nem kuruc a magyar élet és nem labanc, hanem kuruc és labanc.
Karácsony Sándor: A magyar észjárás 1939.

Fotók: Király Csaba

Tarisznya

Őrmező szerves részévé vált az emlékoszlop

November 12-én 10.30-kor tekinthetik meg Lázár Ervin: Szegény Dzsoni
és Árnika című művét a Maskara
Társulat előadásában a Fővárosi
Művelődési Házban. Az előadás
szereplői meseírásra szövetkeznek,
amelyben szegény Dzsoni, a világ
legszabadabb embere a Százarcú
Boszorkával viaskodik, amelyben
szegény Dzsoni lába is, meg szíve
is nagyot nyilallik, amelyben egy
gonosz varázslat történik, és sajnos
szegény Dzsoni szeretete is megrendül egy icipicit, amelyben Ipiapacsról, a hírhedt rablóról kiderül, hogy
szerencsére nagyszerű gömbérzéke
van, amelyben Rézbányai Győző
többször is megsértődik, de aztán
túljárnak az eszén, amelyben a nagyon testvérekkel találkozunk, és
Árnika jól leteremti őket, és amelyben végül minden jóra fordul, és a
Százarcú Boszorka százegyedik arcát
is megismerhetjük.

