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A kerület napi események
lapzártánk után zajlanak,
ezért azokról következő,
november 25-én megjelenő számunkban készítünk
hosszabb összefoglalót.

Szeniorúszók
Tizenhat aranyat hoztak haza
városunk szeniorúszói a cadizi
Európa-bajnokságról.
összefoglalónk a 16. oldalon

„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

Polgármesterek
az iskolapadban

WWW.UJBUDA.HU

Tudós nők

A hatvan hallgató többek
között konfliktuskezelést,
tárgyalástechnikát is tanul.
cikkünk a 2. oldalon
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Moliére örök érvényű vígjátékát
mutatták be a Karinthy Színházban Kéri Kitty rendezésében.
írásunk az 5. oldalon

A kerület napján nyílik az Allee
Új városközpont épült
az egykori Skála helyén

11.11. 11:11
2009-ben egyetlen szórakoztató- és
bevásárlóközpont nyílik Budapesten,
az Allee, amely az eredeti időzítésnek
megfelelően 11. hó 11-én 11 óra 11
perckor, azaz a kerület napján nyitja
meg kapuit a nagyközönség előtt
Újbudán. A csúszás nélkül elkészült
épület 46 ezer négyzetméteren elterülő több mint 140 üzlete hiánytalanul
bérlőre talált még a nyitás előtt.

A XI. kerület, Újbuda napján, november
11-én egy nagy és hosszú beruházás zárul
le, és egyben egy új korszak is kezdődik.
Az Allee szórakoztató- és bevásárlóközpontot is magába foglaló új városközpont
építése 2007 végén indult el, a volt Budai
Skála helyén. – A projekt a terveknek
megfelelően, csúszás nélkül készült el,
2009-ben Budapesten az egyetlen befejezett kiskereskedelmi ingatlanfejlesztéseként – mondta el Baross Pál, az Allee-t
építő ING Magyarország Ingatlanfejlesztő
Kft. ügyvezető igazgatója.
Az Allee megnyitására az épület környezetében folyó munkálatok is lezárultak.
Mivel az Allee egy városközpont-fejlesztés
része – amelyben a bevásárlóközponton
túl 7 ezer négyzetméternyi iroda és 89 lakás is található –, az ING RED nagy hangsúlyt fektetett a közösségi funkciókra.
Ennek eredményeként adják át a megújult

Körössy József utcát, amely sétálóutcává
alakult, és találkozási pontként szolgál a
környéken élők, valamint a bevásárlóközpontba látogatók számára.
Az utcában éttermek és kávézók várják a vendégeket, a végén pedig egy új
közpark épült. Az épületet határoló utcák
díszburkolatot kaptak. A felszíni forgalom csökkentése érdekében elkészült a
Bercsényi utca alatt futó közúti alagút.
Az ING a projekt keretében felújította
az Allee-val szomszédos épületek homlokzatait is. Az Allee átadása a környék
közlekedésére is kihat. A Bercsényi utca
átmenő forgalmát az alatta húzódó alagút vezeti el. A Bercsényi utcában a felszínen így egy csökkentett forgalmú terület
jön létre. Forgalmirend-változás azonban nem lesz a környéken, a 33-as busz
továbbra is a megszokott útvonalon, a
Budafoki úton jár.
A megnyitóra a bevásárlóközpont öszszes üzlethelyisége bérlőre talált, így széles
termék- és szolgáltatásválasztékkal várják
a vásárlókat. A 140 üzlethelyiségben több
bankfiók, közüzemi szolgáltató ügyfélszolgálati irodája is megtalálható.
A kikapcsolódást a 13 termes Cinema
City mozi szolgálja, ami a mozilánc idei
bővülésének egyetlen egysége. A mozi
mellett kaszinó is nyit az Allee-ban.
folytatás a 6. oldalon

Kézzel fogható leletek

A kerület nem változtat az eddigi rendszeren

Régészeti
központ és
kalandpark

Molnár Gyula: Újbuda nem sarcolja
meg az autósokat

A Daróci utca 3. szám alatt a Magyar
Honvédség egykori épületkomplexumában nyílik meg hamarosan
Közép-Európa legnagyobb kulturális
örökségvédelmi bázisa, a KÖSZ-pont
elnevezésű régészeti központ és
kalandpark. A helyszín bemutatásán
Lőrincz L. László író, orientalista kijelentette, a kezdeményezés legfőbb
küldetése, hogy közelebb hozza a
laikusokat a történelemkutatáshoz.
A KÖSZ-pont működtetője, a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ)
2007 áprilisa óta látja el feladatát, melyek
között a nagyberuházásokat megelőző régészeti szakmunkák, a műemléki értékek
kutatása és szakértői felmérése szerepel.
Az új épület igénye azért vált egyre sürgetőbbé, mert a bővülő feladatkör, a feltárt területek nagysága, valamint a leletek
mennyisége növekvő infrastrukturális
problémákhoz vezetett.
– Szinte már elborítottak minket a
csontok – mondta a sajtótájékoztatón
dr. Virágos Gábor, a KÖSZ főigazgatója.
– Megkerestük a Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-t – folytatta –, amely a helyzet megoldására a Magyar Honvédség egykori katonai textilellátó és ruházati raktárbázisát
ajánlotta fel.
folytatás a 4. oldalon

Kétéves moratóriumot hirdet Újbuda
polgármestere a fővárosi parkolási
rendelet január 1-jétől változó pontjai
miatt. Molnár Gyula ezzel a budapesti
kerületvezetők közül elsőként juttatja
kifejezésre, hogy nem tartja időszerűnek és korrektnek a kerületi lakosok
parkolási kedvezményeinek ily mértékű átalakítását.
A nyáron módosított fővárosi parkolási
rendelet számos kisebb-nagyobb változtatást tartalmaz a korábbiakhoz képest.
Több pontja életbe lépett már, de például
a kedvezményes parkolási engedélyek új
rendszere jövő év elejétől érvényes. Eszerint lakásonként csupán egyetlen autó
kaphat teljesen ingyenesen (azaz a mostani szabályoknak megfelelően tulajdonképpen egy egyszeri technikai költségért
cserébe) parkolási engedélyt. A módosított rendelet legfeljebb két kedvezményes
parkolási engedélyt tesz lehetővé, ám a
másodikért már a lakás környékén érvényes várakozási díj kétszázötvenszeresét
kell fizetnie az autósnak.
Ez Újbudán a legolcsóbb zónában
is 35 500 forint éves költséget jelentene
a második autóra. Ráadásul a rendelet
szabad kezet ad az első autóra vonatkozó kedvezmény mértékének meghatá-

rozásában is, ugyanis már azt sem kell
feltétlenül ingyenesen biztosítaniuk az
önkormányzatoknak.
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere
elutasítja a módosítást. – Több oka is van,
miért nem értek egyet ezzel a döntéssel –

mondja. – Az egységes fővárosi parkolási
rendszer megteremtésének igénye ésszerű
és támogatandó, ugyanakkor elhibázottnak és időszerűtlennek tartom ezt a lépést.
Úgy ítélem meg, hogy először rendezett
közlekedési viszonyokat, minőségi tömegközlekedést, megfelelő számú P+R (ingyenes) és egyéb parkolókat, mélygarázsokat
kell létrehozni – magyarázza.
A polgármester egyetért azzal, hogy a
közterület használatért fizetni kell, azonban egyelőre nem ennek kell a fő szempontnak lennie, hanem az infrastruktúrafejlesztésnek. Molnár Gyula szerint a kulturált parkolási rendszer megteremtése az
egész város érdeke, de nem lehet a gépkocsiforgalom kivonásáról és a belváros(ok)
gyalogoszónává tételéről beszélni addig,
amíg ehhez semmiféle feltétel nem adott.
Hozzáteszi: ráadásul a rendelet nem oldja
fel azokat az anomáliákat, amelyek például azzal vannak összefüggésben, hogy mi
a szabály akkor, ha két család él egy fedél
alatt. – Mivel a fővárosi rendeleteket minden kerület köteles beépíteni működésébe, Újbudán ezt úgy kerüljük ki, hogy két
évre moratóriumot rendelünk el ebben az
ügyben, így 2012-ig változatlan formában
igényelhetik a kerületiek a parkolási kedvezményeket – mondja a polgármester.
Sz. A.

Két autóból egy parkolását
fizetni kell a fővárosban
Január elsejétől csak egy parkoló autó helye ingyenes. A Fővárosi Önkormányzat rendelete szerint lakásonként
legfeljebb két kedvezményes parkolási
engedély adható ki, de csak az egyik
lehet ingyenes, a másodikért már fizetni kell, méghozzá az adott területen
fizetendő várakozási díj kétszázötvenszeresét. Ez az összeg azonban övezetektől függően jelentősen eltérhet, hisz
az átlagköltség ötven- és kilencvenezer
forint között változik, míg a Várban ez
már százötvenezer forintba kerül majd
egy családnak. Az érintettek helyzetét nehezíti az is, hogy a kedvezményt
legkésőbb január végéig kell majd igényelni, és részletfizetést sem adhatnak
az önkormányzatok.
A rendelet nehéz helyzetbe hozza azokat a családokat is, ahol egy cím
alatt több generáció lakik, mert a kedvezmény lakcímre szól. Többek közt ezt
a passzust is kifogásolja az Emberibb
Parkolásért Mozgalom, ezért – mint
Murányi József főtitkár elmondta – az
Alkotmánybírósághoz akarnak fordulni.
Gyarmati Zoltán, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Parking Kft. ügyvezetője belátta, hogy a társbérletekre
nem gondoltak, amikor a rendeletet
megalkották, de ha egy jó megoldási
javaslat érkezik hozzájuk ezzel kapcsolatban, akkor azt minden további nélkül
be lehet építeni a jogszabályba. Az ügyvezető igazságosnak tartja a rendszert,
amelyhez hasonló egyébként már több
vidéki városban is évek óta működik.
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Közmeghallgatás 2009
Húsz közérdekű témával kapcsolatban
érkezett beadvány vagy kérdés a polgármesterhez az idei közmeghallgatásra. Többen bírálták a Móricz Zsigmond
körtéri mélygarázs és a tervezett iszlám
kulturális központ telkének ügyét.

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, Rétköz u. 7.

Nyitva: 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.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

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

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.) november 12-én (csütörtök) 17 órakor tartja
fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi
Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
17-től 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 november 26-án
17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP
FODOR VINCE (MDF)

Molnár Gyula polgármester a közmeghallgatás kezdetén beszámolt az Önkormányzat ez évi gazdálkodásáról. A városvezető
elmondta, az idei 30 milliárd forint főöszszegű költségvetés nem terhelt hitelekkel.
Az a 3 milliárd forintos hiány, amely jelentkezik a költségvetésben, a Fővárosi Önkormányzat és a kerület közötti elszámolási
vita negatív eredménye, kifizetésére nem
igen van esély. A beszámolóból kiderült, a
kerület éves költségvetésének 40 százalékát
oktatásra fordítja, ezenbelül 3,8 milliárd
forintot költ az intézmények fejlesztésére és
felújításokra. A 3 milliárdos szociális keret
20–25 százaléka kötelező kiadás, a fennmaradó részt a vállalt feladatokra költi a
kerület. Erre példa a fiatal lányok ingyenes
méhnyakrák elleni védőoltásaa, melyre a
kerület 85 millió forintot különített el. A
városvezető a kiemelt kerületi célok között
említette a közbiztonság, a közterületek,
az idősügyi program és a kulturális városközpont feladatait. Elmondta, a képviselőtestület idén 302 határozatot hozott és 45
rendeletet alkotott meg. A Polgármesteri
Hivatal szeptember végéig mintegy 220
ezer üggyel foglalkozott. Az okmányiro-

dát kerületen kívülről is 54 ezren keresték
fel, népszerűségének oka a kiemelkedően
magas színvonalon nyújtott szolgáltatás.
Molnár Gyula szólt a sok vitát kiváltott
alkoholárusítási korlátozásról, amelyet az
érintett üzletek környezete szempontjából helyes döntésnek értékelt. Hozzátette,
Újbudán ezerötszáz helyen lehet alkoholt

fogyasztani, ehhez képest a korlátozott üzletek húsz körüli száma elenyésző.
A közmeghallgatáson sokan a városrészben tervezett ingatlan- és közlekedésfejlesztési témákban szólaltak fel,
többek között a Bocskai úti mélygarázs
és a tervezett iszlám központ ügyét érintették. Mind két esetben a tiltakozók meg
akarják gátolni az építkezéseket. A polgármester elmondta, a fejlesztés áldás és
átok is egyben. A mélygarázs szakmailag

megalapozott tervek alapján készül, és
bár az építkezés kellemetlenségekkel jár, a
krónikus parkolóhely-problémák egy részét megoldja. Arra a kérdésre, hogy miért
kapott az iszlám kulturális központot tervező telektulajdonos 40 százalékos beépítési lehetőséget, a polgármester elmondta, a kulturális funkció vállalása minden
esetben, indokolja ezt. Visszatérő téma a
Sas-hegy is, amelynek védelmében a civil
szerveződés beadványt készített.
Molnár Gyula hozzátette, amennyiben
jogosak a felvetések, minden kezdeményezést támogat. A szabályozási tervek túlnyomó többségét a képviselő-testület egyhangú
döntéssel fogadta el, ezért indokolatlannak
tartja, hogy utólag ezek egy részét ellenzéki
politikusok szimpátiakeltés céljából támadják. A polgármester a beépítések, fejlesztések körüli vitákról és tiltakozásokról azt
mondta, hogy a város fejődését megállítani nem lehet. Már meglévő környezetbe új
épület és funkció elhelyezése mindig kényes téma, az Önkormányzat célja az, hogy
az arany középutat megtalálják.
Az Ulászló utca 15. szám alatti Szentlélek kápolna védetté nyilvánítását és
Schlachta Margit, az első magyar női országgyűlési képviselő emlékére tábla elhelyezéséről szóló javaslatot a polgármester
támogatta. Szóba került, hogy a homlokzatokon elhelyezett reklámhordozók engedélyét a hivatal ellenőrizni fogja.
Sz.A.

Közigazgatási ismeretekre oktatják a településvezetőket

A polgármesteri funkció az állampolgárok
által megválasztott pozíció, így a vezetői
székbe nem iskolai végzettsége vagy szakmai tapasztalata alapján ülhet a jelölt. – Általánosan elmondható, hogy a jegyzők,
akik jogi egyetemi diplomával, szakmai
és vezetői gyakorlattal rendelkeznek, méltánytalannak tartják, ha az őket irányító
polgármester esetleg csak alacsony iskolai
végzettségű – magyarázta a kezdeményezés okait Molnár Gyula, Újbuda polgármestere, aki a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnökeként vett részt az akadémia megnyitóján. – Ezért alakult ki az az igény, hogy
szakmai minimumképzést kapjanak a
polgármesterek. Szükség lenne arra, hogy
a szférában mindenki rendelkezzen közigazgatási alapismeretekkel – tette hozzá
Molnár Gyula.
A Polgármester Akadémia egy sikeres norvég pályázatnak köszönhetően 200
millió forintból kezdheti meg működését. 2004–2009 között ugyanis az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok (NFM)

alapjai által több mint 135 millió euró, azaz nagyjából 34,5 milliárd forint vált elérhetővé a különféle magyarországi projektek számára. Az említett szervezetek pályázatán keresztül a TÖOSZ, a Corvinus
Egyetem Közigazgatástudományi Kara és
a Norvég Helyi és Regionális Önkormány-

gal szemben, ahol erősek a helyi közösségek. – A polgármester legyen a település
érdekeit képviselő menedzser, legyen jó
befektetési bankár, aki a település vagyonát hasznosítja, kiváló kommunikátor és
jó ingatlanbefektető, egyszóval egy helyi
James Bond – tette hozzá a dékán.

zatok Szövetsége partnerségben valósítja
meg a polgármesterek képzési programját.
Dr. Imre Miklós, a Közigazgatástudományi Kar dékánja azzal indokolta a
polgármesteri tudásalap megerősítésének
fontosságát, hogy szerinte azok az országok tudnak hatékonyan fellépni a válság-

A kísérleti évfolyamon hatvan polgármester kezdi meg tanulmányait, amelyeken
olyan kurzusokat hallgathatnak, mint a
tárgyalástechnika, a kommunikáció, a média- és konfliktuskezelés, partnerségépítés,
etikett- és protokollismeretek.
T. D.

