ÚJBUDA

 KELENFÖLD

RIPPL-RÓNAI
ÚJBUDÁN!

ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS 

„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

XIX. ÉVF. 19. SZÁM

PROGRAM A 12. OLDALON

2009. OKTÓBER 14.

WWW.UJBUDA.HU

Zöld szüret

Szingapúri delegáció

Elliot Aronson:

Újbudán már csak néhol sarjad
szőlőtőke, de a kerület őrzi az
évszázadokkal ezelőtti szüreti
mulatságok emlékét.

A testnevelést kiemelt
helyen oktató délkelet-ázsiai
ország 2010-ben rendezi
meg az ifjúsági olimpiát.

A littletoni Columbine középiskolában lövöldöző diákok a kirekesztés légkörére reagáltak, de
cselekedetük nem menthető.

összefoglalónk az 5. oldalon

cikkünk a 7. oldalon

írásunk a 7. oldalon

Hatvanöt érvényes pályamű a Gomba átépítésére

Magyarország második legsikeresebb tervpályázata
hettek. A pályázatban díjazott és megvett
ötletek szinte mindegyike illeszkedik a
kulturális városközpont koncepciójához.
A bíráló bizottság, melynek munkájában
Újbuda vezetői mellett többek között dr.
Fiala István, dr. Kupper András, dr. Mezős
Tamás, Füzesséry Zoltán, Deák Krisztina,
Vonnák János, Vikár András és Cselovszki
Zoltán is részt vett, öt alkotást díjazott,
valamint további tíz pályaművet megvételben részesített. A megosztott első díjat,
egyenként 2,3 millió forintot a Mérték
Építészeti Stúdió Kft. és a Hetedik Mű-

Október 9-én kihirdették a Móricz
Zsigmond körtéri műemlék védettségű Gomba épületének építészeti és
hasznosítási ötletpályázat eredményét. Adataink szerint csak a Nemzeti
Színházra a kilencvenes években kiírt
szakmai versengésen mérette meg
magát a mostaninál egyel több – hetvenegy – építészműhely.
A tervezők a hazai gyakorlattól eltérően,
a felépítendő épület funkciójára, és a későbbi hasznosítás formáira is javaslatot te-

160 éve végezték ki a
szabadságharc hőseit
Az október 6-i nemzeti gyásznapon
több kerületi helyszínen is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc Aradon kivégzett hőseiről, valamint az első felelős magyar
kormány vértanúhalált halt miniszterelnökéről. Az újbudai központi rendezvényt Schweidel József honvédtábornok emléktáblájánál tartották, míg a
Fidesz és a KDNP az Ormay-udvarban
emlékezett az áldozatokra.
A tábornokok a világosi fegyverletétel
után kerültek orosz fogságba, akik – noha
ígéretet tettek az ellenkezőjére – foglyaikat
némi habozás után átadták az osztrákoknak. Felix Schwarzenberg miniszterelnök
utasítására és I. Ferenc József császár jóváhagyásával hadbíróság elé állították,
halálra ítélték és kivégezték a 13 magyar
hőst. Az ítéleteket Julius Jakob Haynauhoz mint Magyarország teljhatalmú kormányzójához kellett fölterjeszteni megerősítésre. Valamennyi tábornokot kötél
általi halálra ítélték, Dessewffy, Kiss Ernő,
Lázár Vilmos és Schweidel József ítéletét
Haynau „kegyelemből” golyó általi halálra
változtatta. A 13-ak ítéletét október 6-án –
szándékosan a bécsi forradalom és Latour
császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján – hajtották végre,
ami ezért a forradalom és szabadságharc
vérbefojtásának gyászünnepe.
A Gellérthegyen található Schweidel József-emléktábla már évek óta a kerületi
központi rendezvények helyszínéül szolgál. Idén a honvédtábornok leszármazottai

– dédunokája, két ükunokája és egy szépunokája – is megjelentek az eseményen. A
megemlékezést az Ádám Jenő Fenntartói
Gyakorló Általános Iskola diákjainak műsorával nyitották meg, amit Bács Márton
alpolgármester ünnepi köszöntője követett. A Történelmi Lovastúra Egyesülettől
érkezett huszárok a szabadságharc korának világát és hagyományait idézték fel.
Az esemény végén Bács Márton
Újbuda alpolgármestere, ; Schweidel József szépunokája, Szabó Richárd; a terület
önkormányzati képviselője, Surányi Ilona,
valamint a Bethlen Gábor Újreál Gimnázium diákjai helyezték el koszorúikat az
emléktáblánál. Az Ádám Jenő Fenntartói
Gyakorló Általános Iskola tanulói 13 szál
fehér virággal emlékeztek a szabadságharc
névtelen hőseire és a 13 aradi vértanúra.
Kristóf József a Fidesz, míg Mészáros
József a KDNP képviseletében koszorúzták
meg Haynau táborszernagy első aradi áldozatának, Ormay Norbertnek emléktábláját. Ormay – eredeti nevén Auffenberg
– ezredes augusztus 12-én esett császári
fogságba. A rögtönítélő bíróság kötél általi
halálra ítélte, melyet augusztus 22-én végrehajtottak. A hányattatott sorsú szárnysegéd éppen kivégzése napján töltötte be a
36. életévét.
Az aradi sírra
Nem néztetek erőst, hogy szolgáljátok,
Ki fényesen majd jutalmazni tud,
Akit szolgáltatok egy árva hon volt,
Im sírotokra emlékkő se jut.
(Madách Imre)

Kelemen Angelika

Idősbarát Önkormányzat Díj a XI. kerületnek

Idősek hete Újbudán
A Parlamentben tartott Országos Idősügyi
Önkormányzati Konferencián
kiosztották az Idősbarát
Önkormányzat Díjpályázat
nyerteseinek járó elismerést.
A fővárosi kerületek közül
egyedül Újbuda nyert díjat
a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól. A díj nem
elsősorban a szociális jellegű intézkedésekért, sokkal
inkább a kötelező feladatokon túli törődésért, kulturális
és közösségi célokat szolgáló
programokért jár. – A 60+
program immár nemcsak
azoknak tetszik, akiket érint,
hanem az országos idősügyi
szervezetek és a szaktárca
is elismeri ezt a munkát
– mondta a díj átvétele után
Molnár Gyula polgármester.
Újbuda idősügyi filozófiája
három pillérre épül, az egyik
a hétköznapokat érintő vásárlási kedvezmények, a másik
a kulturális, sport- és közéleti
programok, a harmadik
pedig az önszerveződés, az
öntevékeny idős közösségek
kialakulása és működése.
Idén több mint 60 település
pályázott, közülük 6 nyert
díjat, a XI. kerület mellett
Alsómocsolád, Beremend,
Kecskemét, Sárrétudvar és
Tokaj. Dr. Herczog László
szociális és munkaügyi
miniszter az önkormányzati
munka mellett díjazta azokat
a személyeket, akik évek óta
tevékenykednek az idős társadalom javára.
Dömök Viktória

Megemlékezések október 6-án

Az újbudai idősek hetéről szóló öszszeállítás a 2–3. oldalon olvasható.

Gondolatok egy
lomtalanításról

Az új vírus elleni védekezés

Mindenkit érdemes beoltani
Ismeretlen, ezért jelent veszélyt az
új vírus, amely világméretű járványt
okozott. Érdemes mindenkit beoltani,
javasolja dr. Szklenárik György háziorvos. Az oltás beadásától a védettség
kialakulásáig el kell telnie legalább két
hétnek, addig csak az egyéni védekezés segíthet.

Dömök Viktória

Élményszámba menő séta színtere volt a legutóbbi lomtalanítás. A Budafoki és Lágymányosi
utcát nem a városszerte megszokott, nyomornegyedszerű hangulata, sokkal inkább vidám
bolhapiacok emléke lengte körül. A „kitelepülésen” az értő szemű kutató igazi különlegességekre bukkanhatott. Ilyen volt az érkezésünkkor már gazdára lelt valódi békésszentandrási
szőnyeg, vagy éppen több, ma éppen divatos
’60-as évekbeli műbőr fotel.
Kis közterületi irodának tetszett egy járdaszéli alkotmány, amely egy asztalból állt, tetején
számítógéppel és monitorral. Mellette televíziókészülék. Boroshordó, ágykeret, tésztaszűrő színesítette tovább a képet. A legbecsesebb mégis
egy négyes fogat, mely épp kézmagasságban
várta a szemfüles olvasót. Jókai és Zola két-két
regénye egy doboz tetején. Ráadásul hamisítatlanul, épen, az „Olcsó Könyvtár” sorozatból.
Korábban soha, de most megtörtént a beavatás.
Egyszerűen nem lehetett őket otthagyni…
Sz. A.

terem Kft. kapta, a megosztott második
díjat, 1,8 millió forintot a Gyüre Építésziroda Kft., Vesztergom Ádám tervező és az
Intramuros Építész Kft. nyerte el. A díjakat
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere adta át. A Gomba megújításának következő
fázisában az Önkormányzat nyilvános
hasznosítási pályázatot ír ki, felhasználva
a díjazott és megvásárolt pályaművekben
megfogalmazott ötleteket és építészeti
megoldásokat.
Képünkön a két első díjas műhely munkatársai és a polgármester a díjátadón.

Magyarországon elkezdődött a veszélyeztetett és különösen védendő, mintegy
négymillió ember oltása, és a hírek szerint
néhány nap múlva már a patikákban is
kapható lesz az új vírus elleni védőoltás.
Ez hozzávetőleg ezerötszáz forintba kerül majd. – Érdemes mindenkit beoltani
– mondta dr. Szklenárik György háziorvos. Különösen javasolja az oltást a speciális immunbetegségben szenvedők vagy a

terhességük első három hónapjában lévő
kismamák környezetében élőknek. Az
ingyenesen beoltandók listájáról a háziorvosoktól és az ÁNTSZ-től is kaphatunk
információt. Közöttük vannak például
azok is, akik néhány hónapon belül tervezik a gyermekvállalást. Előfordulhat, hogy
az oltás mellékhatásokkal jár, azonban
ezek (izomfeszültség, hőemelkedés) pár
órán, napon belül elmúlnak.
Szklenárik doktor úgy vélte, az oltás
még akkor is nyújt védettséget, ha a vírus
időközben mutálódik. Ma még viszont
nem tudni, mennyi időre ad oltalmat a
jelenleg fejlesztett vakcina. Fontos, hogy a
szezonális influenza elleni védekezés nem
váltható ki a H1N1 elleni oltással, hiszen
ez egy a korábbiaktól teljesen eltérő vírus.
Szeifrid Adél
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Kikérték az idősek véleményét, nemzetközi kutatás is készült

Megnyílt a 60+
Klub- és programközpont

A hatvanon felettiek igényeiről készült a felmérés

Szomszédsági
önkénteseket
keresnek
Újabb két városrész,
Kelenföld és Őrmező
is bekapcsolódik az
Újbuda Önkormányzata
által elindított 60+ közösségfejlesztő programba.
Október 19-étől megbízólevéllel rendelkező
kérdezők – közösségi munkások és egyetemisták – otthonukban keresik fel a kelenföldi
és őrmezői nyugdíjasokat. A cél, hogy itt is
szomszédsági önkénteseket toborozzanak
a 60+ korosztály képviselői közül: felvázolják
mit is jelent ez a munka, illetve elmondják, mi
a céljuk a 60+ program közösségépítésével.
A kérdéseik a városrészek megismerésére irányulnak majd. A szomszédsági önkéntesek fő
jellemzője, hogy szívesen tevékenykednek a
lakóhelyükön, tájékozottak a helyi történésekben, észreveszik és felkarolják az idősek
ügyeit. Jól ismerik a környéken élő kortársaikat, szívesen beszélgetnek és képesek másokat is cselekvésre biztatni, hívni.
Az Újbuda 60+ program legfontosabb
eleme, hogy a kerületben élő 60 év felettiek
megszervezzék saját öntevékeny közösségeiket. A szakmai háttér biztosítására Újbuda
Önkormányzata újra a Közösségfejlesztők
Egyesületét kérte fel, a kérdezők az önkormányzat és az egyesület megbízólevelével
rendelkeznek.
Érdeklődni és az interjúkra jelentkezni
lehet a közösségfejlesztőknél:
Benedek Gabriella (Őrmező)
benedek7@gmail.com
Tarnai Mária (Kelenföldi városrész):
maria.tarnai@gmail.com
Kovács Edit (60+ közösségfejlesztő program) kedit@kka.hu

a kultúra. A felmérést végzők meglátása
szerint ezért új típusú aktivitást kell biztosítani az adott korosztálynak a sport-, a
szórakozás és a közösségi élet terén.
A tanulmány szerint a hatvanon túliak
többségükben önellátóak, idejük jelentős
részét a családdal való foglalkozás, majd a
közösségi élet és a hobbitevékenységek töltik ki. Fény derült arra is, hogy a nyugdíjasok örömmel vennének részt a különböző
egyesületek, idősklubok programjain, de
gyakran csak utólag vagy egyáltalán nem
értesülnek azokról. A szakemberek a helyzet megoldásának érdekében felvetették a
kerületi információs hálózat fejlesztésének
lehetőségét, és javasolták a helyi média segítségét. A kutatásból az is kiderült, hogy a
többség ismeri és birtokolja a 60+ kártyát,
de még kevés helyen használhatják kedvezményes vásárlásra. Szükség van tehát
olyan elfogadóhelyek bevonására, ahol
mindennapi vagy rendszeres szükségleteiket elégíthetik ki (pl.: élelmiszerbolt, fodrász, fogorvos).

Dömök Viktória

Az idősek életminőségének javítását célzó
nemzetközi program az első állomásához
érkezett. Az elmúlt hónapokban a kutatásban részt vevő európai városok partnerönkormányzatai felméréseket készítettek saját időskorú lakosságukról, melyeket aztán
októberben, az olaszországi Trevisoban,
egy konferencián osztanak meg egymással. A program magyarországi vezetője,
Újbuda Önkormányzata, a TÁRKI-t és a

Budapesti Műszaki Egyetem Szociológiai
és Kommunikációs Tanszékét kérte fel a
kutatás elvégzésére, melynek eredményeit
maguk a szakemberek ismertették. Molnár Gyula polgármester nyitóbeszédében
elmondta, az önkormányzatok többségének azon hibás gyakorlatát szeretnék megváltoztatni, amely az idősügyet a szociális
intézkedésekre és az egészségügyi ellátásra
korlátozza.
A felmérésből kiderült, a kerület 140
ezer lakójából 39 ezret kitévő hatvan éven
feletti. Többségük elégedett nyugdíjas
életével. Dr. Orbán Annamária, a BME
kutatója elmondta, az általánosságokon
túl megállapították, a nemzetközi program egyes irányvonalaival ellentétben a
nyugdíjasok kétharmada egyáltalán nem
tervezi, hogy visszatér a munkaerőpiacra.
Az idősek sokkal inkább önkéntes közösségi feladatokban, klubélet szervezésében
vennének részt szívesen. Nyugdíjuk nagy
részét, akár 80%-át a megélhetésre és a
gyógyszerekre költik, így kiadásaik között
legutolsó helyen szerepel a szórakozás és

Az idősek hete nyitóeseménye
a 60+ Klub- és programközpont
megnyitása volt. A Zsombolyai
utcai épület felújítását követően
egy nagyobb klubhelységet és
irodarészt alakítottak ki, ahol
minden a 60+ programmal
kapcsolatos kezdeményezésről
személyesen lehet tájékozódni. A központ 60+ klubként is
működik, azaz itt tartják fogadóóráikat a szomszédsági önkéntesek is, és ingyenesen lehet
internetezni. Az új intézmény
hétköznaponként 10 és 18 óra
között várja az érdeklődőket.

Dr. Orbán Annamária szociológus

Török Dániel

Aktív helyi erők a városrészekben

Formálódó közösségek a 60+ programban
A 60+ programhoz kapcsolódó közösségi programok ismertetésére tartottak nyílt klubnapot a Zsombolyai utcai
TIT-ben. A rendezvényen Veresné Krajcár Izabella alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd Toldi Tamás,
Újbuda Önkormányzatának idősügyi
referense tartott rövid tájékoztatót.
A rendezvényen kiderült, hogy a Zsombolyai utcai TIT lesz a 60+ önkénteseinek
„főhadiszállása”, a közösségi munkák fő
színtere, valamint az információs központ. Az önkéntesek e-mailcímet is kapnak majd, a könnyebb kapcsolattartás
érdekében. Később számítógép-használati lehetőséget fognak biztosítani a klubban, és hamarosan elindul a szervezett
internetoktatás. Létezik már 60+ hírlevél
is, erre már most fel lehet iratkozni. Nagyon népszerű program a színházlátogatás. A legújabb hír, hogy a Budaörsi Játékszín szintén felajánlotta, hogy a nyugdíjas
bérlet árából további kedvezményt biztosít
a 60+ kártyával rendelkezők részére.
Egy hölgy egyelőre a komolyzenei
programokat hiányolta a kínálatból, egy
úr pedig azt vetette fel, hogy a vállalatoknál korábban működő klubok mintájára
– ahová a nyugdíjasok is bejártak kártyázni, sakkozni – most is lehetne biztosítani
ilyen lehetőséget. Toldi Tamás elmondta,
ez a helyiség erre is alkalmas, ugyanúgy,

Dömök Viktória

Lezárult az a Magyarországon végzett
nagyszabású kutatás, amely az idős
lakosság szokásait, igényeit és társadalmi aktivitását mérte fel. Az Újbuda
Önkormányzata által megrendelt
tanulmány a Q-Ageing – Minőségi
Időskor Városi Környezetben elnevezésű nemzetközi programban született.
Az eredményeket pedig maguk a kutatók ismertették Polgármesteri Hivatalban. A tanulmány eredménye olyan
határozott irányvonalakat rajzolt meg,
melyek segítségével az idősek igényeihez igazíthatják a 60+ programot.

Kelenföld és Őrmező is bekapcsolódik a közösségfejlesztők munkájába

hetente, délelőtti és délutáni időpontokra
is tervezik, a közeljövőben például a banki
ügyintézéssel, valamint a mobiltelefonok
használatával kapcsolatban.
Péterfi Ferenc, a Közösségfejlesztők
Egyesületének elnöke arról számolt be:
őket az Önkormányzat arra kérte fel,
hogy segítsenek közösségeket kialakítani,
hogy a kerületi idősek ne csupán ügyfelei

ahogy a kerületben működő hét idősek
napközi otthonából ötben lehet ezzel élni. Ezek az otthonok ugyanis heti egy nap
hosszabbított nyitva tartással üzemelnek.
Újdonság, hogy elindul egy akadémiajellegű előadássorozat a 60+ keretében,
amely során az előadók az idősek számára
fontos, hasznos információkat osztanak
majd meg egy-egy fórumon. Ezt három-

Grafika, kerámia, fotográfia

legyenek a 60+ programnak, hanem egymás között is szövődjenek kapcsolatok. Az
önkormányzati büdzsé amúgy is véges, ez
azonban nem igényel pénzt.
Albertfalván, Lágymányoson és Gazdagréten néhány hónapja már működik
közösségfejlesztés, októbertől pedig két
további városrész, Kelenföld és Őrmező
kapcsolódik be. Az első három területen
hamarosan már csak követő-segítő funkciót lát el az egyesület, hiszen találtak aktív helyi erőket. A két új városrészben első
körben 15–20 olyan embert keresnek, aki
a magját alkotná a szomszédsági önkéntes
hálózatnak (jelentkezni a 06-30-700-4053as telefonszámon és a peterfi@kkapcsolat.
hu e-mailcímen lehet).
Működik a 60+ médiaműhely is, ez
tavaly tavasszal indult, és az egész kerületre kiterjed. Ide olyan jelentkezőket
várnak, akiknek kedvük és ambíciójuk
van az újságíráshoz, rádiózáshoz, illetve
tévés-videós munkához. Eddig az újságírói és rádiós műhelyekben nyolc-nyolc
fő végzett, az új képzési sorozat épp most
vette kezdetét. Az a cél, hogy a résztvevők
váljanak környezetük olyan tudósítóivá,
akik a korosztály szempontjait közvetítve számolnak be a mindennapok történéseiről. A már végzettek nagyon aktívak, az ujbuda.hu oldalon folyamatosan
olvashatók írásaik.
Rózsa M.

Szenior mentor program már Gazdagréten is

Kiállítás nyílt a tabajdi művekből Tanár és család között
Az idősek világnapján, október elsején mutatták be a szenior mentor
programot a Csíki-hegyek Utcai Általános Iskolában. A második tanévet
kezdő idős mentorok hasznosan és
tartalmasan töltik szabadidejüket a
főleg olvasási nehézségekkel küzdő
gyerekekkel: segítik a fejlődésüket és
tanulásukat.

Büszke örömmel mutatták be munkáikat
azok az alkotók, akiknek a többsége életében először Tabajdon, a művészeti alkotótáborban ült agyag- vagy rajzasztal mellé.
Tekintetükből és alkotásaikból egyaránt
az „életigenlés”, a szépség és az érzelmek
megörökítésének vágya sugárzott. Hetvenhat idős művész és művészpalánta jött
ismét össze a kiállítás alkalmából, hogy
felelevenítsék a nyári élményeket.
A megnyitón Veresné Krajcár Izabella alpolgármester kiemelte az alkotótábor
létrehozóinak, Preisinger Évának, Köllő
Miklósnak és Preisinger Zsuzsának szerepét. Véleménye szerint az alkotás és az
önkifejezés örömén túli hozadék, ha egy
baráttal, beszélgetőtárssal gazdagabb lett,
aki bekapcsolódott a művészeti programba. Az Önkormányzat nevében ígéretet
tett arra, hogy az alkotótábor jövőre folytatódik.
Preisinger Éva, az Őrmezei Közösségi Ház vezetője elmondta, csodálatos volt
látni, hogy hatvan-, hetven-, nyolcvanéves

Aichelburg Márton, a program kitalálója
elmondta, a pedagógiai végzettség egyáltalán nem feltétel (van a mentorok között
újságíró és atomfizikus is), sokkal fontosabb az elhivatottság, a nyitottság a gyerekek felé. Azt is vállalniuk kell a jelentkezőknek, hogy folyamatosan – hetente
több alkalommal, önkéntesen – sok időt
töltenek a tanulókkal.
A sajtótájékoztatón részt vett Herczeg
Mária, Marika néni, az egyik újbudai
mentor. Elmondta, az újságban olvasta a felhívást, ezt követően csatlakozott.
Marika néni – aki nem pedagógus végzettségű, csak édesapja volt tanár – most
úgy érzi, ennél jobb elfoglaltságot nem is
találhatott volna magának: „amit a gyerek-idős kapcsolathoz hozzá tudok adni,
azt igyekszem megtenni”. Marika néni
elmesélte egy emlékezetes esetét, amikor
egy kisfiúval kezdett foglalkozni. Legelső
találkozásukkor ez a fiú – aki épphogy
tudott olvasni – csak izgett-mozgott, alig
lehetett vele pár szót váltani. Másodjára

Dömök Viktória

Alkotók, barátok, érdeklődők töltötték
meg a frissen nyílt 60+ programközpontot, ahol a Vál-völgyi Szenior
Művészeti Alkotótábor műveiből
nyílt tárlat. A néptáncos és színészeti
kurzust kisfilm örökítette meg. A felszabadult, örömteli, aktív pihenésről a
kiállított grafikák, festmények, fotók és
kerámiák tettek tanúbizonyságot.

