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„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

Újbudai EU Iroda

’56-os emlék

R-Klub

Az EU Integrációs Iroda
vezetőjétől megtudhatjuk,
mi változott az EU Iroda tevékenységében az elmúlt 2 évben.

Valaki felismeri magát egy címlapfotón, egy olyan fényképen, amelyről nem túlzás állítani, hogy
a világtörténelem része lett.

Az R-épület első emeletén lévő
klub valódi kulturális-közösségi
csomópont, a Műegyetem falain túli kisugárzással.

összeállításunk a 4. oldalon

interjúnk az 5. oldalon

cikkünk a 8. oldalon

Újbuda átvenné a Tüske Csarnokot

A csarnokot a világkiállítás egyik központi kiállítóterének tervezték, azzal, hogy
a kiállítást követő utóhasznosításban az
egyetemi negyed sportcentrumaként lehetne használni. Az EXPO meghiúsult, a
félkész épület megmaradt. Bár tervek és
elképzelések mindig bőven voltak, megvalósításuk nem történt meg.
Állami forrás eddig sem volt az építkezés folytatására, a mostani gazdasági
világválság miatt még kevésbé lesz, és az
utóhasznosítási projektben megjelölt egyetemek, a BME és az ELTE sem kívántak
élni a sportcélú hasznosítás lehetőségével.
Az elmúlt évtizedben egy olyan befektető
sem volt, aki fantáziát látott volna a sportcsarnokban. Az épület romlik, és százmilliók mennek el közpénzből az üres épület
őrzésére és az állagmegőrzésre.
Molnár Gyula szerint Újbuda nem nézheti tovább az épületroncsot, nem beszél-

Tüske-háttér
Az egyetemek képviselői így nyilatkoztak a sportcentrumról 2004-ben az Index
internetes portálon:
„Az egyetem a jelenlegi forrásokból sem
üzemeltetni, sem piaci áron visszabérelni
nem tudná az elkészült sporttelepet” –
szögezi le Rétfalvi Gábor, az ELTE műszaki
főigazgató-helyettese. A hallgatók után
kapott normatív támogatásból a mostaninál nagyobb költségeket nem vállalhatnak, az oktatásra szánt pénzekből pedig
nem vonhatnak el. Sőt, úgy véli, az oktatási feladatok ellátásához nem hiányzik a
sportcsarnok.
„Az államnak meg kell mondania, hogy
kell-e neki, és akar-e költeni a félkész
sportközpontra, mert magánbefektető sem befejezni, sem üzemeltetni nem
fogja nyereségesen soha” – állítja dr.
Török Imre, a BME gazdasági és műszaki
főigazgatója.

ve arról, hogy a városrész lakóinak fontos
lenne a hasznosítás során keletkező több
száz munkahely. A polgármester a helyzet
megoldására kezdeményezte, hogy az állam
adja a kerület tulajdonába a csarnokot. –
Újbuda gondoskodna arról, hogy akár PPP
konstrukció keretében is befejezze az épületet, és a kerület számára hasznos, működő

intézménnyé tegye. A kerületben kialakult
politikai erőviszonyok (jobb- és baloldal
szavazategyenlősége) garanciát jelentenek
arra, hogy kölcsönös egyetértéssel, Újbuda
lakóinak is megfelelő megoldás szülessen
– mondta Molnár Gyula. Természetesen
fontos az összes érintett fél – így az egyetemek – bevonása ebbe a döntésbe. A polgármester közleményében kiemelte, hogy
idén végre lehetőség nyílt volna arra, hogy
a torzóból hasznos, befejezett épület legyen.
Az érintettek egy része, közöttük az ELTE,
a BME és a körzet országgyűlési képviselője
meg tudták akadályozni ezt az átalakulást.
Több mint 10 év után be kellene látni,
hogy a sportcélú hasznosításnak mind kisebb az esélye, piaci alapon, többfunkciós
felhasználással azonban elképzelhető a
befejezés. Az épület fekvése kedvező, közelében van a hazai információtechnológia egyik központja, az EU tudományos
agytrösztje és az EITI is itt épül, ez pedig
kedvező perspektívákat ígér – áll a közleményben.
Szeptemberben Rétvári Bence sajtóközleményében emlékeztetett arra, hogy
a Tüske Csarnokkal kapcsolatos munkálatokat még a meghiúsult Budapesti
Világkiállítás helyszínén kezdték meg
1996-ban, ám 1997-ben leállították az
építkezést. Levélben arra kérte Gyenesei
István sportot felügyelő minisztert, hogy
ne kössék meg az egyszereplős pályázaton
nyertes céggel a Tüske Csarnok funkcióváltására vonatkozó szerződést, hanem fejezzék be a sportcentrumot. Az épületben
már a lelátók és eredményjelzők is ki vannak építve. Rétvári szerint más városrész
jobb kongresszusi központ építésére, és a
Syma Csarnok mellett is épül egy ennél
jóval nagyobb konferenciaközpont.
A képviselő a polgármester megoldási
javaslata nyomán emlékeztetett arra, hogy
a miniszterelnök 2003-ban a kerületben
tett látogatását követő sajtótájékoztatón
azt ígérte, hogy a Tüske Csarnok állami
pénzből fog felépülni. Rétvári szerint nem
fogadható el a csarnok olyan hasznosítása,
mely a sport funkciót nélkülözi, vagy kizárja a használatból az egyetemek hallgatóit és
a környék lakóit. A képviselő emlékeztetett,
hogy Molnár Gyula korábban azt mondta,
hogy az öböl környékén uszodát fognak
építeni. Közleményében kiemelte: „Pár éve
még mindenki sportcélra akarta hasznosítani: a kormány, az önkormányzat, a sportszövetségek, az egyetemek. Ha Molnár
Gyula következetes kíván lenni, akkor a
Tüske sportcélú hasznosítását támogatja.”

Az immár harmadik alkalommal megrendezett Újbudai Állásbörze
ismét nagy érdeklődésre tartott számot. A tavalyi börzén kialakult
tömeg elkerülésére a cégek három helyszínen, a Polgármesteri
Hivatalban, a TIT Stúdióban és az Önkormányzat ügyfélszolgálatán
fogadták a munkakeresőket. Az idén megjelent 75 munkáltató és
szolgáltató megközelítőleg kétezer állást hozott magával. Veszely
György, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
tanácsadója ennek kapcsán elmondta, a gazdasági válság keltette
pánik ellenére az álláskínálat valójában igen széles, aki tehát keres,

Önkormányzati képviselők, vállalkozók és a hívek adományából

Új harang a Szent Imre-templomban
Ezentúl ismét két harang hívja misére
a Budai Ciszterci Szent Imre-plébániatemplom híveit. Egy lelkes újbudai kezdeményezésére kerületi önkormányzati
képviselők, vállalkozók és az egyházközösség híveinek adományaiból elkészült a Szent Imre-harang, melyet október 26-án áldottak meg a templomnál,
majd helyeztek be a harangtoronyba.

Vincze Kinga

Király Csaba

Koszorúzás november 4-én

1956. november 4-én a Budapestre bevonuló szovjet hadsereg leverte a magyar forradalmat.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő a Műegyetem falán lévő emléktáblánál helyezett el
koszorút. Mint mondta, ötvenkét éve a fegyveres beavatkozástól kellett megmenteni a hazát,
napjainkban azonban más módon veszélyeztetik külső erők az ország függetlenségét.

WWW.UJBUDA.HU

2000 új állás az Újbudai Állásbörzén

Meddig csúfítja még
a betontorzó Újbudát?
Több mint tíz éve áll és romlik az
eredetileg az EXPO céljaira tervezett
és 1998-ban félbehagyott épület
Lágymányoson. Molnár Gyula, Újbuda
polgármestere megoldást javasolt a
Tüskecsarnok ügyében.
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Szefcsik Zsolt zenész családjába nemrég
beköszöntött a gyermekáldás: megszületett fiuk, Boldizsár. A muzsikus azzal fejezte ki háláját, hogy a harangkészíttetés
költségének egytizedét befizetve elindította a gyűjtést, amely az egész közösség
összefogását dicséri, így összesen 61-en
járultak hozzá kisebb-nagyobb összeggel a
harang elkészítéséhez.
A régi harangról annyit lehet tudni,
hogy a második világháború harcaiban
tűnt el, ezért csak egy hangszer maradt
a toronyban. Bár egy harang is hívhatja
a hívőket misére, az úgynevezett harangozási rendhez több ilyen hangszerre van
szükség, mert mindegyik hang mást-mást
jelent. A katolikus templomokban ugyanis hagyomány a több harang. Más dallam
hívja misére az embereket – például a
nagymise előtt az összes hangszer megszólal –, és más dallam szólal meg, ha valaki
eltávozik, ekkor ugyanis a lélek harangja
szól az eltávozott lelki üdvösségéért.
A több száz kilós új harang fisz hangon képes megszólalni, azonban nem elég,
ha egy harang „csak úgy” szól, annak szépen kell szólnia. A harangkészítés igazi

titka a szép hangzás kialakításában rejlik,
véli Gombos Miklós harangkészítő mester,
a Szent Imre-harang alkotója, aki 1985 óta
űzi ezt a mesterséget, a családja pedig negyedíziglen foglalkozik harangöntéssel.

Mostantól tehát ismét két harang hívja
misére az embereket a Szent Imre-plébániatemplomban, amely nagy boldogsággal
tölti el Brückner Ákost is. A plébános úgy
fogalmazott: – Ezek a dolgok magunk fölé

Vivos voco, mortuos plango, fulgura flango – az élőket szólítom, a holtakat siratom, a villámokat elűzöm

A hangszert dr. Zakar Polikárp zirci főapát
szentelte fel, aki szerint a harang dallama
kicsit arra is emlékeztet bennünket, hogy
honnan jövünk és hova tartunk, és földi
életünk igenis véges. A szentelés után a nehéz harangot fel kellett húzni a toronyba,
ehhez sok erős hívőre volt szükség, akikből akadt bőven a szenteléskor.

emelnek bennünket, a katolikus közösség
jobbik énjét segíti elő.
Brükner Ákos szerint nagyon szépen
szól a most felszentelt új harang, de a legfontosabbnak mégis azt tartja, hogy egy
közösség megmozdult az erkölcsi megújulás érdekében.

N.
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FODOR VINCE: Újabb 10 millió forinttal támogatjuk a helyi szelektív hulladékgyűjtést

DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-

Polgárbarát intézmények

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.
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 Ált. Iskolában (Bartók B. út 27.)
minden hónap 1. hétfőjén 17 órától.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai
u. 5.) III. emeleti 307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórájára telefonos egyeztetés
alapján. Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) november 13-án 17 órakor tartja fogadóóráját
az Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos
u. 8.), valamint november 27-én 17 órakor a Kaptárkő u. 8. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az
Őrmezei Közösségi Házban, (Őrmező,
Cirmos u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. Email: junghausz.rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap 3. szerdáján 16–17 óráig a
Polgármesteri Hivatalban (Zsombolyai
u. 5.). Bejelentkezés az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy a 3724577-en. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szerdáján 17
órakor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő november 20-án 17től 18 óráig tart fogadóórát az MSZP
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap 1. és 3. csütörtökén tartja fogadóóráját 17–18 óráig
a KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.).
FODOR VINCE (MDF)

Az utóbbi időben számtalan környezetvédelemről szóló hírt adott magáról Újbuda. Elégedett
azokkal az akciókkal, amelyek közül soknak ön az
ötletadója?
Bár valóban igyekszünk minden eszközünket mozgósítani ennek a célnak az
érdekében, azt nem állítom, hogy ne lenne
még mit tenni. Jó eredményeket értünk el
a szelektív hulladékgyűjtésben, most kezdtük el a háztartási komposztálási akciót,
rendszeresek a szemétszedési kampányok,
és sorolhatnám tovább. Például öt újabb
társasház helyi szelektív hulladékgyűjtését támogatjuk tízmillió forint értékben.
Ezeknek az intézkedéseknek a filozófiája
egyszerű: mindenkinek a maga területén
és hatáskörében kötelessége óvni a Föld javait, természeti környezetünket, hiszen az
utánunk következő generáció úgy veszi át
a stafétabotot, hogy a saját ideje alatt csak
a mi örökségünkkel gazdálkodhat.

Jelenleg mi az a feladat, ami még Újbudát nyomasztja?
Hiába a folyamatos munka, sok ilyen teendő van. Ezek közül hangsúlyos a kerület
élővizeinek a védelme. A Feneketlen-tó
vízszintje például az utóbbi időben mintegy 60–80 centiméterrel csökkent. Egyelőre csak találgatjuk, mi ennek az oka. Persze nem nézzük tétlenül ezt a dolgot, már

AZ MSZP INGYENES RENDEZVÉNYE

Nyitott Ház az egészségünkért
Az MSZP XI. kerületi szervezete november 21-én az MSZP kerületi székházában egészségvédelmi délutánt
rendez (Mérnök u. 40.). 14-től 17 óráig
ingyenes szűrővizsgálatok (vérnyomás, vércukor, koleszterin, testtömegindex, PSA, EKG, doppler), 15.30-tól
lakossági fórum „Magyar egészségügy – 2008” címmel. Vendég: Kökény
Mihály, az országgyűlés egészségügyi
bizottságának elnöke.
Kevés pénzből egészséges táplálkozás
– bemutató, ingyenes ételkóstoló.

A közbiztonság is az ön szakterülete. Ezen a fronton mennyire sikeresek az új akciók?

eldöntöttük, hogy hatezer köbméter vizet
visszapótolunk, és vízszintmérőkkel kontrolláljuk, milyen sebességű és mértékű a
vízfogyás. Tudományos módszereket vetünk be azért, hogy kiderüljön, vajon természetes és megállíthatatlan folyamatról
van szó, vagy esetleg a kerületi építkezések
földmunkái okolhatók a történtekért.

Milyen forrásból teszik mindezt?
A polgármesteri vezetésnek köszönhetően
Újbuda eltökélt ezekben az ügyekben, és
külön környezetvédelmi alapot hozott létre azért, hogy a pénzhiány ne legyen gát.

Létrehoztuk az önálló közterület-felügyeletet, amelynek egyébként Újbudán vannak hagyományai a korábbi évtizedekből.
Ez persze nem azt jelenti, hogy varázsütésre minden probléma megoldódik, hiszen az új közterület-felügyelőket ki kell
képezni erre a munkára, az oktatás része
az is, hogy mindegyikük gyakorlati tapasztalatokat szerezzen a képzett kollégák
oldalán. Időbe telik, amíg minden összeáll. Megszerveztük a tízfős kerületőrséget
is, amelynek tagjai a közterületek, parkok,
játszóterek rendjét biztosítják. Közérteknél, iskoláknál is ők vigyáznak a biztonságra. A következő időszakban őket az
egyes körzetek képviselőinek is bemutatjuk, hogy legyen élő kapcsolat az igények
és egyes lakossági észrevételek gyakorlati
reakciója érdekében. Fontos, hogy intézményeink, mint amilyen ez is, elsősorban
a lakosság érdekében működjenek, azaz fő
szempont, hogy aktív és polgárbarát szervezetet működtessünk. Őszintén szólva,
nagyon sok feladatot és problémát kell még
megoldani ezen a téren, mert Újbuda közbiztonsága egyelőre még sok kívánnivalót
hagy maga után.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

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 szeptembertől már vezeték nélkül is.
November 26-án 18 órakor Túléltük
1956-ot?! Közéleti est könyvbemutatóval. H. Bodó József: A hársfa virága c.
könyvét bemutatja és a szerzővel beszélget: Szigethy Gábor színháztörténész.
Újbuda Fórum november 19-én,
szerdán 18 órától a Bocskai István
Általános Iskolában (Bocskai út
47–49.) Téma: közbiztonság, közterületek állapota, közlekedés. A házigazda Ábrahám Katalin önk. képviselő.
Vendégek: dr. Balázs Norbert kerületi
rendőrkapitány és Kovács Sándor, a
kerületi közterület-felügyelet vezetője.

VK

Nem lesz zsúfolt a Péterhegyi lejtő
Nem támogatta Újbuda képviselőtestülete a Péterhegyi lejtőre épülő, új
lakópark zsúfolt beépítését. A beruházóval kötött korábbi szerződés szerint
az érintett terület egyötödét foglalhatják el épületek. Az ennél nagyobb
arányú beépítésre vonatkozó polgármesteri kezdeményezést a képviselők
többsége nem támogatta.
A kelenvölgyi Péterhegyi lejtő egyik, jelenleg üres telkére vonatkozó kerületi
szabályozási terv módosítását javasolta a
legutóbbi testületi ülésen Molnár Gyula
polgármester. A módosítás gyakorlatilag
azt jelentette volna, hogy az új lakópark
egynegyedét lakóházak foglalják el, vagyis
az eredetinél 5 százalékkal kevesebb lett
volna a zöld felület. Ezt a változtatást a képviselők többsége nem támogatta, tehát a
mostani arányok szerint a koalíció néhány
tagja is a Fidesz–KDNP és függetlenek alkotta oldal álláspontjával értett egyet. A
terület MSZP-s képviselője, Simon Károly

is a szellősebb beépítés mellett foglalt állást. Kupper András,
a kerület Fidesz frakciójának vezetője szerint a Péterhegyi lejtő
egy olyan lakóövezet,
amelyben a kis társasházak és a szabad zöld
területek dominálnak. Ehhez kell alkalmazkodnia minden új
fejlesztésnek, ezért az
új lakóparkban is meg
kell maradnia a lehető
legnagyobb arányú
zöld felületnek. A
frakcióvezető úgy véli, hogy akik nem szavazták meg Molnár
Gyula indítványát, a
kelenvölgyiek érdekeit képviselték.

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.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja az
érdeklődőket.
JOBBIK-HÍREK

Dömök Viktória

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Reményeim szerint a további terveinket a
teljes testület támogatja, hiszen ezek az intézkedések nem megkérdőjelezhetőek.
Aggodalmamat fejezem ki amiatt, hogy
sajnos a politika még mindig erősen áthatja a testület munkáját, hiszen a Fidesz
frakcióvezetője pártom nevében, az én
megkérdezésem nélkül nyilatkozott az
idei kerületi díszpolgári cím odaítélésének
körülményeiről.

Budapesten, sőt, az egész országban
kevés önkormányzat mondhatja el
magáról, hogy szinte minden hónapban elindít egy újabb környezetvédelmi akciót, vagy azt, hogy területén
saját közterület-felügyelet működik.
Ezekről az újbudai specialitásokról
beszélgettünk Fodor Vince alpolgármesterrel.

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

mányzati képviselőminden hónap 2. és
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30
óra között a Bethlen Gábor Általános
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) november 25-én
17 órakor tartja fogadóóráját, a Bartók
B. út 19. sz alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).

t.r.

KRISTÓF JÓZSEF: Már látni az értelem apró diadalait

A költségvetés biztosan érthetőbb lesz
Szókimondásáról híres...
Nem vagyok kedvenc a kerületi médiában.
Amit a lelkiismeretem kíván, az másoknak sokszor kényelmetlen. Biztosan lehetne kevésbé élesen is fogalmazni, azonban
a lényegen ez nem változtat.

Mikre gondol?
Sok mindenre. Például a Költségvetési
Bizottságban sorozatban találkozom bújtatott juttatásokkal, amikhez úgy jutottak
az érintettek, hogy azt a testület nem is
tudhatta a költségvetés előzetes megszavazásakor. Nem kellett tudni a trükkök százairól. Jó az, ha vannak tartalékok, de nem
feltétlenül kell pályázat helyett személyes
kapcsolatok ápolására használni. Például a
civil egyesületek működési költségre nem
pályázhattak, az Újbuda Baráti Kör pedig
pályázat nélkül ugyanerre kapott 5 milliót. Az meg már önmagában is érdekes,
hogy az öbölben tartott kórustalálkozóra
költött milliók mellett az országos média
érdeklődését mégiscsak a Fidelitas pár tízezer forintos szórólapja keltette fel.

Hogyan értékeli a 19-19 helyzetet?
Polgármesterünk a kialakult politikai
egyensúly következményét sodródásnak
nevezi. Szerintem ez a helyzet véget vet
az eddigi felelőtlenségnek, ez pedig ered-

mény. Magyarul: ma például nem lehetne
6–9 milliárd forintot más zsebébe tömve
kiszállni az öböl környéki ingatlanfejlesztésből. Megértem,
hogy az új helyzet fáj azoknak,
akik cégek, nem
pedig a kerület
eredményeiben
voltak érdekeltek.
A pozíciókra utalás szintén ezt a
fájdalmat tükrözi,
ma ugyanis már
nem dönthetnek
egyedül. Azzal, hogy minden területen
részt vállalunk a döntésekben, biztosítékot
adunk a kerület minden polgárának arra,
hogy csak az a döntés születhessen meg,
ami arra tényleg érdemes.

