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Gyurta-terem
a Grosicsban
A londoni olimpia sztárjáról, Gyurta
Dánielről neveztek el egy tantermet az
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános
Iskolában.

FOTÓ: FORTEPAN

Az eraviscusok beköltözésétől a Rákóczi-szabadságharc felvonulási területein keresztül érkezünk meg a 18. század vörös szőlős kertjeihez, ahol a
németek ki-, a rácok pedig betelepültek. A gyors iparosodással az infrastrukturális fejlődés kialakulásához érkezünk, és láthatjuk elhaladni az 1-es
buszt, vagy felépülni a Műegyetemet, a hidakat, a Gellért Szállót és a fürdőt. De ott lehetünk, amikor a körtér szappanleves macskakövein csúsznak
meg a szovjet tankok, és lehet, hogy épp bosszúból végeznek máig látható pusztítást a Móricz Zsigmond körtér házain. Kerületünk és részeinek
kialakulását követtük nyomon Seifert Tibor történésszel, az ELTE Egyetemi Kollégiumának főigazgatójával, Újbuda régi lakójával.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Az iskola igazi sztárnak járó figyelemmel
várta a tanterem névadóját. A diákok saját
készítésű tablókkal köszöntötték az olimpiai
bajnokot, de még az osztályteremben is katonás rendet raktak. Simicskó István, Hoffmann
Tamás és Gyurta Dániel együtt szerelték fel
a nevével ellátott táblát a tanterem ajtajára,
majd a gyerekek egy házi „sajtótájékoztatón”
tették fel kérdéseiket az olimpikonnak, aki
meghatódva az őt övező szeretettől azt ígérte,
mostantól kivételes figyelmet szentel majd a
Grosics sulinak.
Kiss Mihály igazgató már jó ideje a fejébe
vette, hogy a nemzet kiemelkedő sportolói
előtt azzal tiszteleg, hogy termet nevez el róluk. Így a Grosicsban például Kovács „Kokó”
István-teremben is tanulnak a sportiskolások.
Gyurta Dani 2005-ben már járt az intézményben, akkor az igazgató úgy konferálta fel, mint
az ország következő olimpiai bajnokát. – Végül igazam lett – tette hozzá büszkén Kiss Mihály, aki szerint az úszó nem csupán példakép,
hanem egy olyan hiteles ember, akikből hiány
van ma Magyarországon.

Fogyatékos emberek képezték a képviselőket
Saját benyomások alapján fedezhette fel a sérült emberek világát Újbuda képviselő-testülete, valamint a hivatal vezetése, munkatársai. A Nem Adom Fel Alapítvány kétnapos tréningjén a résztvevők megtapasztalhatták, milyen látássérültnek lenni, hogyan kell kerekes székben közlekedni,
megismerhették az értelmileg akadályozott emberek problémáit.

A sokszínűség személyes megtapasztalása az ügyfelek, jelen
esetben a XI. kerület lakóinak jobb megértését segíti elő – ezt
az üzenetet közvetítette a Nem Adom Fel Foglalkoztatási Tanácsadó Csapat rendhagyó érzékenyítő tréningje. A csapat tagjai sérült (minden jellemző fogyatékossági típusból), ám a feladatra felkészült tapasztalati szakértők, akiknek az ép és sérült
emberek közötti hasonlóságot célja bemutatni.
– Aki egy nagyobb egységben, rendszerben gondolkodva
próbál hatásokat elérni, könnyen elveszíti a kapcsolatot az
egyénekkel, ezért hiszem, hogy a mostanihoz hasonló tréningek, találkozások segítenek abban, hogy a vezetők a lehető
legkörültekintőbben hozzák meg a hátrányos helyzetű embe-

rek életére vonatkozó döntéseiket – mondta
Baráth Andrea esélyegyenlőségi referens.
– Önmagában már az is üzenetértékű,
hogy a döntéshozók a protokolláris díszvendég szerep védelméből kibújva vállalják
a találkozást a hátrányos helyzetű emberekkel, ráadásul egy olyan területen, helyzetben, amelyben ők maguk bizonytalanul
mozognak, és a sérült tapasztalati szakértők
tanácsaira, segítségére szorulnak – nyilatkozta Dely Géza, az alapítvány vezetője.