Dr. Kupper András a H1N1 elleni védőoltás szükségességéről

Ne adjunk esélyt a járványnak!
Jóformán alig akad munkahely, baráti
társaság, ahol ezekben a napokban ne
volna beszédtéma a H1N1 vírus elleni
oltás. Sokan bizonytalanok, másoknak
megdönthetetlen érveik vannak oltás,
illetve nem oltás mellett. Nagy kérdés,
mi tekinthető hiteles információnak,
amely alapján mindenki felelős döntést hozhat saját és környezete védettségét illetően.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Immunológiai Bizottsága a napokban tette
közzé felhívását, amely hat pontban foglalja össze az oltásra vonatkozó legfontosabb
szempontokat. A felhívás alapvető állítása,
hogy az új, H1N1 típusú influenza ellen a
lakosság döntő többsége védtelen. Arra a
sokakban felmerülő kérdésre, hogy vajon
az oltás nem okoz-e nagyobb kárt, mint az
esetleges fertőződés, az MTA bizottsága a
következő választ adja: – Az oltás kapcsán
esetenként fellépő enyhe mellékhatásokat
túlnyomó részben a vakcinában jelenlévő
segédanyagok okozzák, amelyek szükségesek a hatékony immunválasz kialakításához, és ezért nélkülözhetetlenek. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a mellékhatások eny-

hék, nem súlyosabbak azoknál, amelyek az
évtizedek óta alkalmazott – hasonló technológiával készült – szezonális influenza
elleni oltás során alakulnak ki.
Dr. Kupper András orvos – aki országgyűlési képviselőként az Egészség-

ügyi Bizottság tagja – ugyancsak úgy véli,
hogy az oltással járó kockázat ezúttal sem
nagyobb, mint bármely oltás esetében.
Mint mondja, senki nem kérdőjelezi meg
például gyermekeink védőoltásait, mindenki tudomásul veszi, ha tetanuszt kell
kapnia, és a szezonális influenzaoltással
szemben sincs hisztériakampány. – Nehéz

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK
PROGRAMJA

Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 2042806 ez egyben a 16-os sz. országgyűlési választókerület választási irodája.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig:
10–17 óráig pénteken: 10–13 óráig
Állandó programok:
Minden hónap első szerdáján 17 órától: jogi, munkaügyi-munkajogi; Adó,
könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben
ingyenes tanácsadás.
15-ös sz. országgyűlési választókerület választási irodája.
Helyszín: 1114 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: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.:
247-1711. Nyitva tartás: hétfőn 16–19
óráig, csütörtökön 16–19 óráig.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Polgármesterek az iskolapadban
A Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán polgármestereket
képeznek tovább egy tíz hónapos kísérleti tanfolyamon. Az Önkormányzati
kapacitásépítési programban indult el a
Polgármester Akadémia. A norvég mintára épülő kurzusra azért van szükség,
mert a polgármesteri posztnak nincsenek szakmai kritériumai.

kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját 17–18 óráig a KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkormányzati képviselő minden hónap 2. és
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30
óra között a Bethlen Gábor Általános
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) novemberi fogadóórái: november 16-án 16–18
Dayka Gábor u-i óvoda. November 24én 17–19, Budaörsi út 4–18. B épület.

meggyőzni azokat, akik nem veszik komolyan az új vírust, és ellenzik az oltást, annak
vélt veszélyeire hivatkozva. Pedig a járvány
rohamos hazai terjedését csak azzal lehet
feltartóztatni, ha az emberek többsége védett. Ez tehát óriási felelősség, magunk,
gyermekeink és környezetünk egészségét
illetően. Ne adjunk esélyt a járványnak
– hangsúlyozza dr. Kupper András, aki
szerint nem helyes azzal érvelni, hogy egyelőre nincs veszély, hiszen kevés a beteg és a
halálos áldozat. Ha ugyanis kevesen védekeznek, akkor egyre több lesz a beteg. Aki
pedig megbetegszik, azon az oltás már nem
segít. Mindenesetre az orvos szakpolitikus
elmondta azt is, hogy ő már intézkedett
saját és családtagjai beoltásáról, mert az új
influenzával szembeni védtelenség százezerszer nagyobb veszélyt jelent számukra,
mint a vakcina beadása után esetleg megjelenő gyenge mellékhatások.
Újbudán az önkormányzatok közül elsőként hozták létre az úgynevezett
Pandémiás Bizottságot, amely szakemberek
részvételével követi nyomon az infuenzával
kapcsolatos híreket, és egyúttal döntést hoz
a szükséges és elkerülhetetlen lépésekről.

b. a.

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. Ingyenes jogsegély szolgálat: november és december 2. szerdáján
16–18 óráig: Fejér Lipót u. 63., félemelet
3. Minden hétfőn 14 órától táplálkozási tanácsadás. Szeretet-klub működik
minden hónap 2. csütörtökén 10–12
óráig, ahová várunk minden korosztályt, nőket és férfiakat, ahol bármiről elbeszélgethetünk. Célunk, hogy
segitsünk 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/
958-6769. Minden szerdán 10 órától
kismama torna “Kötődően nevelő”
anyukák részére.
Program:
November 18-án 18 órakor lakossági
forum. Téma: lakótelepi tűzesetek:
megelőzés és védekezés
Házigazda: Dr. Kupper András,
országgyűlési képviselő, Fidesz.
Helyszín: Gazdagréti Közösségi Ház
(Törökugrató u. 9.).
November 20-án 18 órakor lakossági
forum. Téma: Kell-e Őrmezőre buszpályaudvar és P+R parkoló? Házigazda:
Junghausz Rajmund, önkormányzati
képviselő, Fidesz. Helyszín: Őrmezői
Közösségi Ház (Cirmos u. 8.).
November 19-én, 19 órakor közéleti
est. Vendég: Mráz Ágoston Sámuel a
Nézőpont Intézet kutatási igazgatója.
Házigazda: Sölch Gellért önkormányzati
képviselő, a Fidelitas XI. kerületi elnöke.
November 25-én 18 órakor szinházi
est. Alina Nelega: Ameli sóhaja című
egyszemélyes monodrámáját bemutatja: Andresz Kati színművésznő.
SZDSZ-ÉRTESÍTÉS

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

Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók
B. út 61. bejárat a Fadrusz u. felől) hétfőn és szerdán 15–18 óráig tart nyitva.
Ugyanitt dr. Tóth László ingyenes jogi tanácsadást tart minden hónap első
és harmadik hétfőjén, 16 órától, amíg
érdeklődő van.
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.
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Még csak a metró pesti meghosszabbításáról tárgyalnak Gáti György: Ustron-i anzixok – fotókiállítás a Karinthy Szalonban

Ismét a teljes vonalán
jár a 2-es villamos
Az illetékesek már vizsgálják, hogy
el lehet-e kezdeni a 4-es metró meghosszabbítását. A tervek szerint a
budaörsi virágpiac felé vezető szakasszal egyidejűleg építenék a Keleti
pályaudvar és a Bosnyák tér közötti
vonalakat. A pesti hosszabbítás költségeiről a főpolgármester megkezdi
tárgyalásait a kormánnyal, mert csak
így lehet uniós forrásokat szerezni az
építkezésre.
Egyeztetéseket kezdhet Demszky Gábor
a kormánnyal a 4-es metró második szakaszának támogatásáról – döntött a Fővárosi Közgyűlés. A Keleti pályaudvar és
a Bosnyák tér közötti vonal – amely tavaly
kapta meg az építéshez szükséges vasúthatósági engedélyt – a tervek szerint legalább
280 millió euróba, azaz 77 milliárd forintba kerülne. Ehhez főként európai uniós
támogatást akar kérni a főváros, amit először a kormánnyal kell egyeztetni.
Az eredeti elképzelések szerint négy
új állomás épülne meg. Július óta azonban
a Főpolgármesteri Kabinet felkérésére a
DBR Metró Projekt Igazgatóság vizsgálja, hogyan lehetne egyszerre mindkét
irányba továbbépíteni a metrót: két megállót elhagynának a második szakaszon,
és abból a pénzből hosszabbítanák meg a
nyomvonalat a budaörsi virágpiacig. Erről
a tervről még nem döntöttek, Becker Lász-

Testvérvároskép

ló fővárosi metróbiztos jelentése szerint
hamarosan ismertetik álláspontjukat.
A második szakasz támogatásáról viszont elkezdik a tárgyalásokat, mert már
így is kevés az idő. Félő ugyanis, hogy az
építkezéssel kicsúsznak az unió 2013-ban
végződő hétéves pénzügyi ciklusának
elszámolási idejéből. A szükséges közbeszerzési eljárásokat már a jövő év elején
meg kell hirdetni a most elfogadott előterjesztés szerint.
Közben átadták a Fővám téri aluljárót,
így két év után újra a teljes vonalon jár a 2es villamos. A 47-es és 49-es villamosokról
könnyen át lehet szállni a pesti rakparton
a szinte végig zárt pályán haladó 2-es villamosra. Az aluljárót a kor követelményei
szerint építették meg, mozgólépcsőt és
liftet is beszereltek – bár a 47-es és 49-es
villamosok megállójához nagyobb kerülő
nélkül csak lépcsőn lehet eljutni. Az aluljáró és a majdnem félkilométernyi új villamossín lefektetése közel két és fél milliárd
forintba került. Az eddiginél könnyebben
lehet közlekedni a környéken autóval is,
miután a Vámház körútról már tovább lehet menni a Kálvin téren át az Astoria felé,
igaz, még csak egy szűk sávon. A Vámház
körút felújítása befejeződött, a Múzeum
körúton azonban még nincs végleges burkolat, egyelőre ideiglenes aszfaltcsíkra festették föl a sávokat.
(gp)

„Nem vagyok politikai celeb”

Lakos: Egy új arc kell
Budapest élére

Gáti számára a látvány ürügy a képcsináláshoz. A fogaskereket és a macskát,
a falevelet és a márványtáblát, a kerámiacipőt és a vízcseppet úgy használja
képeinek alkotóelemeiként, hogy
kérlelhetetlenül szigorú kompozíciói
– bár gyakran részleteket mutatnak
– az egészet tartalmazzák.
Gáti György fotóit az utóbbi években az
épített környezet különleges részletei ihlették. Ezt mutatták az újbudai témájú
kiállításai is a Szabadság hídról, a Gellért
szállóról és fürdőről, valamint 2005-ös
Eleven (11) Színek c. tárlata is. Amikor kiderült, hogy a dél-lengyelországi
Ustronba, Újbuda testvérvárosába készül, nemigen tudtam elképzelni, hogy a
gyönyörű tájon kívül vajon mit tart majd
megörökítésre alkalmasnak a fotográfus.
(Ustron tizenötezer lakosú dél-sziléziai
kisváros, ismert üdülőhely).
Képeit látva újra megbizonyosodtam
arról, amit egy kritikusa írt a 2005-ös
Kerület Napján nyílt kiállítása kapcsán:
„Van, akinek egzotikus tájakra kell mennie
vagy az életét kockáztatni egy frontvonalban, hogy érdekes témát találjon. Gáti lemegy a boltba, és útközben megleli. (Csala
Bertalan)”
Szerencsés fényképésznek vallja magát. Azt mondja, mázlija volt, hogy találkozott a három kirakati bábúval, és éppen akkor bukkant elő a pók Szent Péter
tenyerén, amikor a szobor falra vetülő
árnyékát fotózta. Hogy a Pilótaemlékmű
(lásd képünkön) mögött milyen szépen
rendeződtek a drótok és a felhők, és a
macska is ideális helyen heverészett a szanatórium előtt. Hogy a hídról madarakat
etetők megérezték, hogy a kenyérdarabkákat olyan szögben kell hajítani, hogy
a madár a lencse és a lemenő nap között
repüljön át....
A Szent Péter tenyerén – Ustron-i
anzixok című kiállítás nem turisztikai
reklámfotókat és nem sablonos látványo-

kat mutat. Meggyőződéssel írom, hogy a
tárlat megtekintése a saját környezetüket
ismerő ustroniak számára is meglepetés
lesz. Gáti György pedig ígéri, hogy amint
teheti visszamegy, hogy kihasználja a még
érintetlen ustroni fürdőbérletét.
Halasi Antal

Gáti György
Gáti György (55) megrögzött Bartók Béla úti lakos. Itt
született, és ma is itt él. A legmagasabb hazai fotográfiai elismerés, a Balogh Rudolf-díj átvételekor is arról
beszélt, milyen fontos a környezet, amelyben az ember
felnő, és hogy mennyire mélyen élnek benne a gyerekkori Gellért-hegyi és Szabadság hídi séták, a Schmidt-kerti (a
mai Államigazgatási Főiskola egykori területe) bújócskák és
a biciklizni tanulás a Park Étterem (ma Hemingway) mögött,
amelynek édesanyja volt az első üzletvezetője. Következő
kiállítását egy szebb napokat látott és jobb sorsra érdemes épületről– a Bartók Béla út 1.-ről – készíti.
Pilótaemlékmű

Beszélgető festmények

Arnóti az Újbuda Galériában
Egyetlen pártnak sem lehet politikai
célja a főváros megbénítása. A pártoknak el kellene fogadniuk egy közös
Budapest minimumprogramot és egy
új munkamódszert a következő egy
évre, mondja Lakos Imre szabaddemokrata fővárosi képviselő.

Mintha misem történt volna, a koalíciós szakítás
nem akasztotta meg a Fővárosi Közgyűlés munkáját. Ezután is erre lehet számítani?
Mielőtt berendezkedtünk volna arra, hogy
az SZDSZ tízfős frakciója gyakorlatilag
egyedül kormányozzon a fővárosban, kiderült, a szakítás nem jelenti azt, hogy
immár 57-en lennének ellenzékben. Fontos ügyekben született döntés. Konkrétan
a XI. kerületet is érinti az új buszsávok
és kerékpárutak létesítéséről szóló terv.
Ami a következő időszakot illeti, lényeges
változás, hogy a hónap végén már nem
lesznek hivatalban az MSZP-s főpolgármester-helyettesek, így a hivatal szakembereire, apparátusára több feladat hárul.
Ez persze azt is jelentheti, hogy a politika
a gyakorlatban némileg visszaszorul, ami
azonban felgyorsíthatja a folyamatokat.
Látom ennek előnyeit is.

Akár újbudai ügyeken is lehet majd ezt érezni?
Olyannyira, hogy a főpolgármester támogatása mellett felkértem Tiba Zsolt főjegyzőt, immár ő készítsen előterjesztést a
Feneketlen-tó és a Parkszínpad átadásáról,
amit már régóta szorgalmazok, de mindezidáig nem jutottunk dűlőre az ügyben,
épp a politikai mechanizmusok miatt. Ha
most sikerül átvennünk ezt a parkot, akkor a felújítást és a terület újjászületését
akár már betervezhetnénk a kerület jövő
évi költségvetésébe. Egyébként azt gondolom, az ilyen és ehhez hasonló megoldatlan városi feladatok miatt mielőbb meg kell
egyezniük a fővárosi frakcióknak abban,
mi az a minimum, amelyet valamennyien
fontosnak tartunk, és támogatni tudunk
azért, hogy Budapest működjön, és ne lássa kárát a politikai vitáknak.

Gondolja, hogy ebben akár a Fidesz frakciója is
partner lehet?
Abban bízom, hogy a főváros működésének hátráltatása nem lehet politikai célja
a legnagyobb ellenzéki pártnak sem. Ráadásul Tarlós István már összeállította a
fővárosra vonatkozó programját, amelybe néhány számunkra is lényeges döntés minden bizonnyal illeszkedik. Egy
olyan év következik, amikor kényszerű
az együttműködés, az év elején tárgyaljuk
például a költségvetést, muszáj konszenzusra jutnunk. Ez érdeke az MSZP-nek, és
szerintem a Fidesznek is.

A kerület napján, november 11-én
különleges kiállítás nyílik az Újbuda
Galériában. Ezen a napon ünnepli hatvanadik születésnapját Arnóti András
festőművész. A válogatásban az alkotó
Kafka emlékezete című ötrészes sorozata elevenedik meg, a kiállítás másik
részét pedig a reduktív festészet alkotásaiból válogatta a művész.

Amúgy ki lesz Tarlós ellenfele, lehet erről már tudni valamit?
Nagyon korai még erről beszélni. Most
már tény, hogy nem lehet előre hozott
választás a fővárosban és a kerületekben
sem. Mindenesetre meggyőződésem,
hogy csak egy új arc lehet sikeres a választásokon, egy hiteles és elhivatott új városmenedzser. Ilyen személyt kell találnunk
széles körű támogatással, hisz tudjuk,
hogy Demszky Gábor már nem indul a
főpolgármesteri címért, és akik a jelenlegi pártpolitikusok közül szóba jönnének,
aligha tudnának meggyőzőek lenni ebben
a hitelét vesztett politikai közegben. Miközben a szavazók több mint ötven százaléka vár valakire, akire szavazhatna, és aki
nem a Fidesz jelöltje.

Az utóbbi hetekben sok támadás érte, nem elsősorban politikai szereplése, hanem vagyoni helyzete miatt. Hogyan viszonyul ezekhez?
Nehezen, hiszen én nem vagyok egy politikai celeb, aki jól mozog a bulvársajtó berkeiben. Lényegét tekintve úgy hiszem, nem
kell magyarázkodnom és védekeznem, mivel az adóhatóság és a nyilvánosság előtt is
ismert a vagyoni helyzetem. Szándékosan
nem reagáltam a kisstílű támadásokra, és
a magam részéről le is zártam ezt a dolgot.
Nincs takargatnivalóm, és nem vétettem
semmilyen jogszabály ellen.

VÁROSRÉSZEK KÖZÖTTI FUTÁS

Arnóti András festőművész

Olcsóbb a távfűtés
Jövőre a távfűtés díja után csak
ötszázalékos általános forgalmi adót
kell fizetni – jelentette be Molnár Gyula
Újbudán a panelprogram kapcsán
Burány Sándorral tartott sajtótájékoztatón. Az adócsökkentés mintegy 75 ezer
forintos megtakarítást jelent évente a
távfűtéses lakásban élő családoknak.
Az érintett családok nagy része panelházban él, amelyek korszerűsítésének
támogatására 35 milliárd forintot költött
az állam. Molnár Gyula, Újbuda polgármestere a panelprogram kapcsán
elmondta, eddig a kerületben mintegy
7400 lakás vett részt a korszerűsítésben,
amelyhez az Önkormányzat 1 milliárd
139 millió forinttal járult hozzá.

Jó ideje a rész és az egész viszonya foglalkoztatja, írásainak és festményeinek
középpontjában a világ és önmaga kapcsolata, ezen túl a hétköznapokban megélt impulzusok adta töredékélmények
megfogalmazása, felvillantása áll. Vallja,
hogy pillanatokon, egy-egy részleten keresztül szűrődik be hozzánk a világ, amely
sosem áll össze egyetlen egésszé. Azon a
szűk mezsgyén mozog, amely ad is választ
és nem is, egyfajta „mintha” érzést keltve
művei szemlélőjében.
Arnóti, bár látszólag megfoghatót
láttat, teret enged a fantáziának. Nem
megmond, inkább párbeszédre sarkall,
művei ettől beszélgetővé válnak, társalgásra hívnak. Nem hisz az egyetlen helyes
útban, a dogmákban. Nála sokkal inkább
az emberek közötti párbeszédben rejlő
erő, a kapcsolatokat mozgató, rejtőzködésmegmutatkozás kettősségének varázsa
hat. Kér és ad is időt, amely szükséges a
megismeréshez, a mű és befogadója párbeszédéhez. Mivel mindenkinek saját
története alakul ki egy-egy festménye láttán, a befogadó művésszé válik, a határok
elmosódnak.
Önmaga alkotói korszakait, saját nézőpontjának változásai alapján három
egységre osztja. Az elsőben kintről tekint

Ruhavásár
a GKH-ban!

az ecsetvégre kapott, általában konkrét
tárgyban megfogott témára, a másodikban belülről néz, a bensőt kutatja, míg a
harmadikban a dolgokat fentről, egyfajta
elengedéssel vizsgálja, értelmezi és adja
vissza érzelmeit.
Arnóti András kiállításának ünnepélyes megnyitója november 11-én 17.30-kor
kezdődik, a tárlat december 3-áig tekinthető meg az Újbuda Galériában.