A jövő?
A költségvetés biztosan érthetőbb lesz
mindenkinek. A pénzmaradványról például tudni kell, hogy azt jelenti, hogy betervezték, de nem költötték el. Mire tervezték, ha nem kellett elkölteni? Kicsodán
és micsodán „takarékoskodtak”? Miért
nem tudta a kerületben senki, hogy mire
tervezték? Azért, mert nem voltak cím
szerint rögzítve, hogy melyik járda, út,
játszótér, park szerepelt az előirányzatok-

ban, ezért nem is kérhették számon a polgármesteri vezetéstől. A következőkben ez
sem történhet meg, szándékunk szerint
csak a célok pontos megnevezésével készülhet a jövőben költségvetés.
Kerületünknek óriási fejlődési lehetőségei vannak, ezekkel élnünk kell. A terület- és ingatlanfejlesztés nemcsak népesség
gyarapodást és többletforrást jelent, de
azt is, hogy utaknak, iskoláknak is kell ott
lenni, ahol ezek a fejlesztések majd megtörténnek. Mindenki ismeri az Olajbogyó
utcai épület és szomszédja esetét, mindenki
tudja, hogy a Mérnök utcai iskolát már tavasszal eldózerolták, mindenki látja, hogy
a zöld felület és a lakások nagysága a régi
lakótelepeken nagyobb, mint az új lakóparkokban. Ezek nem feltétlenül jó irányok.
Mostanában már a szocialista frakciófegyelem helyett is látni az értelem apró diadalait. Ha egy üzleti célú szabályozási terv nem
elégíti ki a jövő társadalmi igényeit, ott sem
szavazza meg mindenki. Ez most annál is
inkább fontos, mert velünk fizettetik meg
a pazarlások árát, akár a kerületben, akár
a Fővárosban, akár a Parlamentben szórták szét az adónkat – gondolok például az
autópályákon fölösleges völgyhídra és alagutakra, a 4-es metró viszontagságaira és
nálunk az böl esetére. Milyen jól jönnének
az elherdált milliárdok!
(szék)

A Jobbik XI. kerületi szervezete új elnököt választott Szabó Gábor személyében.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
XI. kerületi szervezete várja soraiba az
igazi rendszerváltozásért tenni is kész
hazafiakat. A Villányi út 20/A alatti
pártiroda hétköznap 9–17 óra között
van nyitva (telefonszám: 365-14-88).
MIÉP-HÍREK

A MIÉP kerületi irodája (Bartók Béla
út 96.) szerdán 9–17, csütörtökön 9–12
óráig tart nyitva. Minden szerdán
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadása. Kerekes Péter
pszichoterapeuta lelkisegély-tanácsai,
önvédelmi és jógaoktatás. Jelentkezés
a 06/20/512-9001-es számon.

Lapzártakor érkezett
Felfüggesztette a Kelenvölgyi Közösségi Ház építését Molnár Gyula
polgármester. A döntés oka az, hogy
megváltoztak a hitelfelvételi lehetőségek, valamint a kelenvölgyiek egy
része idegenkedik az új közösségi ház
terveitől.
Molnár Gyula szerint Kelenvölgynek
három dologra van szüksége: jó közlekedésre, a jelenlegi kisvárosi jelleg
megőrzésére, valamint egy új, a közösséget szolgáló épületre, és 2008.
november 6-án felfüggesztette az új
intézmény építését, amely a jelenlegi
közösségi ház, a könyvtár és az idősek
klubjának funkcióit vette volna át.
Az új hitelfelvételi lehetőségek és a helyi igények ismeretében dönt majd az
önkormányzati épület esetleges áttervezésétől, és arról, hogy a beruházást
milyen finanszírozásban fejezi be.
az önkormányzat sajtóközleménye,
2008. 11. 06.
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Hamarosan módosulhat a Szabálysértési Rendelet

Fórumsorozat a kerületben

Újbuda Fórum a csendháborításról

Számvetés félidőben

A Karinthy Frigyes út, Bartók Béla út és a
Műegyetem által körbehatárolt területről
számos lakó érkezett a fórumra, ahol ki-ki
egyenként megosztotta panaszát az egybegyűltekkel. Felmerült a kérdés, hogy vajon
miért nem lehet szabályozni az adott területen létrehozható vendéglátó-ipari egységek és éjjel-nappal nyitva tartó szeszes italt

Balázs György önkormányzati képviselő, Molnár Gyula polgármester, Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester és Józsa István országgyűlési képviselő

Ökoprogram Gazdagréten

– Szerencsére nyitott kapukat döngettünk – mesélte Majzik –, hiszen a Főtávnál rendkívül segítőkészen, a lakók
érdekeit nézve álltak az ügy mellé, ezért
külön köszönet illeti a cég vezérigazgatóját, Kovács Lajost, valamint Hódosi
Béla ügyfélkapcsolati igazgatót.
Összesen mintegy 54 millió forintos költséggel két épület (Török-

ugrató utca 1–7. és Frankhegy utca 1–6.)
lakásainak a fűtéskorszerűsítését végzik
el. A Törökugrató utcában ezekben a
napokban fejeződnek be a munkálatok,
amelyek eddig különösebb gond nélkül
zajlottak, és Majzik László bízik benne,
hogy a műszaki átadáskor sem lesznek
problémák.
A másik épületben, a Frankhegy utcában már elkészült a beruházás, mindössze
egyetlen ember volt, aki nem engedte be
a szerelőket, de a lakásszövetkezet elnöke
reméli, a többi lakó majd rá tudja venni,
hogy a közösség érdekében ő is végeztesse
elé a szükséges munkálatokat.
A korszerűsítés radiátoronként átlagosan 24 ezer forintba kerül, ebben benne
van a termosztatikus szelep, a golyóscsap
és a hőmennyiség-elosztásmérő felszerelé-

se, valamint a strangszabályozás megvalósítása. Az átalakításnak köszönhetően ezután a fizetendő távfűtésszámla
csak körülbelül 30 százalékát teszi
majd ki a légköbméterből kiszámított
összegnek (szemben az eddigi száz százalékkal), a többit a mérőállás szerint
számlázzák. Az egyedi mérésnek hála,
aki akar, tud majd spórolni.
A lakásszövetkezet öt évre vett fel
hitelt a beruházáshoz, ezt a lakók a közös költségbe beépítve fizetik, így most
nem kellett egy összegben semmit kifizetni. Majzik László elmondta, beadták
igényüket utólagos önkormányzati és
állami támogatásra is, és ha azt megkapják, a lakóknak csak a fele összeget
kell majd kifizetniük..
R. M.

SCHNELLER DOMONKOS: A mi pénzünket herdálja a Főváros

Részsiker a „vágy villamosa”-ügyben
Ez a dolog pénzügyi része. De mi a helyzet Újbuda
közlekedésével?

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi,
október 30-i ülésén több Újbudát
érintő kérdéssel is foglalkozott. Ezek
közül a legfontosabb az 1-es villamos
meghosszabbításáról szóló előterjesztés volt. A Közgyűlésen az újbudai
képviselők közül Schneller Domonkos
felszólalásban túlárazottnak nevezte
a beruházást. Az aggodalmakról,
valamint az ésszerűbb városfejlesztés
lehetőségeiről kérdeztük a képviselőt,
a Fővárosi Közgyűlés tagját.

Pontosan miről döntött a Közgyűlés október végén?
Az előterjesztés arról szól, hogy ha 2010–
2011-ben önrészt tud biztosítani a Főváros,
akkor pályázni fog az EU-hoz arra, hogy
az 1-es villamos a Lágymányosi hídról
lekanyarodva, a Szerémi és az Etele úton
áthaladva elérjen a Fehérvári útig. Ennek
kapcsán szeretném leszögezni: a júniusi
állapothoz képest mindenképpen előrelépés, hogy ennek a pályázatnak az előkészítésére pénzt biztosított a Közgyűlés.

Akkor miért nevezi ezt ön részsikernek?
Ennek több oka is van. Mindenekelőtt az,
hogy „az 1-es villamos Budára jön” gondolatában mintegy 15 éve egyetért már jóformán mindenki, mégsem történt semmi
az ügyben. Pedig már a Lágymányosi híd
építésénél előkészítették a villamospályát,
helyet hagytak a számára és az alapozást
is elvégezték. 1993-ban tehát annyit kellett
volna megtenni, hogy két sínpárt lefektetnek körülbelül 1600 méter hosszan. Ezt sikernek eladni 2008-ban legalábbis furcsa.
Az ennél fontosabb ok azonban az irreális
árazás.

Ön hozzászólásában brutálisan túlárazott beruházást emlegetett. Miért?
Azért, mert a reális árnak körülbelül kétkét és félszeresét költik el erre a város vezetői. A teljes beruházás ára 44 milliárd forint, amelyben ezen a másfél kilométeren
kívül még 8,4 kilométer vágányfelújítás, 12
új villamos, valamint a 3-as villamos 750
méteres meghosszabbítása van benne. Ezt
köznapi szóhasználattal arcátlanságnak
szokás nevezni. Debrecenben kevesebb
mint 20 milliárd forintból 7,6 kilométer vágány épül. És az árban ott is benne
vannak az új szerelvények. Debrecenben
2,2 milliárd forintba kerül egy kilométer
új vágány úgy, hogy ott nincs meg hozzá az alapozás. Nálunk 3 milliárdba úgy,
hogy megvan. Viszont 4 és fél milliárdra
áraznak egy kilométer vágányfelújítást. Ez
nevetséges.

A gazdagréti fórumon megjelent Józsa
István országgyűlési képviselő, Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester és Balázs
György, Gazdagrét egyéni képviselője is.
Molnár Gyula a fórum előtt elmondta,
az önkormányzati ciklus félidőben jár, ez
jó alkalom arra, hogy számot vessenek az

egymás iránti tolerancia, illetve a kutyatartás kultúrájának gyakorlása. A jelenlegi
országos gazdasági helyzet megítéléséről
Józsa István országgyűlési képviselőt kérdezték a lakók.
Őrmezőn Jellinek János, a körzet egyéni képviselője volt a házigazda.
Több, a metróberuházással kapcsolatos kérdés merült fel, és a lakók kifogásolták a parkok tisztaságát, állagát is. A
képviselő és a polgármester is ígéretet tett
arra, hogy a metróbiztos segítségével folyamatosan tájékoztatják a lakókat, különös tekinttel a speciális őrmezei helyzetre.
Azt is elmondták, fokozottan ellenőrzik
a parkok tisztaságát, de hozzátették, természetes, hogy a fák, bokrok megnőttek,

F. A.

Fűtéskorszerűsítés két lakótömb félezer lakásában

Ötszáz lakás fűtési rendszere újult
meg a Főtáv Zrt. ökoprogramjában
a gazdagréti lakótelepen. Majzik
László, az Osztyapenkó Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke elmondta, még tavasszal nyújtották be
pályázatukat Gadácsi Miklós önkormányzati képviselő javaslatára a
távhőszolgáltató céghez.

Molnár Gyula polgármester az egyéni
szocialista képviselőkkel együtt bejárja
a kerület összes városrészét, hogy
lakossági fórumokon vitassa meg a
helyi lakókkal, ki, hogyan fogadta az
Önkormányzat eddigi intézkedéseit,
és milyen kérések fogalmazódtak meg
életkörülményeik javítására. Az első
két helyszín Gazdagrét és Őrmező volt.

Dömök Viktória

A fórum szervezői hallgatják az észrevételeket

árusító üzletek számát. Sokan panaszkodtak a néhány éve közterületen létesített két
Duna-parti szórakozóhely közönségére,
akik a környékbeli kocsmákat végigjárva
– vagy a késő éjszaka is nyitva tartó üzletek
szeszes italaival megpakolva – ordítozva
vágnak neki az éjszakának. Útvonaluk,
a maguk után hagyott szemétből és piszokból másnap is nyomon követhető. A
fórumra többen, egymástól függetlenül
érkeztek a Zenta utcából. Panaszuk tárgya
a közeli vendéglátó-ipari egység, amely folyamatosan szabálysértést követ el. A lakók
hiába jelentették fel az üzletet, komolyabb
intézkedés nem történt. Legalább ennyire
problémás környék a Bercsényi utca és a
Karinthy Frigyes út, ahol a számtalan, az
éjszakába nyúlóan nyitva tartó kocsma
és közönsége lehetetleníti el a lakosok éjszakai nyugalmát. – Csendes internetes
kávézónak indult, mostanra pedig még
hajnalban is hallható a dübörgő zene és az
ordítozás – panaszolja egy lágymányosi
lakos. Az elsősorban a környékbeli egyetemek fiataljaiból élő sörözők pedig egyre
kevésbé tartják be a zárórát, sokszor látszólag csukott ajtók mögött folytatódik a mulatozás. – A közbiztonság pedig igencsak
leromlott, a valaha nyugodt környékről
pedig köztudott, hogy számtalan idős ember és kisgyermekes él errefelé. Igaz, ezzel
kapcsolatban azért történtek intézkedések,
mert egyre több rendőrt lehet látni az utcákon – mesélik a környék elkeseredett, de
változásokban bízó lakói.

A vonal vége a semmibe vezet. Minden
közlekedésfejlesztésről szóló korábbi tervben egyértelműen az szerepel, hogy az 1-es
villamosnak az Etele téren legyen a végállomása. Éppen ezért döbbentünk meg anynyira, amikor idén júniusban a Budafoki
utat jelölte meg a városvezetés végállomásként. Nem elég tehát, hogy 15 évet késett,
hanem még a végállomása is a „semmi
közepén” lesz… Ott ugyanis az égvilágon
semmire sem lehet majd átszállni. És vajon
a Fehérvári, Etele, Tétényi úton, vagy netán
a Nádorkertben lakók közül ki lesz az, aki
elsétál a Budafoki útra, majdnem a hídfőig,
ha át akar jutni a Népligethez, vagy akár
csak a Nemzeti Színházhoz, a Művészetek Palotájához? Aki ezt kitalálta, nyilván
még életében nem járt Kelenföldön. Erre
a felvetésemre Demszky Gábor a világgazdasági válsággal reagált. Csakhogy ez két
okból is sántít. Egyrészt azért, mert ezt a
sehová sem vezető meghosszabbítást a válság kirobbanása előtt majdnem fél évvel
terjesztették a Közgyűlés elé. Másrészt viszont, és ez a fontosabb ok, hogy ennek az
egész fejlesztésnek bőven bele kellene férni
a tervezett 44 milliárd forintba. Méghozzá
nemcsak a Fehérvári útig, hanem az Etele
térig is. Ez ugyanis mindössze 3 kilométer további villamosvágányt jelent. Azaz
jelentene, ha nem árazták volna ennyire
szemérmetlenül túl a beruházást. És nem
csupán Debrecenben, de még Franciaországban, Lyonban is olcsóbban építik a villamost. A borzasztó az egészben, hogy a mi
pénzünket, az adófizetők pénzét herdálják
a főváros vezetői.
(szék)

elvégzett munkáról és a hátralévő feladatokról. Hozzátette, azért is fontos a személyes találkozás, mert a lakókat sokszor
egészen más érdekli, mint amit a képviselők gondolnának. A lakók rákérdeztek az
Újbuda-busz megszüntetésének okára. A
polgármester elmondta, most azért volt
erre szükség, mert a metróépítés miatt a
busz útvonala értelmét veszette, nem tudták az utasok kihasználni, de vizsgálják
annak a lehetőségét, hogyan lehet viszszaállítani esetleg a járatot, ha az építkezés lezajlott. A távfűtés is szóba került, az
azzal kapcsolatos panaszokra, a gondok
enyhítésére a Vicus Alapívány tud segítséget nyújtani azon túl, hogy azokban a
házakban, ahol az elmúlt időszakban a
panelfelújítás megtörtént, már érezhető
annak a fűtésre gyakorolt jótékony hatása. Balázs György képviselő megjegyezte,
hogy minden témakörben szívesen veszi a
lakók jelzéseit, hiszen az apróbbnak tűnő
ügyek ismerete is segíthet az életminőség
javításában. A polgármester kérdésre reagálva elmondta, hogy örök probléma a
kutyatartók és a nem kutyások szembenállása, ezen az Önkormányzat többek között a kutyapiszok gyűjtőhelyek számának
növelésével, azok folyamatos karbantartásával tud segíteni, de elengedhetetlen az

azonban az is látszik, van olyan közöttük,
amelyik megérett a cserére, vagy egy egész
zöld szakasz az áttervezésre. Ígéretet tettek
a Költők Parkjának felújítására is, amelyre 2009-ben kerül sor. Jellinek képviselő
megerősítette a lakók véleményét, hogy
a BKV új paraméterkönyve nyomán a
Neszmélyi úton nincs olyan busz, amely
lehetővé tenné, hogy ott is fel lehessen
szállni rá, gyakorlatilag a lakótelep kisebbik felében nincs napközbeni busz.
A polgármester erre azt mondta, hogy
a tapasztalatok alapján januárban leülnek
tárgyalni a BKV vezetőivel a buszjáratokról. A Sparral kapcsolatosan Molnár Gyula hangsúlyozta, hogy az Önkormányzatnak nincs lehetősége az ingatlan tulajdonosára nyomást gyakorolni, aki nem
tudta megoldani az átépítés alatt a nagy
bevásárlóhely kiváltást. Arról tájékoztatott
azonban, hogy ismeretei szerint a felújítás
hamarosan véget ér, és ezzel a probléma
megoldódik, és egy szebb, korszerűbb
üzlet várja majd a lakókat. Elhangzott
még, hogy az Önkormányzat Őrmezőn
és máshol is vizsgálja a térfigyelőrendszer
bővítésének lehetőségét. Az albertfalvai és
a többi városrészben zajló fórumokról következő lapszámunkban olvashatnak.
T. R.

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

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
XII. 4. LÁGYMÁNYOS
MU Színház, Kőrösy J. utca 17., 17 órakor
(volt Lágymányosi Közösségi Ház),
Házigazda: Farkasné dr. Kéri Katalin

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Az Éghajlat Könyves Kávézóban megtartott október 29-i fórumon a környék lakói
hangot adhattak észrevételeiknek, panaszaiknak, a képviselők pedig bemutatták
az önkormányzat felé a hamarosan benyújtandó tervezetüket. A szép számmal
egybegyűlt környékbelieket dr. Rétvári
Bence országgyűlési képviselő köszöntötte, aki hamarosan átadta a szót dr. Molnár
László és Sölch Gellért önkormányzati
képviselőknek, akik ismertették a Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóságának
a témával kapcsolatos tájékoztatóját. Nem
árt tudni, hogy a közterületen történő
csendháborítás vagy szeszesital-fogyasztás esetében, konkrét személy ellen szabálysértési eljárás kezdeményezhető éppúgy, ahogy a kereskedő által bejelentett
nyitvatartási idő megsértésekor, de fontos,
hogy a hatóságok (rendőrség, közterületfelügyelet) konkrét bejelentést kapjanak.
A Szabálysértési Rendeletet nemcsak a XI.
kerületi Önkormányzat, hanem az Or-

szággyűlés is hamarosan tárgyalja. Ezért
az Újbuda Fórumon megjelent képviselők
a XI. kerületre vonatkozó rendelet néhány
pontos módosítását tűzték ki célul. A környék lakói örömmel fogadták a szeszesitalárusítást és a nyitvatartási időt szigorító
felvetéseket.

Király Csaba

A másodszorra megrendezett Újbuda
Fórum témájául a Fidesz, illetve a
KDNP helyi, önkormányzati és országgyűlési képviselői a csendháborítást
választották. Sosem volt még ennyire
időszerű a témaválasztás: Lágymányoson a Műegyetem és a Móricz
Zsigmond körtér közelében egyre
szaporodó vendéglátó-ipari egységek
miatt ez az egykoron nyugodt környék
piszkossá, zajossá, éjjelente nemegyszer elviselhetetlenné vált.
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Lehetőségeink az Európai Unióban

EU-vonal

A sikernél nincs jobb motiváció
Szentpéteri Mónikát, az EU Integrációs Iroda vezetőjét 2006 májusában,
a kerületi EU-s rendezvény kapcsán
mutattuk be, aki akkor pályázati tervekről, európai uniós kommunikációs
stratégiáról és új nemzetközi kapcsolatok felkutatásáról osztotta meg velünk
elképzeléseit. Azóta eltelt két év. Az
uniós szakemberrel most arról beszélgettünk, mi változott az EU Iroda tevékenységében, tervei beváltották-e a
hozzájuk fűzött reményeket.


Folyamatosan érkeznek az új hírek pályázatokról, megállapodásokról az Európai Unió és
Magyarország viszonylatában. Ezek a hírek
milyen hatással vannak a kerület mindennapjaira?

Három éve dolgozom az Önkormányzatnál, és jelentős változások történtek az
Önkormányzat, a Hivatal és a saját szakterületemet illetően is. Az EU Iroda tevékenysége évente, sőt, félévente új elemekkel bővülő evolúciós stratégiát követ.
2006 elején még az Európai Unióval
kapcsolatos vitafórumok voltak leginkább előtérben, azóta a hírekben is az
általános megfogalmazásokról a konkrét eredményekre tevődött át a hangsúly.
A kerületi EU Irodának nem feladata az
Európai Uniót „eladni”, hisz 2004-ben
– egy többéves felkészülést követően
– Magyarország meghozta a döntést.
Továbbá nem feladata érvelni amellett,
hogy jól tettük, vagy sem, mert ez egy
összetett történelmi jelenség, amelyet
nehéz lenne feketén-fehéren leírni. Úgy
gondolom azonban, hogy egy szerencsés
korban élünk, hisz az EU még képlékeny
állapotban van, folyamatosan változik, és
alakulását mi is befolyásolhatjuk.
Ezen alapokon az EU Iroda célja a
pozitív folyamatok elősegítése és a kerület
fejlődése érdekében Újbuda számára is elérhető uniós lehetőségek kiaknázása.


Először beszéljünk az EU-s pályázatokról.
Milyen pályázó Újbuda?

Örömmel számolhatok be arról, hogy
Újbuda sikeres pályázóvá vált. Mielőtt
azonban a részleteket feltárnám, szeretnék
egy általános kitekintést adni a pályázatokkal kapcsolatban.
A 2007–2013-as új EU-s költségvetési
éra megkezdésével az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Régiójába tartozó budapesti kerületek
2007-től – az egy főre jutó GDP-értékük
alapján – a „Regionális versenyképesség és
foglalkoztatás” célkitűzés hatálya alá tartoznak. Ez a régió egy EU Bizottsági határozati jóváhagyással kiegészítő támogatásban, azaz speciális elbánásban részesül,
ezért – bár a támogatott tevékenységek a
„Konvergencia” régiókéhoz hasonló – a
támogatás szintje fokozatosan csökkenő
forráskeretet és pályázati lehetőséget
jelent a kerületek számára.

Téves az az elképzelés, miszerint egy „gazdag” kerületben nincs szükség pluszforrásokra, hiszen más léptékű a fejlődés, az
igény, és mindig akad olyan fejlesztést, felújítást igénylő terület, amelyre sajnos már
nem jut pénz. Újbuda tehát megragadta
2007-ben és 2008-ban a kerületek számára is elérhető uniós lehetőségeket.
A pályázati lehetőségek széles körűek,
ugyanakkor nem pusztán az elnyerhető
összegek alapján kell megítélni azt, hogy
mely pályázatokon indulunk, hisz a pályázatok többsége önrészt igényel, utófinanszírozású és 3–5 éves fenntarthatóságot
ír elő. Azaz az önkormányzat likviditását
biztosítani kell, hisz neki kell előfinanszírozni a projektmegvalósítást, melynek
költségeit nagyon szigorú pénzügyi ellenőrzés után kaphatja vissza.


