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Testületi ülés

FÓKUSZBAN:

Oktatás

Konstruktív vita a Bartók Béla
út környékére tervezett
Kulturális Városközpont
koncepcióról.
cikkünk a 3. oldalon

„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

Rendhagyó
Gazdagréti Ősz

2009. SZEPTEMBER 16.

Színészkirály

A 25 éves lakótelep
halászléfőző
versenye.

A Kelenvölgyi Közösségi Ház
kiállítás Latinovits Zoltánról,
a 20. század egyik magyar
színészóriásáról.

program a 4. oldalon

írásunk a 11. oldalon

Tanévkezdés Újbudán

Megújuló sportudvarok  Tankönyvtámogatás
 Gyermekétkeztetés  HPV-oltás

Négy intézményben több mint 150 millió
forintot fordít Újbuda Önkormányzata a
sportudvarok átalakítására. Ez a fejlesztés is része annak a programnak, amely
kifejezetten a diákok és a családok támogatására jött létre. Minderről a Petőfi Általános Iskolában beszélt Molnár Gyula
polgármester, amikor jelképesen átadta a
diákoknak az új játszóteret.
Az első osztályosok eddig is, idén pedig a másodikosok is ingyen kapják a tankönyveket. Az ötödikeseknek, hatodikosoknak kerékpár és kismotor KRESZ-tanfolyamot szerveznek, és az, aki legalább 17
éves és a kerületben tanul, támogatást kaphat a jogosítvány megszerzéséhez. Ősztől
indul az ingyenes méhnyakrák elleni oltás
a 13 éves lányok számára. A gyermekétkeztetés áfaemelés miatti pluszköltségét
az Önkormányzat átvállalja a szülőktől.
A nagycsaládosok decemberben egyszeri
támogatást kapnak, az óvodákban pedig
mostantól nem a szülőknek kell gondoskodniuk a toalettpapírról, szalvétáról, papír zsebkendőről és szappanról. Egyebek
mellett ezekről az önkormányzati intézkedésekről számolt be Molnár Gyula polgármester a sportudvarprogram összegzése
kapcsán. A kerület négy iskolájában 152,2
millió forintos beruházással születnek újjá
az udvarok, amelyek nemcsak sportolásra,
hanem egyéb szabadidős programokra is
lehetőséget adnak.
Ugyancsak fejlesztésre kapott lehetőséget a Lecke utcai Mozgolóda Óvoda,
ahol önkormányzati segítséggel újjáépíttették az ovi játszóterét.

7–9. oldal

B. A.

Hét év: több ezer új munkahely, fejlesztések

Minden, amit az influenzáról tudni kell

H1N1: 5 millió
embert olthatnak be
országszerte
A vártnál is gyorsabban fertőz a H1N1 vírus – derült ki a csepeli iskolában történt
több mint száz megbetegedésből, és mostanra már az ELTE jogi karának gólyatáborában észlelt eseteknél is kimutatták
az új vírust. Noha a fővárosi tisztiorvos
ismét megerősítette, hogy Magyarorszá-
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gon nincs járvány, feltétlenül szükséges a
minden eddiginél fokozottabb óvatosság.
Újbudán – a lehetséges következményeket
mérlegelve – megszülettek az alapvető útmutatások arra vonatkozóan, miként kell
védekezni a betegség terjedése ellen.

cikkünk a 6. oldalon

Újbuda Jazz Fesztivál

10. oldal

A válság nem válogat
Újbuda megbirkózik a gazdasági
válsággal, és ebben az esztendőben
a legfontosabb célunk és feladatunk,
hogy kerületünk lakói minél kevesebbet érezzenek meg a világválság
következményeiből, mondta lapunknak Molnár Gyula polgármester, aki
abból az alkalomból nyilatkozott,
hogy az általa vezetett önkormányzat
megkezdi a négyesztendős ciklus utolsó évét.
Hetedik éve szolgálhatom a polgárok bizalmából Budapest legnagyobb kerületét,
és ezalatt – ne tekintsék ezt túlzó kijelentésnek – Újbuda új fejlődési pályára állt.
Mi, akik itt élünk ezt mindennapjainkban
érezzük, de a változás, növekedés mértékét
azok látják igazán, akik csak ritkábban,
átutazóban járnak nálunk. Ma a főváros
egyik legdinamikusabban fejlődő térsége
a XI. kerület. Hét év alatt beruházások
tucatjai valósultak meg, új lakónegyedek
épültek fel, irodaházak bújtak ki a földből,
új utak, parkok, játszóterek épültek, nagy
cégek települtek a kerületbe, több ezer
munkahely jött létre. Szemmel láthatóan
javult lakótelepeink színvonala, de megóvtuk az egyedülálló hangulatú budai villanegyedet és kertvárosainkat is. Nehézségeink is éppen a fejlesztésekből adódnak:
a kerületben – az útfelújítások, a metróépítés és a hatalmas átmenőforgalom
miatt – szinte folyamatosak a közlekedési
dugók, amelyeket az újbudaiak hihetetlen
megértéssel tűrnek. Ezúton is szeretném
ezt megköszönni, mert ez még akkor is
embert próbáló, ha tudjuk, a kerületiek
kedvezményezettjei lesznek Budapest
legjelentősebb beruházásának. A kerületi
ingatlanok ára folyamatosan emelkedett
az elmúlt években, ez is azt mutatja, hogy

Újbuda a főváros perspektivikus területei
közé tartozik.

Eszerint Újbudát nem sújtja a gazdasági válság...
A válság sajnos nem válogat. A kérdés itt
az, hogy milyen alapokra építkeztünk
eddig, mennyire voltunk óvatosak és tudatosak. A kerületi önkormányzatnak
és a polgármesternek az a feladata, hogy
mindent megtegyen a válság következményeinek csökkentése érdekében. Újbuda
gazdálkodásában a dinamikus fejlesztések
finanszírozási konzervativizmussal párosultak az elmúlt évtizedben: olyan beruházásokat indítottunk, amelyek mögött
biztos fedezet volt, és folyamatosan gondoskodtunk a megfelelő tartalékokról is.
Kerületünknek nem adóssága van, hanem
vagyona, így nemcsak a kötelező feladatokat tudjuk ellátni, de sok, nem kötelező,
ám a kerületi polgárok számára fontos feladat ellátására is jut pénzünk. A kibővített
segélyezési rendszertől a HPV-vírus elleni
oltásig, hosszan sorolhatnám a példákat.
Az a hitvallásom, hogy az önkormányzat
szolgáltat, és a szolgáltatás kedvezményezettjei elsősorban mi magunk, újbudaiak
vagyunk. Azt kell elérnünk, hogy az
újbudai polgárok ne érezzék meg, ha kevesebb adóbevételből kell gazdálkodnunk,
ha feszítettebb munkatempóban, esetleg
kevesebb emberrel kell dolgoznunk a hivatalokban, intézményekben. Nem csupán a
válság miatt lesz nehezebb helyzetben az
önkormányzat, hanem azért is, mert választási időszak, két hosszú, keménynek
ígérkező kampány következik. A kerület vezetésének mindent meg kell tennie
azért, hogy a kampány ne legyen érezhető
a hivatali helyiségekben. Sajnos a politika
beszivárog olyan területekre is, ahol nincs
helye: az önkormányzat dolga Újbuda mű-

ködtetése, a város közigazgatási, oktatási,
egészségügyi és szociális intézményeinek
irányítása, a szolgáltatások színvonalának
fenntartása. A politikai palettán lehet bal
és jobb oldal, de az okmányirodában, óvodában, iskolában, rendelőben nincs helye
ezeknek a vitáknak.

Akkor ez az eredmények megőrzésének éve lesz?
A feladatunk és koncepciónk nem változott: működtetni és fejleszteni. Úgy
látom, hogy szervezeti ésszerűsítésekkel,
gazdálkodási és döntési szigorral kiszámíthatóan, stabilan tudjuk üzemeltetni
az önkormányzatot, a kerületet. Nem hiszek abban, hogy a korábbi döntésekkel
homlokegyenest ellenkező irányba kellene
mozdulnunk, nem irányváltással, hanem
átgondolt korrekciókkal, hangsúlyok áthelyezésével is sikerrel nézhetünk szembe
a világválsággal. Adósságunk nincs, tartalékaink viszont vannak: egyike vagyunk
azon kevés önkormányzatnak, amely tud
pénzt mozgósítani arra is, hogy az önhibájukon kívül, például munkahelyük
elvesztése miatt eladósodott hitelfelvevők
lakásait megvegyük. Így a lakók nem veszítik el egyszerre pénzüket és lakásukat,
hanem azt az önkormányzattól bérelhetik
a továbbiakban. Büszke vagyok arra, hogy
mi ezt – ha nem is korlátok nélkül – megtehetjük, hogy Újbuda közösségként tud
bajba jutott polgárai mellé állni.

A szociális problémák megoldására összpontosítja
tartalékait az önkormányzat?
A család eladósodása vagy a válság miatti
munkanélküliség olyan emberi tragédiák,
amelyek mellett még akkor sem mehet el
szótlanul egy közösség, ha objektív okok
magyarázzák.
folytatás a 3. oldalon

Dömök Viktória

 KELENFÖLD

Összeállításunk
a 7–9. oldalon
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Gyógyír Kft.: feljelentés ismeretlen tettes ellen

DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ)

Számos visszaélés gyanúja merült fel

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)
 Kardhegy u. 2. Nyitva tartás:
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.
Tel.: 424-5363.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.
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
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő

fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni. Telefonszáma:
06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) szeptember 24-én 17 órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő u. 8. sz. alatti
helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
17–18 óráig tartja fogadóóráját az
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail:
junghausz.rajmund@fidesz.hu.
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képviselő
minden hónap első keddjén 17 és 18
óra között tartja fogadóóráját a kerületi Fidesz gazdagréti irodájában, a
Regős utca 13-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szerdáján
17 órakor az Albertfalvi Közösségi
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő szeptember 24-én
17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNPirodában (Karinthy F. út 9.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) önkormányzati képviselő következő fogadó órája 2009. szept. 21. hétfőn 16–18
óráig lesz a Dayka Gábor utcai óvodában (Dayka Gábor u 4.)

A múlt heti testületi ülésen Kupper András fideszes frakcióvezető hívta fel a figyelmet azokra a tényekre, amelyeket a
Gyógyír Kft. tavalyi gazdálkodásának
szúrópróbaszerű átvilágításánál tártak
fel. Az országos sajtóban is megszellőztetett ügyről a Fidesz és a KDNP sajtótájékoztatót tartott.
2009-ben új igazgató került a Gyógyír élére, és mivel már az átadás-átvétel
folyamatában sem volt együttműködő
a korábbi vezető, a cég működését Felügyelő Bizottság (FB) úgy foglalt állást,
hogy a tavalyi pénzügyi folyamatokat
ellenőrizni kell. Téglásy Kristóf, az FB
alelnöke úgy fogalmazott, a vizsgálatról
készült jelentés alapján három jellemző
momentum fedezhető fel a szabálytalan
üzletmenetben: az elszámolatlan, feltehetően magáncélú pénzkivételek, a túlárazott szerződéskötések, valamint az adók
és járulékok hiányos befizetése. Az alelnök ezek alapján azt javasolja az FB-nek,
tegyen bűntető feljelentést ismeretlen
tettes ellen. Gyorgyevics Miklós, a kerület

Gyorgyevics Miklós beszámolt arról is,
hogy az október 2-án elhunyt műszaki
igazgatót szeptember 30-i hatállyal elbocsátották, végkielégítését pedig Végh Ágnes fia vette fel.
Kupper András fideszes frakcióvezető
szerint mivel az egészségügy a polgármester
felügyelete alá tartozik, Molnár Gyulának
vállalnia kell a politikai felelősséget. Mint
mondta, nem tudják pontosan, Végh Ágnes
mekkora kárt okozott, hiszen ez a vizsgálat
csak egy év szúrópróbaszerű ellenőrzése
volt. Az ellenzéki képviselő kizártnak tartja, hogy a kerület vezetői semmit nem tudtak a szabálytalanságokról, már csak azért
is, mert az igazgató titkárságának vezetője
az MSZP frakcióvezetőjének felesége volt.
Molnár Gyula polgármester a sajtótájékoztató kapcsán elmondta, hogy a cég
másnapi FB ülésének eredménye után alakítja ki álláspontját. Tekintettel arra, hogy
a Gyógyír Kft. Felügyelőbizottsága akkor
nem hozott döntést az intézményben végzett belső vizsgálat eredményével kapcsolatban, a polgármester rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A dokumentumhoz a belső ellenőrzés anyagát is
mellékelte. Újbuda polgármestere egyébként azonnal kezdeményezte a Gyógyír
Kft. Felügyelőbizottságának összehívását,
miután a belső vizsgálat számos visszaélés
gyanújára hívta fel a figyelmet. A polgármester fontosnak tartja, hogy a kerület
140 ezer lakójának egészségügyi ellátásért
felelős intézményben a vezetők betartsák a
helyes gazdálkodás szabályait.

Az ellenzéki képviselők megemlítették
azt is, hogy amikor az új igazgató először
foglalta el munkahelyét, a titkárság üresen
állt, mivel addigra Végh Ágnes többmilliós végkielégítéssel elbocsátotta munkatársait, számítógépeiket pedig 40 ezer forintért eladta. A gépeken tárolt adatok azóta
sem kerültek elő.
A képviselők hozzátették: érthetetlen
az is, hogy egy év alatt 27 milliót költöttek
kertészeti munkákra a döntően aszfalttal
körülvett rendelőben, a kazánok karbantartását pedig az átlagos piaci ár tízszereséért végeztették.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/4714972.
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. Dr. Oláh
András ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart kedden 15–17 óráig.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás. Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától Szeretet
Klub működik. Életmód-tanácsadás
és gyakorlati ügyintézés. Hétfőnként
16-18 óra között Rozgonyi György
hitelbróker díjmentes lakáshitel és
pénzügyi tanácsadása magánszemélyeknek. Társasházak részére hitelprogramok, önkormányzati támogatások: felújítás, ökoprogram, távfűtésről leválás.
Program: 2009. október 1. csütörtök 19
órakor Fidelitas közéleti est. Vendég:
Vitézy Dávid BKV Felügyelő Bizottsági
tag, VEKE szóvivő. Házigazda: Sölch
Gellért önkormányzati képviselő, a
Fidelitas XI. kerületi elnöke.

R. M.

SZDSZ ÉRTESÍTÉS

Az SZDSZ Ecsed utcai székházának
telefonszáma megváltozott. Új számuk: 788-6695.

Ki lesz a betegek kedvence?

Idén is megválasztják az év orvosát
Az év orvosának járó Astellas-díjat
2007-ben azzal a céllal hozták
létre, hogy elismerje az orvosok
áldozatteljes munkáját, valamint a jó
példával javítson az orvos-beteg kapcsolaton.
A szervezők szerint a médiában megjelenő számtalan negatív hírrel fel kell venni a
harcot, és visszaszerezni az orvosi hivatás
megtépázott becsületét. A kampány arca
Nagy-Bandó András is arról számolt be:
azt, hogy estéről estére felléphet a színpadra, annak köszönheti, hogy szívrohamakor orvosa megmentette az életét.
A Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány hagyományőrző jelleggel indított
pályázatát idén is a Szent Imre Kórház
aulájában hirdették meg a nyilvánosság
előtt. A tájékoztatón elhangzott, a jelölteket neves szakmai és közéleti személyekből álló zsűri értékeli, de a döntés
mégsem az ítészeken múlik. Az Astellas
Díj különlegességét ugyanis az adja, hogy
a betegek szavaznak az elismerésre érdemesnek tartott orvosra, és jelölik őket
saját történetük leírásával.

Dr. László Imre, a Szent Imre kórház igazgatója

A betegeknek csak annyit kell tenniük,
hogy megírják gyógyulásuk, kezelésük
történetét, hangsúlyozva az orvos pozi-

MIÉP-HÍREK

A MIÉP Bartók Béla út 96. alatti irodája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 óráig
tart nyitva. A Magyar Fórum régebbi
számai ingyen elvihetők. Szerdánként
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart. Előzetes
egyeztetéssel Kerekes Péter (20/5129-001) lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi- és jógaoktatást, Szalkai Péter
(20/3768-468) fogyasztóvédelmi tanácsadást tart fogyasztóknak és nemfogyasztóknak.

tív emberi hozzáállását, empátiáját, azt,
hogy mennyire vette komolyan a páciens
problémáját. A bírálóbizottság tagjai idén
csak az első fordulóban értékelik a beküldött történeteket, a másodikban már
csak a közönség dönt. A zsűri pedig nem
a szakmaiságot, hanem a gyógyítás emberi oldalát pontozza. Dr. Berencsi György
főszervező elmondta, a pályázat az első
két évben már nagyon sok hálás beteget
mozgatott meg, hiszen több száz történet
érkezett be. Dr. László Imre, a Szent Imre
Kórház főigazgatója már kevésbé volt bizakodó: – Az orvos-beteg kapcsolat egyelőre még nem jutott ki a hullámvölgyből.
Az egészségüggyel összefüggő negatív hírdömping következtében ma az emberek
többsége úgy érzékeli, ebben az ágazatban
csak a baj van. Számos sikert könyvelhetünk el nap mint nap, de a jó hírnek ma
sincs akkora keletje, mint a rossznak –
véli az igazgató.
Akinek tehát van egy emlékezetes,
megható története, érdeklődjön a www.
dijazorvosokert.hu weboldalon, ahol szavazatait is leadhatja.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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

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), itt
ingyen kapható a Jobbik tájékoztató kiadványa is.

T. D.

Első Prizma-nap

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Játékokkal ünnepelt a Prizma-csapat
Főzőverseny, zsákban futás, foci és
asztalitenisz. Ezekkel a programokkal
telt a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Újbuda Prizma Kht.
első Prizma-napja.
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit
Kht. hosszú évek óta végez parkfenntartási munkálatokat a kerületben, dolgozóival
gyakran találkozhattunk már a közterületeken a tavaszi vagy őszi nagytakarítások
alkalmával. A 220 fős cég megváltozott
munkaképességűeket, siketnémákat,
mozgáskorlátozottakat és értelmi fogyatékosokat foglalkoztat, akik számára kisebb
összejöveteleket már eddig is szerveztek. A
Prizma-nap azonban az első olyan program volt, ahol a társaság dolgozói teljes
létszámban megjelentek.
A siketek számára jeltolmács ismertette a feladatokat, és ha valaki a nagy
sietségben elesett, az ellenfél játékosai
segítették fel. A nap reggeli tornával kezdődött, majd a sorversenyek következtek,
melyeken tizenegy csapat küzdött meg
egymással. A vetélkedők sorából nem hiányozhatott a zsákban futás és lepényevés
sem, de egyénileg megtervezett, úgynevezett „prizmás” feladatokat is meg kellett
oldani. A hatalmas bográcsokban közben
fortyogott a paprikás krumpli és a lecsó.
– A rendezvénnyel hagyományt kívánunk teremteni, hiszen kell egy olyan
alkalom, amikor mindenki kötetlenül, jól

szórakozhat, játékokkal, sportolással és
beszélgetéssel töltheti az idejét – mondta
az új kezdeményezésről a cég ügyvezetője,
Fentős Zoltán, aki maga is tréningruhában
érkezett, és részt is vett a versenyekben. –
A napi munka forgatagában nem mindig
van időm, hogy mindenkivel szót váltsak
– magyarázta.
Mint mondta, a helyzetükből fakadóan
az itt dolgozók közül sokan egyedülállóak
vagy a szüleikkel élnek, így számukra az

A Nem Adom Fel Alapítvány heti 2 alkalommal jogsegélyszolgálatot nyújt
mindazok részére, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük vagy etnikai hovatartozásuk folytán hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes. Az
ügyfeleket kizárólag telefonos időpontegyeztetés alapján fogadja dr. Sebestyén
Kálmán az Alapítvány jogásza a 785-4355
telefonszámon. Helyszín: A Nem Adom
Fel Alapítvány irodája (Villányi út 9. fszt.
6.) Félfogadás időpontja: hétfőn 15–17, illetve csütörtökön 9–12 óra között.

egyetlen társaságot a munkahelyi közösség
jelenti. Ezért a kht.-ben a mindennapok soránigyekeznekcsaládiaslégkörtteremteni,és
ügyelnek arra, hogy kirándulásokkal, programokkal az alkalmazottak szabadidejét
is kitöltsék.
– Gyakran úgy emlegetik a Prizmát,
mint a második otthonukat, de számos
munkatársunk inkább az első helyre tenné a céget – jegyezte meg az igazgató.
T. D.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Ingyenes jogi tanácsadás indul polgári
jogi tárgyú kérdésekben a Gazdagréti
Közösségi Házban (Törökugrató
u. 9.) minden pénteken 16–18 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés telefonon: 06/23/950-165 vagy 06/30/415-1442. E-mailben:
drkulcsarkrisztina@gmail.com.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét
szeptemberben is a Déli Gyógyszertár
(1123 Budapest, Alkotás u. 1/B.) látja el.
KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK

Dömök Viktória

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

Egészségügyi Bizottságának KDNP-s elnöke további részleteket tárt fel a jelentésből, egyebek mellett azt, hogy volt olyan
eset, amikor Végh Ágnes 86 ezer forintért tankolt, és a visszamenőleg kitöltött
útiköltség-elszámoló íveken több mint
tízmillió forint benzinpénzt számoltatott
el magának a négyéves periódusra.

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Az újbudai Fidesz–KDNP képviselőinek egy csoportja azt állítja, hogy
megdöbbentő pénzügyi manőverek
kerültek napvilágra a Gyógyír Kft.
tavalyi gazdálkodásának vizsgálata
során. Az állítás szerint Végh Ágnes,
korábbi igazgató egy év alatt csaknem
százmillió forinttal rövidítette meg a
járóbeteg-ellátást végző önkormányzati céget – minderről a képviselők
kedden tartottak sajtótájékoztatót.

önkormányzati képviselő minden
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30 óra között a Bethlen
Gábor Általános Iskolában (Bartók
Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) szeptember
29-én 17 órakor tartja fogadóóráját, a
Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).

A Carmine Celebrat Kórus szoprán, alt,
tenor és basszus szólamba vár énekeseket. A próbák hétfőn és csütörtökön 18
és 20.30 óra között tartják a Szent Gellért
templom alagsori kápolnájában (Bartók
B. út 145.).

KERÜLET

ÚJBUDA 2009. SZEPTEMBER 16.
folytatás az első oldalról

Az önkormányzatnak esélyteremtő, kiegyenlítő szerepet kell vállania, és ha tud,
segítenie kell, de legalábbis lehetőségeihez
mérten enyhítenie a válság terheit. Ez jelenthet szociális támogatást éppúgy, mint
többletlehetőségek teremtését egyes területeken. Remélem, ebben a kérdésben az
ellenzék oldaláról is találunk jószándékú
szövetségeseket. Ha valamikor, akkor ma
és itt van szükség a politikai erők összefogására Újbudán, és persze az országban
is. Sok évig elfogadható volt a tiltakozás,
ellenkezés, elfogadható volt, hogy a fejlesztési célok mellé nem állt oda az ellenzék, de még a kerület lakosainak szociális
problémáinak javítását szolgáló kezdeményezések mellé sem, azonban most ez
megengedhetetlen mulasztás. Sajnos egyelőre kevés pozitív jelzést tapasztalok ilyen
irányban.

Miből vonta le ezt a következtetést?
Néhány napja a képviselő-testület arról
tárgyalt, hogy átvegyük-e üzemeltetésre
a Kopaszi-gáton épült húszhektáros közparkot attól a magánberuházótól, amely
4,5 milliárd forintot ráköltve felújíttatta,
és a főváros egyik legszebb és legnagyobb
közparkjává változtatta a területet. Reménykedtem, hogy az ellenzék nyitott
lesz, és szavazatát adja ahhoz a felhatalmazáshoz, amelynek alapján
elindulhatnak a tárgyalások az
átvétel feltételeiről. Továbbra is
bízom abban, hogy lehetséges
politikai vonalakon és választási ciklusokon átlépő érdemi
együttműködés a kerület jövőjét
illetően.
A színvonalasan kiépített infrastruktúra, a vendéglátóhelyek,
sportpályák, a kikötő, a parkoló jó
lehetőséget adnak arra, hogy
koncer tek kel,
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Hét év: több ezer új munkahely, fejlesztések

A válság nem válogat
gyermek- és sportprogramokkal, kulturális rendezvényekkel Újbuda e csodálatos új
közparkját be tudjuk kapcsolni a főváros
kulturális vérkeringésébe. A beruházó cég
– bár a közpark kiépítését kifogástalanul
oldotta meg – nem foglalkozik ezzel különösképpen, míg az önkormányzat alkalmas lenne arra, hogy életet leheljen ebbe a
szép kerületrészbe. Az előzetes számítások
szerint a terület kulturális célú hasznosításából befolyó bérleti díjai lehetővé tennék,
hogy az önkormányzatnak annyi bevétele keletkezzen a park üzemeltetéséből,
amennyibe a karbantartás, parkgondozás
kerülne.

Milyen területeken számítana még az ellenzék
véleményére, ötleteire vagy szavazataira?
Ha együtt akarunk dolgozni Újbuda gyarapodásáért, akkor arra számtalan lehetőség van. Négy olyan programot indítottunk, amelyek valamennyiünk mindennapjait, életminőségét, közérzetét javítják.
Ezek a programok a Zöld
Újbuda, az Új Rend
Újbudán, a 60 + és a
6 mínusz, vagyis a
kisiskolásoknak
szóló program.

Többnyire ismert
programok ezek,
mégis vegyük sorra
őket!
A Zöld Újbuda a
kerület környezetvédelmi programja. Meggyő-

ződésem, hogy az önkormányzatnak, a
polgármesternek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az újbudaiak
minél több eszközzel rendelkezhessenek,
ha tenni akarnak a jövőért, a környezetért. Ennek jegyében már van olyan lakótelepi ház a kerületben, ahol napelem is
táplálja az elektromos hálózatot, és épült
földhővel fűtő irodaház. Az önkormányzat igyekszik példát is mutatni: a kerületi közintézményeket is elláttuk már
napelemmel. Folytatjuk ezt a munkát.
Rendkívül sok olyan típusú döntés, lépés,
forrás van a kerület életében, amelyik abba az irányba mutat, hogy próbáljuk meg
környezettudatosabban élni mindennapjainkat. E célból környezetvédelmi tanácsnok közreműködésével létrehoztunk
egy Zöld Tanácsot civil szervezetek bevonásával. Saját közterület-felügyelőink
„zöld kommandója” folyamatosan járőrözik és figyeli az illegális szemétlerakókat a külső területeinken.

pel az egyik legkényesebb kérdés, a hajléktalanok ügye. Több társadalmi szervezettel egyeztetve egy olyan programot
alakítottunk ki, amely bizonyos közterületeinken semmilyen módon nem tolerálja majd a hajléktalanok életvitelszerű
jelenlétét – természetesen az állampolgári jogokat maradéktalanul betartva.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a közlekedésbiztonságban is további, saját intézkedéseket tegyünk, olyan felfestéseket,
olyan előjelzőket alakítunk ki, amelyek
a különösen veszélyeztetett területeken
– intézményeknél, iskoláknál, olyan kereszteződésekben, ahol az átlagosnál több
a baleset – felhívják a figyelmet a közlekedési veszélyhelyzetekre.