Sz. A.

ÚJ ÉV – ÚJ KÖNYVELŐ IRODA
TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS,
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE.

2009. november 14-én 9–13 között
nagyszabású USA import ruhavásár
a Gazdagréti Közösségi Házban
(XI. ker. Törökugrató utca 9.)

2010. januártól Budapest, Budafoki út 187-189.
ELBA Irodaházban állunk MEGLÉVŐ és ÚJ ÜGYFELEINK
rendelkezésére az alábbi szolgáltatásokkal:

Kiemelt minőségű, egyedileg válogatott,
márkás használt gyermek és felnőttruházat, egységesen 1990 Ft/kg áron.
Kabát, nadrág, ing, ruha, farmer, bébi és
gyermekruházat, öltöny, síruha, báli ruha,
otthonka, tréning, és még sok minden
más. Mindenkit szeretettel várunk!

Cégalapítás előtti tanácsadás  CÉGALAPÍTÁS
- Jogi tanácsadás  Teljeskörű KÖNYVELÉS,
elkészült könyvelés FELÜLVIZSGÁLATA esetleges újrakönyvelése  ADÓTANÁCSADÁS 
ADÓHATÓSÁG előtti képviselet  KÖNYVVIZSGÁLAT  Üzleti tanácsadás  PÁLYÁZATÍRÁS

60+ kártyával, diákigazolvánnyal,
és 10 kg ruha vásárlása esetén
további 10% árengedmény!

PROMARK-VF Adótanácsadó Kft.
Németh Erzsébet ügyvezető igazgató
Mobil: 06-30-631-6103

Start: November 14. 11 óra, Örmezei Közösségi Ház

HÍREK / 60+
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Kézzel fogható leletek

Hírek és programok

Régészeti központ és kalandpark

Mindent a gyógyszerekről
A mozgásszervi betegségekről, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos tudnivalókról tart előadássorozatot a 60+ program egészségügyi alprogramján belül
Újbuda hat helyszínén dr. Bánhegyi Emil főorvos,
családorvos.
Minden helyszínen ugyanazt a két, 20–30 perces
előadást hallgathatják meg az érdeklődők. Az egyik a
mozgásszervi betegségek (reumatológiai, ortopédiai
stb. problémák) időskori okairól szól, míg a másik
olyan, a gyógyszerekkel kapcsolatos tudnivalókról,
mint például a gyógyszerek homeopátiás és természetgyógyászati készítmények hatásai.

NOVEMBER 17., HÉTFŐ – Újbuda 60+ Klub- és

programközpont (Zsombolyai u. 6., a TIT épületében)
10.30–12.00 óra
NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK – Idősek Napközi Otthona
(Keveháza u. 6.) 16.30–18.00
NOVEMBER 20., PÉNTEK – Albertfalvi Közösségi Ház
(Gyékényes út 45–47.) 10.30–12.00
NOVEMBER 21., SZOMBAT – Kelenvölgyi Közösségi Ház
egészség nap (Kardhegy u. 2.) 10.30–12.00
NOVEMBER 23., HÉTFŐ – Idősek Napközi Otthona
(Gazdagréti tér 1.) 16.30–18.00
NOVEMBER 25., SZERDA – Őrmezei Közösségi Ház
(Cirmos u. 8.) 10.30–12.00

fotók: Dömök Viktória

Újabb Színházjáró jegyek

Lőrincz L. László is méltatta a kezdeményezést

folytatás az első oldalról
– Amikor megláttuk, egyből beleszerettünk, hiszen a hatalmas, jól beosztott terek
minden szempontból alkalmasak a feladatunk ellátására – emlékezett a főigazgató.
A létesítmény méreténél és jellegénél
fogva is Közép-Európa legnagyobb régészeti központjaként üzemel majd, amely
elsősorban a műemlékek központi raktározását végzi. A tudományos munkát
speciálisan felszerelt helyiségek: vizsgálati
labor, restaurátorműhely, természettudományos laboratórium és feldolgozó terek
segítik, a leletek tárolására pedig a műtárgyvédelem szempontjából egyedülálló
rakterek állnak majd rendelkezésre, melyek hosszú távon oldják meg a tárolást. A
központba való belépés azonban itt nemcsak a szakemberek privilégiuma.

Szélesre nyílnak kulturális örökségünk kapui

– Magyarországon példa nélküli kezdeményezésként a teljes régészeti raktár nyitott lesz a nagyközönség felé, ahol a látogatók minden tárgyat a kezükbe vehetnek
– közölte Virágos Gábor. – Az érdeklődők
számára talán a régészeti kalandpark ígéri
a legtöbb izgalmat, ahol felnőttek és gyerekek interaktív módon élhetik át a régészeti
munka szépségeit.
Molnár Gyula polgármester is azt jegyezte meg, itt végre mindenki egy kis
időre Indiana Jones-nak érezheti magát. A
közönség mellett az intézmény nyitott lesz
a társintézmények felé is, a szakma képviselői egy minden tudományos igényt
kielégítő adatbázist használhatnak, de a
létesítményben oktatási célra kialakított
helyiségek is rendelkezésre fognak állni.
A tervek nyilvános ismertetésére

Lőrincz L. László (aki íróként a Leslie L.
Lawrence nevet használja) keletkutató is
meghívást kapott. Elmondta, nagy csodálója a régészeknek, hiszen az egyetemen és
a Mongóliában töltött évek alatt alkalma
volt jól megismerni őket. – Számos könyvem főszereplője régész, és gyakran forog
a cselekmény rejtélyes kincsek kutatása
körül – mondta. A személyes érdeklődése
mellett arra is kitért, hogy az emberekben
mindig is volt egy alapkíváncsiság a múlt
felé, hogy mi lehet a talpunk alatt, vagy
milyen rejtélyek lapulnak egy elfeledett
korban. Szerinte az új komplexum közelebb hozhatja a szakmát a laikusokhoz.
Úgy vélte, a rengeteg lelet megismerésén
keresztül a fiatalok a múlt értékeit is jobban fogják tisztelni.
T. D.

A korábbiakhoz hasonlóan egy-egy előadásra a jegyeket meghatározott napon lehet átvenni.
Amennyiben a meghirdetett napon nem
tudják átvenni a jegyet, de az adott
napon meg kívánják tekinteni az előadást, kérjük, jelezzék e-mailen vagy telefonon a 06/1- 372-4636-os telefonszámon.
A Színházjáró Program alábbi előadásaira lehet jegyeket átvenni:
A 2-es bérlet: Solness építőmester (Radnóti Színház)
november 25-i előadásra a jegyeket november 16án, hétfőn és november 17-én, kedden, a
2-es bérlet: Menyasszonytánc (Operett Színház) a
december 10-i előadásra a jegyeket december 1-jén,
kedden és 2-án, szerdán 9 és 14 óra között a programközpontban lehet átvenni.

A 4-es bérlet: Figaró házassága
(Vígszínház) december 3-i előadásra, valamint a 4-es bérlet: A Csárdáskirálynő
(Operett Színház) december 6-i előadásra november 23-án, hétfőn és november 24-én, kedden lehet a jegyeket átvenni
9 és 14 óra között a programközpontban.
A bérletekben szereplő előadásokat a színházak több
alkalommal tűzik műsorra. Egy-egy előadásra csak
30–70 jegyet adnak, azért, hogy legyen választási
lehetőségük a dátumok között.
Aki rendelkezik bérlettel, annak mindenképpen biztosítjuk a jegyeket az abban szereplő összes előadásra
a 2010. májusig tartó színházi évad során!

Játékos angolóra időskorúaknak
60 éven felüliek számára indul egy rövid, teljesen
kezdő szintű angol nyelvtanfolyam november 25én az Újbuda 60+ Klub- és programközpontban.
A 3-szor 50 perces nyelvórákon a jelentkezők az
alábbi témákkal ismerkedhetnek meg: köszönés,
bemutatkozás, a mindennapokban leggyakoribb
kifejezések, utcai feliratok. A tanfolyam Újbuda 60+
Kedvezménykártyával vagy a helyszínen kitöltött
kedvezménykártya igénylő adatlappal ingyenes.
Jelentkezni az Újbuda 60+ Klub- és programköz-

pontban lehet egy jelentkezési lap kitöltésével
november 11 és november 19 között reggel
9 és 14 óra között.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

E-mail: 60plusz@ujbuda.hu
Telefon: 06-1-372-4636
Személyesen: Újbuda 60+ Klub- és programközpont
(XI. Zsombolyai utca 6. fszt., a TIT épületben)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 9 és 14 óra között

MOZAIK

Lakossági fórum a Bartók Béla útról

Csendrendelet és városközpont
Az alkoholrendelet, valamint a kulturális városközpont volt annak a lakossági
fórumnak a témája, amelyet Rétvári
Bence országgyűlési és Molnár László
önkormányzati képviselők tartottak
a Bartók Béla út elején élőknek. Az
ellenzéki politikusok meghívták a Polgármesteri Hivatal néhány munkatársát, továbbá Schreffel János, Újbuda
főépítészét is.
A csendrendelettel kapcsolatos beszámoló szerint az Önkormányzat jelenleg
is vizsgálja az alkoholrendelet hatásait,
amely május 20-án lépett hatályba. A hivatal munkatársai ismertették, hogy az
első időben háromszáz esetben végzett
ellenőrzést a közterület-felügyelet, illetve a
rendőrség. 7–8 olyan üzlet volt, ahol rendszeresen nem tartották be a 22 órás zárást,
ezeket feljelentették. Csökkent az utcán, az
üzletek előtt italozó emberek száma is. A
szabálysértési osztályhoz közel 90 feljelentés érkezett, a lakosság részéről jellemzően
nem a nyitvatartási idő, hanem a csendháborítás miatt.
Egy környékbeli asszony szerint azonban a Gárdonyi-szobornál még mindig
többen szoktak ülni és inni, ami őt nagyon
zavarja. Egy Bartók 19.-ben lakó nő azt
sérelmezte, nem elég, hogy az egyetemi
kollégiumi bulik miatt tarthatatlan állapotok vannak, a vendégek az utcán végzik el
a dolgukat, az üres kirakatokban pedig a
hajléktalanok alszanak. Válaszként elhangzott, hogy ilyen esetekben lehet értesíteni az
önkormányzat városüzemeltetési osztályát
vagy a közterület-felügyeletet. Igaz, ha el is

küldik a rendzavarókat, később ugyanúgy
visszatelepednek. Egy másik lakó azért
szólalt fel, mert úgy látja: a harmincezres
bírságból legyen háromszázezres, de a
„visszaeső” kocsmáknál akár hárommilliós
büntetést is ki lehetne szabni.
Rétvári Bence a hajléktalanokkal kapcsolatban elmondta, az lenne a megoldás,
ha a szociális munkásoknak joguk lenne
bevinni őket a melegedőbe. Úgy vélte,
nem a büntetési tételeket kellene módosítani, hanem a betartatáson változtatni.
Molnár László megemlítette az Újbuda
Nyugalmáért civil szervezetet, amelyet
szintén meg lehet ilyen problémákkal
keresni.
A fórum folytatásában Schreffel János,
Újbuda főépítésze részletesen ismertette
a kulturális városközpont koncepcióját,
hangsúlyozva, hogy nem kocsmanegyed
lesz a Bartók Béla útból, hanem olyan kulturális közeg, ahol előny lesz majd lakni.
A koncepció szerint a Gellért tér és a Móricz Zsigmond körtér között a Bartók Béla
út folyosójában a kortárs képző- és zeneművészet otthona lesz a kerület. A tervek
alapján az önkormányzati üzlethelyiségek
bérleti díjából jelentős kedvezményt kapnak azok, akik zenés programokat szerveznek, képzőművészeti tárlatoknak adnak otthont vagy antikváriumot működtetnek. A megvalósítás során megújulhat
néhány Bartók Béla úti öreg ház homlokzata is. Az átalakítás egyik fő attrakciója
a körtéri Gomba épület átépítése, amely
után a megújult műemlék köré új programokat és szolgáltatásokat szerveznek.
R. M.

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola 4-8. évfolyamos tanulói a rákoskeresztúri
Újköztemető Történelmi Emlékparkjában emlékeztek meg az 1956-os forradalomról.
A mintegy 250 diák a köztemető főtérén állta körbe az ’56-os emlékművet. Elénekelték a
Himnuszt, majd más dalokkal is köszöntötték a forradalom hőseit. Ezután következett a történelmi séta: meglátogatták a 301-es parcellát, megtekintették Jovánovics Miklós hatalmas
kőtömbjeit, Maléter Pál honvédelmi miniszter sírját, az erdélyi mártírok kopjafáját.
Nagy Imre, 1956-os mártír miniszterelnök sírjánál némán, egy-egy szál gerbera elhelyezésével
tették tiszteletüket a tanulók.

Dokumentumfilm Kelenvölgyről
Kelenvölgyi emlékek címmel dokumentumfilm készült a kerületrészről.
A kerület hete alkalmából a film
bemutatóját november 13-án 18
órakor tartják a Kelenvölgyi Közösségi Házban.
Kik ismerhetnének jobban egy városrészt, mint azok az idős emberek, akik
ott élték le életük legnagyobb részét?
Az emlékezőkhöz csatlakozott egy
amatőr helytörténész, Sturdik Miklós és
egy profi tévéstáb, az Újbuda Televízió
munkatársai.
Sturdik Miklós évek óta tartó kutatómunkával minden fellelhető dokumentumot összegyűjtött, rendszerezett
szűkebb hazájáról. Minden adott volt
tehát egy hiteles alkotáshoz, amelynek

elkészítését a Kelenvölgyi Közösségi
Ház kezdeményezte, továbbá felvállalta az azzal járó szervezőmunkát
is. Újbuda Önkormányzata szintén
felkarolta az ötletet, mely a 60+ programon belül biztosította a szükséges
anyagi feltételeket.
Az alkotás címe „Kelenvölgyi emlékek” lett. A filmbemutatót a kerület
hetén, november 13-án 18 órakor tartják a Kelenvölgyi Közösségi Házban. A
rendezvényen köszöntőt mond Molnár
Gyula, Újbuda polgármestere. Az alkotás korlátozott példányban megvásárolható lesz a helyszínen. A dokumentumfilm készítői és a szereplők szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
Ponczók István

Vár a Hamzsa klub!
Beindultak az „Eséllyel az esélyért”
programban létrehozott, fiataloknak
megnyitott Hamzsa klub programjai.
A Bölcső utca 12. alatt várják a 14 és 24
év közötti fiatalokat, akik – ha kedvük
tartja – „csak úgy”, egy délutáni-esti pihenésre is betérhetnek az új klubba.
A szervezők még várják a jelentkezéseket a kortárssegítő csoportba,
ahol egymás tapasztalatainak, élethelyzeteinek megbeszélésével segítenek egymásnak a fiatalok. Lehet, hogy
komoly problémával, de az is lehet,
hogy csupán az életkorból fakadó természetes kérdésekkel találják szembe
magukat a résztvevők. Sikerrel indult

a táncos-önismereti program, amelyhez még csatlakozhatnak a mozgást,
színházat, táncot kedvelők, hétfőnként délután 5 és 7 óra között. Az Infó
klub továbbra is kedden és csütörtökön
délután 2-től 5-ig működik.
A szabadidős programok minden
pénteken és szombaton várják a fiatalokat. Az éjszakai pingpong mellett
csocsó és különböző társasjátékok is
játszhatók szombatonként délután 3 és
hajnali 1 óra között. A kondisarokban
minden pénteken délután 2 és este 6
óra között van edzés. További információk a programokról, nyitva tartásról:
06 (70) 418-3514
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’56-os megemlékezések Budafokon és Újbudán
A Fidesz és a KDNP október 23-án fáklyás
megemlékezést tartott, melynek útja a
Szent Imre-szoborhoz vezetett. Schneller
Domonkos, a Fidesz kerületi elnöke beszédében kijelentette, kezdeményezik a Széna
térhez és a Corvin közhöz hasonlóan a körtéri barikádokon harcolók előtt tisztelgő
szobor vagy emlékmű felállítását.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke BudafokNagytétényben mondott ünnepi beszédet október 23-án. A rendezvény előtt találkozott Szabolcs
Attila budafoki polgármesterrel és Gadácsi Miklós,
XI. kerületi önkormányzati képviselővel.

Dömök Viktória
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Ajna Jóga- és Mozgásstúdió

A jóga mindenkinek adhat
Papp Edina szociológus, Süle Adrienn
pszichológus. Egyikük sem gondolta,
hogy az egyetemen a választott szakmájukon kívül valami mást is zsebre
tesznek útravalóul. Gazdagabbak
lettek egy barátsággal és megtanultak
jógázni. Nem is akárhogyan! Mindennapjaikat ma már a közös jógastúdiójukban töltik.
Meglepően nagy keletje volt az ELTE-n a
hallgatóknak meghirdetett ingyenes jógaóráknak. Máris megdől egy tétel a könyv
fölé görnyedő, a fizikai síkban szinte nem
létező bölcsészről. Talán épp a test és szellem harmóniába hozásának vágya, talán a
fantasztikus oktató, de leginkább e kettő
együtt vonzotta a társaságot.
A pszichológia szakra járó Süle Adrienn igazi sportember volt már az egyetem
előtt is. Lovagolt, úszott, teniszezett, síelt.
Édesanyja próbálta a jóga iránt is felkelteni
az érdeklődését, de nem adta be a derekát.
Ma úgy látja, egész más a jóga és a vele járó
élmény, mint amit ő elképzelt. Ismerték
egymást Papp Edinával, akit szintén a kíváncsiság vitt el a jógaórákra. Akkora volt
a túljelentkezés, hogy Adrienn nem fért be
az induló csoportba. Lehet, hogy ez jót tett
neki, elszántabbá tette.
A hat évvel ezelőtt kezdődött jógás
kalandban Kővári Miklós oktatónak nagy
érdemei vannak. Megszerettette velük a
jógát, ők pedig szépen lassan a távoli ismerősökből barátok lettek. Olyannyira
elköteleződtek a jóga iránt, hogy mire befejezték tanulmányaikat, már egy közös
vállalkozás képe is kirajzolódott bennük.