Mi a legfontosabb szempont a pályázóval
szembeni elvárásoknál?

Mint akkreditált pályázati tanácsadó,
fontosnak tartom hangsúlyozni: csak abban az esetben érdemes pályázni, ha van
az adott területen olyan, már előkészített
projekt vagy kidolgozott koncepció, amely
eddig azért nem valósult meg, mert nem
tudtunk hozzá forrást rendelni. Vannak
versenyek, ahol már a részvétel is elég.
Az EU-s pályázás nem tartozik ide. Már
az előkészítés is szakembereket és pénzt
igényel, hiszen amennyiben nem rendelkezünk megfelelően előkészített projektekkel, akkor eleve rossz pályázati eséllyel
indulunk, és a pályázati munka, energia,
munkaidő kárba vész. Ezért fontos, hogy
szelektáljunk, és jól mérjük fel az igényeinket és esélyeinket.


önkormányzatként Újbuda egyedüliként
érte el ezt a sikert.
A pályázati projekt a 60+ idősügyi „ernyő”-téma keretében nemzetközi együttműködés és szakmai tapasztalatcserék
segítségével célozza meg a nyugdíjasok
helyzetének és számukra nyújtandó szolgáltatások javítását. A pályázat előkészítése

Az Önkormányzatnak milyen konkrét pályázati eredményei vannak?

Jelen pillanatban csak azokról számolhatok be, amelyek eredménye már publikus.
E szerint a Közép-Magyarországi Régió
Operatív Programjában kiírt „Belterületi
utak fejlesztése” és „Kerékpárút fejlesztése” című pályázataink nyertesek lettek.
Újbuda egyik jellegzetessége, hogy folyamatosan keresi az új kihívásokat, és így
van ez a pályázati területen is. Régi álmom
volt, hogy induljunk egy olyan nagy költségvetésű nemzetközi pályázaton, melyet
Európa-szerte is érdemesnek találnak a támogatásra. E modell, az ún. pilotprogram
elindítására a nyolc nemzetközi területi
egységgel rendelkező Central Europe
Program keretében megjelenő pályázati
kiírás adott lehetőséget 2008 tavaszán.
Újbuda mint Vezető Partner 8 külföldi (1 lengyel, 3 olasz, 3 szlovén, 1 német)
partnerrel együtt, egy 2,6 millió eurós szociális tárgyú pályázatot adott be. 96 vezető
partner közül 30 pályázó nyert, melyek
egyike Újbuda. Külön büszkeség, hogy a
96 pályázó közül csak 6 magyar indult vezető partnerként, és ebből csak 3 magyar
került be a győztesek közé, melyek közül

SZENTPÉTERI MÓNIKA az ELTE/BTK Angol

szakán végzett; Washingtonban és
Cambridge-ben ösztöndíjjal tanulmányozta az amerikai demokrácia működését és
az angolszász kultúrát. Nemzetközi érdeklődése és a külföldi kapcsolatok erősítése
egész szakmai pályafutását végigkíséri.
Nemzetközi Kommunikáció szakon szerzett közgazdász másoddiplomájával fiatal
menedzserként az Európát, Közel-Keletet
és Afrikát felölelő területért felelt a versenyszférában. Multikulturális tapasztalatai néhány év elteltével újabb kihívásra
ösztönözték, ezért – brüsszeli tapasztalatai alapján – az Európai Unió közigazgatási
területét választotta hivatásául. Tizennyolc
éve fűzi szoros kötelék Újbudához, így
szakterületének és lakóhelyének szeretetét hatékonyan tudja hivatásában ötvözni.

egy évet vett igénybe, rengeteg munka van
benne, de úgy gondolom, megérte, mert
közösségi szempontból is nemes ügyet
szolgál. José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke a szeptember 15-i budapesti előadása során hangsúlyozta a társadalom nyugdíjasokkal kapcsolatos szerepét, mely európai szintű problémamegoldást vet fel. Különösen büszkék vagyunk,
hogy Újbuda a nemzetközi pályázati
témaválasztásával ennyire összhangban
van az európai szociális problémákkal és
azok megoldásával. A többi pályázatunk
elbírálása folyamatban van, és reményeim
szerint azok is sikeresek lesznek.

Tevékeny közösségek az idősekért

van szó, sokkal inkább az idősek tudásában
és tapasztalataiban rejlő értékek megbecsüléséről és megőrzéséről. Ehhez először
is el kell érni, hogy a munkával töltött évek
után ne a visszavonulás és a passzivitás évei
következzenek. Sokféle ösztönző megoldás
lehetséges, de a szakemberek szerint az a
legtartalmasabb és a legerősebb motiváció,
ha tevékeny közösségek jönnek létre. Ezek
tagjai rendszeresen találkoznak, beszélgetnek, akciókat szerveznek, képesek saját
igényeiket és elvárásaikat megfogalmazni,
saját érdekeiket képviselni.

Ilyen komplex programot Magyarországon önkormányzatként, sőt, intézményként sem vállalt még senki. Újbuda az
Európai Unió ilyen célú támogatására is
sikeresen pályázott.
Mindenesetre a 60+ Programban közéleti, kulturális, egészségügyi, baleset- és
bűnmegelőzési, helytörténeti témakörökben szerveződnek programok, akciók. Az ezekről szóló információkról
Újbuda helyi médiumai rendszeresen
beszámolnak. A program emblémájával
ellátott szórólapok és tájékoztató anyagok
rendszeresen megjelennek a közösségi
házakban, a háziorvosi rendelőkben és az
Önkormányzat központi és kihelyezett
ügyfélszolgálatain is. A 60+ információs
pontja az Önkormányzat Zsombolyai utca 4. szám alatti épületének recepcióján
működik (telefon: 37-23-450), friss hírei
az interneten is elérhetők, a www.ujbuda.
hu/60plusz címen.
B. A.

Tudomásom szerint a pályázatírás egy külön
szakma, és nagyon eltérő tartalmúak a benyújtott pályázatok. Hogyan tudják biztosítani a szakmaiságot az adott területeken?

Az EU Iroda egy közös stratégiát, kerületi
fejlesztésre vonatkozó, azaz közös érdeket
képvisel a pályázatok útján, ezért nagyon
fontos a vezetői támogatás. Itt fut össze
minden vonatkozó információ, ezért egy
olyan motornak kell lennie, amely minden nehézség ellenére továbbgördíti a
projektet. Elengedhetetlen, hogy a pályázat tárgyának szakterülete rendelkezzen
a pályázati munka iránt elkötelezett és
szakmáját kiválóan ismerő munkatársakkal. Az EU-s pályázatírás valóban egy
„szakma”, amelyet hosszú évek alatt, több
pályázat megírása, bírálása során sajátít el
egy szakember.
Én minden pályázathoz más virtuális
csapatot kapok, és bár a csapatszellemet
mindig gyorsan kell kialakítani, a határidőket tartani kell, és nem ritkán nagy
nyomás alatt dolgozunk, a sikeres pályázat
számomra olyan élmény, mint az edzőké
lehet, amikor a csapatuk nyer.


Újbudai idősbarát program

Az Újbudán élők közül jelenleg negyvenezren vannak, akik nyugdíjaskorúak.
Többségük – igényeit és aktivitását tekintve – valójában csak annyiban különbözik a fiatalabb korosztály tagjaitól, hogy a korábban munkával töltött
hétköznapokat a szabadidő, a hobbi, a
családi programok váltották fel. Tapasztalataik, tudásuk azonban ugyanolyan
érték, sőt, esetenként olyat tudnak ők,
amit az ifjabbak csak a jövőben tehetnek
magukévá. Számukra indult el egy hónappal ezelőtt az Újbuda 60+ Program.
Noha ezt a programot Újbuda
Önkormányzata indította el, alapgondolata az, hogy az önkormányzat csak
katalizátorként, illetve szervezőként,
akár indirekt eszközökkel indítsa be az
idősebb generáció aktivitását, pezsgő
közösségi életét, a kerület fejlődésében
való részvételét. Tehát nem valamilyen
szociális intézkedésről, vagy gesztusról



A pályázati munka alapvetően egy projektjellegű együttműködést feltételez. Mennyire
tud ennek az elvárásnak megfelelni egy önkormányzat, egy hivatal, amelynek szakterületei általában más szempontok szerint végzik
a munkát?

Az elmúlt években jelentős fejlődést tapasztaltam a projektszintű gondolkodás
területén, mely alapvetően valóban nem
ismérve a közigazgatásnak. A pályázati
munka azonban sok esetben – jó értelemben – kénytelen felrúgni a területek
közötti határokat, melynek következtében
egy olyan új kommunikációs csatorna és
kooperatív kultúra alakul ki, amely véleményem szerint jó hatással van a munkatársakra.
A projektmunka, mint említettem, egy
csapatmunka, ahol mindenkinek egyenlő
rangú szerepe van a hivatali hierarchiában
elfoglalt helyétől függetlenül. Csak olyan
munkatársak kerülnek egy ilyen projektbe, akik hozzáadott értéket tudnak képviselni, hisz különböző területeken szerzett
tudást, szakértelmet, információt kell egy
pályázati csomagba gyúrni. A komplexebb pályázatok esetében a szakterületek
úgymond kinyílnak a munkatársak számára, nagyobb rálátást kapnak a másik terület kihívásaira, és a közös cél egy összekovácsolt csapatot eredményez. A sikernél
és annak elismerésénél pedig szerintem
nincs jobb motiváció.


06/80/38-2004

A nemzetközi kapcsolatok területén a Central
Europe-pályázat keretében beszélt külföldi partnerségről. Ezenkívül milyen nemzetközi együttműködéssel rendelkezik az
Önkormányzat?

Az EU Integrációs Iroda korábban főként a
testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozott,

www.eu.hu
azonban az Európai Unió közelítése az állampolgárok felé, és az egyre kézzelfoghatóbb EU-s feladatok növekedésével az iroda
működése az utóbbi két évben letisztult.
Jelenleg kommunikációt folytat EU-s
külföldi intézményekkel, és azok iránymutatásait igyekszik beilleszteni a kerületi stratégiába. Ezenkívül szakfordítási
munkával segíti a polgármester, illetve
a külföldi állampolgárok levelezését. Az
iroda tehát az európai uniós és a külföldi ügyekkel foglalkozik, míg a testvérvárosi kapcsolatokat egy tőle független
szervezeti egység végzi. Utóbbiról és a
testvérvárosi rendezvényekről aktualitásuk szerint folyamatos tájékoztatást
kapnak a lakosok.


Vannak-e Európai Unión kívüli nemzetközi
kapcsolatunk?

Ősszel az 1,7 millió lakosú Yiwu városból
fogadtunk egy kínai önkormányzati és üzleti delegációt, melynek programját az EU
Iroda a kínai fél Külügyi Irodájával együtt
szervezte, egyeztette. A delegáció a kerületi programon kívül a Corvinus Egyetem Kínai Közigazgatási Központjával és
kereskedelmi szervezetekkel tárgyalt az
együttműködésről.


Sok feladatot felölel az EU Iroda tevékenysége.
Foglalkozik lakossági ügyfélszolgálattal?

Az EU Iroda természetesen szeretne minden igényt kielégíteni. Korábban létesítettünk EU-s ügyfélszolgálatot, de ennek
leginkább a csatlakozás előtt és alatt volt
jelentősége. Lassan öt éve, hogy beléptünk
az Európai Unióba, és ez idő alatt kialakultak azok a professzionális országos
információs szolgálatok, melyek mellett
már nincs létjogosultsága egy helyi szintű információs központnak. Ráadásul az
internet elterjedésével is bővült a tájékozódási források száma, felgyorsult az információáramlás. 27 tagállammal és számos
szakterülettel, élethelyzettel kapcsolatban
nem lenne célszerű felállítani egy helyi
csapatot akkor, amikor erre megvannak
a megfelelő intézmények, internetes oldalak, zöldszámú telefonos vonalak.
A lakossági tájékoztatást azonban
létfontosságúnak tartom, ezért kezdeményeztem az Újbuda újságban egy
havonta megjelenő cikksorozat elindítását EU-s témában. Ebben a rovatban minden alkalommal bemutatunk
egy-egy szakterületet, és a hozzátartozó
információs intézményt.
B. A.

Hogyan igényelhetünk
60+ kedvezménykártyát?
Az Újbuda 60+ kártya minden 60. életévét betöltött és a XI. kerületben állandó
lakcímmel rendelkező polgárnak ingyenesen jár és az igénylőlappal 2008. november 17-étől kérelmezhető.
A kártyán kizárólag az ön neve, a kerület neve és a kártya sorszáma kerül feltüntetésre.
Az igénylőlapon ön által kitöltött adatok kizárólag azonosításra szolgálnak,
azokat az Önkormányzat harmadik fél
számára nem adja ki.

„ÚJBUDA 60+ INFÓPONT”

A kedvezménykártya igénylőlapot az
Önkormányzat alább felsorolt ügyfélszolgálatain beszerezhető, vagy letölthető a www.ujbuda.hu/60plusz weboldalról. A kitöltött igénylőlap az ügyfélszolgálatokon elhelyezett gyűjtőládába
bedobható.

Fehérvári út 182. Tel.: 372-3497
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 8–12 óra, kedd:
14–17 óra, csütörtök: 13–16.30 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai utca 4.
épület recepció, tel.: 372-3450. Ügyfélfogadás:
hétfő–csütörtök 8–18 óra, péntek 8–16 óra
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Bocskai út 39–41. Tel.: 372-4500
Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök 8–18 óra,
péntek 8–16 óra
KELENVÖLGYI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kardhegy u. 2. (Kelenvölgyi Közösségi Ház)
Tel.: 228-5770, Ügyfélfogadás: hétfő: 13–17
óra, kedd: 8–11 óra, csütörtök: 11–12 óra
ALBERTFALVAI KIRENDELTSÉG

GAZDAGRÉTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ÉS OKMÁNYIRODA

Eleven Center, Rétköz u. 7. Tel.: 248-0777
Ügyfélfogadás: hétfő: 15–19 óra, kedd, péntek: 9–13 óra, szerda, csütörtök: 14–18 óra.
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Nem győztük felrakni a sok élelmiszert

Szakmai közhely, hogy egy cikk szüli a
másikat. Most is ez történt, de a dolog
még ennél is érdekesebb. Valaki felismeri magát egy címlapfotón, ráadásul
egy olyan fényképen, amelyről nem
túlzás állítani, hogy a világtörténelem része lett. A mérnök-közgazdász
Pálfalvy Zoltán ma már nyugdíjas,
vele beszélgettünk a fényképről, Veres
Péter fekete csizmájáról és egyéb
emlékeiről.


Mikor látta meg a képet?

A közelmúltban a kerületi okmányirodában jártam, mert lejárt az útlevelem.
Amíg az ügyintézésre várakoztam, láttam
az Újbuda újságot, és megpillantottam a
címoldalon a Bem-szoborhoz induló felvonulókat. Megdobbant a szívem, furcsa
érzés fogott el, hiszen én is ott voltam. A
tömeg elején a Műszaki Egyetem és a környék gyárainak képviselői vonultak. Mi
a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárból
indultunk a felvonulásra. A Gellért téren
találkoztunk, és a szervezők azt kérdezték,
ki vesz részt a koszorúzáson a BHG-ból. A
kollégáim egyértelműen javasolták, hogy
majd a Zoli, aki én vagyok. Így kerültem
a menet elejére, mint az a trencsko kabátos férfi, aki a koszorú mögött ment. Magamra ismertem, habár az újság archív
fényképe nem teljesen dokumentálja vagy
bizonyítja, hogy valóban én vagyok. De
ott voltam az első sorban, amikor elindultunk a Bem-szoborhoz.




Többen voltak akkor már a Kossuth téren,
mint a Bem-szobornál?

Hogyne, tele volt teljesen a Kossuth tér. És
a legérdekesebb, hogy spontán, mindenféle szervezés nélkül gyűlt össze a tömeg.
Pontosabban csak a felvonulást szerveztük, amikor a XI. kerületből indultunk, de
természetesen máshonnan is jöttek. Egyszer csak teljes sötétségbe borult a Kossuth
tér, nem emlékszem, hány óra lehetett.
Abban az időben mindenkinek a zsebében ott volt a Szabad Nép, nem kellett vezényelni, mindenki fogta és meggyújtotta.
Gyönyörű látvány volt.

A képen látható pillanatban bizonyára nem
gondoltak arra, hogy besétálnak a történelembe. De amikor a tömeg a Bem térről
átment Pestre, érezte már, hogy több ez,
mint egy koszorúzás?

Azt hiszem, igen. Ahogy mentünk a Parlament felé, a tömeg mintha mást akart

Kiállítás a Budai Klub-Galériában

1956 hangulata
1956 emlékére rendeztek tárlatot a
Fidesz Budai Klub-Galériájában. Az
anyagot Schrötter Tibor és Balogh
Gyula ’56-os börtönviselt harcosok
állították össze, a Nemzetközi Újságíró
Szövetség korabeli fotóanyagainak
másolatai, Hornyák Tibor írásai és Rácz
Sándor képei felhasználásával.
A mennyezeten hatalmas lyukas lobogó
függ. A teremben körbejárva láthatunk
válogatást korabeli röplapokból (például a
híres Magyar földön magyar katonát! jelszóval), majd időrendi sorrendben, napról
napra, helyenként óráról órára mutatják
be a forradalom és szabadságharc történéseit, korabeli felvételekkel, jelszavakkal,
dokumentumokkal, idézetekkel.
Tankok, fiatal fiúk és halottak… A
kiállítás része a fogasra akasztott korabeli
öltözet (kabát, csizma) és az akasztókötél
is. Hosszú-hosszú listán olvashatjuk a halálraítéltek és mártírok névsorát.
Külön tablót szenteltek Mindszenty Józsefnek és – háttal neki – Kádár Jánosnak
is, mint a magyarság hóhérának. Néhány

lépéssel odébb látható, hogy Mansfeld Péternek, a 8 éves korában kivégzett forradalmárnak is külön tabló készült.
Megállásra, elgondolkodásra késztetnek a kifüggesztett versek is, köztük a ma
már széles körben ismertté vált Tamás Lajos-mű, a Piros a vér a pesti utcán.
Elolvashatjuk Teller Ede levelét,
amelyet 1983. április 28-én írt az első ’56-os világtalálkozó köszöntésére,
és láthatunk képeket a Bazilikából, az
’56-os zászlószentelésről. A lobogót
Barnovszky Henrietta készítette, és
Yerecyan Ara adományozta. Amott egy
Magyarország-térkép, amelyen feltüntették az ’56-os likvidáló sortüzek helyszíneit, mind az ötvenhármat.
A kiállítást egy színes fotókkal tarkított tabló zárja, ezen azok az emlékhelyek
láthatók, amelyeket az oroszlányi ’56-os
szövetség létesített – nemcsak Oroszlányban, de többek között Majkon, Bokodon,
Murakeresztúron, vagy éppen a Szent Imre Kórház udvarán.
R. M.
www.ujbuda.hu/0821_budai_klub

Forradalmi emlékeket keresnek
Megérkezett a krumpli a Rákóczi útra


Egy ilyen izgalmas nap után mikor ért haza?

Óh, nem volt még vége. Csak hajnalban,
mert találkoztam egy barátommal, aki
motorbiciklivel jött, és átmentünk a rádióhoz, ahol Hadmérnök volt, az OLP-n
dolgozott, őt beengedték az ávósok a rádió
elé, úgyhogy motorbiciklivel körbejártuk
a teret. A tömeg viszont azt kiabálta utánunk, pontosabban a barátomnak, aki

Barikád a Fehérvári út elején

szorút. És akkor határozta el a tömeg, hogy
átmegy a Parlamenthez. Amikor a Margit
hídon elérkeztünk a pesti hídfőhöz, a térről különböző bekiabálások hallatszottak.
Közben besötétedett, és Nagy Imrét követelte a tömeg, köztük én is persze. Nagy
Imre egyszer csak megjelent az Országház
erkélyén, és a még berögződött üdvözléssel
kedves elvtársakat köszöntött. A fütty és
a morajlás miatt rövidesen rájött, hogy itt
nem mindenki elvtárs, és máris váltott.

A fogason korabeli öltözet és az akasztókötél

Dokumentumfilm a kerületi ’56-os eseményekről

Milyen céllal?