Természeti képek, élethelyzetek köszöntek vissza a fotókról

emberek hogyan vetkőzik le gátlásaikat,
és hogyan kezdik szépen lassan kibontakoztatni képességeiket az ismeretlen területen. Az érdeklődés, a nyitottság és az
alkotás időskorban is fontos örömforrás,
ez sugárzik a pár napos kurzusok eredményeiből.
A tárlaton Csontos Jolán remek életképeit, az ember-állat-természet harmonikus kapcsolatát sugárzó fotográfiáit is
megcsodálhatta a közönség, ezek mellett
a művésznő meglepetés-előadásában ősi,

rituális énekekre emlékeztető dallamvilággal örvendeztette meg a jelenlévőket.
A tabajdi Szenior Művészeti Alkotótábor jövő nyáron ismét várja a kellemes társaságra és művészetekre nyitott
hatvan felettieket, felső korhatár nincs.
Addig is az Őrmezei Közösségi Házban
az „Újbudai botladozók” közé szívesen fogadják a néptánckedvelőket, a színészetet
kipróbálni vágyókat pedig a „Tarka Színpad” színjátszó köre várja.

Sz. A.

már beszélgettek, harmadik alkalommal
kezdett egészen megnyílni, negyedik alkalommal pedig már együtt olvastak.
Marika néni a foglalkozásokról még elmondta, ahány mentor, annyiféle „óra”.
Nagyon lényeges, hogy ezek nem tanórák.
Közös jellemző, hogy nem tanári szigorúsággal fordulnak a gyerekekhez, de
nem is szülői engedékenységgel. Foglalkoznak olvasással, szövegértéssel, nyelvtannal, nagyon sokszor valamilyen játék
formájában, hogy a gyerekek ne érezzék
tehernek.
Giricz János, a Csíki-hegyek Utcai
Általános Iskola igazgatója szerint a mindennapi iskolai problémákra nyújtanak
megoldást ezzel a segítséggel, ami neki
első hallásra szimpatikus volt. Ebben az
intézményben egy hónapja működik a
szenior mentor program, és már most
olyan szülői visszajelzések érkeznek,
hogy jó lenne növelni a mentori létszámot, lenne rá igény. – Nagyon jó, hogy a
szomszédságban élő emberek segítenek
ezzel egymásnak – tette hozzá az igazgató.
Aichelburg Mártontól tudjuk, a célcsoport
jelenleg a 2-3. osztályos általános iskolások, de adott esetben idősebb gyerekeket
is vállalnak a mentorok. Azt szeretnék
elérni, hogy iskolánként 8–10 idős segítő dolgozhasson. Jelenleg hat iskolában
működik a program, több mint harminc
közreműködővel.
R. M.

IDŐSEK HETE
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Nyert a „Születésnapomra”

Szűrések, bioételek az Erőmű utcában

Egészségnappal nyitott a 60+ park

60+ vers- és prózaíró
verseny Gazdagréten
verselgető Györgyi József is, aki öt éve, a
saját kilencvenedik születésnapjára írt költeményt. A győztes verse egyfajta élet-öszszefoglaló, amelyben fiatalos lendülettel,
humorral és könnyeden írta meg verses
visszaemlékezését.
A próza első helyezettje Szalai Sándor
lett, aki „Napok, holdak, csillagok” című
novellájával vívta ki a zsűri elismerését. A

Mi legyen a házi patikában? Mit tehetünk az influenza és az egyéb járványok
ellen? Többek között ezekre a kérdésekre
is választ kaptak azok, akik a kora őszi
szombati napot az Erőmű utcai parkban
töltötték Farkasné Kéri Katalin MSZP-s
önkormányzati képviselő szervezésében.
Ezen a rendezvényen nyitották meg a 60+
parkot is, amely mostantól rendszeres
szabadtéri akciókat kínál idősebbeknek
és családoknak.
Az alapvető egészségügyi szűrések
mellett a dohányosoknak egy fújás után
kiderülhetett, mennyi szén-dioxid halmozódott fel a vérükben. A kapott eredmények vélhetően minden másnál jobban
ösztönzik a leszokásra a cigarettázókat.
Ezen az egészségnapon egyebek mellett
olyan fertőtlenítőszerek is bemutatkoztak,

Dömök Viktória

Újbudán nagyon népszerűek azok a
programok, amelyek egészségügyi
szűréseket kínálnak. A szeptember
végi egészségnapon ráadásul tápláló
és egészséges alapanyagokból készült
ételeket kóstolhattak a résztvevők.
A bemutatók mellett a családokban,
háztartásokban jól hasznosítható
tanácsokat is kapott az, aki felkereste
az Erőmű utcai helyszínt, amely mostantól a 60+ parknak is helyet ad.

Dömök Viktória

A Gazdagréti Közösségi Ház október
1-jén, az idősek világnapja alkalmából
vers- és prózaíró versenyt hirdetett.
Ezzel írásra késztettek még olyanokat
is, akiknek talán sosem volt idejük arra,
hogy élményeiket versbe vagy novellába öntsék. Az írásokban felidéződtek
történelmi pillanatképek és hétköznapi történések is.
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Az egészségnap háziasszonya Farkasné Kéri Katalin volt

amelyekkel csökkenthető az influenzás
fertőződés veszélye.
A legnépszerűbbek ezúttal is az általános mérések voltak, a vércukor- és
vérzsírszintre, illetve a vérnyomásra, az érszűkület veszélyére vonatkozó szűrővizsgá-

Jankó István önkormányzati képviselő is díjazta a sikeres szerzőket

Ismeretterjesztő előadássorozat indult a TIT-ben

Régi és új élmények elevenedtek meg a
helyenként korrajznak is beillő novellák
és versek soraiban. Több mint hatvanan
vettek részt a pályázaton. Sokan közülük
nem először próbálkoztak ily módon gondolataik átadásával, ám voltak, akik erre a
felhívásra ragadtak először tollat, és próbálták ki írástudományukat.
– A hagyományteremtőnek szánt
versenyt jövőre is meghirdetjük – mondta el lapunknak Jeney Ilona, a szervező
Gazdagréti Közösségi Ház vezetője. Az
alapgondolat akkor született meg, amikor
több kerületi lakóról is megtudta, hogy az
asztalfióknak írogatnak. Ilyen volt a régen

Idősek Akadémiája

grémiumot az Önkormányzat Kulturális
Bizottságának elnöke, Szesztay András
vezette. Értékelésében elmondta, az írások a jelenkor rohanó, felületes világából
egy csodálatos környezetbe kalauzolják az
olvasókat. Az élményekért, az így átadott
tapasztalatokért köszönetet mondott
mindazoknak, akik indultak a pályázaton. Hozzátette: a pályaművek színvonala
adta az ötletet, hogy érdemes lenne egy kis
füzetben kiadni az írásokat. Hamarosan
tehát a nagyközönség is megismerkedhet
az első, hatvanon túliaknak kiírt írói-költői pályázat alkotásaival.

latoknál jelentkeztek a legtöbben. Sokan érdeklődtek a különböző biotermékek iránt,
amelyek között olyan csábító falatok is előfordultak, mint a kolbász vagy a szalonna.
Az egészségnapon több százan vettek részt.

b. a.

Az október elsejei idősek világnapja
előtt tisztelegve Újbuda Önkormányzata a kerületi nyugdíjasoknak szentelte az egész hetet. A 60+-os programok
sorába illeszkedett az Idősek Akadémiájának nyitóelőadása is, melyet Balázs
Norbert kerületi rendőrkapitány a TIT
Stúdió termében tartott meg. A téma
a bűnmegelőzés és az áldozattá válás
elkerülése volt.

Szeifrid Adél

A 60+ Színházjáró Program
októberi, novemberi előadásai
1-ES BÉRLET, Vörös és fekete (Vígszínház), november 3.
2-ES BÉRLET, Sylvia (Vígszínház), november 6.
3-AS BÉRLET, Bubus (Játékszín), november 24.
3-AS BÉRLET, Tündérlaki Lányok (Vígszínház), nov. 4, és 26.
3-AS BÉRLET, Tanner John (Karinthy Színház), októbert 31.
4-ES BÉRLET, Édes bosszú (Játékszín), november 18.

Dömök Viktória

5-ÖS BÉRLET, Egy csók és más semmi (Vígszínház), nov. 27.

(A Játékszínbe és a Karinthy Színházba szóló jegyeket október
16-ától lehet átvenni, a Vígszínház előadásaira szólókat VÁRHATÓAN október 20-ától)

– Az Idősek Akadémiája egy olyan havonta jelentkező, ismeretterjesztő-tájékoztató
előadássorozat lesz, melynek tematikáját
az érdeklődés függvényében alakítjuk ki –
számolt be az új kezdeményezésről Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester. Azt már
most lehet tudni, hogy a következő akadémiai találkozó a biztonságos és hatékony
bankhasználatról fog szólni, de biztosan terítékre kerül majd az egészségmegőrzés és a
hasznos szabadidő-eltöltés témája is.
Az első előadáson személyesen
Újbuda rendőrkapitánya, Balázs Norbert
tájékoztatta a jelenlévőket olyan hasznos
tudnivalókról, melyek segítségével az idősek elkerülhetik, hogy kirabolják őket. Azt
tanácsolta, az ékszereket, nyakban lógó
mobiltelefont rejtsék a ruha alá, a pénztárcájukat pedig soha ne hagyják látható helyen. A rendőrkapitány azt is kiemelte, ne
tartsanak maguknál a szükségesnél több
kézpénzt, és a lakásba bekopogó magukat
díjbeszedőnek mondókat még az ajtónyitás előtt ellenőrizzék le.
török

Az éberség nem bizalmatlanság.

Aki az adott napokra szóló jegyeket nem akarja vagy nem tudja
átvenni, nem marad le, a darabot a Karinthy Színház még műsorra tűzi. (Egy bérlettel
természetesen egy előadást csak egyszer lehet megtekinteni.) A jegyeket érkezési
sorrendben lehet átvenni a színházjáró bérlet bemutatása mellett az 60+ Klub- és
programközpontban (Zsombolyai utca 6., a TIT épületében) munkanapokon 9 és 14
óra között. Telefonszám: 372-4636

Az újbudai Idősek Akadémiájának következő témája: Banki ügyintézés
Az előadások elméleti és gyakorlati részből
állnak. A két előadássorozat időpontjai:
OKTÓBER 20., KEDD
14.30–16 óráig (elmélet)
Zsombolyai u. 6. fszt. (TIT épülete)
OKTÓBER 20., KEDD
16.30–17.30-ig (gyakorlat)
Etele út 57. (Budapest Bank épülete)
OKTÓBER 21., SZERDA
10.30–12 óráig (elmélet)

Kérjük, hogy aki igényelt színházjáró bérletet, és még nem vásárolta meg, legkésőbb
október 16-áig tegye meg. Amennyiben valaki igényelt bérletet, de nem kívánja
megvásárolni, kérjük, a programközpontban jelezze!

Százéves a kormányzó unokahúga

Zsombolyai u. 6. fszt. (TIT épülete)
OKTÓBER 21., SZERDA
16.30–17.30-ig (gyakorlat)
Etele út 57. (Budapest Bank épülete)
Az Idősek Akadémiájának minden előadását
két alkalommal tartják meg azért, hogy aki az
egyiken nem tud részt venni, ne mulasszon el
semmit, illetve aki esetleg át akarja ismételni
az első előadásokon hallottakat, az azt is
megtehesse.

A bankismereti előadás célja, hogy az idősebb korosztály megismerkedhessen a banki
ügyintézéssel, és kipróbálhassa a modern
szolgáltatásokat (pl.: elektronikus ügyintézés),
és gyakorlati ismeretekre is szert tegyen. A
képzés után a résztvevők magabiztosan és
könnyedén eligazodnak majd a banki útvesztőkben. Az elméleti oktatást és a gyakorlati
bemutatókat és képzést a Budapest Bank
munkatársai tartják.

Szociális ellátás bentlakással

Stefler Balázs

A Fraknó utcai Újbudai Idősek Háza
fennállásának 35. évfordulóját történelmi visszatekintéssel, Csonka András
fellépésével, zenével, néptánccal, valamint kabaréval ünnepelte.

Thaly Dezsőné, Baby néni arisztokrata famíliába született. Anyai nagybátyja Horthy Miklós kormányzó volt. Származásuk miatt a háború után férjét bebörtönözték, a családot kitelepítették,
birtokaikat elkobozták. Baby néni kisgyermekei mellett a mezőn dolgozott, majd Szentendrén
lakva alkalmi munkákból tartotta el a családot. Férje a hetvenes években hunyt el. Baby néninek
három gyermeke, hét unokája van, és most várják a tizedik dédunokát. Századik születésnapján
Rétvári Bence országgyűlési és Szabó András önkormányzati képviselők is köszöntötték.

Az intézmény 1974 augusztusában fogadta első lakóit a Fővárosi Tanács Lakásügyi
Ügyosztályának beutalásai alapján. Ennek
két feltétele volt: a beköltöző nyugdíjasnak
önmagát el kellett tudnia látni, valamint le
kellett adnia lakását a Fővárosi Tanácsnak.
Amikor 1997-ben a nyugdíjasház a
kerületi önkormányzat tulajdonába és
az Egyesített Szociális Intézmény irányítása alá került, egyértelművé vált, hogy
a lakók már nem igénylik az addigi szolgáltatásokat. Azzal ugyanis nem kaptak semmilyen szociális és egészségügyi
gondoskodást. Az intézmény további
működtetése érdekében több szakmai

koncepció is született, az Önkormányzat képviselő-testülete végül a bentlakást
nyújtó szociális ellátás kialakítása mellett
döntött. Ennek köszönhetően az intézmény 2000-től kezdve ápolást, gondozást
nyújtó idősek otthonává vált.
Később az idősek háza a Széchényiterv keretein belül 30 új férőhely létrehozására nyert pénzt, így beépíthették a
tetőteret. A felújítások ezután is folytatódtak, idén adták át ugyanis azt a gondozóházi részleget, mely 10 férőhelyen biztosít
ideiglenesen teljes körű ellátást a rászoruló időseknek.
A nyugdíjasház történetének ismertetése után kezdetét vették a zenés-táncos
produkciók, fellépett Csonka András színész-énekes, majd az idősek közreműködésével előadott színházi jelenetekkel zárták az ünnepséget.
T. D.

Stefler Balázs

Évforduló a nyugdíjasházban

Csonka András énekelt a nyugdíjasház születésnapján

BUDAPEST
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Metrónéző: A Gellért tértől a Fővám térig

Október a „Víz, élet, építészet” hónapja

Bizottsági séta a Duna alatt

Az Etele téri információs központban kezdődött programon a beruházás projektigazgatója, Klados Gusztáv átfogó tájékoztatást adott a 4-es metró jelenlegi építési és
tervezési fázisáról, valamint olyan szakmai javaslatokat is felvetett a bizottsági
tagoknak, amelyek már a metróépítés 2.,
illetve 3. szakaszát érintik. Utóbbiról elhangzott, ha a döntés megszületik, a DBR
Metróigazgatóság kész fél év alatt elkészíteni az új szakaszokat érintő geológiai
feltárásokat és a terveket. E dokumentumok alapján adható ki a vasúthatósági és
környezetvédelmi engedély, mindkettő az
uniós támogatás megpályázásának alapja.
– E beruházás mai számítás szerint
85 és 95 milliárd forint közötti összegre
becsülhető, ezért az önrészhez szükséges
pénz hitelfelvétellel teremthető elő – tájékoztatott az igazgató. A kerületet érintő
munkálatokról Kovács Levente metróbiztos
elmondta, nagyjából egy éven át a Gellért
tér környéke fokozottabb terhelésnek lesz
kitéve, mivel megkezdődik a két főalagutat összekötő átkötő építkezése, emellett az
alagút pesti oldalához szükséges betongyűrűket szintén itt juttatják le a mélybe.
– A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság, amely fővárosi
közlekedési beruházások szakmai felügye-

letét látja el, koordináló szerepet tölt be a
feladatokban, és döntéshelyzetbe hozza a
Közgyűlést – mondta el lapunk kérdésére
Lakos Imre. A bizottság elnöke emiatt is
fontosnak ítéli, hogy a tagok személyesen
kapjanak teljes körű tájékoztatást, például
a metróépítésről. Számos nagyberuházás

Idén a „Víz, élet, építészet” címet viseli
az Építészet Hónapja, ami arra utal,
hogy a különböző építészeti megoldásoknál legalább annyira fontos a természettel való harmónia, mint maga
az épület tervezése és kivitelezése.
Ezen szempont alapján a szakemberek kiváló fejlesztésként értékelték a
Lágymányosi-öböl fejlesztésén belül a
Kopaszi-gát tájhelyreállítását.

Lakos Imre alpolgármester adta át a IX. kerületnek a metróépítés stafétabotját

zajlik egy időben Budapesten – út- és csatornaépítések, a Margit híd felújítása – a
szakbizottság ezek összehangolásával is
foglalkozik.
Lakos Imre elmondta, a nagy közberuházások gördülékenyebb hatósági ügyintézése és engedélyeztetése okán parlamenti döntés előkészítése is folyamatban
van. A szakmai bejárás kezdőpontja az
Etele téri információs központ volt, amely-

Visszavette az Önkormányzati Minisztériumtól
a Tüske Csarnok vagyonkezelési jogát a Nemzeti
Vagyonkezelő. A szervezet felméri a lágymányosi
egyetemi központ és az InfoPark szomszédságában álló félkész épület állapotát, majd ezután dönt
a hasznosításról.
  

A Fővárosi Önkormányzat meg akar egyezni a kerületekkel, hogy Budapesten egyetlen önkormányzati
cég foglalkozzon a parkolással. A javaslat szerint a
parkolódíjakból befolyt pénz közvetlenül az önkormányzatokhoz jutna, a cég pedig csak az előre meghatározott és ellenőrizhető költségeit kapná vissza.
  

Újabb harmincezer panellakás felújítására ad hitelt
az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank, amely
tízmilliárd forinttal megemelte az erre fordítható
hitelkeretet. A pénzintézet tájékoztatása szerint az
eddig húszmilliárd forintos kölcsönkeretet már teljesen lekötötték az önkormányzatok, a lakóközösségek és a magánszemélyek.
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ről szólva a bizottság elnöke azt mondta,
érdemes mindenkinek ellátogatnia ide,
aki információt akar kapni a metróépítésről. A központban kiállított tablók és
a fúrópajzs motorizált makettjének megtekintése közben „profi idegenvezető”,
Balázsi Béla egykori metrómérnök mesél

Dömök Viktória

Bejárást tartott a 4-es metró építkezés
különböző helyszínein a főváros Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Bizottsága. A program házigazdája a
testület elnöke, Lakos Imre alpolgármester volt. A képviselők részletes
tájékoztatást kaptak a beruházásról,
megtekintették a készülő Etele téri járműtelepet, majd a Gellért tértől átsétáltak a Fővám térig – a Duna alatt.

Pro Architectura Díjat
kapott az „Öböl”

10/1/09

érdekességeket, és szívesen válaszol a feltett kérdésekre. Eddig több mint kétezren
látogatták meg az információs központot,
amelyet iskolás csoportok és egyéni látogatók egyaránt felkereshetnek.
Sz. A.

Infocenter nyitvatartás: hétfő, szerda,
péntek: 14–18, kedd, csütörtök: 9–13.
Bejelentkezés: (30) 370 6785 további info:
www.metro4.hu

Az Építészet Hónapjának fesztiválját az
OCTOGON magazin indította útjára
2003-ban azzal a céllal, hogy az Ünnepi
Könyvhét, a Magyar Filmszemle, illetve
a Fotóhónap mellett az építészetnek is legyen saját ünnepe, rendezvénysorozata.
Az eseménysorozat az építészet világnapjához kapcsolódik, amelyet 1986 óta
október első hétfőjén ünnepelnek, a településeken élők életviszonyainak javítását
szorgalmazó Habitat világnapon. Ezen
a napon szerte a világban szakmai díjak,
kiállítások, beszélgetések hívják fel a figyelmet arra, hogy az építészet is halad a
korral, alkalmazkodik az új társadalmi
kihívásokhoz, ezáltal az építészet más utakat jár be manapság, mint akár harminc
évvel ezelőtt.
„Az építészek a globális válság idején
holisztikus missziót teljesítenek” – mondták ki idén februárban a nemzetközi építész szövetség, az UIA tanácskozásán. Ennek jegyében az ez évi világnap témája az
„építészeti energia kontra globális válság”
lett. Magyarországon ez a megközelítés
már régóta az építészeti közbeszéd témája,
de maguk az épületek és különösen a városok lassan követik a paradigmaváltást.

FŐVÁROSI HÍRCSOKOR

kelemen

kal olcsóbban árulja a buszokat, mint a konkurensek, miközben ugyanazt a minőséget nyújtja.
  

Feljelentést tett a rendőrségen a BKV vezérigazgatója ismeretlen tettes ellen a menedzserszerződések
miatt, különösen nagy vagyoni kárt okozó bűncselekmény gyanújával. Kocsis István azután döntött
így, hogy befejeződött a társaság belső vizsgálata.
Ebből kiderült, hogy majdnem 50 – vezető állású
– alkalmazott több pénzt kapott, mint amire jogosult lett volna a szerződése szerint.
  