Megnyerték egykori oktatójukat, miközben szorgalmas gyakorlókból oktatókká
lettek, és megnyitották az Ajna Jóga- és
Mozgásstúdiót.
– Mindennapjaink részévé vált a jóga, a rendszeres mozgás, a gyakorlás által
olyan élményeket élünk meg, amelyek kihatnak szellemi és lelki térre, vagyis az élet
minden más területére is – mondják. Hat
másik oktatóval közösen arra vállalkoztak, hogy szinte egyéni igényekhez igazítva, a különböző jógafajták megismertetésével minél többek számára hozzák közel
ezt a fajta mozgást.
– A jóga minden gyakorlata jó valamire, energiát ad, pihentet, elősegíti a feltöltődést, vagy éppen ellazít. Segít tudatosabban tekinteni a testre, megmutatja, hogy
csupán a helyes légzés mennyi pozitív hatással jár. Persze mindez automatikusan a
lélekre is hat – teszik hozzá.
A hatha jóga különböző típusait oktatják, ezen belül létezik náluk „office”
jógafoglalkozás, ami kifejezetten azokra
a testrészekre koncentrál, amelyek az ülő
munkát végzőknél problematikusak. A
fiatalító jógán nagy hangsúlyt kap az arc,
egyes testrészek vitalizálása, a segédeszközökkel végezhető hatha jóga pedig kifejezetten abban jó, hogy mindenki a saját
szintjének megfelelően tökéletesen tudja
kivitelezni a gyakorlatokat.
A stúdió sokrétű szolgáltatással várja
látogatóit; a dinamikus hatha jóga, a jóga nidra, a masszázs és a pilates mellett
a stúdió szeretne nevéhez méltón a lélek
színhelye is lenni. Különlegességként az
életmóddal kapcsolatos tanácsok mellett

pszichológiai kérdésekben is fordulhatnak
a lányokhoz az érdeklődők. Bővebben a
jógáról: www.ajnajoga.hu

Sz. A.

Kéri Kitty rendezőként debütált a Karinthy Színházban

Aktuális kérdések Moliére-től
Karrier vagy család? Megéri-e az
áldozat, és mit jelent a személyes boldogság? Hol van a nők helye a mai társadalomban? Ezeket a – napjainkban
is aktuális – kérdéseket boncolgatja
Moliére: Tudós nők című vígjátéka,
amelyet nemrégiben mutattak be a
Karinthy Színházban. A darab különlegességét az adja, hogy Kéri Kitty – aki
színészként már többször bizonyított
a Karinthy színpadán – ezzel a komédiával mutatkozott be először rendezőként.
Moliére 1672. március 11-én mutatta be
első ízben a Tudós nők című darabját,
amelynek témája azóta sem vesztett aktualitásából. Igaz, ez az első előadás nem
hozta meg a várt sikert, hiszen Moliére
társadalomról alkotott görbe tükre nevetség tárgyává tette magát a nézőt is. Az
évek folyamán azonban egyre népszerűbbé vált a mű.
De vajon miért ezt a klasszikust választotta Kéri Kitty a rendezői debütálásnak? A választ a darab adja, illetve annak
a modern korba történő átültetése. A vígjáték a 21. században indul: egy fiatal nő,
hazatérve a munkából, a laptopon elkezdi
nézni Moliére Tudós nők című komédiáját.
Ez adja a keretet a történet számára, ahol a
nézőt visszarepítik az ’20-as évek végére
és a ’30-as évek elejére. Abban a korban
járunk, amikor már véget ért a szüfrazsettek mozgalma, és már a női egyenjogúságot sem kérdőjelezik meg annyira.
Tombol a dzsesszláz, minden tudomány gyors ütemben fejlődik, egymást
érik a jobbnál jobb találmányok. Ennek
a lendületét szakítja meg az 1929-es nagy
gazdasági válság. Ebben a korban keresik

a szereplők a helyüket, ki-ki a maga módján. Ez az útkeresés, amely a mai társadalmakat is jellemzi, vetheti fel a legtöbb kérdést a családról, karrierről, kapcsolatokról
és a nők újabb szerepeiről.
Karrier vagy család? A szereplők sajátos önmegvalósítási vágya, a tudományok
megszállott hajszolása és természetesen

Krisztián, Szirtes Balázs, Vertig Tímea és
Sallai Nóra. A Tudós nők című darabon
túl, több új bemutató is lesz idén.
A következő a Büszkeség és balítélet című regény adaptációja lesz, melyet maga az
igazgató, Karinthy Márton rendez, decembertől pedig a Bermuda háromszög botrány
című előadást láthatja a közönség Bodrogi

egy jóakaró, önjelölt „tudós” segítsége teremt humoros helyzeteket a színpadon.
Olyan kiváló művészek vállaltak szerepet Kéri Kitty első rendezésében, mint
Egri Kati, Egri Márta, Schlanger András,
Oberfrank Pál, Sághy Tamás, Botos Éva,
Gáspár Kata, Ruttkay Laura, Kovács

Gyula rendezésében. Az újdonságok sora
ezzel még nem zárult le, hiszen a színház
életében most először vezettek be bérleteket,
amelyeket a család tagjairól neveztek el, így
„Frici”, „Cini”, „Mici”, valamint „Marci”
néven juthat hozzá a nagyérdemű.
G.
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A kerület napján nyílik az Allee

folytatás az első oldalról
A divatmárkák közül többek közt a Magyarországon először az Allee-ban nyitó
Van Graafot, a Zarat, a H&M-et, C&A-t
találjuk meg a házban. Az elektronikai
cikkek az Electro Worldben, Sony, Panasonic és Apple márkaboltokban lesznek
elérhetők. Éttermek és kávézók lesznek
a házon belül és a Kőrössy József utcá-

Két hétvége
az Allee-ban:
Akciók, vetélkedők, gyerekprogramok, koncertek november 11-én, 13-án, 14-én
és 15-én, és 21-én, 22-én!

Fellépők:
NOVEMBER 11-ÉN:
TÓTH GABI, a DESPERADO, a FOUR
FATHERS és a FOOL MOON.
NOVEMBER 13. ÉS 15. KÖZÖTT:
KERESZTES ILDIKÓ, GÁSPÁR LACI,
ANIMAL CANNIBALS, AUTH CSILLA,
SZEKERES ADRIENN, FIESTA, LATIN
COMBO, BON-BON, CARAMEL,
NO THANX.
nyitó házigazdája Alföldi Zoltán televíziós
műsorvezető lesz. Ráadásul az ünnepélyes
megnyitó nem ér véget november 11-én, hiszen a következő két hétvégén folytatódnak
a nyitási programok. November 13-án, 14én és 15-én, illetve 21-én és 22-én is ismert
zenészek adnak koncerteket az Allee-ban,
és a családi programok is folytatódnak.
– Az Allee megnyitása a környéken
élők számára hiánypótló, hiszen visszaadja a Budai Skála jelentette bevásárlási
lehetőséget, ám méretéből, színvonalából
adódóan jóval többet tud nyújtani – tette
hozzá Baross Pál. – Ezért vonzáskörzetét
nemcsak a XI. kerület jelenti, hanem a teljes főváros. Reményeink szerint az Allee
méltó konkurenciája lesz a többi nagy
budapesti bevásárlóközpontnak. Az Allee
megközelíthetősége a Móricz Zsigmond
körtér tömegközlekedési lehetőségeivel, a
4-6-os villamossal, illetve az Október 23.
utcán keresztül kiváló.

Az Allee gondos mérnöki munka eredménye

„A válságban csak a
becsületesek maradnak talpon”
A héten megnyitó Újbuda Városközpont és a benne
helyet kapó Allee bevásárlóközpont már az elkészülte előtt meglepő eredményeket produkált a hazai
építőiparban. Az egykori Skála helyén rekordsebességgel felépített komplexum napra pontosan tartott minden határidőt. Emellett az építkezéshez közel álló lakóépületek épségére is példás figyelemmel
ügyeltek. Mindez a beruházó, ING által megbízott
ATROX nevű cég mérnöki
gárdájának is köszönhető. A
vállalkozás ügyvezetőjével,
László Péterrel arról beszélgettünk, hogyan lehet a válság időszakában fennmaradni és színvonalasan teljesíteni.

Egy építkezés folyamatának melyik részét képes az ATROX elvégezni?

Nyugodt szívvel mondhatom,
hogy szinte mindegyiket. Az
ATROX a mai formájában
négy éve működő mérnöki
társaság, amely nagy kivitelező
cégekből származó kollégákból állt össze. Ennek is köszönhető, hogy az építési beruházások komplex menedzsmentjét
vállaljuk az ötlettől a megva- László Péter
lósításig. Ebbe beletartozhat a
tervezés, a telekvásárlás, az engedélyeztetések, a műszaki vezetés és ellenőrzés, a projektmenedzsment,
de akár a kivitelezési munkák is. Egyszóval az építési
megvalósításban aktív mérnöki részt vevők vagyunk.

Az Allee-projektnek számos szereplője van. Önök a munka
melyik fázisába kapcsolódtak be?

A városközpont építésébe már a legelején, az engedélyeztetéseknél bekapcsolódtunk, hiszen mi végeztük a
környező épületek teljes állapotfelmérését is. Ilyenkor
három fázisban jegyzőkönyvet készítünk a házak és
lakások eredeti állapotáról és a munkálatok alatt bekövetkezett esetleges változásokról. Felmértük az épületek geodéziai adatait, a süllyedését, de még a lakások
falainak esetleges repedéseit is sorra számba vettük.
Így megelőzhetők a vélt károk miatt elindított indokolatlan pereskedések, a valós károk pedig egyszerűbben
megtérülhetnek. A beruházás egyik nagy tanulsága
az volt, hogy igenis lehet ilyen közeli épületek esetében
is minimálisra csökkenteni az okozott problémákat.

Ez a mindennapos odafigyelésnek köszönhető. Az
igényes beruházó ugyanis, mint az ING, nemcsak a
jogszabályok által megkövetelt 8–10 naponta szereti
látni a műszaki ellenőröket, hanem akár minden nap.
Ezzel a módszerrel a beruházó a projekt végére rengeteg időt és kockázatot takarított meg, ez az oka a pontos határidőknek is. Mindemellett műszaki ellenőrei
és projektmenedzserei voltunk
a komplexum mélyépítésének,
teljes szerkezetépítésének, valamint a környezet: a parkok,
járdák, alagutak építésének is.

Az ingatlanpiaci válság rányomta
bélyegét az építőiparra is. Ebben
a helyzetben hogyan lehet talpon
maradni?

Az építőipar helyzete már jó ideje nehéz, a körbetartozások miatt
általában a munkások húzzák a
rövidebbet. A vásárlói kedv csökkenése és a túlkínálat hatása hozzánk is begyűrűzik, ami a megrendelések hiányában jelentkezik.
Ezen elsősorban azzal próbálunk
javítani, hogy igyekszünk többet
nyújtani, és a munkánkat a lehető legjobban végezni. A kulcsszó
a gondoskodás. A precíz munka,
az odafigyelés, a megbízhatóság nagyra becsült és egyre
ritkább érték az építőiparban. Másrészt az ATROX fiatal
csapata 90 százalékban a kivitelezésben is kipróbált szakemberekből áll, akik korábban építésvezetőként, vagy főmérnökként dolgoztak, így a gyakorlati oldalról is átlátják
a terveket. Sokan a munka végén szeretik megmondani,
miért döglött meg a ló, ahelyett, hogy az elején állnának
elő megvalósítható ötletekkel. Harmadrészt nagy előny, ha
egy cég komplex megvalósításra képes, az elvégzett munkára pedig – ahogyan mi is – többéves garanciát is vállal.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy volt olyan megbízónk, aki a projekt végén azt mondta, a kapott gondoskodásért a végszámlán felül extrajutalmat ad a cégnek. Ez
a fajta elismerés valóban ritka a szakmában. A válság ma
már ott tart, hogy csak az tarthatja a tétet, aki anyagi és
szellemi tőkét is tartalékol. Az esetleges etikátlan versenyzők, akik alacsony árral és alacsony minőséggel dolgoznak, ugyanakkor előnyhöz juthatnak, de csak rövid távon.
Akár válság van, akár nincs, a simlisek és rosszul gazdálkodók előbb utóbb szelektálódnak.
(x)

NOVEMBER 21-ÉN ÉS 22-ÉN:
UNIQUE, a DOLLY ROLL, BALÁZS
FECÓ, a GROOVEHOUSE, ROY ÉS
ÁDÁM, a CRYSTAL, MARÓT VIKI
ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR.
Az építkezéssel párhuzamosan átszervezték a közösségi közlekedési
megállókat. Az Október 23. utca felőli
oldalon jelölték ki az autóbuszmegállókat és végállomásokat, és nagyobbra cserélték a megállókban az
esővédő építményeket.

fotók: Dömök Viktória

A Bartók mozi bezárása óta először lesz
komoly filmszínház a kerületben.

ban is. Az Allee-ban egy fitneszközpont
is helyet kap 1500 négyzetméteren. A
nagybevásárláshoz egy hatezer négyzetméteres Interspar élelmiszer áruház
áll rendelkezésre.
– Hagyományos skandináv miliővel, de vadonatúj arculattal nyitunk az
Allee-ban, és ezúttal a két dán ruhamárkát külön üzletben kínáljuk – mondja
Szántó Éva, a Jackpot és Cottonfield márkák forgalmazójának képviselője. – Sok
szempontból is ígéretes számunkra az új
bevásárlóközpont. Egyrészt ezt a helyet ismerik és szeretik az itt élők és a fővárosiak,
a Skála évtizedeken át itt működött. A
másik fontos érv az Allee mellett, hogy az
épület kellemes, a belső terek színei és fényei barátságos hangulatot teremtenek. Jó
érzés ide belépni, ezt többen is mondták,
akik külső szemlélőként érkeztek. Érthető
tehát, hogy nagyon készülünk a nyitásra,
saját akciókkal, amelyek csak az Allee vásárlóinak szólnak, és persze részt veszünk
a ház programjaiban is, a divatbemutatókon és az egyéb akciókban.
Az üzletek hétfőtől szombatig reggel 9
órától este 21 óráig tartanak nyitva. Vasárnap pedig 9 órától este 7-ig. A kaszinó és a
fitneszközpont nonstop, 0-tól 24 óráig tart
nyitva, és a mozi 10-től éjjel 1-ig működik.
Az Allee mélygarázsában 1200 parkolóhely áll a házba látogatók rendelkezésére. A mélygarázsba a Bercsényi utcai
alagútból, illetve a Fehérvári útról – szintén alagúton keresztül – lehet behajtani.
Ez a megoldás a környező utcák terhelését
hivatott csökkenteni, a környéken lakók
nyugalmát szolgálva. A mélygarázsban
autómosó is működik. A parkolási díj az
első óra után a második órában ingyenes,
a parkolás óradíja 200 forint lesz.
A hivatalos megnyitó a tizenegyes
szám jegyében 11. hó 11-én 11 óra 11 perckor lesz, természetesen a XI. kerületben, a
kerület napján. A megnyitón minden korosztály találhat szórakozási lehetőséget. A
zenés programokat neves fellépők biztosítják, lesznek játékos gyerekprogramok,
divatbemutató, illetve sok akció. A meg-

Mivel több jármű végállomása nyert
elhelyezést, az irányító személyzet és
a járművek vezetői számára egy végleges, kulturált helyiséget biztosított
a kerületi Önkormányzat. A BKV Zrt.
sokat kifogásolt, városképet rontó,
eddigi tartózkodó konténerét pedig
lebontották.
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Új Libri Könyváruház!
Nyitás: november 11.
Libri Allee
Könyváruház
Budapest, XI. ker., Allee Bevásárlóközpont
Október huszonharmadika u. 8-10.
(a Budai Skála helyén)

Dedikálások,
könyvbemutatók:
November 11. 18:00 - Czeizel Endre
November 12. 18:00 - Mesterkurzus
November 13. 18:00 - Fej�s Éva
November 14. 18:00 - Réz András
November 15. 16:00 - Monaldi and Sorti
November 17. 18:00 - Szendi Gábor
November 18. 18:00 - Funzine Club - Joanne Harris
November 19. 18:00 - Kánya Kata
November 20. 17:00 - Váncsa István
November 21. 15:30 - MotoGP könyv dedikálása
November 22. 11:00 - D. Tóth Kriszta
November 23. 16:00 - A.J. Christian
November 24. 17:30 - Görgey Gábor
Részletes program a www.libri.hu/esemenyek oldalon.

A kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
A kedvezmény csak a C&A Allee üzletben 2009.11.11-én érvényes.
A kedvezmény az ajándékkártya vásárlásra nem vonatkozik.