Azért, hogy a lengyelekkel szimpatizálva
megkoszorúzzuk Bem tábornok szobrát. A
Fő utcán mentünk végig, és az egyik francia erkélyes ablakban egy aránylag termetes
hölgy kiállt egy magyar zászlóval, és egy
késsel kezdte kivágni, faragni a régi címert.
Ott láttam először a lyukas zászlót. Legalábbis úgy gondolom, hogy ez volt az első
lyukas zászló, mert amíg ott vonultunk, a
hölgy végig integetett, és a zászlóval jelezte,
örül annak, hogy ott a felvonulók elmennek. A Bem-szobornál a Himnuszt énekeltük, Sinkovits Imre elszavalta a Talpra magyart, majd ünnepélyesen elhelyeztük a ko-



tek. Azok közül, akik megismertek, sokan
üdvözöltek a harckocsik tetejéről. Aztán ez
a katonai felvonulás valahogy megállt. Azt
mondták, itt lesznek elszállásolva az egyetemen. Másnap elmentem, és a Rákóczi út
elején, a diákszállóban találtam meg őket.
És akkor Solymos alezredes, aki az ezredparancsnok volt, már a régi fazonú katonai
tiszti ruhában fogadott. Azt kérte, menjek
el a Corvin közbe, és kérdezzem meg, mire
van szükségük. És adott mellém egy diákot. A Harminckettesek tere után a Baross
utcában a templom előtt az egyetemista,
aki velem jött, olyan lövedéket kapott, hogy
a feje teljesen szétroncsolódott. A templom
bejáratához húztuk, és valaki hívta a mentőket. Akkor még élt.
Én a Népszínház utcában laktam,
édesanyám pedig vidéken élt. Próbáltam
neki üzenni rádión keresztül, de nem sikerült. Haza akartam menni. Előtte még elmentem a diákszállóra, a katonai parancsnokságra. Azt mondták, hozzunk élelmiszert, amennyit csak tudunk, mert a katonaság, a diákok és a harcosok élelmezését
meg kell szervezni, mert itt háború van.
Fényképem is van róla, ahogy a krumplit
rakjuk le a Rákóczi út elején. Végül 30-án
mentünk haza vonattal. Egyedüli gyerek
vagyok, édesanyám nagyon-nagyon örült.
Éppen egy ifjúsági nagygyűlés volt Bicskén, a régi rendszer vezetői szervezték. Tele volt a művelődési ház. Na, majd mi választunk magunknak közénk valót – ilyen
volt a hangulat, amikor valaki bedobta a
nevemet, hogy majd a Pálfalvy Zoli, ő lesz
a mi vezetőnk. Erre volt, aki azt mondta,

főhadnagy vagy százados volt, már nem
tudom, hogy hozza az egységeit, mert ezeket az ávósokat ki kell innen söpörni. Késő
este volt, a Gerő-beszédet ott hallgattam
a Múzeum-kertben. Ez olaj volt a tűzre,
a nép arcába dobta a kesztyűt, nagyon
rosszul volt időzítve, bár az is lehet, hogy
szándékosan.


Mit csinált az elkövetkező napokban?

1955-ben tartalékos tiszti továbbképzésen
voltam Piliscsabán, és ennek az ezrednek
valószínűleg az volt a feladata, ha Pesten
valami rendellenesség van, akkor idevezénylik őket. Ez egy lövészezred volt, és
nagyon sok ismerősöm volt köztük, mert
hadtápos voltam, a hadtápost pedig mindenki ismeri. Ott álltunk tehát a Gerő-beszéd után a Múzeum körúton, amikor jöt-

de hát nincs is itthon, az anyja már sír, mi
van a fiával. Amikor odaértem, már nem
volt hely, csak az ajtónál álltam meg. Valaki bekiabálta, hogy ne lenne itt, ott áll
az ajtónál. Így a bicskei forradalmi ifjúság
vezetésével bíztak meg. Másnap a főjegyző úrhoz mentem, mert még az este egy
kissé hevenyészett, ötletszerű programot
állítottunk össze. Vértes Vilmos főjegyzőt
arra kértem, gépeltesse le, mire ő csak anynyit mondott: – Jó, majd utána, de előbb
nézd meg, mi van itt a kisbírói szobában.
Tele volt élelmiszerrel. – Szervezd meg,
hogy ezt Pestre szállítsátok. – Ez nagyon
jó – válaszoltam –, mert éppen arra kértek, hogy amit lehet, vigyünk.
És akkor elkezdtünk élelmet szállítani
egészen november 4-éig, sonkát, kolbászt,
tojást, krumplit, mindent, ami a paraszti gazdaságban előfordul. Még mondta
is a főjegyző úr, annyira nem adakozó ez
a nép, nagyon takarékos, de most nem
győztük felrakni a sok élelmiszert, annyit
adtak. Naponta kétszer szállítottunk, volt
egy teherautós magánvállalkozó, Hegyi
Sándornak hívták, ő vállalta, még a benzinért sem kellett fizetni, ő adta a forradalom részére. Kora reggel a sűrű ködben,
autópálya ugye még nem volt, az út szélén a szederfák adták a jelzést, hogy ne az
árokba menjünk. Amikor hozzáért az autó, kicsit balra húzott sofőr.


Már-már szinte közhelyszámba megy
az a kijelentés, hogy a 20. századi
magyar történelem egyik legjelentősebb sarokpontja az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az viszont
elég merész állításnak tűnik, hogy a
modern kori magyar történelem e
meghatározó eseménysora kerületünkben vette kezdetét.
Pedig ez így van, ugyanis a forradalom
nyitányaként a Műegyetem ifjúsága fogalmazta meg mindenkit megelőzően
október 22-én demokratikus követeléseit,
és innen indult el október 23-án az a hatalmas tömeg, amelyet majd annyian követnek, és amely tulajdonképpen kirobbantotta a forradalmat Magyarországon.
Ilyen értelemben a XI. kerület valóban a
forradalom bölcsője.
Ennek ellenére igen keveset tudunk a
kerületi ’56-os történésekről. A korszak kutatása számos eredményt felmutatott már
az eseményekkel kapcsolatban, de a kutatók
figyelme eddig kevésbé koncentrálódott a
Budapesten belüli kerületi események fel-

dolgozására, pedig ezzel a forradalom közösségformáló jellegét is ki lehetne bontani.
Talán még sokan emlékeznek arra, hogy
november 4-én, miként vették fel a harcot a
bátor körtéri forradalmárok a hatalmas erejű szovjet támadással szemben. Talán még
mind a mai napig közöttünk élnek azok,
akik a körtéri macskakőből épült barikádok, tankcsapdák emelésekor ott voltak,
vagy éppen maguk is segédkeztek. Sokan
emlékeznek, hogy a Pongrátz-fivérek a Fehérvári út elején található posta garázsából
kapott öt hordó benzinnel tettek hatástalanná október 24-én szovjet harckocsikat.
Ezeknek a történeteknek szeretnénk
utánajárni dokumentumfilmünkkel.
Várjuk tehát azon állampolgárok segítségét, akik valamilyen formában részt vettek a XI. kerületi ’56-os eseményekben. A
hősökön túl szeretnénk szóra bírni azokat
is, akik csak csendes szemlélői, vagy éppen elszenvedői voltak az eseményeknek;
bármi és bármely történet érdekes lehet.
Hoppál Bulcsú
Telefon: 06-30-9733379
E-mail: khoppal@yahoo.com

1956 hőseiért szólt a Requiem

Részesült-e valaha elismerésben, vagy
meghurcolták mindezekért?

2006. október 23-án kaptam egy szép kitüntetést Bicskén, az ’56-os ifjúsági mozgalomnak a szervezéséért. Egyébként talán
szerencsém volt, hogy nem árultak be. Igaz,
jó darabig nem mentem be a gyárba, bujkáltam. Elköltöztem a Népszínház utcából,
egy csónakházban laktam egy barátomnál
kinn a Rómain, majd megfagytam, mert
az nem fűthető. Aztán Budaörsön volt egy
ismerősöm, ott gombát termesztettem.
Bicskén többször volt nálunk házkutatás,
édesanyámhoz sokszor elmentek, de ő nem
tudta, hogy hol vagyok.
(székely)

T. Zs. I.

Pálfalvy Zoltán

volna, mint a régi folytatását. Olyan felfokozott hangulat volt, ami azt sugallta,
hogy itt változásnak kell lennie, mert ami
eddig volt, azt a magyar nép nem kedveli,
nem szereti. És amikor Nagy Imre megjelent, ő is érezte, más a jelszó, ami után
a megszólítást is megváltoztatta. Személy
szerint nagy örömömre és örök szép emlékemre Veres Pétert is hallottam. A Nagy
Imre-beszéd vége felé többen azt mondták, Veres Pétert kérjük ide. Akkor mentek el érte. Épp ott álltam a mostani József
Attila-szobor előtt, amikor megérkezett
egy fekete kocsival. Kértük, szóljon a néphez, de ő arra hivatkozott, hogy már idős
ember, és nem akar beszélni. Mondtuk
neki, álljon fel az autó tetejére. És hogy,
hogy nem, fölállt fekete csizmájával, mert
a kisöreg csizmás volt. Nagy örömmel
hallgattuk a beszédét, és akkor is érezhető
volt, hogy a múlt sérelmeit szeretné maga
mögött tudni.

Király Csaba

Besétáltak a történelembe

Nemcsak szellemi és lelki műhely a „szentimre”, hanem történelmi-kulturális bástya is.
Immár közel húsz éve emlékezik Szentimreváros 1956 budai hőseire. Csányi Tamás karnagy
évről évre mindent megtesz, hogy a koncert megvalósuljon. Idén több kórus közel 190
énekese-zenésze jóvoltából Verdi Requiemjének lehettünk csodálói. A templom a szokott
módon zsúfolásig megtelt.
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Erdőtelepítés
és Duna-parti
hangulat
– Kényelmes közlekedés, új erdő, életteli Duna-part – így összegzi Lakos
Imre alpolgármester, Albertfalva egyik
egyéni képviselője azokat a terveket,
amelyek ezen a területen a városfejlesztés következő feladatait jelentik.


fotók: Bárczy Andrea

Újbuda, meghatározó és városszerte jól ismert
központjai, illetve kirándulóhelyei mellett,
sok-sok olyan zugot rejt, ahol – akár céltalanul
is – mostanában érdemes egy nyugodt, őszi
sétát tenni. Mi rendre olyan városrészeket,
vagy inkább csak -részleteket térképezünk fel,
amelyekben valódi városfejlesztés nyomaira
bukkanunk, és amelyekben ez a változás, a
„városmenedzserek” tervei szerint folyamatos
lesz. Előző számunkban a Kosztolányi Dezső tér
mögötti parkokban jártunk, most Albertfalvára,
a Kondorosi út és a Mezőkövesd utca közötti
területre kalauzoljuk olvasóinkat.

Ahol a családi házak és a panelóriások jól megférnek egymással

Albertfalvai utcákon
Új medence
Az idei vakációt új medencével nyitotta a
„Kondorosi”, amely korábban szinte kizárólag az úszók és úszni tanulók körében volt
népszerű. Ezt a funkciót továbbra is tökéletesen betölti, de néhány hónapja azok is szívesen birtokba veszik, akik számára a víz, a
medence a játékot, a csobbanást jelenti. Itt
végre az úszók zaklatása nélkül szabadon
élvezhetik a vizet a gyerekek. Természetesen a felnőttek sincsenek kizárva.

utakra, ez a korábbinál nyilvánvalóan
biztonságosabbá és gördülékenyebbé teszi
az itteni autós közlekedést. A kivitelezés
az átlagosnál tovább tartott, mivel a metróépítés miatti útlezárásokat nem lehetett
megfejelni azzal, hogy a munkálatok alatt
ezt a részt is kivonják a város vérkeringéséből. A műveletet bonyolította az évtizedek
alatt épített, többnyire szabálytalan vezeté-



ugyanis többszöri egyeztetéssel készültek.
A felszerelés sem lesz mindennapi, hiszen
különválasztott játszótér, streetballpálya,
petanque-pálya, pingpong- és sakkasztalok is lesznek a Kisköre utcában, a városi
parkoktól elvárható pihenőhelyek mellett.
A terület mögötti sportpályát már nem
lehetett megmenteni, amint azt lebontják,
pihenőpark és játszótér épül a helyére.

Új lámpás kereszteződés
Nyáron birtokba vették a gyerekek a Nyéki
Imre Uszoda új medencéjét

Rozsdaszínű fák, avarszőnyeg, panelóriások, három-, négyszintes színes házak,
a zajos Fehérvári út két oldalával határos
utcarács, benne kis parkok, játszóterek. A
szomszédban, a Szerémi út környezetében
tisztuló barnamezős környék (így nevezik az egykori iparterületeket). Nagyjából
ilyen kellékek jellemzik az egyik jellegzetes
albertfalvai környéket, a Kondorosi út és
Mezőkövesd utca közötti sávot. A nyáron
új medencével bővült Nyéki Imre Uszodát
elhagyva indulunk a környék felderítésé-

A Fehérvári út és a Kondorosi út kereszteződésében már régóta elkelt volna a
közlekedési lámpa, hiszen innentől – sűrítve a forgalmat – leszűkül a Fehérvári
út az Építész utcáig, ráadásul, ahogy Budapest útjain általában, egyre nagyobb
a keresztben áthaladó autótömeg. Az út
tulajdonosa, a főváros évek óta nem vette
napirendre a problémás csomópontot és a
villanyrendőrök kérdését, sőt, a Fehérvári
út 2007-re tervezett felújítását is elhalasztotta. Az újbudai képviselő-testület viszont
a Kondorosi úti lakópark megépítésének
feltételeként szabta a lámpás csomópont
kialakítását a területre készült Szabályozási terv jóváhagyásakor. Ezen felül mindkét
irányból kanyarodósáv vezet a kereszt-

Roxane: családias és modern hangulat

Gasztrotér: a Roxane
Kalandos évek és többszöri átalakítás
után legutóbb két éve kapott új ruhát
a Roxane étterem. A valaha kétszintes
családi házként épült objektum egy
évtized alatt többszörös metamorfózison ment át, mire hírneve túljutott a
Csorbai utcán. Az albertfalvai kertvárosi séta egy észrevétlen „határátlépéssel”
nem véletlenül zárul itt.
Ez már Kelenföld. A Csorbai utca egy klasszikus lakónegyed része, a
Roxane étterem, kávéház és panzió ebben a közegben lett sikeres gasztrotér.
Ma már csak az épület fazonjában és a
telek beépítésén látszik, hogy ez valaha
lakóház volt. Eredeti ötletek fedezhetők
fel abban, ahogy átalakították vendéglátóhellyé, a környéken egyébként nincs is
több ilyen. A kétszintes családi házból
megmaradt a családi hangulat, ami a

jó és minőségi konyha mellett a másik
nagy vonzereje az étteremnek.
Minimálstílusú berendezése a tulajdonos ízlését dicséri: az áttekinthető terekben a narancs és a csokibarna kettős
dominanciája érvényesül. A kapu után
lépcső vezet az étterembe és a felső teraszra. Egy másik lépcső lefelé, a különteremként is használt alsó étteremrészhez visz. Innen üveg tolóajtókon átlépve
a belső udvar napernyős asztalaihoz
érkezünk. Grillsütő pult és bográcstűzhely(!) is van. A legfelső szinten három
kényelmes szoba alkotja a panziót.
A környékbelieknek ma már nem
kell átkelni a Dunán egy megbízhatóan
minőségi vacsoráért, de délutáni üdítő
beszélgetésekhez is kiváló a Roxane, ahol
kávékülönlegességek, csokoládék vagy teák adnak jó körítést a kikapcsolódáshoz.

Albertfalva – a maga színeivel – szinte olyan, mint kicsiben egész Újbuda.
Évszázados kertvárosi hagyományok
a panelek gyűrűjében, szimbiózisban
az átalakuló iparvidékkel. Egy ilyen
szituációban az önkormányzati politikusok felelőssége, hogy meg tudják-e
őrizni és menteni a régi városrész
értékeit úgy, hogy közben átalakuljanak a barna foltok, azaz a régi gyártelepek. Ráadásul az új fejlesztéseket
sem lehet szabadjára engedni, azokat
is harmonizálni kell az összképpel.
Első feladat a közterületek megújítása. Az utak, a járdák, a parkok, a
játszóterek átépítése és néhol kialakítása. Alapvetően ugyanis a közösség által használt területek nívója
meghatározza az itt élők hangulatát,
lakóhelyükhöz való viszonyát. A második – szintén közösségi érdekeltség
– a közlekedés modernizációja. Idetartozik, hogy évtizedekig nem épült
új villamospálya Budapesten, amíg el
nem készült a ma már a Savoya Parkig közlekedő 18-as vonalának az új
szakasza. Egyébként általában egy
ilyen szolgáltató- és bevásárlóközpont fejlesztésekor manapság nem divat átgondolni azt, hogy nem csak az
autósok járnak vásárolni. Ugyancsak
ezt a térséget érinti az 1-es villamos
Budára érkezése, amelyről már döntés született a fővárosban. Most már
csak az a kérdés, sikerül-e a meghoszszabbítást a Hengermalom úton túl
a Szerémi úton át akár a Savoyáig is
kivezetni.


Nagyon népszerű az EU-szabvány szerinti játszótér a Fegyvernek utcában

kek cseréje, illetve átépítése, amit szintén
a lakópark beruházója finanszírozott és
oldott meg. Ezek után valóban a fővároson a sor, hogy a Fehérvári út felújítását elvégezze legalább azon szakaszon, amely a
metróépítésben nem érintett.

Sport, játék, pihenés
Nem hétköznapi játszóterek és parkok
épültek ezen a környéken a közelmúltban. 36 milliós beruházást jelentett a legnagyobb – a Fegyvernek utcai – játszótér,
amelyet a közbeszerzési pályázat győztese,
a Főkert Kft. épített. Kerítéssel, két gazdasági és két személykapuval, éjjel-nappali
ellenőrzéssel védik az új játszóparkot,
amelyhez most épül a lehajtó, azaz a rámpa, így nemsokára babakocsival, biciklivel
és kerekesszékkel is könnyen megközelíthető lesz a terület.
Szintén bekerítették az Abádi téri
játszóteret. A kerület egyik legkülönlegesebb parkját tervezik kialakítani a Kisköre
utcában. A hely már csak attól is rendkívüli lesz, hogy maguk az albertfalvaiak
is bekapcsolódtak az akcióba, a tervek

A Fehérvári úton működik az önkormányzat
egyik ügyfélszolgálata is

Műfüves pálya a Petőfiben
Újbuda legnagyobb általános iskolájában
tavaly elkészült a műfüves pálya, idén már
nemcsak a helyi diákok, hanem a többi kerületi iskola sportolói is részt vesznek az itt
szervezett sporteseményeken. Idén a civilek
kezdeményezésére az alsósoknak külön játszótér épült a Petőfi Általános Iskolában.

Megújult a Bükköny utca
Nem telt bele egy hónap és vége, az évek
óta sok bosszúságot okozó Bükköny utcai öreg aszfalt már csak rossz emlék. A
Fonyód utcától a buszvégállomásig az új
aszfaltra a legújabb szabvány szerinti fekvőrendőrök is felkerültek, szürke és sárga
térkőből készült „egyenruhában”. A járda
balesetveszélyes helyeit is kijavították.

Konkrét feladatok?

Budapesten vannak olyan Dunával
határos városrészek, ahol a partvidék
hangulatát a sétáló családok, bicikliző gyerekek, a halk élő zene és a kulturált vendéglátás határozzák meg.
Újbuda hosszan határos a Dunával, de
ez a pezsgés hiányzik.

15 éve tervezzük a part menti szakaszok – így az albertfalvai rész – átalakítását. Szeretnénk, ha valóban itt is
meghonosodna a jellegzetes Dunaparti hangulat. Az már látszik, hogy
ez nem egyszerű feladat, de erről a
tervről nem tettünk le. A Lágymányosi-öbölben elindult közpark fejlesztést
szeretnénk továbbhozni a Duna-parton egészen Albertfalváig, de ehhez
előbb a régi iparterületeket is át kell
alakítani. Tény, hogy a városszerkezet
itt komoly hibákkal terhelt. Szintén a
természeti környezet felélesztéséhez
tartozik az, hogy Albertfalvára erdőtelepítést tervezünk, a Szerémi úti új
déli Városkapu részeként, amely Budapest lakóterületeire nem jellemző,
pedig sok helyen lenne rá lehetőség,
csak a szándék hiányzik.

Családi szabadidőpark
Nem messze az általunk eddig bejárt
környéktől, már a Duna-parton is sétálhatunk. Itt van az a 13 és fél hektáros,
régészetileg védett terület, amelynek a
hasznosítására tavaly írtak ki pályázatot.
Ennek nyomán, 2009 végén itt már családi
szabadidőpark lesz, amelynek tervei már
elkészültek, sőt, a területről az illegálisan
lerakott szemetet is elvitték.
A megújulást követően sportolni és pihenni lehet majd ezen a helyen, amelynek
közparkját sétautak keresztezik. Római kori
katonai tábort illusztráló növényzetet és információs táblákat is telepítenek a területre.
A szabadidőparkban oktatótermeket, játszóházakat befogadó és kézműves-foglalkozásokra alkalmas termeket alakítanak ki,
különböző emberi erővel és motorral hajtott
játékok, csúszdák, valamint játszótér szórakoztatja majd a gyermekeket. A sportparkon belül műfüves focipályát, teniszpályát,
sípályát, mezei futópályát építenek. A tervező parkolókat, vendéglátóhelyeket is ígér.
Az oldalt összeállította:
Bárczy Andrea és Szeifried Adél

fotók: Bárczy Andrea

re, és a séta végére a 6-os útig terjeszkedő
mozaikot, a kör végén a Bükköny utcai
darabkával zárjuk.

Noha Albertfalván idén sok minden
megváltozott, az azért nyilvánvaló,
hogy a jelenlegi állapot még nem lehet végleges. Gondolom, a folytatás
már tervezőasztalon van…
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BME R-klub: Kultúra és közösségépítés

(Az R-klub az 1957/58-as tanévban nyílt
meg. Kifejezetten közösségi célra, klubnak
építették és berendezése, felszereltsége elsőrangúnak számított. Az első évekről kevés
az adat. A hatvanas éveket a háború utáni
generáció felnőtté válása, a Kádár-rendszer konszolidációja, a gazdasági-politikai
reformgondolatok megjelenése, majd a
´68-as Prágai Tavasz és a nyugat-európai
diákmozgalmak, az Új Gazdasági Mechanizmus bevezetése jellemzi. A diktatúrára adott egyik válasz a politika által
közvetettebben ellenőrzött ifjúsági-kulturális terület megélénkülése volt. A klubok,
táncházak, művészeti csoportok terjedése,
mozgalommá szélesedése rákényszerítette
a hatalmat, hogy a politikai tabuk fenntartása mellett kissé visszavonuljon. Ezt a
vákuumot használták ki a Műegyetemen a
legendás klubvezetők – Vercseg Ilona majd
Bécs Ferenc –, hogy kiépítsék azt az akkori
mérce szerint elképesztően demokratikus
és szabad szellemi műhelyt, modellt, amely
túlélte a hűvösebb hetvenes éveket is.)