Ön nemrég úgy fogalmazott, hogy egy közösség
igazi arcát a gyermekekkel, idősekkel, segítségre
szorulókkal kapcsolatos tetteiben mutatja meg.
Újbuda a 60 felettieknek szóló programjával is
felhívta magára a figyelmet.
Gyerekkoromban mindig lenyűgözött,
amikor fiatalos nyugdíjasokat láttam, akik
nyugati rendszámú autóbuszokról leszállva
nézték a kerület látnivalóit. Akkoriban az
öregség és az aktív életmód nem tartozott
magától értetődően össze. Nálunk is mind
több olyan nyugdíjas lakik, aki idős korában is teljes életet szeretne élni. Újbuda 142
ezer lakosából 40 ezren nyugdíjasok, nekik
teremt új lehetőségeket a 60+, amelyet az
Európai Unió is támogat.
A koncepció lényege, hogy az időskort
nem csak szociális és egészségügyi kérdésnek tekintjük. Olyan tevékenységeket,
olyan közösségi formákat kell kínálni,
amelyek a korosztály minőségi életlehetőségeit gazdagítják. A program három, nagyon jól elhatárolható csoportra bontható.
Az első fontos elem a szabadidős, kulturális
és sportprogramszervezés. A programokat
egy-egy közösségi létesítményben szervezzük, de a kerület már kedvezményes
színházbérletet is biztosít. A második elem
egy új típusú közösségfejlesztési program,
amelyben az egymáshoz közel élő, hasonló
érdeklődési körű idősek együtt lehetnek,
segíthetik egymást, megoszthatják egymással a problémáikat. Ilyen kezdeményezésből született már nyelvtanuló csoport,
de petanque-csapat is. A harmadik, de
igen fontos elem egy kártya, amely vásárlásnál 5-10-15 százaléknyi kedvezményre
jogosítja a hatvan év feletti kártyatulajdonosokat, a programban részt vevő üzletek,
szolgáltatók jellegétől, profiljától függően.
Én mindenkit biztatok, hogy jelentkezzen
az önkéntes és díjmentes 60+ közösségbe,
és vegye igénybe ezeket a közösségi szolgáltatásokat.

Újbuda biztonságos városrész?
Nem számítunk a főváros bűnügyileg
legfertőzöttebb kerületei közé, de az emberek biztonságérzete nyilván itt sem lett
jobb ennek általános romlásával. Újbuda
a saját eszközeivel is akar ezen változtatni. Megnöveltük a közterületeket figyelő
kamerák számát, és ezt a programot folytatjuk 2009–2010-ben is. Azt tűztem ki
célul, hogy 2011-re a kerület teljes egészében le legyen fedve térfigyelő-kamerákkal. Már a fejlesztés második üteme zajlik, a célkitűzés kétharmada teljesült, még
egy ütem van hátra. Ha a rendszer kiépül,
az Újbudai Közbiztonsági Centrum gyűjt
majd be és elemez minden ilyen információt. Olyan lesz a rendszer, mint a 112-es
központ, csak itt a kerületi illetékeseket
lehet majd elérni: a közterület-felügyelőt, a kerületőrt, az újbudai hatóságok
munkatársait. Számos olyan rendbontás létezik, amely nem rendőrségi ügy,
ilyen például egy éjszakai hangoskodás, vagy az utcán sétálók zaklatása
napközben, és mégis alapvetően befolyásolja a közérzetünket, a biztonságérzetünket. Ez a centrum ezekre
lesz megoldás. Továbberősítjük a
kerületőrséget, amely gyors és hatékony munkájával rövid idő alatt
kivívta az újbudaiak elismerését.
A rendőrség, a kerületőrség
és a polgárőrség összehangoltan dolgozik Újbudán, és nagy
hangsúlyt fektet a bűncselekmények megelőzésére. Ebben a
csomagban
szere-

Programként új, egyes elemeiben azonban
már megszokott a gyermekekhez köthető kedvező intézkedések sora. Mi ebben az újdonság?

Hasonlóan fontosnak tartom a gyermekek ügyét is. Ezért célul tűztük ki, hogy
létrehozzuk a gyermekbarát önkormányzatot. Ennek jegyében olyan döntéseket
hoztunk és hozunk, amelyek kedvezményezettjei a gyerekek és a gyermeket nevelő családok. Az önkormányzat
ügyfélszolgálatain már kialakítottunk
gyermekjátszósarkot és pelenkázóhelyet,
a háromévesnél fiatalabb gyermekkel
érkezők számára megteremtjük a soron
kívüli ügyintézés lehetőségét. Újbudán
az első osztályosokon kívül idén már
a másodikosok is ingyen kapják a tankönyveket, és az ingyen könyveken túl
füzetcsomagokat is adunk az elsősöknek.
A felsőbb évfolyamokon, 5-6. osztályban KRESZ- és kismotortanfolyamokat
szervezünk ingyenesen, a 7. osztályban
egészségügyi tanfolyamot igazolással,
bizonyítvánnyal. Az érettségi előtt állók
számára pedig a kedvezményes jogosítvány lehetőségét kínáljuk. Minden oktatási-nevelési intézményünkben központi
forrásból javítjuk a higiéniás feltételeket.
Korábban említettem már a HPV-oltást,
amely ingyenes az 1996 után született
újbudai lányok számára, míg az idősebbeknél biztosítjuk az oltás kedvezményes
megvásárlását.

A kulturális városközpontról mind többet beszélnek Újbudán. A kultúrán vagy a közlekedésen van
a hangsúly?
A KVK – egyelőre így rövidítjük – Újbuda
sikertörténetének ígérkezik. A Bartók Béla úton olyan igazi közösségi teret szeretnénk kiépíteni, múzeummal, galériákkal,
kávéházakkal, amely újraformálja Újbuda
szellemi arculatát, hangulatát. A gondolat
jelentőségét és erejét mutatja, hogy valamennyi politikai párt támogatja ezt a nagyszabású projektet. A metró megépülése és
a Skála helyén ősszel átadásra kerülő szórakoztató- és bevásárlóközpont együttesen
megváltoztatják a környék közlekedési és
kereskedelmi erővonalait, vonzásait.
Ez lehetővé teszi, hogy a Bartók Béla
utat visszahódítsuk az átmenőforgalomtól,
a közlekedésében nyugodtabb, inkább a
gyalogosokra koncentráló, de szellemi értelemben pezsgőbb, gazdagabb, változatosabb és városiasabb miliő, valódi újbudai
hangulat alakuljon itt ki. Én nem szeretném, ha innen kiköltöznének a kisboltok –
ahogy ez már több budapesti főútvonalon
megtörtént –, nem szeretném, ha az utca
csak az átutazóké lenne, vissza szeretném
szerezni az újbudaiaknak.
Olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek lehetővé teszik, hogy itt jöjjön létre
Buda Andrássy útja, egy olyan sugárút,
ahol boltok, közösségi terek, éttermek
vannak, ahol pezseg az élet. Újbuda a
főváros egyik legjobb adottságú kerülete, és úgy gondolom, hogy stabil, kiszámítható politikával, nyugodt, felelős, a
város érdekében történő lokálpatrióta
együttműködéssel tovább erősítheti helyét a fővárosi kerületek között is, de ami
a legfontosabb, Újbuda lakóinak nyújt
kényelmes, egészséges, biztonságos és
szerethető életteret.
M. P.

Hosszúra nyúlt az első őszi tanácskozás

A kulturális városközpont a közös nevező a testületben

Az ülés elején a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek az augusztusban
elhunyt dr. Lipp László László atyára és
Cseh Tamásra. Ezt követően Molnár Gyula polgármester a testület nevében gratulált Jellinek János MSZP-s képviselőnek,
aki augusztus 19-én a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét kapta több
mint három évtizedes sokoldalú közművelődési tevékenységéért.
Az ellenzék két korábban hozott
döntés visszavonását kérte a testülettől.
Schneller Domonkos a sportcsarnok bérleti közbeszerzésről, Kupper András pedig
a Bajmóci és Holdvilág utca, valamint a
Budaörsi út által határolt terület szabályozási tervéről szóló döntés visszavonását
indítványozta, ám a képviselők többsége
mindkét javaslatot elvetette.
A testület elfogadta a kerület első féléves költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a következő időszakra szóló, a többletfeladatok okán született módosításokat. A beszámoló szerint
a kerület 2009. első fél évében pénzügyi
hiány nélkül gazdálkodott.

Dömök Viktória

A Bartók Béla út a kortárs zene- és képzőművészet centruma lesz, Újbuda segítséget nyújt a szorult helyzetbe került lakáshiteleseknek, felépülhet a Kelenvölgyi
Közösségi Ház – egyebek mellet ezekben
az ügyekben hozott döntést a kerületi
képviselő-testület az őszi időszak első,
„maratoni” testületi ülésén.

Különösen konstruktív vitát folytattak
a képviselők a kulturális városközpont
koncepcióról, amelynek részletes tervét
ezen az ülésen mutatta be a polgármester. A koncepció szerint a Gellért tér és a
Móricz Zsigmond körtér között a Bartók
Béla út folyosójában a kortárs képző- és
zeneművészet otthona lesz a kerület. A
tervek alapján az önkormányzati üzlethelyiségek bérleti díjából jelentős
kedvezményt kapnak azok, akik zenés

programokat szerveznek, képzőművészeti tárlatoknak adnak otthont vagy
antikváriumot működtetnek. A megvalósítás során megújulhat néhány Bartók Béla úti öreg ház homlokzata is. Az
átalakítás egyik fő attrakciója a körtéri
Gomba épület átépítése, amely után a
megújult műemlék köré új programokat
és szolgáltatásokat szerveznek. A testület egyöntetűen támogatta a koncepciót,
amely nemcsak kellemes közeget teremt

a kerület központjában, de a művészetek támogatásával egyedülálló kulturális
központot hoz létre. Ehhez kapcsolódik
az a döntés is, amelynek nyomán Újbuda
Önkormányzata pályázik az Európai
Unió Kultúra Pályázatán a kulturális
városközpont jövő évi programjainak
finanszírozására, 50 százalékos önrész,
maximum 25 millió forint bevonásával.
A benyújtás feltétele két további partner
együttműködése.
Ugyancsak egyhangú támogató döntés született a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek ügyében. Ennek értelmében
segítséget kapnak azok a családok, amelyek nem tudják fizetni a lakásvásárláshoz
felvett hitelt. Lakásukra vonatkozóan az
önkormányzat – az országgyűlés júniusban hozott döntésének megfelelően – elővásárlási joggal élhet, és az így tulajdonába kerülő ingatlant a korábbi adós bérbe
veheti. Az érintettek önkormányzathoz
benyújtott igényeiről egy újonnan alakuló
négytagú bizottság dönt majd.
A régóta húzódó Kelenvölgyi Közösségi Ház építéséről – az ellenzék pillanatnyi távolmaradása mellett – a polgármestert támogató képviselők úgy határoztak,
folytatódik az építkezés előkészítése, figyelembe véve a korábbi építészeti tervekről
végzett, nem reprezentatív közvéleménykutatás eredményét.
Hosszas vitát váltott ki a polgármesteri oldal azon terve, amely szerint
a Lágymányosi-öbölben megvalósított

impozáns park üzemeltetését az Önkormányzat átvenné a tulajdonos portugál
ingatlanfejlesztőtől. Kompromisszumként
azt a javaslatot fogadta el a testület, hogy
végezzenek részletes gazdaságossági számításokat, amelyek alapján a polgármester javaslatot tesz a hasznosítás formájára.
Az újbudai képviselő-testület jóváhagyta a Papp László Sportolói Ösztöndíj
díjazottainak listáját, valamint úgy döntött, csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához.
A késő estig tartó ülés utolsó részében november 5-ét jelölték ki a polgármester közmeghallgatására és elfogadták
azt a határozatot, amelynek értelmében a
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium 2015. szeptember 1-jétől már
nem vesz fel tanulókat a gimnázium 7. évfolyamára. Az intézményben a középfokú
oktatás kimenő rendszerben megszűnik,
és az intézményt összevonják a Keveháza
utcai Általános Iskolával.
Az ülésen ismét napirendre került a
Petőfi híd lábánál lévő szabadtéri szórakozóhelyek ügye. Lakos Imre alpolgármester
javaslatára a testület megbízta Sölch Gellért fideszes képviselőt azzal, hogy a tulajdonosokkal való tárgyalásokon a tetemes
díjhátralék rendezése ügyében képviselje
Újbuda Önkormányzatát.
B. A. – P. T.

KERÜLET
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Szélesebb sávon otthon is

A főváros ötmilliárd forint hitelt kér a
kormánytól a BKV idei működtetéséhez.
Horváth Csaba szocialista főpolgármester-helyettes tárgyalt erről a pénzügy- és
a kancelláriaminiszterrel. Korábban arról volt szó, hogy erre az évre tízmilliárd,
2010 végéig pedig összesen 30 milliárd
forintra lenne szüksége a közlekedési
cégnek. A sorozatos végkielégítési botrányok nyomán a kormány ahhoz a feltételhez kötött mindenféle támogatást,
hogy előtte a cég vezetése átláthatóvá
teszi a vállalatot. Közben újabb és újabb
végkielégítéseket és külsős tanácsadói
szerződéseket hoznak nyilvánosságra
médiumok. A BKV is összeállított egy
listát, ezt azonban adatvédelmi okokra
hivatkozva lapzártánkig nem hozták
nyilvánosságra.
Dömök Viktória

  

Az első születésnapját ünneplő T-Home mostantól a korábbinál nagyobb sávszélességű csomagokat kínál – jelentették be a cég vezetői a nyár végén. A T-Home a hazai szolgáltatók közül – az
előfizetőig kiépített optikai hálózattal – elsőként vitte be a lakásokba a technológiát, amellyel
széles körben elérhetővé teszi a korszerű megoldás előnyeit. A legújabb csomagok már 80 Mbit/
szekundum letöltési sebességet kínálnak.

10 db új számítógépet
kapott a rendőrkapitányság
A Biztonságunkért Alapítvány közreműködésével és a QWERTY Computer Kft.
vezetőjének jelentős anyagi segítségével – a
piaci árnál lényegesen olcsóbban – 10 db új
számítógépet kapott a rendőrség. Ezáltal
a kapitányságra érkezett új rendőr kollegáknak kedvezőbb munkavégzésre nyílik
lehetősége, gyorsabban tudják ellátni dokumentációs feladataikat, amivel – reményeink és szándékaink szerint – a kerület
lakóinak elégedettségét tudjuk növelni.
Köszönöm a teljes állomány nevében
a QWERTY Computer Kft. vezetőjének és a Biztonságunkért Alapítványnak
a segítséget.
Balázs Norbert rendőrkapitány

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A XI. kerületben a 1111, 1112, 1113, 1114
és 1118-as irányítószámmal jelzett területen lakó 45–65 éves nők névre szóló
meghívót kapnak, amelyen szerepel,
hogy mikor várják őket a Szent Imre
Kórházban (Tétényi út 12–16., tel.: 4648788) vizsgálatra.
Vegyen részt ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat
ingyenes. INFORMÁCIÓ: ÁNTSZ Középmagyarországi Regionális Intézete
Tel.: 465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

HIRDETMÉNYEK
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. szerint véleményezésre megküldte a Budapest, XI. ker. 4-ES METRÓ BOCSKAI ÚTI MEGÁLLÓJA MELLETT
LÉTESÜLŐ P+R MÉLYGARÁZS LÉTESÍTÉSÉNEK KÖRNYEZETI
HATÁSVIZSGÁLATÁT. A közlemény teljes szövege a KDV-KTVF
honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, archív hírek 2009. július 16.) található. A dokumentáció helyben olvasással szeptember
15-éig tekinthető meg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker. Nagydiófa
u. 10–12., hétfő, szerda 9.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek 9.00–
12.00 óráig), valamint a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján
(XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 209. szoba), ahol előzetes időpontegyeztetés esetén ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben
várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 372-4633). KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJA: 2009. szeptember 15. 14 óra 30
perc, HELYSZÍNE: Budapest XI. kerületi Önkormányzat tanácsterme (1113. Bp., Zsombolyai u. 5.) Észrevételeket a közmeghallgatás
időpontjáig a felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.
dr. Filipsz Andrea jegyző
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005.(XII.25.)Korm.rend. szerint véleményezésre megküldte
az Öböl XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató Kft. beruházó által tervezett, a Budapest, XI. kerületi LÁGYMÁNYOSI-ÖBÖL
ÉS KÖRNYÉKÉNEK ELŐZETES KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁT. Az ábrákkal
és táblázatokkal együtt megközelítőleg 90 oldalas dokumentáció
helyben olvasással augusztus 24-éig tekinthető meg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker. Nagydiófa u. 10-12., hétfő, szerda 9.00–12.00
és 12.30–16.00, péntek 9.00–12.00 óráig), valamint a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 209.
szoba), ahol előzetes időpont egyeztetés esetén ügyfélfogadási
időn kívül is, teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 37-24-633). A telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve
a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez
észrevételt lehet tenni.
Budapest, 2009. július 30.
dr. Filipsz Andrea, jegyző
KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 41521-1/2009. számú határozatában a KF:
3513-12/2002. számon kiadott határozatát Budapesti XI. kerület
Albertfalva kereskedelmi központ (Savoya Park) környezetvédelmi
engedélyét módosítja. A határozat teljes szövege a KDV-KTVF honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu) és ügyfélfogadási időben a
Zöld Pont irodáján (Bp., VII. Nagydiófa u. 11.), illetve a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Irodáján (Zsombolyai út 5. II. em. 209.) augusztus
10-ig tekinthető meg.

Ipartestületi gyűlés
A XI. kerületi Ipartestület vállalkozó tagjai,
valamint vezetése felkészülten és szeretettel várja a kerület iparosait (bármilyen
szakmában) tagjai sorába.
Különösen azokra számítunk, akiknek
fontos a közösségi élet, és akiknek még
mindig jelent valamit egy megbízható
háttér, ahová bármikor fordulhatnak tanácsért, felvilágosításért, segítségért.
A XI. kerületi Ipartestület az elmúlt több
mint 25 év alatt oly mértékben nyerte el
tagjai bizalmát, hogy folyamatosan tudta
biztosítani működését.
Minden kötelezettség nélkül javasoljuk,
hogy személyesen győződjenek meg
arról, érdemes az Ipartestület tagjának
lenni.
Minden hétfőn 8.30–18.30 óráig, a többi napokon 8.30–17.00 óráig, pénteken
8.30–12.30 óráig állnak munkatársaink a
vállalkozók és a lakosság rendelkezésére.
Címünk: Albert u. 15. Tel.: 205-9434
dr. Martinkó Károlyné,
az Ipartestület ügyvezető igazgatója

Az Állami Számvevőszék egyik jelentésében bírálja a Fővárosi Önkormányzatot a közszolgáltatások díjának megállapítása miatt. A számvevők több dolgot is
kifogásolnak: például azt, hogy az önkormányzatnak nem volt díjkoncepciója
és esetlegesen állapította meg a hatósági
árképzés elveit. Emellett olyan tételeket
is beleszámolt a fogyasztói árba, amelyek
nem tartoztak a (víz, gáz, távhő, áram)
szolgáltatáshoz: például a szolgálati gépkocsik magánhasználata után fizetett
adót és üzleti ajándékokat. Azt is bírálta
a számvevőszék, hogy a fővárosi cégeknek be kellett fizetniük a nyereségük egy
részét egy alapítványba, amelyből azokat támogatták, akik nem fizették rendesen a szolgáltatások díját. A Fővárosi
Önkormányzat bizonyos ponton vitatja
a bírálatot: a közlemény szerint például
Budapest vezetése arra törekedett, hogy
a valós költségek alapján alakítsa ki a hatósági díjakat.
  

Elkezdték a próbaüzemet a csepeli
szennyvíztisztítóban, amely Budapest
nagy részének szennyvizét fogja megszűrni 2010-től. Egy éven keresztül tart
a próba. Először a szűrőberendezéseket helyezték üzembe, majd a biológiai
tisztítást végző ülepítőket kapcsolják be
a tesztüzembe. Közben a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága pályázatot írt ki
a próbaüzem elvégzésére. A gyorsított

25 éves a Gazdagréti lakótelep!

Rendhagyó Gazdagréti Ősz és halászléfőző verseny
Gazdagréti Ősz és a Halászléfőző verseny idén egy időben lesz, hogy közösen
ünnepeljük a lakótelep negyedszázados
évfordulóját.
Az eseményeket az ÚjbudaTV és a Gazdagréti Közösségi Ház együtt szervezi.

BATON 8 órakor kezdődik a Halászléfőző

A PROGRAMOKRÓL:
SZEPTEMBER 25-ÉN, PÉNTEKEN

Vöröskereszt - egészség sátor, kézműves
sátor, bohócdoktor, meglepetés ajándékok gyermekeknek - felnőtteknek, 60+
sátor, az „Őszikék” Nyugdíjas Klub kórusának műsora.

18 órakor „Gazdagrét 25 kortárs szemmel” címmű képzőművészeti
kiállítás megnyitója a Gazdagréti
Közösségi Házban.
SZEPTEMBER 26-ÁN, SZOM-

Verseny (Gazdagréten, a Nevegy közben). Aki szereti a halászlevet, de nem
indul bográccsal, az az előző évekhez
hasonlóan, kedvezményes áron vásárolhat is egy-egy tállal.

További információk és a jelentkezési
lap letölthető a www.ujbuda.hu oldalról.
Gazdagréti Közösségi Ház
telefon: 246-5253
ÚjbudaTV, telefon: 246-6259;
mobil: 06-30-619-3323
Ünnepeljünk, főzzünk együtt a 25 éves
Gazdagréti lakótelepen!!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„ZÖLD SZIGET” KÖRNYEZETÉPÍTŐ
LAKOSSÁGI ÉS CIVIL PÁLYÁZAT
A kiíró: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
A PÁLYÁZAT FŐVÉDNÖKE: Fodor Vince környezetvédelemért felelős
alpolgármester. A TÁMOGATÁS CÉLJA: a lakossági közösségek és a

civil szervezetek környezetépítő tevékenységének elősegítése,
támogatása, Újbuda közterületeinek szépítése, a tömbházak, a
kertes házak és intézmények közterületein zöld szigetek kiépítése,
ápolása (előkertek, jól elhatárolható parkrészek, parkoló elválasztó
zöldsávok). TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás.
KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE: Újbuda közigazgatási területén működő
társasházak, lakószövetkezetek, lakóközösségek, civil szervezetek. A
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: a sikeres pályázók számára az Önkormányzat támogatást nyújt a környezetépítés céljából zöld szigetek
kialakítására. A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS: formája:
vissza nem térítendő támogatás, mértéke: a beruházás legfeljebb
100%-a. PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG: megvalósítási helyszínenként maximum 50 000 Ft. TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSE SORÁN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS: a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
FELADATOK: az önkormányzat pályázatot ír ki, amely keretén belül a
nyertes civil szervezetek, társasházak és lakásszövetkezetek 50 000
Ft költségtérítést kapnak. A támogatás felhasználható növények,
kertészeti eszközök vásárlására, kertészeti szolgáltatás megrendelésére. A pályázók vállalják a megvalósítást követően az épített
zöld terület fenntartását, az évszaknak megfelelő gondozását. A
pályázónak egy projektjavaslatot, valamint a kitöltött adatlapot
két példányban szükséges benyújtani. Az adatlap az www.ujbuda.
hu oldalán letölthető, illetve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzat 1113 Bocskai út 39–41. címen található. A pályaműveket két példányban az alábbi címre kérjük postán, vagy személyesen benyújtani: XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Fodor Vince

alpolgármester titkársága. A borítékon kérjük, feltüntetni szíveskedjen: „Zöld sziget” környezetépítő lakossági és civil pályázat. Nem
nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási
vagy csődeljárás indult, vagy a kerületi Környezetvédelmi Alapból
vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban
részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette. A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható.
Az Önkormányzat a pályázat nyerteseinek a támogatási összeget a
támogatási cél megvalósulására utalvány alapján juttatja el. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE: A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó adatait; a támogatandó tevékenység
részletes leírását és költségvetését; a pályázati összeget; az esetleges önrész összegét. A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL: a kitöltött
adatlapot; a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapját; a
támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés, egyesület vagy társadalmi
szervezet esetében bírósági nyilvántartásba vétel igazolása stb.). A
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA: szeptember 24. EREDMÉNYHIRDETÉS: 2009.
szeptember 30. A pályázaton elnyert összegből a Zöld sziget kialakításának határideje 2009. október 20. Amennyiben a határidőn belül
nem valósul meg a projekt, a nyertes pályázó köteles 8 (nyolc) napon
belül a támogatás összegét a támogató számlájára visszautalni. A
megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről
a pályázó a támogatót haladéktalanul írásban értesíti. A benyújtást
követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Kápolnai Andrea 381-1316, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
Budapest, 2009. augusztus 5.
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FŐVÁROSI HÍRCSOKOR
eljárásban kiírt, nem nyilvános pályázaton egy cég indult. 450 millió forintért
végzi el a munkát. Az egész építkezést
összefogó cég szeptember 19-én, szombaton egész nap programokkal várja az
érdeklődőket a Kopaszi-gáton, az élő
Duna-parádén.
  

Szeptember 1-jén érvénybe lépett a terézvárosi csendrendelet, amely ellen azóta is tiltakoznak a kerület vendéglátói
és a szórakozni akarók. Közben az önkormányzat és az ellenzők egyeztetni is
próbálnak, nem sok sikerrel. A rendeletet ugyan felül fogják vizsgálni, de addig
nem függesztik föl. A hónap elején nem
mindegyik vendéglátóhely tartotta be
az új szabályokat – némelyik arra hivatkozott, hogy így tiltakozik. Az önkormányzat egyelőre egy szórakozóhelyet
sem zárt be, csak jegyzőkönyvet vett föl
a szabálysértésről.

tember elején rakták le és az épület a
tervek szerint decemberre elkészül.
A fővárosban öt éve nem épült mentőállomás, jelenleg 13 helyszínről
indulhatnak autók, ha szükséges. A
II. kerületi Önkormányzat ingyen
adta a területet és 100 millió forinttal hozzájárul a költségekhez. A
Pesthidegkúton élőkhöz eddig a BAHcsomópontról indult a mentő, az út a
Moszkva tér és a Hűvösvölgyi út forgalma miatt sokszor nehézkes volt.
Decembertől már percek alatt érkezik
a segítség.
  

Új takarítógépek tisztítják az utakat a
budai Várban. A kerületi önkormányzat
két modern járművet vet 12 millió forintért: nagy teljesítményűek, de keveset
fogyasztanak. Egy gép 8–10 ezer négyzetmétert tud megtisztítani naponta. A
gép vizet spriccel a tisztító keféhez, hogy
ne poroljon. Az I. kerületben már három
járda- és egy kutyaürülék-takarító tisztítja a járdákat.