Hamarosan újra a teljes vonalon járhatnak a 2-es
villamosok, miután október végéig elkészülnek a
4-es metró építői a Fővám téri munka egy részével.
Bár a Corvinus Egyetem előtti területet nem adják
vissza a forgalomnak, a 2-es villamos két év szünet
után újraindulhat a szakaszon, tájékoztatott a DBR
Metró Projektigazgatóság. Október végéig végleges
burkolatot kap a Vámház körút, a Kálvin téren pedig egy sávot adnak vissza az autóknak, így a Sza-
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„SZOMBATONKÉNT
RÁJUK SZAVAZOK”
Bakács Tibor
Az Ötös műsorvezetője

badság híd felől is rá lehet már majd hajtani a Múzeum körútra vagy az Üllői útra. Az ígéretek szerint
október 25-ére a Múzeum körúton is befejezik az
útfelújítást.
  

Már az ideiglenes vágányokon járnak a 4-es és 6-os
villamosok a Margit hídon, így az előkészítés után
október második felében elkezdhetik az északi rész
komplett felújítását: a hidat teljesen kettévágják
hosszában: az egyik felén dolgoznak, a másikon a
forgalom halad majd.
  

Magyar fejlesztésű buszt mutattak be Budapesten.
A Credo Citadell – amelyet a Kvartex Kft. győri
gyárában készítenek – alkalmas lehet arra, hogy
felváltsa az elöregedett Ikarusokat. A cég kész a tárgyalásokra a BKV-val, azt állítja, hogy 20 százalék-

KLUBDÉLELŐTT
Ajka 88.8
Balatonfüred 91.8
Budapest 95.3
Debrecen 93.5
Esztergom 98.1

Gyöngyös 88.9
Kecskemét 97.7
Keszthely 92.2
Pápa 92.7
Tatabánya 96.7
Veszprém 90.6

www.klubradio.hu

Elkészült az Erzsébet híd díszkivilágítása, amelyet
november 17-én, Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évfordulóján kapcsolnak majd fel. A Lánchíd és
a Szabadság híd után az Erzsébet a harmadik budapesti átkelő, amelyet kivilágítanak. A költségek felét
a japán kormány állja.
  

Speciális óriásdarukat állítottak fel a Ferihegyi
repülőtéren, ahol tart a 2-es terminál átépítése. A két szerkezet segítségével az új központi
csarnok, a SkyCourt acélvázát építik fel májusig. A daruk nemcsak azért különlegesek, mert
teherbírásuk háromszorosa az átlagos toronydarunak, hanem speciális festést és világítást is
kaptak, hogy a repülőgépek mindig észrevegyék
a két 70 méter magas szerkezetet. A SkyCourt
egyes részeit már 2010 végén átadják, a teljes
építkezés 2012-re fejeződik be.

HIRDESSEN AZ ÚJBUDÁBAN!
NÉGY TÉMA - NÉGY AKCIÓ

Szerkesztőségünk idén még 4 tematikus
melléklettel jelentkezik! Minden, mellékletben megjelenő vállalkozás számára, csak
az akció idején 30 százalékos kedvezményt
kínálunk az általános hirdetési árakból!
Akciónkban az év végéig négy tematikus összeállítás szerepel. Októberben a
SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG, novemberben az
ALLEE, AZ ÚJ BELVÁROS és a GYEREKSAROK, decemberben pedig a KARÁCSONY
melléklet jelenik meg. Az összeállításokhoz
kapcsolódóan hirdetési és szponzorációs
lehetőséget kínálunk.

Vérpezsdítő hétvégi magazinműsor érdekes emberekkel,
színészekkel, művészekkel és válaszokkal, amikre mindenki
kíváncsi! Minden szombaton 09.00 – 13.00 között.
Műsorvezetők: Kun Zsuzsa, Németh Kristóf

A klímaváltozás és a természeti források
apadása még gazdasági válság nélkül is
arra kényszeríti az építészeket, hogy az eddiginél józanabban, éberebben kezeljék az
ismert építészeti megoldásokat. Okosan
gazdálkodjanak anyaggal, formával, energiával és környezettel, és a döntéseket ne
egyedül, hanem az érintettekkel, az épületek használóival együtt hozzák meg.
Ezt a célt hatásosan szolgálják a szakmai kitüntetések is, hiszen a díjak elbírálásánál fokozott figyelmet fordítanak
ezekre a szempontokra. Az idei építészeti
világnapon több rangos díjat vettek át
építészek és várostervezők, amelyek közül
a legmagasabb szintű, a Pro Architectura
Díj, melyet egy-egy kimagasló minőségű ingatlanfejlesztésért kaphatnak a
tervezők – idén a Graphisoft Park M
épülete, a veszprémi Völgykút ház, a
bodrogkeresztúri Hun fürdő, egy veszprémi iskola bővítése, illetve az újbudai
Kopaszi-gát tájhelyreállítása nyerte.
A Lágymányosi-öböl környezetbarát
ötletét megvalósító Steffler István, Kontra
Dániel és Salgó Borbála táj- és kertépítészek
munkája azért is kiemelkedő, mert a fővárosban régóta nem volt hasonló arányú
zöld területi fejlesztés. A fiatal tervezők
tájrendezési feladatot vállaltak el, amelyet
merész kreativitással oldottak meg. Bár a
fejlesztés még nem ért véget, annak már
most látható eredménye nemzetközi szinten is figyelemre méltó. A Pro Architectura
Díj 2009-es kiírására benyújtott 22 pályaművet a Fuga Budapesti Építészeti Központ alagsori kiállítótermében tekintheti
meg a közönség.

-30%

SPECIÁLIS AKCIÓS HIRDETÉSI ÁRAINK
1/1 oldalas hirdetés
1/2 oldalas hirdetés
1/4 oldalas hirdetés
1/8 oldalas hirdetés
PR cikk (1/4 oldal)
Melléklet szponzoráció,
vezércikk és csíkhirdetés

322.000 Ft + áfa
161.000 Ft + áfa
112.000 Ft + áfa
66.500 Ft + áfa
90.000 Ft + áfa
120.000 Ft + áfa

A lehetőségekről személyesen is tájékoztatjuk,
ha jelentkezik szerkesztőségünkben
a 06 30 962 6522-es telefonszámon,
e-mailen a media@ujbuda.hu címen!

TEMATIKUS MELLÉKLETEINK

megjelenés:
megjelenés:
megjelenés:
megjelenés:

OKTÓBER 28.
NOVEMBER 11.
NOVEMBER 25.
DECEMBER 9.

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG
ALLEE, AZ ÚJ BELVÁROS
GYEREKSAROK
KARÁCSONY

Október 20-án, 14 órától www.ujbuda.hu

KUPPER ANDRÁS online fogadóórája
Kérdéseiket előzetesen, a fogadóórát megelőző napokban, vagy akár már most is feltehetik a www.kupperandras.hu honlapon.

lapzárta: október 19.
lapzárta: november 2.
lapzárta: november 16.
lapzárta: november 30.
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Környezetvédelem és borkultúra

Kihirdették a kertszépítő
pályázat győzteseit

fotók: Dömök Viktória

Szőlő és muskátli –
Zöld szüret a Feneketlen-tónál

Újbuda Önkormányzata idén második
alkalommal rendezte meg a Zöld szüret mulatságot a Feneketlen-tónál. Az
eseményen a környezetvédelem és a
borkészítés művészete mellett a finom
nedűé volt a főszerep. A látogatók
igazi mustot is kóstolhattak.
Sokan nem tudják, hogy Újbuda területén egykor virágzó bortermelés folyt
– erről rengeteg szőlőültetvény és borospince emléke tanúskodik a Gellérthegyen. Azt is kevesen tudják, hogy
évszázadokkal ezelőtt a Citadellán óriási szüreti mulatságokat tartottak az itt
élők. Sajnos az 1870-es végén a filoxérajárvány a fél országban elpusztította a
ültetvényeket – az újbudai szőlőfürtöket
sem kímélve.

Fodor Vince alpolgármester, a program
kezdeményezője elhivatott környezetvédő,
aki szerint ez a rendezvény kiváló alkalom
arra, hogy a kerületi zöldszervezetek bemutatkozzanak, az idelátogatók pedig kikapcsolódjanak finom mustok és jó borok társaságában. Az alpolgármester úgy véli, az
időseknek nagy szerepük van a fiatalok jó
útra való terelésében – felhívják a figyelmüket a természet és a környezet védelmére és
tiszteletére. A rendezvényen nyilvánosságra
hozták az úgynevezett „Zöld Nyilatkozatot” is, amelyet mindazok aláírhattak, akik
fontosnak tartják a környezet megóvását.
Az érdeklődőket nemcsak a színpadon, hanem a rendezvény egész területén igazi szüreti programokkal várták:
zenével, tánccal, kirakodóvásárral, kézműves-foglalkozásokkal. Az Edömér ut-

cában egy igazi lovaskocsi is végigvonult.
A szervezők nemcsak a gyerekek, hanem
a felnőttek szórakoztatására is gondoltak,
ők versenyre kelhettek a „legfélelmetesebb
madárijesztő”, avagy a „legszebb madárijesztő” díjának elnyeréséért. A természetet és virágokat kedvelők pedig árvácskát
is örökbe fogadhattak, a hivatal ugyanis
idén is több mint tizenegyezer árvácskát
ajándékozott az odalátogatóknak.
Molnár Gyula polgármester arról beszélt, hogy régen a bor nem csupán a szüretről és a mulatozásról szólt, a kiváló nedűért keményen meg kellett a gazdáknak
dolgozni. „Az igazán jó bor elkészítéséhez
erő, kitartás, és annál inkább egy dolgos
közösség összetartó munkája szükséges.
Tehát először a munka, utána viszont jöhet
a jól megérdemelt mulatság!” – a rendezvényt ennek a gondolatnak a szellemében
szervezték meg, tette hozzá a polgármester.
Újbudán már csak néhol sarjad szőlőtőke, de a kerület a hagyományokat, a
mulatságokat és a bor szeretetét igyekszik
megőrizni. Hiszen ne feledjük, borban az
igazság!

Zöld szigetek
alakulnak
A Polgármesteri Hivatal
nyáron indított Zöld sziget pályázata az utolsó
szakaszához érkezett. A
kerületi társasházak és civil
szervezetek arról nyújthattak be
terveket, hogyan szépítenék meg lakókörnyezetüket virágok, fák, bokrok
ültetésével. A hárommillió forint összdíjazású pályázat eredményhirdetésén
rengeteg sikeres munkát díjaztak.

Az életmentő kutya a gyerekeknek is
bemutatkozott

Huszák Nina
Az esemény videoösszefoglalója: www.ujbuda.hu
„Köszönetet szeretnék mondani Szente Mária szervezőnek és a FŐNIX azon két dolgozójának, akik október 3-án
a Feneketlen-tónál rendezett Zöld szüret rendezvényen
elsősegélyben részesítettek rosszullétem miatt. A mentősök kitűnően látták el szolgálatukat, Szente Mária pedig a
hazajutásunkat illetően gondoskodott rólunk. Mindhármuk
szolgálatkészsége és előzékenysége példamutató. Még egyszer köszönet: Gazdagrétről, Jutka”.
A fenti levelet szerkesztőségünkhöz címezték. Kiegészítésül
annyit, Szente Mária rendezvényszervező kolléganőnk ezúttal civilként vett részt az eseményen. A munkájukat kiválóan
ellátó mentősök pedig az újbudai rendezvények állandó
résztvevői voltak: Horváth Károly mentős, a FŐNIX-MED Zrt.
kommunikációs vezetője és Nagy Alfréd mentős.

T. D.

Világnap kicsikkel

Testvérvárosi találkozó

Ovisok az állatkertben

Marosvásárhelyi
rendőrök Újbudán

Újbudai óvodások vették birtokba egy
napra a Fővárosi Állatkertet. Az állatok
világnapja alkalmából Fodor Vince,
Újbuda alpolgármestere látta vendégül a gyerekeket.
Idén öt óvoda (Cseperedő, Fürkész,
Nyitnikék, Pitypang és Napraforgó) egy-egy
csoportjának apróságai látogattak ki az állatkertbe, a világnapot (október 4.) követő hétfőn. Az egész napos rendezvényen a gyerekek zoo-pedagógusok kíséretében állatkerti
sétát tettek, játékos tudáspróbán vettek részt,

majd Huzella Péter énekelt és gitározott nekik. Huzella gyerekdalai nagyon népszerűk
az óvodákban is, nem véletlen hát, hogy a
kicsik vele együtt énekelték a dalokat.
A meghívott ovis csoportok nem távoztak üres kézzel, hiszen Fodor Vince
alpolgármester ajándékokkal is készült:
formázókészletet és társasjátékot kaptak.
Délután, a „hivatalos” program után a
gyerekeknek még lehetőségük nyílt egy
szabadabb állatkerti barangolásra is, és az
állatsimogatóban játszhattak.

R. M.

Az állatok világnapjának időpontja nem véletlenül október 4-e. Ez Assisi Szent Ferenc halálának évfordulója. A ferences rendet megalapító Szent Ferenc az állatok
védőszentje, aki a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. A világnapot először 1931-ben, Olaszországban tartották meg,
a kezdeményezés célja a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése volt. Később a kör tágult, minden állat védelmét felvállalták. Mára azonban kicsit módosult az ünneplés: a világnapok szaporodásával párhuzamosan egyre inkább a velünk élő állatok kerültek a középpontba. Az állatok világnapjának alapelve, hogy
az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják
mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.

A kerület környezetvédelmi fejlesztéseit meghirdető Zöld Újbuda programban
korábban megkezdték az alternatív fűtési
rendszerek kiépítését és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítését a lakóházakban. Ennek a folyamatnak a része a Zöld
sziget pályázat is, amely ezúttal a lakóházak
környezetét is széppé varázsolná.
Fodor Vince környezetvédelemért felelős alpolgármester elmondta, több komoly
pályamű érkezett hozzájuk, melyek közül
minden értékelhető terv kap valamilyen
támogatást. A legjobb három pályázat jutalma egy százezer forintos vásárlási utalvány, melyet a lakóközösségek egy növény
nagykereskedésben vásárolhatnak le.
Az egyik nyertes pályázó a gazdagréti Rétköz utcai társasház volt, melynek
közös képviselője közölte, a háztömbben
most fejeződött be a panelfelújítás, ezért a
környezetet is szeretnék rendbe hozni. A
gazdagréti lakó azt is elmondta, a pénzre
különösen nagy szükség lesz, mert a földet is ki kell cserélniük, hiszen kevéssel a
felszín alatt 25 éves építési törmelékréteg
húzódik, amitől nem tudnak gyökeret
ereszteni a bokrok és fák. – Különleges
növényeket szeretnénk elültetni, amelyek
reprezentatív környezetet teremtenének a
házunk körül – tette hozzá.

A kerület egyik testvérvárosából, az
erdélyi Marosvásárhelyről látogatott el a
városi rendőrség delegációja Újbudára.
A küldöttség a kerületi rendőrség és
közterület-felügyelet munkájába nyerhetett bepillantást, melynek során kiderült, mindkét fél tanulhat egymástól.
A testvérvárosi kapcsolatokért felelős
önkormányzati képviselő, Balázs Gyula
már korábban is sokat hallott arról, hogy
Marosvásárhelyen kiemelkedően jól működik a városi rendőrség. Adódott tehát
az ötlet, hogy az Újbudán alakult közterület-felügyelet vezetősége tanulmányútra
menjen az erdélyi testvértelepülésre.
– A román fél örömmel fogadta a kezdeményezést, a négyfős magyar küldöttség
pedig a tavasszal tett látogatásról azzal a
hírrel érkezett haza, hogy a marosvásárhelyi rendőröknek irigylésre méltó központjuk van – mondta az előzményekről Balázs
Gyula. A román delegáció először a Fraknó
utcai közterület-felügyelet központját látogatta meg, majd a Polgármesteri Hivatalba

Képviselő-testület

érkezett, ahol Fodor Vince közbiztonságért
felelős alpolgármester, valamint a kerületi
rendvédelmi szervek képviselői fogadták
őket. Az erdélyi küldöttség felkereste a
kerületi rendőrkapitányságot, valamint a
Teve utcai rendőrpalotát is. Dr. Filip Viorel,
a marosvásárhelyi közösségi rendőrség főigazgatója elmondta, nagyon tetszett nekik
a kerület jól kiépített térfigyelő-rendszere
és fejlett diszpécserközpontja, melyekkel
a romániai testvérváros nem rendelkezik.
Hiányolta viszont azt a törvénykezési hátteret, amely biztosíthatná a jogot a rendvédelmi eszközök: gumibot, bilincs, gázspray
és elektrosokk használatára.
Romániában teljesen más jogszabályok érvényesek. Ott ugyanis a bűnüldözést,
nyomozást a központi rendőrség végzi,
míg a városi rendőrség inkább hasonlít az
itthoni közterület-felügyelők munkájára.
Viszont annyival több annál, hogy a városi rendőrök a már említett eszközökkel ellátva járhatnak el szabálysértési ügyekben
és kisebb bűncselekményekben.
T. D.

Rendkívüli
ülés kevés
eredménnyel
Az ellenzék kezdeményezésére rendkívüli ülést tartott Újbuda képviselő-testülete. Mindössze egy határozat
született, az első napirendi pont után
ugyanis nem maradt elég képviselő az
ülésteremben.
A testület a tervek szerint a
Budaplakát és az Önkormányzat közötti jogviszonyról, a Gyógyír Kft.
korábbi szabálytalan gazdálkodásának következményeiről, a Budaörsi út,
Bajmóci utca és Holdvilág utca által
határolt ingatlan szabályozási tervéről,
valamint a sportlétesítmény bérletére
vonatkozó közbeszerzési pályázatról
tárgyalt volna.
Miután a Budaplakát ügyében
egyezségre jutottak a képviselők, és
elfogadták Kupper András fideszes
frakcióvezető határozati javaslatát, a
polgármesteri oldal néhány képviselője távozott, így a testület határozatképtelenség miatt befejezte ülését.
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Forgalomlassítás, siklóépítés

kolnak, és az estig tartó nyitva tartás miatt
szinte lehetetlen hazajutniuk az itt lakóknak. Itt mindenképp szükség volna egy
„várakozni tilos” táblára. Többen jelezték,
hogy hajlandóak pár száz méteres kerülőket tenni, ha esetleg egyirányúsításokat
vezetnek be.
Szabó András kezdeményezni fogja,
hogy kerüljenek ki sebességmérővel ellátott
térfigyelő-kamerák. Célszerű volna a jelenlegi 30-as zóna táblákat kiegészíteni további
30-as táblákkal – ha több lenne, az autósokban jobban tudatosulna, hol járnak.
A fórumon mintegy százan vettek
részt, és Szabó András még ezt követően
is több levelet kapott, ami arra utal, hogy

Formálódik a Gellérthegy
közlekedési koncepciója

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, Rétköz u. 7.

Nyitva: hétfőn 15–19, kedden 9–13,
szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Telefon: 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.

A fórumot megelőzően 1500 szórólapot
terjesztettek a Gellérthegyen, ezeken szerepeltek térképen megjelölve mindazon
ötletek, amelyek korábban már befutottak. Voltak, amelyeket a fórum résztevői
elvetettek, de volt sok olyan is, melyeket
támogathatónak találtak. Ilyenek például
a következők: veszélyes és nehezen belátható útkanyarulatokban forgalomtechnikai tükrök kihelyezése (például a Balogh
lejtő alsó részén), számos további utcában
forgalomlassítás, a Villányi úti gyalogátkelőhelyek fokozottabb védelme, zebra a
Gombocz–Késmárki kereszteződésnél, a
Minerva utca felső végénél „Elsőbbségadás
kötelező” tábla kihelyezése a Kelenhegyi
út védelmében.
Az egyik neuralgikus pont, mely talán
a legtöbb vitát okozta, a Mányoki út problémája. Itt is jelentős az átmenő forgalom,
amelyet nagyon átgondoltan lehetne csak
korlátozni, hiszen ez a Gellérthegy többi
részén élők számára is fontos útvonal. Jelenleg sok a száguldozó, és reggelente elviselhetetlen a dugó.
Szó esett arról is, mi legyen a Gárdonyi-szobornál megszűnő visszafordulási
lehetőség pótlásával. Megoldást jelenthet,
ha engedélyezik a Bartók Béla útról a balra nagy ívben kanyarodást a Ménesi útra.
Mivel forgalomtechnikai kérdésekben a
főváros dönt, jelen volt a fórumon Pásti
Imre, az illetékes fővárosi alosztály szak-

embere is, aki összefoglalójában szinte
mindent megvalósíthatónak ítélt, egyedül
ez utóbbi változtatásra mondta azt, hogy
tüzetesen meg kell vizsgálni.
Alapvető probléma, hogy a Gellérthegyen az utcák – egy-két kivételtől eltekint-

AZ MSZP KERÜLETI SZERVEZETÉNEK
PROGRAMJA

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

A Gellérthegy közlekedési koncepciójának kialakításával kapcsolatban szervezett Újbuda Fórumot Szabó András
fideszes önkormányzati képviselő és
Rétvári Bence (KDNP) országgyűlési
képviselő. A rendezvény célja az volt,
hogy az elmúlt két évben beérkezett
igényeket körbejárják, tehát még nem
mutattak be konkrét terveket, csak az
ötletek vitára bocsátása zajlott.