50 év már történelem

(Akkor még tanulócsoportokban, „tankörökben”, jobbára kötött, gondosan egyeztetett órarendben tanították a leendő
mérnököket, így ritkán fordult elő, hogy
többórás üres időszakok ékelődtek két óra
közé. Érdemes lenne egyszer egy passzust
szentelni annak is, hogy a szabad tantárgyfelvétel, párosulva a tanszékek és tanárok
által ugyancsak nagy szabadsággal kezelt
óra- és vizsgabeosztással, milyen érdekes,
nem ritkán méltatlan helyzetekbe kényszeríti a mai hallgatókat. Vajon mi az oka
annak, hogy miközben óraütközések miatt
gyakran nem tudják felvenni a tanulók a
szükséges tárgyakat, a pénteki napokra valahogy ritkásabban, néha egyáltalán nem
jutnak foglalkozások. De ez már egy másik
közép-európai mese...)
A városi – nem kollégista – egyetemisták
két legfontosabb bázisa az E-épület első két
szintjén egyszerű asztalokkal, székkekel
berendezett társalgó, a galérián a Sajtóklubbal és a büfével – ahol külföldi újságokat lehetett olvasni, köztük olyanokat
is, mint a New Musical Express, a Form,
a Graphis, vagy akár a Maison Francaise
(ne feledjük, 1975-öt írunk), de mindenekelőtt az R-klub volt. Míg az E-épület
előcsarnokának puritán üveg-márvány
architektúráját az asztaloknál beszélgető,
tanuló diákok töltötték meg napközben
élettel, az R-épület első emeletén lévő alig
több mint 150 négyzetméteres klub valódi kulturális-közösségi csomópont volt, a
Műegyetem falain túli kisugárzással.
A ´70-es évek viszonyaihoz képest hangulatosan és elegánsan berendezett R-klub
napközben beszélgetős találkozóhely, sakkés bridzspartik színhelye volt. Délutánra a

zeneszoba és az olvasószoba is benépesült,
de az igazi élet az esti órákban kezdődött.
Cseh Tamás-, Sebő- és Muzsikás-koncertek, táncházak, Jazzklub, Népzenekör,
Szexológia kör, Tarisznya kör, Urbanisztika kör, Irodalmi klub, Képzőművészeti
klub, Vallástörténeti klub, Szociológia kör,
Lemezhallgatók klubja és még hosszasan
lehetne sorolni. Olyan személyek, gondolatok és tartalmak jelentek meg itt, akikkel
és amelyekkel másutt nem, ritkán vagy
csak szigorúan áramvonalasítva lehetett
találkozni. És ami a legfontosabb: ezek a
rendezvények, események nem úgy jöttek

Dömök Viktória

Egy év katonaság után ’75-ben friss egyetemistaként kerültem a Műegyetemre.
Hetekig tartott, amíg a két híd közötti
épületlabirintusban megtaláltam a tájékozódási pontokat, megtanultam, hogyan
lehet legkönnyebben eljutni az Auditórium Maximumból a V2 épület hatodik
emeletére, még tovább, amikor már azt is
tudtam, hogy hol lehet értelmesen eltölteni az időt egy lyukas óra alatt vagy egy
laboratóriumi gyakorlatra várva.

Történelmi helyszín: Az R-klub 2008-ban

létre, hogy valakik központilag kitalálták
és prezentálták a közönségnek. Itt nem fizetett forradalmárok próbáltak megfelelni
a „társadalmi igényeknek”, mint másutt:
az R-klub működése az igazi öntevékenységre épült. Ha egy hallgatói csoport olyan
elképzeléssel állt elő, amely várhatóan legalább 15 érdeklődőt vonzott, a klub helyet,
eszközöket, szervezési segítséget és anyagi
hátteret adott a programhoz. A körök, klubok, társaságok vezetői és szervezői egyetemisták voltak, a klub hivatásos vezetői
„csak” az induláshoz szükséges szakmai
segítséget, az infrastruktúrát és a gyakran
szükséges védelmet adták hozzá.
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A hatvanas-hetvenes évek „szűk levegőjében” az R-klub az önálló gondolat szabadságát és a közösségi cselekvés lehetőségét
mutatta meg nekünk. Annak a száz-százötven hallgatónak, aki évente szervezőként,
segítőként és – mai szóval – önkéntesként
tevékenyen részt vett a klub életének alakításában, egészen biztos, hogy meghatározó, személyiségalakító tapasztalatokat
és élményeket adott ez a közösség, az évi
néhány ezer látogató pedig a kinti világnál
szélesebbre tárt ablakon tekinthetett a világra. Jó volna tudni, hogy a mai ötvenesek
közül hányan említenék életük fontos fiatalkori helyszíneként az R-klubot.
Az R-klub szokatlan – a mai világban
csodálatra méltó – módon a Diákközpont
részeként ma is működik. (Nem bontották
le, nem alakították át szépségcentrummá,
nem adták el irodának, és gyorsbüfé sem
üzemel a helyén). Azt a feladatot látja el,
amire építették, létrehozták: közösségi találkozóhely, egy otthonos, emberszabású
sarok a BME (BMGE) szakemberképző
gépsorai mellett. A titok ugyanaz, mint
néhány évtizeddel ezelőtt. Nem egy központilag legyártott terméket akar eladni a
hallgatóknak, hanem igazi közösségi helyszínként befogad, és azt az arcát mutatja
mindig, amit a klub látogatói szeretnének
látni. Ötven év már több mint történet, ötven év már történelem.
tib

Új Brückner Ákos-interjúkötet

Csoda a vigílián
Rendhagyó este volt, így a tudósítás is
az. November 4-én az Éghajlat Könyvkiadó Karinthy Frigyes úti üzlethelyiségében mutatták be Brückner Ákos Előd
Krisztus sokféleképpen él bennünk
című interjúkötetét. Laudációt Mayer
Mihály pécsi megyés püspök mondott.
Kovács Lajos Péter, a kiadó igazgatója, aki
egyben az interjúkötet szerzője, köszöntője után... de legyünk rendhagyóak, kezdjük a végén.
Rétvári Bence, a körzet országgyűlési
képviselője hozzászólásában a plébános

ez a tanuságtétel hiányzik legjobban a
mai világból, a ma emberéből. És nemcsak maga miatt akart tanú lenni, hanem azért, mert Valaki megszólította.
Mayer Mihály emlékeztette a hallgatóságot, hogy 1959-ben együtt lépték
át a győri szeminárium kapuját, de
Brückner Ákos – négy év gimnáziumi
tanítással a háta mögött – is egy év alatt
kétszer két év anyagából vizsgázott,
így előbb szentelték fel. A kötet címére
utalva kiemelte, nemcsak Krisztus gazdagságát jelzi, hanem azt is, hogy mi,
emberek milyen sokfélék vagyunk.

Király Csaba

8

A kiadó, a plébános, a püspök és az előadóművész

atya közösségteremtő erejét és közéleti
aktivitását emelte ki. Mint mondta, személy szerint is sokat köszönhet neki, hiszen ő küldte ki még mint cserkészvezetőt
Compostellába, így jutott el az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetséghez, majd
képviselő lett.
Mayer Mihály meg yés püspök
köszöntőjében nemcsak az ünnepelt
életútjának fontosabb mozzanatait
említette, hanem hol történelmi, hol
teológiai magyarázatokkal ötvözte
mondandóját. A püspök szerint Ákos
atya nemcsak tanít, hanem tanuságot
tesz. Nemcsak hiteles tanú, hanem
tanuságtevő, egész élete példájával. És

Az est elején Sudár Annamária előadóművész különleges meglepetéssel szolgált.
Mint mondta, Szent Imre vigíliáján (hiszen másnap jött el Imre napja), mindenszentek és halottak napja után – ráadásul
november 4-én – a nemzeti gyásznapon
nem is hozhatna mást, mint legősibb
nyelvemlékünket, a Halotti beszédet. És
elszavalta. Zengő hangon és hibátlanul,
szinte feléledt az ősi és csodálatos magyar
nyelv. A hallgatóság percekig a hatása
alatt volt, és a felszólalók is méltatták a
teljesítményt és a témaválasztást. Ha azt
mondom, csoda volt, még nem mondtam
semmit. Pedig az volt.

(székely)
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Az előző számban Fodor Vince alpolgármester véleményét közöltük a kerületi állattartás helyzetéről. Az azóta beérkezett
kérdések azt mutatják, hogy többen érdeklődtek a kutyák egyedi azonosításáról. Mit
is jelent ez? A kutyák (és más nagytestű
állatok) egyedi jelölése, melyre az állat biztonságos azonosítása érdekében van szükség, már régóta alkalmazott módszer. A
kutyáknál a nyakban hordott biléta és a tetoválás volt a jelölés módja a legutóbbi időkig. A lapocska könnyen elveszett, esetleg
zavarta az állatot, vagy más okból nem került az állat nyakába. A tetoválás elkészítése
fájdalmas beavatkozás, és sokszor az állat
életkorának előrehaladtával elmosódott,
olvashatatlanná vált. Az utóbbi években került előtérbe az állatok, elsősorban a kutyák
mikrochippel való jelölése. Ez az eszköz a
kutya nyakába ültetett, rizsszemnagyságú
szövetbarát kapszula, melyet az oltáshoz
hasonló módon juttatnak az eb testébe.
Ez így lényegében egy fájdalommentes, az
állat élete végéig szóló jelölés. A chip tartalmaz egy tizenöt jegyű számsort, mellyel
a kutyák és gazdáik adatát egy erre a célra
szolgáló adatbázisból ki lehet keresni. Ez jó
a gazdáknak, mert ha kedvencük elveszik,
könnyebben megtalálhatják. De jó a kutya
nélküli embereknek is, mert harapás, támadás esetén, az eb adatait ellenőrizni lehet.
B. L.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nem hisz a gyorstalpaló jellegű oktatásban

Grosics Gyula nevét veszi fel az iskola

Ötéves korban kezdjen
el úszni a gyerek

A mi Gyula bácsink…

Orosz Andrea huszonötszörös magyar
bajnoknál tanulnak úszni a gyerekek a
Sportmaxban.
Orosz Andrea hatéves korában tanult meg
úszni, és egy évre rá már versenyszerűen
sportolt – egészen tizenöt éven keresztül.
Ez idő alatt huszonöt alkalommal nyert
magyar bajnokságot, ifjúsági Európa-bajnokságon arany- és ezüstérmet, felnőtt
Európa-bajnokságon több 4. helyezést ért
el. A Testnevelési Főiskola elvégzése után
Orosz Andrea a Spartacus úszóóvodájában kezdett oktatni, és immár tizenhat
éve van a pályán. Ez idő alatt rengeteg
gyerekkel ismertette és szerettette meg a
vizet, és a történet ma a Tóvárosban található Sportmaxban folytatódik. Orosz
Andrea azt vallja fő célkitűzésének, hogy
a gyerekek megismerjék a mozgás örömét,
az úszás alapjait. Az oktatás során először
vízhez szoktatja a kicsiket (vízalámerüléssel, beugrással, légzéstechnikával), majd
megtanítja őket a siklásra és az úszásfajtákat előkészítő mozgásformákra, ezután
következhet a pontos, hibátlan úszótechnika begyakorlása.


Budapest XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának
Jegyzője

SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYINTÉZŐT KERES
A meghirdetett munkahely, beosztás: Hatósági Igazgatóság, Igazgatási és Szabálysértési Osztály, szabálysértési ügyintéző, határozatlan
időre hat hónapos próbaidővel. Alkalmazási feltételek és szakmai
követelmények: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, képesítési előírás: jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező
vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség. Feladatai:
szabálysértésekkel kapcsolatos ügyek intézése. Előnyök az elbírálásnál: államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, jó kommunikációs
és problémamegoldó képesség, magas szintű írásbeli kifejezőkészség,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel). Illetmény és
egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásai
szerint. A jelentkezéseket: írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a
humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a
külső borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati anyagot
tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az „Szabálysértési ügyintéző”
jeligét. Cím: 1113 Bp., Bocskai út 39–41. A pályázat beérkezésének
határideje: december 5., péntek 12 óra. A pályázat elbírálásának
határideje: december 19. Az állás betöltésének időpontja: 2009.
január 1. A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. Érdeklődni
lehet Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági
Igazgatóság Igazgatási és Szabálysértési Osztályán (dr. Kósa Marian
3723-416, dr. Berkovics Gáborné 3724-695).

Melyik korosztályt oktatja?

Négyéves kortól akár tizenhárom-tizennégy évesig járnak hozzánk a gyerekek.
Délelőttönként vannak óvodás, illetve
iskolás csoportjaink, amelyek az intézményekből szervezett formában érkeznek
hozzánk, délutánonként pedig a szülők
hozzák a egyénileg a gyerekeket.


Mekkora csoportokban zajlik az oktatás?

Jellemzően tizenöt fős az átlagos csoportlétszám, ha ennél többen vannak, akkor
én sem egyedül dolgozok, hanem egyszerre ketten foglalkozunk velük.


Mi az ideális kor ahhoz, hogy valaki megtanuljon úszni?

Az ötéves kor! Igaz, hogy nagy igény van
rá, hogy már korábban, négyéves kortól
járhassanak a gyerekek úszásoktatásra.
Sőt, olyan szülő is van, aki még korábban
szeretné beíratni a gyerekét, én mégis úgy
gondolom, hogy a legideálisabb az ötéves
kor. E kor alatt ugyanis még a legtöbb gyereknek nincs meg az a fejlett mozgáskoor-

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Vagyongazdálkodási Bizottsága (Bocskai út 39–41.) kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:
Cím
Ballagi Mór u. 3
Budaörsi út 4–18/A.
Karolina út 16.
Lágymányosi u. 5
Lágymányosi u. 16
Vegyész u. 1–5.

Alapterület (m2)
104
92
95
79
45
43

Albetét száma
72
1
1, 2
29
6

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest, XI. Zsombolyai
u. 5. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá
kell írni:
„Helyiségpályázat”
A pályázat benyújtási határideje:
2008. november 17. 12. óra

Fekvése
alagsor, utcai bejárat
pince, utcai bejárat
alagsor, utcai bejárat
alagsor, utcai bejárat
földszint, utcai bejárat
földszint, utcai bejárat

Műszaki állapota
víz, gáz, vill.
víz, vill., gáz, fűtés
víz, vill.
víz, vill.
víz, vill., gáz
víz, vill., gáz

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza,
mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. Zsombolyai u.
5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető az Önkormányzat
Honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ kapható a
381-1312 és a 381-1311-es telefonszámon.
Budapest, 2008. október 17.
Molnár Gyula, polgármester

dinációja, ami az úszáshoz szükséges, és a
figyelmüket is nehezebb lekötni. De természetesen próbálkozunk az egészen kicsikkel is, hiszen minden gyerek más és más.


Mennyi idő, amíg biztonsággal megtanulnak úszni?

Általában egy év. Egy átlagos képességű
gyerek, akit szeptemberben beíratnak,
májusra már hibátlanul képes megtanulni
két úszásnemet. Nem hiszek a gyorstalpaló jellegű oktatásban. Egyébként a pillangó kivételével mindhárom úszásnemet
oktatjuk a gyerekeknek, és a 80 százalékuk
biztonsággal el is sajátítja ezeket. Az a cél,
hogy örömmel csinálják, ne legyen kínszenvedés az úszás.


A pillangó miért kivétel?

Az még a felnőtteknek is nehéz, ezért
csak az idősebbeknél szoktunk vele foglalkozni, illetve csak kikapcsolódásképpen mint játékos feladattal. Aki nem akar
versenyszerűen úszni, annak nincs rá
túlzottan szüksége.


Felnőtteket is tanít?

Gondoltunk rá, két évvel ezelőtt, de ne
volt rá igény. Csak négyen-öten jelentkeztek egész évben.


Visszatérve a gyerekekre, szeptembertől
májusig tartó oktatást említett, de mi a
helyzet azokkal, akik most szeretnék beíratni a gyermeküket úszásra?

A kezdő csoportjaink teljesen tele vannak,
így nekik várniuk kell, márciusban szoktunk új turnust indítani. Ha viszont már
van egy kis alap, akkor már akár holnaptól is tudjuk fogadni a gyerekeket.
(rózsa)

2004-ben bővítettük a fényképkiállítást:
a Képes Sport 1954-es archívumának képeiből válogattunk. Együtt ültünk vele a
Bazilikában az „Aranycsapat” emlékmisén is többtucatnyi gyermekkel. Amikor
az egészségi állapota megengedte, az
évzáró ünnepségeinken is ott volt, de itt
volt több téli teremlabdarúgó-tornánkon, és alig győzte a dedikálásokat. 2006.
február 4-én ünnepelte 80. születésnapját: mi otthonában köszöntöttük fel. 2007
őszén közösen ültettünk egy fát iskolánk
kertjében, a bejárattól jobbra: számunkra ez „Gyula bácsi fája”. Ápoljuk ezt a
juharfát. 2007
októberében
az újbudai prezentációs versenyen diákjaink az életét
dolgozták fel.
A versenyre az
Újbudai Önkor m á ny z at
d ísz ter mébe
örömmel kísért el minket.
Az elmúlt
években számtalan esemény
kapcsán találkozhattunk vele iskolánkban. Osztálytermet is elneveztünk róla
2005-ben. Nagy örömet jelentett számára, ha megpihenhetett a kisiskolások
között a padban. Hozzánk nőtt már az
elmúlt esztendők alatt, és talán mi is életének fontos része lettünk.
Büszkeség tölt el minket ez év őszén.
Mert elérkeztünk a 2008. november 11-i
naphoz, amikor iskolánk felveszi az
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános
Iskola nevet.

2001 őszén üdvözölhettük először a
Budai Sport Általános Iskolában az
Aranycsapat legendás tagját, Grosics
Gyulát.
Iskolánk ebben az évben alakult át sportiskolává, és a változások fontos lépése volt,
hogy „Kölyök Aranycsapat” néven közhasznú alapítványt hoztunk létre, melynek tiszteletbeli elnöke lett.
Elkövetkezett a 2003-as év ősze, amikor az elsők között emlékeztünk meg a legendás londoni 6:3-as mérkőzésről, annak
50. évfordulójáról. Az „évszázad mérkőzésére” emlékezve emléktáblát és szobrot avattunk.
Goda Richárd
„Pokoljárás”
című szobra
emlékeztet a
londoni, 1953as Wembleyaréna „pokoli
hangulatára”
és a sportolóvá
válás izzadtságos útjára.
Ezzel együtt
nyitottunk egy állandó fényképkiállítást
is. Ezen az ünnepségen részt vett számos
híresség a magyar sport múltjából: Gyula bácsi mellett Buzánszky Jenő, Mészöly
Kálmán, K3 Lajos, Baróti Lajos, Illovszky
Rudolf. Azóta minden év novemberében
iskolánk első emeleti „Aranycsapat” aulájában megemlékezünk a világraszóló londoni győzelemről. E novemberi megemlékezéseknek állandó meghívottja Gyula
bácsi. Igazán emlékezetessé tették ezeket a
perceket egyedi és a gyermekeknek szóló
üzenetei, visszaemlékezései.

V. Zs.

Forró teával várták a versenyzőket

Cigánynyelvtanfolyam

Bringásverseny Újbudán

Cigánynyelv-tanfolyam indul a Fővárosi
Művelődési Házban (Fehérvári út 47.)
2008. november 4-étől heti egy alkalommal, keddenként 16–18 óra között.
A részvétel ingyenes! Jelentkezni
lehet a helyszínen, vagy telefonon:
06-20-203-07-80 (Hága Mária).
Szeretettel várunk mindenkit!

Idén is összemérhették tudásukat
a kétkerekűek szerelmesei, hiszen
ebben az évben is megrendezték az
újbudai kerékpáros napot. Az Újbudai
„kerékpárutas” kilométergyűjtő túrán
a XI. kerület kerékpárútjain versenyeztek egymással a résztvevők.
Az Újbuda TC hagyományt szeretne teremteni Újbudán ezzel a versennyel, amire
meg is van minden esélye, hiszen Várhegyi
Katalin, az Újbuda TC sportszervezője
szerint az évek során egyre többen jelentkeznek a versenyre, és egyre többen űzik
ezt a sportot a kerületben.
A megmérettetésen 20, 40, 60 és
80 km-es távokat lehetett teljesíteni, a
mountanbike-al érkezőknek pedig lehetőségük volt terepen száguldani, ők két kört
tehettek meg a kamaraerdei hegyi utakon.
Reggel 9 órakor már több százan jelentkeztek a három regisztrációs állomáson:
Kamaraerdőn, Nagytétényben és a Hengermalom–Szerémi út sarkán, ahol frissítővel és forró teával várták a versenyzőket.
A túrára bárki benevezhetett nemtől
és kortól függetlenül. A tavalyi versenyen
például egy tizenkét éves kislány volt a legfiatalabb, de volt hetvennyolc éves sportoló
is a mezőnyben. A sportszervező szerint

Fodor Miriam

Kutyachip
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Újbudán sok jó és biztonságos kerékpárút
van, így számos lehetőség van a sportágnak
hódolni, nem beszélve arról a sok hegyi útról,
ahol mountainbike-kal is lehet száguldani.

Huszák Nina
www.ujbuda.hu/1029-kerekparnap

Még sohasem volt ilyen
könnyű a nyelvtanulás!
Tanuljon angolul és németül
a XXI. század technikájával!
További információ
30/230 1706-os telefonszámon
az Újbuda október 15-i (19.) számának 14. oldalán,
valamint a www.brainturbo.eu címen
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PROGRAMOK

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

megnyitója. Megtekinthető DECEMBER 4-ÉIG
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.

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

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

ALMA GALÉRIA

MU SZÍNHÁZ

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
NOVEMBER 18-ÁIG „2008. olimpia”kerületi

Cirmos u. 8.
NOVEMBER 21-ÉIG Jiling Péter Jácint Lépték c. ki-

állítása. Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 14. 19.00 Szűcs Edit:„Kéreg”

óvodások alkotásainak kiállítása. Karolina,
Keveháza, Napsugár, Neszmélyi Óvoda.
NOVEMBER 18.–DECEMBER 2.: „2008. olimpia”
kerületi óvodások alkotásainak kiállítása.
Napraforgó, Palánták, Mozgolóda, Lurkó Óvoda.

című installációs kiállításának megnyitója.
Megtekinthető NOVEMBER 30-ÁIG.