  

  

Előbb egy csepeli, majd egy csillaghegyi
iskolában fertőződtek meg sokan az új típusú influenzával. Csepelen 140 diák és
tanár lázasodott be, Csillaghegyen lapzártánkig 12-en. Mivel a tapasztalatok
szerint sok fiatal kapja el az influenzát,
az iskolákban külön figyelnek a tisztaságra és a rendszeres fertőtlenítésre. Az
ÁNTSZ ugyanakkor arra kéri a szülőket, hogy lázas gyereket ne engedjenek
iskolába.

Újabb hulladékudvart adtak át Budapesten, most a XVIII. kerületben. A
fővárosban ez a tizenötödik hulladékudvar, egyben a legkorszerűbb és a legnagyobb. A lakosság itt díjmentesen
adhatja le a szelektíven gyűjtött szemetet
(papír, műanyag, üveg, fémdoboz) és a
veszélyes hulladékot (elektronikai eszközök, fénycsövek, elemek, fáradt olaj,
akkumulátorok). Októbertől építési törmeléket és lombhulladékot is átvesznek
– közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó. Újbudán a Bánk Bán utcában van
hulladékudvar.

  

November 22-én választanak új polgármestert Józsefvárosban, miután a
VIII. kerület eddigi vezetője, Csécsei
Béla lemondott. A politikus betegségére
hivatkozva kérte felmentését. Csécsei
Bélát először 1993-ban választották meg
polgármesternek, a mostani az ötödik
ciklusa volt. Az SZDSZ színeiben politizált egészen az idén júliusig, amikor
kilépett a pártból. Azóta függetlenként
dolgozott.
  

Mentőállomást
építenek
Pesthidegkúton: az alapkövet szep-

  

Nem kezd újabb fejlesztésekbe a lágymányosi Infopark német beruházója – ezt
a cég ügyvezetője mondta egy sajtótájékoztatón. Az utolsó, E-épületet 2008
januárjában kezdték építeni, a munka
rövidesen befejeződik. Itt bérelt irodákat
az állam az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek. Közben vita van a
német beruházó és egy magyar vállalkozás között az Infopark építkezéseit végző
kft. tulajdonjogáról. Az ügyben a rendőrség is vizsgálódik.

Nyerje vissza eredeti formáját!

Csodaszarvas csobogó
a Gomba közepén
A Móricz Zsigmond körtér Budapest, azon belül pedig Újbuda
Szentimreváros városrészének egyik
legismertebb, legforgalmasabb és leginkább központi tere. A tömegközlekedési csomópont a fiatalok egyik kedvelt találkozóhelye. Sajnálatos módon
a tér közepén található Gomba épület
évtizedek óta rettenetes állapotban
van. Ezen a helyzeten változtathat a
napokban lezárult ötletpályázat.

szolgálatába. A BKV roppant igénytelenséggel még évtizedekkel ezelőtt beszereltetett a díszkútba egy, a villamosok
felsővezetékének áramellátását szolgáló
hatalmas tartóoszlopot. A kút – amelyet
hagytak teljesen tönkremenni – a tartóoszlop miatt abszolút elveszítette eredeti
jellegét. A tartóoszlop már semmilyen
funkciót nem lát el, ezért nyugodtan ki
lehetne szedni belőle, és így nincs akadálya a kút restaurálásának, és akár még
eredeti funkciójának megfelelően víz is
folyhatna belőle.

Az 1942-ben átadott, akkor még korszerűnek számító csomópont forgalomtechnikai szerepe mára
megszűnt: a villamosok sínpályája megváltozott, nem fordulnak
meg körülötte. Előbbutóbb azonban itt készül el a négyes metró
egyik megállója.
Megítélésem szerint a további működésről történő döntéskor nem csupán a
műemléképület felújítására és helyiségeinek
üzleti célú hasznosítására kell összpontosítani. Ezek is fontos
szempontok, ugyanakkor hiba lenne elfeledkezni arról, hogy
a Gomba közepén
van egy kevesek által A díszkút ma: méltatlanul szomorú állapotban
ismert, használaton
kívüli díszkút, amelyet most végre vissza Szomorú gyakorlat, hogy egy-egy felújítás
lehetne adni Szentimreváros polgárai- nincs tekintettel az adott helyszín történak. A klasszikus stílusú Csorgót (csobo- nelmi adottságaira, műemlékeire. Úgy
gót) Szomor László készítette mészkőből gondolom, hogy az oszlop eltávolítása és
és vasból 1930-ban. A rajta található kő a kút rendbetétele után a Gomba közepén
domborművek a Csodaszarvas legenda („szívében”) a Csodaszarvas legendáját
jeleneteit ábrázolják.
felelevenítő díszkút megadná a méltó tiszFontosnak tartom, hogy a körté- teletet a magyar ősöknek, és akár meghari Gomba közepén található díszkút tározhatná a felújítás tematikáját is.
nyerje vissza eredeti pompáját, eredeti
dr. Rétvári Bence
funkcióját, és álljon a szentimrevárosiak
országgyűlési képviselő
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Beszélgetés Lakos Imrével, a főváros Városüzemeltetési Bizottságának elnökével

Az első bérlet az első kártyatulajdonosé

Nem években,
feladatokban gondolkodunk
A főváros Városüzemeltetési Bizottságának elnökeként mostanában több ízben nyilatkozott,
nyilván főként a BKV-ügy kapcsán merült fel a
szakbizottság szerepe. Mennyire jelentős ez?
Bármelyik bizottság munkáját az határozza meg, hogy a testület, amely azt létrehozta, milyen hatáskörrel ruházza fel. A
Városüzemeltetési Bizottság elsősorban
szakmai kérdések megvitatására hivatott.
A fővárosi cégek éves beszámolóinak jóváhagyását a Gazdasági Bizottsággal együtt
végezzük el, amely bizottság egyébként
gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

rendszer működését újra kellene gondolni. Itt gyakorlatilag az ország legnagyobb
cégeiről beszélünk. Csak a BKV-nál 12
ezer ember dolgozik. Óriási a felelősség a
főváros cégeinek esetében ezermilliárdos
nagyságrendről beszélünk. Mivel több
tízezer család munkaadóiról és a főváros

a szakbizottságokban egyenlő arányban
vannak a polgármesteri és az ellenzéki
oldal képviselői, sokszor előfordul, hogy
megakad a munka. Az ellenzék olykor
bojkottál bizonyos ügyeket, máskor távol
marad a szavazásról.

Az utóbbi időben néhány ügyben az ellenzék a
hosszú távra szóló döntéseket akarta megakadályozni arra hivatkozva, hogy a ciklus vége felé
már nem illő tetemes pénzügyi kötelezettséget
vállalni…
Nincs olyan, hogy rövid távú vagy hoszszú távú döntés. Jó vagy rossz döntés van,
mi pedig nem akarunk rosszul dönteni.
Ráadásul egy-másfél évvel a választások
előtt eredményt hirdetni olyan, mintha
egy focimeccs szünetében megjelenne a
kijelzőn a végeredmény. Az élet nem állhat meg, míg várjuk az új polgármestert.
Az embereket a legkevésbé sem érdekli
az, hogy hívják a kerületi képviselőket,
a városvezetőket. Aki Újbudán lakik,
azt az érdekli, működik-e a kerület, jól
mennek-e a dolgaink. Erre pedig most
egyértelmű a válasz, szemmel láthatóak
az eredményeink. Csak néhány bizonyíték erre: 200 milliós beruházással zökkenőmentesen építettük meg az Alsóhegy
utca új szakaszát. Épülnek az iskolák
sportudvarai, országosan is egyedülálló a
60+ program. Segítséget nyújtunk a bajba jutott lakáshiteleseknek, élen járunk
a környezetvédelemben, példaértékű a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
Több olyan ügy is van, amelyet Budapesten, sőt, országszerte is mi valósítottunk
meg először. Mi nem egy évben, nem
választási ciklusokban, hanem feladatokban gondolkodunk. Demagógiának
és blöffnek tartom az ellenzéknek ezt a
hozzáállását. Ez a magatartás egyetlen
település fejlődését sem szolgálja, maximum a politikusok pillanatnyi politikai
hasznáról beszélhetünk.

Úgy tűnik, az ön bizottsága gyakorlatilag nem
játszik meghatározó szerepet a főváros cégeinek
működésében…
Inkább azt mondanám, a feladat nem
túl látványos a kívülállók számára. Ezzel
együtt számos szakmai kérdésre itt születik meg a válasz, mielőtt a Közgyűlés
tárgyalna ezekről. Csak néhány nagyon
egyszerű példa: a mi szakvéleményünk
alapján döntenek a fővárosi képviselők a
szelektív hulladékgyűjtés részleteiről, a
paraméterkönyv módosításairól, csatornázási ügyekről, útberuházásokról, közlekedési fejlesztésekről stb.

A BKV szinte napról napra új részleteket produkál
a közelmúlt pénzügyi szabálytalanságaival kapcsolatban. Nem lenne szerencsés a többi fővárosi
céget is behatóan megvizsgálni?
Úgy gondolom, helyes volna alaposan átnézni a cégeket. El kell rendelni a vizsgálatokat, hangsúlyt helyezve a premizálási,
javadalmazási és szerződéskötési gyakorlatra. A BKV ügye olyan figyelmeztető
jel, amely után intézkedni kell. A felszínre
került szabálytalanságok összessége hasonlít annak a bizonyos orvosi lónak az
esetére, amelyen minden betegség tanulmányozható. Meg kell mondanom, hogy
az önkormányzat tulajdonosi szerepének
gyakorlása körül sok a probléma. A cégtulajdonlás módját, döntéshozatali rendjét, a

Lakos Imre

működéséről van szó, hatalmas a politikai
döntéshozók felelőssége.

Újbuda alpolgármestereként egy kisebb léptékű,
de hasonló jellegű önkormányzati cégcsoport
működtetésére is rálát. Itt, helyben mennyire érződik ugyanez a problémakör?
A nagyságrendek különböznek a fővárosi
léptéktől, azonban a felállás hasonló. Itt
sem engedhető meg, hogy a testületen belüli politikai nézetkülönbségek odavezessenek, hogy nem működnek intézményeink, nem születhetnek fontos döntések,
vagy például, hogy elhanyagoljuk a játszótereket, közterületeket. Most, amikor

GYALOGLÓ KLUB

60 + KONDITORNA

Bikás Park ( Tétényi úti
bejárat) NYITVA TARTÁS
SZEPTEMBERBEN: kedd,
csütörtök 16.00–19.00;
szombat,vasárnap: 15.00–
19.00; OKTÓBER 1–15-ÉIG:
kedd, csütörtök 15.00–18.00;
szombat,vasárnap: 14.00–
18.00

IV. számú Idősek Klubja
(Kisújszállás u. 10.) Tel: 2045884 SZEPTEMBER 14.-ÉTŐL
HÉTFŐNKÉNT: 15.30
–16.30; VII. számú Idősek
Klubja (Bocskai út 43–45.)
Tel: 386-8713 SZEPTEMBER

Egyesített Szociális Intézmények (203 -1469) SZEPT
14- ÉTŐL HÉTFŐNKÉNT: 14.00–
15.00 óra Albertfalvi Közösségi
Ház (204-6788) SZEPT. 15-ÉTŐL
KEDDENKÉNT: 14.00–15.00 óra
TIT Stúdió (372-3482) SZEPT

16.-ÁTÓL SZERDÁNKÉNT:

14.00–15.00 óra

Sz. A.

Az Újbuda 60+ Színházjáró
Program bérletei
(tervezett előadások)
1. Bérlet:
Imádok férjhez menni (Játékszín)
Vörös és fekete (Vígszínház)
Bunbury (Radnóti Színház)
Tisztelt Ház (Karinthy Színház)
2. Bérlet:
A kaktusz Virága (Játékszín)
Sylvia (Vígszínház)
Solness építőmester (Radnóti Színház)
Menyasszonytánc (Operett Színház)
3. Bérlet:
Bubus (Játékszín)
Tündérlaki Lányok (Vígszínház)
Radnóti-napló (Radnóti Színház)
Tanner John (Karinthy Színház)
4. Bérlet:
Édes bosszú (Játékszín)
Figaró házassága (Vígszínház)
A Csárdáskirálynő (Operett Színház)
5. Bérlet:
Őrült nők ketrece (Játékszín)
Egy csók és más semmi (Vígszínház)
A kertész kutyája (Vígszínház)
A napsugár fiúk (Karinthy Színház)

Idősek Hete
Újbudán
Szeptember 28.
és október 4.
között rendezi
meg Újbuda
Önkormányzata
az Idősek Hete
programsorozatot. A rendezvények között az Idősek
Akadémiája előadása és a nyári Szenior Művészeti Alkotótábor kiállítása is
szerepel. Szakmai konferencián mutatják be a 60+ korosztály képviselőinek
megkérdezésével készült felmérés
eredményeit. A programokat az új,
60+ Klub- és Programközpontban
rendezik meg.

17-ÉTŐL CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT:

14.00–15.00 óra

Dömök Viktória

Partnertalálkozó a Dél-budai
Vöröskeresztnél

Immár 14 esztendeje annak, hogy a Magyar Vöröskereszt XI. kerületi szervezete és a Német
Vöröskereszt Emmendingeni Járási Szervezete megállapodtak az együttműködésről. Most új
korszak kezdődött a partnerkapcsolatban, hiszen a nemrégiben nyugdíjba vonult német járási
vezető helyére új igazgató került. Ő a közelmúltban látogatott el Újbudára, hogy bemutatkozzon, és egyúttal megismerje a szervezet működését is.

A három hete indult 60+ Színházjáró
Program pénztárnyitása óta már 400
bérlet talált gazdára. Az elsőt az a házaspár vásárolta meg, amely a sorszámozott 60+ kedvezménykártyákat is
elsőként igényelte.
– A nyugdíjasnak több ideje, viszont
kevesebb pénze van, mint korában, ezért
amikor megtudtam az Újbuda újságból
a 60+ program indulását, arra gondoltam, hogy mindenképpen kipróbáljuk.
A kedvezményes színházbérlettel három darabot fogunk megnézni: a Csárdáskirálynőt, amit még Honthy Hannával is volt szerencsém látni, a Figaró
házasságát, valamint az Édes bosszú
című komédiát. Utóbbi teljesen új lesz
számomra – mesélte Szamosi Istvánné
Fodor Gyöngyi. – Meglepett, hogy mi
voltunk a leggyorsabbak, akárcsak
most, amikor a Színházjáró Program első bérletét is mi választottuk ki. Kezdetben még nem nagyon tudtam, mire is
lesz jó a kártya, de remélem, folyamatosan bővül az elérhető árú szolgáltatások,
kulturális események, sporttal és egészséggel kapcsolatos lehetőségek köre –
tette hozzá.
Szerinte nagyon jó tapasztalat volt a
Gyógyír Kht. kezdeményezése, a maszszázs, időnként pedig az egyik, a programba bekapcsolódott péknél vásárol.
Mint mondta, körül kell járni a lehetőségeket, mert sajnos néhány helyen,
ahol szívesen venne egy-két dolgot, hiába a kedvezmény, az ár még mindig
igen magas.

Aki szeretne színházi bérletet, de még
nincs kedvezménykártyája, a Zsombolyi utca 4. szám alatt igényelheti, ahol
a színházjáróról is minden információ
fellelhető, és a bérleteket is itt rendelhetik meg az érdeklődők. Az igényeket a
bérletekre a 60+ programban közreműködő önkéntesnél lehet leadni. A bérleteket a Játékszín, a Karinthy Színház,
az Operett Színház, a Radnóti Színház,
valamint a Vígszínház repertoárjából
válogatták, a bérletárak egységesen ötezer forintba kerülnek.

60+ programok

(nordic walking) alkalmával a felsőtest is
aktívan mozog, ezért ez a sport nagyban
segíti a beszűkült ízületek újra aktiválását,
erősítését. A 12 alkalmas bérlet ára 1200
forint. A kondi torna 10 órás kurzusokban
indul, három helyszínen. Az itt elsajátított
gyakorlatok segítik a mozgékonyságot,
erőnlétet, testtartást, valamint az egyensúlyozó képességet. A 10 alkalmas bérlet
ára kedvezménykártyával: 1000 Ft.

MINIGOLF

Öt színház előadásaiból válogatták a
60+ színházi repertoárját. A Színházjáró Program bérleteit
bárki kérheti, akinek
van 60+ kedvezménykártyája.

Bárczy Andrea

60+ minigolf, gyalogló klub és konditorna
Október 15-éig várja a minigolf-kedvelőket a Bikás Park. A pálya heti négy alkalommal látogatható.
Új programként, szakképzett oktató
vezetésével indul a 60+ Gyalogló Klub és
a 60+ Konditorna. Mindkét programra
jelentős kedvezménnyel lehet jelentkezni
a kedvezménykártyákkal. A gyalogló
klub két kurzusban indul, maximum 15
fő részvételével. A kifejezetten kímélő,
kis intenzitással is elkezdhető botos séta

Elindult a 60+ Színházjáró

Ünnepi eseményekkel és számos programmal nyitja meg kapuit a 60+ Klub- és
Programközpont, amely a Zsombolyai
u. 6. számú épületében kapott helyet. Az
október 1-jei idősek világnapjához kapcsolódó egész hetes eseménysorozat egyik
első programja az Idősek Akadémiájának
előadása lesz, amelynek témája a bűnmegelőzés. A nyári Szenior Művészeti
Alkotó Táborban készült munkákból
kiállítás nyílik, kiosztják a Gazdagréti
Közösségi Ház által szervezett vers- és
prózapályázat díjait.
A Nyitott Klubnapon különböző kerületi civil szervezetek mutatkoznak be,
elsősorban a 60 év felettieknek kínálnak
programokat, szabadidős lehetőségeket.
A hétvégén az egész rendezvénysorozatot
kétnapos kerületi sakkverseny zárja. A
nyilvános ismeretterjesztő és kulturális
programok mellett szintén az Idősek Hetének rendezvénye az a szakmai konferencia, amelyen a TÁRKI és a Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei mutatják be
annak a reprezentatív kutatásnak az eredményeit, amelyet ezerkétszáz, 60 év feletti
újbudait megkérdezésével készítettek.
A részletes programot az ujbuda.
hu honlapon, a kerületi hirdetőtáblákon, az önkormányzati recepciókon és
a programközpontban ismerhetik meg
az érdeklődők.
Sz.A.

Egészségnap ingyenes
vizsgálatokkal Kelenföldön
Tájékoztató előadások, fórumok
az influenzákról,
a járványról, a
védekezésről, a
megelőzésről és
a kezelésről 13
órától. A meghívott előadók az ÁNTSZ
Budapest XI-XXII. Kerület Kistérségi
Intézetének munkatársai.

Mi legyen a házi patikában?
Az érdeklődők „házi gyógyszertárát”
átvizsgálják és tanácsot adnak a Marianna Patika gyógyszerészei. Tanácsadás
a vénynélkül kapható és a homeopátiás
gyógyszerekről.

Helyszíni szűrővizsgálatok










Vércu kor- és vérzsírszintek
(összkoleszterin és triglicerid) meghatározása.
Vérnyomásmérés. Az érszűkület
fokának vizsgálata Doppler-index
-méréssel és arteriográfos meghatározással.
Prosztatarákszűrés (PSA-teszttel, gyanú esetén soronkívüli vizsgálat lehetősége a Gyógyír urológiáján).
Légzésfunkciós vizsgálat a helyszínen (van-e idült légúti megbetegedése?).
Le kell szokni? A dohányosok „egy
fújás” után megtudhatják, hogy

mennyi szén-monoxid van a vérükben.
(A vizsgálatokat kerületünk háziorvosai, a Gyógyír tüdőgondozó és urológia
osztály, a 77 Elektronika Kft. és a Főnix
Med Zrt. munkatársai végzik).

Bemutatók
Elsősegély háztartási baleseteknél a Főnix Med Zrt. bemutatásában. Egészségesen táplálkozó kerületi képviselők.
A szűrővizsgálatok és bemutatók folyamatosan, az érkezés sorrendjében történnek.
A park ünnepélyes átadása 12 órakor
lesz.
Szeretettel várjuk a Lágymányosiakat,
Újbuda valamennyi érdeklődőjét.
HELYSZÍN: Erőmű u. 6–8.
FŐVÉDNÖK: Molnár Gyula polgármester
SZERVEZŐK: dr. Szklenárik György főor-

vos és Farkasné dr. Kéri Katalin önkormányzati képviselő, Lágymányosiak
Egyesülete
Támogatók: Újbuda Önkormányzata,
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat XI-XXII. Kerületi Intézete, 77
Elektronika Kft., Újbudai Pedagógiai
Intézet, Boehringer Ingelheim RCV, Főnix Med Zrt., HARTMANN-RICOH
Hungária Kft., Marianna Patika, a helyi Vöröskereszt Szervezete, háziorvosi
rendelők.
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Mindenkinek védekeznie kell

Támad a H1N1 vírus

Felnőttek és gyerekek teendői
Mint minden betegség esetében, az új típusú influenza elleni védekezéskor is meg
kell különböztetni a felnőtteket és a gyerekeket. A kerület egészségügyi szakmai
vezetői ezért külön ajánlást fogalmaztak
meg a két korosztály számára.

Ajánlás felnőtteknek a H1N1
vírus okozta járványos influenza
veszélyének csökkentésére
A H1N1 (korábbi nevén sertésinfluenza)
egy új influenzavírus, amely emberről emberre is terjedhet, így járványos
megbetegedéseket okozhat. Tünetei a
szezonális influenzáéhoz hasonlók: láz,
köhögés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, hidegrázás és fáradtság. Hasmenés és
hányás is előfordulhat. A fertőzés veszélyének csökkentése érdekében gyakran
mosson kezet meleg vízzel és szappannal!
Lehetőség szerint kerülni kell a közösségi
helyeket, illetve rendezvényeket. Köhögés,
tüsszentés esetén papír zsebkendőt használjon, szerezzen be orr-száj maszkot, és
ha szükséges azt is használja!
Mindezek mellett védőoltással is
megelőzhetjük a fertőzést. Ha a betegség
tüneteit észleli, telefonon értesítse háziorvosát, maradjon otthon és ilyen módon
beszéljék meg a teendőket! Szükséges a
megfelelő lázcsillapítás (hűtőfürdővel,
gyógyszeresen), bő folyadékbevitel, ágynyugalom és C-vitamin adása mellett a
betegek maguktól gyógyulnak, általában
egy hét alatt. Állapotrosszabbodás esetén
mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges,
lehetőség szerint a beteg otthonában.

Mi a teendő gyermekkorú beteg
esetében?
A gyermekkori fertőzések zöme hirtelen
kezdődő, lázzal járó megbetegedés, ellentétben a felnőttkori megbetegedésekkel.
Abban az esetben, ha a gyermek környezetében sok, magas lázzal járó megbetegedés fordult elő, szóba jöhet a H1N1 típusú
influenza, egyéb légúti megbetegedéseket
okozó vírusok mellett. Ha felmerül a fertőzés gyanúja, érdemes mindenkit értesíteni, aki a gyermekkel a megelőző 3–4 napon érintkezett: ők már mind fertőzöttek

lehetnek, és elképzelhető, hogy – az általában 1–4 napos lappangási periódus elteltével – betegek lesznek. Nekik is helyes fokozottan ügyelni a higiénés rendszabályok
betartására, hogy minél kevesebb embert
fertőzzenek meg.
Tudni kell, hogy a
szövődménymentes
esetekben, megfelelő lázcsillapítás
(figyelem: 18 éven
aluliaknak szalicilát
készítményt adni
tilos!) és a felnőttekhez hasonlóan
bő folyadékbevitel,
ágynyugalom és Cvitamin adása mellett a gyerekek általában egy hét alatt
maguktól gyógyulnak. 3 éven aluliaknál mindenképpen
szükséges az orvosi
vizsgálat, lehetőség
szerint a beteg gyermek otthonában, 3
éven felüliek megbetegedése esetén a
háziorvost telefonon
kell tájékoztatni a
tünetekről. A beteg
gyermeket otthonában kell ápolni.
Közösségbe beteg gyermek nem
mehet. Lehetőség
szerint a beteget tömegközlekedési eszközön ne szállítsuk,
minden közösségi
helyet, illetve rendezvényt kerülni
kell.
A lázas, beteg
gyermeket rendelőbe
ne vigyünk be, mert
a váróban várakozókat továbbfertőzheti. Ilyen esetben
telefonon vegyék fel
a kapcsolatot az orvosukkal!
Ha a beteg szövődménymentesen
gyógyul, nincs kínzó köhögése, jó az általános állapota, akkor a tünetek kezdetétől
számított 6–7 nap elteltével jelenjen meg a
rendelőben kontrollvizsgálatra és igazolásért. Állapotrosszabbodás esetén mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges. Ha a
beteg gyermeket ellátó személy táppénzre
menne, akkor ezt az első otthon töltött napon jelezni kell a háziorvosnak.
A beteggel való érintkezés után minden esetben meleg vizes, szappanos kézmosás szükséges. Ha módjában áll, alkoholos kéz-fertőtlenítőszert is szerezzen be
(ilyen a Clarasept folyadék vagy kéztörlőkendő). A gyógyszerésszel beszélje meg,
hogy csak vírusokra hatásos fertőtlenítőszert kíván vásárolni!
A beteggel érintkezett textíliákat, tárgyakat (ágynemű, ruhanemű, törölköző,

Újbuda felkészül a járványra

A kerületi szakmai munkacsoport augusztusi első ülésén még úgy döntött, a
lakosság tájékoztatásával megvárja a szaktárca, valamint az ÁNTSZ kampányát. A
szakemberek arra számítottak, hogy az
Európai Unió tagállamaihoz, különösen
Angliához hasonlóan, államilag születik
útmutatás arra, mit kell tenniük a közoktatási, nevelési intézményeknek és az egészségügyi szolgálatoknak. Kupper András,
a Parlament Egészségügyi Bizottságának
tagja azonban úgy látja, hogy szemben a

az esetre, ha járványos influenza, illetve
új típusú influenzavírus megjelenésével kell számolni világviszonylatban és
hazánkban. A tervezetet – a járványos
megbetegedésért felelős kórokozó meghatározását követően – időszakosan
módosítani kell.
A jelenlegi módosítást idén augusztusban egy új
típusú influenza A
vírus megjelenése
tette szükségessé,
amely világjárványt
(pandémiát) okozhat.
A használt
Az új típusú infzsebkendőket
luenza A v ír us
minden esetben
azonnal dobja ki
(H1N1v) biológiai
szerkezetében jelenleg kétfajta sertés-influenzavírus,
egyfajta madárinfluenza és egyfajta humán (emberi) vírusInfluenzára utaló
tünetek esetén
részecskét találtak.
azonnal forduljon
E vírus szerkezete
orvoshoz!
eltér a korábbiakban
ismert és védőoltással megelőzhető
szezonálisan, a téli
időszakokban megInfluenzára utaló tünejelenő influenza A
tek esetén maradjon
vírus szerkezetétől.
otthon, ne menjen
be a munkahelyre,
Mind a WHO
iskolába és kerülje a
(Egészségügyi Viforgalmas helyeket
lágszervezet), mind
az USA járványüg y i sz er vez ete
(CDC), mind az EU
(2009/363/EK renMosatlan kézzel
delet), mind az unió
ne érintse meg a
járványügyi szerveszáját, orrát vagy
szemét.
zete (ECDC) összehangolt ajánlásokat
fogalmazott meg a
világjárványt okozó
influenza A H1N1v
vírushoz kapcsolódó
teendőkről.
A járványhelyzetre való felkészülésben, az ellene való védekezésben, és a lezajlását követő
időszakban feladatok hárulnak az államra, a kisebb-nagyobb közösségekre,
szervezetekre, munkahelyekre, családokra és minden egyes, az országban
élő egyénre.
Az intézményvezető és munkatársai
– akár szociális, akár nevelési-oktatási
szakterületen dolgoznak – tevékenységük
során a 0–18 éves és e feletti életkorúakkal
foglalkoznak általában napi 8 órában. Járványügyi szempontból – az eddigi adatok
alapján – veszélyeztetettek a gyermekek,
fiatal felnőttek és mindazok, akiknek
egyéb alapbetegségük is van.
Ennek tükrében fontos ismerni a
WHO (Egészségügyi Világszervezet) által
meghatározott influenza A H1N1 tüneteit
(akár önmagukon, akár munkakörnyezetükben, akár családtagjaikon észlelik).