További beváltási feltételek az üzletekben

11/2/2009 1:23:40 PM

140x209.indd 2

Üzletek:

ALLEE Bevásárlóközpont

Budapest 1117 Október 23-a u. 8-10., I. emelet

Aréna Plaza

Budapest, Kerepesi út 7., I. emelet

ALLEE HÍRADÓ
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Bevásárlóközpont

BUDAPEST XI., OKTÓBER 23. ÚT 8–10.
A SPAR BEMUTATJA:
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Nyitás:

Gyapjú hatású
3 részes ágynemû-garnitúra
paplan: 135 × 200 cm;
félpárna : 88 ×88 cm ;
kispárna: 38 ×48 cm;
színoldal: 100% poliészter;
hátoldal: 70% poliészter,
30% pamut;
töltet: 100% poliészter
1 garnitúra

Wiesbauer Bécsi
hosszú virsli

kiszolgálópultban
1 kg

–50%
3.040,- Ft helyett

4.990,Aquamatic elöltöltôs mosógép
100F
extra kisméretû mosógép; energiaosztály: „A”;
mosási hatásfok: „A”; fordulatszám:1000 fordulat/ perc;
energiafogyasztás: 0,66 kW/h; programok száma: 18;
32 perces gyorsprogram; 44 perces gyorsprogram;
mosási kapacitás: 3,5 kg; 1 db

tejföl

20%-os zsírtartalom
175 g

cm
46

70 cm

Hitelajánlat!
51 cm

Saját erô: 0,35 hónap x 2.742,THM*: 40,53%

59.990,Most csökkentettük
a KAMATOT!
1
THM: 32,77%,
2
THM: 42,97%

buda_alle_bpujsag_091103.indd 1

Akciónk 2009.11.11-t�l 2009.11.18-ig érvényes, Csökkentett Kamat (CSK) konstrukcióban. 39 900 és 500 000 Ft
hitelösszeg között 10-35 hónapos futamid�re a kamat 29,99%. A THM 40,53% 500 000 Ft hitelösszegnél 35 hónapra.
A kamat most csak 24%, 79 900 és 500 000 Ft hitelösszeg között és 36–48 hónapos futamid�re. 1Akciós THM 32,77%
500 000 Ft hitelösszegnél 36 hónapra. Az éves kezelési díj 3,00%. *Átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos
fizetési mód választása esetén. 39 900 és 500 000 Ft hitelösszeg között 10–35 hónapos futamid�re a kamat 29,99%.
2
A THM 42,97% 500 000 Ft hitelösszegnél 35 hónapra. A kamat most csak 24%, 79 900 és 500 000 Ft hitelösszeg között
és 36–48 hónapos futamid�re. Akciós THM 35,16% 500 000 Ft hitelösszegnél 36 hónapra. Az éves kezelési díj 4,20%.
Postai csekkes fizetési mód választása esetén. A hitelbírálat jogát a Budapest Bank Nyrt. minden esetben fenntartja. Ez
a hirdetés nem min�sül ajánlattételnek. A részletes feltételekr�l, költségekr�l és a pontos THM-r�l érdekl�djön a helyszínen, vagy a Budapest Hitelvonal 06-1-455-55-55-ös telefonszámán! A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A feltüntetett törleszt�részlet és THM átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása esetén érvényes.

497,14 Ft/1 kg

Akciós ajánlatunk 2009. november 11. szerdától november 18. szerdáig érvényes
az allee Bevásárlóközpontban található INTERSPAR áruházban.
Engedményes kínálatunk a készlet erejéig érvényes,
áraink forintban értendôk és az áfát tartalmazzák.

11/4/09 4:29:51 PM
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ALLEE HÍRADÓ
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Tükörreex

18-55 mm
objektív

ALPHA 230L

digitális tükörreexes fényképezõgép

10,2 MegaPixel felbontás, CCD érzékelõ, BIONZ képfeldolgozó processzor, érzékelõeltolásos képstabilizálás,
9 pontos Autofókusz rendszer, AutoFókusz segédfény, 2,7" LCD kijelzõ, Memory Stick Pro duo, SD/SDHC kártyahely,
NP-FH50 Li-Ion akkumulátor, Magyar nyelvû menü, USB, HDMI csatlakozók. 18-55mm f/3.5-.56 objektívvel.

Ajánlatunk 2009. november 11. és 18. között, a készlet erejéig érvényes!

LED

LCD

TV

HIFI

COMPUTER

FOTO

HÛTÕ

MOSÓGÉP

DVD

TELEKOM

10
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SZABADIDŐ

12
KOS

március 21.–április 20.

Nagyon sok munka vár önre ezekben a
borongós, téli napokban, mivel azonban
uralkodó bolygója, a Mars kedvező fényszöget vetít a Kos jegyéhez, ezt bírni fogja. Sőt!
Sokkal inkább erőt próbáló kihívásnak éli
meg, mintsem nyűgnek. Azok a kollégák,
akik korábban barátságtalanul álltak önhöz,
most csodálattal szemlélik munkabírását.

BIKA

április 21.–május 20.

Kedves Bika-szülött, talán saját magának
sem vallja be, de mostanában kicsit bizalmatlanabb az emberekkel, talán még azokkal is, akik erre semmi okot nem adtak. Ez
azért történik, mert a jegyével szemközt
átvonuló égitestek némi önértékelési zavart okoznak. Próbáljon meg először a saját erejében bízni, és derűsebben fogja látni
mind a világot, mind embertársait.

bolygó „vitája” szerelmi perpatvarokat, illetve bonyodalmakat okozhat a kapcsolataiban.
Ne akarja a párját megváltoztatni, inkább
próbálja meg őt a hibáival együtt elfogadni.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Annak ellenére, hogy a pénzügyekért
„felelős” Vénusz kedvező fényszöget vetít
a jegyéhez, azt tanácsolom, őrizze meg a
szokásos óvatosságát az anyagiak terén!
Ez még akkor is hasznos tanács lesz, ha
úgy érzi, kicsivel több a bevétele, és ideje a
kockázatvállalásnak. Ha mégis merészebb
szeretne lenni a szokottnál, vegyen tekintetbe esetleges nem várt körülményeket is.

június 22.–július 21.

A korábbi, visszavonultabb időszakot követően ismét úgy érzi, hogy szívesen megy
emberek közé, még akkor is, ha adott
program nem igazán azt nyújtja, amit vár.
Ha vendégeket hív, több öröme lesz a készülődésben, mint magában a társasági
eseményben. Ez arra fogja késztetni, hogy
inkább olyan ismerősöket keressen, akikkel van közös témája.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Kisebb magánéleti zűrök várhatók ebben a
két hétben, melyek abból fakadnak, hogy a
jegyén átvonuló Mars még mindig negatív
fényszöget zár be a Vénusszal. A két szerelmi

NYILAS

november 23.–december 22.

Az előző, eseménydúsabb napok után
szokatlan módón most inkább békére és
nyugalomra vágyik. Bármilyen furcsa is
ez egy Nyilastól, lesznek napok, amelyeket
szívesebben tölt egyedül. Ilyenkor remek
ötletei támadnak a jövővel kapcsolatban!
Hallgasson a belső megérzéseire, de ne legyen türelmetlen a megvalósítást illetően.
december 23.–január 20.

május 21.–június 21.

RÁK

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

BAK

IKREK

Az előző vidám és energikus két hét után
mintha kissé megcsappanna a lendülete.
Ha anyagi ügyei nem igazán alakulnak
úgy, ahogyan várta, ne keseredjen el, mert
pusztán átmeneti megtorpanásról lesz szó.
Amit azonban november közepén feltétlenül meg kell fékeznie önmagában, az a
türelmetlensége.

sok a munkája, ám ezúttal remekül egyezteti a hivatást a magánélettel. Ráadásul
olyan elbűvölő lesz az ellenkező nemmel,
hogy lehetetlen lesz önre haragudni. A jegyén áthaladó Vénusz nemcsak Ámor kegyeit villantja meg, de alkalmat ad, hogy
élvezze az életet, és a legszürkébb hétköznapban is örömöt leljen.
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HOROSZKÓP
november 11.–25.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Kissé zavaros időszak várható, amit elég
nehezen visel majd, önnek ugyanis nagyon fontos, hogy élete harmóniában
teljen. Sajnos ez nem mindig sikerül. A
lényeg, hogy kezelje humorral azokat a
dolgokat, amelyeken nem tud változtatni.
Ha egy kolléga nem olyan, mint szokott,
nem biztos, hogy haragszik, talán csak
saját magával nincs kibékülve. Legendás
toleranciája sokat segíthet.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Társa kissé neheztel, amiért az elmúlt időben nem törődött vele eleget. Igaz, most is

Sok apró tennivalóval köszönt be ez a két
hét, ami kissé össze is zavarja, ugyanis
nem erre számított. Sebaj, hisz arról ismert, hogy a legnagyobb kihívással is képes megküzdeni. Ha rangsorolja teendőit,
jól ossza be idejét és energiáit, az a kellemes csalódás is érheti, hogy sokkal több
ideje marad örömteli dolgokra. Különösen
a hétvégék lesznek kellemesek.

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

November első felében kisebb anyagi fellendülést mutattak a bolygók, ami ezekben
a hetekben fokozódik. Ez még a szokottnál is bátrabbá, kockázatvállalóbbá teheti.
November közepén betoppanhat egy szokatlannak tűnő befektetési lehetőség, amit
azonban kár lenne kihagyni.

HALAK

február 20.–március 20.

Ha az elmúlt hetekben elmaradt pár fontos
munkával, akkor elérkezett a legjobb időszak ahhoz, hogy ezt bepótolja. Most örömmel, energikusan és lelkesen fog dolgozni,
és sokkal hamarabb végez a feladatokkal,
mint korábban. Arra azonban ügyeljen,
hogy munkatársai teendőit ne ön végezze
el, mert abból csak félreértés származna.
Horváth Andrea

Nyílt nap a XI. Kerületi
Logopédiai Intézetben
2009. december 1.
Tematikus programok, fejlesztő könyvek és játékok bemutatója
9 ÉS 11 KÖZÖTT: rekedtség, megkésett
beszédfejlődés, pöszeség, dadogás,
mozgásterápiák
13 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT: beszédészlelés és
beszédértés fejlesztése, kézügyességfejlesztés, olvasás- és írászavarok, részképesség-fejlesztés, avagy „óvodából
iskolába”, nyelvlökéses nyelés.

Ezen a napon történt – november 11.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1791-

ben Katona József író, drámaíró. Ezt a
művét 1811-ben adta ki (A, A). 14. Fejsze.
15. Meteor része. 16. Zár betűi keverve. 17.
Költőien cigarettázik. 18. Lukács Sándor. 20.
Becézett Etel. 21. Kb!!! 22. Válogatott labdarúgó (András). 25. A görög ábécé első betűje. 27. Kocsi belseje! 28. Thaly Kálmán. 30.
Földfelszín. 32. Német kisváros Koblenztől
Ny-ra (ARBACH). 34. Dán csillagász (Ole
Christensen). 36. Román pénzek. 38. Levitézlett francia terrorszervezet. 39. Miskolc
hegye. 40. 1807-ben ezen a napon született
id. Lendvay Márton énekes-színész, rendező. Victor Hugo 1830-as drámájában címszerepet alakított. 42. Radon vegyjele. 43.
Legendás zenekar Baksa-Soós János vezetésével. 44. Ezen a napon született 1958-ban
Kulka János színész. 2002-ben szerepelt
ebben a – kritika által lehúzott – videofilmben. 45. Londoni játék! 46. A múlt idő jele.
47. Pattogatott kukorica, idegen kifejezéssel.
48. Egy kevés. 49. Szárít páratlan betűi. 50.
Női becenév. 51. Ritka férfinév. 52. Kilátásba helyezne. 55. Roham. 57. Boka egynemű
betűi. 58. Kettős betű. 59. Mértani fogalom.
61. Algériai folyócska (OKRIS). 63. Előkelő.
65. Ruhadarab. 67. Római 51. 68. Nesz. 70.
Városi részlet! 71. Várpalotával egyesült. 73.
Női név. 75. 1974-ben ezen a napon született Leonardo DiCaprio amerikai színész.
2008-ban játszott ebben a filmben (A, G).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született
1891-ben Gádor István kerámiaművész.
Az 1950-es években készítette ezt a 40 cm
magas szobrát (Z, F). 2. Fazon eleje! 3. Vél,
népiesen. 4. Cégforma, röv. 5. Lyukas kerék-

1114 Budapest, Kanizsai u. 17–25.
Telefon: 209-23-96
e-mail: info@logopedia.ujbuda.hu

1., 40., 44., 75., függ. 1., 13., 31., 35., 42. és 54.
A 20. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Fekete gyémántok,
Jómadár, Rokonok, Anette, Divatdiktátorok, Fűre lépni szabad, Édes pillanatok, Űrtábor, Nóra, Oszkár”. A 20. SZÁM NYERTESE:
Paplanos Imréné 1112 Budapest Kérő u.
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
Nagy András
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Olvasói receptek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tárkonyos leves rozscipóban

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERES
A MEGHIRDETŐ SZERV: Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. A
MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BEOSZTÁS:
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság pénzügyi
ügyintéző határozatlan időre hat hónapos próbaidővel. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK: magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, képesítési
előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz. mellékletének 16.
pontja szerinti II. besorolási osztályban meghatározott végzettség,
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy
pénzügyi-számviteli szakképesítés; felsőfokú szakképzettségként
államháztartás szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség.
FELADATAI: az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények
költségvetés tervezésének előkészítése, egyeztetési feladatok ellátása; intézményi adatszolgáltatások bekérése, költségvetés féléves,
háromnegyedéves, éves beszámolók felülvizsgálata; intézmények
előirányzat-, pénzmaradványfelülvizsgálatával kapcsolatos feladatok; részvétel a költségvetési rendelet évközi módosításában;
szakmai kapcsolattartás intézményekkel. ELŐNYÖK AZ ELBÍRÁLÁSNÁL: legalább 3 éves közigazgatásban (önkormányzatnál,
illetve költségvetési szervnél) gazdálkodási, illetve ellenőrzési munkaterületen szerzett gyakorlat; költségvetési belső ellenőri szakképesítés; adótanácsadói vagy adószakértői szakképesítés; kiemelt
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel); jó kommunikációs és
problémamegoldó képesség. ILLETMÉNY ÉS EGYÉB JUTTATÁS: a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint. A JELENTKEZÉSEKET írásban, szakmai önéletrajzzal
(munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével); az iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy
igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre
címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig
feltüntetve a “Pénzügyi ügyintéző” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2009. november 20.
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. november 26.
ÁLLÁS BETÖLTÉSNEK VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2009. november 30.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
ÉRDEKLŐDNI LEHET: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoport (Pribanics
András 3811-344) telefonon.

pártömlő javításához használt gumilapocska. 6. Nitrogén és szén vegyjele. 7. Részben
megsegít! 8. A legkisebb görög betű. 9. Nyelvcsap. 10. Kettőzve: vizek városa. 11. ZÁÁ.
12. Vitorlatartó. 13. Kulka János szerepelt
ebben az 1985-ös TV-s minisorozatban is
(E, P). 19. Népies alkohol. 21. Egy hajdúsági
kisváros lakója. 23. Nógrád megyei község.
24. Csapda. 26. Harcmező. 29. Legátus.
31. 1935-ben ezen a napon született Bibi
Andersson svéd színésznő. Ez egyik 1966os filmje. 33. Csekély értékű római pénz. 35.
Kulka János egy másik 2002-es játékfilmje. 37. Nagy finn állóvíz. 40. Magyar, osztrák és portugál gépkocsijelzés. 41. Az elején
ajnároz! 42. Id. Lendvay Márton egyik
főszerepe Shakespeare szerelmi drámájában. 44. Zabriskie … (szikla a Death Valley
Nemzeti Parkban). 45. Évszak. 47. Nyirkos.
48. Számára. 49. Vas megyei település. 51.
Észak-amerikai rénszarvas. 53. Görög húsétel. 54. Bibi Andersson 2002-es filmje. 56.
Néma átkelő! 60. Detronizáló országgyűlés
színhelye. 62. Arcrész. 64. Zenei félhang. 66.
Égetés egynemű betűi. 69. Középen matat!
71. Intézőbizottság, röv. 72. Magánhangzó
pár. 74. Klasszikus és. BEKÜLDENDŐ: vízsz.

30 dkg sertéscomb vagy
csülök, 1 fej hagyma, 1 tojássárgája, csipet
tárkony, só, ecet, kevés tejföl, egy kanál
liszt, adagonként 1 db 40 dkg-os rozscipó.
ELKÉSZÍTÉS: A 30 dkg sertéscombot vagy
csülköt megfőzzük egy fej apróra vágott
hagymával, 1,5 l vízben. Csipetnyi tárkonyt szórunk
bele. Amikor a hús
megpuhul, egy kanál liszttel, kevés
vízzel behabarjuk. Sóval, kicsi
ecettel fűszerezzük. Tálalás előtt
a tojássárgáját
tejföllel elkeverjük,
és a levest rászűrjük.
A sz eHOZZÁVALÓK:

SAKKSAROK

Klipacsev, V
Matt két lépésben.
Aktuális feladványunk nem nehéz: világosnak a második lépésben mattot kell
adnia, és ehhez a kínálkozó kulcslépések közül meg kell találnia a legjobbat.
A megfejtéseket november 16-áig várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban
(1118 Budapest, Törökugrató utca
9.), illetve az info@gkh.ujbuda.hu emailcímen! A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorsolunk
ki, amelyet a Gazdagréti Közösségi
Házban lehet átvenni. A nyertes nevét a
következő számban közöljük.

mélyenként 1 db tojást bele is lehet főzni, és tálaláskor az apróra vágott hússal
kínálni. A cipók kalapját levágjuk, belsejét
kikaparjuk, sütőben ropogósra pirítjuk.
Ebbe tálaljuk a levest. Ízlés szerint citromot kínálunk mellé.
Újváry Andorné

ÚJBUDA

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA:

1.nxc7 nxc7 2.ra8+!! kb7 [ 2...kxa8
3.kxc7 ka7 4.kc6+– ; 2...nxa8 3kc8
nc7 4.kxc7+– ] 3.ra7+! és világos nyerő
gyalogvégjátékba jutott 6. sori királyával. 1-0

A szerencsés nyertes Fehér Elemér, akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz
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ÚJBUDAI KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ
4. forduló – Képzeletbeli kerületi séta
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.
A vetélkedő szabályai
1. A vetélkedőn Újbuda Önkormányzatának
dolgozóin és közvetlen családtagjain kívül valamennyi kerületi lakos indulhat. A pályázónak
állandó vagy ideiglenes XI. kerületi lakcímmel
kell rendelkeznie.
2. A vetélkedő minden tesztkérdésére adott
helyes válasz 1 pontot, számítási feladatainak
helyes eredménye 2 pontot, IV. fordulójának
szöveges kiegészítései 1 pontot érnek.