ARTUS GALÉRIA

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig. Csoportokat is
szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
NOVEMBER 13. 10.00-től kétóránként
Álruhában (Kis)Mérnök képző.
NOVEMBER 15. 10.00-től kétóránként Pincétől
a padlásig. Egy restaurátor műhely titkai.

Sztregova u. 7.
NOVEMBER 12. 19.00 Király Gábor festőmű-

vész kiállításának megnyitója. Megtekinthető
DECEMBER 7-ÉIG.

BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
NOVEMBER 14-ÉIG A Magyar Festészet Napja

rendezvénysorozat keretén belül: Hermann
Zoltán festőművész tárlata.

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

RÉT GALÉRIA

Törökugrató u. 9.
NOVEMBER 26-ÁIG Fabó Katalin kiállítása. Meg-

tekinthető hétköznapokon 10–20 óra között.

BUDAI KLUBGALÉRIA

SCHEFFER GALÉRIA

kus, szobrászművész kiállításának megnyitója.

Miklós festőművészek kiállítása.

BMK GALÉRIA

TETŐ GALÉRIA

a XXIII. Vizuális Művészeti Hónap festészet
pályázat I. helyezettjének kiállítása.
NOVEMBER 20.–DECEMBER 10. A XXIV. Vizuális
Művészeti Hónap fotópályázatának kiállítása.

színművész „Sértegetések 36 képben”
karikatúra-kiállítása. A tárlat megtekinthető
hétköznap 15–18 óráig.

Budafoki út 9–11.
NOVEMBER 12. 18.00 B. Dobos Jolán kerami-

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

KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
NOVEMBER 11. 18.00 Bráda Tibor festő-

művész, Deák Ilona festőművész, Bráda
Judit bőrműves iparművész és Bráda Enikő
keramikus BRÁDA-MŰVEK c. kiállításának
A38 ÁLLÓHAJÓ

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
NOVEMBER 13. 21.00 Deladap (A) lemezbemutató koncert, Goulasch Exotica lemezbemutató
koncert, DJ Sid Data (A). NOVEMBER 14. 22.00
BombTheJazz – Spacek Soundsystem (UK/AUS),
feat. Steve Spacek, Mark Pritchard aka Harmonic
313 (Warp), Mr. French, Cadik Basic lemezbemutató set, Suhaid, Johnny Drama, Vázsonyi János,
kép: Kiégő Izzók. NOVEMBER 15. 11.00 Spinning
nap. 22.00 BlackLight pres. Koma & Bones (TCR,
Burrito /UK), Psure (Title Fight) Motorbár: Rori
Breaker & Rockchild (Guerilla Crew), Nils & Joe
Soft (Guerilla Crew), Acryl, visuals: Eclipse Inzanes.
NOVEMBER 16. 20.00 Chumbawamba (UK)
acoustic, Bettina Schelker (CH). NOVEMBER 19.
20.00 Bizottság előtt és után: efZámbó Happy
Dead Band, Tudósok, Rend a lelke a mindennek c.
film vetítése. NOVEMBER 20. 21.00 Belga, Planet55
lemezbemutató koncert. NOVEMBER 21. 21.00
Kaukázus lemezbemutató koncert, Zselenszky.
NOVEMBER 22. 19.00 Never Say Die Club Tour 2008
– Unearth (USA), Parkway Drive (AUT), Despised
Icon (CAN), Architects (UK), Protest The Hero (USA),
Whitechapel (USA), Carnifex (USA). NOVEMBER 23.
13.00 BZF Tehetségkutató. NOVEMBER 24. 20.00
Backyard Babies (SWE), Joystix. NOVEMBER 25.
20.00 Richard Bona (USA). NOVEMBER 26. 21.00
Brand New Heavies (UK), Póka Angéla & The Chief
Foundation.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
NOVEMBER 12. 16.00„A Nyugat költői”a

NYUBUSZ Irodalmi Körének bemutatója.
NOVEMBER 15. 9.00 Modellbörze. NOVEMBER
16. 10.30 Keresztény játszóház. NOVEMBER
19. 13.00 Cukorbetegek Albertfalvai Klubja.

Kosztolányi D. tér 4.
NOVEMBERBEN Vojnich Erzsébet és Szüts

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
NOVEMBER 26-ÁIG Makay Sándor Aase-díjas

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.
NOVEMBER 23. 10.30 Al~FA Meseház: Az álla-

tok nyelvén tudó juhász.
Kiállítás: NOVEMBER 12. 17.00 Baditz Balázs
festőművész kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthető DECEMBER 5-ÉIG munkanapokon 10–15 óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
NOVEMBER 19. 20.00„Kopogj az égen!”Kurt

Weill dalait előadja: Ambrus Asma.
BIBLIA-HÁZ
Bertalan L. u. 21.

NOVEMBER 22. 15.00 Béke és biztonság – Mit

jövendöl a Biblia a XXI. századi terrorizmusról?
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ-PÉNTEK 14.00–19.00, SZOMBAT 8.00–12.00
Ingyenes e-Magyarország pont. NOVEMBER 13.

17.30 Reneszánsz filmklub. Pasolini: Canterburry
mesék (1972), Pasolini: Dekameron (1971).
NOVEMBER 14. 17.00 Szabadegyetem. Pázmány
Péter, 18.30 A firenzei késő reneszánsz. NOVEMBER
16. 10.00 Családi vasárnap. Grimm-Busz Színház:
Rigócsőr király, Guzsalyas Kézművesműhely.
NOVEMBER 19. 18.00 Művészet közelről IV. Egon
Schiele. NOVEMBER 21. 17.00 Szabadegyetem. Vak
Bottyán. 18.30 Palladio. NOVEMBER 22. 10.00–
15.00 Egészségnap a Magyar Vöröskereszt közreműködésével. NOVEMBER 25. Gyógynövényklub.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
NOVEMBER 12., 19. 18.00 Tánctanulás kezdő és
haladó csoportban, 20.00 Mezőségi táncházaz Eszterlánc együttessel. NOVEMBER 13., 20.
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SZÍNHÁZAK
ARTUS STÚDIÓ

Sztregova u. 7. T.: 204 3755
NOVEMBER 14. 20.00 Sztélé.
NOVEMBER 15. 16.30 Sztélé.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 12. 19.00 Mennyből a hulla.
NOVEMBER 13. 11.00 Füveskönyv. Nyilvános

főpróba.

NOVEMBER 13., 27. 19.00 Kávé egy óra (Adler

Kávézó).

NOVEMBER 14. 19.00 Füveskönyv. Bemutató.
NOVEMBER 15. Görög est.
NOVEMBER 16. 19.00 Jövőre veled ugyanitt.
NOVEMBER 17., 24. 19.00 Füveskönyv.

Gyermekelőadás

NOVEMBER 19., 26. 10.00, 14.30 Ágacska.

KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 14. 19.00 Lerajzolni percek alatt.

Koltai Róbert zenés kabaréja.
NOVEMBER 15., 26. 19.00 Tanner John
házassága.
NOVEMBER 16. 15.00 Tanner John házassága.
NOVEMBER 20., 28. 19.00 A Napsugár fiúk.
NOVEMBER 21. 19.00 Dominó.
NOVEMBER 22. 19.00 Dollárpapa.
NOVEMBER 23. 15.00 A Napsugár fiúk.
NOVEMBER 23. 19.00 Tanár úr, kérem!
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 13. 21.00 dunaPart. Virág Melinda:

Altera pars – A másik érintett fél, Réti Anna:
Lélek pulóver nélkül, Gold Bea – Gold Attila –
Kövesdi László: Tanulmány a koreografológiáról.
NOVEMBER 14. 21.00 dunaPart. Kosztolányi
Dezső Színház (Szabadka) – Urbán András
Társulata: The Hardcore Machine.
18.30 Kisapámklub, 20.00 Csángó táncház.
NOVEMBER 14. 20.00 Sacreo Flamencoklub.
NOVEMBER 15. 20.00 13 éves a Fonó és a Civil
Rádió- Túlpart, Sacreo Flamenco, Szalóki Ági,
Makám, Bran, Khamoro. NOVEMBER 17., 24.
18.30 Budai Tangó tánctanítás Budai Lászlóval,
20.00 DAV-koncert. NOVEMBER 21. 20.00
Magyarpalatkai Banda klub. NOVEMBER 22.
20.00 Dresch Quartet koncert. NOVEMBER 25.
18.00 Khamoro cigánytánc-tanfolyam, 20.00
Kortárs zene – Bolcsó Bálint szerzői est, valamint O. Messiaen Quartet: Az idők végezetére.
Gyermekprogramok: HÉTFŐ 9.00 Fióka –
ovielőkészítő 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 15. 11.00
Mesefonó családi délelőtt. NOVEMBER 19. 14.00
Kimegyek holnap az állatkertbe – A Makám zenekar gyerekkoncertje nem csak gyerekeknek.
NOVEMBER 22. 17.00 Kolompos táncház.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Etele út 55.
NOVEMBER 15. 15.00 Az én képem. Papírmozaik

készítése híres reneszánsz képek részleteiből.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

NOVEMBER 12. 10.30 Szegény Dzsoni és Árnika.
NOVEMBER 14., 28. 19.00 A Csürrentő együttes
táncháza. NOVEMBER 14. 18.00 Újbudai Musical
Gála a kerület napja alkalmából. NOVEMBER 15.
8.00–13.00 Babaruhabörze. NOVEMBER 16. 8.00

Hobbisok nyílt napja, 16.30 Szépség és a szörnyeteg. NOVEMBER 17. 19.00 A Greenfields együttes
táncháza. NOVEMBER 21. 19.00 A Falkafolk
együttes táncháza. NOVEMBER 22.19.00 A Sültü
együttes táncháza.
Kiállítás: NOVEMBER 30-ÁIG Csermák Dóra ékszerkiállítása tekitnhető meg naponta 10–18 óráig.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

NOVEMBER 15. 18.00 dunaPart. Tünet Együttes:

Alibi.

NOVEMBER 18. 18.00 Műked(d)velő est. Versgráf

– verses társasjáték – nyitott felolvasó est.

NOVEMBER 20., 21. A Trafó, a MU Színház és a

Természetes Vészek Kollektíva bemutatja:
Halál-Tours Trilógia... a Vég kooperációja!
NOVEMBER 22. 20.00 Kosztolányi Dezső Színház
(Szabadka) – Urbán András Társulata: Turbo
Paradiso.
NOVEMBER 23. 19.00 Szentkirályi Színházi
Műhely: Poyntz Hall.
NOVEMBER 23. 20.00 Nikola Parov Quartet és
Herczku Ágnes koncertje.
NOVEMBER 24. 22.00 A K.V. Társulat kortárs
felolvasó estje Caryl Churchill: Kék szív
A szív csücske; Kék bögre.
NOVEMBER 25., 26. 20.00 Hód Adrienn /
HODWORKS: pont. Bemutató.

NOVEMBER 12. Ásványbarátkör. Felkészülés a
2008. december 14-i Ásványkiállítás és -börzére.
NOVEMBER 17. Gombászklub. Őszi gombazsongás. NOVEMBER 20. Csapody Vera Növénybarát
Kör. Bepillantás a botanika kultúrtörténetébe.
NOVEMBER 24. Gombászklub. Kalandozásom a
természetben. NOVEMBER 26. Ásványbarátkör.
Fotóverseny – klubéletünkről készült felvételek
legszebb, legérdekesebb darabjai.

TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok. T.: 209-3070.

NOVEMBER 20., 21. 20.00 Korcsula.
NOVEMBER 23., 24. 20.00 Anyám orra.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB

EGYHÁZAK

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 12. 20.00 A Sehova Kapuja.
NOVEMBER 13., 14. 20.00 Parasztopera.
NOVEMBER 16., 17. 18.30 Gyévuska.
NOVEMBER 18., 19. 20.00 A Sütemények

Királynője.

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
NOVEMBER 12. 20.00 Apokrif. Bicskei Zsuzsa

előadása.

Alsóhegy u. 38.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ

e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
NOVEMBER 25. 19.00 Katalin-napi zenés-táncos
swing est.
SZENT IMRE-HÁZ
Himfy u. 9.
NOVEMBER 18. 19.30„Közös kincs”válogatás a
határon túli magyar irodalomból. Szabó András
versmondó estje. NOVEMBER 25. 19.30 Visky
András: Júlia. Dér Denisa színművész estje.

SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
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
Izgő-mozgó gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 17.00

Kreatív drámaműhely.
TETŐ GALÉRIA

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és
szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.

Istentisztelet.

NOVEMBER 22. 18.45 A történelmi

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

Magyarország egyházi zenéje 27. Valentin
Deppisch: Magnificat.

Villányi út 25. Tel.: 466-5886

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00
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 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok
összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00

Istentisztelet.

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

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA

Ecsed u. 13. T.: 203-5607

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

NOVEMBER 21. 19.00 Erzsébet után Katalin

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

előtt. Zenés-táncos est.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 17.00
Biztos szikla klub. Játékos foglalkozás tizenéveseknek. VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó

10.30 Református istentisztelet.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

Németvölgyi út 138.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

NOVEMBER 15. 19.00 Blues Fathers: Apák
talpig blúzban. NOVEMBER 18. 19.00 Viscount
Orgonakoncertek. NOVEMBER 22. 19.00 Ünnepre
készülve. Deseő Csaba és barátai. NOVEMBER 25.

Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Kérő u. 3. Tel.: 06/30/311-2993 (kávéház-asztalfoglalás)

19.00 Sárik Péter Trió: Better Tomorrow.

párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP
9.00 (diák), 11.30 Szentmise. NOVEMBER 13. 19.00
Fellép az Országos Széchényi Könyvtár Énekkara.
Elhangzik Liszt: Missa choralis, Liszt és Bárdos
művei. NOVEMBER 15. 18.30 Fellép a Vox Hungarica
Női kar. Elhangzik Bárdos: Missa secunda, a szentmise utáni hangversenyen Kodály, Bárdos, Deák
Bárdos, Halmos, Tamás A., Kocsár, Fasang művei.

közösségi számítógépes központ és
e-Magyarország pont. NOVEMBER 16. 10.00
GAZDAGRÉT KUPA 2008. Sakkverseny. NOVEMBER
17. 18.00 Verses-lelkes együttlét. Versbarátok
klubja. NOVEMBER 25., 27. 14.30 Újbuda általános
iskoláinak vers- és prózamondó versenye.

NOVEMBER 22. 18.00 Cigány bál.

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

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

Játék út 16.

Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

Magyar Tudósok körútja 1.

NOVEMBER 21. 19.00 Scallabouche Company.
NOVEMBER 22., 29. 18.30 Mandragóra Társulat:

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM

katolikus szentmise.

Se veled, se velem.

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG

Plébánia u. 2.

NOVEMBER 14., 28. 20.00 AKT: Huncutka/Anno.
NOVEMBER 15. 19.00 Mandragóra Társulat:

Mélyben.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

Nemzetközi Babahordozó Hét. NOVEMBER
13. 16.00 Hordozós fotókiállítás, divatbemutató. Az elveszett boldogság nyomában
– Benda Judit előadása. NOVEMBER 14.
16.00 Csodálatos szoptatás – beszélgetés
Martinovichné Debulay Biancával, a La
Leche Liga elnökével. NOVEMBER 15. 16.00
A kisbaba valódi igényei – beszélgetés
Schneiderné Diószegi Eszter pszichológussal.
NOVEMBER 16. 16.00 Egy nem mindennapi
kislány mindennapjai – beszélgetés Gyarmati
Andrea pszichológussal. NOVEMBER 17. 16.00
Környezettudatos kismamák – a textilpelenkázástól a tudatos vásárlásig – beszélgetés
Haraszti Anikó jogásszal és Szvetelszky Zsuzsa
szociológussal.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

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

TISZTELT TÁMOGATÓINK!
A Kürt Alapítvány (Asz: 19179117-1-41) köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2007. évi
adójuk 1%-ával támogatták Alapítványunkat.
A felajánlásokból befolyt összeget
(957 220 Ft) az Alapítvány által működtetett
Kürt Alapítványi Gimnázium tantermeinek
berendezésére, fejlesztésére, valamint a
Gimnázium könyvtárának bővítésére fordítottuk. Köszönjük támogatásukat, reméljük a
továbbiakban is számíthatunk segítségükre.

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 (SZIH). CSÜTÖRTÖK 20.00
Fiatal házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT
6.30 órai szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás
a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN HÓ MÁSODIK
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
NOVEMBER 13-14-15. 8.00, 18.00 Felkészülés a
Szent Kenet felvételére. NOVEMBER 15. SZIE Őszi
Bálja (Magyar Kultúra Alapítvány). NOVEMBER
16. Évközi 33. vasárnap. 11.30 Ünnepi szentmise idősek napján, Szent Kenet felvétele,
Szabó Géza atya vezetésével. NOVEMBER 19.
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. NOVEMBER
21. 16.30 Szellemi lelki hétvége (Szt. Margit
Gimnázium). NOVEMBER 22. 9.00 Szellemi lelki
hétvége, 16.00 Zsibongó klub (SZIH), 18.00 SZIE
hétvége záró szentmiséje, utána A történelmi
Magyarország egyházi zenéje 27. – Deppich:
Magnificat. NOVEMBER 23. Évközi 34. vasárnap
– Krisztus, a Mindenség Királya, minden szentmise végén gyűjtés a Karitász javára.

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
2008. évi 6. nyilvános
ülésének időpontja:
2008. november 20.,
csütörtök, 9.00 óra
Helyszín: Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal, 1113 Budapest
Zsombolyai u. 5. alagsor 1. sz. tárgyaló.

A BETHLEN GÁBOR ÚJREÁL ALAPÍTVÁNY
(1115 Budapest, Bartók Béla út 141.)

ezúton köszöni meg minden felajánlónak, hogy
a 2006. évben az szja. 1%-ával az Alapítvány javára rendelkezett.
A felajánlott és az APEH által átutalt összeg: 2 001 525 Ft volt, melyet
a diákok Idegennyelvi továbbképzésére
Nyári táborok és erdei iskola részvételre
 oktatási eszközök beszerzésére
 alsó tagozatosok támogatására fordítottuk.



Köszönettel: a Kuratórium

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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KOS

március 21.–április 20.

Az elmúlt két héthez képest korábbi életkedve kissé megcsappan. A november
amúgy sem szokott kedvező lenni a tavasz szülötteinek, de azért mégis tartogat
kisebb meglepetéseket ez a periódus. Ez
leginkább valamiféle munkán belüli siker
és egy rokonsággal összefüggő jó hír lesz.
November 13-a után a Hold csökkenő
fázisban lesz, ami remek időszak lehet a
lelki terhek letételéhez.

BIKA

április 21.–május 20.

Ha csökken is a magabiztossága, ne csüggedjen, hanem gondolja át, mivel tudná
visszanyerni régi formáját. Most épp arra
van szüksége, hogy kényeztesse magát. Ha
már régen vágyik egy szép ruhára, valami
apró ékszerre vagy egy barátokkal eltöltött, elegáns vacsorára, akkor vágjon bele!
Anyagi helyzete szerencsére inkább fellendülőben van, ne sajnálja tehát magától.
November 12-én és 13-án a jegyében halad
át a Hold, ami jó lehetőségeket kínál, hogy
visszaszerezze önbizalmát.

ön kedélye az, ami ezt vetíti ki környezetére. November 18-án és 19-én a Hold az
Oroszlán jegyében halad, ami most felér
egy magabiztossági tréninggel. A hétvégék megint egy kicsit mozgalmasabbak
lesznek a novemberben megszokottnál.
augusztus 24.–szeptember 23.

Most minden siker azon múlik, hogy
mennyire képes hinni benne. Tudom, hogy
alapvetően nagyon is racionális életfelfogású, de most nagy szüksége van pozitív gondolkodásra. November közepén életében
egy új kihívás kerül különösen előtérbe. Ha
azzal a biztos tudattal áll neki, hogy képes
rá, akkor egészen biztosan úgy is lesz. Bátor, kezdeményező lendülete szeretteire is
átragad. Még ahhoz is lesz ereje, hogy egy
elkeseredett barátba egy kis vigaszt öntsön.
Ettől még jobban fogja érezni magát.

Az előző két héthez hasonlóan valóságos
csúcsformájában lesz, amikor mind a hangulata, mind a munkabírása nagyszerű lesz.
Valamivel több házimunkát vállal, mint
kellene, de még ez sem fárasztja le. A Rákhölgyek amúgy is az állatöv legháziasabb
asszonyai, akik akkor érzik jól magukat,
ha rend van körülöttük. Szerencsére most
a kevésbé pedáns családtagjai is együttműködők lesznek. A munkahelyén könnyedén
szót ért olyan kollégákkal is, akikkel korábban nehezen találták meg a hangot.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Változékony hangulat jellemzi ezt a két
hetet, amikor hol tele lesz lelkesedéssel,
hol kedvetlennek, feszültnek érzi magát.
Azt fogja hinni ezekről a hullámzásokról,
hogy környezete tehet róluk, holott épp az

A jelentősebb bolygók, vagy épp kilépni készülnek a Nyilas jegyéből, vagy épp felé közelednek, ami felemás helyzetet eredményez.
Olyan dolgokra fog vágyakozni, amelyeknek
még nem jött el az ideje vagy korábban kellett volna tenni a megvalósításukért. Lesznek
napok, amikor úgy érzi, sok mindenről lekésett. November közepére a legfőbb kulcsgondolat az ön számára az, hogy éljünk mindig
a mai napnak. A csendes, késő őszi esték
egyébként szokatlan jó hangulatban fognak
telni, ami lehetővé teszi, hogy sikerüljön abban a bizonyos „itt és most”-ban élnie.
december 23.–január 20.