Hogyan védje meg magát és környezetét

Pandémiás munkacsoport alakult

Kerületi egészségügyi szakemberek
bevonásával elkezdődött Újbudán az
esetleges influenzajárvány elleni védekezés. A Polgármesteri Hivatal felkérte
a háziorvosok, az ÁNTSZ, a sürgősségi
ügyelet, a járóbeteg-szakrendelő és a
Szent Imre Kórház szakvezetőit, tegyenek javaslatokat a felkészülésre és a
betegség elleni oltások lebonyolítására.
A munkacsoport munkájában Kupper
András fideszes kerületi és országgyűlési képviselő a Parlament Egészségügyi Bizottsága tagjaként vesz részt.

gyerekjátékok) mossa ki és cserélje gyakrabban. A lakásban az ajtók kilincseit, vízcsapokat, a beteg által használt edényeket
szükség esetén naponta többször tisztítószerrel törölje át!

miniszter ígéretével, az intézményeket nem készítették
fel, a kampány későn indult, és a védekezéshez szükséges eszközöket
sem biztosították
az intézmények
számára. Ezért
szorgalmazta azt,
Kupper András
hogy a kerület saját
intézkedési tervvel próbálja meg lassítani
a betegség terjedését. A munkacsoportban
konszenzus alakult ki abban, hogy kapjanak védőoltást a gyerekek és a közoktatásban részt vevő közalkalmazottak. Emellett az önkormányzatok azon dolgozóit is
a beoltandók közé sorolták, akik nap mint
nap találkoznak a hivatal ügyfeleivel.
Kupper András szerint helyes döntés
volt az, hogy mivel a kormány úgy határozott, az eddigi szórólapokon felül már nem
küld többet a lakosság számára és az intézményekbe, a kerületi médián keresztül
Újbuda megkezdi az itt élők tájékoztatását.

Tüsszentéskor
és köhögéskor
mindig tegyen
zsebkendőt az
orra és szája elé

Rendszeresen
mosson kezet
szappannal és
meleg vízzel

Ha influenzára
utaló tünetei
jelentkeznek,
tartson legalább
1 m távolságot a
többi embertől

Köszönéskor, ha
lehetséges, tartózkodjon az öleléstől, pusziktól
és kézfogástól.

Tájékoztatják a kerület
intézményvezetőit
Az ÁNTSZ XI-XXII. kerületi intézete a
kerületek intézményvezetői számára öszszeállította azt az információs csomagot,
amelynek alapján a leglényegesebb tudnivalókról tájékozódhatnak az új típusú
influenzával kapcsolatban. A szociális és
közoktatási intézményekben döntő jelentősége van a betegség megelőzésének,
hiszen az óvodák, iskolák, szociális otthonok közösségeiben a fertőzés könnyen
terjedhet.
A jelen tájékoztató időpontjában
az új típusú influenzavírus jelen van az
országban, de influenzajárvány nincs
– tartalmazza a tájékoztató. Magyarország több mint 10 éve rendelkezik nemzeti influenza pandémiás tervvel, arra
A képviselő szerint alapvető kérdésekre
még mindig nem ismert a válasz. Ezek közé tartozik az, hogy vajon be kell-e azokat
oltani, akik beletartoznak az elsőként beoltandó körbe, de már átestek a betegségen.
Az ÁNTSZ egyébként nem vizsgálja, hogy
az influenzások közül ki az, aki a hagyományos, és ki az, aki az új típusú vírussal
fertőződött. Azt sem tudjuk, mutatott rá
az Egészségügyi Bizottság tagja, hogy a
betegség lezajlása után védetté válik-e az
illető az új vírussal szemben.
Ugyanilyen fontos kérdés az, hogy
akik már fertőzöttek, de még nem betegek,
beolthatók-e, hiszen a vakcina átmenetileg
gyengíti ellenálló-képességüket.
Kupper András felhívta a figyelmet
arra is, hogy a cégeknek, intézményeknek
tudomásul kell venniük, hogy ha nem védekeznek, előfordulhat, hogy több alkalmazottjuk lesz egyszerre beteg, ami a működés, a gazdálkodás leállításához vezethet.
A csepeli iskolában is ez történt, amikor
annyi pedagógus kapta el a vírust, hogy helyettesítésüket már nem tudták megoldani.
Mindenesetre az iskolákban sürgős
feladatok vannak, többek között meg kell
oldani, hogy a pedagógusok felismerjék a
tüneteket és a beteg gyerekeket elkülönítsék. A szünetekben a gyerekeknek feltétlenül kezet kell mosniuk, és a mosdókat, kilincseket, padokat a lehető leggyakrabban
fertőtleníteni kell.
p. t.

Tünetek: hirtelen kezdet, magas láz (38°C
felett), fejfájás, izomfájdalmak, általános
elesettség, köhögés (száraz vagy hurutos), tüsszentés, torokfájdalom (szegycsont mögötti égő, kaparó fájdalom),
hányinger, hányás, hasmenés, orrfolyás,
orrdugulás.
A tünetek közül nem szükséges
mindnek és egy időben jelen lennie ahhoz, hogy az influenzás beteget, vagy az
arra gyanús személyt elkülönítsük a szülői felügyelet vagy az orvos (háziorvos,
intézményiorvos, iskolaorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos, ügyeletes orvos,
mentő) megérkezéséig.
Szövődménymentes esetekben az influenzás beteg hét nap alatt meggyógyul.
A vírus cseppfertőzéssel terjed – a
beteg vagy a betegség lappangási fázisában (1–3 nap) lévő ember váladékával.
Köhögéssel, tüsszentéssel az emberi váladékkal távozó vírus 1–1,5 méter távolságra juthat el.
Az influenza A H1N1 vírus által okozott megbetegedés elleni védekezés szintjei: állami, egyénenkénti, közösségi, egyéni és közösségi. Az állami szintű feladatok
közül kiemelendők: a járványügyi helyzet
folyamatos monitorozása az adatokról
szóló tájékoztatás, védőoltások (gyermek
és felnőtt) előállítása, engedélyezett oltóanyaggal történő védőoltási program
megkezdése és lebonyolítása, az egészségügyi ellátórendszer biztosítása (alapellátás,
járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-ellátás,
mentés és betegszállítás, egészségügyi dolgozók megfelelő száma, gyógyszer-, eszköz- és műszerellátottság).
A közösségszintű megelőzés és védekezés fokozatai az éppen aktuális járványügyi helyzettől – megbetegedettek,
kórházi kezelésre szorulók száma, szövődményes esetek, elhunytak száma –, a közösség funkciójától és az ottani munkatevékenységtől függenek (bölcsőde, óvoda,
iskola, kollégium, gyermekotthon, idősek
otthona).
Egyéni védekezés: szigorú személyi
higiéné folyamatos betartása (köhögés,
tüsszentés zsebkendőbe, kézmosás). Intézményi szinten a személyi és takarítási
higiénés munkarend tárgyi feltételeinek
biztosítása. Ezek közül a legfontosabbak:
szappan, az eldobható papírtörölköző, alkoholos kézfertőtlenítő folyadék vagy gél,
egyszer használatos fertőtlenítő kendő,
papír zsebkendő, gyűjtőzsák, lábbal nyitható szemétkosár, az adott helyzetnek és
munkaterületnek megfelelő takarítószerek és -eszközök, egyéni védőeszközök,
betegek elkülönítésére alkalmas helyiség
és személyzet.
A szakemberek a helyzetet figyelemmel kísérik. Az ismeretek tükrében az
éppen aktuális állapothoz kapcsolódóan a
szükséges intézkedésekről tájékoztatókat
adnak ki.
További információk az új típusú influenzával kapcsolatosan: www.eum.hu,
www.antsz.hu, www.who.int, www.ecdc.
europa.eu , www.cdc.gov .
Forrás: dr. Hajós Éva tiszti főorvos
ÁNTSZ XI-XXII. kerület

Tények és lehetőségek

Új parkok, régi módszerek
Ezekben a hetekben zajlik az a vita,
amely a Lágymányosi-öböl parkjának
önkormányzati üzemeltetéséről szól.
Ennek kapcsán Junghausz Rajmund
fideszes képviselő fényképezőgéppel
tett sétát az öbölben és két kerületi
parkban. Az összehasonlításban az
öböl győzött.
A kerületi Fidesz frakcióvezető-helyettese
szerint azért volna kockázatos az Önkormányzatnak bevállalnia a ma csodálatosan karbantartott öbölparti parkot, mert
a kerületi közterületek meg sem közelítik
ezt a színvonalat.
Junghausz Rajmund a testület ülésén vetítette le azokat a fotókat,
amelyek egyrészt az öbölben, másrészt a Költők parkjában és egy őrmezői játszótéren, az Igmándi utcában
készültek.
Miután a képviselő felhívta a figyelmet a jelenségre, a Költők parkjában már
másnap reggel elkezdődött a gyomlálás, a
park rendbetétele. A napközben a helyszínen tartott fideszes sajtótájékoztató idején
is volt még tennivaló, és ennek kapcsán

Dömök Viktória

A vártnál is gyorsabban fertőz a H1N1
vírus – derült ki a csepeli iskolában történt több mint száz megbetegedésből,
és mostanra már az ELTE jogi karának
gólyatáborában észlelt eseteknél is
kimutatták az új vírust. Noha a fővárosi tisztiorvos ismét megerősítette,
hogy Magyarországon nincs járvány,
feltétlenül szükséges a minden eddiginél fokozottabb óvatosság. Újbudán
– a lehetséges következményeket
mérlegelve – megszülettek az alapvető útmutatások arra vonatkozóan,
miként kell védekezni a betegség terjedése ellen.

Junghausz Rajmund terepszemlén

Junghausz Rajmund úgy vélekedett, ezek
a parkok több törődést és gondosságot igényelnek. Szerinte az öböl parkjának átvétele mindaddig illúzió, amíg ez a probléma
nem oldódik meg.
K. T.
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A 60+ szomszédsági önkéntesei biztosították a kisiskolások útját

Interjú Bács Márton alpolgármesterrel

Kedvezményekkel indult a tanév

Önkormányzat és
az iskolakezdet

Újbudán is kinyitottak az iskolák, a
vakáció véget ért, újabb 9 hónap telik el,
mire ismét nyár lesz. A Bocskai suliban,
amely idén ünnepli 80. születésnapját, a
polgármester bejelentette, hogy ebben
az évben az elsősök mellett a másodikosok is ingyen jutnak tankönyvhöz, más
intézményekben pedig a 60+ önkéntesei ügyelnek majd a gyerekek iskola
előtti biztonságos közlekedésére.

tősebb oktatáspolitikusa, Klebelsberg
Kúnó alapította öt másik kerületi intézmény mellett. Az évforduló alkalmával az egykori kultuszminiszter
unokahúga Klebelsberg Éva is tiszteletét
tette a rendezvényen, és bíztató szavakkal indította útjára a gyerekeket, akik
ezután végre elfoglalhatták helyüket
az iskolapadban. A tanteremben már
Újbuda kedvenc állata, a kispanda várta őket, aki képmásával díszített ajándék-füzetcsomagokkal lepte meg az
iskolakezdőket.
A Bárdos Lajos Általános Iskolában
másnap nyitották meg az új tanévet, ahol a
60+ programban indított balesetmegelőző
akció is elkezdődött. A kísérleti fázisban
lévő akcióban a 60+ szomszédsági önkéntesei láthatósági mellényben biztosították
a kicsik útját az iskolába. Ha a kezdeményezés pozitív tapasztalatokkal zárul, más
iskolák előtt is megjelenhetnek a nyugdíjas
zebraőrök.

Minden iskolában felszerelték az első
digitális táblákat, ajándékcsomagot
kaptak az elsősök, KRESZ-tanfolyam
és elsősegélynyújtás-oktatás indul
a nagyobbaknak. Az iskolai átszervezések zöme az új tanév kezdetére
lezárult. A kerületi oktatási-nevelési
intézményekben bevezetett támogatásokról és tervezett fejlesztésekről
Bács Márton alpolgármester beszélt
lapunknak.

Két hónapja beszámoltunk a két éve indult iskolarendszer-átalakításról. Mi történt azóta e téren?

T. D.

Dömök Viktória

Újbuda Önkormányzata augusztus 31én tartotta meg központi tanévnyitóját a
fennállásának 80. évfordulóját ünneplő
Bocskai István Általános Iskolában. Molnár Gyula polgármester nyitóbeszédében
bejelentette, idén nemcsak az elsősök, de
a másodikosok is ingyen jutnak tankönyveikhez, sőt, a kisdiákokat ajándék-füzetcsomag is várja az iskolapadon. A kerület
vezetője arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tizenhárom esztendős lányok
számára ettől az évtől kezdve ingyenesen
biztosítják a HPV vírus elleni védőoltást,

az ennél idősebbeknek pedig szülői hozzájárulás esetén támogatják a vakcinát. A
polgármester végül születésnapi ajándékként százezer forintos utalványt nyújtott
át az iskola vezetőjének.
Az intézmény igazgatója, Feith Bence
kijelentette, a tevékenységpedagógia elveit valló Bocskai tanári gárdája mindig is
odafigyelt arra, hogy a mai bizonytalan
erkölcsű világban a diákok valódi értékeket és élményeket kapjanak. – Nálunk a
tudásátadás mellett, a mindennapok apró
emberi gesztusaira és az érzelmi intelligencia fejlesztésére is jut idő – tette hozzá
az igazgató, aki örömmel tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy két digitális táblával
bővült a tantestület eszköztára az Önkormányzat jóvoltából. A nyitóbeszédek után
az elsősök ünnepélyes fogadalomtétele következett, ezzel hivatalosan is bocskais diákká váltak, majd az igazgató úr személyen
rázott kezet az esküdtek mindegyikével.
A tanévnyitón arról is megemlékeztek, hogy az iskolát a 20. század legjelen-

Évnyitók Újbudán

Jogsi Program
Újbudán

Négy évtizedet
szeretnének átölelni
Jeles eseményre készülnek a Bikszádi
utcai sportiskolában, mivel az Újbudai
Grosics Gyula Sport Általános Iskola
ebben a tanévben ünnepli 40. születésnapját. Az intézmény jogelődje, a
Váci Mihály Általános Iskola 1969-ben
nyitotta meg kapuit, 2001-ben alakult
át sportiskolává, majd tavaly ősszel
vette fel az Aranycsapat köztünk lévő
tagjának, a kerület díszpolgárának,
Grosics Gyulának a nevét. Már négy
évtized telt el, féltucatnyi generáció
hagyta el az osztálypadot e kelenföldi
iskolából.

Az iskola szándéka szerint a kerület napjához kapcsolódóan, de három nap programjain át, november 11–13-án ünnepelnék meg az évfordulót.
Az iskola már nyáron készült e jeles eseményre, „csinosította magát”, hiszen gyakorlatilag végéhez közeledik a teljes – több

tízmilliós költségű – ablakcsere, és az új,
Benedek Elekről elnevezett multimédiás
könyvtár avatójára is készülnek. Felújították a tornaterem parkettaborítását és több
oldalfal korszerű polikarbonát burkolatot
kapott.
Egyszóval: a szervezők keresik négy
évtized emlékeit, tárgyi és személyes
„relikviáit”. Emlékkiállítással, sportkonferenciával, filmbemutatóval, és természetesen a régi és új diákok, tanárok
emlékező találkozójával kívánják a négy
évtized örökségét feldolgozni, továbbvinni. Az iskola 205-8074-es telefonszámán,

az a.sport@chello.hu e-mailcímen és személyesen várják a találkozóra jelentkező,
segíteni szándékozó, iskolához kötődő
„régieket”. Régi képeket, vagy éppen csak
régi történeteket. Azt, ami átöleli ezt a
négy évtizedet.
V. Zs.

Ki ne szeretne a mai tizenévesek közül jogosítványt
szerezni, lehetőleg minél gyorsabban és minél
olcsóbban? Ez először a szülők pénztárcáját sújtja,
majd a sikeres gépjármű-vezetői vizsga után a
család autójának is el kell viselnie az új pilótát. Az
úrvezetői jogosítvány ára meglehetősen borsos.
Megközelíti, sok esetben meg is haladja a százezer
forintot. Mindezek ellenére korunk elkerülhetetlen
követelménye a biztonságos közlekedés, a szabályok ismerete, illetve betartása, a megfelelő engedélyek időben történő megszerzése.
Ebben kíván segítséget nyújtani Újbuda Önkormányzata a kerületben élő középiskolásoknak, ezért meghirdeti kedvezményes „Jogsi Programját”.
Az Újbuda 11 Nonprofit Kft. szervezésében a 17.
életévüket betöltött, középiskolai tanulmányokat
folytató, XI. kerületi állandó lakcímmel rendelkező
diákok részére „B” kategóriás személygépjárművezetői engedély kedvezményes megszerzésére
nyílik lehetőség. Az önkormányzati támogatásának köszönhetően a jogosítvány megszerzése a
diákoknak mindössze 20 000 Ft-ba kerül.
A programban való részvétel pályázati úton lehetséges, ahol a jelentkezők közül 100 nyertest
sorsolnak ki.
A pályázati adatlapot és a mellékelt tájékoztatót
az Újbuda 11 Nonprofit Kft. irodájában (Szent
Gellért tér 3.) és Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán (Bocskai u.
39–41.) lehet beszerezni, illetve letölthető a www.
ujbuda11kft. hu honlapról.
A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 22.
Az oktatás kezdő időpontja: 2009. október közepe
A szervezők szeretettel várják a vállalkozó szellemű
diákokat a tanfolyamra. Remélik, a kezdeményezés
hagyományteremtővé válik.
További információ: Újbuda 11 Nonprofit Kft.
Telefon: 06-1-279-1250,
e-mail: ujbuda11kft@ujbuda11kft.hu

A feladat nagyját elvégeztük. Az alapelv az
volt, hogy megtartva, helyenként emelve a
kerületi oktatási intézmények színvonalát,
átadjuk a fővárosnak azokat az iskolákat,
amelyek nem kötelező önkormányzati feladatot látnak el. Ilyen volt például a József
Attila Gimnázium, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola, valamint a Weiner
Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola. Az egyeztetések alatt azonban
kiderült: olyan rossz feltételekkel vették
volna át az intézményeket, amelyet felelős
önkormányzatként nem vállalhattuk fel. A
terveket átszabni látszik egy sikertörténet
is: a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumhoz tartozó Keveháza utcai iskolát nagy érdeklődés övezi a két éve
indított Montessori-módszer okán. Két huszonhat fős első osztály indult ebben a tanévben. Amennyiben a jövőben tovább nő a
diákok létszáma, az általános iskolai mellett megmaradhat a gimnáziumi képzés is
az intézményben. Két héttel ezelőtt testületi döntés született arról, hogy a gimnázium
2015-ig még biztosan indíthat új osztályokat. Az intézményfenntartást érintő döntések során két szempontot kell figyelembe
venni: az egyik, hogy magas színvonalú legyen az oktatás, a másik a költséghatékony
működtetés. A tanulólétszám csökkenését
követő intézményhálózat kialakítása következtében keletkezett megtakarításokat
vissza kívánjuk forgatni a rendszerbe az
infrastruktúra, valamint a szakmai eszközök fejlesztésének formájában.

Mivel bővítette a támogatások körét az
Önkormányzat?
A juttatások egy részét már bevezettük,
más részük még tervezés, előkészítés alatt
áll. Talán az egyik legnagyobb segítség a
kisiskolások szüleinek, hogy ebben a tanévben a második osztályosaink is ingyenesen, alanyi jogon kapták a tankönyveiket,
akárcsak az elsősök. A legkisebb diákok
iskolaszeretetét szerettük volna elősegíteni egy jelképes kis csomaggal, amely négy
füzetből áll. A borítón a kerületi gyerekek
által választott és az Önkormányzat által
örökbefogadott kispanda fotója látható.
A csomagban van könyvjelző és órarend
is. A másik egy oktatási eszköz, a digitális
tábla, amelyből legalább kettőt már minden kerületi általános iskolában beüzemeltek. A visszajelzések alapján szeretik
a tanárok, diákok egyaránt. A tény, hogy
digitális-vizuális világban nőnek fel a gyerekek, szükségessé teszi, hogy e téren is
használható, korszerű tudást szerezzenek.
A táblák megkönnyítik a pedagógusok
kreatív ötleteinek kivitelezését, és jól aktivizálhatóak vele a diákok.

Elindult a felsőbb évfolyamosok KRESZ oktatása?
Szervezzük, a Kondorosi úti KRESZ-

Civil közgyűlés
Az Újbuda Nyugalmáért Civil Egyesület közgyűlést
tart 2009. szeptember 28-án, hétfőn este 6 órakor
a Bartók Béla út 21. szám alatt található Gárdonyi
Géza Általános Iskolában. Várjuk a kerület azon lakosait, akik szeretnének tenni nyugalmunkért és természeti értékeink védelméért. Célunk, hogy Újbuda
Budapest legvonzóbb, legélhetőbb kerületei közé
kerüljön a mi hozzájárulásunkkal, együttműködve
az Önkormányzattal és a hatóságok képviselőivel
céljaink eléréséért.
László György, elnök
Újbuda Nyugalmáért Civil Egyesület

pályán lesz a kerékpáros és kismotoros
oktatás. Az ötödik, hatodik évfolyamba
járó diákok élhetnek a lehetőséggel. Reményeink szerint az oktatás után nagyobb
biztonsággal és körültekintőbben vesznek
részt a közlekedésben. Emellett a hetedikeseknek elsősegély-tanfolyamot szervezünk, amely tavaly nagy sikert aratott a
Bethlenben. Ezt minden általános iskolára szeretnénk kiterjeszteni egy általános
egészségállapot-felméréssel együtt. Ebből
minden fontosabb egészségügyi mutató
megismerhető. A középiskolások jogosítványszerzését is szeretnénk valamilyen
módon támogatni. Az, hogy pontosan
milyen mértékben tud az Önkormányzat
hozzájárulni a költségekhez, még nem tudom, a tervezési fázisban vagyunk. Inkább
gesztusértékű, bár sokaknak az is segítség,
hogy mostantól az óvodás gyermekeket
nevelő szülők helyett az Önkormányzat
viseli a tisztasági csomagok megvételével
járó költségeket.

Bács Márton alpolgármester

Hamarosan elbírálják a Társadalmi Megújulás
Operatív Programon belül az oktatási intézmények szakmai megújulására kiírt pályázatot. Mire
számít?
Példaértékűen fogott össze a Bethlen iskola tagiskolája, a Kincskereső, valamint
három kerületi óvoda, és módszertani
megújulásuk finanszírozására, a pedagógiai gyakorlat új irányainak megismerésére költhető 80–85 millió forintos támogatásra pályáztak. Ebből a keretből az
intézményvezetők és a pedagógusok egyaránt részt vehetnek a szakmai tudásukat
színesítő, a korszerű pedagógiai módszereket felvonultató továbbképzéseken. Ez
hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek
az óvodától az érettségiig egységes pedagógiai szemléleten alapuló, korszerű és
magas színvonalú oktatásban-nevelésben
részesüljenek. A közeljövőben bírálják el a
benyújtott projekteket, nagyon számítunk
a sikerre. Már készül az újabb pályázati
kiírás, ismét több intézmény együtt pályázik, remélem, mindkettő sikerrel zárul.

Sz. A.

Tegyük szebbé együtt
a Márton Áron teret!
Lakossági fórumot tartunk 2009. szeptember 23-án, szerdán 17 órától az
Auguszt Cukrászdában, ahová minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A fórumon részt vesz Schreffel János,
Újbuda főépítésze, Kupper András Fidesz-frakcióvezető, házigazda: Király
Nóra és Sass Szilárd önkormányzati
képviselők
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Dr. Fürjes Lajosné: Hogy mitől jó egy intézmény, nehéz megmondani

Együtt a szülőkkel

Az oktatás nem csak szolgáltatás

Új óvoda nyílt
a Sashegy lábánál

legyenek. Idén kapcsolódunk be a Hospice
Alapítvány Méltóság Mezeje programjához, amellyel a szolidaritást, az elesettek
segítését, az egymás felé fordulás képességét szeretnénk átadni, megismertetni.

A kisiskolások biztos alapokat nyújtó
neveléséről, a közoktatás rangjáról
és az általános iskolák szerepéről
beszélgettünk a Köbölkút utcai iskola
igazgatójával, dr. Fürjes Lajosnéval.
Kiderült: ebben az iskolában a Kodálymódszer nem csupán emlék, és hogy
mindennapos esemény, hogy a gyerekek virágokat gondoznak az udvaron.
Az igazgatónő szerint az oktatás nem
egyfajta szolgáltatás, hanem értékátadás, illetve a társadalmi lét és tudat
kialakításának eszköze.

Nagy nyomás van a gyermekeken manapság, az
állandó stressz, rohanás az iskolásokra is hatással
van.
Nagy a verseny, és ez már a kisiskolásoknál
is érezhető. A társadalmi változások nem
állnak meg az iskola kapujában. Sokszor a
gyerek – ha bírja, ha nem, ha érett rá, ha

Mitől tartják jó iskolának az „Ádám Jenőt”, vagy
ahogyan sokan hívják, a „Köbölt”?
Egyre több elsősünk van, idén kilencven
kicsi kezdte nálunk a tanulmányait. A
békés, biztonságérzetet adó légkör megteremtésén, megőrzésén dolgozunk. Pedagógusaink részt vesznek a továbbképzéseken,
évente kétszer – gyakorlóiskolai feladatként – megtartjuk a bemutatóórák hetét
a pályán dolgozó pedagógusoknak. Úgy
érzem, iskolánk kiváló szakmai műhelyként is funkcionál. Ezek a tények is biztosan hozzájárulnak a népszerűségünkhöz.
Hogy mitől jó egy intézmény, nehéz megmondani. Függ a beiratkozók számától és
a továbbtanulás irányaitól is. Az szintén
mérvadó, hogyan állják meg a helyüket az
innen kikerülő diákok. Szeretnénk olyan
gyerekeket nevelni a szülőkkel közösen,
akik tudják, hogy a tanulás ugyan kötelező, de ennek a mindennapos munkavégzésnek sok öröme is van. Célunk, hogy
az alapokat minél előbb, biztonságosan
megszerezzék, és úgy szocializálódjanak,
hogy a sebesen változó, sokszor kiszámíthatatlan világban, megbízható tudásuk
legyen. Iránytű kell nekik, hogy el tudjanak igazodni a társadalomban. Azt érezzük, a gyermekeknek a biztonságra van a
legnagyobb szükségük, és ezt igyekszünk
is megadni nekik. Az alsósok igénylik a
bizonyos értelemben vett babusgatást, míg
a felsőbb osztályokban már az önállóság
kerül előtérbe. A nagy változások megélését megpróbáljuk megkönnyíteni, akár az
elsősökről, akár az alsó tagozatból a felsőbe kerülő diákokról van szó. A biztonságérzettel önbizalom jár, ez pedig elengedhetetlen a mind magasabb követelmények
teljesítéséhez. Emellett fontosnak ítéljük,
hogy tisztelettudó, udvarias, a környezetükben élők iránt érdeklődő gyermekeink

dr. Fürjes Lajosné, Zsuzsa néni, az igazgató

nem – teljesítménykényszerbe kerülhet.
Minden területen egyszerre terhelik, azt
érzi, a legjobbnak kell lennie. Túl korai
ez, hiszen sok esetben a kudarctűrő képesség még kialakulatlan. Persze meg kell
tanulni megküzdeni dolgokért, de a siker
örömét és a vereség elviselését szintén tanulni kell. Sokszor korainak érzem, hogy
tíz- vagy tizenkét évesek bekerülnek gimnáziumba, ahol náluk jóval idősebbek között kell teljesíteniük, olyan elvárásoknak
megfelelve, amelyekre még nem érettek. A
lelki fejlődés és a lexikális tudás harmonikus arányát nem lenne szabad felborítani,
e kettőre egymást kiegészítve van szükség.