3. A megoldásokat a feladatok legvégén megadott „Megoldási lap”-on kell a forduló elején
ismertetett határidőre beküldeni. (Elektronikus
úton történő beküldés esetén a megoldási laphoz hasonló formát kérünk). A megoldási lapon
minden kérdésre, illetve feladatra csak egy választ fogadunk el. Áthúzni, javítani nem lehet.
A megoldási lapon NYOMTATOTT nagybetűvel
kérjük minden esetben feltüntetni a pályázó
nevét, lakcímét és telefonszámát. Ennek hiányában a megoldási lapot nem értékeljük.

és III. helyezést – a jegyző jelenlétében – sorshúzással döntjük el.

4. A végeredményt a 4 forduló pontjainak öszszege adja. Pontegyezés esetén a helyezések
eldöntésénél az alábbi szempontokat vesszük
figyelembe:
a.) Először a II. és III. forduló számítási feladataiban elért eredmény dönt.
b.) Másodszor a IV. fordulóban elért eredményt
vesszük figyelembe.
c.) Ha ezután is pontegyezés van, akkor az I., II.

IV. (utolsó) forduló
Alábbiakban ismertetjük a környezetvédelmi
vetélkedő IV. fordulóját. Ebben a fordulóban
egy kerületi sétára hívunk mindenkit. A séta
során a kerület legnevezetesebb helyszíneit,
természetvédelmi területeit érintjük. A feladat
az összefüggő szövegből kimaradt nevek vagy
évszámok pótlása. Minden helyes válasz 1 pontot ér, így összesen 30 pont érhető el.

Kerületi sétánkat a Lágymányosi-öbölnél
kezdjük. A nagy fejlesztés alatt álló terület
jelenleg is már a kerület egyik sport- és
szabadidőközpontja. A szépen parkosított….1.….-on sétálhatunk az öböl
végéig, ahol a nemsokára megépülő
gyalogoshídon mehetünk majd át az
öböl másik oldalára. Egyelőre azonban csak a gáton tudunk visszamenni. Utunkat a Lágymányosi híd alatt
folytatva az Infoparkot érjük el. Az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem és
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületei előtt elhaladva
jutunk a Petőfi hídhoz, majd a Műegyetem rakparton a Szent Gellért térre. A
tér nevezetessége a …2.…, mely a
…3.… tövében fakadó gyógyhatású
forrásokat (Árpád-, Mátyás-, Rákóczi-, Attila- Juventus-forrás) hasznosítja mozgásszervi betegségek gyógyítására.
Budapest a hegy körül épült három fürdőnek (a fent
említetten kívül még a Rác- és Rudas-fürdő) köszönheti, hogy 1937-ben megkapta a …4.... rangot.
A fürdőnél felfelé indulva először a …5.…-hoz jutunk,
melyben a pálosok az 1930-as években kápolnát alakítottak ki. Továbbhaladva a világörökséghez tartozó
hegy tetejét érjük el, ahonnan pompás kilátás nyílik
a Pestet és Budát elválasztó Dunára, a rajta átívelő
Erzsébet és Szabadság hídra, a Várhegyre, valamint a
pesti Dunakorzó szállodáira és régi épületeire. A hegy
tetejére katonai céllal épülő „magyar Bastille”, a …6.…
1854-re készült el. Az erőd város felé forduló ágyúi mindig is
szürke árnyként nehezedtek a városra. Az elrettentés és a szabadság kettőségét mutatja, hogy a II. világháború után, …7.…-ben
a Citadella mellett állították fel a főváros jelképévé váló, a béke pálmaágát
magasra emelő hatalmas nőalak szobrát, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotását.
A Citadella alatt terül el a …8.… kezelésében lévő 40 hektáros …9.…, melyet
…10.…-ben nyilvánítottak védetté. A nagyközönség által szabadon látogatható zöld terület szervesen hozzájárul a hegy turisztikai értékéhez. A nyílt és zárt
…11.… kisebb állományait megőrző terület több védett növénynek ad otthont
(például ezüstaszott, csikófark, budai imola, nyúlfarkfű), és Magyarországon kizárólag itt található a …12.…

5. A vetélkedő díjai:
I. HELYEZETT

50 000 Ft-os könyvutalványt
II. HELYEZETT

30 000 Ft-os könyvutalványt
III. HELYEZETT

20 000 Ft-os könyvutalványt kap.

A válaszokat a szöveg végén megadott
„Megoldási lap”-on kell legkésőbb november 20-áig beküldeni postai úton (legkésőbb november 20-i postabélyegzővel),
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.
A megfejtésen nyomtatott nagybetűvel kérjük megadni a megfejtő nevét,
lakcímét és telefonszámát.
Mivel technikai okokból a vetélkedő IV. fordulója
ebben a lapszámban jelenik meg, a beadási határidő november 20-ára módosul.

A hegyről a Gellért térre jövünk vissza, és innen a Bartók Béla
úton haladunk tovább. A Bartók Béla út a kerület központi
útja. Ezt szeretné az Önkormányzat – a forgalom részbeni
korlátozásával – kulturális sugárúttá alakítani.
Utunk a valaha híres irodalmi kávéházak épületeit
(Gebauer és Hadik Kávéház) és a Gárdonyi-, majd a
Szent Imre-szobrot érintve jut a Villányi útra. A Villányi úton először a …13.…-hoz és a körülötte kialakított parkhoz jutunk. A tavat a mai Kosztolányi
Dezső téren álló téglagyár agyaggödörbe hirtelen
betörő talajvíz hozta létre …14.…-ben. Mai gondozott, parkosított kinézetét azonban csak az 1960-as
évekre kapta meg.
Továbbhaladva a …15.…-t érjük el, mely minden nap
szabadon látogatható 8–18 óra között. Az …16.…-én
megkezdett növénytelepítés és az azóta töretlenül
folyó fenntartó munka eredménye, hogy jelenleg több mint 1600 fás szárú dísznövényfaj,
több 100 lágyszárú virágfajta és mintegy 250-féle
évelő dísznövény van az 1975 óta helyi védettség alatt álló
területen. Itt van az ország legöregebb perzsafája és libanoni tölgyfája is.
A Villányi úton a BAH csomópontig megyünk, ahonnan a
Hegyalja út–Meredek u.–Tájék u. útvonalon érkezünk az
…17.… védettségű …18.…-re. A 2008-ban 50 éves természetvédelmi területet az évforduló kapcsán a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatósága felújította, bemutató
házat és …19.…-t épített ki rajta és látogathatóvá tette a
nagyközönség számára. A Természetvédelmi Terület kiépített kilátójáról csodálatos látvány tárul a látogató elé. A
terület leghíresebb állatfaja a …20.…, mely egyben a védett
terület címerállata is. Sok értékes növényfaja közül legismertebb a nyúlfarkfű, István király-szegfű, magyar gurgolya, csikófark,
aranyló hérics, kékellő kökörcsin, valamint gazdag állatvilágából a cincérek, pókok, gyíkok és kígyók. A terület inváziós növényfaja az …21.…, mely
agresszív terjedésével veszélyezteti az értékes növénytársulást.
A területet elhagyva utunkat a Hegyalja u.–Németvölgyi u.–Érdi u.–Törökbálinti u.–Ördögorom u. folytatjuk, és így jutunk az …22.… óta helyi védettség
alatt álló 7,7 hektáros …23.…-re. A területnek különösen gazdag a növény- és
állatvilága. Jellegzetes növénye például a tavaszi hérics, bíboros kosbor, kőrislevelű ezerjófű, magyar bogáncs, illetve rovarvilágából a szarvasbogár és a
farkasalmalepke.

Utunkat az Ördögorom úton visszasétálva Gazdagrét felé folytatjuk,
majd az autópálya alatt áthaladva Őrmező területére érünk. Őrmező mellett terül el a jelenleg nem látogatható, 21,1 hektáros
…24.…, mely …25.… óta …26.… védettségű. Jellegzetes
növényei a magyar sóvirág, sziki őszirózsa és sziki útifű.
A szikes területen …27.…-ben Bayer János keserűvizet
talált, amelyet …28.… néven 1863-tól palackoznak. Később további keserűvíz-forrásokat találtak a környéken,
melyekből a …29.… (1876) és az 1895-ben védjegyezett
Apenta keserűvíz származik. Ezekből ma már csak az
előbbi kettőt palackozzák itt, mert az Apenta itteni palackozása 2005-ben befejeződött. Az üzletekben jelenleg kapható Apenta ásványvíz Nyárlőrincről származik. A
terület értékes gyógyvizei hashajtó hatásúak, a gyomor- és
bélműködést serkentik.
A keserűvízforrásokat elhagyva a Repülőtéri úton a Budaörsi
repülőtérhez jutunk, majd erről a Kamaraerdei útra fordulunk. A
Hosszúréti-patakon áthaladva a Kamaraerdei Ifjúsági Parkhoz érünk,
mely a főváros egyik legszebb környezetében fekvő szabadidőközpontja.
A Park egyben a …30.… kapuja is. A régente szebb napokat megélt erdő még
ma is a környék egyik kedvelt hétvégi kikapcsolódási helye. Az összefüggő zöld
területet nyugodtan nevezhetjük a kerület zöld tüdejének. A betonútról letérve, a Szociális Otthon mögött elhaladva, rövid séta után egy nagy tisztás fogad
bennünket. A régi kerületi majálisok emlékét már
csak a tisztás közepén lévő omladozó színpad őrzi. A jelenleg természeti védelem
alatt nem álló területet az Önkormányzat ismét szeretné aktívan bekapcsolni a kerület vérkeringésébe. A Pilisi
Parkerdő Zrt.-vel együttműködve
tanösvényt tervez kiépíteni, mely
a tanítást, a gyermeket természetszeretetének, környezettudatos
gondolkodásmódjának fejlesztését
segítené. Lehetőség lenne kisebb
iskolai rendezvényeket, akadályversenyeket, kihelyezett iskolai biológia
órákat tartani ezen a területen.
Az erdő fái között haladva ér véget kerületi sétánk, mely reméljük tartalmas szórakozást jelentett.

MEGOLDÁSI LAP
A MEGFEJTŐ NEVE:
CÍM:

TELEFON:

1.1

7.7

13.
13

19.
19

25.
25

2.2

8.8

14.
14

20.
20

26.
26

3.3

9.9

15.
15

21.
21

27.
27

4.4

10.
10

16.
16

22.
22

28.
28

5.5

11.
11

17.
17

23.
23

29.
29

6.6

12.
12

18.
18

24.
24

30.
30

Magyarországgal
kapcsolatos környezetvédelmi kérdések
11. kérdés: A
12. kérdés: C
13. kérdés: A
14. kérdés: B
15. kérdés: C
16. kérdés: B

XI. kerülettel
kapcsolatos
környezetvédelmi
kérdések
21. kérdés: C
22. kérdés: B
23. kérdés: B
24. kérdés: A
25. kérdés: B
26. kérdés: C
27. kérdés: C
28. kérdés: A
29. kérdés: A
30. kérdés: A

1. kérdés: B
2. kérdés: B
3. kérdés: C
4. kérdés: A
5. kérdés: B
6. kérdés: B
7. kérdés: B
8. kérdés: A
9. kérdés: B
10. kérdés: C
11. kérdés: A
12. kérdés: B
13. kérdés: B
14. kérdés: C
15. kérdés: C
16. kérdés: C
17. kérdés: A
18. kérdés: C
19. kérdés: B
20. kérdés: B
Számítási feladatok
megoldása
a.) 15 W teljesítmény

napi 20 órán keresztül
365 napon át, így 15 W x
20 h x 365 = 109 500 Wh
= 109,5 kWh
b.) 4 x 100 W = 400 W, 6 x
60 W = 360 W, 12 x 40 W
= 480 W,
összes teljesítmény: 400
W + 360 W + 480 W =
1.240 W
üzemidő: 2 óra
összes energiafelhasználás: 1.240 W x 2 h =
2.480 Wh
Izzócsere utáni állapot: 4
x 21 W = 84 W, 6 x 12 W=
72 W, 12 x 8 W = 96 W
összes teljesítmény:
84 W + 72 W + 96 W =
252 W
üzemidő: 2 óra
összes energiafelhasználás: 252 W x 2 h = 504 Wh

napi megtakarítás: 2.480
Wh – 504 Wh = 1.976 Wh
éves megtakarítás: 1.976
Wh x 365 = 721.240 Wh =
721,24 kWh
c.) összes megtakarítás:
109,5 kWh + 721,24 kWh
= 830,74 kWh
megtakarítás Ft-ban:
830,74 kWh x 45 Ft/kWh
= 37 383 Ft
d.) összes megtakarítás:
830,74 kWh
CO2 kibocsátás: 830,74
kWh x 0,45 kg/kWh =
373,833 kg
e.) A fák száma: 373,833
kg / 6 kg/db = 62,3 db
(63 db)

3. forduló megoldásai

1. kérdés: A
2. kérdés: A
3. kérdés: B
4. kérdés: B
5. kérdés: C
6. kérdés: A
7. kérdés: B
8. kérdés: C
9. kérdés: B
10. kérdés: A

17. kérdés: A
18. kérdés: B
19. kérdés: C
20. kérdés: C

2. forduló megoldásai

1. forduló megoldásai

Általános
környezetvédelmi
kérdések

1. kérdés: B
2. kérdés: B
3. kérdés: B
4. kérdés: B
5. kérdés: B
6. kérdés: C
7. kérdés: C
8. kérdés: B
9. kérdés: C
10. kérdés: C
11. kérdés: C
12. kérdés: B
13. kérdés: B
14. kérdés: C
15. kérdés: A
16. kérdés: C
17. kérdés: C
18. kérdés: B
19. kérdés: B
20. kérdés: C
Számítási feladat
megoldása
a.) 10 db x 2 ürítés/hét

x 1500 Ft/db/ürítés =
30 000 Ft/hét

2400 Ft/hét
papírhulladék elszállítási
díja: 3 db/hét x 1000
b.) heti hulladékmennyi- Ft/db = 3000 Ft/hét
ség: 10 db kuka x 2 ürítés/ biohulladék elszállítási
hét = 20 kuka hulladék
díja: 5 db/hét x 500 Ft =
a megadott arányok fi2500 Ft/hét
gyelembevételével:
fémhulladék elszállítási
PET-palack mennyisége
díja: 0 Ft
20 kuka x 0,25 = 5 db kuka egyéb vegyes hulladék
papír mennyisége 20 ku- elszállítási díja: 6 db/hét
ka x 0,15 = 3 db kuka
x 1500 Ft = 9000 Ft/hét
biohulladék 20 kuka x
összesen: 2400 Ft/hét
0,25 = 5 db kuka
+ 3000 Ft/hét + 2500
fém mennyisége 20 kuka Ft/hét + 9000 Ft/hét =
x 0,05 = 1 db kuka
16 900 Ft/hét
egyéb vegyes mennyisége 20 kuka x 0,3 = 6
d.) Megtakarítás: 30 000,db kuka
Ft/hét – 16 900 Ft/hét =
13 100 Ft/hét
c.) tömörítés: 5 db kuka x
0,4 = 2 db kuka
e.) Megtakarítás: 13 100
tömörített PET palack
Ft/hét x 52 hét/év =
hulladék elszállítási díja:
681 200 Ft/év
2 db/hét x 1200 Ft/db =

HIRDETÉS
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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-, burkolómunkákat, teljes körű
lakásfelújítást minőségi kivitelben, referenciákkal
vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.
SZOBAFESTÉST, csempézést, lakástakarítást, kőművesmunkát, vízszerelést vállalunk.
06/30/975-0053, 226-2527.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, járólapozást, csempézést,
kisebb kőművesmunkát vállalok, referenciákkal.
06/30/229-9616, 06/30/227-9616.
FESTÉS, parkettacsiszolás, javítás, laminált lerakás, burkolás, szőnyeg, PVC, parafa. Kivitelezés:
06/20/972-1213.
ABLAKSZIGETELÉS, ajtók, ablakok utólagos szigetelése, hő, por és zaj ellen, garanciával.
Zárjavítás, passzítás, beállítás. 06/30/898-9937.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák,
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel, ifj. Sablyán Ferenc. 2468324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
LAKÁS, INGATLAN
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket
www.banalp.hu 361-4287.
ELADÓ háromszintes, 375 nm-es, 1997ben épült, exkluzív kialakítású családi ház,
701 nm-es medencés telken a XI. kerületben.
06/30/950-9568.
KERTES családi ikerház mindkét része eladó
Budafokon. Ára egyben: 47 900 000 hitel-, cserelehetőség. 06/20/548-5705.
ELADÓ lakásokat, házakat keresünk a kerületben! Lőrinc Péter 351-9578, 06/70/383-5004,
www.lorinczpeter.hu
ELADÓ a Fejér Lipót utcában, park melletti
házban, egy 94 nm-es, 3 szobás, 2. emeleti panorámás, erkélyes polgári öröklakás 8 nm-es galériával. Irányár: 33,9 M Ft. Tulajdonos telefonszáma:
06/30/230-6200.
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, háromszobás
lakás saját, szeparált kerttel, garázzsal, tárolóval.
38 M. Ft-ért.06/30/251-4000.
BARANYAI téren másfél szobás, erkélyes 44
nm-es lakás eladó. 06/30/922-9053.
KAROLINA úton 36 nm-es, 1 szobás, gázkonvektoros lakás eladó. 06/30/922-9053.
MŰEGYETEM közelében 62 nm-es, felújítandó
lakás eladó. 06/30/922-9053.
BOCSKAI úton 36 nm-es, másfél szobás erkélyes, kertre néző lakás eladó. 06/20/351-3141.
SASADON 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. 06/20/351-3141.
TÖLGYES Lakóparkban 75 nm-es, újszerű lakás eladó. 06/20/351-3141
BÉKÁSMEGYER dunai oldalán 57 nm-es, 1+2
félszobás, étkezős, első emeleti lakás eladó. 9 M Ft.
Jó állapotú, légkondicionált. Tel.: 06/30/748-8283.
AZONNALI gyors segítség ingatlana értékesítésében. Szép napot! 06/30/729-7546.
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.