A Vénusz örvendetes belépése a Bak jegyébe kedvező hatásokat gyakorol mind
a hangulatára, mind az anyagi helyzetére.
Lehet, hogy ez a kettő most egy kicsit össze
is függ egymással. Ha korábban úgy vélte,
pénzügyei stagnálnak, akkor most már
nemcsak az alagút végét látja, hanem nagy
léptékkel el is éri azt. Ha üzlettel, vállalkozással foglalkozik, akkor nagyon sikeres
két hét áll ön előtt. A szokottnál egyébként
sokkal optimistább lesz, amivel eleve a lehető legjobb dolgokat vonzza be az életébe.

HOROSZKÓP
november 10.–november 23.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

június 22.–július 21.

NYILAS

BAK

május 21.–június 21.

RÁK

le problémás ügye, tárgyalása vagy vizsgája
esne erre a két hétre, szinte biztos lehet a
sikerben. Ha korábban nem mert fizetésemelést kérni, hát most bátran megteheti!
Mondjon ki mindent, ami a szívét nyomja!
november 23.–december 22.

SZŰZ

IKREK

Sokan fogják keresni a társaságát, de most
egészen szokatlan módon inkább egyedül
vagy nagyon közeli szeretteivel érzi csak
jól magát. Nem kizárt, hogy belekezd valamiféle új, több elmélyülést igénylő hobbiba, ami későbbi koncentrációs képességének is jót tesz. A november közepe különösen alkalmas aprólékos részletmunkák
elvégzésére, amit korábban mindig halogatott. A párkapcsolatában egy komoly
beszélgetés valóságos csodákat tehet!

ÚJBUDA 2008. NOVEMBER 12.

Ha bármilyen művészeti ággal foglalkozik,
ez a két hét különösen sikeres lesz az életében! Ha azonban eddig nem érintette meg
semmi ilyesmi, akkor most remek lehetősége lesz, hogy akár csak hobbi szinten is
kipróbáljon valamilyen kreatív időtöltést.
Azok, akik igazán ismerik önt, nagyon is
egyetértenek azzal, hogy most a napjaiban
sokkal több helye van a szépségnek és az álmodozásnak, mint az élet prózai dolgainak.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Ebben a két hétben a Napon kívül még a
kommunikációért, észjárásért felelős Merkúr is a jegyében halad, ami a gyakorlat
nyelvére fordítva azt jelenti, hogy nemcsak
a magabiztossága lesz toppon, hanem az
esze is úgy vág, mint a borotva. Ember legyen a talpán, aki ebben a két hétben vitába tud szállni egy Skorpióval! Ha bármifé-

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Valami ki nem mondott dolog, kommunikációs probléma okozhat gondot ebben
a két hétben. Lesznek napok, amikor egyenest úgy érzi, hogy a szavak a félreértések
forrásai. Ha teheti, ne keveredjen vitába
senkivel, most nem alkalmas az időpont a
perlekedésre. Tudom, hogy általában szereti, ha zajlik, pezseg ön körül az élet, de
ebben az időszakban a többi ember sokkal
inkább a feszültségek forrása lesz. Ha teheti,
legyen annyit egyedül, amennyit csak tud.

HALAK

február 20.–március 20.

A november csaknem egésze egy békés,
nyugodt időszak lesz az ön számára. Ha
október végén volt is kisebb munkán belüli feszültsége, akkor az most a legkevésbé sem izgatja. Sőt, mindaz, ami a háza
falán kívül történik, kissé olybá fog tűnni,
mintha egy filmen keresztül nézné. Családtagjaitól, barátaitól szeretetet kap, és
most éppen erre van a legnagyobb szüksége. November közepén még egy váratlan
jó hír is érkezik postán vagy elektronikus
úton.
Horváth Andrea

Idősbarát vállalkozások
jelentkezését várjuk!
Újbuda Önkormányzatának vezetése kiemelten fontosnak
tarja a kerületben élő több mint 40 ezer időskorú ember életminőségének javítását.
A 2008-ban elkészült Újbuda 60+ program támogatja és
ösztönzi az idősebb polgárokat az aktív életre, a kultúra, szórakozás, tanulás, mozgás, egészségtudatos életmód terén kínál tartalmas programokat, és lehetőséget nyújt a korosztály
érdekeinek érvényesítésére. (Az Újbuda
60+ programról tájékozódni lehet a www.
ujbuda.hu/60plusz weboldalon)
A program részét
képezi az „Idősbarát vállalkozás – Újbuda„ elnevezésű akció. Olyan kedvezményrendszerről van
szó, amelyben a csatlakozó kerületi vállalkozók
termékeikből és szolgáltatásaikból kedvezményt
biztosítanak az Újbuda 60+
kártyával rendelkező kerületi polgároknak.
Az „Idősbarát vállalkozás – Újbuda„ hálózathoz
történő csatlakozás és
a részvétel önkéntes, ezért olyan kerületi vállalkozókból szerveződik, akik egyetértenek az Újbuda 60+ program céljaival.

Az első, célzott megkeresést követően
szeptember 5-éig 115 vállalkozás jelezte
részvételi szándékát, és a jelentkezők
száma napról napra növekszik.
INTERNET: www.ujbuda.hu/60plusz
E-MAIL: 60plusz@ujbuda.hu
TELEFON: 06-1-372-3450

Partnerként keressük azokat a kerületben működő
kis- és középvállalkozásokat, kereskedőket és szolgáltatókat, amelyek a 60 éves és idősebb kerületi lakosok
számára minimálisan 5% kedvezményt nyújtanának
az általuk kínált áruk, szolgáltatások árából. Az érintett korosztály részére az Önkormányzat térítésmenetesen és személyre
szólóan biztosítja az
Újbuda 60+ kártyát,
mely egyben a kedvezmény igénybevételére
szóló jogosultság igazolására is szolgál.
Az Ön kormányzat, a programhoz csatlakozó
vállalkozások kedvezmény elfogadó
helyként megjelölt
üzleteit, ún. „Idősbarát vállalkozás
– Újbuda” matricával látja el, és
saját kommunikációs csatornáin (Újbuda újság, ÚjbudaTV, internetes honlap:
www.ujbuda.hu/60plusz) rendszeresen közzé teszi
ezen üzletek logóját, nevét és címét.
Weboldalunkon az általános tájékoztatáson túl, letölthetők a csatlakozáshoz szükséges nyomtatványok,
de megtalálhatók a leggyakrabban feltett kérdésekre
adott válaszok is. Az „Idősbarát vállalkozás – Újbuda„
hálózattal kapcsolatos kérdéseikre az alábbi elérhetőségeken kapnak választ.

SZEMÉLYESEN: „Újbuda 60+
infópont” – Zsombolyai utcai
ügyfélszolgálat

Ezen a napon történt – november 12.
VÍZSZINTES: 2. Ezen a napon hunyt el 1955-

ben Hajós Alfréd műépítész és versenyúszó,
az első olimpiai bajnok. 1911-ben kezdték el
építeni Miskolcon ezt az általa tervezett épületet (I, P). 14. Kórházi osztály. 15. Füvet eszik.
16. Fémlap. 17. Kutya. 18. Babétel. 19. Nagyobb
tányér. 20. A csodálkozás szava. 21. Válogatott
kézilabdázó (Ambrus). 23. Kiejtett betű. 24.
Védelmezés. 26. Ezen a hegyen állt meg Noé
bárkája. 28. Amely személyen. 29. Helyez. 31.
Csónakgerinc. 32. PHÖ. 33. Szándékozá. 35.
Előadó, röv. 37. Fűszeres, meleg bor jelzője. 40.
Levélmintázattal lát el. 41. Radon és vanádium vegyjele. 43. 1997-ben ezen a napon halt
meg Szabó Sándor színész. 1954-ben szerepelt ebben a Fábri Zoltán rendezte filmben.
45. Társa, cégjelzésekben. 46. Ezen a napon
született 1833-ban Alekszandr Porfirjevics
Borogyin zeneszerző és tudós. Élete fő műve az „… herceg” c. opera, amelyet azonban
nem tudott befejezni. 48. Patinás budapesti
szálloda. 50. Fordított kettős betű. 51. Önfejű.
53. SYG. 54. Azonosak. 56. Kínálat része! 57.
Nemes bor. 59. Kerít. 61. Csoportkép. 63. Mutatószó. 64. Lágy hangsor. 65. Rangjelző. 67.
Sertés hímje. 68. Visszaminősített bolygó. 70.
Tellúr vegyjele. 71. Ázsiai ország. 73. Hármas
korona. 74. Egzisztencia. 75. 1887-ben ezen a
napon hunyt el Mészöly Géza festőművész.
1870-ben készítette ezt a képét (D, C, K).
FÜGGŐLEGES: 1. Szabó Sándor ebben a Tamási
Áron művéből készült TV-filmben játszott
utoljára (Á, M, B). 2. Német zeneszerző (Carl
Maria von). 3. Tova. 4. Padló vége! 5. Régész
öröme. 6. Helyeslés. 7. Bálna. 8. Háló egynemű betűi. 9. Megszégyenítene. 10. Találá. 11.

Omszk folyója. 12. Egészséges ital. 13. Ezen
a napon született 1943-ban Wallace Shawn
amerikai színész. 1983-ban szerepelt ebben
a filmben (V, Ü). 18. Mohamed prófétától
származó arab nemes. 19. Három, oroszul.
22. Kerti építmény. 24. Farkastörvény. 25.
Verseny kezdete. 27. Dél-afrikai fanagyságú
liliomfajta. 28. 1929-ben ezen a napon született Grace Kelly színésznő, monacói hercegné. 1956-ban ebben a Molnár Ferenc vígjátékból készült filmben játszott főszerepet (2
szó). 30. Csurgó. 32. 1964-ben ezen a napon
született Kautzky Armand színész. Ebben a
magyar sorozatban Rajmundot alakítja. 34.
Kicsinyítő képző. 36. Európai nép. 38. Torlasz
építőeleme! 39. Igor …-Ovaneszjan, örmény
távolugró bajnok. 42. Közlekedési eszköz.
44. Osztrák város. 47. Román gépkocsijelzés.
49. Összetételekben széllel való kapcsolatot
jelöl. 52. Délnyugat-ugandai város és körzet
(KABALE). 55. Numero, röv. 58. Csalán páros betűi. 59. Késsel megdöfé. 60. Kettészakít. 62. Határozószó. 63. Izraeli légitársaság.
66. Tábornok az amerikai polgárháborúban
(Robert). 68. Személyi azonosító szám, angol rövidítése (PIN). 69. Hajórész. 72. Ólom
vegyjele. 73. Pertu. 74. Folyadék.
BEKÜLDENDŐ: vízs. 2., 43., 46., 75., függ. 1., 13., 28.
és 32. A 20. SZÁM MEGFEJTÉSE: „A művészet for-

rása, Erdőlakók, Richárd nyomában, A ceruza és
a radír, A csend fogságában, Rigolettó, Drakula”.
A 20. SZÁM NYERTESE: Karsai Márton, 1113 Budapest, Kásrony u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ
AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi
út 5/A. Tel.: 464-7000.
Nagy András
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Hemingway étterem
Zöldpaprikás fetakrémmel
töltött libamellsteak
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 2 db egész
libamell, 25 dkg feta, 2 db hegyes, erős
zöldpaprika, 2 db padlizsán, 2 db cukkini,
2 fej gomba, 2 db kaliforniai paprika, 2 db
kígyóuborka, 5 dl natúrjoghurt, 2 dl tejföl,
3 gerezd fokhagyma, só, őrölt fekete bors,
kakukkfű, olívaolaj a sütéshez. ELKÉSZÍTÉS:
A libamelleket középen elvágjuk, a bőrét
sűrűn beirdaljuk, majd egy hegyes késsel
felszúrjuk a húst, de vigyázzunk, nehogy
átszúrjuk, mert akkor kifolyik belőle a töltelék. FETAKRÉM ELKÉSZÍTÉSE: Összetörjük a
fetát, borsozzuk, majd beletesszük az apróra vágott, lepirított erős paprikát. Ha nem
elég krémes a fetánk, natúrkrémsajtot tegyük hozzá. A kacsa üregébe töltjük. A
húst sózzuk meg, és mehet egy forró
serpenyőbe sülni. A grillzöldségek hozzávalóit mossuk meg,
vágjuk tetszőleges alakra,
majd forró olívaolajos serpenyőben süssük meg mindkét
oldalukat, közben sózzuk,
és ha megsültek, forgassuk
át kakukkfű frissen letépkedett levelein. A tzatzikihez az

uborkát reszeljük le, reszeljük hozzá a fokhagymát, sózzuk meg, majd ha kidobta a
levét, csavarjuk ki és tegyük egy tálba. A
joghurt és a tejföl keverékét 2–3 órával az
étel készítése előtt rakjuk bele egy konyharuhába, lógassuk fel, hogy a felesleges víz
kifolyjon belőle, ha elég sűrű lett, keverjük
a lereszelt uborkához. Még egy csipet bors,
ha kell só, és készen is vagyunk.

Márton-napra egy nagyon ízletes ételkülönlegesség, éttermünkben kacsamellből készül. Kérem,
kóstolják meg! Jó étvágyat. A recepteket Halász István a Hemingway étterem konyhafőnöke ajánlotta
1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2.
Asztalfoglalás: 381-0522,
www.hemingway-etterem.hu
My
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Jótékonyság Ópusztaszerért

Mentsük meg együtt!
1995 októberétől működik az
Ópusztaszeri Történeti Emlékpark. Az
országban egyedülálló projekt sikerességét jelentősen növelte, hogy az emlékpark területén megépített Rotundában
kiállításra került Feszty Árpád honfoglaló
magyarságot ábrázoló körképe.

A Nemzeti Történeti Emlékpark általános műszaki állapota az elmúlt időszakban leromlott, különösen aggasztó, hogy
a körképet bemutató Rotunda a megnyitása óta folyamatosan beázik. A meg nem
oldott szellőztetés miatt az egyébként
állandó klímát igénylő körkép a belső

A körképet bemutató Rotunda a megnyitása óta folyamatosan beázik
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Az elmúlt években többet érdemelt volna

páralecsapódás miatt veszélynek van kitéve. A körkép portalanítása is évek óta
elmaradt. A helyreállítás és a karbantartás az emlékpark saját bevételeiből már
nem fedezhető.
A fővárosi KDNP 2008 őszén jótékonysági koncertsorozatot szervezett az
emlékpark támogatására. Szeptember
20-án az óbudai Szent Péter és Pál Templomban az Albert Schweizer Kórus és
Kamarazenekar lépett fel Kenessey László
vezetésével. Október 5-én az újpesti Ady
Művelődési Központban Dózsa László
rendezésében a Napsugár fiúkat mutatta
be az Újpesti Színház. Október 18-án,
ugyancsak az óbudai
Szent Péter és Pál
Templomban a Budapesti Vonósnégyes
koncertezett Botvay
László művészeti
vezető irányításával. November 8-án
ugyanitt Noseda Tibor vezényelte a Pest
Megyei Szimfonikus
Zenekart.
A sorozat záróelőadása november
8-án a Szent Margit
Gimnázium (Villányi
út 1–3.) dísztermében
lesz, ahol Pitti Katalin
világhírű operaénekes
előadóestjére kerül sor.

Sasad is részesül a forrásokból
A 2008-as mozgalmas politikai
évadnak egyik
pozitív velejárója,
hogy végre Sasad
is részesül olyan
forrásokból, amelyekből talán az
elmúlt években is
többet érdemelt
volna. Ennek köszönhetően jelentős beruházások és fejlesztések történtek és
történnek még a hátralévő két hónapban.
A Szent Kristóf utca aszfaltozása és felújítása ősz elején befejeződött, ezt már azóta
élvezhetik az ott lakók. Hosszas tortúra után
megoldódott az Elven Centernél lévő gyalogosátkelő kérdése is, a felfestett zebrának hála végre biztonságosan lehet közlekedni itt.
Megszépült a Hajtás utca Beregszász utca
kereszteződésében lévő elhanyagolt terület.
Az odahordott szemét, elburjánzott bokrok
helyett kulturált kispark várja a lakókat.
A körzet egyik legnagyobb problémája
a Sasad Liget Lakópark építkezése miatti felfordulás. Rengeteg panasz érkezik hozzám a
környéken élőktől ezzel kapcsolatban. Az
Önkormányzattal együtt folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot az építtetőkkel és próbálunk elérni minél több „kárpótlást”, hogy
a lakók kevésbé érezzék az építkezés negatív
hatásait. Ennek az együttműködésnek köszönhetően közel 50 fa került kiültetésre, a
környező utcákat pedig folyamatosan takarítják. A napokban írja alá a kerület vezetése
és a beruházó azt az úgynevezett Területrendezési Megállapodást, ami további kötelezettségeket ró az építtetőre. (Ilyen például
a Beregszász utca alsó szakaszának teljes
felújítása, illetve a Beregszász-játszótér sötétedés utáni megvilágítása.)
Jó hír viszont, hogy az építkezés első
üteme elkészült, decemberig befejeződik a
lakások átadása.
A másik nagy gond a Törökbálinti
út reggeli túlterhelése. A fő ok a már-már

sz.

Egy sokoldalú művész: Bolba Henrik

Kicsi volt a terem az életműnek
– Valóban, csak az életmű egy részét mutatták be a Budafoki úton, hiszen nem túl
tágas az a terem, nekem pedig annyi sok
munkám van – meséli Bolba Henrik.
Festőként kezdte pályafutását, a főiskolán Berény Róbert tanítványa volt. A
hatvanas években kezdett ötvösmunkákkal és tűzzománccal foglalkozni. Előbb
ékszereket, majd a nagyméretű ötvösmunkákat készített. Érmészként és szobrászként is működött, de amióta nyugdíjba vonult, inkább csak fest.
– Januárban leszek nyolcvanéves, a
fémmunka pedig nagyon nehéz – vallja
be, majd büszkén mutatja legutóbbi tájképeit, melyeket Madeirán festett. – A
fiam ott él, nagybőgős, a madeirai filharmonikusoknál játszik. Különben az
egész család zenész, az apám nekem is
a kezembe adta a hegedűt már négyéves
koromban. Nyolc évig hegedültem, aztán
áttértem a zongorára újabb négy évre.
Később mégis a képzőművészet irányába
indultam el.
A második világháború után szerencsés találkozások segítették Bolba Henrik
pályáját: – Berény segítségével hozzájutottunk egy műteremlakáshoz az Epreskerttel szemben, a Kernstok-villában. Ezt
mi hoztuk rendbe a háború után az osztálytársaimmal, nagyon jól tudtunk ott
együtt alkotni. Igaz, akkoriban még szó
sem volt ösztöndíjról, így előbb műszaki
rajzolóként, majd tanárként is dolgoztam.
Öt évig tanítottam rajzot Kőbányán, a hírhedt Mária Valéria telepen, ahol nagyon
kemény körülmények között éltek akkor

az emberek. Mégis van olyan tanítványom, akivel ma is tartjuk a kapcsolatot.
Ez a tanítvány pedig nem más, mint Steve
Taylor Szabó, aki legutóbb a kiállítás megnyitóján is közreműködött pánsípon.
Bolba Henriknek számtalan köztéri
műve van, többek között Újbudán is. A
Gazdagréten álló Anya gyermekkel és
békegalambbal című szobrot 1987-ben készítette, és egyébként ez az egyik kedvenc
alkotása. Ahogy az idős művész mondta,
a fizikai megterheléssel járó munkáját
már nem nagyon bírja, de ez korántsem
jelenti azt, hogy ne dolgozna. A festésen
kívül sokat fotózik, és néhány évvel ezelőtt
megismerkedett a számítástechnika adta
lehetőségekkel, így ma már számítógéppel
készült képeket is alkot.

– De el nem adok képet, nincs kedvem
adóügyekkel bíbelődni – mondja, pedig
pár hete is jelentkezett valaki, aki szeretett volna Bolba-képeket vásárolni. Feleségével (aki egyébként iparművész), ha
éppen nem Madeirára utaznak, akkor is
járják az országot és a világot. Legutóbb
a Grossglockneren voltak (gyönyörű fotókat húz elő, hófedte hegycsúcsokról,
de még mormotáktól is!), és szívesen töltik idejüket egy Vas megyei kis faluban,
Sótonyban. – Ott van egy kis nyaralónk,
amit nagyon szeretünk. Hétszáz négyszögöles kert tartozik hozzá, amit megművelni nem kis munka, de egy ideje
nagy növényes vagyok – és már mutatja is
a búra alatt nevelt afrikai tulipánfát.

Az olasz konyha alapjai főzőtanfolyam
az Újbudai Pedagógiai Intézetben, 2008. november 17–21. 16.00–19.00 óráig
Az olasz konyha alapjai címmel ételkóstolással egybekötött főzőtanfolyamot szervezünk újbudai lakosoknak, olasz nyelvet tanuló középiskolásoknak és felnőtteknek, mely során az olasz étkezési kultúrával és az egészséges táplálkozás alapjaival is megismerkedhetnek a résztvevők.
A tanfolyamot Raimondo Mendolia, az Olasz Szakácsok Profeszszionális Szövetségének magyarországi elnöke tartja olasz nyelven
tolmács segítségével.
A tanfolyamon 25 fő részvételére van lehetőség. Részvételi díj
7 500 Ft/résztvevő, amelyet a tanfolyam megkezdése előtt 1 héttel
szükséges befizetni. A résztvevők kiválasztásánál a jelentkezési sorrend
számít. Újbuda Önkormányzata által fenntartott intézmények pedagógusai és diákjai részére
3 000 Ft/résztvevő.
Jelentkezni
1–1 adott intézményből
úgyis lehet,
hogy alkalmanként más-más
kolléga vesz részt.
A tanfolyam
szolgáltatásai: receptek,

ételkóstolás, konyhai gépek használata, helyszíni azonnali fordítás.
A résztvevők bizonyítványt (oklevelet) kapnak.
Jelentkezési határidő: 2008. november 12.
Jelentkezés: Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest, Erőmű u. 4.,
e-mailen (pszk@pszk.hu), telefonon vagy faxon: 381-0664
Befizetési határidő: 2008. november 12. szerda, 17.00 óráig,
Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Bp. Erőmű u. 4. II. emelet
A tanfolyam helyszíne: Újbudai Pedagógiai Intézet, 1117 Budapest,
Erőmű u. 4. II. em.