Önök hogyan tudnak ezen a helyzeten valamelyest tompítani?
Mondok egy példát: amióta lehetőség van
rá, a magyart és matematikát nívócsopor-

Sajnos erősödik az a szemlélet, hogy egyfajta szolgáltatásnak tekintik az oktatást. Szerintem nem az. A közoktatás rangját, a pedagógusok megbecsültségét vissza kellene
adni. Mindkettő alapja a bizalom, ami nélkül nehéz dolgozni. Helyenként elfelejtik
azt is, hogy a gyerek elsősorban gyerek. Ezt
pedig örömmel kellene megélniük a tanulás és nevelés mellett. Értelmesen eltöltött
szabadidőt kell biztosítani számukra: szakköröket, sportolási lehetőséget, táborokat,
tehát közösségi színtereket. Problémának
látom a természettudományos tantárgyak,
valamint az ének-zene és a rajzoktatás háttérbe szorítását. A fizika-, kémia-, biológia, földrajzórák száma oly mértékben csökkent, hogy nem vagy nagyon nehezen tud
kialakulni a természettudományos szemlélet. Hat- és tizennégy éves kor között
nagyon nagy szükség van az éneklésre és a
rajzolásra. A manuális alkotás az ész, szív,
kéz együtt munkálkodása, harmonizálása.
A zenei nevelés a személyiségfejlesztés természetes részeként van jelen nálunk, diákjaink a Kodály-módszer szerint tanulnak.
Örömmel látjuk, hogy a szülők szemében
is újra előtérbe kerülnek a hagyományos
értékek. Ennek ellenére bizony előfordul,
hogy a már tízévesen angolul beszélő gyermek külföldön egy társaságban nem tud
egyetlen magyar népdalt sem elénekelni.
Hiába a nyelvtudás, ha a gyermek nem
tud miről beszélgetni. Ugyanígy hiába a
számítógépes tudás, az internet, ha csak
a céltalan szörfölés iránt van érdeklődés.
Ökoiskola is vagyunk, fontosnak tartjuk
a környezet szeretetére, az egészségre való
nevelést. A diákok virágokat ültetnek és
gondoznak a kertünkben, ahol tanösvény
is van. A hagymás virágok őszi ültetése ünneppé vált, a tanulók alig várják a tavaszt,
hogy láthassák az eredményt. A Szitakötő
Program a természetismeret-órákon kívül
táborokat, erdei kirándulásokat is magában foglal.
Szeifried Adél

A kisgyermekes szülők tudják, hogy
mennyire fontos esemény – szinte az egész
család életében – az, amikor a gyermek
óvodába kerül. Nem elég, hogy a kicsinek el kell válnia a mamájától, de idegen
ízekhez, illatokhoz és emberekhez is alkalmazkodnia kell. Eleinte olyan az egész,
mintha egy sötét, elvarázsolt kastélyban
botorkálna. Ha olyan intézményt választanak a szülők, ahol a légkör családias és a
„törvények” sem térnek el az otthoniaktól,
akkor ez az elvarázsolt kastély izgalmas,
felfedezni való játékparadicsommá válhat,
ami az egész „majdani” ember jellemét
meghatározza. Kérdés, hogy hol talál az
ember olyan intézményt, ahol tényleg családcentrikus a gondolkodásmód, és nemcsak a készségekre, hanem a jellemformálásra is nagy hangsúlyt fektetnek?
A kerületi Sashegy Családi Óvoda alapítói, akik – lévén, hogy gyakorló
szülők - maguk is átestek már hasonló
döntésen, tudják: a jó nevelés alapfeltétele, hogy a család és az intézmény elképzelései összhangban álljanak. Ezért
az intézményben a szülő és a nevelő közötti kapcsolattartás jóval intenzívebb a
tutorrendszernek köszönhetően, mint az
általános óvodákban. A tutor, a gyermek
személyiségbeli és képességbeli neveléséért egyaránt elkötelezett és felelős személy, aki a szülőpárral rendszeresen konzultál, segít, tanácsot ad, javasol, biztat,
megerősít, valamint egyeztet a gyermek
pedagógusaival is. Az óvoda nemcsak a
gyermek nevelésére koncentrál, hanem
arra is, hogy a szülők és a nevelők által
közvetített értékek egymást erősítsék.
Ennek érdekében a szülők az óvoda
által szervezett speciális, gyermekneveléssel, házastársi kapcsolattal foglalkozó tréningeken vehetnek részt, amelyek
lényege és küldetése a szülő-gyermek,

illetve a házastársi kapcsolat erősítése. A
gyermek óvodáskorától kezdve idejének
jelentős részét szüleitől távol tölti, éppen
ezért ebben a korban kell egyre tudatosabban odafigyelni a szülők szerepére
gyermekük életében. A tutorrendszer
maximálisan illeszkedik az érvényben
lévő oktatási-nevelési előírásokhoz, a
gyermek tehát nem „mást” kap, hanem
többrétű gondoskodást és nevelést biztosít ez a módszer, mint egy hagyományos
nevelési intézmény. A tutorrendszerrel
működő intézmények több országban a
legrangosabb intézmények közé tartoznak. Ennek titka az egyes gyermekre jutó oly mértékű figyelem, törődés, amely
az átlagos képességű gyermekeket is
nagyon jó eredmény elérésére ösztönzi,
mind a tanulás, mind pedig a jellemformálás terén. Európa több országában
– Anglia, Spanyolország, Csehország,
Lengyelország – már több éve, évtizede
működnek hasonló, szülői kezdeményezésen alapuló intézmények. A tapasztalatok egyértelműen pozitívak – az ilyen
szellemiségű intézményekben nevelkedett gyermekek jóval rendszeretőbb, családcentrikusabb, szakmájukban sikeres,
boldog, kiegyensúlyozott emberekké
válnak a hagyományos képzésben részt
vevő társaikhoz képest.
A magyarországi alapítók olyan szülők, akik Londonban, Madridban, Varsóban és Prágában találkoztak az ilyen
típusú nevelési intézményekkel, majd
itthon más, hasonlóan motivált családokkal, szülőkkel összefogva létrehozták a
saját tutorrendszerrel működő alapítványi
óvodájukat Újbudán. A családcentrikus
szemléleten túl nagy szerepet játszik még
az intézmény életében az emberi erények
(mint például a kölcsönös odafigyelés,
rend, udvariasság, egymás iránti szeretet
és tisztelet stb.) tudatos fejlesztése és gyakorlása, így minden hónapban kiemelten foglalkoznak egy-egy fontos emberi
erénnyel, amely aztán beépül a nevelési
program minden egyes mozzanatába. Így
a kicsik játszva ismerik meg, miért fontos
a jó, és ez a megismerés később beépül a
személyiségükbe is. Ezzel alapozza meg a
tudatos szülő gyermeke későbbi jellemét.
a. b.

Dömök Viktória

Bár kevés szó esik róla, a kormány 37
milliárd forintot elvonna az oktatásügytől a még tervezetként létező, bár
a kormány által már elfogadott költségvetésben – mondja Jankó István, az
Oktatási Bizottság alelnöke.

az eredeti 14 ezer forintról évi mindöszsze 4 ezer forintra mérséklődik a hozzájárulás. Továbbá már januártól csökkenne
a gyermekek után járó állami támogatás,
megszűnne az iskolai diáksport támogatása, 10%-kal csökken a sérült gyerekek
nevelésére szánt pénz, drasztikusan emelnék a művészeti oktatás hozzájárulását és
az érettségi lebonyolítására szánt összeg
a harmadára mérséklődne. Jankó István
szükségesnek ítéli, hogy a kormány lépéseit
önkormányzati ellenlépések kövessék, azaz
a Fidesz támogat minden olyan kompenzációs tervet, amely enyhíteni hivatott az
állami elvonásokat. Eszerint javasolja, hogy
az Önkormányzat egészítse ki az elvont
pedagógusi támogatásokat, és mindenfajta
normatívacsökkenést kompenzáljon annak
érdekében, hogy Újbudán ne essen az oktatás színvonala, és ne kelljen pedagógusokat
elküldeni. Közösen tegyenek meg mindent
a cafeteria rendszer megtartására, sőt, az
abban nyújtott támogatások emelésére. Elmondta még, hogy az összeg rendelkezésre
áll, hiszen Molnár Gyula polgármester a
képviselő-testületet úgy tájékoztatta, hogy
a kerület jelentős tartalékokkal rendelkezik.
A kerületi óvoda- és bölcsődebővítést évek
óta szorgalmazó képviselő kiemelte: szakmailag nem megfelelő az a döntés, amely
szerint az intézményekben a kormányzat
emelni engedi majd a gyermeklétszámot,
hiszen már így is rendkívül telítettek az
óvodák, bölcsődék. Kiemelte: elmaradt a
Törökugrató utcai óvoda átköltöztetése az
arra alkalmatlan épületből, hiszen az öszszevonás utáni új helyszínen, a Szivárvány
Óvodában eddig nem történt meg a bővítéshez szükséges átépítés. Még nem tudni,
mi lesz a Cserepes iskola helyén, ahol új
óvoda építését javasolta. – Az Önkormányzat inkább a terület eladása mellett
foglalt állást, az értékesítés folyamatban
van, bár még nem találtak vevőt – tette
hozzá Jankó István.
Sz. A.

Megújult udvar a Mozgolódában
Júliusban teljes körű rekonstrukciós
programot indítottak a Lecke utcai
Mozgolóda Óvodában. A gyors és
hatékony munkának köszönhetően az
évnyitó ünnepségre modern játékokkal, valamint a gyerekek testi épségét
szavatoló eszközökkel telt meg az
intézmény udvara, de az épület szigetelését, illetve esővíz-elvezetését
is elvégezték. Az ünnepség után a
gyerekek azonnal birtokba vették a
vadonatúj játszóteret.
A Mozgolóda Óvoda nevéhez híven
mindig is nagy hangsúlyt fektetett a
kicsik mozgásfejlesztésére, az intenzív
sporttevékenységre. Ezért is volt külö-

media@ujbuda.hu

Konszenzusra van szükség

– Az oktatási év kezdete rossz hírrel indult,
hiszen az önkormányzatokat érintő, jelentős elvonások miatt az oktatásügyben is
kevesebb állami forrásból gazdálkodhat az
önkormányzat – hívta fel a figyelmet Jankó
István. Ezért az Oktatási Bizottság alelnöke
még fontosabbnak ítéli az együttműködést
annak érdekében, hogy kerületi szinten
minden lehetséges módon megőrizhető legyen az oktatás és az oktatási intézmények
színvonala. Példaként említette a Bethlen
Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium kapcsán létrejött konszenzust, ahol
javaslatát a képviselő-testület elfogadta, és
így az iskola továbbra is felvehet a gimnáziumba tanulókat. A szakpolitikus kiemelte:
a tervek szerint eltörölnék a pedagógusoknak járó továbbképzési normatívát, valamint rendkívüli módon megcsonkítanák
a pedagógusok szakkönyvtámogatását:

Ön szerint jelenleg mi az oktatási rendszerünk
legnagyobb problémája?

„A jó nevelés alapfeltétele, hogy a család és az intézmény elképzelései összhangban álljanak.” Akár ez is lehetne a
mottója a Sashegy Családi Óvodának,
amely idén nyitotta meg kapuit az
érdeklődők előtt. Az úgynevezett
tutorrendszerben működő intézményben a készségek mellett nagy hangsúlyt kap az erények fejlesztése is.

Több játék, biztonságosabb környezet

Oktatásügy

Jankó István

tos oktatásban tanítjuk. Ez azt jelenti, hogy
az adott tárgyból két csoportra oszlik az
osztály, amely ugyanazon tanrend alapján
tanul, ám más tempóban jut el év végére
ugyanoda. Ez a bontott csoportos oktatás
a gyermekek előnyére válik, mindenki a
képességeinek megfelelően halad.

nösen fontos feladat, hogy az évek alatt
elhasználódott játszóteret és annak eszközeit felfrissítsék. A nyár közepe óta
tartó felújítási munkálatok során a talajt
kiegyenlítették, EU-szabványos játékokat, csúszdákat és mászóhálókat helyeztek el, három játszótornyot alakítottak
ki, valamint ütéscsillapító felületeket
rögzítettek az udvar megfelelő részein.
Az óvoda vezetője, Elekné Robár Matild
elmondta, a beruházásnak hála az intézményben működő kilenc óvodai csoport
mostantól a három részre osztott udvar
minden részében ugyanolyan minőségű
és mennyiségű játékon játszhat. Az udvar mellett az épülettel is akadtak gondok, ugyanis régóta az alapzatba folyt az

esővíz, ezért utólagos szigeteléssel látták
el a falakat.
A gyerekek biztonságára azonban
nemcsak az óvodán belül, de annak környékén is figyelmet fordítottak. A balesetek megelőzése érdekében az intézmény
utcáját egyirányúsították, a csapadék
elvezetését az elcsúszások elkerülése érdekében megoldották. Az eseményt és az
évet megnyitó Molnár Gyula polgármester elmondta, a 6,9 millió forintos önkormányzati és 1,2 milliós iskolai alapítványi
forrásból megvalósuló program megérte
a befektetést, hiszen a legfontosabb, hogy
gyermekeink szép és biztonságos környezetben nőhessenek fel.
T. D.
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Mintaépület lesz

Kevesebb pénz
az önkormányzatoknak

Energiakaland
pedagógusoknak
Közös pályázatot hirdet az E.ON és
az Oktatási és Kulturális Minisztérium azoknak a pedagógusoknak, akik
elkötelezettek az energiahatékonyság
iránt. Az EnergiaKaland elnevezésű
programot már alkalmazták is az
oktatásban. A pedagógus pályázat
kiindulópontja, hogy az energia okos
felhasználását már gyerekkorban érdemes tanítani az iskolák, a tanárok
és persze a szülők részvételével azért,
hogy ez a tudás, az energiatudatos
életmód a felnőttkorban már természetes legyen. A pályázatok leadási
határideje, 2009. október 15. Részletek: www.energiakaland.hu

Elektronikus ellenőrzők
Hogy pontosan hány osztályban
vezették be az új iskolai tájékoztató
„füzeteket”, arról még nem készült
felmérés, de az biztos, hogy ettől a
tanévtől megváltozhatott a hagyományos tanulmányi adminisztráció
az iskolákban. Ott, ahol használják
az elektronikus ellenőrző, napló és
adminisztrációs rendszert, a tanárok
és diákok mellett a szülők is kapnak
belépési kódot. A szülők így már az
interneten keresztül is naprakész információkat kaphatnak gyermekük
tanulmányairól, az iskolai életről vagy

Újbuda Önkormányzatának támogatásával az Újbuda 11. Nonprofit Kft. idén is megszervezte az immáron
hétéves múltra visszatekintő, kedvezményes táborát. Huszonegy diák hallgatta meghívott bűnmegelőzési szakemberek előadásait. Nagy érdeklődés kísérte az újbudai rendőrkapitányság munkatársainak
gyakorlati bemutatóját is. Az ujjlenyomat-keresés, a kommandós védőfelszerelés és a járőrautó kipróbálása óriási sikert aratott. Meglátogatta a tábort Fodor Vince alpolgármester is (képünkön jobbra). A
szakmai programok része volt még a közlekedésbiztonsági elméleti és gyakorlati oktatás és az egészséges életmódra nevelés, drogprevenciós felvilágosító előadássorozat, amelyet az Újbuda 11 Nonprofit Kft.
munkatársai tartottak. De volt egy felejthetetlen Bugac pusztai kirándulás, egy kiskőrösi megemlékezés
Petőfi Sándor szülőházában és sok-sok fürdés is gazdagította a táborozók életét.

Egészségnap dr. Csernussal

Nyit „A Hamzsa” klub
Kell egy hely – évtizedes tapasztalatokkal a háta mögött jól tudja a
Magadért Alapítvány, mit jelent ez a
mondat a valóságban. Kell egy hely,
ahol emberi szó, megértés, vagy akár
csak az együttlét megnyugtató közege fogadja azt, aki eljön. Újbudán „A
Hamzsa” ez a hely. Éjszakai pingpong,
önismeretet erősítő tánc, valamint
kortárssegítők várják a 14 és 24 év
közöttieket.
– Minden olyan kerületi szervezet részt
vett az Újbuda Önkormányzata által benyújtott sikeres EU-pályázatban, amelynek szerepe lehet a fiatalok életében adódó problémák megoldásában – mondta
el lapunknak Rendi Mária, a Magadért
Drogmentességet Védő Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Minden szervezet a maga területének
programjaival járul hozzá a projekthez,
értelmes és izgalmas programok hoznak
össze egy korosztályt. Az „Eséllyel az esélyért” az újbudai fiatalok drogprevenciós
alternatívája elnevezésű, színes programsorozatban egyebek mellett kortárssegítő
csoportok alakulnak, létrehoznak drámacsoportot, élményklubot, önismereti csoportot. A szeptemberben induló tánckur-

zust egy olyan fiatal hölgy vezeti, aki maga
is külső segítséget kapott a kábítószerről
való leszokáshoz. A rehabilitáción tanulta meg azokat a mozgáskultúrára épülő
táncos és színházterápiás technikákat,
amelyeket átad a Hamzsában. A droghasználat elszegényíti a belsőt, de a társas
kapcsolatokat is, ezek újraépítése nélkül lehetetlen a tartós siker. Szintén e hónapban
harmincórás kortárssegítő kurzus indul,
ennek célja, hogy a kortársak egymásnak pozitív élményeket, tapasztalásokat,
gondolatokat adjanak át, emellett fontos
tudniuk a fiataloknak, hogy problémáikkal nincsenek egyedül. Egy-egy személyes
történet megismerése segít a megoldásban
esetleg azoknak is, akik még megfogalmazni sem nagyon tudják, miben volna
szükségük támogatásra.
Dr. Csernus Imre pszichiáter, aki
szakmai vezetője és alapítója a Magadért
Alapítványnak ezúttal a „Hamzsa egészségnapon” a Bocskai úti Református templom altemplomában várja a fiatalokat egy
délutáni, a Dokitól megszokott, „könnyed
stílusú” beszélgetésre. A témák között a
serdülőkorral, a felelősségvállalással, a
felnőtté éréssel és a szerhasználattal összefüggő kérdések szerepelnek.

Szeifried Adél

Újbuda Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre
és a környezettudatos építészeti
megoldások támogatására. Ezért a
közeljövőben egy valódi és bárki számára nyitva álló mintaépületet, egy
úgynevezett ökoházat kíván építeni,
amely tanulmányozható és követhető
példaként szolgálhat további hasonló
projektekhez.
Dömök Viktória

Elfogadta a kormány azt a költségvetés-tervezetet, amelyet szeptember 11-én nyújtott be az Országgyűlésnek. Az önkormányzatok
120 milliárd forinttal kevesebből
gazdálkodhatnak, mint az idén. Az
önkormányzati szövetségek tiltakozásul kivonultak a kormánnyal
folytatott tárgyalásokról. A Fidesz
egyértelműsítette: elutasítja a büdzsé
tervezetét, és kormányra kerülve változtat a jelenlegi elhibázott oktatáspolitikán.

Helyszínként a döntés a Gazdagréti Közösségi Házra esett. A ház 1985 novemberében nyílt meg. Azóta eltelt közel 25 év,
bár az épületet már a lakótelep építésekor
is ideiglenes jelleggel hozták létre. Nehéz
lenne alkalmasabb helyet találni egy mintaház megépítésére, mint egy közel 25 ezer
ember számára fontos közösségi szerepet
betöltő épületet. A jelenlegi funkciók megtartása mellett további oktatótermekkel
fog bővülni a ház, ahol a hangsúlyt a környezeti nevelésre és a sok színű oktatásra
helyezik majd.
De mi is az az ökoház? – kérdeztük
Hajdu László önkormányzati képviselőt.
– Az ökoház egy olyan épületet jelent, amely korszerű és környezettudatos
technológiák felhasználásával épült. A
megépítést a fenntartható feljődés elveinek
érvényesülése kíséri végig. Az ökoházak
nem csupán a környezetünket kímélik,
de hosszú távon jelentősen alacsonyabbak
a fenntartási költségei is. Ezt úgy lehet elérni, hogy a gépészeti rendszereinek kialakítása során az energiahatékonyság és
a környezet értékeinek védelme elsődleges
szempont. Az ökoház törekszik az építmény létrehozásának és használatának
energia- és nyersanyagigényét, az építménnyel kapcsolatos lég- és vízszennyezés
mennyiségét és koncentrációját minimalizálni, a szilárd hulladékok, szennyvíz- és
hulladékhő-kibocsátását a lehető legkisebbre korlátozni. Fontos szempont a burkolt felületek minél erőteljesebb csökkentése – tette hozzá Hajdu László.
Az ilyen projekteknél követelmény,
hogy az építmény szerves egységet képezzen az őt körülvevő és védő növényzettel,
amely elősegíti az egészséges és élhetőbb

környezet kialakulását. Az építmények fűtési igényét energiamegőrzéssel és passzív
napenergia-hasznosítással igyekeznek a
legkisebb mértékre szorítani. Ennek legfontosabb eszközei a jó hőszigetelés, a belső, átmeneti és külső energiazónákra osztott funkcionális térrendszer, a nyílások
számának és méretének összehangolása a
homlokzat tájolásával, az építmény lehűlő
felületeinek a lehető legkisebbre méretezése, a növényzet és a domborzat klímatudatos kialakítása.
Elengedhetetlen a megújuló energiaforrások használata, ezek kombinált alkalmazása. Többek között ide tartozik a nap-,
a szél- vagy a geotermikus energia, de akár
a passzív napenergia-hasznosítás elemei is,
a különféle üvegezett felületek, amelyek az
üvegházhatás elve alapján csapdába fogják
a nap melegét.
– Ezen alternatív technológiák már
bárki számára elérhetők, ezért okkal bízhatunk benne, hogy a Gazdagréti Közösség Ház hamarosan mint egy környezetbarát ökoház fog a lakóközösség rendelkezésére állni - fogalmazott Hajdu László.
M.G.P.

Újbuda Önkormányzata
szeptember 24-én, csütörtökön 18 órakor lakossági
fórumot tart a Gazdagréti
Közösségi Házban. A fórumon a körzet lakói kiválaszthatják, hogy a háromféle ökoház tervváltozat közül melyik a legszimpatikusabb számukra. A fórumon
a témával kapcsolatosan
bárki felszólalhat, illetve felteheti kérdéseit.
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5. Újbuda Jazz Fesztivál

Érdekes kanyarokon túl

Meglepődött, amikor értesült a kitüntetésről?

Igen, hiszen egyáltalán nem számítottam
rá. Bevallom, jólesett. Több mint harmincéves közművelődési, szerkesztői és
közéleti munkásságomat ismerték el vele.
Az elismerést Kiss Péter miniszter adta át
a parlamentben. Nem tudom, ki terjesztett fel erre a kitüntetésre, de úgy sejtem,
itt élhet a környéken.


Munkásságának három területét említette
az imént. Ezek közül melyiket tartja a legfontosabbnak?

A közművelődést, ez az alap. Az Almássy
Téri Szabadidő Központban dolgoztam,
amikor nyitott, majd tizenöt évig voltam
igazgatója az Őrmezei Közösségi Háznak.
Alapító és napi szerkesztője voltam a Civil
Rádiónak. Akkor még népművelőnek hívták a mi szakmánkat, a közösségi rádiózás
is szorosan kapcsolódott ehhez. Már a kilencvenes évek elején készítettünk próbaadásokat, majd ’95-ben indult el a rádió.


Közéleti munkáját mikor kezdte?

Alapító tagja vagyok az MSZP-nek. 1994
óta önkormányzati képviselőként dolgozom, 2002 óta Őrmező egyéni képviselője
vagyok. Főként kulturális ügyekkel, intézményműködtetési feladatokkal, informatikával foglalkozom. Külön öröm, hogy ez
a kitüntetés időben szinte egybeesik más
fontos eredményekkel: sokéves előkészítő munka után átadták a felújított Költők
parkját, ami az őrmezei lakótelep centruma, valamint elkészült az útfelújítás a Menyecske utcában, ami Őrmező főutcája. Egy
tízéves problémát sikerült ezzel megoldani,
ami komoly lobbitevékenységet követelt.


Mire a legbüszkébb életében?

Magánéletemben a lányomra. De valószínűsítem, a munkámra gondolt. Sokféle élményem van az elmúlt három évtizedből.
Az eredeti szakmám nyomdai fényképész,

Dömök Viktória



pályakezdőként az akkori legnagyobb
nyomdában, az Atheneumban dolgoztam.
Aztán bekerültem a klubéletbe, rendezvényszervezésbe, elkanyarodtam ebbe az
irányba. De addigra már megfertőződtem
a könyvekkel, és megismerkedtem a kiadványszerkesztéssel is. Sok újabb kanyar
után most egy olyan intézménynek vagyok
a vezetője, amely 150 ezer kötetes könyvtárral rendelkezik. Amire itt, Őrmezőn
nagyon büszke vagyok, az az, hogy amikor igazgató lettem, a közösségi ház még

Jellinek János



csak egy lapos tetős kis épület volt, ebből
fejlődött azzá, amilyen ma. 1989–1999-ig
nyaranta összesen közel háromezer gyereket táboroztattunk közösen az – akkor
még működő – Lágymányosi Közösségi Házzal (ma ennek a helyén van a MU
Színház) az Időutazás kézműves, történelmi táborokban. A rendszerváltás után igen
nehéz helyzetbe kerültek a magyarországi
táboroztatók, ezért is szerveztük meg annak idején az első Táboroztatók Országos
Konferenciáját. És itt van még az Újbuda
Jazz Fesztivál.