BÉRLEMÉNY
ÜVEGESMŰHELY kiadó, kft.-vel együtt eladó, 32 éve működő, tehermentes, 144 nm-en,
készlettel, kisteherautókkal, XI. kerületben.
06/30/948-6969.
IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba, hallos,
64 nm-es lakás kiadó. 06/30/261-3519.
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk a kerületben! Lőrincz Péter, 351-9578, 06/70/383-5004,
www.lorincpeter.hu
GAZDAGRÉTEN a Regős u. 8–13. társasház
bérbe ad 36 nm-es üzlethelyiségeket és 18 nm-es
raktárakat. Tel.: 06/30/821-3755.
1,5 SZOBÁS Nándorfejérvári úti lakás kiadó.
06/30/200-6925.

„INKUBÁTORIRODÁT” kínálunk, cégének,
vállalkozásának, 20 000 Ft + áfa/hó szolgáltatási díjért, Kelenföldön! Speciális csomagunk:
internet, tárgyalóhelység, valamint (nyílt terű irodában) íróasztal használatot biztosít. Igény esetén
postakezelés + 4000 Ft + áfa/hó. További vállalkozásai részére, a díjakból 50% kedvezményt adunk.
464-0860 vagy 06/20/943-8579.

GARÁZS
XI. KERÜLET Nándorfejérvári utca elején garázsbeálló, hosszú távra kiadó.
Tel.: 06/30/684-9258.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak.
06/20/380-2039.
FEJESTANODA vállal matematika-fizika és nyelvoktatást, alapoktól szigorlatig.
www.fejestanoda.atw.hu, 06/70/366-6445,
250-2003.200
NYELVTANÁR angol-német nyelvet tanít olcsón. Cégeknél, háznál is!
246-6869, 06/70/540-3337.
ANGOLKORREPETÁLÁS, nyelvvizsgára fölkészítés, a körtérnél. Házhoz is megyek. 385-6171,
06/20/237-5277.
MATEMATIKA, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól! 06/20/959-0134.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden korosztálynak, egyénileg. 205-6732 Rudas
Katalin.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
GYERMEKEK németnyelv korrepetálása anyanyelvi szinten háznál is.06/30/725-2003.
FELSŐFOKÚ ’C’ nyelvvizsgával rendelkező újbudai egyetemi hallgató alapszintű angol
nyelvoktatást vállal kezdők részére. Kívánságra
Újbudán házhoz is megyek a foglalkozásokra.
06/30/217-9144.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
GÁZKÉSZÜLÉKEK fűtés előtti karbantartása,
tisztítása, díjtalan kiszállással. Tel.: 06/30/944-6513.
E-mail: nagy33laszlo@t-online.hu, web: nl-gaz.hu
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.
GÁZKÉSZÜLÉKEK fűtés előtti karbantartása,
tisztítása, díjtalan kiszállással. Tel.:06/30/944-6513.
E-mail: nagy33laszlo@t-online.hu, web: nl-gaz.hu
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása, anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
GYŐRFFY István: villanyszerelés (Elmű munkák), festés, mázolás, tapétázás, takarítás, garanciával. Tel.: 06/20/321-0295.
VILLANYSZERELÉS, vízszerelés, ingyenes
kiszállás. Apróbb munkáktól a teljes felújításig. Elektromos cserépkályhák javítása. Elmű-s
engedélyeztetés. 06/70/235-6644, 203-2225,
www.villanysukein.uw.hu
VÍZ-GÁZ, központifűtésszerelés és gázkészülékek cseréjét, javítását garanciával vállalom. Hívjon
bizalommal! 06/30/875-1823.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Csapcserétől teljes felújításig, minden, ami vízszerelés!
06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló szerelés, javítás. (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.
ZÁRSZERVÍZ gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.
06/30/961-3794.
PARKETTÁS munkák, garanciával. Baraha Kft.
06/30/933-3026.
TELJES KÖRŰ építőipari kivitelezések a következő szakmákban: vízszigetelés és bádogozás,
kőművesmunkák, alpintechnika, villanyszerelés.
Tel.: 06/20/471-1870, www.studiotrenddesign.hu
AJTÓ-ABLAK DOKTOR! Nyílászárók javítását, szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos: 06/30/962-8704.
FESTŐMESTER vállal szobafestést- mázolásttapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
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.
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.
BÁDOGOS-, tetőfedőmunkák, kivitelezése garanciával, rövid határidővel. 06/30/898-9937.
KŐMŰVES-, burkolómunkák, rövid határidővel, reális áron. 06/30/898-9937.

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. Ingyenes kiszállással.
Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.
TV-, VIDEO-, monitorszerviz, ingyenes kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
06/20/414-6003.
TV-, RÁDIÓ, magnójavítások. Zalai Péter
okl. elektromérnök. XI., Kamilla u 3. 319-5762,
06/20/968-2527.

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.
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 kistehergépkocsival Budáról.
395-1217,06/70/316-1533. Sziráki.

AJTÓ, ablak, zár javítás, asztalos munkák, kicsiben is, nonstop. 06/70/262-8598.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását,
nagytakarítását vállaljuk.
Tel.: 229-2241, 06/30/393-4787.
RUHAJAVÍTÁST, átalakítást vállalunk, valamint függöny, ágynemű, terítő varrását, javítását.
Pontosan, gyorsan! Budafoki út 16. 361-3776.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy, kiszállási
díj nélkül. Jerabek Éva 06/20/439-1586.
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 gardrób rendszerek, egyéb bútorok, lépcsők, korlátok, ajtó-ablak legyártás, kerti fa
építmények, épület tolóajtók, galériák, kerítések,
ablakszigetelés). Hívjon: 06/20/541-1645.
HAJVÁGÁS mesterfodrásztól, háznál 1 000 Fttól, + dauer, festés is. 06/70/546-5007.
HÁZTAKARÍTÁST, gondnokságot vállal középkorú házaspár. Tel.: 06/70/701-9905.
ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalos munkákat vállalok garanciával. Tel.: 06/20/200-9886.
AKCIÓ Ági fodrászatban, novemberben 10%
kedvezmény. Cím: Fehérvári út 33/a. (Ulászló sarok). 06/30/575-3872.

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.
SZERETNÉ letenni a cigarettát? Fogyni szeretne? Szeretne egészségesebben élni? Akupunktúra,
házi orvoslás, üzemorvoslás. 06/30/535-3198.
FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fájdalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfájáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945
FOGÁSZAT: szolid árak, korrekt teljes körű ellátás. 06/30/241-0366. Dajka Gábor u 4.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, lunbágóügyelet7, üzemorvosi, vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20968-6886
AKUPUNKTÚRA kínai orvosi rendelő Dr. Wang Jun. 1114 Bartók Béla út 55. 1/3.
783-2052, 06/30/618-8420, 06/70/378-8365,
www.kinaiorvos.hu

RÉGISÉG, KÖNYV
BÉLYEG-, pénzgyűjteményeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, könyveket, dísztárgyakat vásárolok
gyűjteményembe. Tel.: 06/20/947-3928.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan
elszállítom. 06/20/956-4084. Nem vagyok kereskedő.
TANÁRI diplomával rendelkező régiségkereskedők vásárolnak régi bútorokat, festményeket,
órákat, porcelánokat, egyéb 1945 előtti dísztárgyakat, könyveket. Lomtalanítást, értékbecslést
vállalunk. Üzlet: I. kerület Attila út 79. 356-5634,
06/30/597-5499.
MOST NYÍLÓ régiségkereskedés XI. kerület
Bercsényi u. 3-ban, keres bútort, könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, könyveket és egyéb
régi tárgyakat 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.
ÁLTALÁNOS Iskola délutános műszakra takarítót keres. Bérezés: KJT szerint. Jelentkezés a
gazdasági vezetőnél: 279-0091.

GONDOZÁS
HÁZI betegápoló, szakképesítéssel (Magyar
Vöröskereszt) fiatalos, empatikus hölgy a hét
mindennapján vállal ápolást, idősgondozást, felügyeletet. 06/70/313-7282.

TÁRSKERESÉS
DISZKRÉT, fényképes társkereső iroda személyre szabott segítséggel! 06/30/393-1353.
SIKERES személyiségközpontú, fényképes,
diszkrét társközvetítő Budán. 06/30/602-0094.
ÖTVEN-HATVANAS fiatalos kulturált férfiakkal, nőkkel, 10–12 fős társaságot szerveznénk.
ssikeva@gmail.com, 06/70/212-3242.

VEGYES
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.
PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, javítás. Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu
SÚLYFELEJTŐ verseny! Ideális testsúly, jó közérzet. 06/70/201-3318,
http://sulyfelejtoverseny.5mp.eu
ELADÓ OPEL MOVANO 2.5CDTI.

Ár: 1 900 000 Ft+25% áfa. Évjárat: 2004/10,
műszaki vizsga érvényes: 2010/8, 157.000 km-t
futott, furgon, állapota kitűnő. Dízel, 2463 cm³,
99 LE. Ajtók száma: 5. Manuális klíma. Szín: fehér.
Felszereltség: ABS, CD-s autórádió, centrálzár,
elektromos ablak, elektromos, fűthető tükör, első
tulajdonostól, immobiliser, keveset futott, nem
dohányzó, szervizkönyv, szervokormány, színezett
üveg, térelválasztó, törzskönyv, vezetőoldali légzsák,
vonóhorog, ülésmagasság állítás. Az autó rendszeresen karbantartott. Tachográffal és levehető vonóhoroggal rendelkezik. Telefon: 06/20/35-35-353

ÁLLÁS
Az Újbudai Pedagógiai Intézet kézbesítői állást hirdet december 1-jétől heti
20 órás munkaidőben. Az önéletrajzot
november 16-ig írásban a 1117 Bp. Erőmű u. 4. címre Gyurcsó Gyuláné nevére
vagy a pszk@pszk.hu e-mail címre lehet benyújtani. További felvilágosítás:
Gyurcsó Gyuláné igazgató 381-0664.

BUDA-HOLD KFT. MEGVÉTELRE KÍNÁL
Gellérthegyen,
XI. Ménesi úton épült
8 lakásos liftes,
kertes társasházban
már csak 1 db
kertkapcsolatos 68 m2-es,
2,5 szobás lakás eladó.
A lakáshoz tartozó
teremgarázsban
1 db gépkocsi beálló
és tároló van kialakítva.

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. e-mail: iroda@budahold.hu
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 06/1-203-6092, 06/209-732-279
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SZÍNHÁZAK

KIÁLLÍTÁSOK
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 16–18

óráig: Római ásatások, egyház- és iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imre-emlészoba, az
Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény,
Albertfalva asztalosiparának története.
NOVEMBER 30-ÁIG„Az ’56-os forradalom képekben.”Varga Ferenc festőművész kiállítása.
ARTALAKULÁS GALÉRIA

Brassó út 91.
DECEMBER 6-ÁIG Raffay Béla szobrászművész

kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. NOVEMBER 20-ÁIG A bérház történetei.

Román György festményei. Megtekinthető
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton
10–14 óráig.
BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
NOVEMBER 11. 18.00 Varga Amár László

festőművész kiállításának megnyitója. A
tárlat JANUÁRIG tekinthető meg, hétköznap
10-18 óráig.
BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
NOVEMBER 14-ÉIG: Farkas László, Simák Gergő,

Prukner János, R’bert Bob, a XXIII. Vizuális
Művészeti Hónap díjazottjainak kiállítása.
NOVEMBER 15–30.: A XXV. Vizuális Művészeti
Hónap fotópályázatának kiállítása.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
NOVEMBER 27-ÉIG Gáti György fotókiállí-

tása látható 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. NOVEMBER 15ÉIG Álruhában – (Kis)Mérnök képző. A
Múzeumok Őszi Fesztiváljának ideje alatt foA38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
NOVEMBER 12. 20.00 !Dela Dap (AT), Balkan
Trio (AT), Stani Vana dj set (AT). NOVEMBER 15.

20.00 The Levellers (UK), Sonic Boom Six (UK).
NOVEMBER 16. 20.00 Past Perfect Party: Blurt
(UK), Barbaro. NOVEMBER 19. 21.00 Miloopa
(PL), Singas Project. NOVEMBER 20. 22.00
Becksperience & Deck Attack pres: Future
Sound Of Funk – Lack Of Afro live (Freestyle,
UK), Kraak & Smaak dj-set (Jalapeno, NL),
Infragandhi, Cyborg Templar.
NOVEMBER 21. 23.00 Antropos.hu night
pres.: Meat Katie (Lot 49, UK), Sikztah (Ayra
Recordings), Metha (Antropos.hu); Design
Music bar: Rori Breaker vs Joe Soft (Radio
Caffe), Daniel Debug, Cheeky (Antropos.hu);
Visual by Praxinoscope (Antopos.hu).
NOVEMBER 24. 20.00 Ágoston Béla és barátai
feat Frank London (US), Herzku Ágnes &
Nikola Parov, Fabula Rasa (HU), Red Pill.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 10.00 Sakk, birdzs, 14.00 Életet az

Éveknek Nyugdíjas Klub, 19.00 Gesualdo
Kamarakórus. KEDD 9.00, 9.45, 10.30 Ringató,
14.00 Döngicsélő Nyugdíjasklub, 14.00
60+ Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00
Bogozgató, salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsa klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00
„Fitt” torna, 18.00 Mesetorna. SZERDA 16.00
Albertfalvai Polgárok Köre, 19.00 Szenior
táncrendklub. SZERDA 18.00, PÉNTEK 17.00
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 társastánc 19.15 kezdő,
20.15 haladó. SZOMBAT 10.00„Fitt” torna”.
MINDEN HARMADIK SZERDA 13.00
Cukorbetegek Klubja. NOVEMBER 11. 9.00,
10.30 A Kerület Napja. Nemes Nagy Ágnes:
Aranyecset. Zenés élőszereplős bábjáték,
16.00 Szesztay András fotókiállításának
megnyitása. 60+ Portré Pódium: Vendég:
Apai Béláné dr. Erzsébet nyugalmazott
iskolaigazgató helyettes. NOVEMBER 11. 16.00
60+ Portré Pódium. Vendég: Apai Béláné dr.

lyamatosan igényelhető általános és középiskolai diákcsoportok részére. NOVEMBER 14.
10.00–17.00 Múzeumi Szombat. PRIMO25
– A népszerű informatika negyedszázada.

Sztregova u. 7. T.: 204 3755
NOVEMBER 10., 11., 12. 20.00 Sztélé.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 13. 19.00 Te rongyos élet.
NOVEMBER 14. 19.00 Retro szerelem avagy

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
NOVEMBER 21-ÉIG„A modern diszkobolosz”

özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak.
NOVEMBER 15., 23. 19.00 Anconai szerelmesek. NOVEMBER 16. 19.00 és Rómeó és Júlia.
NOVEMBER 22. 19.00 Sors bolondjai.
Gyermekelőadás. NOVEMBER 4., 11. 14.30
Varázsfuvola. NOVEMBER 11. 10.00 Tündérbál.
NOVEMBER 14. 11.00 Micimackó.

című kiállítás Molnár-C. Pál sporttárgyú
újságrajzaiból és fametszeteiből.
A galéria nyitva tartása: szerda 10–13, csütörtök 15-18, szombat 10–13 óráig.
DECEMBER 2-ÁIG„Triznya kocsma Budán”
kiállítás Triznya Mátyás akvarelljeiből, Szőnyi
István műveiből, és a Triznya kocsma több
évtizedes történetének emlékeiből.

KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 14. 19.00 Őrült nők ketrece.
NOVEMBER 15. 15.00 Tanner John házassága.
NOVEMBER 18. 19.00 A Napsugár fiúk.
NOVEMBER 22. 15.00 Tudós nők. NOVEMBER
22. 19.30 Tisztelt ház. Gyerekelőadás.
NOVEMBER 15. 10.30 Micimackó.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 6. 18.00 Hamarits Zsolt: Parallel

Portrék c. kiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető DECEMBER 1-JÉIG.
RÉT GALÉRIA

Törökugrató u. 9.
NOVEMBER 25-ÉIG Farkas Kati festménykiállí-

MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 10., 11. 20.00 Magyar

tása. A tárlat megtekinthet, hétköznapokon
10 és 20 óra között.

Mozdulatművészeti Társulat: walk_2_

SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4.
NOVEMBERBEN Kulcs az ablakban – Kovács

tanítás, 18.30 Csárdások, 20.30 Táncház.
CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató. NOVEMBER 13. F. Galló
Béla kiállítás megnyitó, Porno Sheriff koncert.
NOVEMBER 14. 19.00 Trebla, a bárány – zenés
mesejáték. NOVEMBER 19. 20.00 Padkaporos
Tekerős-Dudás zenész klub. NOVEMBER 20.
19.00 Alborada, Gurumenta és Hetedhét
koncert. NOVEMBER 21. 10.00 Zene határok
nélkül. Tehetségkutató fiataloknak! 20.00
Dresch Quartet koncert, vendég: Bakai Márton.
NOVEMBER 22. 10.00 Apró Színház. Élőzenés
táncház, népi kézműves-foglalkozás, kakaó bár.