Az Újbuda Fórum újabb állomását Szabó András és dr. Rétvári Bence szervezték

ve – csupán öt méter szélesek, a kétirányú
forgalom levezetésére alkalmatlanok. Erre még rátesz egy lapáttal, hogy az autók
csak az út szélén tudnak parkolni. A Citadellára tartó turistabuszok sem férnek el,
elképesztő manőverek megtételére kényszerülnek. Előfordult, hogy fél napig hajtűkanyarba szorulva állt egy busz. Nem is
beszélve a környezetszennyezésről, amit az
ott pöfögő buszok okoznak, ezért is tűnik
jó ötletnek a gellérthegyi sikló megépítése.
Sok gond van a parkolással. A Mányoki
úti uszodába érkezők az uszoda előtt par-

a Gellérthegyen élők közül sokakat foglalkoztatnak ezek a kérdések. Ez is volt a cél:
mindenki gondolkozzon, hogy saját környezetében milyen változtatásokra lenne
szükség, hogy a szakemberek ezen tapasztalatokból indulhassanak ki.
Ha elkészül a közlekedési koncepció,
azt a körzet képviselője újabb fórumon
szeretné megosztani a lakossággal, addig
is, akinek még javaslata van, keresheti őt.
(Szabó Andrást a 30/321-2408-as számon
lehet elérni.)
Rózsa Melinda

IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

KATASZTRÓFAVÉDELEM

Katasztrófahelyzetekben Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt. Zöldszám:
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet:
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

Képviselői fogadóórák,
programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy telefonon
a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő
fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni. Telefonszáma:
06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) október
22-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 órakor
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 október 15-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 fogaFODOR VINCE (MDF)

Fidesz: Nehéz elhinni, hogy a politika nem tudott semmiről

Vitézy Dávid a BKV-botrányokról
Gyakorlattá vált a BKV-nál, hogy egyes
vezetők, akik gyanús ügyletekkel – túlárazott buszbeszerzésekkel és hasonlókkal – foglalkoztak, egy-másfél év
után 30–40 milliós végkielégítésekkel
távoztak a cégtől. 96 ember kapott
tízmilliónál nagyobb végkielégítést
az elmúlt néhány évben, ezek közül
48 esetben merült fel bűncselekmény
gyanúja.
– Ezek a kifizetések azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik, egy-egy beszerzési
tenderen ennél nagyobb volt az „extraprofit” – jelentette ki Vitézy Dávid, a
VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési
Egyesület) szóvivője, a BKV Felügyelőbizottságának Fidesz által delegált tagja a
Budai Klubban. A Fidelitas közéleti estjének házigazdája Sölch Gellért önkormányzati képviselő volt. Vitézy elmondta
azt is, hogy a BKV-nál volt olyan eset is,
hogy 45 évre előre kötöttek telekommunikációs szerződést. Vitézy azt a következtetést vonta le: a BKV-nál soha nem
szabad annak hinni, aki azt mondja, hogy
azért kell jegyárat emelni, mert nincs
pénz. Szerinte csak azért fontos mindez a főváros vezetésének, mert a botrány
nyilvánosságra került.
ORSZÁGHÁZLÁTOGATÁS

Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári
Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a Karinthy Frigyes
út 9. sz. alatti irodában. Tel.: 209-0474
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. 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
nem-fogyasztóknak.

Dömök Viktória

Bántalmazott, erőszak áldozatává vált,
krízishelyzetben lévő gyermekek és
felnőttek számára készenléti telefon
éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. Tel.: 06/30/459-5090.

dóóráját, 17–18 óráig a KDNP-irodában
(Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkormányzati képviselő minden hónap
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–
17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út
141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) október 27én (kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját,
a Bartók B. út 19. sz. alatti helyiségben
(bejárat a Mészöly utcából).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ–KDNP) minden hónap 3. hétfőjén 16–18 óráig tartja
fogadóóráját. Következő fogadóóra: október 19., 16–18 óra között a Zólyomi úti
Óvodában (Zólyomi u. 20–22.)

Sölch Gellért felvetette, nehéz azt hinni,
hogy ezek a kifizetések az MSZP–SZDSZ
politikusai tudta nélkül működhettek.
Vitézy Dávid úgy vélte, az MSZP-s főpolgármester-helyettes, Hagyó Miklós emberei voltak azok, akik egy egész rendszert
működtettek. Hagyó persze „semmiről
sem tudott”, bár ő írt alá rengeteg dokumentumot. – El lehet képzelni azt, hogy
ez a piramis működött volna úgy, hogy a
csúcson nem tudnak róla? – tette fel a kérdést Vitézy Dávid.
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.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

A Nem Adom Fel Alapítvány heti 2 alkalommal jogsegélyszolgálatot nyújt mindazok

– Az év végéig várhatóan 90 milliárd lesz
a BKV hiánya – mondta Sölch Gellért.
– Van-e javaslat a gazdálkodás rendbetételére, ki lehet-e hozni nullszaldóra a
mérleget? – kérdezte az est házigazdája.
Vitézy szerint irreális azt elvárni, hogy
önfenntartó legyen a cég. Erre szinte sehol
a világon nincs példa, a tömegközlekedés
biztosítása közérdek, ezért jogos, ha az állam támogatja.
A BKV-nak körülbelül 130 milliárdba kerül az éves működése, ennek a fele
bérköltség, hiszen tizenkétezer dolgozója
van. A bevételi oldalon a jegy- és bérletárusításból származó bevétel több mint
50 milliárd. (Megjegyezte, a botrányok óta
egyébként csökkent a jegyvásárlási kedv
is.) Ehhez az összeghez jön még az állami
árkiegészítés, mintegy 17 milliárd a diákés nyugdíjas bérletek után.
– A legfőbb probléma, hogy a BKVnál nem tud létrejönni pénzügyi fegyelem,
mert eleve húszmilliárdos hiányra van
berendezkedve. Ettől kezdve elszabadul
a gyeplő, a húszból könnyedén lehet huszonegy is, és akkor már nincs megállás,
forintra pontosan pedig senki sem tudja
ellenőrizni a kiadásokat – elemezte a helyzetet Vitézy Dávid.
Rózsa M.

részére, akik egészségi állapotuk, szociális
helyzetük vagy etnikai hovatartozásuk folytán hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes. Az ügyfeleket kizárólag
telefonos időpont-egyeztetés 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.
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.

További hírek és programok: www.ujbuda.hu

Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
ez egyben a 16-os sz. országgyűlési választókerület választási irodája. Nyitva
tartás: hétfőtől-csütörtökig: 10–17 óráig,
pénteken: 10–13 óráig
Lakossági fórum: Az MSZP XI. kerületi Szervezete 2009. október 20-án 17.30
órakor az MSZP kerületi székházában
(Mérnök u. 40.) lakossági fórumot rendez a szociálpolitika és a nyugdíjrendszer aktuális kérdései címmel. Vendég:
Korózs Lajos államtitkár. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Állandó programok: Minden hónap első
szerdáján 17 órától: jogi, munkaügyimunkajogi; adó,-könyvvezetési és vállalkozási; Lakásépítési,-vásárlási, -felújítási
ügyekben ingyenes tanácsadás.
15-ös sz. országgyűlési választókerület választási irodája. Helyszín: Bartók
Béla út 19. (bejárat a Mészöly u. felől).
Tel.: 466-6235. Nyitva tartás: csütörtök:
16–18 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület
választási irodája. Helyszín: Kaptárkő u.
8. Tel.: 247-1711. Nyitva tartás: hétfőn:
16–19 óráig, csütörtökön: 16–19 óráig.
A KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–11.
Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18,
pénteken 11–17 óráig. Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes
jogi tanácsadást tart kedden 15–17 óráig.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási tanácsadás. Szeretetklub működik minden
hónap 2. csütörtökén 10–12 óráig, ahová
várunk minden korosztályt, nőket és férfiakat, ahol bármiről elbeszélgethetünk.
Célunk, hogy segítsük egymást vidám
hangulatban. Díjmentes lakáshitel és
befektetési tanácsadás magánszemélyeknek hétfőnként 17–18 óra között, bővebb
info www.kiado.hu. Időpont: Rozgonyi
György pénzügyi tanácsadó 06/20/9586769. Októbertől minden szerdán 10
órától kismamatorna „Kötődően nevelő”
anyukák részére.
Program: október 22. 18.00 ’56-os
Fidesz-megemlékezés a Szent Imre-szobornál a Móricz Zsigmond körtéren.
(Gyülekezés 16.30-kor a Fidesz-irodában a Budafoki úton) Beszédet mond: dr.
Schneller Domonkos, a Fidesz XI. kerületi szervezetének elnöke. Koszorúzás.
Október 29. 18.00 Közéleti est
Életünk esélyei és kockázatai a mai
Magyarországon címmel. Előadást tart:
Prof. dr. Iván László Fidesz országgyűlési képviselő, pszichiáter, gerontológus.
Házigazda: Engel Józsefné 15 vk. nyugdíjas tagozat elnöke
A FIDESZ–KDNP ÚJBUDA FÓRUMAI:

Október 17. 10.00 A KDNP Család
konferenciája. Helyszín: a Szent Margit
Gimnázium díszterme. A konferencián
részt vesz: Soltész Miklós, a szociális és
egészségügyi kabinet vezetője, Borókai
Gábor újságíró. Házigazda: dr. Rétvári
Bence országgyűlési képviselő.
Október 21. 17.30, Gárdonyi Géza
Általános Iskola (Bartók B. út 27). Tartja:
dr. Molnár László önkormányzati képviselő. Téma: A „4-es metró”, a kulturális
városközpont, a parkolási helyzet és az
„alkoholrendelet” jelenlegi állása.
SZDSZ-ÉRTESÍTÉS

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

Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók
B. út 61. bejárat a Fadrusz u. felől)
nyitva hétfőn és szerdán 15–18 óráig.
Ugyanitt, dr. Tóth László ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első
és harmadik hétfőjén, 16 órától, amíg
érdeklődő van.
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Az általános iskolában alapkövetelmény a kottaolvasás is

Három királyfi, három királylány

Szingapúri delegáció a Grosicsban A gyermek a legjobb
befektetés
nyári szünet miatt üresen találták a budai iskolát. A szingapúriak azonban nem
hagyták annyiban a dolgot, a sportiskola
előzetesen már áttanulmányozott oktatási programját ugyanis nagy elismeréssel olvasták.
– Örülünk, hogy végre tető alá hozhattuk a találkozót, hiszen megtiszteltetés, hogy ilyen pozitív az érdeklődés
egy olyan országtól, amely a következő

Dömök Viktória

A szingapúri oktatási minisztérium
tízfős küldöttsége érkezett az Újbudai
Grosics Gyula Általános Sport Iskolába,
hogy az intézmény egyedi sportkoncepciójáról szerezzenek tapasztalatokat. A testnevelést kiemelt helyen
oktató délkelet ázsiai ország 2010-ben
rendezi meg az ifjúsági olimpiát, így
minden tudásra szükségük van, hogy
sikerre vigyék a nemzetközi versenyt.

Az ázsiaiak elismerték a sportiskola képzési rendszerét

Az ázsiai vendégek a magyarországi közoktatás testnevelési, művészeti és zenei
képzései iránt érdeklődtek. Idén júliusban
már jártak hazánkban. Akkor a SOTE
Testnevelési és Sporttudományi Karának
ajánlására látogattak el a Grosicsba, de a

ifjúsági olimpiát rendezi – nyilatkozott
elégedetten Kiss Mihály, a Grosics igazgatója.
Szingapúr meglehetősen magas szinten képviseltette magát, hisz a közoktatásért felelős államtitkár asszony, Ho

Peng is tiszteletét tette a találkozón, melyen az iskola névadója, az egykori aranycsapat kapusa Grosics Gyula is részt vett.
Az államtitkár elmondta, a két távoli ország közös vonása a fegyelmezettség és az
oktatási rendszer tudatos felépítése, ezért
számos hasznos információval gazdagodhattak látogatásuk során. Az alsósok
zenés tornabemutatója után Kiss Mihály
is azt erősítette meg, az óvodától az általános iskola végéig felépített sportkoncepció az ázsiai országéhoz valamelyest
hasonlító, hatékony rendszer.
Szingapúr a sport mellett a zenei képzést is igen komolyan veszi. Kínához hasonlóan a ’80-as évek óta itt is a Kodálymódszer szerint oktattak, de megfelelő
szakértelem hiányában a metódus mára
kikopott az iskolarendszerből. A delegáltak most ezt a hiányosságot is pótolni
szeretnék, mivel náluk alapkövetelmény,
hogy az általános iskola végére minden
diák tudjon kottát olvasni.
Az ázsiai ország fejlődésének alapvető módszere, hogy igyekszik minden
számára hasznosat eltanulni a nyugati
társadalmaktól. Ugyanakkor a világon az egyik legmagasabb egy főre jutó
GDP-vel büszkélkedő kis államról mi is
példát vehetnénk. Szingapúrban szigorú
törvények védik például a környezetet,
és súlyos büntetést szabhatnak ki arra,
aki közterületen szemetel, cigarettázik,
rágógumit ragasztgat, vagy akár nem
öblíti le a WC-t a nyilvános illemhelyen.
A nagy szigornak köszönhetően Szingapúrban követik el a világon a legkevesebb
bűncselekményt.

Új mozgalom indult Magyarországon,
amely a „Három királyfi, három királylány” elnevezést kapta. A Tranzit Art
Caféban megtartott nyitóprogramon
hírességek beszélgettek arról, hogyan
tudták összeegyeztetni hivatásukat a
gyermekvállalással. Elhangzott, sürgető társadalmi feladat a demográfiai
válság megoldása. Ebben kíván szerepet vállalni a Kopp Mária professzor
asszony által indított mozgalom.
A „Három királyfi, három királylány”
mozgalom célja, hogy társadalmi, állami támogatást, valamint megbecsülést
szerezzen a többgyermekes magyar családmodellnek. A kezdeményezés alapja
a SOTE Magatartáskutató Intézete által
készített tudományos tanulmány, amelynek eredményeiből kiderül: európai öszszehasonlításban a magyarok még ma is
családbarátok, ám sokkal kevesebb gyermeket mernek vállalni, mint amennyit
szeretnének. A nagycsaládos lét ugyanis

ugyan kitolódik a korábbiakhoz képest, a
hazánkban élő 3 millió, 15 és 49 év közötti
szingli mindössze 3 százaléka az, aki nem
szeretne családot, gyermeket – hangzott
el a rendezvényen. A többiek úgynevezett
kényszerszinglik. Ezzel kapcsolatban Kopp
Mária hollandiai példára hivatkozva elmondta, mivel a társtalálás hagyományos
formái ott is egyre kevésbé működnek, társadalmi társasjátékot indítottak, amelyben
a párkeresés, -találás a cél.
A mozgalom támogatói között ott van
Nagy Tímea vívó olimpikon is, akinek
szerencsére nem kellett választania karrier
és család között, sőt, nagy visszatérő hírében áll. Gyermekei születését rendre újabb
sportsikerek követték. Náluk a férje adta
fel munkáját azért, hogy gyermekeik gondozásának oroszlánrészét magára vállalja,
mondta el, ugyanakkor hangsúlyozta, már
a kezdetekkor tudták, hogy sok gyermeket
szeretnének, ezért ha nem alakult volna
ilyen ideálisan a helyzet, abbahagyta volna a versenysportot.

T. D.

Elliot Aronson Magyarországon

A vérengzés tizedik évfordulója

Az idézet a Columbine után Az iskolai
erőszak szociálpszichológiája című tanulmánykönyvből való, mely a véres esemény
tizedik évfordulóján jelent meg Elliot
Aroson tollából, az Ab Ovo kiadásában.
A világhírű tudós, szociálpszichológus és
viselkedéskutató professzor, A társas lény
szerzője sok év után a napokban először
találkozott magyar közönséggel. Magyarországi látogatásának első állomása a Tolerancianap elnevezésű rendezvény volt, melyet a Mérei Ferenc Pedagógiai Intézet, az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Ab
Ovo Kiadó közösen hozott létre, és amelyen újbudai pedagógusok is részt vettek.
A főszervező, Kozák Zsuzsanna, pedagógiai szakértő lapunknak azt mondta,
rendkívüli jelentősége van Aronson lá-

togatásának, hiszen a legújabb generáció
más fajta és váratlan szituációkkal szembesül, az őket oktató pedagógusoknak
ugyancsak komoly kihívást okozva. Az
erőszak újabb formái jelennek meg az is-

Aronson: A mozaikmódszer segíthet az iskolai
erőszak erősödésének visszaszorításában

kolákban, és ha valahol, akkor ezen a területen különösen fontos, hogy elsősorban
megelőzzünk. A professzor úgynevezett
mozaikmódszere segíthet az erőszak fel-

erősödésének visszaszorításában. Persze
az nagyon lényeges, hogy a tanár higgyen
a módszerben, és hogy ő maga egészséges
személyiség legyen.
Aronson azt mondja, a Columbine
iskolában tomboló gyerekek nagy valószínűséggel a kirekesztés általános légkörére
reagáltak, ez persze nem menti fel őket
cselekedetük súlya alól. Az erőszak erőszakot szül – a mondás régi, a cselekvési
terveinknek azonban újaknak kell lenniük, ha békésebb világban akarunk élni.
A Columbine iskola két diákja gondosan
dokumentált, eredeti terve nagyobb szabású volt. Az esemény előtti hónapokban
95 robbanószerkezetet készítettek, és legalább 250 ember – diákok, tanárok, ártatlan járókelők – halálát tervezték meg…
Tanulók által vezényelt és megélt túszdráma évtizedekkel ezelőtt egyszer már
történt Balassagyarmaton, film is készült
belőle, azonban kevés, ha csak bízunk abban, hogy sem az nem ismétlődik meg, sem
a littletoni eseményhez hasonló nem történik meg náluk. A tanároknak és a társadalomnak módszeresen és türelemmel kell
fellépnie az érezhetően erősödő iskolai erőszakkal szemben. Ehhez nyújtanak segítséget Elliot Aronson könyvei és módszerei.

Dömök Viktória

„Littleton, Colorado állam, 1999. április 20.: a folyosók, a tantermek és a
könyvtár falai eldördülő lövések zaját
visszhangozták a Columbine középiskolában. Két őrjöngő diák lőfegyverekkel és robbanóeszközökkel
felszerelkezve ámokfutásba kezdett.
Huszonhárom diákot súlyosan megsebesítettek, egy tanáruk és tizenkét
diáktársuk életét oltották ki, majd
önmagukkal is végeztek.”

Molnár Tamás vízilabdázó, Nagy-Kálózy Eszter színművésznő és Kopp Mária professzor

folyamatos egzisztenciális problémákkal jár együtt. A fő okok között ott van a
munkahelyi diszkrimináció, ami miatt
az értelmiségi nők nem vagy alig tudnak
visszatérni hivatásukhoz, amennyiben
több gyermeket vállalnak.
– Luxus, hogy az édesanyák tanulásba fektetett ideje és szakmai tudása elvész
a társadalomból, mivel hazánkban elképesztőn alacsony a részmunkaidős munka
aránya – mondja Kopp Mária professzor
asszony, a SOTE Magatartáskutató Intézetének igazgatója. A „Három királyfi,
három királylány” mozgalom elindítói
hisznek a mesebeli hármas szám varázserejében, és úgy vélik: a társadalomnak
minden lehetséges eszközzel támogatnia
kellene a kívánt gyermekek megszületését.
A többgyermekes anyák foglalkoztatásának megoldása mellett a lakhatási támogatásnak és az adórendszernek is segítenie
kellene a családokat.
Kopp Mária hangsúlyozza, a gazdasági válságra is megoldás a családok megerősítése, amely alapvető társadalmi érdek.
Nem a bankokba, hanem a gyermekekbe
érdemes befektetni, hiszen a jövő gazdasági – társadalmi –, szellemi erejét ők adják.
Bár a családalapítás hajlandósága időben

Vincze Kinga

Vívást oktatnak a Bocskaiban

Párbajtőr gyerekkézben

– A kezdet kezdetén még csak a tornatermünket tudtuk használni az edzésekre, de
később, amikor más iskolákból is kezdtek
hozzánk vívni tanulni járni, szükség volt
egy másik, kifejezetten vívásra alkalmas
edzőterem kialakítására is – mondta
az előzményekről Feith Bence, az iskola
igazgatója. A legutóbbi testnevelésórára
a világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes Kamuti Jenő is ellátogatott, hogy
megtapasztalja, milyen edzések folynak a
budai iskolában. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, a Nemzetközi Ví-

vó Szövetség alelnöke elmondta, nagyon
boldog, hogy ilyen színvonalas képzéssel
találkozhat már általános iskolában is, és
az itt végzett munkának hírét viszi. – Lehet, hogy nem lesz mindenkiből bajnok,
de a sportág olyan fegyelmet, tartást és
koncentrációképességet ad a gyerekeknek,
ami egész életükre kihat majd – hangsúlyozta Kamuti.
A diákok edzője, a Vasas utánpótlásnevelését is végző Halla Péter arról beszélt,
a gyerekek 9–10 éves korukban kezdhetik
el a vívást. Ekkorra érnek meg szellemileg
a feladatra, és a megfelelő mozgáskoordináció is ebben a korban alakul ki. A kemény tréningeknek köszönhetően például
Csőke Iván – bár még csak két éve űzi a
sportot – részt vehet az OlimPici versenysorozaton.
Az intézményben zajló vívásoktatás az
elmúlt években olyan népszerűségre tett
szert, hogy más iskolákból is számos diák
jár el a Bocskai délutáni edzéseire. A szülőknek pedig nem kell aggódniuk, hogy
a hobbi a tanulás rovására megy, hiszen

Szeifried Adél

Sportkirándulás Székesfehérváron

Újbudai sportiskolások
látogatása a Videoton FC-nél
Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola két, hetedik évfolyamos
osztálya az őszi osztálykirándulás
alkalmával Székesfehérváron a Videoton FC-nél vendégeskedett.

Dömök Viktória

A heti három testnevelésórából egyet
vívással töltenek a gyerekek a Bocskai
István Általános Iskolában. Az egykori
arisztokrácia legkedveltebb sportága, amely korábban szinte minden
iskolában kötelező tananyag volt,
mára sokat vesztett presztízséből. Az
intézmény munkájának köszönhetően
azonban úgy tűnik, újra divatba jön a
testi és szellemi képességeket fejlesztő
sportág.

Laczfy János költő, ötgyermekes családapa a nagycsaládról azt mondta, ez
egy extrém sport, de minden fáradságot
megér. Személy szerint hivatásában is sokat profitál a családból, hiszen jó témákat adnak akár a hétköznapok is. NagyKálózy Eszter, aki három gyermeket vállalt, elmondta, hogy huszonegy éves volt,
és még a főiskolát sem fejezte be, amikor
első gyermeke megérkezett. Sosem félt attól, hogy színészi karrierjében hátrányt jelenthet a nagycsalád. Mint elmondta, arra
gondolt, ha szükség van rá, megtalálják a
feladatok. Molnár Tamás vízilabdázó családjában nagy várakozás után egyszerre
mindjárt két gyermek érkezett. A sportoló
egy mondatban foglalta össze véleményét:
a család a legfőbb boldogságforrás.
A mozgalom tagjai nem csupán a kormányzat szintjén látják a feladatokat. Mindenkit várnak soraikba, hiszen a családok
életének megkönnyítésére számos lehetőség adott. Például már van egy kezdeményezés, amelyben egyedülálló, idős emberek vállalnak néhány órára pótnagymama
vagy pótnagypapa szerepet egy-egy olyan
családnál, ahol nincsenek vagy távol élnek
a nagyszülők.

a tapasztalatok tükrében a vívást tanulók
fegyelmezettebbek, és az átlagnál jobban
teljesítenek az iskolapadban.
T. D.