Már Molnár Gyula 2002-es kampányának
idején is szó volt arról, hogy létre kellene
jönnie Újbudán egy kulturális városközpontnak. Ma már minden abba az irányba mutat, hogy ez meg is valósul. Annak

Rózsa Melinda

Bartók 32 Galéria

Totó, avagy a vád tanúja

Dömök Viktória

Kicsiny Balázs festőművész Londonban és Budapesten élt az utóbbi években.
A kettős kötődés új helyszínekkel, aspektusokkal és feladatokkal gazdagította
munkáit. Kivételes érzékenységgel nyúl a művészettörténet toposzaihoz és
installációi révén jár-kel a történelmi, sőt, szakrális terekben.

Újbudán is ünnepeltek a fotósok
A magyar fotográfia napja alkalmából
megrendezett programsorozaton
négy ország 56 településén, 79 szakmai program várta a fotográfusokat
és a fényképezés iránt érdeklődőket.
A cél minden évben az, hogy felhívják
a figyelmet: a fényképezés – 1839-től
kezdődően – hogyan változtatta meg
a világ fejlődését és az emberek életét.
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 2003-ban
kezdeményezte a fotográfia napjának
megünneplését. Választásuk azért esett
augusztus 29-ére, mert 1840-ben Vállas

Antal matematikus, fizikus és földrajztudós
ezen a napon mutatta be a Magyar
Tudós Társaság
ülésén a fényképezés, a dagerrotípia készítésének
mibenlétét. Ez
volt a magyarországi fotóoktatás
kezdete, és ebben
az évben volt az első
fotókiállítás is.
Az idei rendezvényhez

Naponta jár Hatvanba. Ez hogy alakult?

Mikor elmentem Őrmezőről, előbb egy
kulturális szolgáltató kft. munkatársaként, majd magánvállalkozóként tevékenykedtem kulturális és könyvkiadási
projektmenedzserként. Nagy kihívás volt
például, amikor a Nemzeti Múzeum megbízásából a 200 éves jubileumi kiadványukat készítettem. 2005-ben pályáztam meg
és nyertem el a Hatvan Városi Művelődési
Központ igazgatói állását, ahol ma is dolgozom. Büszke vagyok arra, hogy idén három EU-s pályázaton összesen harmincmilliós nagyságrendű forrást sikerült szerezni a következő két év szakmai fejlesztéseihez. Ingázó vagyok, csak fordítva, mint
a többség: én nap mint nap a fővárosból
autózom vidékre, majd vissza. Néha nem
könnyű ennyi feladatot ellátni, a hatvani
munka mellett az itteni képviselőséget is,
nem unatkozom.

Egyre több szó esik a kulturális városközpontról is.

Rét Galéria: Kulcsár Balázs fényképei

idején a Gellért tértől egészen a Kosztolányi térig és vissza az egyetemvárosig, háromszög alakban képzeltük el a kulturális
városközpontot, tehát azon a területen,
ami Újbuda történelmi és hightech központját magába foglalja. Mindez, és a már
meglévő kulturális intézmények is odahathatnak, hogy ha az Önkormányzat is
akarja ezt a projektet, a város legnagyobb
kerületéhez méltó, érdekes belső városrész
alakuljon ki. Ide kapcsolhatók azok a nagy
írók, akik hajdan itt éltek, a Karinthyvonal, valamint a ma is itt élő művészek,
továbbá mindazok a nem önkormányzati
intézmények, amelyek jelentőségükben
messze túlmutatnak a kerület határain,
mint például a Fonó, az A38, a MU vagy
a Szkéné. Úgy érzem, mindebben van
némi szerepem, és örülök, ha mindezeket az Önkormányzat részéről támogatni
tudjuk. Azt hiszem, ez pártállástól függetlenül vállalható. Ne feledkezzünk meg a
Tranzitról sem, amelynek épülete hosszú
ideig torzóként állt. Az azóta már elhunyt,
akkori bizottsági elnökkel, Czunyi Lászlóval sokat gondolkodtunk, hogyan lehetne
hasznosítani. Örömmel látom, hogy azóta
is a pályázati kiírásunknak megfelelően
működik, és értéket közvetítő, kedvelt
hellyé vált. Ilyen típusú változásokat szeretnénk elérni a kulturális városközpont
megteremtésével is.

Anélkül alkalmazza a kortárs-megoldásait, hogy profán vagy kifogásolható lenne. Mégis meglepetés éri a nézőt, ha belép
a Bartók 32 Galériába.
A teremben szűrt fény. Az egész helyiséget körbe veszi a fekete függöny,
amely mögül 14 pár férficipő kandikál ki.
Jobban mondva 13+1. Az alakokat nem
látjuk, csak a kezükben tartott táblákat,
amelyek az aktuális heti totóeredményeket tartalmazzák. Ez mindig változik.
A táblák mögött egy bíró képe. Pusztán
véletlen, hogy ő épp a galéria vezetője,
Horváth Károly. Itt nem lehetsz kívülálló.
Ugyanis az alkotásnak te is a része vagy.
Azzal, hogy beléptél. Azzal, hogy vagy,
ott vagy.
Filozofálhatunk azon, hogy vajon kit
takar a függöny, és vajon a mögötte állók
mit tudhatnak rólunk?
Vagy belemagyarázhatjuk azt is,
hogy ezzel a művel az elidegenedést jelenítették meg. De minden magyarázat
szubjektív. Kicsiny Balázs – a Bartók 32
Galériában kiállított művével – csak egy
irányvonalat adott meg.
Ő „csupán” megrajzolta a portré hátterét, mi pedig jelenlétünkkel varázsoljuk
oda a központi alakot. Vagy a hátteret.
Mert ez is nézőpont kérdése.

A MU Színházban nyitott az idei
Újbuda Jazz Fesztivál. Szeptember
3-án, az olasz–brit származású Tim
Trevor-Briscoe és az olasz Nicola
Guazzaloca duója kezdte a sorozatot,
akik turnéjukkal most először érkeztek Magyarországra. A szervezők a
közelmútban elhunyt fesztiválalapító,
Leszták Tibor emlékének ajánlották a
rendezvényt.
Gadó Gábor kiváló dzsesszgitáros, egykori
Babos Gyula-növendék követte az olasz duó
fellépését. Gadó régóta Párizsban él, most
Benkő Róberttel és Joe Quitzkével játszott.
Másnap két műfaj találkozásának és
összefonódásának lehetett tanúja a közönség. Fametszet címmel a táncos Kovács Gerzson Péter és a cimbalmos Lukács Miklós okozott örömteli perceket. Az
est folytatása nemzetközi volt: a lengyel
dobos Kochannal, az osztrák trombitás
Hautzingerrel és a Párizsban élő kanadai
nagybőgős Jennings-szel.
Vasárnap este a lengyel 100nka vette
birtokba a MU-t, Ágoston Bélával és Tóth
Viktorral, majd Márkos Alberttel és Mezei Szilárddal. A 100nka (szójáték, kiejtve
sztonka, vagyis krumplibogár, vagy pedig
százaska) mellé társult Ágoston Béla a magyar zenei élet egyik legpörgősebb személyisége, számtalan együttes alapítója, aki
százféle hangszeren játszik.
A fesztivál következő helyszíne az A38
volt, ahol péntek este az amerikai dzsessz
utóbbi éveinek egyik legelképesztőbb zenésze, Steven Bernstein mutatta be formációját, a Big Fourt. A Big Four valójában
egy lemez címe, amin kortárs dzsesszisták
tisztelegnek Bechet és Spanier sajátos felállású, ’40-es évekbeli kvartettje előtt. A mai
Big Four: Max Nagl (szaxofon, klarinét),
Steven Bernstein (kornett), Noël Akchoté
(gitár), Brad Jones (bőgő). Péntek este behajózott Grencsó István is, aki évtizedek óta a
magyar avantgárd jazz meghatározó alakja.
Az A38-ra legújabb formációját, a Grencsó
Realtime Music Ensemble-t hozta el.

Maradunk az A38-on, de immár szombaton: a Barabás Lőrinc Eklektric-et a trombitás Barabás Lőrinc alapította, és néhány
éve robbant be a kortárs zenei köztudatba. Műfajkavalkádjában éppúgy helye
van a hiphopnak és a reggae-nek, mint az
elektronikának és a rapnek. A következő
csapat, a Random London az időközben
a brit fővárosba költözött Barabás külhoni projektje volt. De ne feledkezzünk
meg a többiekről sem, akik ott voltak: a
pop-jazz-rágógumi-űrbossa muzsikát
prezentáló Smárton Trióról (Sütő Márton gitár, Kovács Zoltán bőgő, G. Szabó
Hunor dob), a „+1” Premecz Mátyással
és az ő hammondjával; valamint DJ Paul
Murphy-ről, a brit acid dzsessz jeles képviselőjéről.
De hiába a nagy nevek, nemzetközi
bandák, mégis az igazi nagy bulik a Fonóban voltak. Ott, ahol negyedikén a Dresch
Quartettel indult az este. Dresch Mihályt
be sem kell mutatni: ő a magyar jazz meghatározó szereplője, aki játszi könnyedséggel emelte be az erdélyi népzene elemeit előadásába.
A kissé komoly koncert után óriási
lendülettel kezdett fél 10 körül Pribojszki
Mátyás és bandája. Zenéjük most sem maradt a dzsessz határain belül, elkalandozott
a blues világába, füstös pubok vendégeivé
vizionáltatva a széksorokba rendezett úri
közönséget. A színpadon olyan kiváló muzsikusok álltak, akiket a saját hangszerükön
az itthoni legjobbak között tartanak számon: a herflis és énekes Pribojszkin kívül
Pengő Csaba bőgős, Kovács Erik zongorista
és Molnár Dániel dobos.
Másnap este a klez-jazz Nigun lépett
fel a Fonóban. A névadó nigunok a keleteurópai zsidóság spirituális dalai, Európában szinte csak Párniczky András zenekara
követi ezt a vonalat. Ezután a Binder–Borbély duóé volt a főszerep, akik magukat
„dzsessz-állampolgárokként” aposztrofálják – hogy ezt továbbgondolva ideális
idegenvezetőink legyenek Jazziában.
R. M.

Telt házas előadással ünnepelték Karinthy Mártont

Meglepetésparti
Szeptember elsején töltötte be hatvanadik születésnapját Karinthy Márton.
Ebből az alkalomból kollégái és barátai
egy meglepetéspartival köszöntötték:
egy privát műsort állítottak össze számára a Karinthy Színház színpadán.
A telt házas előadáson olyan hírességek
jelentek meg, mint Gergely Róbert, Kerekes József, Egri Márta, Dózsa László, Cseke
Péter, Szacsvay László, Nyertes Zsuzsa,
Kováts Adél, Voith Ági, Csonka András,
Kornis Mihály, Sághy Tamás. Az ünnepi
beszéden túl egy, a direktor eddigi életét
bemutató filmet vetíttek le a közönségnek, amit a gyerekkoráról szóló vetélkedő
követett. Természetesen a szülinapi torta
sem maradhatott el. A műsort egy közös
dal zárta, amelyet kimondottan erre az
alkalomra komponáltak, és amelynek a
refrénje így szólt: „Boldog születésnapot
Marci!”
– Az egész nap csendesen zajlott. A
volt feleségem, aki szintén „beépített” ember volt, elhívott azzal az ürüggyel, hogy
egy új cukrászda nyílt a közelben, nézzük meg – mondta lapunknak Karinthy
Márton. Mint folytatta, neki nem túl sok
kedve volt kimozdulni, de beadta a derekát. – Aztán gyanúsan egyre közelebb

kerültünk a színházhoz. Ami még gyanúsabb volt, hogy a színházban semmi jele
nem volt az életnek, miközben alig lehetett
parkolóhelyet találni a rengeteg autótól.
Amikor beléptünk a terembe, kétszázan
vártak, az ismerőseim, barátaim, kollégáim, a nálam valaha játszott színészek.
Bár nem szeretem a nagy ünnepléseket,
ez a gesztus nagyon meghatott – mesélte
Karinthy Márton, aki ezzel a születésnappal maga is bekerült a 60+-osok táborába.
De nemcsak ő, hanem színháza is, amely
nemrégiben csatlakozott az Újbuda 60+
Színházjáró Programhoz.
Az ünnepelt elmondása szerint, számára ez a hatvanadik születésnap semmiben sem különbözik az ötvenediktől vagy
a negyvenediktől. Az évfordulókban csak
egy fontos dolog van, hogy az ember érezze, mennyire él magával harmóniában
és milyen tervei vannak még. Karinthy
Márton még nagyon sok dolgot szeretne
megvalósítani életében íróként és színházigazgatóként egyaránt. Október elején
kezdődik az új színházi évad, ami a nézőknek is sok újat hoz: idén először lehet
bérletet vásárolni a színházban, így másfél
jegy áráért négy előadást tekinthet meg a
közönség.
K. A.

Kelemen Angelika

két újbudai kiállítóterem is csatlakozott.
A Budapesti Művelődési Központban
a 70 éves a BMK-Reflex Fotóklub című
tárlatot tekinthették meg az érdeklődők,
míg a Rét Galériában Kulcsár
Balázs új képeivel ünnepeltek. Az itt kiállított
„Struktúrak” sorozat
az alkotó „Ironikus
Közelség” című
munkájána k
folytatása, ahol
a már jól ismert
kör alakú képek
dominá lna k,
ám ezútta l a
hangsúlyt a geometriai formákra
helyezte Kulcsár
Balázs.
Kelemen
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A Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét vehette át augusztus
19-én Jellinek János, Őrmező önkormányzati képviselője, a Hatvan Városi
Művelődési Központ igazgatója. A
naponta ingázó képviselőnek teljes az
élete: büszke lányára és az elmúlt harminc év munkatapasztalatára.

Műfajok határvonalain

Karinthy Márton köszöntése

MOZAIK

Búcsú László atyától
Több százan jelentek meg a gazdagréti Szent Angyalok Templomban, hogy
végső búcsút vegyenek egy kivételes
életutat bejárt paptól, dr. Lipp László
lelkésztől. Temetésén Újbuda szinte
valamennyi intézményvezetője, dolgozója, a Polgármesteri Hivatal munkatársai, rengeteg gazdagréti és újbudai
polgár jelent meg. Civilek, sportolók,
közéleti személyiségek és politikusok
tisztelegtek László atya ravatalánál.
Az atya 1989-ben kezdte meg élete legjelentősebb céljának megvalósítását, a
gazdagréti Szent Angyalok Templom

megépítését. A lakótelep egyházközösségi
életének szervezésében kimagasló munkát végzett, de vidéki hitközösségekkel is
építette a kapcsolatot. Így idővel nemcsak
határon innen, de azon túl is ismertséget
szerzett közéletben vállalt szerepével. Akik
ismerték, azt mondják: ő volt az az ember,
aki előtt nem létezett lehetetlen. Repülőgépet vezetett, légi temetéseket szervezett,
papi labdarúgócsapatot toborzott, a Fradi
csapatlelkésze volt és hospice szolgálatot
hozott létre. A kerületi televízió nézői húsz
éven keresztül kísérhették figyelemmel az
ő nevével fémjelzett Hit és Élet című egyházi műsort. Hosszan tartó betegségét
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hősiesen viselte, a legtöbben nem is tudtak
róla. László atya életével sok ember lelkében maradandó nyomot hagyott.
Kálmán Péter református lelkész arra emlékezett a legszívesebben, hogy húsz
évig futballoztak egymás ellen az atya által alapított focikupákon. – Gazdagréten
együtt tettük meg a református és katolikus
közösségek építésének első kapavágásait.
Már akkor kitűnt színes, széles látókörű
egyénisége – tette hozzá a lelkész.
Voltak olyanok, akik egyetlen egyszer
találkoztak személyesen László atyával, de
a legtávolabbi településekről utaztak fel
Budapestre, hogy részt vehessenek a temetésen.
– Örökké vidám, nehézségeket, problémákat nem ismerő ember volt – emlékezett
vissza Dr. László Imre, a Szent Imre Kórház
főigazgatója, aki elmondta, kegyelettel őrzik a kórház területén álló kápolnát, amit
az atya vezetésével építettek, még a falakat
díszítő festményeket is ő készítette.
A szertartáson László atya testvére
és a Ferencvárosi Torna Club képviselője
mellett a plébánia külön kérésére beszédet
mondott Molnár Gyula polgármester is,
aki elsősorban a jó baráttól, a magánembertől búcsúzott, tisztelegve az előtt a személyiség előtt, aki oly sokat jelentett a vele
kapcsolatban állóknak. A polgármester kijelentette, az atyának volt bátorsága olyan
dolgokat megtenni, amit mások nem vállaltak volna, munkásságával pedig egy
modern vallási közösség alapjait rakta le.
László atya koporsóját a szentmise és búcsúztatás után az altemplomban helyezték
el, ahol az idők végezetéig őrzi templomát.

In memoriam

Még gyerek voltam, amikor először
hallottam László atyáról. Ahogy
sokan mások, én is a Szomszédok
teleregényben láttam először szerepelni. A sors körülbelül két évvel ezelőtt
hozott össze minket, amikor mint a
gazdagréti körzet egyéni önkormányzati képviselőjét, először engem keresett
meg azzal a tervével, hogy szeretne egy
esketési tavat építeni a templom mellé.
Sajnos ezt a nagyszabású munkát,
amelynek a tőle megszokott óriási lelkesedéssel állt neki, már nem tudta befejezni, de a tó helyét már kiásták, leszigetelték, körbeültették fákkal. László atya úgy
tervezte, hogy a hétvégéken a templomi
esküvői szertartást követően a párok kis
hajóba szállnának, hogy együtt hajózzanak át a túlpartra az esketési tavon,
gyönyörű környezetben, amely a hétköznapok során közparkként funkcionálna,
a gazdagrétiek pihenőhelyeként.
Ez csak egy volt László atya számtalan, első hallásra talán nehezen életre
hívhatónak tűnő, az embereket, a közösséget szolgáló ötletei közül, amelyeket hatalmas akaraterejével, szívós munkájával
sorra megvalósított. Temetésén Udvardi
püspök is bevallotta, amikor 1986-ban
László atya megkereste őt a gazdagréti

Biztonságunkért együtt Újbudán

Török

Kezdeményezésünk célja az, hogy olyan
állampolgárokkal kerüljünk munkakapcsolatba, akik hajlandóak és képesek
Újbuda közbiztonságáért együttműködni
a rendőrkapitányság és a Sashegy Polgárőr
Egyesület dolgozóival.
Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot
arról, milyen jogsértésekről, zavaró tényezőkről lehet bejelentést tenni, illetve
melyek azok a jellemző magatartások,
amelyekről fel lehet ismerni a jogsértések
elkövetőit, ezzel megelőzve a bajt. Tájékoztatást adunk az állampolgári jogokról és
kötelességekről, bemutatjuk a lakóközösségek képviselőinek azokat a személyeket,
akikkel a közvetlen kapcsolattartás megvalósulhat.
Az együttműködéssel a rendőrséghez
eljutnának olyan információk is, amelyekről eddig sem mi, sem a kerületi hatóságok
nem értesültek. Ilyen például az illegális
szemétlerakás, engedély nélkül üzemelő
műhely, tilosban parkoló gépjármű, közterületi alkoholfogyasztás, közösséget
zavaró hajléktalanok, túlsúlyos gépjárművek közlekedése, rendszeres gyorshajtás
vagy közlekedési szabálysértések. Szük-

Latinovits szelleme Kelenvölgybe költözött

Képregényszerűen ábrázolt, 16 molinó: Latinovits életútja, sorsa és művészete
nyitották meg, akik maguk is Latinovitsrajongók. Jankó István elmondta, annak
ellenére, hogy a színészóriás a kerületi Műszaki Egyetemre járt, sem utcát, sem teret
nem neveztek el róla. Hozzátette, ahogy
eddig is, ezután is megpróbálja a testület
elé terjeszteni azt az indítványt, amellyel
változtatna ezen a helyzeten.
A kiállításon 16, képregényszerűen ábrázolt textilmolinón kísérhettük

A Hemingway étteremben a nyári szünet
után ismét fellépnek a DUMASZÍNHÁZ előadói. Jegyek elővételben még korlátozott
számban vásárolhatóak a helyszínen vagy a
www.jegymester.hu oldalon.
SZEPTEMBER 18.

LITKAY GERGELY, KOVÁCS ANDRÁS PÉTER
SZEPTEMBER 25.

BADÁR SÁNDOR, BELICZAI BALÁZS

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
1117 Bp., Fehérvári út 24., T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54., T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18 Sz: 9–14
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KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT

ség esetén az információkat továbbítjuk az
arra illetékes hatóságoknak, és lehetőség
szerint velük együttműködve próbáljuk
meg orvosolni a jogsértéseket, elhárítani
a zavaró tényezőket. Amennyiben polgárőrként szeretnének csatlakozni a Sashegy
Polgárőr Egyesülethez – akik Újbuda közösségi érdekeit szolgálják –, megfelelő
tájékoztatás, felkészítés után erre is lehetőség nyílik. A lakóközösségekben olyan
csoportokat szeretnénk kialakítani, akik
a velünk történt konzultáció után a tágabb
környezetük és saját közösségük érdekében, észrevételeikkel segíthetik a nyugodtabb, értékesebb lakó- és munkakörnyezetük kialakítását.
Balázs Norbert, Újbuda rendőrkapitánya
Klimstein László,
a Sashegy Polgárőr Egyesület vezetője

KAPCSOLAT: a XI. kerületi rendőrkapi-

tányság ügyeletén. Telefonszám: 06-1381-4300 vagy az ingyenesen hívható
112-es telefonszámon.
E-mail: balazsn@budapest.police.hu

KÖZLEKEDÉS

DUMASZÍNHÁZ

•
•
•
•
•

végig Latinovits életútját, személyes
sorsának és művészi pályájának alakulását. A vitrinekben pedig olyan tárgyi
emlékeket láthattunk, melyek egészen
közel hozták a látogatóhoz az embert és
a kort, amiben élt.
– Egy igazi művészeti turkálót állítottunk össze, ahol megtalálhatjuk a színész
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Latinovits Zoltán modern játékstílusa
egyértelmű korszakváltást hozott a korabeli színházi világban. Intellektuális
szerepértelmezés, az indulatok aprólékos
ábrázolása, kivételes ironizáló hajlam
jellemezte. Művészi pályáján elsősorban
klasszikus hősöket, valamint torz lelkű
gonoszokat formált meg kivételes találékonysággal, alázatos, tiszta alakításokkal. A már hároméves kora óta szavaló
művész egyéni stílusú előadásmódjával a
magyar versmondás legnagyobb alakjává, megújítóvá is vált.
A színművész a magánéletében is
egyéniség volt, ezért sokan összeférhetetlennek, „rendszerellenesnek” tartották. Sokaknak csípte a szemét tehetsége,
meg nem alkuvása. Életszemlélete és nehéz természete miatt voltak, akik ki nem
állhatták.
Pedig csak őszinte volt, mindenkinek
az igazat mondta, ha néha kíméletlenül és
túlzottan szigorúan is, de mindenképpen
találóan és bátran. Színháztörténészek
szerint Latinovits Zoltán életével a korabeli színházi és politikai viszonyok ellen
meggyőződésből lázadó ember haragját
szimbolizálta.

A balatonszemesi emlékmúzeumban
a színészről összegyűjtött rengeteg információ és relikvia természetesen nem fért el
maradéktalanul a Kelenvölgyi Közösségi
Házban, de dr. Mészáros Balázs, a múzeum
vezetője igyekezett a legizgalmasabb anyagot összeállítani. A kiállítást Simon Károly
és Jankó István önkormányzati képviselők

Hajdu László

A kapitányság és a polgárőrség felhívása

Színészkirály a közösségi házban

A színészóriás, Latinovits Zoltán
harminchárom éve hagyta itt a földi
világot, élete és munkássága azonban
örökre nyomott hagyott a magyar
színháztörténetben. Az idén átadott
megújított balatonszemesi Latinovits
Emlékmúzeum anyaga a napokban
a Kelenvölgyi Közösségi Házba költözött, hogy újra tiszteleghessenek a
Szindbád, az Aranyember vagy a Tóték
című nagysikerű filmek lenyűgöző
főszereplőjének pályája előtt.

templom megépítésének terveivel, akkor
ő bizony kétkedéssel fogadta, de László
atyának volt annyi hite, hogy véghez tudta vinni elképzeléseit.
Hadd osszam meg Önökkel egy személyes élményemet: amikor másfél évvel
ezelőtt kiléptem a frakcióból és független
képviselő lettem, hetekig-hónapokig folyamatosan értek a támadások, ő volt
az egyetlen, aki felhívott, mellém állt,
lelkiekben támogatott. Megtanultam tőle
a hit és a szeretet erejét, a kitartást, azt,
hogy soha ne adjam fel, és akkor sikerülni
fog az, amit célul tűztem ki magam elé.
Szeretnénk, ha önkormányzati költségvetésből (már tavaly is támogattuk
a tervet harmincmillió forinttal) jövőre
befejezhetnénk azokat a munkálatokat,
amelyeket a tó megépítése kapcsán László
atya elkezdett. Ugyan nem esketési tónak
készülne el, hanem a szintén általa megálmodott közparknak. Ez egyúttal azt is
szolgálná, hogy meggátoljuk itt a további
beépítéseket, és a gazdagréti lakótelepen
élők számára egy nyugodt pihenőparkot,
a béke szigetét hoznánk létre. Tervezzük,
hogy szobrot emeljünk László atyának,
itt, ahol élt és dolgozott, a leendő László
atya emlékparkban.

szemüvegtokját, borotváját vagy kedvenc
könyvét is – mesél a kiállítási tárgyakról
Mészáros Balázs történész, múzeológus.
Mindemellett igazi csemegékkel is
szolgált a tárlat. Az érdeklődő egészen közelről olvashatta például a már súlyos depresszióval küzdő Latinovits utolsó, halála
előtt két órával írt levelét jó barátjának,
Cserhalmi Györgynek címezve.
T. D.

BKV: Nem a sasad-sashegyieknek
Hiába kezdeményezte aláírásával több
mint száz lakó a BKV-nál, hogy a 240-es
busz hétvégenként az eredeti – augusztus 22. előtti – útvonalon közlekedjen, a
vállalat elutasította a panaszt. A sasadsashegyiek azt akarták elérni, hogy a Villányi úton, a BAH-csomópont és a Fehérló
utcai megállóban továbbra is megálljon
a busz. Az ok egyszerű: az itt élők többnyire nyugdíjasok és nem rendelkeznek
gépkocsival, így a hétvégi bevásárlást
megnehezíti, hogy a járat nem áll meg a
nekik közeli megállóhelyeken. Kérésüket

Surányi Ilona (Fidesz) egyéni képviselőnek fogalmazták meg, aki támogatva
őket továbbította azt a kerületi illetékes
Lakos Imre (SZDSZ) alpolgármesternek.
A BKV Lakosnak azt válaszolta: döntésük
költséghatékony, és gyorsabbá teszi a járatot és rövidebbé a menettávolságot. Megjegyezték, a Villányi úti és a BAH-csomóponti kapcsolatokat a 61-es villamos
és a 139-es busz megfelelően biztosítja. A
BKV az eredeti útvonal visszaállítására
jelenleg nem lát lehetőséget.
pété
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március 21.–április 20.