Gombos Gábor akvarelljei láthatók.
TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 788-6695
DECEMBER 2-ÁIG Huller Ágoston grafikus-

művész Válogatás az elmúlt 5 év munkáiból
című kiállítása. A tárlat megtekinthető
hétköznap 15–18 óráig.
ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em.
NOVEMBER 11. 17.30 Arnóti András kiállítása

a Kerület Napja programsorozat keretében.
A tárlat megtekinthető DECEMBER 3-ÁIG
minden nap 10–18 óráig.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
KEDD 17.00 Muzsikás gyermektáncház.
KEDD, PÉNTEK 17.00 Ninjatanfolyam. SZERDA

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.

nyugalmazott iskolaigazgató helyettes.
NOVEMBER 18. 9.00, 10.30 Futrinka utca.
A Pille Bábszínház előadása, 16.00 Az
Esélyegyenlőségért: Down Alapítvány versénekes csoportja, a Gördülőtánccsoport és
Napsugár Anna jeltáncos. NOVEMBER 21. 19.00
Linea Dance, Country Táncház Seprődi Idikóval.
NOVEMBER 22. 10.30 Keresztény Játszóház
kézműves foglalkozások, bibliai mesék, énekek, ingyenes családi program.
BARTÓK 32 GALÉRIA

9.00 Csiri-biri babatorna, 16.30, 17.30
Kempokarate ovisoknak. PÉNTEK 15.00 Alma
rajzszakkör. NOVEMBER 11. 10.30 Csepp-Csoda
Meseszínház: Harisnyás Pippi. NOVEMBER 12.
20.00 Varga Livius: Kösz, ne! – Kutyakomédia
+A Kutya Vacsorája. NOVEMBER 13. 18.00
Bubabál Moldvai gyermektáncház a Csürrentő
együttessel, 19.00 a Csürrentő együttes
moldvai táncháza. NOVEMBER 14. 11.00
Csepp-Csoda Meseszínház: Kiskalász Zenekar,
Zsákbamacska. NOVEMBER 20. 19.00 a Falkafolk
együttes balkáni táncháza. NOVEMBER
21. 9.30, 11.30 Gryllus Vilmos – Dalok 4.
Lemezbemutató koncert, 19.00 a Sültü együttes csángó táncháza. NOVEMBER 23. 19.00 a
Greenfields együttes ír táncháza. NOVEMBER
24. 19.00 Heltai Jenő: A Néma Levente.
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR
Etele út 55. Tel.: 371-2788

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

NOVEMBER 19. 10.00 Baba-Mama klub. Téma:

HÉTFŐ 18.00 tajcsi csikung.
NOVEMBER 24. 19.00 a Dajka Színház Kalap-

Lég – útjaink.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kabát előadásának főpróbája látható.

Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD 16.30 Jazzy Day. KEDD, CSÜTÖRTÖK

17.45 Gerinctorna, 19.00 Mélyizomtorna.
KEDD, PÉNTEK 17.30 Afro-latin zenés torna.
PÉNTEK 9.30 Energetizáló torna, 18.30
Hastánctanfolyam kezdő. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
14.00–18.00 e-Magyarország pont – internetezési lehetőség olcsón. SZOMBAT 9.00 Tanulási
nehézségek javítása Kulcsár-módszerrel,
10.00 Jazzy Weekend. MINDEN PÁRATLAN
CSÜTÖRTÖK 15.00 Ingyenes nyelvi teaház angol
és német anyanyelvi tanárokkal. NOVEMBER
11. 18.00 Reflex Fotóklub. Az Adams-módszer
I. NOVEMBER 13. Szabadegyetem. 17.00 A
felvilágosodás hatásai (Bessenyei, Batsányi,
Csokonai) , 18.30 Rousseau kora és a romantika
születése. NOVEMBER 18. 18.00 Reflex Fotóklub.
Az Adams-módszer II., 18.00 Művészet
közelről. Ember és az Ő szárnyai. NOVEMBER
20. Szabadegyetem. 17.00 A jozefinizmustól Kufsteinig, 18.30 A német romantika.
NOVEMBER 21. Reflex Fotóklub. Az Adams-módszer III. NOVEMBER 24. 18.30„Jót s jól! Ebben áll
a nagy titok.”Závory Andrea előadóestje.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
HÉTFŐ 18.00 Budai tangó, 18.00 Khamoro cigánytánc tanítás. KEDD 19.00 Ceroc, társastánc
tanfolyam. SZERDA 18.00 Kalotaszegi legényes

VÁLÓPERES
ÜGYVÉDEK

klub, 10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia
gyermekaerobik. HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00
Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub, 19.30 Kenpo
karate. KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00 Ringató, 15.00 Kártyaklub,
15.00 Társastánc gyerekeknek, 18.00–20.00
Ingyenes jogi tanácsadás, polgári jogi tárgyú
kérdésekben, előzetes bejelentkezés alapján.
SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK
19.00 Kenpo karate. PÉNTEK 16.00 Fashion
dance. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00
Verses-lelkes együttlét. NOVEMBER 11. 10.00
Kerület Napja. 25 éves a Gazdagréti lakótelep! – helytörténeti vetélkedő ünnepélyes
eredményhirdetése. NOVEMBER 14. 15.00
Hüllőkiállítás. NOVEMBER 22. 10.00 Musztángkupa Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-pong.

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

SZOMBATONKÉNT

-10%

!!!

ÚJ 
!!!

www.csaladjog.com

•
•
•
•
•

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
NOVEMBER 12. 20.00 Tünet Együttes: Az
élet értelme. Nyilvános főpróba. NOVEMBER
13. 20.00 Tünet Együttes: Az élet értelme.
Bemutató. NOVEMBER 14. 20.00 Tünet

Együttes: Az élet értelme.
NOVEMBER 15. 8.00 Tünet Együttes: Az élet
értelme. NOVEMBER 18., 19. 20.00 Pintér
Béla és Társulata: A Sütemények királynője.
NOVEMBER 21–24. 20.00 Pintér Béla és
Társulata: Párhuzamos Óra.

KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 Kártyaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00
Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola.
PÉNTEK 20.00 Társastánc. MINDEN MÁSODIK
CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub.
NOVEMBER 14. 15.00 Heuréka kiállítás megnyitó.
NOVEMBER 14. 17.30 Sramli est.
NOVEMBER 21. 10.00 Egészség Nap.
NOVEMBER 21.00 Cigány Kulturális Est.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1.
NOVEMBER 14. 18.30 Elhangzik Haydn: B-dúr

Missa brevis Sancti Joannis de Deo, Hála-ének,
F-dúr orgonaverseny, A Megváltó 7 szava a
keresztfán –részletek a vonószenekari változatból, valamint Pitoni, Mozart kórusművei.
Előadja a Csepeli Önkormányzat Vegyeskara.
NOVEMBER 21. 18.30 Elhangzik F-dúr Missa
brevis, Haendel, Cherubini, Bárdos kórusművei,
Haendel: c-moll Concerto grosso, Haydn: Lyraverseny, Salus et gloria. Elődadja az Országúti
Ferences Templom Kapisztrán Kórusa.
MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 15. 9.00 Újbuda Önkormányzatának

9. Vers- és Prózamondó Versenye általános- és
középiskolás korosztály részére.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek,
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ
18.00, SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Seniortorna. KEDD 19.00
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics,

10.30 Tarka Színpad, 14.00 Sakk- és kártyaklub, 15.00 Fogyasztóvédelmi tanácsadás,
15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.15 Törpördög TáncTanoda kezdő, 18.00 haladó. SZERDA 10.00
Hastánc, 16.00 Balett iskola 9–13 éveseknek,
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
PÉNTEK 18.00 Pingpongklub. SZOMBAT
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. VASÁRNAP
8.00 Katolikus szentmise, 15.30„Goldance”
tánciskola kezdőknek. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–
18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak ingyenes. MINDEN HÓ ELSŐ
PÉNTEK 15.00 Újbudai Botladozó – Szenior
néptáncklub. SZEPTEMBER 29. 17.00 Őrmezei
Művészetbarátok Klubja. NOVEMBER 11. 17.00
Számmisztika tanfolyam. NOVEMBER 24. 19.00
„Előhívó”– Filmklub Mindenkinek. Egy nehéz
nap éjszakája (1964). Rendezte: Richard Lester.
SZENT IMRE HÁZ
Himfy u. 9.
NOVEMBER 17. 19.30 Édes lelkem, fényes na-

pom – A Muzsikás együttes irodalmi estje.
NOVEMBER 24. 19.30 Őrizz, angyal, őrizz
– Ferencz Éva irodalmi estje. Közreműködik:
Varga Kornél István.

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 Jóga.
NOVEMBER 22. 17.00 Radnóti – Messian est.

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

Iroda: 1117 Budapest
Móricz Zs. körtér 10. I/2.
Időpont: 06 30 981 8196

corner. NOVEMBER 13. 20.00 Duda Éva:
Lunatika. Bemutató. NOVEMBER 14. 19.00
Szputnyik Hajózási Társaság - Modern
Színház- és Viselkedéskutató Intézet
– Labor: Bérháztörténetek 0.1. NOVEMBER
14. 20.00 Duda Éva: Lunatika. NOVEMBER
20., 21. 20.00 MU Terminál V. évfolyam A.
est. Barta Dóra: Internest – Bemutató. Fejes
Ádám: № 5 – Bemutató. NOVEMBER 22.
20.00 K.V. Társulat: Fellebbezés.
NOVEMBER 23. 20.00 A Kortárs
Drámafesztivál keretében: A K.V. Társulat
kortárs felolvasóestje. Caryl Churchill:
Hetedik mennyország. NOVEMBER 24. 20.00
Andaxínház: 2-1/16 mm.

media@ujbuda.hu

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

ARTUS STÚDIÓ

15
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
NOVEMBER 11.18.00 Ásványbarátkör.
Homokkő város. NOVEMBER 16. 18.00

Gombászklub. Gombákról humorosan.
NOVEMBER 18. 18.00 Gombászklub. Indul az
alapfokú gombaismereti képzés. NOVEMBER
18.18.00 Ásványbarátkör. Klubdélután, ásványcsere. NOVEMBER 19. 17.00 Csapody Vera
Növénybarátkör. Expedíció DNy-Kínában.
NOVEMBER 23. 18.00 Gombászklub. Hollós
László és Carolus Clusius.
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

Az Újbuda 60+ Gyalogló- és
természetjáró klubjának tagjai
is csatlakoznak a november
14-i Városrészek közötti futáshoz, amely 11 órakor kezdődik. A gyaloglók az Őrmezei
Közösségi Ház elől indulnak. A
célállomás Kelenvölgyben, a
Kelen SC Hunyadi úti pályáján
lesz. A Városrészek közötti futás
egyben a „Szeretem Újbudát
– Újbuda szeret” kerület hete
programsorozat záróprogramja
is a Lágymányosi öbölbe 14-17
óra között tervezett
program helyett!

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

Alsóhegy u. 38.

Sáfrány u. 43.

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

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

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.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet
és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2.
VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés. SZERDA
9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub.
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.
GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.MINDEN HÓ 1.
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00,

11.00, 18.00 Istentisztelet.

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

foglalkozások gyermekeknek.

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

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyer-

mek-istentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia

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.

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

Istentisztelet.

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok
VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és

gyermekeknek.

KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520
VASÁRNAP 9.00 Szentmise.
HÉTKÖZNAP Liturgia, illetve szentmise válta-

kozva 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér.
KEDD 19.00 Taizei ima.
MINDEN PÁROS KEDD 18.30 Katekézis.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00.
HÉTKÖZNAP 7.45 Irgalmasság szentolvasó ima.
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent Istvánház), 18.30 Placid atya katekézise (templom),
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház).
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(Szent István-ház). SZOMBAT 6.30 Misével
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00
Szeniorklub (Szent István-ház). MINDEN HÓ
ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 Szentségimádási óra
hazánkért, szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai
elmélkedések (Szent István-ház). MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért. NOVEMBER 12–14.
8.00, 18.00 Felkészülés a Szent Kenet felvételére a szentmisén. NOVEMBER 13. 19.00
Esperes-kerületi közös búcsúi szentmise
(Magyar Szentek Temploma). NOVEMBER 15.
11.30 Ünnepi szentmise az Idősek Napján,
a Szent Kenet felvételével. NOVEMBER 19.
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. NOVEMBER
20. 16.30 Szellemi Lelki Hétvége (Szt. Margit
Gimnázium). NOVEMBER 21. 9.00 Szellemi
Lelki Hétvége (Szt. Margit Gimnázium), 18.00
A SZIE hétvége záró szentmiséje. NOVEMBER
22. Krisztus, a Mindenség Királya. Minden
szentmise után gyűjtés a Karitász javára.

SPORT
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Úszó-Európa-bajnokság Spanyolországban

Taroltak a kerületi
szeniorúszók Cadizban
A spanyolországi Cadizban rendezték
meg a szeniorúszók Európa-bajnokságát, melyen több magyar egyesület, köztük az Újbuda Szenior Úszó Klub is részt
vett. A kerületiek 13 egyéni aranyérmet
és 3 csapatgyőzelmet hoztak haza.

Az Újbuda Szenior Úszó Klub sikeressége nem lehet véletlen: már évtizedek
óta kiváló eredményeket érnek el a különböző viadalokon, és szinte az összes,
havonta megrendezett magyarországi
bajnokságon részt vesznek. Az úszóklub

Több sportot is kipróbáltak, mielőtt kenuba térdeltek volna, sőt, mindketten szüneteltették is egy ideig a kenut. Aztán ismét
hajóba szálltak, és európai-, majd világbajnokok lettek. Ráadásul túl vannak az első
olimpiai megmérettetésükön is. Sáfrán
Mihály és Sáfrán Mátyás a velencei sportiskola egyik edzőjének köszönhetik, hogy
megismerkedtek a kenuval.
Édesanyjuk egy ízben a Velencei Vízi Sport
Iskoláig követte a fiatalokat szállító egyesületi buszt. Ekkor döntötte el, leviszi őket a
vízitelepre. Ha érkezésükkor épp nincs ott
első edzőjük, Ligeti László minden bizonnyal
kajakozni kezdtek volna. Így azonban a jó
szemű mester „lekapcsolta” az akkor 6 és 7
éves testvérpárt, és megszerettette velük a
kenut. Ki gondolt még akkor az olimpiára?
Matyival és Misivel beszélgetve kiderül, hogy
a sport olyan természetes része az életüknek,
mintha levegővételről volna szó.
Következő lapszámunkban olvasthatnak a
két sportoló sikereiről és életfilozófiájáról.
Szeifried Adél
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Egy hajóban eveznek a Sáfrán fivérek

Újbuda TC–Csömör KSK 40:23 (16:12)

Jó idénykezdés a női kézilabdában

A győztes csapat

Az első helyeket megszerző hat sportoló között szerepelt a legidősebb kerületi
szeniorúszó, Bánki Horváth Béla, aki 89
évével két aranyat is besöpört. Csikány József, az Újbuda Szenior Úszó Klub elnöke
elmondta: Béla bácsi eredménye is azt példázza, csak a sport adhatja meg az igazi fiatalságot, hiszen ilyen teljesítményre kevés
hasonló korú ember képes.
A legfiatalabb kerületi szenior a 32
éves Marosi Melinda volt, aki 100 méter
gyorson szerezte meg a dobogó legfelső
helyét, és egyperces idejével Európa-csúcsot állított fel. A rekorddöntésben csatlakozott hozzá Balla Mária, aki a 65 éves
kategóriában bizonyult a legjobbnak. Az
újbudai csapat végül 13 egyéni aranyérmet, illetve 3 csapataranyat szerzett a 4szer 50 méteres vegyes és gyors váltóban.

elnöke szerint részben ez, valamint a folyamatos edzés és megmérettetés lehet a
siker titka.
A cadizi Eb-n egyébként részvételi
rekordot döntve összesen 3500 versenyző
indult, ezért a bajnokság megszervezése
komoly feladatot jelentett a rendezőknek.
A verseny öt napja alatt 10 ezer rajtot indítottak a bírók, így reggeltől estig, szünet
nélkül folyt a küzdelem.
A szeniorkategória akár már 25 éves
kortól elkezdődhet – az élsportból addigra már kinőnek a fiatalok –, de általában
a 40–60 éves korosztály tagjai a leggyakoribb szeniorversenyzők. A rajtkőhöz
plusz-mínusz 5 év korkülönbséggel állhatnak a résztvevők, így biztosítják az egyenlő esélyeket.
T. D.

November elején, az őszi
bajnoki idény felénél,
veretlenül, zsinórban hét
győzelemmel, egy híján
250 lőtt góllal vezeti a
magyar nemzeti bajnokság NB I/B Keleti csoportját az Újbuda TC női
kézilabdacsapata. Igazán
imponáló kezdés.
A szeptemberi, valóban
„fergeteges”, Gyula elleni
itthoni bajnoki évkezdet
után folytatódott a sikeres
sorozat. Túl egy igazán
nehéz idegenbeli mérkőzésen (Bőcs) és egy nem várt
orosházi bravúron, szépen
menetel a bajnokságban Burai Edina gólkirálynő
Dr. Ökrös Csaba vezetőedző gárdája.
ben a két csapat fej-fej mellett haladt, sőt,
Október utolsó szombatján a szép átlövéseiknek köszönhetően csömöri
Sportmax csarnokában fogadták a nagy előny is látható volt az eredményjelzőn.
kézilabdás hagyományokkal bíró Csömör Aztán megrázták magukat lányaink – stíKSK gárdáját. A csömöri lányok a mezőny lusosan a XI. kerületben 11:11-es állásnál
második felében foglalnak helyet, és egy- –, és szinte másodpercek alatt fordítottak.
általán nem esélyesei a bajnokságnak. En- A félidő már négygólos, 16:12-es előnyt
nek ellenére az első félidő nagyobb részé- mutatott Újbuda javára.

Lányaink végül bedobták a
negyvenedik gólt is az utolsó percben – amikor már a
pályán volt szinte az egész
cserepad, így igazán „kerekké vált” a mérkőzés.
Vastaps és egyre lelkesebb újbudai szurkolótábor köszöntötte a végén a
lányokat, és csak bizakodhatunk abban, a lendület
tovább tart. Bár csupán a
bajnokság negyedén vannak túl, a végcélt, az NB Ibe való feljutást saját jogon
mindvégig szem előtt kell
tartaniuk. A csapat „tekintélyét” növeli, hogy két női
junior Eb-ezüstérmes tagja
is van, Drávai Gyöngyi és
Janurik Kinga, és a múlt
évi NB/B-s gólkirálynő, Burai Edina is az
újbudai csapatot erősíti.
Összességében egy jól felkészült, lendületes, adott pillanatban stílust okosan váltó,
küzdeni képes csapat épült fel az elmúlt
hónapokban. S tudjuk, az elvégzett munka
adhat csak okot a jogos önbizalomra.
Vendégh Zsolt