A TANFOLYAM TEMATIKÁJA
November 17. – Durumliszt tészta, tojásos friss tészta, hozzáillő
szószok
November 18. – Húsok: főzések, receptek, hozzáillő szószok
November 19. – Kenyér – Focaccia, szeletelt pizza
November 20. – Rizsek: technikák és receptek – olasz sajtok – előételek, saláták
November 21. – Alapdesszertek és krémek

Király Nóra, 20-as körzet, Sasad egyéni képviselője

Szájjal és lábbal festő művészek tárlata

„Nem varázslat kell”
Különleges képzőművészeti kiállítás volt
látható az Albertfalvi Közösségi Házban.
Olyan festőművészek képei kerültek
a színházterem falára, akik valamilyen
fogyatékosság okán szájukkal vagy
lábukkal készítik képeiket. Motivációjuk
azonban semmiben sem tér el a hagyományosan alkotókétól: örömet szerezni
azoknak, akik megnézik képeiket.

Rózsa Melinda

Dömök Viktória

Bolba Henrik festő, szobrász és ötvös
életmű-kiállításának részleteit a közelmúltban tekinthettük meg a Budai
Klub-Galériában. A művészt otthonában kerestük fel.

ellehetetlenülő fővárosi közlekedés, ami
még körzetünk legeldugottabb utcáiban is
érezteti hatását. Ennek kezelése helyi szinten majdhogynem lehetetlen. Reggelente a
Budaörsi út a város felé járhatatlan, néha
akár többórás dugók alakulnak ki a városba igyekvő rengeteg autó miatt (megjegyezendő, hogy a legtöbb autóban egy vagy
maximum két személy ül, így a terhelés
az indokoltnál is súlyosabb). A különböző
egérutakat kereső autósok végül körzetünk
csendes kis utcáin lyukadnak ki, majd végül a Törökbálinti úton. Jó hír, hogy a csatornázási munkálatok befejeződtek, így a
dugók is lerövidültek valamelyest.
Idén várható még a Gazdaréti út
Baradla utcánál található elhanyagolt park
rendbetétele. A körzet teljes területén 75
díszfa kerül kiültetésre még november hónapban: 15 hárs-, juhar- és mogyorófa a
Nagyida köz–Baradla utca közötti téren,
43 fából álló platánfasor a Rétköz utca felső
szakaszán, 5 hársfa a Hajtás utca–Beregszász utcánál lévő kis parkban, 10 hárs és
juhar a Beregszász utca alsó szakaszán. Tavasszal is továbbfolytatódik a faültetés.
Szintén még idén elkezdődik a Rétköz
utca tetején lévő balesetveszélyes járda átépítése. Az alapozás is több millió forintos
költséget tesz ki, de biztonságosan lehet
majd rajta közlekedni addig is, amíg jövőre befejeződik a végleges építése.
Még idén megtörténik a Barackfa utca–Talaj utca közötti rész vízelvezetésének
megoldása, az Előpatak utca járdafelújítása
a Nagyszalonta utca, Beregszász utca közötti
részen, illetve a Botfalu köz és Eper köz között lévő csatorna-összefolyó rendbetétele.
Folyamatban van 40 kutyaürülék gyűjtő és 50 szemeteskuka helyszínének kijelölése. Ezek kihelyezése és üzemeltetése szintén
többmilliós összeget jelent a költségvetésből.
2009-ben folytatjuk a munkát, akinek van ötlete, kérése, keressen továbbra
is a szokásos elérhetőségeimen (e-mail:
kiraly@fidesz.hu, telefon: 06-20/260-1100).

Az Albertfalvi Közösségi Ház és az itt működő Albertfalvai Polgárok Köre szervezte
a programot, amely hasonlóan a tavalyi
rendezvényhez, most is az esélyegyenlőség
ügyét hivatott erősíteni. A szájjal és lábbal
festő, valamint más sérült művészeket az
És Mégis Élni Alapítvány támogatja, ennek a védőhálónak is köszönhető, hogy
műveiket egyre többen megismerhetik.
– Boldog vagyok, hogy látom, alkotói
szándékotok töretlen, tevékenyek vagytok, és
nem tűnt el a mosoly az arcotokról – mondta a rendezvényt megnyitó Veresné Krajcár
Izabella, Újbuda alpolgármestere, aki nem
először találkozott a bemutatóra készülő és
a közönség soraiban ülő Down Alapítvány
gondozottjaival. Az alpolgármester asszony
úgy fogalmazott, hogy ezek az emberek életvitelükkel és vidámságukkal jó példát szolgáltathatnak az egész társadalomnak.

A megnyitó alkalmából a Down Alapítvány Átmeneti és Napközi Otthonának
lakói adtak zenés műsort. Eközben Nagy
Ildikó szájjal festő művész a helyszínen
mutatta be egyedülálló festészeti technikáját, amit az érdeklődők maguk is kipróbálhattak. Néhány szóban ő is azt fogalmazta
meg, hogy számára a festészet a másoknak
való örömszerzésről szól. Erről szól a tárlat
mottójául választott versrészlet is, amely N.
Horváth Péter sérült művésztől származik:
„Nem varázslat kell
Mindössze adni szeretnék nektek,
Valami igaz, belőlünk valót,
Amiből közös világ születhet,
Hol könnyen leszünk felvállalhatók”
Csuhainé Nagy Zsuzsánna, a közösségi ház
igazgatója elmesélte, hogy az esélyegyenlőség jegyében másodízben megrendezett
programot az Albertfalvai Polgárok Köre
sikeres önkormányzati pályázatának köszönhetően lehetett megszervezni. Ezen
felül támogatói is akadtak az eseménynek, hiszen a sérült művészeknek a Pátria
Nyomda értékes művészfestékeket ajándékozott, a Ferrero Magyarország Kft. pedig
rengeteg édességgel lepte meg a kiállítókat.
B. A.

HIRDETÉS
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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.
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán csendes mellékutcában eladó kertes családi ikerház mindkét
része. Ára egyben: 47 900 000 Ft. 06/20/548-5705.
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 Ft-ért eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
TEMESVÁR utcában 3 helyiségből álló, összesen 37,6 nm-es nem lakás célú szuterén eladó.
Érdeklődni: 06/30/919-3159.
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 Ft-tal 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.
SASAD csendes részén, Beregszász utcában,
130 nm-es sorházi lakás eladó. 6 éve felújított, 60
nm-es kert. 57 M Ft. 06/30/949-0378.

KÉT utcára néző, panorámás, 87 nm-es, napfényes öröklakás a Bocskai úton május-júniusi
beköltözéssel, 24 millióért, priváttól eladó. Nem panelház, 5. emelet, lift. Két külön bejáratú szoba, hall,
személyzeti szoba, cirkófűtés. 06/20/562-8244.
BARTÓK BÉLA út–Benedikt Ottó utca sarkán
eladó egy 2 szoba hallos, 81 nm-es lakás. Tel.:
06/30/949-0378. Irányár: 23,9 M Ft.
LÁGYMÁNYOS utcában 120 nm-es, 3 szobás,
2 fürdőszobás, 2007-ben felújított gyönyörű lakás
eladó. Irányár: 36 M Ft. Tel.: 06/30/949-0378.
GELLÉRTHEGYI, Ménesi úti, 125 nm-es,
4+2 félszobás, emeleti, gázcirkós, teraszos lakás,
kocsibeállókkal, 5 lakásos társasházban eladó.
Irányár: 59 M Ft. 06/70/235-2800.

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Reggel, este 7–9 között: 466-6113.
06/30/212-4693.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, turbós kémények szerelése, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés.
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.
VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat és karbantartást is vállal. 246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZ-, gáz-, központifűtés-szerelés csöpögéstől
generálkivitelezésig. Nonstop duguláselhárítás.
06/30/678-1961.

BÉRLEMÉNY

LAKÁSSZERVIZ

A KERÜLETBEN 3 fő részére szobát keresünk
minden év december 12–23. között.
Tel.: 06/30/225-7691.
KIADÓ lakásokat, házakat, irodákat, üzlethelyiségeket keresünk a kerületben. Lőrincz Péter
Ingatlaniroda. 351-9578, 06/70/383-5004,
www.lorinczpeter.hu
XII. KERÜLET, Abos utcában (Orbán térnél) 53
nm-es, 1+2 félszobás, 2. emeleti, panorámás, kiváló
beosztású, klímás, cirkófűtéses, felújított, részben
bútorozott lakás 6 nm-es erkéllyel, hosszú távra kiadó, csendes utcában, jó közlekedéssel. 90 e Ft/hó +
rezsi. Közvetítők kíméljenek. 06/30/248-3588.

REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése-javítása.
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.
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, kőműves
munkák, 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 mindenfajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. Napellenző és mobilrovarháló megrendelésnél 10 nm fölött árkedvezmény. 370-4932.
TETŐSZIGETELÉS referenciákkal, 10–12 garanciával. Tel.: 06/20/471-1870.
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.
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, kőművesmunkát, 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.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok, fürdőszobák teljes felújítása, vízvezeték-szereléssel.
06/30/943-9282.
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.

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.
GELLÉRTHEGYEN, Rezeda utcában garázs kiadó. 06/20/377-2899, 385-6465, Perlakiné.

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 keresése. 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.
BUDAI Gyorsszerviznél FÉG, Junkers, Vaillant
stb. gázkészülékek javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, dugulások elhárítása. Díjtalan kiszállás, garancia! Tel.: 06/20/321-8707.
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LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelésének
felújítása, javítása, homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos hőszigetelése, kőműves-, bádogos-,
tetőfedőmunkák garanciával, referenciákkal.
204-6793, 06/20/934-6993.

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.
COMPUTERKLINIKA! Számítógép-javítás,
-karbantartás, -bővítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/837-2653.

SZOLGÁLTATÁS
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 m3es rakterű kistehergépkocsival Budáról. Sziráki.
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.
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.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, nagytakarítását vállalom. 06/30/393-4787, 229-2241.
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
AVON terméket szeretne rendelni? Akár 80%
kedvezmény! Gyors házhoz szállítás!
06/30/400-1943.
ÁLMAIT valóra válthatja elérhető áron! Külföldi,
illetve hazai tapasztalattal építészeti tervezést, műszaki tanácsadást, kivitelezést, belső átalakítást és
felújítást vállalok! Tel.: 06/30/382-0162.
ÉPÍTŐANYAGOK, termőföld, murva, házhoz
szállítását vállalom billencs kisteherautóval.
06/30/950-2620.

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.
DAJKA-, gyógypedagógiai, pedagógiai aszszisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918. (ny.sz. 01-0064-04)

MATEMATIKA, fizika (vizsga) felkészítés több
évtizedes referenciákkal. 06/20/934-4456, 250-2003.
MATEKOKTATÁST, érettségire felkészítést vállal matematikus, oktatási tapasztalattal.
06/30/200-0634.
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.
MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát, műszaki
tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár.
Tel.: 246-2122.
ÚJFAJTA tanulás angol-olasz nyelvoktatás
gyermekeknek speciális tanulás, egyéni, illetve
kiscsoportok részére, kezdőtől haladó szintig.
Jelentkezni a 06/30/354-7018-as számon.
ANGOL, német, spanyol, olasz, francia
Gazdagréti Nyelviskolában. 06/20/354-4879.

GYÓGYÁSZAT
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.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Jó- és rosszindulatú bőrdaganatok kezelése,
anyajegyek vizsgálata. Általános és gyermekbőrgyógyászat. Bejelentkezés: 466-8328. Dr. Bánfalvi.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy!
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.
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.

RÉGISÉG, KÖNYV
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.
BECSÜSI diplomával rendelkező diszkrét szakember helyszíni készpénzfizetéssel vásárol: koloniál, stíl, barokk, empire, biedermeier bútorokat,
antik és modern festményeket, álló-, fali-, dísz-,
kar-, zsebórákat, szőnyegeket, ezüstöket, teljes hagyatékot kiürítéssel is, zongorát, könyveket, varrógépet, írógépet szakbecsléssel, díjtalan kiszállással.
259-0786, 06/30/324-4986.
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 tévét, 1920–1945 közötti rádiót. Lőrincz Péter 06/70/383-5004.

ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.

ÁLLÁS
NYUGDÍJAS építészmérnököt alkalmaznék
tervezés előtti feladatok elvégzésére.
06/20/941-8633.
KELENFÖLDI Lakásszövetkezet megbízható
gondnokot keres nyugdíjazás miatt. Cserelakás
szükséges. 205-8168.
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.
SZÓRÓLAPTERJESZTŐT kerületi belső postaládás munkára felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.
DUNA House Ingatlanirodába értékesítő munkatársat keresünk. Kereskedelmi területen szerzett
tapasztalat előny. Kiemelt jutalék. Önéletrajzot a
retkoz@dh.hu címre várunk.

GONDOZÁS
HÉTVÉGÉN vállalok betegápolást, idősgondozást. 24 órában is, november 15-étől.
06/70/350-9925.
HÁZI betegápoló szakképesítéssel (Magyar
Vöröskereszt) fiatalos, empatikus hölgy a hét
minden napján vállal ápolást, idősgondozást, felügyeletet. 06/70/313-7282.

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

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.
SZÉP-LAK Ajándék- és lakásfelszerelés bolt,
XI., Bornemissza tér 7. 173-as busz végállomásánál. Novemberi akció: 10% kedvezmény. Minden
héten megújult árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat.
MOHA Hostel – olcsó, barátságos szállás
Őrmezőn. Neszmélyi út 18/A, 06/20/952-6200,
www.mohahostel.hu

KÖZLEMÉNY
A CISZTERCI Diák és Cserkész Alapítvány
(adószáma: 1807648-1-43) közli, hogy az adók
1%-ából 2007-ben befolyt 369 107 forintot
cserkésztáborok költségeinek támogatására, csapatotthonok fenntartására fordította. További támogatásukat kérve köszönjük felajánlásaikat! Az
alapítvány kuratóriuma.
A KAROLINA Gyermekekért Alapítvány köszöni a 2007. évi felajánlott adó 1%-át, melynek
összege: 534 214 Ft. Az alapítványi vagyonból 4 db
hifiberendezést, 1 db videokamerát és fejlesztő játékokat vásároltunk. Az alapítvány kuratóriuma.
A XI. Tétényi-bikszádi Óvoda Közhasznú
Alapítvány kuratóriuma köszöni a 2007/2008. évi
1% felajánlásokat, melyet csoportszobai sötétítő
reluxák felszerelésére, valamint óvodai bútorok és
mozgásfejlesztő eszközök vásárlására fordítunk.
KÖSZÖNJÜK mindazoknak a felajánlását, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Bükköny
Alapítványt támogatták. A befizetett 603 576 Ft-ot
a Bükköny Óvoda gyermekeinek fejlesztését szolgáló eszközökre fordítjuk. A Bükköny Alapítvány
kuratóriuma.
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CIVIL PROGRAMOK

Parkba zárt Múlt

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 (Himfy u. 9.).
Kiránduljunk együtt a Naszályra (12
km), november 15-én, találkozó:
Nyugati pu. 8.25-kor, a Vácra induló
vonat végénél, Vácig érvényes
jeggyel.
SZIE BÁL, november 15-én 19
órai kezdettel a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában, I. ker.,
Szentháromság tér 6., info: http://
szie.communio.hu/bal
ZSIBONGÓ KLUB óvodások, kisiskolások és szüleik részére, hímzés-varrás és pingpong november 22-én
16 órától a Szent István-házban (belépő: házisütemény vagy üdítő)
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XIV. SZELLEMI-LELKI HÉTVÉGE

A Budai Sport Általános Iskola a kerület határán található szoborparkban emlékezett meg az 1956-os forradalomról. A diákok a szavalatok után végiglátogatták a szocializmus óriási köztéri szobrait. Ennyi a hír, amit csak üdvözölni tudunk. A gyerekek kirándultak, sétáltak, nézelődtek, nevetgéltek, játszottak.
Igazuk van. Nekik ez egy gigantikus játszótér. De a szülők és a nagyszülők azért elgondolkozhatnak. A szobrok mára megszelídültek, szellemiségük, üzenetük letompult, ködbe veszett. Miközben a gyerekek önfeledten játszanak és bámészkodnak, a felnőttek tudják, mit jelentettek egykoron e mára megszelídült szörnyetegek. Mert ami istentelen, az embertelen, és ami embertelen, az egyben istentelen is.

Egy négyzetméternyi területen tucatnyi lábnyom

Ahol a dinók táncoltak
A dinoszauruszok táncterének
nevezték el amerikai geológusok azt a frissen feltárt
területet, ahol eddig soha nem
látott sűrűségben találtak
dinoszaurusznyomokat. Az
Arizona és Utah állam határa
mentén elterülő 3000 négyzetméteres területen ezernél több
lábnyomot hagytak hátra a 190
millió évvel ezelőtt élt őshüllők.
Azokban az időkben a mai amerikai kontinens a hatalmas Pangaea
szuperkontinens része volt. A mai
Egyesült Államok nyugati részén
– Utah, Wyoming, Colorado,
Új-Mexikó, Arizona és Nevada

államot lefedve – nagy területeket foglalt el a sivatag, a szélfútta
homokdűnék között a menedéket
aprócska oázisok kínálták. Ezek
az oázisok, mint a most feltárt is,
dinoszauruszok tömegeit vonzották, így a lelőhelyen akad olyan
rész, ahol közel egy négyzetméternyi területen tucatnyi lábnyomot fedeztek fel. A kutatók négy
különféle faj nyomát azonosították, ám az egyes fajokat még nem
határozták meg. Némely lábnyom
szélessége eléri a 40 centimétert: a
kőzeten a három lábujj és a sarokcsont lenyomata látszik. A többi
lábnyom azonban kisebb és inkább kör alakú.

A terület mégsem volt oly kietlen, mint hisszük

Tollas dinó farokdísszel
Egy nemrégiben leírt, Belső-Mongóliában feltárt dinoszauruszmaradvány közelebb vihet egy
fontos evolúciós lépés megértéséhez. Az állatról készült felvételen
jól látható két pár látványos farktoll, amelyek a mai pávákéhoz hasonló díszként szolgálhattak.
Az Epidexiptryx hui mindöszsze 164 grammot nyomott, azaz
nem volt nagyobb egy galambnál.

– E lábnyomok segítségével megérthetjük, miként élhettek meg a
dinoszauruszok ily barátságtalan
környezetben. Előfordulhat azonban, hogy a terület mégsem volt
olyan kietlen, mint hisszük – vélekedik Marjorie Chan, a Utahi Egyetem geológusprofesszora, a feltárást
végző kutatócsoport tagja. Winston
Seiler kutató szerint, aki szintén
részt vett a vizsgálatokban, a helyszín
népszerű talá lkozóhelye
lehetett a dinoszauruszoknak,
ahol a kifejlett
egyedek és a kölykeik egybegyűltek,
vízhez jutottak és felfrissülhettek a sivatagi
hőségben.

A középső és kései jura időszakban élt, nagyjából 168–152 millió
évvel ezelőtt – valamivel korábban tehát, mint a körülbelül 150
millió évvel ezelőtt megjelent
Archaeopteryx. Ez utóbbi
a jelenleg ismert klasszikus átmeneti forma a két
gerincesosztály között, mert
egyszerre hordoz hüllő- és
madárbélyegeket.

Komposztálási program
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Winston Seiler geológus

Svájcban zöld javaknak hívják a kertekben keletkező szerves hulladékot.
Ennek az az alapja, hogy ha a lehullott
leveleket, lenyírt füvet, letört gallyakat egy helyre gyűjtik és megfelelően
tárolják, értékes növényi trágyát nyernek. Azaz kiváló tápanyagot a talajnak.
Újbudán most elindult egy program,
amelyben minden kerületi háztartás
vagy intézmény fakeretet kaphat a kerti
hulladék komposztálására.
Hatszáz komposztáló keretet osztanak
szét a kerületben azoknak, akik ezt
a környezetbarát módszert szeretnék
alkalmazni a saját kertjükben. Ez két
és fél millió forintjába kerül a Fővárosi
Közterület-fenntartó Zrt.-nek, és szintén a támogatók között van az OBI,
valamint szakmai tapasztalataival a
Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz).
www.ujbuda.hu/0821_kerti_hulladek

előadások és műsorok A Biblia éve
címmel, november 21-én 16.30–
21.00 óráig és november 22-én
9.00–19.00 óráig a Szent Margit
Gimnázium kápolnájában, Villányi
út 5–7. November 22. szombat:
ÜNNEPI HANGVERSENY a Szent
Imre-templomban 18.45 órakor A
történelmi Magyarország egyházi
zenéje 27. Valentin Deppisch:
Magnificat. Darázs Renáta szoprán,
a Boldogasszony lelkészség és a
templom kórusa, valamint kamarazenekar, karigazgató Molnár Katalin
és Csányi Tamás
Támogató: XI. ker Önkormányzat,
Szentimrevárosi Egyesület

Tarisznya
Somló hegyén hallottam beszélni: egy magyar gróf Indiába utazott vadászni.
A rádzsa vendége volt, és amikor elbúcsúzott, házigazdáját meghívta Magyarországra. Még ugyanabban az évben a rádzsa csakugyan meglátogatta, s akkor
egy téli este, baráti poharazgatás közben elbeszélte szívének bánatát. Alighogy
megnősült, szép fiatal nőt vett el, de ő, bár harmincöt éves sem volt, férfiasságát elvesztette. Hiába ment szanatóriumba. Hiába hívatott világhírű orvost. Hiába
pasztilla, kúra, injekció, az elveszett férfiasság nem tért vissza. Szegény asszony már a
búskomorság, szegény rádzsa már az őrület szélén állt. A magyar gróf nem szólt egy szót sem, csak hívatta
a kulcsárt és somlai bort hozatott. Aztán parancsot adott, hogy a rádzsa szobájában mindig legyen somlai,
s mikor indiai vendége elutazott, egy láda bort ajándékozott neki. Néhány hét múlt csak el, s a posta Indiából sürgönyt hozott. Ez volt az egész: „Köszönöm barátom. Kérek még tíz láda somlait.”
Hamvas Béla: A bor filozófiája 1945.