A Bory-vár és a belváros nevezetességeinek megtekintése után a közel félszáz
sportiskolás a Sóstói-stadionba látogatott.
A tanulók Németh János, a Videoton FC
utánpótlás-technikai igazgatója és dr. Dénes András kommunikációs igazgató kíséretében járták körbe a megújult stadiont,
a sportpályákat. Megtekintették a híres
Videoton-serlegszobát, és benne az emlékezetes, 1985-os UEFA-Kupa serleget is.
A stadionban még egy spontán fiúlány 400 méteres futóverseny is lezajlott,
majd egy 45 perces, két osztály közötti

„bajnoki” mérkőzést is lejátszottak a műfüves nagy edzőpályán. Ám a nap még
nem ért véget, hiszen hazafelé Pákozdon
az alakuló történelmi emlékparkban a
csapat megtekintette az aradi vértanúkra emlékező kopjafákat. Megálltak még
Sukorónál, az 1848-as híres hadigyűlés
helyszínén, majd levezetésként még egy
elmaradhatatlan számháború tartottak.
A tervek szerint tavasszal a felcsúti
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára
látogatnak el a sportiskolás növendékek.
Különös apropója lesz ennek a találkozónak, hogy sportiskolánk egyik, két
éve végzett növendéke, Németh Attila
a sportakadémia 16 éveseinek csapatát
erősíti az ősztől.
Vendégh Zsolt
www.grosicssuli.eoldal.hu

25 ÉVES A LAKÓTELEP
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75 mázsa fa, 4 mázsa hal, 120 csapat

Kontyalávaló és magyar nóta Gazdagréten
Az idei verseny egyik fontos eredménye az, hogy minden induló csapat
a program végén példásan összetakarított, vigyázva a környezetre,
tapasztalata pedig az, hogy jövőre
több kategóriában kell majd kiírni a
versenyt, hiszen 106 tányér halászlé
végigkóstolása valóban próbára tette
a zsűrit (14 csapat csak főzött, nem
vett részt a versenyben). Jövőre tehát
több zsűri, több kategória és még
több induló csapat! Ezek a tervek, de
nézzük mi történt idén.

Pénteken a Gazdagréti Közösségi Házban
megnyílt a Gazdagrét 25 kortárs szemmel képzőművészeti kiállítás, szombaton
reggel pedig már gyülekeztünk a „Nagy
Versenyre”. Reggel még nem tudtuk, hogy
ez lesz a gazdagréti halászléfőző versenyek
történetében az eddigi legnagyobb, amelyet ezúttal a jubileum jegyében a Gazdaréti Közösségi Ház és az ÚjbudaTV közösen szervezett. Az időjárás kegyes volt
hozzánk, a jó hangulatról pedig a csapattal indulók, a látogatók, valamint a fellépő
művészek gondoskodtak.

Mesterszakácsok főznek a versenyben nem induló látogatóknak – idén egy nagy tányér halászlé
mindössze 400 forintba került

A reggeli fa- és halosztás után minden
csapat nekiveselkedett, előkerültek a titkos receptek és a praktikus tanácsok: az
asszonykórus tagjai például úgy vélik, az
igazi halászléhez elengedhetetlen kellék
a kontyalávaló és a magyar nóta. Voltak,
akik nem indultak a versenyen, mégis
főztek, az ő bográcsaikban gulyáslevesek,
pörköltfélék és lecsók rotyogtak. Nemcsak
a kerületből, de Budapest több pontjáról
is érkeztek látogatók, hiszen már évek óta
hagyomány, hogy a helyszínen mesterszakácsok főznek nagy mennyiségben halászlét, hogy azt rendkívül kedvező áron
adhassuk. Az eredményhirdetéskor a vásárlók közt is sorsoltunk: megható pillanat
volt, amikor a szerencsés átvehette a Biztonságunkért Alapítvány által felajánlott
kerékpárt.
Fél tízkor az egészségsátorra felkerült a kerületi Vöröskereszt „Egészségnap” molinója, majd megkezdődtek a
térítésmentes szűrések. A munkában 12
önkéntes vett részt 15 óráig. Vérnyomásmérésre 120 fő jelentkezett, vércukrot három szakasszisztens mért 140 embernek,
valamint koleszterinszintet 86-nak. A
testtömegindex-vizsgálatot dr. Szentirmai
Katalin vöröskeresztes orvos végezte, aki
egyben a szűrési eredményeket értékelte, valamint tanácsot adott a mintegy 60
hozzáfordulónak. A szűrések mellett közel 1000 plüss- és egyéb játékkal, valamint
édességgel kedveskedett a Vöröskereszt.
Balázs György gazdagréti önkormányzati képviselő idén is vendégül látta
a nyugdíjasház lakóit. A Sas Klub Hotel
Étterem pedig ingyen kínálta saját főztjét.
Szóval hallé jutott bőven mindenkinek.
Azok között pedig, akik édességet vásároltak a nap folyamán, a Ziti süti-fagyi
Cukrászda utalványt sorolt ki, de gazdára
talált egy wellnesshétvége-meghívás is a
Hotel Venus Zalakaros jóvoltából.
A versenyhez idén is – mint mindig
– Molnár Gyula polgármester támogatásából kapták ajándékba a halat a csapatok,
és a tűzifa is rendelkezésre állt. Egyébként
a verseny teljes egészében a kerület képviselőinek adományaiból és a szponzorok
támogatásából valósult meg. Közülük a
legtöbb apanázst Józsa István országgyűlési képviselő, Veresné Krajcár Izabella
alpolgármester, Balázs György és Hajdu

László képviselők adták az eseményhez.
Ugyancsak szép összeget ajánlottak fel a
lebonyolításhoz Lakos Imre és Bács Márton alpolgármesterek, Kupper András, országgyűlési és önkormányzati képviselő,
Budai Miklós, Gadácsi Miklós, Király Nóra, Mészáros József, Sass Szilárd, Surányi
Ilona és Wieszt János önkormányzati képviselők.
A rendezvényt több politikus, képviselő is meglátogatta, és eljött dr. Bárándy
György is, aki Balázs Norbert, Újbuda
rendőrkapitánya meghívásának tett eleget. Bárándy György több évtizede él a kerületben, nem gazdagréten lakik, hanem
a Petőfi hídhoz közel, és most először jött
el a gazdagréti versenyre. Csapattal nem
indult, de a videóban is hallható, hogy
határozott véleménye van a halászléfőzés
mikéntjéről. A nap szép eseménye volt,
amikor 90. születésnapja alkalmából a kapitányság tortával is felköszöntötte.
A Gazdagréti Közösségi Ház tangóharmonikást hívott meg, aki örökzöld
dallamokat játszott a felnőtteknek, míg
a gyerekek Ambrus Asma színművésznő
és bohócdoktor közreműködésével kézműves-foglalkozáson vehettek részt. A
cirkuszi artisták nagyszerű produkciója
után az „Őszikék” nyugdíjasklub kórusa
előadásában hallgathattunk népdalokat és
nótacsokrot. A Diorit tinédzser házibulizenekar pedig nemcsak a fiatalabb generáció örömére játszott.
Az Etele úti Mounty Kerékpárüzlet
most először állított ki nálunk az általa
forgalmazott Gepida kerékpárokból. Bemutattak városi trackingeket és city kerékpárokat, valamint mountain bike-okat. A
környezetbarát közlekedési eszközöket ki
lehetett próbálni, és az üzlet munkatársai
folyamatosan tanácsadást is tartottak az
érdeklődőknek.
A halászléfőzésben megfáradt tagokat
a Cédrus Masszázs és Oktatási központ
masszőrei vették kezelésbe, akik a sátrukban díjmentesen láttak vendégül mindenkit egy 15 perces orvosi, illetve tradicionális masszázsra.
Az idei Gazdagréti Halászléfőző Versenynek a legóvatosabb becslések szerint is
legalább 1500 látogatója volt. A szervezők
arra a következtetésre jutottak: lehet, hogy
érdemes egy ilyen összejövetelt tavasszal

Dr. Bárándy György évtizedek óta lakik a kerületben. 90. születésnapján a kapitány gratulál

Aki tányér halászlevet vásárolt, részt vett a
sorsoláson. Képünkön a szerencsés nyertes a
Biztonságunkért Alapítvány ajándékát kapja

is meghirdetni. A közös főzés, a kötetlen
együttlét valódi családi eseménnyé, igazi
közösségi élménnyé tud válni, össze tud
hozni régi ismerősöket, és új barátságok is
születhetnek. Gazdagrét tradicionális eseménye ősszel a halászléfőzés, a tél elmúltával pedig új hagyománnyá válhat egy
Tavaszköszöntő Bográcsozás.
Vincze Kinga

fotók: Dömök Viktória

Munkában a zsűri: 106 tányér halászlé várt kóstolásra

Ambrus Asma színművésznő és bohócdoktor a gyerekek kedvence

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Vagyongazdálkodási Bizottsága kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:
Cím

Alapterület (m2) Albetét száma

Fekvése

Műszaki állapota

Baranyai utca 23.

98

70

földszint, utcai bejárat

jó

Bartók Béla út 55.

173

4

alagsor, utcai bejárat

közepes

Budafoki út 16.

34

4

földszint, utcai bejárat

jó

Budaörsi út 15.

53

1 , 2, 3

földszint, utcai bejárat

jó

Fehérvári út 38.

15

8

földszint, utcai bejárat

közepes

Fehérvári út 182-190.

33

H4

földszint, utcai bejárat

jó

Kende utca 11.

22

32

alagsor, utcai bejárat

közepes

Kende utca 14.

137

1

alagsor, udvari bejárat

közepes

Vak Bottyán utca 4.

85

1

utcai földszint (37 m ) és pince (48 m )

jó

Vak Bottyán utca 4.

52

2

utcai földszint (41 m2) és pince (11 m2)

közepes

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206.
szoba) kell benyújtani. A ZÁRT BORÍTÉKRA RÁ KELL ÍRNI: „Helyiségpályázat”. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2009.
november 04. 12. óra. A pályázat feltételeit a részletes pályázati

2

2

kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. Zsombolyai
u. 5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető az Önkormányzat
Honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ kapható a
381-1312, 381-1311 és a 372-4655-ös telefonszámon.

A HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENYT
TÁMOGATTÁK:
Biztonságunkért Alapítvány  Balázs Norbert, Újbuda Rendőrkapitánya  Magyar Vöröskereszt – Régióközpont, 11. kerületi
szervezet  Sashegy Polgárőr Egyesület  Újbuda Közterületfelügyelet  Addis Lalibela Kft.  Allprint Kiadó  Amazon
Női Fitness  Ánanda Szépség Oázis  Anna Vendégház, Eger
 Atlantic Press Kiadó  AyurveDia  AVON – Szitter Tímea
 Cédrus Masszázs és Oktatási Centrum  Főnix-Med Zrt. 
GYM mozgásközpont Kft.  Harmónia Életreform Központ 
Hotel Venus***superior, Zalakaros  Japánkert virágüzlet 
Menczinger Borház  Mounty Kerékpárszaküzlet és szerviz 
Nap Kiadó  Naturland  ÖKO Urbán  Peugeot Fábián 
Polinéz Szoli Világ  Scolar Könyvkiadó  Rákóczi üzletház 
Suzuki Plusz  Top Cop Security  Ziti süti-fagyi Cukrászda 
XI. kerületi Szolárium-Manikűr-Műköröm Stúdió

A HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENY DÍJAZOTTJAI
HELYEZETTEK:

KÜLÖNDÍJAK:

I. HELYEZETT

LEGVIDÁMABB CSAPAT

II. HELYEZETT

LEGKÜLÖNLEGESEBB
HALÁSZLÉ

Gazdagréti Szálkástestűek
csapata – Kupper András

Őszikék csapata

Márfi Ildikó csapata

Batsányi Simon csapata

III. HELYEZETT

LEGBIZTONSÁGOSABB
CSAPAT

Újbuda Prizma
IV. HELYEZETT

Újbuda rendőrkapitányának
csapata

V. HELYEZETT

LEGKEVESEBB PONTOT
ELÉRT CSAPAT:

Hortobágyi József csapata
Suzuki Plusz csapata

Zsófi csapat

VI. HELYEZETT

Vercz Olivér csapata

Zsűri tagok: Nagy András egyetemi tanár, a MOHOSZ Felügyelőbizottságának elnöke; Nagy István étteremtulajdonos; Horváth
Károly, a Főnix Med Zrt. kommunikációs vezetője; Jenei Ilona, a Gazdagréti Közösségi Ház igazgatója; Németh Katalin, a Kelenföldiek
Egyesületének elnöke; Klimstein László, a Sashegy Polgárőr Egyesület vezetője; Balázs György gazdagréti önkormányzati képviselő.
A zsűri elnöke: Kulcsár János, a Feneketlen-tavi Horgászegyesület elnöke

Az esemény videóját a
www.ujbuda.hu oldalon a „Rekord a Halászléfőző verseny”
cikk mellett találják. A teljes
fotógalériát a www.ujbuda.hu
oldalon a rendezvények
alatt találják.
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ÚJBUDAI KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ
2–3. forduló
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Környezetvédelmi Osztálya vetélkedőre
hívja a kerület valamennyi polgárát.
A vetélkedő célja a környezettudatos gondolkodásmód fejlesztése, az energiatakarékosság
és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése,
valamint a kerület természeti értékeinek bemutatása, megismertetése.

4. FORDULÓ: a kerület természeti értékeit

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.

II. HELYEZETT

A II. forduló
kérdései

bemutató képzeletbeli séta.
A vetélkedő kérdései az Újbuda újságban jelennek meg.
A beküldött megfejtéseket pontozásos rendszerrel értékeljük, és a négy forduló után a
három legtöbb pontszámot elért személyt
díjazzuk:
I. HELYEZETT

50 000 Ft-os könyvutalványt
30 000 Ft-os könyvutalványt
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!

A. 5 kWh-t
B. 23 kWh-t
C. 51 kWh-t
11.

TESZTKÉRDÉSEK
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Melyik kerületi egyetemnek van kísérleti
atomreaktora?
A. Eötvös Lóránd Tudományegyetem
B. Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
C. Budapesti Corvinus Egyetem
Magyarország villamosenergia-termelésének hány %-a származik megújuló
energiaforrásból?
A. 2,8%-a
B. 3,7%-a
C. 4,5%-a
Magyarország villamosenergia-termelésének hány %-át biztosítja a Paksi Atomerőmű?
A. 20%-át
B. 30%-át
C. 40%-át

12.

13.

Melyik településen építették az első szélerőművet Magyarországon?
A. Kulcson
B. Inotán
C. Veszprémben
Mikor készült a világ első szélmalma?
A. kb. Kr. e. 20-ban
B. kb. Kr. u. 200-ban
C. a középkorban
Hány vízerőmű van a Tisza magyarországi szakaszán?
A. 2
B. 3
C. 4
Hol van vízerőmű Magyarországon?
A. Tokajban
B. Kiskörén
C. Szolnokon

10. Mennyi villamos energiát fogyaszt évente egy átlagos TV készenléti üzemmódja?

MEGOLDÁSI
LAP
2. forduló

Mi a biomassza?
A. agyagkeverék
B. energetikailag hasznosítható növényi
részek, melléktermékek, növényi és állati
hulladékok
C. vegyszermentesen előállított műtrágya
Mi a pakura?
A. pipatömő szerszám
B. kőolaj párlási maradék
C. a brikett másik elnevezése

15.

Egy átlagos klímaberendezés mennyivel
növeli egy átlagos lakás nyári időszakra
számított havi áramfogyasztását?
A. 50 kWh-val
B. 100 kWh-val
C. 250 kWh-val

16. Mi a biogáz és a földgáz közötti különbség?
A. a biogáz nem szennyezi a környezetet
B. a földgáznál jobb a biogáz minősége
C. a biogáz nem csak szénhidrogént tartalmaz
17.

Az I., II. és III. forduló válaszait a számítási feladat után megadott „Megoldási lap”-on kell
legkésőbb 2009. október 28-áig beküldeni
postai úton (legkésőbb október 28-i postabé-

kus berendezések (TV, hifitorony, számítógép,
nyomtató stb.) készenléti üzemmódját vizsgálta meg. Megállapította, hogy a berendezések készenléti üzemmódjának együttes teljesítménye 15 W. A berendezéseket átlagban 4
óra/nap használja, így a készenléti üzemmód
ideje 20 óra/nap.
Második lépésként a hagyományos villanykörtéket cserélte le energiatakarékos fényforrásokra. A lakás 4 db 100 W-os, 6 db 60 W-os
és 12 db 40 W-os villanykörtéje helyett 4 db 21
W-os, 6 db 12 W-os és 12 db 8 W-os energiatakarékos fényforrást használ.
a.)

b.)

14. Hol telepítettek Magyarországon először
napkollektort?
A. Budapesten
B. Veszprémben
C. Miskolcon

Hol van Magyarországon a legtöbb szélerőmű?
A. Hanságban
B. Somogyban
C. Mecsekben
Mi a napelem és a napkollektor között a
különbség?
A. napkollektor áramot, a napelem meleg vizet állít elő
B. napelem áramot, a napkollektor meleg vizet állít elő
C. nincs különbség

Mi a biogáz fő összetevője?
A. metán
B. etán
C. propán

Alábbiakban a környezetvédelmi vetélkedő
energiatakarékossággal kapcsolatos II. fordulójának, illetve a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos III. fordulójának tesztkérdéseit, illetve számítási feladatait ismertetjük. Minden
feltett kérdésre 3 megoldást adunk, amelyek
közül egy helyes válasz van. A helyes válasz 1
pontot ér.
A számítási feladat esetében csak a számítás
végeredményét kérjük megadni. Minden helyes végeredmény 2 pontot ér.
A 2 fordulóban egyenként maximálisan 20 +10
= 30 pont, összesen tehát 60 pont érhető el.

Miből állíthatnak elő bioetanolt?
A. melaszból
B. vágóhídi hulladékból
C. bauxitból

c.)

d.)

e.)

A III. forduló
kérdései

A megfejtésen NYOMTATOTT
nagybetűvel kérjük megadni a
megfejtő nevét, lakcímét és telefonszámát.
A II. forduló helyes megfejtéseit a
2009. november 11-én megjelenő számban fogjuk közölni.
Jó szórakozást kívánunk!

5.

Milyen színű a szelektív hulladékgyűjtő sziget papírgyűjtő konténere?
A. sárga
B. kék
C. szürke

6.

Mit tegyünk az elhasznált sütőolajjal?
A. öntsük lefolyóba
B. öntsük ki a kertbe
C. gyűjtsük gyűjtőedénybe, és a kerületi
hulladékgyűjtő udvarra vigyük

7.

Milyen színű a szelektív hulladékgyűjtő
sziget színesüveggyűjtő konténere?
A. fehér
B. szürke
C. zöld

8.

Mit nem dobhatunk a szelektív papírhulladék-gyűjtő konténerbe?
A. újságpapírt
B. használt, zsíros szalvétát
C. kartondobozt

9.

Mit nem dobhatunk a szelektív üveggyűjtő konténerbe?
A. pezsgőspalackot
B. parfümös üveget
C. villanykörtét

10. Kézi hulladékpréssel egy 0,5 l-es fém italdoboz az eredi térfogatának hány %-ára
tömöríthető össze?
A. 45–50%-ára
B. 30–35%-ára
C. 15–20%-ára
11.

1.

Milyen tüzelőanyagból termel villamos
energiát a Mátrai Erőmű?
A. barnakőszénből
B. lignitből
C. pakurából

2.

3.

20. Milyen erőmű működik Kulcson?
A. vízerőmű
B. szélerőmű
C. hőerőmű

SZÁMÍTÁSI FELADATOK

4.

Takarékos Terka az energia árak drágulása miatt csökkenteni szeretné családjának villamos
energiafogyasztását.
Első lépésként a lakásában üzemelő elektroni-

Mikor telepítettek először szelektív hulladékgyűjtő szigetet a kerületben?
A. 2002. május
B. 2003. december
C. 2004. március
Hány darab szelektív hulladékgyűjtő sziget található jelenleg a kerületben?
A. 22
B. 42
C. 62
Milyen színű a szelektív hulladékgyűjtő
sziget fémgyűjtő konténere?
A. zöld
B. szürke
C. barna
Szabad-e a szelektív hulladékgyűjtő mellé elektronikai hulladékot lerakni?
A. miért ne!?
B. nem szabad
C. szabad, de csak rendezett formában

Mit kezdhetünk az elhasznált elemekkel?
A. eltüzeljük
B. a kommunális hulladék közé tesszük
C. a hulladékgyűjtő udvarra visszük

12.

Mennyi idő alatt bomlik le a PET-palack?
A. 5–10 év
B. 80 év
C. 200 év

13.

Mennyi hulladékot termel átlagosan egy
ember naponta?
A. 0,5 kg
B. 0,7 kg
C. 1,5 kg

TESZTKÉRDÉSEK

18. Miből nem állíthatnak elő biodízelt?
A. repcéből
B. csirkezsírból
C. búzából
19.

Mennyi kWh villamos energiát tud megtakarítani egy év alatt, ha a készenléti
üzemmódot kikapcsolja? (1 év = 365
nap)
Mennyi kWh villamos energiát takarít
meg a hagyományos izzók cseréjével
egy év alatt, ha átlagosan minden fényforrást napi 2 órát használja?
Ha 1 kWh villamos energia 45 Ft-ba kerül,
akkor ez a két takarékossági lépés összesen hány forint megtakarítást jelent egy
év alatt?
Mennyivel csökkenti ez a két takarékossági lépés az egy év alatti CO2 -kibocsátást, ha 1 kWh villamosenergia előállítás
Magyarországon 0,45 kg CO2 -kibocsátással jár?
Ha egy fa évente 6 kg CO2 -t köt meg,
akkor ezzel a két takarékossági lépéssel
elért CO2 -kibocsátás csökkenés hány fa
éves CO2 megkötésének felel meg?

lyegzővel), vagy a hivatal@ujbuda.hu elektronikus levélcímre a tárgyban környezetvédelmi vetélkedő megjelöléssel, illetve
ügyfélszolgálati időben személyesen
bedobni az önkormányzat ügyfélszolgálatán (1113 Budapest, Bocskai
út 39–41.) kihelyezett „Környezetvédelmi vetélkedő” feliratú gyűjtődobozba.

14. Környezetvédelmi szempontból melyik
a legjobb csomagolás?
A. tetrapak doboz
B. visszaváltható műanyag palack
C. visszaváltható üveg
15.