Kissé kedvetlenül fogadta az ősz beköszöntét, mivel úgy érezte, nyáron valami
kimaradt az életéből. De szeptember második felében rájön majd, hogy ez az évszak is hozhat örömöket, bár kis levertséget okoz, hogy uralkodó bolygója, a Mars
kedvezőtlen fényszöget vetít a jegyéhez.
Ne vállaljon több munkát, mint amit
örömmel, könnyedén el tud végezni.

BIKA

kiélvezéséhez. Ezekben a napokban egy
kisebb anyagi fellendülés is lehetséges.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

A hónap második felében nagy szüksége
lesz legendás józanságára. A munkáján
belül ugyanis egy kisebb, ám annál fontosabb döntést kell hoznia, ami igencsak
befolyásolja majd a közeljövő anyagi
helyzetét. Tanácsot ne kérjen másoktól,
hiszen az mindig egy másik ember élményvilágából fakad.

április 21.–május 20.

Érzelmi életében vegyes hatások mutatkoznak, ami most a munkájára is kihat.
Szüksége lesz legendás önuralmára és
megfontoltságára. Egy régi barát teljes
szívével ön mellett áll, ami nagy erőt ad
a feszültebb napokon.

június 22.–július 21.

Szeptemberben az erőt, energiát adó Mars
vonul át a jegyén. Úgy vélem, ezt aligha
kell magyaráznom, de ön is érzékelni fogja a szokottnál nagyobb agilitást. A jegy
hölgy szülöttein valóságos takarítási mánia lesz úrrá, aminek kevésbé házias családtagjai nemigen örülnek majd.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Annak ellenére, hogy a nyár szülötte, idén
örömmel fogadta a hűvösebb évszakot,
szeptember második felében pedig különösen vidámnak és tettre késznek érzi
magát. A jegyén átvonuló Vénusz kedvező hatást teremt az élet apró örömeinek

HIRDETMÉNY
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény
(továbbiakban: Törvény) 82. és 83. §-a alapján három
kerületi civil szervezet, a Budai Fiatalok Egyesülete (1114
Bp. Fadrusz u. 4.), a Collegium Pannonicum Alapítvány
(1113 Bp. Edömér u. 2.) és a Fiatal Városvédők Egyesülete
(1114 Bp. Kanizsai u. 8/D.) bejelentette szándékát a XI.
KERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁRA. A kezdeményezéshez bármely kerületi székhelyű,
jogi személyiséggel rendelkező közművelődési célú társadalmi szervezet csatlakozhat, amennyiben a kihirdetéstől
számított 30 napon belül benyújtja erről szóló írásos határozatát a Jegyzői Irodára. A 3 éves időtartamra alakítható
Tanácsban a kezdeményező és a csatlakozó szervezetek
jogai egyenlők, a működési feltételeket a tagok biztosítják, jogkörének leírását a fenti Törvény tartalmazza.
Budapest, 2009. szeptember 7.
Dr. Filipsz Andrea, jegyző

KÖRNYEZETVÉDELMI
VETÉLKEDŐ
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Környezetvédelmi Osztálya
vetélkedőre hívja a kerület valamenynyi polgárát.
A vetélkedő célja a környezettudatos
gondolkodásmód fejlesztése, az energiatakarékosság és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, valamint a kerület
természeti értékeinek bemutatása, megismertetése.
A vetélkedő négy
fordulóból áll:
1. FORDULÓ:

általános környezetvédelmi
ismeretekből
összeállított
teszt (zöldtotó).
2. FORDULÓ:

energiatakarékossággal kapcsolatos kérdések
és feladatok.
3. FORDULÓ: szelektív
hulladékgyűjtéshez kapcsolódó kérdések és feladatok.
4. FORDULÓ: a kerület természeti értékeit
bemutató képzeletbeli séta.

HOROSZKÓP
szeptember 16–29.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Épp olyan nyugodt és békés hangulatban
telnek napjai, ahogyan szereti. Nem kizárt,
hogy valamivel több ember veszi körül,
mint máskor, de szerencsére nemet is tud
mondani, amire most nagy szüksége lesz.
Ha mindenképp társaságba kíván menni,
válasszon olyan közösséget, ahol hasonló
érdeklődésű emberekkel találkozhat.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Rengeteg munkája lesz, amit most sokkal inkább kihívásként él meg. Arra

III. HELYEZETT

20 000 Ft-os könyvutalványt kap.
A díjakat Molnár Gyula polgármester fogja átadni 2009. november 11-én, a Kerület
Napján.
A vetélkedőhöz sok sikert kívánunk!

Hatalmas optimizmus jellemzi ezt a periódust. Ezzel szinte bevonzza életébe a
sikert, sőt, nem is ismer lehetetlent. Ne
lepődjön meg: lesznek irigykedők, de szerencsére több lesz környezetében az olyan
ember, aki szárnyakat kap lendületétől.
Különösen társa és legjobb barátai állnak
ön mellett teljes szívvel.

HALAK

február 20.–március 20.

Az ősz egy kisebb baráti félreértéssel vette
a kezdetét, ami el is kedvetlenítette. Most
ön fogja megtenni az első lépést a békülés felé, és ez a viták tisztázásához vezet.
A munkahelyén nyugalom és béke uralkodik. Lesznek napok, amikor nem lesz
nagy munkakedve, de a kollégáitól sok
segítséget kap majd.
Horváth Andrea

ŐSZ

Szüretre hívnak
az egykori borvárosba
Zöld szüret – ez annak a fesztiválnak a
neve, amelyet október 3-án rendeznek
meg Újbudán, a Flamenco Szálloda
előtt, illetve az Edömér utcában.
A szervezők célja a környezetvédelem és
környezettudat népszerűsítése. A látogatók
a „Bio Borok Ünnepe” és az ehhez szervesen kötődő „Bio Étkek Sokadalma” elnevezésű programokkal is találkozhatnak a
rendezvényen. A különböző népművészeti
fellépők mellett a kézművesvásáron természetes anyagból készített és zsűrizett tárgyakat árusítanak majd, illetve hagyományos módon készülő, különleges ételeket
– cserepes babgulyás, kemencés kenyérlepény – kóstolhat meg a közönség.
A környezettudatos szemlélet erősítése érdekében „mesélő fákat” is megtekinthetnek. A rendezvény helyszínét határoló
fák törzsére ugyanis háncsból, fakéregből
iparművészek maszkjait helyezik el, az
águkon ezzel a felirattal: „az elmúlt nyáron 67,5 liter oxigént termeltem, hogy kellemesen érezd magad, és 58,5 liter szén-dioxidot nyeltem el, hogy ne mérgezzen Téged. Megszűrtem a zajt, hogy szép álmaid
legyenek… Ugye jó barátok leszünk?!
A fák alatt nagyméretű katicabogarak
színesítik majd a területet, melyek a védett
bogarakra hívják fel a figyelmet, egyben a
gyerekek számára játszóhelyül is szolgálnak.
Emellett az ökojátszóházban nagyméretű almát formázó textíliát helyeznek
el a talajon. Itt a gyerekek népművészek
segítségével különböző karakterű csuhébabákkal és egyéb természetes anyagokból készült tárgyakkal rendezhetik be a
kerületet.

NAGYSZÍNPAD: 9.45 TÉRZENE – Vivaldi: Négy
évszak (ősz), 10.00 TÁROGATÓ-NYITOGATÓ „szignál”

30 000 Ft-os könyvutalványt

január 21.–február 19.

Zöldfesztivál Újbudán

A beküldött megfejtéseket pontozásos
rendszerrel értékeljük, és a négy forduló
után a három legtöbb pontszámot elért
személyt díjazzuk:
II. HELYEZETT

Az elmúlt időszakban kissé szétszórtabb
volt, ám ez a hónap lehetőséget teremt,
hogy rendet tegyen a dolgai között. Ez
mind lelki életében, mind tárgyi világában
így lesz. Szeptember második fele anyagi
ügyei rendezésére is alkalmat ad.

VÍZÖNTŐ

Fesztiválprogram

50 000 Ft-os könyvutalványt

NYILAS

november 23.–december 22.

Ez a két hét arról fog szólni, hogy egészséges egyensúlyt teremtsen saját igényei
és a másokon való segíteni vágyás között.
Kiváltképp barátai várnak többet öntől,
mint amit nyújtani képes, ha pedig nemet
mond, lelkifurdalása támad. Ám önismeretének hála határt fog tudni szabni az önfeláldozásnak.

A vetélkedő kérdései az Újbuda újságban
jelennek meg.

I. HELYEZETT

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

december 23.–január 20.

május 21.–június 21.

RÁK

azonban ügyeljen, hogy társát ne hanyagolja el, mert ebben az időszakban
egy kicsit érzékenyebb lehet és szüksége
lesz a figyelmére. Az sem árt, ha hallgat
a szervezete jelzéseire, és több vitamint
fogyaszt.

BAK

IKREK

Kisebb, önbizalommal összefüggő problémái lesznek, melyeket még saját magának
sem fog bevallani. Sőt, ha családtagjai erre
figyelmeztetik, furcsállani is fogja a dolgot. Ha teheti, ne hozzon fontosabb döntést szeptember második felében.
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Zöld szüret „sokadalom” felvonulása, néptáncosok,
komédiások, lovas- és csacsifogat stb., 10.15 A „ZÖLD
SZÜRET SOKADALOM” ünnepélyes megnyitó. Műsorvezető: Horváth Károly színművész, 10.30–11.30
CSILLAGSZEMŰEK TÁNCA (az egyes táncszámok között
riportok a biobortermelő gazdákkal), 11.30 BORVIRÁG NÉPI ZENEKAR, 12.00 VADRÓZSÁK táncegyüttes,
14.00 BORHIMNUSZ BORLOVAGREND DALNOKAI, 14.30
„GAZDURAM KOTLIK” Vásári komédiák – Tarka Színpad,
16.00 BORDALNOKOK, AHOGY A HÁROM TENOR TENNÉ
Népszerű opera – operett dallamok, 16.30 „KÁDÁRTÁNC” Obsitos együttes, 17.00 CITERAZENE, 17.30

A Lombsátorban kvízjátékot rendeznek
a környezetvédelem, természeti értékek
ismeretéről. Ugyancsak a Lombsátorban
a Kertészeti Egyetem munkatársai, valamint civil szervezetek – így az Optimisták
Klubja – tartanak kerekasztal-beszélgetéseket, illetve előadásokat.
A szervezők plakáttervező pályázatot
hirdetnek a kerületi iskolákban „Tisztán
Újbuda” elnevezéssel. A verseny eredményhirdetését és a díjkiosztót is a fesztiválon rendezik.
De a felnőttek sem maradnak ki a vetélkedőkből: versenyre kelhetnek a „legfélelmetesebb madárijesztő” avagy a „MADARAK RÉME” díjának elnyeréséért.
A Zöld szüreten Újbuda bora címmel
tekinthetünk meg kiállítást. Az itt élők
közül sokan nem tudják, hogy Újbuda területén egykor virágzó bortermelés folyt.
Erről árulkodnak a kiállítási tablókra elhelyezett régi leírások, fotók néhány izgalmas információval.
A közlekedési útvonalon az úgynevezett hulladékművészek alkotásaival találkozhatunk majd. Ezek furcsa, fanyar,
némi szatírával átitatott kompozíciók lesznek, amelyek a mai környezetpusztítást
örökítik meg.
A szervezők az „Üzenet a nagyvilágnak” című program keretében egy fatörzset mintázó hirdető oszlopot állítanak
fel. Erre bárki feltűzheti azt a pár soros
üzenetét, gondolatát, amelyek világunk
oltalmára, védelmére hívja fel a figyelmet.
A „Zöld szüret” ünnepélyes záróaktusaként a kis cédulákat összegyűjtik, és egy
nagyméretű, héliummal töltött szőlőfürtre rögzítik. Az újbudai gondolatokat végül
elrepítik a nagyvilágba.
ÜNNEPÉLYES ZÁRÓ CEREMÓNIA: „MADARAK RÉME”- madárijesztő készítő verseny eredményhirdetés, díjkiosztás,
„TISZTÁN ÚJBUDA” előzetesen meghirdetett gyermek
rajzpályázat eredményhirdetése és díjkiosztása, „MESÉLD EL GYERMEKEIDNEK” – üzenet a világnak.
EGYÉB HELYSZINEK: 10.30 ÖKOJÁTSZÓHÁZ családi

interaktív játszóház, csuhéjátékok, borsó és bab ékszerek,
10.30 „Kör-tér” – „BENDŐBE VALÓ” (lepénysütés, cserepes babgulyásfőzés), 10.30 CSAPRAVERÉS bioborházak
nyitása ITT ÉS MUST…! Szőlőpréselés, must árusítás,
10.30 ÁRVÁCSKÁK „ÖRÖKBE FOGADÁSA” virágosztás,
11.00 CIVILSÁTOR Kertészeti Egyetem szakértőinek előadásai, kérdések és válaszok, környezeti ártalmak (fényés hangszennyezés), nagyvárosok légfolyosói, alternatív
energiahordozók, Optimisták Klubja, 15.00 APRÓK TÁNC
gyermek táncház énekek, mondókák tanítása.

Ezen a napon történt – szeptember 16.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1926-

ban Simon István költő. 1956-ban jelent
meg ez a verskötete (H, Y). 14. Mennyei. 15.
Test belső szerve. 16. Macskaféle. 17. Döntetlen a sakkban. 19. Bizonytalanul áll. 20. …
Bikila olimpiai bajnok, etióp maratoni futó.
21. Becézett női név. 23. Gazdasági társaság,
röv. 24. Eszméletét veszti. 25. Szárnyalkotó.
27. Incidens. 29. Avulni kezd! 30. Amerícium
vegyjele. 32. Istentisztelet. 34. Estike páratlan
betűi. 35. Részben sikerül! 36. Takarmánynövény. 38. 1977-ben ezen a napon hunyt el
Maria Callas görög operaénekesnő. Ebben
a Rossini-operában a címszerepet alakította 1952-ben. 40. Népi hosszmérték. 41.
Kos, latinul. 43. Tokió régi neve. 44. Község
a Mosoni-Duna két partján. 45. Növényi
szaporítószerv. 46. Tévesen jegyezni. 48. Óta
betűi keverve. 49. Becézett Lajos. 50. Némán
ítélni! 51. Anjou Udvari Lovagok Egyesülete, röv. 53. Zugliget határai! 54. Csekély
értékű római rézpénz. 55. Svájci matematikus (Leonhard). 57. Hozzátesz. 59. Győztes.
60. … ipso, magától értetődően. 62. Északolaszországi folyó. 64. Maria Callas ebben
a Bellini-operában szintén a főszerepet
énekelte. 66. Szóródik. 68. „A” vízi átkelő. 69.
Dalbetét. 70. Ezen a napon született 1893ban Korda Sándor magyar származású brit
filmrendező. 1919-ben még itthon forgatta
ezt a filmjét. 72. Erisz leánya, a rossz tanács
istennője (ATÉ). 73. 1927-ben ezen a napon
született Peter Falk amerikai színész. 1965ben játszott ebben a filmben (S, Á).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született
1887-ben Hans Arp német költő, festő és
szobrász. 1930-ban készítette ezt a festmé-

nyét (I, K, L). 2. Heves megyei város. 3. Értékhatár. 4. Erdei vad. 5. Részben elkésik! 6.
Könyökmérték. 7. Női név. 8. Költői napszak.
9. Numero, röv. 10. Igen alacsony fizetség. 11.
Német kikötőváros. 12. AÚB. 13. 1911-ben
ezen a napon született Benedek Tibor színművész. A részeg polgárt alakította ebben
a Caragiale színműben (A, L, L). 18. Forma. 20. Vágás a dinnyén, névelővel. 22. Igazi
nevén. 24. Szájpenész. 26. Elsőre egynemű
betűi. 28. Maria Callas ebben a Giordanooperában 1956-ban debütált, de ez a címe
Korda Sándor 1916-os némafilmjének is.
29. Ebben a Bellini-operában Maria Callas
Imogene-t alakította. 31. Korda Sándor
1931-ben Párizsban forgatta ezt a művét.
33. Tétet növelne. 35. Édes női név. 37. Sérülés, a gyermek szavával. 39. Középen vidít!
40. Antal Imre. 42. Azonosak. 44. Dolgozik a
zsebes. 46. Utódot világra hozó. 47. Horony.
50. Viadal. 52. … Kazan, amerikai rendező.
55. Viselkedésével elűz. 56. Ízületekben támadó gyulladásos betegség. 58. Mennyiségi
egység. 59. Az Öt-tó egyike. 61. Növényi zsiradék. 63. Tiltakozás határozat jogerőre emelése ellen. 65. Alattomos. 66. … Istók, legendás lény a Hanságban. 67. Alt betűi keverve.
70. Gyep közepe! 71. Savmaradék! BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 38., 64., 70.,73., függ., 1., 13.,
28., 29. és 31. A 15. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Majd

most kiderül, Úr és kutya, A ravasz rókácska,
Mario és a varázsló, Dal, Lotte Weimarban,
Érdeklődő”. A 15. SZÁM NYERTESE: Kovács
Zsigmondné 1118 Budapest, Kelenhegyi út.
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Sas Club étterem

Magyaros szűzérmék
50
dkg sertésszűzérme, 12 dkg sertészsír,
25 dkg húsos paprika, 25 dkg paradicsom, 3 gerezd fokhagyma, ½ csomag
petrezselyemzöld, 1 l húslé, 4 adag karikára vágott burgonya, só, édesnemes fűszerpaprika, őrölt bors. ÉTELKÉSZÍTÉS RÖVID
LEÍRÁSA: Az előkészített szűzérmét úgy
szeleteljük, hogy adagonként 4 db legyen.
Fűszerezzük, majd hűtőbe tesszük. A finomra vágott vöröshagymát zsírban világosra pirítjuk, hozzá
adjuk a zúzott fokhagymát, megszórjuk a fűszerpaprikával, felengedjük kevés
húslével, és
fedő alatt
beforraljuk.
Serpenyőben
zsírt hevítünk,
és megsütjük
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:

benne a szűzérméket. Az érméket a zsírból kiszedjük, a visszamaradt zsírban
a szeletekre vágott burgonyát állandó
forgatás mellett megpirítjuk. Sózzuk, finomra vágott zöldpetrezselyemmel ízesítjük, hozzáadjuk a lesütött szűzérméket,
az elkészített lecsót, lazán összekeverjük,
nyílt lángon felforrósítjuk, majd tűzálló
tálba helyezzük. Tetejét szeletekre vágott
zöldpaprikával és petrezselyemzölddel
díszítjük.
Szeretettel várunk mindenkit éttermünkben és a gazdagréti halászléfőző versenyen is, ahol
séfünk által készített
halászlevet is megkóstolhatják.
Sas Club étterem
Törökbálinti út 53.
06-1-246-4931
E-mail: info@feherszarvas.hu
www.sasclub-etterem.hu
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SZÍNHÁZAK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imreemlészoba, az Első Magyar Repülőgépgyár,
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának
története.
BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. SZEPTEMBER 19-ÉIG Kicsiny Balázs

TOTÓ, AVAGY A VÁD TANÚJA című tárlata.
Megtekinthető munkanapokon 12–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig.
SZEPTEMBER 22. Tolnay Imre kiállítása.
Megtekinthető OKTÓBER 10-ÉIG munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

KEDDTŐL PÉNTEKIG 9–17 óráig, MINDEN
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10–16 óráig.

Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM

Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
OKTÓBER 10-ÉIG„Képnapló”– Mendlik Lajosemlékkiállítás. NOVEMBER 21-ÉIG„A modern

diszkobolosz”című kiállítás Molnár-C. Pál
sporttárgyú újságrajzaiból és fametszeteiből.
RÉT GALÉRIA

Törökugrató u. 9.
SZEPTEMBER 23-ÁIG Kulcsár Balázs

Struktúrák c. fotókiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 10–20 óra között.
SZEPTEMBER 25. 18.00„Gazdagrét 25
kortárs szemmel”c. képzőművészeti kiállítás
megnyitója.

BUDAI KLUB-GALÉRIA

SCHEFFER GALÉRIA

kamarakiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

festőművész bemutatkozása.

Budafoki út 9–11.
SZEPTEMBER 16. 18.00 Orosz János

BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZEPTEMBER 15–30. 30 év hangulatokban és

képekben. Kiállítás a BMK és a közművelődési szakma elmúlt három évtizedéből.
KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZEPTEMBER 15. Vásárhelyi Antal kiállítása. A
tárlat OKTÓBER 9-ÉIG tekinthető meg mun-

Kosztolányi D. tér 4.
SZEPTEMBERBEN Aknai János szentendrei

Ecsed u. 13. T.: 788-6695
SZEPTEMBER 23-ÁIG Arató István festő-

művész kiállítása. A tárlat megtekinthető
hétköznap 15–18 óráig.
SZEPTEMBER 24. 19.00 Balogh Ádám„Boldog
Arábia meséi”c. fotó- és festménykiállítása a
jemeni forradalom évfordulója alkalmából.
A tárlat megtekinthető OKTÓBER 14-ÉIG
hétköznap 12–18 óráig.

kanapokon 11–18 óráig, szombaton 10–14
óráig és a rendezvények ideje alatt.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

és Tóth Mária művésztanárok MOZAIK c.
kiállítása. A kiállítás megtekinthető hivatali
időben.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
SZEPTEMBER 16. 20.00 Plastic Bitch & Laid,

23.00 WTF? It’s 4/4! – Greg Fair; Gabriel Ster;
Paul Pillow + SPECIAL GUEST! SZEPTEMBER
17. 22.00 Real Your Nature – Oddateee
(Jarring Effects, Deadverse Recordings) (US),
Bleubird (Endemik Music) (US), Ben Sharpa
(Jarring Effects, Pioneer Unit) (ZA), Cadik, DJ
Suhaid, 21.00 A38_mnml. SZEPTEMBER 18.
22.00 Deck Attack & Becksperience presents:
The Nextmen (Wonderwheel/ESL, USA),
MC Wreck (USA), Featurecast (Goodgroove/
Catskills/Bomb Strikes, UK), Infragandhi,
Cyborg Templar, 20.00 Matrózzenekar, 23.00
NVC presents Casino Bangkok Terasz – Sinko,
Dr Zoidberg, Subotage, Ioda aka Yesman,
Tempo! SZEPTEMBER 19. 20.00 Mitsoura, 22.00 BlackLight brings you – Krafty Kuts (Finger
Lickin’, Against The Grain, Supercharged) (UK),
Palotai (Tilos), Marka (AllNightBreakz), Vida
L & Vida G (AllNightBreakz, Tilos Rádió), Rori
Breaker & Rockchild (Rádio Café 98.6), Joe Soft
(Rádio Café 98.6), Bergi (Monkey Six), Acryl,
Visuals: Eclipse Inzanes, 21.00 Lollipop Factory
Presents: Hardstyle Republic – Killbert; Bad
Little Kid; Glideside; Guest: Datascent.
SZEPTEMBER 20. 20.00 The Ship of Fools –
Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten –
D) & Danielle de Picciotto (USA). SZEPTEMBER
21. 20.00 Oregon (USA), Escurial gitárzenekar.
SZEPTEMBER 22. 21.00 Jojo Mayer’s NerveProhibited Beatz II. SZEPTEMBER 24. 21.00
Etienne Mbappé (RC), Special Providence.
SZEPTEMBER 25. 21.00 Péterfy Bori and Love
Band, Óriás, DJ Superstereo, 21.00 Lick The

Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em.
OKTÓBER 10-ÉIG Csovelák Edit, Rigó Mária

XI. KER. 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.

Click! Summer End – Isu; Chrom; Crimson.
SZEPTEMBER 26. 20.00 Vágtázó Életerő
(VHK), 21.00 Hairy Presents – Andre, Beta
(A.B.Solute); Duel – live analog riff; Vendég:
Naga (Hairy). SZEPTEMBER 30. 20.00 “Noises
from the Neighbour” – Austrian concert series
on A38 – Sofa Surfers (A), vendég: Super
700 (D).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató,

14.00 Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00
Bogozgató, Salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00
Mesetorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00„Fitt”
torna. SZERDA 19.00 Szenior táncrendklub.
SZERDA, PÉNTEK 18.00 Divattánctanoda
(SZEPTEMBER 16-ÁTÓL). CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka
jóga, Karibi táncok 19.00 kezdő, 20.00 haladó,
21.00 Salsaklub. PÉNTEK 18.00 AKH festő- és
rajzstúdió (SZEPTEMBER 18-ÁTÓL), Standard
és latin társastánc 19.15 kezdő, 20.15 haladó
(SZEPTEMBER 18-ÁTÓL). SZEPTEMBER 16. 14.00
Albertfalvi Cukorbetegek Klubja, 17.00 Vámosi
Ildikó fotókiállításának megnyitója.
SZEPTEMBER 19. 17.00 Albertfalvi szüreti
vigasságok. Gyerekeknek: sétakocsikázás,
szüreti népi játékok és táncház a Madárdal
zenekarral, szőlőpréselés és mustkóstolás,
20.00 Szüreti Bál.
SZEPTEMBER 23. 16.00 60+ Portré Pódium.
Vendég: Verbényi István atya, nyugalmazott
plébános. SZEPTEMBER 27. 11.00 Krisztus
Urunk meg az Obsitos. A Ládafia Bábszínház
előadása a templomkertben.

Ede: Liliomfi.

MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 18., 19. 20.00 Mándy Ildikó

Társulata: RésJ (vertigo ’09) – Bemutató.
SZEPTEMBER 20. 20.00 K.V. Társulat
(Száger Zsuzsanna – Urbanovits Krisztina):
Fellebbezés. SZEPTEMBER 21. 20.00
Budbudās at Solstice – Koncert.
SZEPTEMBER 25., 27. 20.00 A MU Terminál
évadnyitó estje. Fejes Ádám: Nyolcan
terítéken – felújítás, Andrea Boll (CH/NL):
Terminology – Bemutató. SZEPTEMBER 26.
20.00 A Függetlenek Éjszakája keretében:
Előéletek. SZEPTEMBER 28., 29. 20.00
Tünet együttes: Véletlen. SZEPTEMBER 30.
20.00 A K.V. Társulat kortárs felolvasóestje:
Caryl Churchill: Hetedik mennyország
– Bemutató.
BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 tajcsi csikung.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00
Mélyizomtorna. KEDD, PÉNTEK 17.30 Afro-

latin zenés torna. PÉNTEK 9.30 Energetizáló
torna (KEZDÉS: SZEPTEMBER 18.), 18.30
Hastánctanfolyam kezdő. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
14.00–18.00 e-Magyarország pont – internetezési lehetőség olcsón. SZOMBAT 10.00 Jazzy
Weekend (KEZDÉS: SZEPTEMBER 19.).
SZEPTEMBER 18. A világ és benne én!
környezettudatos témájú játék a képzőművészettel középiskolásoknak. SZEPTEMBER
18. Lélekcirógató Kokas-kurzus – a Forrás
Játszóház bemutató foglalkozása.
SZEPTEMBER 19–20. Városismereti séták a
kulturális örökség napjai keretében
Amire büszkék vagyunk… amire büszkék
lehetünk – múlt és jelen értékei, valamint
a múltat és jelent összekötő szakrális terek
Budapesten. SZEPTEMBER 19. Wieber Marianne
iparművész ismeretterjesztő előadása az egyházi viseletekről és szerepükről.
SZEPTEMBER 25. Kulturális sokszínűség
Budapesten, az egyesített városban.
Kerekasztal-konferencia és jubileumi ünnepség. SZEPTEMBER 26. Hallgassunk együtt zenét!
Zelinka Tamás műsora nyugdíjasoknak.
SZEPTEMBER 26. Liliom – a Szent Imre
Gimnázium Latinovits Diákszínpad előadása.
SZEPTEMBER 26–27. Mesterkurzus amatőr
fotósoknak. SZEPTEMBER 27. PORT.hu családi vasárnap. A Brémai muzsikusok című
meselőadást követően kézműves-foglalkozás
gyerekeknek. SZEPTEMBER 27. A XI. kerületi
művészeti csoportok bemutatkozása. Program:
a Bartók Táncegyüttes műsora, a Weiner Leó
Zeneművészeti Szakközépiskola koncertje és a
Petőfi Musical Stúdió musicalgálája.
CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.
SZEPTEMBER 19–20. Kulturális örökségvédelmi

napok. A templom és az orgona nyílt napjai.
SZEPTEMBER 20. 20.00 Almásy László Attila
jótékony célú orgonahangversenye.
FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.
SZEPTEMBER 30. 18.00 Vendég: dr. Aradi

Éva indológus, egyetemi tanár. Téma:„Az
indiai hunoktól az avarokig”. 17.00 Indiai ízek,
ételkóstoló.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
SZEPTEMBER 16., 23. Utolsó óra táncház.
SZEPTEMBER 25. Tűz Lángja koncert és táncház.
SZEPTEMBER 30. Hagyományőrző bál

– Gyimes.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

media@ujbuda.hu

király c. kiállítás. A tárlat megtekinthető
hétköznap 9–16 óráig és a programokhoz
igazodva.