17.

18. Hogyan célszerű a műanyag palackokat
a szelektív hulladékgyűjtőbe bedobni?
A. egyszerűen bedobjuk
B. összetapossuk és bedobjuk
C. mindegy
19.

Mi a komposzt?
A. finom befőtt, sokszor a nagymamák
teszik el
B. mesterséges humusz, melynek célja a
hulladék csökkentése és a talaj javítása
C. folyóvizeken alkalmazott osztott fedélzetű komp, mellyel birkákat és kerékpárokat egyszerre is lehet szállítani

20. Hol működtet a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. hulladéklerakót?
A. Gyálon és Dunakeszin
B. Fóton és Pusztazámoron
C. Dunakeszin és Pusztazámoron

SZÁMÍTÁSI FELADATOK
Egy 50 lakásból álló társasház hulladékait 10 db 240 l-es kukában gyűjti. A kukákat
hetente 2-szer üríti a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. Egy 240 l-es kuka egyszeri
ürítési díja: 1500 Ft. A hulladék összetétele:
25% PET-palack, 15% papír, 5% fém és 25%
komposztálható biohulladék és 30% egyéb
vegyes hulladék.
a.)
b.)

c.)

Hányszor tölthető újra egy műanyag
visszaváltható palack?
A. 10-szer
B. 20-szor
C. 30-szor

16. Hányszor tölthető újra egy üvegpalack?
A. 9-szer
B. 20-szor
C. 40-szer

A lakossági hulladék hány százaléka lenne újrahasznosítható?
A. 50%
B. 65%
C. 75%

d.)
e.)

Mennyibe kerül a heti hulladékelszállítás?
A keletkező hulladékból hetente hány
kukányi a PET-palack, a papír, a fém, a
biohulladék és az egyéb vegyes hulladék?
Szelektív hulladékgyűjtés és kézi PET
palackprés bevezetésével mennyibe
kerül a heti hulladékelszállítás, ha 1
db 240 l-es tömörített PET-palackot
tartalmazó kuka egyszeri ürítési díja
1200 Ft, a papírtartalmúé 1000 Ft, a
biohulladék 500 Ft, míg a fémtartalmút térítésmentesen viszik el? (A PETpalackokat a kézi prés az eredeti 40%ára tömöríti össze.)
Mennyi a heti megtakarítás Ft-ban?
Mennyi az éves megtakarítás Ft-ban? (A
számításnál 1 év = 52 hét)
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Eltűntek a hitelből vásárlók A csatornahálózat bővítése



Korábban alig volt vevő, aki ne vett
volna fel hitelt autójára. Hogyan
változott ez az elmúlt hónapokban?

Eltűntek azok, akik nagyon kis önrésszel vagy önrész nélkül vásárolnának. Sajnos a bedőlt hitelesek is
ebből a körből kerültek ki, bár nálunk, a Plusznál volt egyfajta belső
előszűrő, amelyről ma már tudjuk,
érdemes volt bevezetni. Nemigen
van vásárlónk, aki visszaadni kényszerült autóját. Egyébként valóban,
az emberek nem mernek hitelt felvenni, pedig ma már ismét vannak
kedvező kondíciójú kölcsönök. A
világméretű hisztériakeltés – amelyet lássuk be, a média nagyban
generált – hatott. Az arányok úgy
változtak, hogy míg másfél éve tíz
vevőből kilenc hitelre vásárolt, addig ma pont fordítva van. Jellemző,
hogy zömmel középkorúak vesznek autót, készpénzért.

Fehér László, a Suzuki Plusz első embere

telt az ügyfél. Az ügyfél pontosan
ugyanúgy megfizeti az autó árát,
csak részletekben… Mi inkább

Marad-e erő ahhoz, hogy a kerület
életében betöltött támogatói szerepet továbbra is vállalják?

Mi alapítottuk a Suzuki Plusz focikupát, amellyel a kis focistákat
jutalmazzuk. Az ifjúság segítésében eztán is szeretnénk részt venni. Emellett ott vagyunk a kerületi
rendezvényeken, ahol kötetlen for-

Az autó, ha középkategóriás, általában családtag. Mi van azokkal,
akiknek elengedhetetlenül szükséges egy gépkocsi?

Vissza kell szerezni az ügyfelek
bizalmát, mi ezen vagyunk. Elindítottunk egy hitelkonstrukciót,
amelyben nincs kamatkockázat.
Ugyanis még mindig inkább a devizahitelt választják az ügyfelek,
akkora a különbség a forinthitelhez képest. A kamatkockázatot
úgy küszöböljük ki, hogy a futamidő hosszában következhet be
változás, a hitel törlesztő részletei
változatlanok maradnak. Egy másik hitelnél társaságunk átvállalja a
kamatot, amit a banknak megfizet
az ügyfél helyett.




Önök bevezették az új árazási
formát? Vannak kereskedők, amelyeknél létezik hiteles ár és készpénzes ár.

Nem tartom etikusnak, és nálunk
nincs is ilyen eladási „trükk.” En-

Dömök Viktória



gáljuk a nálunk vásárolt autót,
téli-nyári gumit díjtalanul cserélünk. A teljes körű kiszolgálásban
benne van a lakatosmunkától a
kárfelmérésig minden, tehát az
ügyfeleink bármilyen, gépkocsival
kapcsolatos problémával fordulhatnak hozzánk. Ráadásul szervizünk márkától függetlenül fogad
minden járművet. Büszke vagyok
arra, hogy nálunk nincs elégedetlen ügyfél. Hiszek abban, hogy eddigi sikereinkben nagy része volt
a népmesei elemnek, hiszen a hír
szájról szájra terjed leggyorsabban
és leghitelesebben.

Bajban az autópiac

maradunk a hét éve kialakított stílusnál. Az autót nem csupán megvenni kell, fenntartani is. Nem
pusztán addig nyújtunk teljes körű
szolgáltatásokat, amíg megkötjük
a szerződést.


Mondana néhány példát?

A gyári 3 év garanciához adunk
plusz 2 évet, változatlan feltételekkel. A bizalmat és elégedettséget
tartjuk üzleti céljaink legfontosabb
támogatójának. Ezért évente két
alkalommal ingyenesen átvizs-

mában is találkozhatnak velünk az
újbudaiak.


Igaz, hogy a VW beszáll a Suzuki
tulajdonosi körébe?

Igen, hamarosan döntés születik a
kérdésről. Jót tenne talán ez a lépés
a magyar közigazgatási és állami
megrendeléseknek is, hiszen a takarékosabb autók között ott lehetne a Suzuki is. Ugyanis évtizedek
óta a VW a legnagyobb beszállítója ennek a körnek.

Szeifried Adél

Használt autó? Csakis Néro!

Autó Néro Kelenföld Kft.
18 éve Újbuda szolgálatában!

10%
ÉRTÉKESÍTÉSI KÖZVETÍTŐI JUTALÉK
AKCIÓ TÁROLÁSI DÍJ NINCS! 5%
HITEL A HITELÖSSZEG 10%-ÁT
AKCIÓ ELEGENDJÜK A VÉTELÁRBÓL!

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 bizományosi értékesítés, beszámítás, értékbecslés
 vétel készpénzért hiteles autók esetén is
 hitelügyintézés hozott autókra is
 átírás nélküli hitel saját autóra

 mozgáskorlátozott utalvány beszámítása
 biztosítás kötés: kötelező, casco

1119 Budapest, Tétényi út 39.
Telefon: 206-5557, Fax: 371-1755
Mobil: 20/999-7666
E-mail: kelenfold@autonero.hu
Internet: www.autonero.hu/kelenfold

Hrsz.

Terület (m2)

Övezet

2813/6

526

I-XI/1

Budapest XI., Budaörsi út 92/A
389/674 tulajdoni hányad

2813/8

389

Budapest, XI., Budaörsi út 92/B
379/655 tulajdoni hányad

2813/9

379

AZ INGATLAN JELLEMZŐI: Övezeti besorolás: központi vegyes
intézményi terület, a 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT)
előírásai szerint építhető be.  Beépítés lehetősége: beépíthetőség: 60%  szintterületi mutató: 3,5  építménymagasság:
13-22 méter  legkisebb telekméret: 1500 m2.

a csepeli beruházásnál fel nem
használt támogatást csatornabővítésre használja fel a főváros.
Hogy miért van szükség a
csatorna lefektetéséhez több mint
tíz hónapra? A Főpolgármesteri
Hivatal tájékoztatása szerint azért,
mert nem tudják egyszerűen kiemelni a régi csöveket és helyettük
lefektetni az újat, közben ugyanis
folyamatosan működtetni kell a

Több hónapos lezárásra és
terelésre kell számítaniuk a
Sasadi út környékén lakóknak a csatornaépítés miatt.
A munkát szeptember elején
kezdték, azóta a Háromszék
utca és a Budaörsi út között
csak az út felét lehet használni, a hegy felé kerülni kell az
53-as busszal és kocsival is. A
csatornaépítés befejezésének
határideje nem kecsegtet sok
jóval: a kivitelezőnek 2010.
július 31-éig kell elkészülnie
a Budaörsi út és az Érdi út
közötti, 2200 méter hosszú
csatornaszakasz lefektetésével. Az alsó szakaszon, a
Budaörsi út és a Háromszék
utca között valószínűleg az
év végére végeznek majd a
Szűkebb lett a Sasadi út
munkával.
A csatornacserére azért
van szükség, mert az elmúlt évti- hálózatot. Ezen felül a kisebb, a kezedek építkezései miatt a régi csö- resztutcákból érkező csatornákat
vek már túl szűkek. Ezt nagy eső- is be kell kötni az új csőrendszerbe.
zésekkor látni is lehet: a víz ilyen- Külön nehézséget okoz az új hálókor a Sasadi úton hömpölyög, nem zatot összekapcsolni a gyűjtőcsatud lefolyni a csatornába. Most tornával. Ez a munka a Sasadi út
az eddiginél nagyobb kapacitású és a Budaörsi út kereszteződésében
csatornahálózatot fektetnek le, a három hétig tart majd úgy, hogy
budai főgyűjtőcsatorna és a csepeli 3 műszakban fognak dolgozni a
szennyvíztisztító telep építésével kivitelezők. Lapunk kérdésére a
párhuzamosan. A költségek nagy fővárosi sajtóosztályon azt mondrészét az unió állja: a brüsszeli bi- ták, hogy a meghirdetett pályázatzottság ugyanis jóváhagyta, hogy ra – amelyen belül Budapesten 17

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 381-1309 telefonszámon kapható. A 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT), és a
részletes Ajánlattételi Felhívás az Önkormányzat www.ujbuda.
hu honlapjáról letölthető.

Megnevezés
Budapest XI., Parittya utca
A BÉRLET IDŐTARTAMA: maximum 10 év.
AZ INGATLAN JELLEMZŐI: A Budapest XI. ker. Parittya u. 43896/3
hrsz-ú 1 554 m2 nagyságú ingatlan osztatlan közös tulajdonú.
Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzatának tulajdoni
illetősége 943 m2 és a Fővárosi Önkormányzaté 611 m2. Az ingatlanból a Főváros tulajdonát azon rész képezi, melyen az Egér
út került megépítésre. A fennmaradó ingatlanrész beépítetlen
üres építési telek. A JELENLEG HATÁLYOS KSZT AZ „I” JELŰ
INTÉZMÉNYI ÖVEZETBEN LÉVŐ INGATLAN BEÉPÍTÉSÉRE AZ
ALÁBBI SZABÁLYOZÁST TARTALMAZZA: beépíthetőség: 35% 
építménymagasság: min. 6 m max. 15 m  szintterületi mutató:
2  legkisebb telekméret: 1500 m2, azonban a meglévő ingat-

helyen bővítik a Sasadi úthoz hasonlóan a csatornahálózatot – öszszesen két cégcsoport jelentkezett,
mindkettő ugyanarra a határidőre
vállalta a munkát. Mint azt a Fővárosi Önkormányzattól megtudtuk, a csatornaépítés végén csak
kijavítják a feltört aszfaltot a Sasadi
úton, az utat nem újítják föl.
Újbuda több pontján bővítik
egyébként a csatornahálózatot,
de a legtöbb főútvonalon
csupán kisebb sávszűkítésre
kell számítaniuk az autósoknak. Ezért zárták le például
a külső sávot az Október
23.-a utcában a Petőfi híd
felé. Dolgoznak a Szerémi
úton és a Dombóvári úton
is, ahol azonban az útpadkánál fektetik le az új csatornát, itt nem kerítenek el
egyetlen sávot sem. A Mezőkövesd utcában viszont,
hasonlóan a Sasadi úthoz,
csak egyirányú forgalmat
engednek az építkezés alatt,
valószínűleg az év végéig.
Az Építész utcában pedig
egyáltalán nem lehet közlekedni egy szakaszon, a teljes
utat lezárták. Csatornaépítés
miatt kell még terelésekre
számítani a Brassó úton,
valamint a Bocskai úton
a Karolina út és a Fadrusz
utca között. Ez utóbbi helyszínen
még nem tudni, mikor kezdik el
a munkát.
Egy-két héten át csomópontokban, nagyobb útkereszteződésekben is dolgoznak majd, hogy
a meglévő hálózatba bekössék az
új csatornákat: a Budaörsi úton
több helyen, és például a Dombóvári út és a Fehérvári út kereszteződésében is dolgozni fognak
a szakemberek.
(G. P.)

Amatőr kispályás labdarúgótorna

Gazdagréti utcabajnokság
Idén először rendezték meg a
Gazdagréti kispályás labdarúgó-utcabajnokságot, ahol nyolc
helyi amatőr focicsapat mérte
össze tudását.
Több kerületi lokálpatrióta szervezet és cég évek óta azon gondolkodik, hogyan lehetne még
színesebbé tenni a sportéletet
Gazdagréten. Ezért az Újbuda
TC, az Újbuda Média, a Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola és a
XI. Labdarúgó Kft. Újbuda Önkormányzatával összefogva idén
első alkalommal rendezte meg a
Gazdagréti kispályás labdarúgóutcabajnokságot a Csíki-hegyek
utcai focipályán.
A viadalra a gazdagréti utcák
csapatai jelentkezhettek. Vladár
László, az Újbuda Torna Club
ügyvezetője szerint fontos az itt
élők identitástudata. – Ne csak azt
mondjuk, gazdagrétiek vagyunk,
hanem hogy mi, Frankhegy utcaiak, vagy mi, Csíki-hegyek utcaiak
vagyunk a legjobbak – magyarázta. Balázs György önkormányzati
képviselő, az esemény védnöke
úgy véli, ez a rendezvény kiváló
lehetőség arra, hogy a gazdagréti
szomszédok a sport jegyében tölt-

senek el egy kellemes őszi napot.
Az ötletgazdák már most
azon gondolkodnak, hogyan lehetne még színesebbé tenni a
rendezvényt. Hagyományt kívánnak ugyanis teremteni az utcabajnoksággal, példát véve a nagy

azok családtagjai is eljöjjenek, illetve hogy más sportágak is helyet
kapjanak majd a versengésben. A
jövő évi bajnokságban már kézilabda-, lábteniszviadalra is készülnek. Nem maradna el az udvari
főzőcskézés sem.

UTCAFOCI: A Frankhegy utca csapata lett az első

múltra visszatekintő gazdagréti
Szentivánéji buliról, vagy akár a
halászléfőző versenyről. A szervezők másik nagy álma és célja az,
hogy a következő utcabajnokságra
ne csak a sportkedvelők, hanem

A KUPA VÉGEREDMÉNYE:

1. helyezett: Frankhegy utca
2. helyezett: Csíki-hegyek utca
3. helyezett: Tűzkő utca
4. helyezett: Rétköz utca

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
kétfordulós pályázat útján felajánlja bérbevételre
az alábbi ingatlanát:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános
pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

Budapest XI., Rimaszombati út 15/C

Újabb lezárások és terelések nehezítik a közlekedést
Újbudán, ezúttal a csatornahálózat bővítése miatt. 2010. július
végéig összesen hat kilométer
hosszan fektetnek le az eddiginél nagyobb átmérőjű csöveket
több XI. kerületi főút alatt. A
munkával azért haladnak olyan
lassan, mert közben folyamatosan működtetni kell a csatornahálózatot.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Megnevezés

több hónapig elhúzódik

Stefler Balázs

nek lényege, hogy látszólag kedvezőbb áron kínálják az autót,
amennyiben a kereskedő által
meghatározott banknál vesz fel hi-

Főként középkorúak és általában használt autót keresnek
manapság, mondja Fehér
László. A Suzuki Plusz vezetője
lapunknak beszélt a piacon
megjelent, de náluk nem alkalmazott új eladási „trükkről”, és
arról is, a VW hamarosan húszszázalékos tulajdonosi részesedést szerez a Suzukiban.

A Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata nyilvános
pályázat útján felajánlja hasznosításra a lakások kiürítése és a
telkek szabályozása után az alábbi ingatlanait

Hrsz.

Terület (m2)

Övezet

Megnevezés

Hrsz.

Terület (m2)

Övezet

43896/8

943

I-XI/K-17

Budapest, XI. ker., Vasút u. 8.

3279

1298

I-XI/1

Budapest, XI. ker., Vasút u. 12.

3277

942

lanok, így a jelenleg Önkormányzatunk tulajdonát képező 943 m2
önálló beépítésre alkalmas.
Az Egér út kiszabályozásának tulajdonjogi bejegyzésére vonatkozó igény és az ingatlan önálló helyrajzi számon történő bejegyzésére vonatkozó kérelem a Földhivatalhoz benyújtásra került. Az
ingatlanra építési engedély csak akkor adható, ha a telekrendezés
a Földhivatalban átvezetésre kerül.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. A területre érvényes 37/2005.(IX.20.)XI.ÖK. sz. rendelettel
jóváhagyott KSZT az Önkormányzat www.ujbuda.hu honlapjáról
letölthető.

Budapest, XI. ker., Vasút u. 14.

3276

992

Budapest, XI. ker., Vasút u. 16.

3275

1264

AZ INGATLAN JELLEMZŐI: a 4 db lakóépületben összesen 36
db lakás és 2 db nem lakás céljára szolgáló helyiség található. A
lakások összalapterülete 1498 m2.  A 4 db lakóépülethez tartozó telkek összalapterülete: 5136 m2. A telkekből a Vasút utca
területéhez történő sáv lejegyzése után. 4496 m2 marad.  Közműellátottsága magas fokú: víz, villany, csatorna, gáz  Szintek:
földszint + egy emelet  A 36 lakásból jelenleg 8 lakás üres, így

a kiürítendő lakások alapterülete összesen: 1204 m2. A nem lakás
céljára szolgáló helyiségek alapterülete 82 m2.  Az épületek
szerkezetileg jó állapotúak.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon
kapható. A teljes pályázati kiírás szövege és a 17/2001./VII.17./
XI.ÖK sz. rendelet az Önkormányzat www.ujbuda.hu honlapjáról
letölthető.

Z.
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Kapcsolat Program
kedvezmények

www. t-mobile.hu

Arany vagy
Platina szintû
T-Home
ügyfeleknek is!

Új T-Mobile Aranytárskártya Kaméleon díjcsomag
Most a Te kezedben van a döntés, hogy hogyan csökkentsd költségeidet:
n kombináld telefonálási szokásaidhoz igazodva a díjcsomaghoz igényelhető 5-féle kedvezményt, vagy válaszd akár mind az 5-öt,
n beszéld le a díjcsomag és a választott kedvezmények havi díjait 100%-ban belföldön, T-Mobile előfizetők irányába.

Az ajánlat 2009. október 1-jétől visszavonásig érvényes. A Kapcsolat Program és a kedvező díjak elérésének feltételei és a részletek az üzletekben, illetve a 1430-on.

Budafoki úti T-Pont: 1117 Budapest, Budafoki út 103 - 107., Tel.: 30/900-9002

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

A jegyével szemközt átvonuló bolygók egy
kicsit türelmetlenebbé tehetik. Bármibe is
akar belekezdeni, úgy érzi, hogy a körülmények akadályozzák, semmi nem akar
úgy sikerülni, mint szeretné, vagy mint
máskor szokott. Ha humorral áll a hétköznapok apró kudarcaihoz, minden sokkal egyszerűbb lesz.

BIKA

április 21.–május 20.

Az előző két hétben sikerült rendet teremtenie mind emberi kapcsolataiban, mind
érzelmeiben. Október második fele arra
fog igazán lehetőséget adni, hogy kiélvezze
az ősz áldásait, melyeket amúgy is nagyon
szeret. A napok nem lesznek eseménydúsak, de ezt egyetlen percig sem bánja.

hetében adódnak remek lehetőségek, hogy
komoly munkán belüli sikereket érjen el.
Anyagi helyzete is jobban alakul a vártnál.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Bár köztudott, hogy a Szűz az állatöv egyik
legtakarékosabb jegye, ezekben a hetekben
ön mégis hajlamosabb lesz kicsivel többet
költeni, mint szükséges lenne. Családtagjait meg is lepi ezzel, ennek ellenére nem
bánja meg a pluszkiadásokat. Az október
23-i ünnep hosszú hétvégéje kiváló alkalmat tartogat egy társasági eseményre.

június 22.–július 21.

A Mars, amely eddig nagy lendületet adott,
lassan kifelé tart a jegyéből, de ez még korántsem jelenti azt, hogy energiája megcsappanna. Igaz, hogy valamivel fáradékonyabb lesz, mint október első két hetében,
de ez inkább arra ad alkalmat, hogy jobban
beossza tevékenységeit. A házimunkában
sok segítséget kap családtagjaitól.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

A Mars október közepén lép át égi útján a jegyébe, ami az asztrológiai szerint erőt, energiát kölcsönöz a jegy szülötteinek. Szerencsére ezt a nagy aktivitást most főleg a munkájában fogja kifejteni. Különösen a hónap utolsó

Kelenföldi
Barokk Esték
10. ÉVAD, 100. JUBILEUMI HANGVERSENYE

2009. október 17-én,
szombarton, 17 órakor
a Kelenföldi Református
Templomban

Alföldy-Boruss Csilla
orgonahangversenye

Igét hirdet:
Takaró Károly püspök
A BELÉPÉS DÍJTALAN, DE A HANGVERSENY
KÖLTSÉGEIRE ADOMÁNYOKAT ELFOGADUNK.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve a 2010.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
Az „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatók számára, a „B” típusú pályázat a felsőoktatási tanulmányokat
megkezdeni kívánó fiatalok számára érvényes. A részletes
pályázati felhívás és a benyújtásához szükséges pályázati
űrlapok (2009. október 1-jétől) beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, (az Oktatási és Kulturális Osztályon /1113
Bp. Zsombolyai u. 4. IV. em. 411. sz./ és az Ügyfélszolgálati
Irodán /1113 Bp. Bocskai út 39–41./, valamint letölthetők
az Önkormányzat honlapjáról /www.ujbuda.hu./,) további
információ kérhető a 3723-465 telefonszámon. A pályázatot kizárólag a pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban – a kötelező mellékletekkel együtt - kell
benyújtani, illetve postai úton eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályára / 1113 Bp. Zsombolyai
u. 4. IV. 411.sz./

NYILAS

november 23.–december 22.

Magánéletében igen szerencsés fordulatok
következnek be, teljesen függetlenül attól,
hogy társkapcsolatban él, vagy jelenleg szeretne hódítani. Utóbbiban kiváltképp sikeres lehet, ha hallgat a megérzéseire és elég
magabiztos. Nagyon nagy adag optimizmus árad önből, ne csodálkozzon, ha mágnesként vonzza magához az embereket.
december 23.–január 20.

Az előző, viszonylag nyugodt hetek után
egy kis feszültséget hoz ez a két hét, aminek oka, hogy több bolygó kedvezőtlen
fényszöget vetít a Bakhoz. Kisebb vitákban, félreértésekben lesz része, még az
is lehet, hogy néha olybá tűnik, a szavak
csak a félreértések forrásai. Ha úgy érzi,
a többiek bosszantják, ne törekedjen arra,
hogy öné legyen az utolsó szó.

május 21.–június 21.

RÁK

HOROSZKÓP
október 14.–27.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ebben a két hétben számos bolygó vonul át a jegyén, ami bizony meglehetősen
felgyorsítja életében az eseményeket. Új
emberek, tervek, kihívások, érdekes meghívások és lehetőségek toppantanak be,
melyeknek kezdetben örül, ám a hónap
vége felé már vágyódni fog a csendre, amit
megszokott. Ha úgy érzi, már sok a program, nyugodtan mondjon nemet.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Az elmúlt időszakban túl sokat dolgozott,
szenteljen most több időt önmagára! Ne érdekelje mások véleménye, még akkor sem, ha

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Ha már régóta gondolkodik a munkahelyváltáson, akkor most legyen résen, mert
több lehetőség is kínálkozik. Igaz, ezek nem
azonnali kezdést ígérnek, de október második fele mégis jó alkalmat ad, hogy távlati
jövőjét új alapokra helyezze. Ez az időszak
kedvező új vállalkozás indításához is.

HALAK

február 20.–március 20.

Ebben az időszakban épp az áll majd élete
fókuszában, ami a legfontosabb önnek: az
emberi kapcsolatok és a szeretet. Legjobban otthon érzi magát, ami nem is csoda,
hisz családtagjaitól figyelmet és kedvességet kap. Kissé enerváltnak érzi magát, nagyobb lesz az alvásigénye, de ez nem baj. A
hétvégék különösen alkalmasak lesznek a
passzív pihenésre.
Horváth Andrea

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2009.
Újbudai programok
Móricz Zsigmond körtér – metrópalánkok Körkép a körtéren – Festészeti akció
a körtéri villamosmegállóban.

20.00 KELENHEGYI MŰVÉSZHÁZ
(KELENHEGYI ÚT 12–14.)

Október 16., péntek

17.00 ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ (CIRMOS U. 8.)

13.30 KARINTHY SZALON (KARINTHY F. ÚT 22.)

Bényi László emlékkiállítása a festőművész 100. születésnapja alkalmából, műveiből és művészettörténeti munkásságából. Megtekinthető: november 6-áig.

Nyitott műtermek és jó idő esetén szabadtéri kiállítás a kertben.
Balogh János „drótász” emlékére. Az Őrmezei Civil Alkotók Közösségének kiállítása.

Október 17., szombat

15.00 BARTÓK 32 GALÉRIA (BARTÓK B. ÚT 32.)

19.00 FONÓ GALÉRIA (SZTREGOVA UTCA 3.)

A bérház történetei. Román György festményei. Nyitva november 6-áig.

18.00 SCHEFFER GALÉRIA
(KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR 4.)

Festőrajzok – fiatalok fesztiválja
FONÓ, PAJTA GALÉRIA: Miksa Bálint, festőművész.
ARTUS GALÉRIA: Bálint Ádám, Csató József,
Fischer Balázs, Király Gábor, Nagy Géza,
Nádor Tibor, Szabó Eszter, Szüts Eszter
festőművészek.
GYÁRCSARNOK II.EMELET: Bíró Sándor, Bukta Norbert, Csáky Donát Márk, Csoma
Gábor, Iski Kocsis Tibor, Muhari-Papp Sándor Balázs, Sinkovics Ede, Szűcs Domonkos festőművészek. Musée Schinkovics
meghívott vendégei: Anett Hámori, Réka
Tőkés, Angelika Tóth, Melinda László, Kiss
Endre, Pincehelyi András, Szőke Gáspár,
Süveges Rita festőművészek.

„Tisztelettel Szent Lukácsnak” Tölg Molnár Zoltán Munkácsy-díjas festőművész
tárlata. Megtekinthető: október 20-áig.

Este bográcsozás. A kiállítás megtekinthető: október 24-éig.

16.00 SZENT GELLÉR TÉR–GÁRDONYI TÉR–
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR

Utcatárlat – Festmények óriásnagyításban.
17.00 ÚJBUDA GALÉRIA (ZSOMBOLYAI U. 5. I. EM.)

Kerületünkben élt, országos hírű festőművészeink tárlata. Kiállító művészek:
Domanovszky Endre, Orosz Gellért,
Miháltz Pál, Ujváry Lajos, Molnár C. Pál,
Rippl-Rónai József, Czóbel Béla, Kántor
Lajos, Bálint Endre, Iványi Grünwald Béla,
Tölgyessy Artúr, Bod László.

SAKKSAROK

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2009. OKTÓBER 30.

Defibrillátor
az ÚPI-nál
Az Újbudai Pedagógiai Intézet
(ÚPI) kiemelten foglalkozik az
egészségneveléssel. Az intézet
sikerrel pályázott a JESZ programra, amelynek célja „életmentő pontok” létrehozása, és
az itt elhelyezett félautomata
defibrillátorok alkalmazásának
megismertetése pedagógusokkal és diákokkal a hirtelen szívhalál megelőzése érdekében.

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

önfejűnek tartják. A Hold 19–20-án vonul át
a jegyén, ez kiváló alkalmat ad arra, hogy valami olyan új dologba fogjon, amihez igazán
kedve van. Október végén egy kisebb pletyka
okoz gondot. A legjobb, ha meg sem hallja.

BAK

IKREK

Vidám, merész, kalandvágyó kedve lesz,
amit nagy kár lenne nem kihasználni. Az
élet mintha tálcán kínálná a lehetőségeket,
csak értük kell nyúlnia. Főleg pénzügyek
területén lesz kockázatvállaló, amire azt
mondhatom: aki mer, az nyer! A hónap
utolsó hete különösen alkalmas valamiféle
anyagi befektetésre, pénzügyi fellendülésre.
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Ezúttal egy olyan feladatot közlünk,
amit egy kisdiák is meg tud oldani,
akár ábráról is. Vigyázat, azért egy apró
csapda van benne!
A KÖVETELMÉNY: Világos indul és két lépésben mattot ad.
A megfejtéseket 2009. október 19-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

Ezen a napon történt – október 14.
1. Ezen a napon született
1944-ben Udo Kier német színész. 2003ban szerepelt ebben a filmben (A, E). 14.
Az Árva folyó szlovák neve. 15. Sár betűi
keverve. 16. Művet megdolgozó. 17. Som
Lajos. 18. Fizimiska, költői szóval. 20.
Hócsalán. 22. Kétell! 23. Mély órahang.
25. Velencei közlekedési eszköz. 27. Ipari
növény. 28. Átlátszatlan. 30. Hosszú, széles
sál. 31. … bene, jól jegyezd meg! 32. Település a szentendrei kistérségben, Tótfaluval egyesült. 34. Kellemetlen illat. 36. A távolabbitól lejjebb (2 szó). 38. Számnév. 40.
Betűzés, angolul. 42. Germánium vegyjele.
43. Udo Kier ebben az 1999-es filmben is
játszott (É, N). 44. Azonosak. 45. Ír költő
(William Butler). 47. Ötlet. 48. Sík felületű.
50. Európai nép. 52. Horvátországi város.
53. Női név. 55. Nógrád megyei település.
58. A héber abc első betűje. 60. Becézett
női név. 61. Fertőző betegség. 63. Középen
kirág! 64. Kicsinyítő képző. 65. Vet. 66. Bútordarab. 68. Az alaphangsor 3. és 1. hangja. 69. Angol férfinév. 71. Ádám párja. 73.
Fentről nyújtá. 75. 1827-ben ezen a napon
született gróf Zichy Mihály festőművész.
Ezt az 1875-ben befejezett festményét a
moszkvai Tretyakov Képtár őrzi (A, K).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született
1929-ben Galambos Lajos író. Ezt a regényét 1963-ban adta ki (H, E). 2. 1934-ben
ezen a napon született Hervay Gizella
költő, író. Ez a verseskötete 1963-ban jelent meg. 3. Pára! 4. Nitrogén, vanádium
és oxigén vegyjele. 5. Félkemény angol sajt
(YARG). 6. Verne egyik kapitánya. 7. KéVÍZSZINTES:

tes! 8. Pénzösszeget elkülönít. 9. Képkeret.
10. Neveti, de csak félig! 11. Vetítő eleme!
12. Darálmány. 13. Ezen a napon hunyt
el 1981-ben Huszárik Zoltán filmrendező, grafikusművész. Ezt a Sára Sándor
rendezte 1974-es játékfilmet azonban
színészként jegyzi (H, P, Z). 19. … fan
tutte (Mozart). 21. Leopoldo … y Ureña,
spanyol író (ALAS). 24. Rövid női név. 26.
1959-ben ezen a napon halt meg Errol
Flynn ausztrál színész. 1939-ben főszerepet vállalt ebben az amerikai westernfilmben (D, I). 27. Tenor szerep Wagner:
A Rajna kincse operájában. 29. Madárketrec. 31. Sem éjjele, sem … (mesefordulat).
33. Alantas szándék jelzője. 35. Elsötétítő
szerkezet. 37. Zsebes páratlan betűi. 38. A
lábához. 39. Nagytakarításban kerül elő!
41. Ezen a néven 13 pápa kormányzott. 46.
… Nielsen, némafilm sztár. 49. Férfi becenév. 51. Fosztóképző. 52. D-amerikai ország. 54. Fonalat erősíté. 56. Ügyet bonyolít. 57. Keresgél a tyúk. 59. Olasz karmester
(Alberto). 61. Méretét tekintve meghaladja. 62. Spanyol felkiáltás. 65. Haza. 67.
Távbeszélő, röv. 70. A múlt idő jele. 72. -va
párja. 74. Aranyosgadány határai! BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 43., 75., függ. 1., 2., 13. és 26.
A 18. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Hazánk története,

Brando, Maléna, Ádvent a Hargitán, Honszerző Árpád, Eladó a szerelem, Mária”. A 18.
SZÁM NYERTESE: Viczián László, 1116 Bp., Duránci u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA.
Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
Nagy András

OLVASÓI LEVÉL
KEDVES OLVASÓINK!

A születésnapját ünneplő Nők Lapja legutóbbi számában olvashatunk egy cikket
egy anyáról, aki kétségbeesett küzdelmet
folytat a férje által külföldre vitt kislányáért. Azok a történetek, amelyeknek főszereplői gyermekek, különösen mélyen érintenek mindannyiunkat.
Sohasem tudhatjuk, hogy honnan jön a
segítség. Ezért adta közre az említett történetet a Nők Lapja és szokásunktól eltérően
ezért adjuk közre a következő levelet mi is.
Az Újbuda szerkesztősége

„Tisztelt Bíróság!
Mario alig volt kétéves, amikor anyukája elköltözött otthonról. A trauma után édesapja a
legteljesebb gondoskodással vette körül, Mario
biztonságban volt, ráadásul szülei megegyeztek abban, hogy bár külön élnek, gyermeküket
közösen nevelik. Ezt a megegyezést bírósági
döntés szentesítette, ám rövid időn belül felborult a rend. Az édesanya nem akarta betartani az egyezséget, a kisfiút magánál tartotta,
sőt, az is előfordult, hogy Mariót az apa tudta
és beleegyezése nélkül elvitte ismeretlen helyre, az apuka semmit nem tudott a kicsiről.
Sok csúnya történet kötődik még az anyukához, rendőrségi és egyéb ügyek. A pereskedés,

civakodás folyamatos. A két szülő életmódja
és körülményei rendkívül eltérők, magukért
beszélnek. Az édesapa biztonságot és szeretetet, rendezett családi miliőt képes nyújtani a
ma már hatéves kisfiúnak. Noha mindezt az
apuka környezete is alátámasztja (bölcsőde,
több óvoda, védőnő, a gyermek háziorvosa, gyámhivatal, pszichológus, igazságügyi
szakértő), és az is tény, hogy az édesanyának
se munkahelye, se lakása, viszont több mint
30 milliós tartozása van, a bíróság mégsem
hoz végleges döntést már öt éve a gyermek
elhelyezését illetően. Pedig Mario már nagyfiú, nemsokára iskolás lesz. És ifjú kis életéből öt év telt el zaklatottságban, holott a
biztonság mindennél fontosabb egy gyermek
számára.
A történet nem egyedi, sok gyermek lelke
sérül a felnőttek felelőtlensége és az igazságszolgáltatás útvesztői miatt. Mindezt azért
jegyeztem le, hogy gondolkodjanak el azok,
akik ugyan nem erőszakkal bántják gyermekeiket, azonban mentális bizonytalansággal
ugyanolyan, szörnyű és visszafordíthatatlan
bajt okoznak.
A történet forrása és főszereplője történetesen EROX, az Újbudán is népszerű énekes.
Szurkolunk neki, hogy fia, Mario minél előbb
nyugodt és szeretetteljes életet éljen.
Erika, Őrmezőről

ÚJBUDA

átvenni. A nyertes nevét a következő
számban közöljük.
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A szerencse ezúttal Lengyel Csabának
kedvezett, akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.
Kommunikációs partnerünk
a T-Mobile

Munkatársainkat
a City Taxi szállítja

PROGRAMOK

ÚJBUDA 2009. OKTÓBER 14.
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 Imreemlékszoba, az Első Magyar Repülőgépgyár,
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának
története. OKTÓBER 18.–NOVEMBER 30.„Az
’56-os forradalom képekben.” Varga Ferenc
festőművész kiállítása.
ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
OKTÓBER 26-ÁIG Fenyves Bánk fotókiállítása

látható.
ARTALAKULÁS GALÉRIA

Brassó út 91.
OKTÓBER 22. 17.00 Raffay Béla szobrászmű-

vész kiállításának megnyitója.
BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
OKTÓBER 16. 15.00 A Magyar Festészet Napja

rendezvénysorozat keretében: A bérház
történetei. Román György festményei.
Megtekinthető NOVEMBER 6-ÁIG munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.
BUDAI KLUB-GALÉRIA

Budafoki út 9–11.
NOVEMBER 6-ÁIG Orosz János

kamarakiállítása. A tárlat megtekinthető
hétköznap 10–18 óráig.
BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
OKTÓBER 15. Fotókiállítás a XXIII. Vizuális

Művészeti Hónap díjazott amatőr alkotóinak
alkotásaiból.
DANUBIUS HOTEL GELLÉRT
Szent Gellért tér 1., Tea Szalon
OKTÓBER 31-ÉIG Harsányi Zsuzsanna festő-

képző. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának ideje
alatt folyamatosan igényelhető általános és
középiskolai diákcsoportok részére.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM

Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
OKTÓBER 30. 17.00 tárlatvezetés, majd az

Álmok szenvedélye című, Molnár-C. Pálról
készült film vetítése.
NOVEMBER 21-ÉIG„A modern diszkobolosz”
című kiállítás Molnár-C. Pál sporttárgyú
újságrajzaiból és fametszeteiből.
A galéria nyitva tartása: szerda 10–13, csütörtök 15-18, szombat 10–13 óráig.
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

Kiállítás – Galéria

NOVEMBER 1-JÉIG Dusa Gábor fotóművész

MUlt c. kiállítása.
RÉT GALÉRIA

Törökugrató u. 9.
OKTÓBER 16. 18.00 A Magyar Festészet Napja

rendezvénysorozat keretében:
Nógrádi Katalin festménykiállítása látható.
A tárlat megtekinthető NOVEMBER 4-ÉIG,
hétköznapokon 10 és 20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
OKTÓBER 16. 18.00 A Magyar Festészet

Napja rendezvénysorozat keretében:
„Tisztelettel Szent Lukácsnak”Tölg Molnár
Zoltán Munkácsy-díjas festőművész tárlata.
Megtekinthető OKTÓBER 20-ÁIG.
TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
OKTÓBER 16. 18.00 Farkas Kati festőművész

kiállításának a megnyitója. A tárlat megtekinthető NOVEMBER 4-ÉIG hétköznap 12–18
óráig.

művész Fények és árnyak c. kiállítása. A tárlat
naponta 10–18 óráig látogatható.

TIT STÚDIÓ

KARINTHY SZALON

ról”- emlékkiállítás Novák Ede építész munkásságáról. A tárlat megtekinthető hétfőtől
csütörtökig 8.00–19.00 óráig, pénteken
17.30 óráig.

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
OKTÓBER 16. 13.30 A Magyar Festészet Napja

rendezvénysorozat keretében: Bényi László
emlékkiállítása a festőművész 100. születésnapja alkalmából, műveiből és művészettörténeti munkásságából. Megtekinthető
NOVEMBER 6-ÁIG munkanapokon 11–18
óráig, szombaton 10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG 9–17 ÓRÁIG, MINDEN
HÓNAP MÁSODIK SZOMBATJÁN 10–16 óráig.

Csoportokat is szívesen látnak előzetes
bejelentkezés alapján. OKTÓBER 14. 10.00
Pincétől a padlásig – Egy restaurátor műhely titkai. OKTÓBER 30. 10.00„Játszani is
engedd”– A számítógépes játék története.
NOVEMBER 15-ÉIG Álruhában – (Kis)Mérnök
A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
OKTÓBER 14. 20.00 Vents d’Est – fellépők:

Miqueu Mintanaro, Baltazar Montanaro,
Vujicsics együttes, Buják Andor, Pukkai Attila,
Sebestyén Márta, Écsi Gyöngyi, Kobzos Kiss
Tamás, Nagy Niké, Romano Drom, Sebestyén
Márta, Ökrös Csaba, Porteleki László, Salamon
Bea. OKTÓBER 15. 22.00 Real Your Nature – The
Gaslamp Killer (US), The Clonious (Ubiquity/
AT), DJ Cadik, DJ Ozon. OKTÓBER 16. 22.00
Deck Attack & Becksperience pres: Future
Sound Of Disco – Rodney Hunter live band
(Ministry Of Sound/G-stone, A), Faze Action
dj-set (Faze Action, UK), Infragandhi, Negro.
OKTÓBER 17. 20.00 Firewater (US). OKTÓBER
17. 23.00 Rewind Special Forward - Riva
Starr (Dirtybird, Southern Fried - UK), Palotai,
Cadik, Csodafarkas, Mc Zeek, Dublic, Visuals:
Vj Admonkey. OKTÓBER 18. 20.00 Sumér
Zoki Banda, Óriás. OKTÓBER 20. 20.00 Fonda/
Stevens Group (US), Eastern Boundary Quartet
(US) feat. Bágyi Balázs & Borbély Mihály .
OKTÓBER 22. 21.00 Goulasch Exotica live, Tocsni
& Flodni (SK/H) live, Goulasch Exotica DJs.
OKTÓBER 23. 20.00 Kovács Kati és a Qualitons –
világpremier, Tetkine Radosti (SLO), Budapest
Brakecsokkerz (Kaosz, Shuriken, Suhaid).
OKTÓBER 24. 22.00 Monkey6 and Lick The Click!
present: Six and Click #2 koncertterem: Ferenc
Vaspoeri live (Level records), Isu, Crimson, Chrom
(Lick The Click!) Max Factor (Monkey6), Metha
(Nubeatz, Antropos), Space Monkei, Bergi &
Svindler (Monkey6).
OKTÓBER 27. 21.00 SUNN O))) (Southern Lord,
US), Eagle Twin (Southern Lord, US).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
OKTÓBER 13–26.„Édesapámnak nagyapám-

ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em.
OKTÓBER 15–19. Festészet Anno. Az Újbudán

élt országos hírű festőművészek tárlatán
Rippl-Rónai József, Domanovszky Endre,
Czóbel Béla, Iványi Grünwald Béla, Molnár
C. Pál, Újváry Lajos, Bálint Endre, Mihálcz Pál,
Tölgyessy Artúr, Orosz Gellért és Bod László
képei tekinthetők meg. A tárlat megtekinthető minden nap 10–18 óráig.
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.
társastánc 19.15 kezdő, 20.15 haladó.
OKTÓBER 14. 16.00 60+ Portré Pódium.
Vendég: B. Dobos Jolán kerámiaszobrász és
festőművész. OKTÓBER 17. 16.00 Jótékonysági
Musical Gála. OKTÓBER 18. 10.30 Keresztény
Játszóház. OKTÓBER 21. 13.00–17.30 Idősek
egészségnapja. 14.00 Szív-és érrendszeri szövődménye a cukorbetegség következtében,
15.00 Időskori bőrbetegségek és bőrápolás.
BUDAI MŰVÉSZHÁZ
Brassó út 91. Tel.: 319-5824
OKTÓBER 26.18.00 Pár-percek sorozat. Vendég:

Bozsik Yvette Kossuth-díjas, Érdemes művész
koreográfus, táncművész. Műsorvezető: Soós
Erika, a Magyar Állami Operaház címzetes
magántáncosa.
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. SZERDA 10.00 Mini Manó Klub.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 18.30
Hastánc-tanfolyam kezdő. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG

14.00–18.00 e-Magyarország pont – internetezési lehetőség olcsón. SZOMBAT 10.00 Jazzy
Weekend. OKTÓBER 16. Szabadegyetem. 17.00
Tinódy, Balassi és a végvári költészet, 18.30 A
francia művészet XV. Lajos korában. OKTÓBER
20. 10.00 Útmutató pályázatíróknak. OKTÓBER
21. Művészet közelről. 18.00 Ember az állatábrázolásokban. OKTÓBER 26. 10.00 TeÉrted
Akadémia projektnyitó rendezvény. OKTÓBER
26–30. Netre, te gyerek. Ingyenes gyermek
internetbiztonsági tanfolyam.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788

Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató,

OKTÓBER 14. 18.00 Tánctanítás, 20.00 Táncház.