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
SZEPTEMBER 15., 17., 21., 23. Szigligeti

TETŐ GALÉRIA

ÚJBUDA GALÉRIA

Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
SZEPTEMBER 30-ÁIG Latinovits – A színész-

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD

Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok

Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnósklub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00, 16.00 Nyugdíjas
hölgyek tornája, 17.00 Klasszikus indiai tánc,
18.00 Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc.
KEDD 10.00 Yan-xin csikung, 17.00 Muzsikás
gyermektáncház , 17.00 Ninjatanfolyam ,
19.30 Szenior társastánc 18 éves kortól.
SZERDA 9.00 Csiri-biri babatorna, 16.00
Kézműves színjátszó alkotóműhely általános
iskolásoknak, 17.30 Szövés, 19.00 Picasso
festőklub felnőtteknek. PÉNTEK 15.00 Alma
rajzszakkör 5–16 éves korig, 17.00 Patchwork
kezdő, 17.30 Nemezelés. CSÜTÖRTÖK 17.00
Patchwork haladó. SZOMBAT Társastánc 12.00
kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves kortól,
14.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör.
VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobbiklub, 15.00 Nosztalgiaklub. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT
12.00 Repülés Baráti Kör. SZEPTEMBER 4., 18.
18.00 Bubabál Moldvai gyermektáncház a
Csürrentő együttessel, 19.00 Moldvai Táncház
a Csürrentő együttessel. SZEPTEMBER 5., 19.
19.00 Ír táncház a Greenfields együttessel.

SZEPTEMBER 11., 25. 19.00 Balkáni táncház
a Falkafolk együttessel. SZEPTEMBER 12.,
26. 19.00 Csángó–magyar táncház a Sültü
zenekarral. SZEPTEMBER 19. 10.30 Őszi mese
Kipp-Koppal. SZEPTEMBER 20. 10.00–18.00
Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat:
ASZFALT Diák és Ifjúsági Előadó-művészeti
Fesztivál. SZEPTEMBER 21. 14.00 Balázs
Árpád Zenebaráti Kör. SZEPTEMBER 21–25.
18.00 Ifjú tehetségek ünnepe. SZEPTEMBER
26. 8.00 Babaruha-és gyermekholmi börze
díjtalan kreatív játszókuckóval. SZEPTEMBER
27. 10.00–21.00 Ifjú tehetségek napja
– Összművészeti Fesztivál.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

klub, 10.30 Cseppzene, 16.00 Fantázia
gyermekaerobik. HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00
Aikido.KEDD 10.00 Eklektikaklub, 19.30 Kenpo
karate.KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00 Ringató, 15.00 Kártyaklub,
15.00 Társastánc gyerekeknek. SZERDA,
PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK 19.00
Kenpo karate.PÉNTEK 16.00 Fashion dance.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti
Közösségi Számítógépes Központ. VASÁRNAP
10.00 Alétheia gyülekezet igehirdetése.
MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verses-lelkes
együttlét.
MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 16.00
Gazdagréti„őszikék” nyugdíjasklub.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jóga.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Pingpong.
KEDD 10.30Trilla énekiskola. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Aikido. SZERDA 14.00 Kártyaklub,
17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00 Ovibalett.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK
20.00Társastánc. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00
Autómodellklub. MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 18.15
Kertbarátkör. MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00

Kelenvölgyi Nótakör, 15.30 Kézműves- foglalkozás
gyerekeknek. MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00
Horgászklub. SZEPTEMBER 19. 16.00 Magyar
táncház. SZEPTEMBER 26. Szüreti felvonulás.
SZEPTEMBER 27. 10.00 Nemzetiségi főzőverseny.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek,
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ
18.00, SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Szeniortorna. KEDD 19.00
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics,

10.30 Tarka Színpad, 15.00 A fogyasztóvédelmi
tanácsadó munkatársának ingyenes jogi képviselete, 15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.30 Törpördög
Tánc-Tanoda kezdő, 18.15 haladó.
SZERDA 10.00 Hastánc, 16.00 Balettiskola
9–13 éveseknek, 19.00 Pingpongklub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 18.00
Pingpongklub. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000
Diákszínpad. VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise, 15.30„Goldance” tánciskola kezdőknek.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó eMagyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 15.00 Újbudai botladozó – Szenior néptáncklub.
SZEPTEMBER 29. 17.00 Őrmezei
Művészetbarátok Klubja.
TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
SZEPTEMBER 19. 20.00 Fejes Szandra Van-e út

feléd? c. önálló estje.
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BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 18.00
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek

bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

gyermek istentisztelet.

MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés.
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama
klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18

éveseknek.

MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a

nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM

Bejárat a Kelenhegyi út felől
Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00,
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi
istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00
Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

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

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek
istentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.
SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a

magyarság lelki megújulásáért.

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

Ha nem látta a hétfői adást, nézze
meg az ismétlést: szerda 18.00,
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és
22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00,
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő
4.00, kedd 18.00 és 22.30 .

Kapcsoljon haza!
RÉSZLETES MŰSOR
A KÉPÚJSÁGON !
A szerkesztett műsoron kívül a
képújság hírei mellett
időről időre kapcsoljuk Újbuda
forgalomﬁgyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:
WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA
18.30 Házas- és szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3.
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok
VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és
gyermekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00

Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520
VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP

Liturgia illetve szentmise váltakozva 8.00 és
18.00. MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér. KEDD
19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS KEDD 18.30
Katekézis.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00.
HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó
ima. SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise
(templom), 19.30 Katekumenátus (Szent
István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (Szent István-ház). SZOMBAT
6.30 Misével egybekötött Laudes, 17.30
Zsolozsma a Jézus Szíve oltár előtt.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub
(Szent István-ház). MINDEN HÓ ELSŐ
CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai
elmélkedések (Szent István-ház). MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért. SZEPTEMBER 14–18.
Papírgyűjtés az orgona javára. SZEPTEMBER
18. 17.00–19.00 Cserkész toborzó (Cserkész
Otthon, Bartók B. út 15/D). SZEPTEMBER 19–
20. 9.00–18.00 a Magyar kulturális örökség
napjai: nyílt nap a templomban.
SZEPTEMBER 20. 12.45–18.50 A templom
megtekinthető kívánságra idegenvezetéssel
az orgona nyílt napja keretében, 15.00
Kormos Gyula előadása: Minek ide orgonaszakértő?!, 20.00 Almásy Attila orgonaestje.
SZEPTEMBER 27. Évközi 26. vasárnap. Szentírás
Vasárnapja (Szent István-ház).
SZEPTEMBER 29. Szent Mihály, Szent Gábor és
Szent Rafael főangyalok ünnepe.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
SZEPTEMBER 16. 18.00 Ásványbarátkör. Egyéni

nyári túrabeszámolók gyűjtések bemutatásával. SZEPTEMBER 20. Tanulmányi kirándulás:
Budakeszi környéke. SZEPTEMBER 21. 18.00
Gombászklub. A csákvári Haraszthegy
növényei és gombái. SZEPTEMBER 23. 18.00
Ásványbarátkör. Klubdélután ásványcserével.
SZEPTEMBER 26. Tanulmányi kirándulás: Normafa. SZEPTEMBER 28. 18.00
Gombászklub. Gombahatározás.
SZEPTEMBER 30. 18.00 Ásványbarátkör.
Burgenlandi ásványok, alpesi ásványok
vetítése. Ausztriai túra eredménye, legszebb
darabjai.
Kiállítás:Öveges József-emlékterem és -kiállítás. Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumentum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek
és -interjú film vetítése csoportoknak és egyéni
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

EGYHÁZI PROGRAMOK
BUDAFOKISZENTLIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

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

SAKKSAROK

A megdöbbentő állás ismét Sam
Lloydtól származik, hét évvel az
első hivatalos nemzetközi sakkverseny után, 1858-ból. A KÖVETELMÉNY: világos lép, és hatalmas túlerejével is három lépés
kell neki a matt adáshoz. Kérjük, küldjék be az első két lépést,
illetve írják meg, hogy jöhetett
létre ez az állás egy sakkparti
elejétől kezdve!
A megfejtéseket 2009. szeptember 21-éig várjuk a Gazdagréti
Közösségi Házban (1118 Budapest, Törökugrató utca 9.),
illetve az info@gkh.ujbuda.hu
e-mailcímen! A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki, amelyet a
Gazdagréti Közösségi Házban

lehet átvenni. A nyertes nevét a
következő számban közöljük.
AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK
MEGOLDÁSA:

1.0–0–0! kxa7 2.rd8 kxa6
3.rd7 kxa5 4.rd6 kxa4
5.rd5 kxa3 6.rd4 kxa2
7.rd3 ka1 8.ra3#
(Az egyébként kiváló elgondolású
mű értékét csökkenti, hogy
létezik egy Vd2-vel kezdődő
mellékmegoldása is…)

A szerencsés nyertes Leisztinger
Kálmán, akinek szívből gratulálunk!
GKH-Jakobetz

HIRDETÉS
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LAKÁS, INGATLAN
ALKALMI vétel! Sürgősen, olcsón, megegyezünk. Budafokon kertes, családi ház, tulajdonostól
eladó. Nagyméretű, többgenerációs, kétlakásos,
költözhető. 06/20/345-5194.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítő hálózat
tagja keres-kínál évtizedes tapasztalattal eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenergetikai tanúsítást is. Fehérvári út 57. Fsz. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
BARANYAI téren 44 nm-es másfélszobás, erkélyes lakás eladó. 06/30/922-9053.
MŰEGYETEM közelében 62 nm-es, 2 szobás
lakás eladó. 06/30/922-9053.
KAROLAINA úton 35 nm-es, napfényes lakás
eladó. 06/30/922-9053.
SOMLÓI úton 2 szobás, erkélyes, igényes lakás
eladó. 06/20/351-3141.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó, kiadó
lakásokat, házakat, telkeket. banalp@enternet.hu,
361-4287.
XI., BORNEMISSZA utcában 2008-ban épült
társasházban eladó földszinti, saját kertes, 85 nmes lakás. 38,5 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
ELADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket,
telkeket keresünk a kerületben. Lőrincz Péter
Ingatlaniroda. www.lorinczpeter.hu, 351-9578,
06/70/383-5004.
XI., ALSÓKUBIN utcában új építésű társasházban eladók I. emeleti, 40, 55, 60, 75 nm-es lakások. 06/30/251-4000.
XI., AKCIÓ! Bornemissza tér közelében épülő
társasházban, kedvező áron lakások leköthetők.
06/30/251-4000.
XII., MÁRTONHEGYI úton eladó I. emeleti,
55 nm-es, nagyon jó elosztású, panorámás lakás.
22,9 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
XI., HÉRICS-JÉGCSAP utca sarkán eladó új
építésű, 120 nm-es sorház nagy, saját kerttel. 52 M
Ft-ért. 06/30/251-4000.
XI., BÖLCSŐ utcában eladó liftes társasházban, IV. emeleti, 27 nm-es, világos, csendes lakás
10,9 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
KELENVÖLGYBEN kétszintes, 2 + 3 félszobás,
teraszos, cirkófűtéses, jó állapotú, önálló családi
ház eladó. Ár: 55 M Ft. 06/70/616-0652.
AKCIÓS áron Feneketlen-tó közelében, nappali
+ 2 hálós, 6. emeleti, új építésű lakás, 2 nagy terasszal 47,6 M Ft-ért eladó. 06/70/616-0652.
SASADON lakóparkban 2,5 szobás, cirkós, téglalakás eladó 19 M Ft irányáron. 06/20/914-6711.
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 11 éve!
Honlap, kirakat, igényes ügyfélkör. Bízza ránk ingatlana eladását, Önnek más a dolga! Immotéka
Ingatlaniroda, XII. Nagyenyed u. 9. 201-1821,
06/30/202-1892, http://www.immoteka.hu.
HIRDESSEN vagy keressen ingatlant, lakást
nálunk. www.1001ingatlan.hu

BÉRLEMÉNY
IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba, hallos,
64 nm-es lakás kiadó. 06/30/261-3519.
HELYISÉGEK irodának, műhelynek, raktárnak kiadók. Budapest, XI. ker. Andor u. 60.
Tel.: 06/20/540-3664, 208-4630.
KIADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket keresünk a kerületben. Lőrincz Péter
Ingatlaniroda. www.lorinczpeter.hu, 351-9578,
06/70/383-5004.
KANIZSAI utcában 40 nm-es, felújítandó félalagsori lakás kiadó, felújítás ellenében.
Tel.: 06/70/325-4309.

GARÁZS
KANIZSAI utcában zárt teremgarázs, hosszú
távra kiadó. 06/70/549-3259.

TEREMGARÁZSBAN egymás mögötti két
garázsbeálló második beállóhelyét éjszakai, vagy
tartós beállásra, bérlésre, vagy megvételre hirdetjük az Ulászló utcában, a Fadrusz utca közelében.
Tel.: 06/30/528-9567.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak.
06/20/380-2039.
FEJESTANODA vállal matematika-fizika és
nyelvoktatást, alapoktól szigorlatig.
www.fejestanoda.atw.hu,
06/70/366-6445, 250-2003.
ANGOL, spanyol, olasz, francia, német gazdagréti nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok is.
06/20/354-4879.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára
felkészít, korrepetál a Körtérnél. Tel.: 386-2382,
06/20/546-8963.
MATEMATIKA, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól. 06/20/959-0134.
KORREPETÁLÁS, felvételire előkészítés alsó
tagozatosoknak matematikából, nyelvtanból.
Tel.: 06/30/429-2618.
EGYETEMISTA korrepetálást és érettségire
felkészítést vállal matematikából és fizikából.
06/20/572-0697.
KEZDŐ és haladó bridzstanfolyamok a
belvárosban. Indulás: 2009. szeptember 21vel kezdődő héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu , 06/30/900-0400,
209-5243.
NINCS még érettségije vagy piacképes szakmája? Tanulni sohasem késő! Tanuljon az
Öveges József Középiskolában! Bővebb információ: Öveges József Gyakorló Középiskola és
Szakiskola Budapest, 1118 Beregszász út 10.
Tel.: 246-1579/123, 129 vagy www.oveges.hu,
oktatassz@oveges.hu. FMK szám: 01-0468-04.
Intézmény - akkreditációs szám: 0535.
ANGOL nyelvklub Kelenföldön! Anyanyelvi
tanárok, különböző szintek és társalgási csoportok. 300 Ft/óra. Érdeklődni: 06/20/969-8412. A
klubokat a Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet
támogatja.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés,
gazdagréti templomnál, nyelvtanárnál 246-8246,
06/30/386-2480.
TENISZTANFOLYAM általános és középiskolásoknak az ELTE Sport Kft. szervezésében a XI.
kerület legszínvonalasabb sporttelepén! (Mérnök
utca 35.) A beiratkozás folyamatos, egyetemistáknak is! 9000 Ft/8 foglalkozás. Érdeklődni:
Lehoczki Gergő teniszoktatónál: 06/20/393-9491.
TÖBBÉVES tapasztalattal (minden évfolyamon) rendelkező tanítónő alsósok délutáni felügyeletét, tanítását vállalja. Tel.: 06/20/346-3052.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak,
egyetemistáknak. 365-6041.
MATEMATIKA különóra 5-8. osztályosoknak, felzárkóztatástól a versenyszintig. 204-5510,
06/30/566-9288.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak,
egyetemistáknak. 365-6041.
MATEMATIKA különóra 5-8. osztályosoknak, felzárkóztatástól a versenyszintig. 204-5510,
06/30/566-9288.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.

ARANY
ALEXANDRA

Jobb együtt, mint külön-külön.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal.
359-5033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással.
Fábián István tel.: 06/20/317-0843.
VÍZSZERELÉS Gyorsszolgálat. Csőrepedés
javítása, dugulás-elhárítás, műszeres csőrepedés
keresés, csatorna-kamerázás, csap, WC, mosogató,
kerti csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása,
cseréje garanciával. Balázs János épületgépésztechnikus. Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi
fűtés, vízvezeték, gázvezeték szerelés, javítás, ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés. Wiesler
Tamás 06/20/924-1194.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, csöpögéstől
generálkivitelezésig. Duguláselhárítás azonnal,
csatornaépítés. 06/30/678-1961, 06/20/388-3191.
VILLANYSZERELÉS – vízszerelés. Ingyenes
kiszállás. (Csak a munkámért kérek pénzt.)
Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos
cserépkályhák, kályhák javítása. ELMŰ-s engedélyeztetés. Mobil: 06/70/235-6644, vonalas:
203-2225, www.villanysukein.uw.hu.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, kicserélem. Tel.: reggel és este 7-9 között
466-6113, 06/30/212-4693.

LAKÁSSZERVIZ
REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, harmonika ajtó, szúnyogháló szerelés, javítás. (motoros) 06/70/389-1679.
REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása.
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.
AJTÓ-ABLAKDOKTOR! Nyílászárók javítását,
szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával.
Horváth Ákos: 06/30/962-8704.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-,
ház-, (függőfolyosó) iroda felújítás. Minden szakmában megbízható, magyar szakemberekkel,
ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. TétényÉpszer Kft. Tel.: 226-4539, 06/20/946-7557.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők,
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 249-2664,
06/20/944-9015.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
CSEMPÉZÉST, burkolást, valamint javításokat kedvezményes áron vállalok. Tel.: 363-0402,
06/30/293-2210.
ZÁRSZERVIZ gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb.
06/30/961-3794.
SZOBAFESTÉST, csempézést, vízvezeték-szerelést, kőműves munkát vállalunk.
06/30/975-0053, 226-2527.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos szigetelése szilikongumival, garanciával.
06/20/494-3657.
LAMINÁLTPADLÓZÁST, parkettázást, csiszolást, vizes bázisú lakkozást, átrakást vállalok.
Tel.: 06/30/522-1595.
KISEBB csempézés, kőműves munkák, vízszerelés, javítások garanciával. 06/30/981-8340.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis
készítés, javítás. 356-4840, 06/30/954-4894.

Naponta
nyerhet egy

Acer
Aspire One

netbook- ot!

Kapcsolat Program rugalmas kedvezményekkel, T-Home és T-Mobile
szolgáltatásokat együtt igénybe vevő ügyfeleinknek pedig még több kedvező ajánlattal!
Kösse össze meglévő és arra alkalmas T-Home és T-Mobile előfizetéseit, mert együtt többet érnek, mint
külön-külön! Gyűjtse egy közös kártyán Kapcsolat Pontjait, és a prémium kedvezmények mellett
2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között részt vehet promóciós játékunkban is, amelyben
naponta egy mini notebookot sorsolunk ki. További részletekről érdeklődjön a 06-30/44-44-455-ös számon!

A kedvezmények 2009. július 1-től visszavonásig érvényesek. A Kapcsolat Programban a Magyar Telekom NyRt. ügyfelei vehetnek részt. A tájékoztatás nem teljes körű,
a Kapcsolat Programról, annak működéséről, szabályairól és az igénybe vehető kedvezményekről, illetve a hivatalos játékszabályról a www.t-home.hu és a www.t-mobile.hu
honlapokon, illetve a T-Pontokban nyújtunk tájékoztatást.

ÚJBUDA 2009. SZEPTEMBER 16.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
TETŐ víz- és hőszigetelés, épület hőszigetelés,
garázs-, terasz szigetelést vállal a 19 éve működő
VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
Tel.: 06/20/410-6393.
COMPUTERKLINIKA: számítógép javítás, karbantartás, vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszállással. Tel.: 06/30/857-2653.
TV-, video-, monitor szerviz. Ingyenes kiszállás,
nyugdíjasoknak 15 % kedvezmény.
06/20/414-6003.
TV-, rádió-, videojavítások. Zalai Péter okl. gépészmérnök. Kamilla u. 3.
319-5762, 06/20/968-2527.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
első oldali csík
1/74 fekvő

méret (mm)
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
68 x 103
68 x 50
282 x 37
53 x 74

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.
FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs
fájdalommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió, fejfájáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.

színes
460 000
230 000
160 000
95 000
63 000
36 000
285 000
40 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

Apróhirdetések:
10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 140 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 10 szó díja
a minimális tarifa, és 40 szó a
maximális terjedelem
Felvilágosítás: szerkesztőség
Telefon: 372-0960, fax: 372-0961

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjelző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.
KONTÉNERES sitt szállítás, homok, sóder,
termőföld, murva, zöldhulladék szállítása.
06/20/944-4759.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel,
lélekkel. Tel.: 06/30/418-6663,
gold333@freemail.hu.
LAPOSTETŐK, teraszok csapadékvíz elleni
szigetelésének felújítása, javítása. Homlokzatok,
tetők, pincefödémek utólagos hőszigetelése, kőműves, bádogos, tetőfedő munkák garanciával,
referenciákkal
204-6793, 06/20/934-6993.
KERÍTÉSEK építése, javítása, térkövezés,
tereprendezés, bozótirtás, sövénynyírás, gyepesítés, egyéb kertészeti munkák reális áron.
Tel.: 06/70/422-9445, 786-5872.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5 x 2 x
2 m-es rakterű kisteher gépkocsival Budáról.
395-1217, 06/70/316-1533 Sziráki.
FAKIVÁGÁS, gallyazás, fűkaszálás. Gyomirtás,
elszállítás, kerti munkák. 06/70/300-7470.
KONTÉNERES sitt szállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, kiszállási
díj nélkül. Jerabek Éva 06/20/439-1586.
KÖLTÖZTETÉS 50%-kal olcsóbban! Ingyen
dobozokkal. Hétvégén is. 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Tel.:
203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

fekete-fehér
88 000
55 000
34 000
35 000

BARÁTSÁGOS fogászat barátságos áron!
Fájdalommentesen, modern rendelőben a
Körtérnél! Porcelán tömések: 5 900, porcelán
korona 18 700, fogkő leszedés: 4 900, fogékszer:
4 700 Ft. 06/30/448-3341, 394-1634.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

RÉGISÉG, KÖNYV
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. 06/20/956-4084. Nem vagyok kereskedő.
RÉGISÉGBOLT keres antik bútort, dísztárgyat,
szőnyeget, könyvet, hagyatékot. Bp., Hollán Ernő
u. 18. Tel.: 06/20/973-3177.
MOST nyíló régiségkereskedés XI. kerület
Bercsényi u. 3-ban keres bútort, könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, szőnyeget és egyéb
régi tárgyat megvételre, vagy bizományba.
Tel.: 06/20/519-0891.
TANÁRI diplomával rendelkező régiségkereskedők vásárolnak régi bútorokat, festményeket,
órákat, porcelán- és egyéb 1945. előtti dísztárgyakat, könyveket, romos állapotban is. Lomtalanítást
vállalunk, értékbecslés díjtalan. Üzlet: I. ker. Attila
út 79. Tel.: 356-5634, 06/30/597-5499.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06/20/575-7435.
XI., KERÜLETI Ingatlaniroda munkatársakat
keres. nagykekseg@t-online.hu.
TELEFONOS értékesítéshez keresünk gyakorlott munkatársakat napi 4 órás munkavégzésre a XI. kerületbe. Jelentkezését várjuk a
kapcsolatbp@gmail.com címre.

XI. KERÜLETI oktatási intézmény XI. kerületi
számlaképes délutáni portást keres.
Tel.: 06/70/312-9702.
XI. KERÜLETI oktatási intézmény XI. kerületi
délutáni takarítót keres gyakorlattal.
Tel.: 06/70/312-9702.

GONDOZÁS
ISKOLÁS gyerekek és idősek felügyeletét napközben vállalom. (800-1500 Ft/óra)
06/30/853-3650.
NÉMET nyelven gyermekfelügyelet, társalgás,
korrepetálás, Sas-hegy körzetében.
06/20/230-3016.

TÁRSKERESÉS
NE MARADJON egyedül! Párját még ma
megtaláljuk. Diszkréten, őszintén. Cronos Buda
06/30/602-0094.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitnesslépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mail címre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben.
Arany: 2000 Ft – 3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg
– 400 Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásárolunk. Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084. Fehérvári
úti csarnok virágsorán található az üzlet.
TÖRTARANY vásárlása 2800-3600 Ft között. Tekintse meg a Google-ban, vagy keressen
fel: Luis Galéria II. kerület, Margit krt. 51-53.
E-mail: lakatos@mconet.hu, tel.: 316-3651.
ÜVEGES KFT. 144 nm bérleménnyel, készlettel, kisteherautókkal, tehermentesen eladó a XI.
kerületben. 06/30/948-6969.
PIANÍNÓK kedvezményes áron. Hangolás, javítás. Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.

HIRDETÉS
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ALUMINIUM – SHIMANO

KERÉKPÁROK
ALKATRÉSZEK
KIEGÉSZÍTŐK
SZAKSZERVÍZ

GEPIDA Alboin 300 CRS

99 900-

GEPIDA  HAUSER   
CAPRINE  MONGOOSE 
MAGELLAN  MALI   
SCOTT  TREK  AVID 
LANDROVER  SPRINT 
WHEELER  JAGWIRE 
BTRADE  ZOGGIE   
SCHWALBE  POINTRACING
 MELUX  SHIMANO 
ROCKSHOX   

GEPIDA Alboin 200

79 900-

SZÉLES VÁLASZTÉK
KEDVEZŐ ÁRAK
JÓ MINŐSÉG

OLIMPIA Mexico 24

37 900-

OZ+TICOMM
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KERÉKPÁRSZAKÜZLET ÉS SZERVÍZ

NYITVA HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10-18-IG,
SZOMBATON 14-IG

WWW . MOUNTYKEREKPAR . HU  1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 71.  TELEFON: 204-0405
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