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. CSÜTÖRTÖK
15.20 Etka jóga, Karibi táncok 19.00 kezdő,
20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. PÉNTEK 18.00 AKH festő és rajzstúdió, Standard és latin

Fonó zenekar táncház és lemezbemutató
koncert. OKTÓBER 15., 22. 9.00 Ringató.
OKTÓBER 15. 20.00 Padkaporos tekerős-dudás
Zenészklub. OKTÓBER 16. 20.00 SzabóTAGE és
Carmina Danubiana lemezbemutató koncert
és táncház. OKTÓBER 17. 19.00 Kiállítás a
Magyar Festészet Napja rendezvénysorozat
keretében. OKTÓBER 19., 26. 18.00 Budai Tangó,
18.00 Khamoro cigány tánctanfolyam, 18.30

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
OKTÓBER 14. 19.00 A jó pálinka itassa
magát! OKTÓBER 15. 11.00 Jakab és az
ura. Nyilvános főpróba. OKTÓBER 16. 19.00

Jakab és az ura. Bemutató.
OKTÓBER 18. 19.00 Jakab és az ura.
OKTÓBER 19. 14.30 Hétfejű Tündér.
OKTÓBER 28. 19.00 Mennyből a hulla.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 10. 19.00 Őrült nők ketrece.
OKTÓBER 16. 19.00 Roncsosderby Posta
Irénkével. OKTÓBER 17. 15.00 Tanár úr,
kérem! OKTÓBER 20. 19.00 Tisztelt ház.
OKTÓBER 25. 19.00 Tudós nők.

Gyerekelőadás:
OKTÓBER 18. 10.30 A hétfejű tündér.
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 14. 20.00 HODWORKS: Mit kezdjünk a testünkkel? OKTÓBER 17., 18.19.00 A

Budapesti Őszi Fesztivál keretében: Gergye
Krisztián Társulata:Trilógia-Tanulmány,
Nádas Péter: Temetés. Bemutató.
OKTÓBER 21., 22., 23. 20.00 Természetes
Vészek Kollektíva és Gergye Krisztián:
Vér-Reflex. OKTÓBER 25., 26. 20.00 Pont(y)
Műhely: Yu-Hu-Rap. OKTÓBER 27. 20.00 K.V.
Társulat (Száger Zsuzsanna – Urbanovits
Krisztina): Fellebbezés. OKTÓBER 28., 29.
20.00 Tünet Együttes: Alibi.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 14., 15. 20.00 Pintér Béla és

Társulata: A Soha Vissza Nem Térő.
OKTÓBER 23. 20.00 Picaro-Szkéné: A láthatatlan légió. Bemutató. OKTÓBER 24., 25.
20.00 Picaro-Szkéné: A láthatatlan légió.
OKTÓBER 27. 19.00 Picaro-Szkéné:
Csontbrigád.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
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 Ninja tanfolyam ,
19.30 Senior 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 Hobby Klub, 15.00
Nosztalgia Klub. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT
12.00 Repülés Baráti Kör.
OKTÓBER 14. 10.30 Csepp-Csoda Meseszínház:
Kukori és kotkoda.
OKTÓBER 16., 30. 18.00 19.00 a Csürrentő
együttes moldvai táncháza. OKTÓBER 17. 11.00
Csepp-Csoda Meseszínház: Kisvakond világkörüli útja. OKTÓBER 17. 10.30–12.30 Szombati
mesék: Őszi böngésző. OKTÓBER 20., 27. 17.00 a
Muzsikás együttes magyar táncháza.
OKTÓBER 24. 19.00 a Sültü együttes csángó
táncháza. OKTÓBER 26. 19.00 a Greenfields
együttes ír táncháza. OKTÓBER 27. 19.00
Klasszikus észak-indiai táncelőadás.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

Németvölgyi út 138.

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Pingpong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00
Kártya-klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00
Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 20.00 Társastánc.
MINDEN ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör.
MINDEN MÁSODIK KEDD 14.00 Kelenvölgyi

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

Nótakör, 15.30 Kézművesfoglalkozás gyerekeknek. MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖK 16.00
Horgász klub. OKTÓBER 18. 16.00 Vasárnapi
házimuzsika.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

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

Bejárat a Kelenhegyi út felől

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 Jazzgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK
9.00 Szenior torna. KEDD 19.00 Callanetics.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 10.30 Tarka

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

Színpad, 15.00 A fogyasztóvédelmi tanácsadó
munkatársának ingyenes jogi képviselete,
15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.30 Törpördög TáncTanoda kezdő, 18.15 haladó. SZERDA 10.00
Hastánc, 16.00 Balett iskola 9–13 éveseknek,
19.00 Pingpong Klub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 18.00
Pingpong Klub. 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.
OKTÓBER 15. 18.00 Előadás: Hogyan legyek
sikeres az állásinterjún?
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

Salsa. OKTÓBER 20., 27. 19.00 Seroc társastánc.
OKTÓBER 21. 18.00 Tánctanítás, 20.00 Szeret
együttes. OKTÓBER 24. 20.00 IV. Somnakuno
Kher / Aranyház / Fesztivál.
OKTÓBER 25. 9.00 Apró színház kézműves és
néptánctanítás gyermekeknek.
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OKTÓBER 14. 18.00 Ásványbarát Kör. Új leletek
Polgárdiból. OKTÓBER 15. 17.00 Csapody Vera

Növénybarát Kör. Klímaváltozásra hitelesített
kertek. OKTÓBER 16. 18.00 Törpenyúl Klub.
Tanulságos esetek – dr. Varga József állatorvos
előadása. OKTÓBER 17. Tanulmányi kirándulás:
Tahi. OKTÓBER 19. 18.00 Gombász Klub.
Szentendre védett növényei. OKTÓBER 21.
18.00 Ásványbarát Kör. Kettő az egyben ásványok állati és növényi fosszíliákban – magyar
és külföldi darabok bemutatása. OKTÓBER 24.
Tanulmányi kirándulás: Szépvölgy. OKTÓBER
26. 18.00 Gombász Klub. Barátaink a gombák
II. rész.
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.

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.
BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.
VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény illetve

magyar nyelven.

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 közös-

ség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi
istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00
Istentisztelet.

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

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT- PLÉBÁNIA

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!

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

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Villányi út 25. Tel.: 466-5886

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

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 Istvánház). 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). OKTÓBER 18. Évközi 29. vasárnap
– Missziós vasárnap, országos templomi
gyűjtés a missziók javára. OKTÓBER 25. Évközi
30. vasárnap. 20.00 Verdi: Requiem.
OKTÓBER 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé
apostolok ünnepe.

KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet,

gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra. OKTÓBER
17. 17.00 A Kelenföldi Barokk Esték jubileumi
hangversenye.
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.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ

Cukorbetegek
Egyesületének
Albertfalvai Klubja
NOVEMBER 18.

13 és 15 óra között : dr. Dani Vilmos háziorvos: A cukorbetegek
napirendje. A gyógyszerelés és
fizikai állóképesség, valamint a
mozgásigény fontosságának napi
gyakorlatáról.
DECEMBER 16.

13 és 15 óra között: dr. Grandtner
Gábor főorvos: A táplálkozási
szokások megváltoztatása és
szükséges önkorlátozás gyakorlati szempontjai. Az ünnepi étrend
összeállítása.

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.

HELYSZÍN: Albertfalvi Közösségi

Ház, Gyékényes u. 45–47., klubhelyiség. További információ
Csuklich Ferencné, klubvezető

Etele út 55. Tel.: 371-2788
OKTÓBER 5– 20. Országos Könyvtári Napok.

Költői táj, érzéki élmény: Venezuela. Opitz
Tamás fotókiállítása.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub,

10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia gyermek
aerobik. 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 Izületi
torna. CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate.
PÉNTEK 16.00 Fashion dance.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti
Közösségi Számitógépes Központ.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verseslelkes együttlét. MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK
16.00 Gazdagréti„őszikék” nyugdíjasklub.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jóga.
OKTÓBER 18. 17.00 Kamarazenei est – elhang-

zanak: Mendelssohn-művei.

Szeretnél egy kerületi bevásárlóközpontban, emberekkel
körülvéve, egy lelkes manikűrös csapatban dolgozni?

Dolgozz velünk
a ManikűrBárban!
Jelentkezésedet ide küldd:

allas@manikurbar.hu

KEZDÉS IDŐPONTJA:
November közepe. Előtte
két hetes felkészítő tréning.
FELADATKÖR:
hagyományos manikűrös
tevékenység
ELVÁRÁSOK:
manikűrös tanfolyam
végzettség; kulturált
megjelenés; rugalmasság
FELTÉTELEK:
alkalmazotti jövedelem
teljesítménytől függően,
átlagosan heti 40 órás
munkahét, munkaidő:
hétfőtől-péntekig 10–21,
vasárnap:10–19 előre
tervezett műszakokban
Felvételi beszélgetések:
2009 október

HIRDETÉS
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A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata nyilvános pályázat útján
felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:
Megnevezés

Hrsz.

Budapest XI., Március u. mögött kialakuló
AZ INGATLAN JELLEMZŐI: Övezeti besorolás: központi
vegyes intézményi terület, a 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) előírásai szerint építhető be.
 Beépítés lehetősége: beépíthetőség. 60%, szintterületi mutató: 3,5, építménymagasság: 13–22 méter,
legkisebb telekméret: 1 500 m2  A telket érinti kb.
327 m2-nyi telekrésznek közterület céljára történő
lejegyzése, ami az adásvételi szerződés megkötésekor
már figyelembevételre kerül. Ennek megfelelően a az
értékesítésre kerülő ingatlan területe kb. 3917 m2 lesz.
EGYÉB FELTÉTELEK: a pályázni a megajánlott vételár
nettó összegének megjelölésével lehet.  A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár
10%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz)
előzetes megfizetése. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁ-

LAKÁS, INGATLAN
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
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.
KERTES családi ikerházfél 25 000 000 Ftért tulajdonostól, ikerház másik fele is eladó.
Budafok Campona kertváros legszebb részén.
06/30/363-4014.
XI., BORNEMISSZA utcában 2008-ban épült
társasházban eladó, földszinti 85 nm-es saját kertes Ny-i fekvésű lakás 38 M Ft-ért.
06/30/251-4000.
XI., ALSÓKUBIN utcában új építésű társasházban eladó földszinti, 80 nm-es három szobás
lakás saját, szeparált kerttel, garázzsal, tárolóval.
38 M. Ft-ért.06/30/251-4000.
XI., KÖRMEND utcában kétszobás, 52 nm-es
panellakás, jó közlekedéssel, csendes környezetben, 10.6 M Ft ért eladó.
06/30/961-6845,06/70/778-1477.
LAKOTTAN megvásárolom, életjáradéki szerződést kötök téglalakásra. 06/20/282-2788.
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.
ALKALMI vétel! Sürgősen, olcsón, megegyezünk. Budafokon kertes családi ház tulajdonostól
eladó. Nagyméretű, többgenerációs, kétlakásos,
költözhető. 06/20/345-5194.
SASADON 100 nm-es, nappali+3 hálószobás,
újszerű, cirkófűtéses, 2. emeleti, teraszos lakás
hatlakásos társasházban, garázzsal, tárolóval
együtt, 63 M Ft-ért eladó! 06/70/616-0652.
VÁLSÁGBAN is értékesítjük eladó ingatlanát.
Kerületben őslakos, panel- és téglalakás ingatlanspecialistáinkkal! Újbuda Szekció 204-8560.

BÉRLEMÉNY
GAZDAGRÉTEN a Regős u. 8–13. társasház
bérbe ad 36 nm-es üzlethelyiségeket és 18 nm-es
raktárakat. Tel.: 06/30/821-3755.

2802/4

Terület (m2) Övezet
4244
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NAK HATÁRIDEJE: 2009. november 9. (hétfő) 12 óra.
A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási
Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti
csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra
hívhatja. A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza
meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve
melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500 000 Ft. A
pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül
köteles a szerződést megkötni.
Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonszámon kapható. A 17/2001./VII.17./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) és a részletes Ajánlattételi Felhívás az Önkormányzat www.ujbuda.hu honlapjáról letölthető.

IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba, hallos,
64 nm-es lakás kiadó. 06/30/261-3519.
1,5 SZOBÁS Nándorfejérvári úti lakás kiadó.
06/30/200-6925.

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

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. 250-2003,
06/70/366-6445, www.fejestanoda.atw.hu
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden korosztálynak, egyénileg. 205-6732 Rudas
Katalin.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg felsőtagozatosoknak, gimnazistáknak,
egyetemistáknak. 365-6041.
RAJZ, festészet, szobrászat, kicsiknek, nagyoknak, felvételizőknek. www.corvinrajziskola.hu,
06/70/517-3982.
A FEHÉVÁRI úti piacnál német-angol tanítás,
korrepetálás. 466-5301, 06/30/259-7091.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés Sas
hegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
ANGOL, spanyol, olasz, francia, német gazdagréti
nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok is. 06/20/354-4879.
MATEMATIKA, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól! 06/20/959-0134.
MATEMATIKA különóra 5-8. osztályosoknak, felzárkóztatástól a versenyszintig. 204-5510,
06/30/566-9288.
PSZICHODRÁMA önismereti csoport indul 2009. 10. 15-én kéthetente csütörtökönként 17.30–21.30 óráig az Alsóhegy u.-ban,
jelentkezés október 30-áig. Pozsonyi Gabriella:
06/30/350-3841, pozsonyigabi@freemail.hu,
Kiss Katalin: 06/20/429-0392.
ANGOLTANÁR érettségire, nyelvvizsgára
felkészít, korrepetál a körtérnél. Tel.: 386-2382,
06/20/546-8963.

KÉMIÁBÓL érettségire, vizsgára felkészítést,
matematikából korrepetálást vállal egyetemi oktató vegyész. 06/30/304-7794.
ÚSZÁSOKTATÁS felnőtteknek csendes nyugodt környezetben. Tel.: 06/70/317-4360.
GITÁR és portugál magánoktatás kezdőknek,
haladóknak Budán. 06/70/236-8928.
CSALÁDI napközi a Forrás Mesés Játszóban!
Hamarosan induló kis létszámú családi napközi
csoportunkba 1–5 éves gyerekek előzetes jelentkezését várjuk. Komplex óvodára felkészítés,
iskolai előkészítő egész napos program. Délutáni
napközi, leckegyár! Jelentkezés és további felvilágosítás: 1114 Budapest, Fadrusz u. 4. fszt. 4.
787-9158, 06/70/567-0989.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
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.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés keresés, csatornakamerázás, 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.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés, csatornaszerelés,
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, kicserélem. Tel.: reggel és este 7–9 között
466-6113, 06/30/212-4693.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
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

LAKÁSSZERVIZ
REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, harmonika ajtó, szúnyogháló szerelése, javítása. (motoros) 06/70/389-1679.
REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása.
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Szúnyogháló is. Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
BÁDOGEMBER Bt. Vállal bádogos- és tetőfedő
munkákat. Szigetelést, valamint komplett tetőkészítést és kis javításokat is. Tel.: 361-4505, fax is.
06/20/934-9281.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-,
ház-, (függőfolyosó) irodafelújítás. Minden szakmában megbízható, magyar szakemberekkel,
ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. TétényÉpszer Kft. Tel.: 226-4539, 06/20/946-7557.
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AJTÓ-ABLAKDOKTOR! Nyílászárók javítását,
szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával.
Horváth Ákos: 06/30/962-8704.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők,
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 249-2664,
06/20/944-9015.
FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS víz, fűtés, burkolás kőművesmunkával, anyagbeszerzéssel.
Tel.: 06/30/306-3337.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, ház-, irodafelújítás. Minden szakmában
megbízható, magyar szakemberekkel, ingyenes
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
Tel.: 226-4539, 06/20/946-7557.
KŐMŰVES, burkoló munkákat, teljes körű lakásfelújítást minőségi kivitelben, referenciákkal
vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, reluxák, szalagfüggönyök, roletták javítása, készítése
garanciával, kedvezményekkel! 06/20/354-0518,
06/30/211-9730, 06/70/381-0931.
TETŐSZIGETELÉS, bádogozás, tetőfedések
és kőművesmunkák. Homlokzatok felújítása alpintechnikával is. Tel.: 06/20/471-1870,
www.studiotrenddesign.hu
TETŐ víz- és hőszigetelés, épület-hőszigetelés,
garázs-, teraszszigetelést vállal a 19 éve működő
VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
GÁZKÉSZÜLÉKEK, fűtés előtti karbantartása,
tisztítása, díjtalan kiszállással.
Tel.:06/30/944-6513.
E-mail: nagy33laszlo@t-online.hu, web: nl-gaz.hu

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal!
Villamosmérnök végzettséggel, garanciával!
Tel.: 06/20/410-6393.
SZÁMÍTÓGÉPEIT otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adatmentés.
Internetbeállítás, ügyintézés. Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06/20/998-0798.
http://www.fmrkft.hu
COMPUTERKLINIKA: számítógép javítás, karbantartás, vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.
TV-, VIDEO-, monitor-szerviz. Ingyenes kiszállással, nyugdíjasoknak 15 % kedvezmény.
06/20/414-6003.

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 sittszállítás, homok, sóder,
termőföld, murva, zöldhulladék szállítása.
06/20/944-4759.
KERÍTÉSEK építése, javítása, térkövezés,
tereprendezés, bozótirtás, sövénynyírás, gyepesítés, egyéb kertészeti munkák reális áron.
Tel.: 06/70/422-9445, 786-5872.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7.
Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés-javítás.
Szúnyogháló-, gurtnicsere. 06/30/212-9919.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló-, függönykarnis
készítés, javítás. 356-4840,06/30/954-4894.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2
m-es rakterű kis tehergépkocsival Budáról.
395-1217,06/70/316-1533. Sziráki.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását,
nagytakarítását vállaljuk.
Tel.: 229-2241, 06/30/393-4787.
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel,
lélekkel.
Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
CÉGÜNK vállalja, épület- és bútorasztalos
munkák tervezését, kivitelezését, javítását. Az Ön
teljes körű asztalosipari igényét kielégítjük (konyhabútor, tolóajtós gardróbrendszerek, egyéb bútorok, lépcsők, korlátok, ajtó-ablak legyártás, kerti fa
építmények, épület tolóajtók, galériák, kerítések,
ablakszigetelés). Hívjon: 06/20/541-1645.
LAPOSTETŐK, teraszok csapadékvíz elleni
szigetelésének felújítása, javítása. Homlokzatok,
tetők, pincefödémek utólagos hőszigetelése, kőműves, bádogos, tetőfedőmunkák garanciával,
referenciákkal 204-6793, 06/20/934-6993.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
FODRÁSZ házhoz megy ünnepnapokon is.
Mérsékelt árak. Tel.: 06/70/286-2904.
KALAPJÁT tisztítja, divatosra formázza
Lampert. Hölgyeknek, uraknak kalapok, sapkák
gyártótól. Sasadi út 139., 53-as busz vonalán.
319-2023.
GRAFIKAI munkát, tervezést, kivitelezést vállalok, kisvállalatoknak kedvező áron.
06/30/272-7796.
A SZÉCHENYI fürdőben dolgozó gyógymasszőr szabadnapjain masszírozást vállal az Ön
otthonában is. 06/20/595-3057.
ANTIK, STYL és modern bútorok javítása, felújítása garanciával. Díjtalan szállítás. 282-4688,
06/20/964-8243.
HÁZHOZ hozott ruha vasalását jutányos áron
vállalom. De.: 8.00–10.00, du.: 18.00–20.00.
06/30/261-3232.
AJTÓ- ablak javítás, asztalosmunkák non- stop.
06/70/262-8598.
CSALÁDI matiné a Forrás Mesés Játszóban!
Szeretettel várjuk kéthetente szombat délelőttönként a kisgyerekes családokat színvonalas bábelőadásainkkal, játékkal. Jegyek korlátozott számban
kaphatók. Előzetes bejelentkezés szükséges. Első
időpont: október 10. 1114 Budapest, Fadrusz u. 4.
fsz. 4. 787-9158, 06/70/567-0989.

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.
BARÁTSÁGOS fogászat barátságos áron!
Fájdalommentesen, modern rendelőben a
Körtérnél! Porcelántömések: 5 900, porcelánkorona 18 700, fogkőleszedés: 4 900, fogékszer: 4 700
Ft. 06/30/448-3341, 394-1634.

REFLUX kínzó tüneteinek megszüntetése
speciálisan felépített terápiával. Bejelentkezés:
06/20/500-5609.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, lunbágóügyelet, üzemorvosi, vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20968-6886.

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.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket,
takarítókat közvetítünk. Empátia 336-1094, 06/20/465-8458.
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06/20/575-7435.
6 ÓRÁS délutános irodai munka.
Nyugdíjasoknak, leszázalékolt nyugdíjasoknak a
XII. kerületben. Munkaidő 14–20 óra között, fix
bérezés. Érdeklődni lehet 14 órától: 887-5396,
06/70/770-0084.

GONDOZÁS
PÓTNAGYI sok szeretettel és gyakorlattal gyermekfelügyeletet vállal. 06/30/648-6881.

TÁRSKERESÉS
DISZKRÉT, fényképes társkeresőiroda személyre szabott segítséggel! 06/30/393-1353.
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.

media@ujbuda.hu
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HIRDETÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
meghirdeti a

9. VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT

általános- és középiskolás korosztály részére
2009. november 15-én a MU Színház szervezésében.
A versenyre magyar és külföldi szerzők műveivel egyaránt lehet nevezni. A nevezési űrlapok a MU Színház
irodájában vagy az iskolatitkároktól szerezhetők be.
A nevezés beérkezési határideje: 2009. november 6.
Bővebb felvilágosítás :
MU Színház, 1117 Budapest, Körösy József u.17.
telefon : 466 4627, fax.: 209 4014
szinhaz@mu.hu
www.mu.hu

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

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT
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