‘56-os megemlékezések

Kerület Napja, november 11.

Október 23-án, a forradalom 56. évfordulóján
több kerületi helyszínen tartottak megemlékezéseket. Tisztelegtek az egyetemi ifjak és a
körtéri harcosok emléke előtt is.

Lapunk megjelenésével egy időben már zajlik
a Kerület Hete, amikor számos rendezvényen
ünnepli magát Újbuda, díjazza és jutalmazza kiválóságait.
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Elkészült az Irhás-árok
mederrendezése
Az eddig elhanyagolt meder és a sok lerakott
hulladék szinte lehetetlenné tette a természet szépségének élvezetét, valamint az itt
lakók életét.

5

2

AKTUÁLIS

Újbuda

2012. november 7.

Lendületbe jönnek a bikák

RÖVIDEN
Vasvillával támadtak
Megtámadták és vasvillával akarták megsebezni Schaffer Gábort, a Jobbik Ifjúsági Tagozat újbudai alelnökét. Az eset a Hunyadi Mátyás út és Kővirág sor kereszteződésénél
történt. Az alelnök észrevette, hogy
.hu
ismeretlenek szemetet és hullaUDA
B
J
Ú
dékot helyeznek el illegálisan a
környéken. Schaffer Gábor fiBővebben:
gyelmeztette őket, fejezzék be a
www.ujbuda.hu/
törvénysértő cselekedetet, majd
hirek
amikor le akarta őket fotózni, az
egyik elkövető megtámadta, és
egy vasvillával próbálta megsebezni. Az alelnök sérülés nélkül tudott távozni a helyszínről.

Flipperek éjszakája Újbudán
Több száz rajongó gyűlt össze Újbudán a Flipperek Éjszakáján, ahol az amatőrök mellett
világhírű profik is nyomkodták a gombokat,
hisz a versenyen világranglistapontokat is lehetett szerezni. Az október 20-án kilencedik
alkalommal megrendezett eseményt az Első
Magyar Flipperklub szervezte a Budafoki úti
játékteremben.

Önkéntesek
a gyermekotthonban
Kifestettek három lakrészt, sok száz ezer forint
értékben osztottak szét adományokat, továbbá száznál több személyre főztek az újbudai
Kossuth Lajos Gyermekotthonban a Mars Magyarország budapesti irodájának munkatársai
önkéntesnapjukon.

A Szent Imre Gimnáziumban
ünnepelt a százéves énekkar

A dombtetőn álló bikák nagyszabású rendezvények alkalmával gyakran láthatnak tömegeket maguk körül. Újbuda
Önkormányzatának hosszú távú rehabilitációs elképzelései szerint a szabadidőpark hamarosan minden téren
megfelel a 21. század követelményeinek.

Civil szervezetek és önkormányzati képviselők kíséretében járta
végig a Bikás park egyes helyszíneit Hoffmann Tamás polgármester, hogy felmérje, hol és milyen felújításra van szükség. A
szabadidőpark az elmúlt évek során sokat veszített szépségéből,
az amortizáció pedig a közösségi, szabadidő funkciókat is utolérte, annak ellenére, hogy az Önkormányzat időről időre megpróbálta orvosolni az egyes problémákat.
– Igazi megoldást kizárólag egy átfogó felújítás hozhat – adta
meg az irányt a park bejárásán Büki László városüzemeltetési
igazgató, aki szerint a kerület kiváló adottságokkal bíró, ám méltatlan állapotba került zöld oázisában jóval több lehetőség rejlik,
mint amit eddig gondoltak.
A polgármester arról tájékoztatott, a park minden elemére kiterjedő korszerűsítés és renoválás akkora léptékű
beruházás, amit csak jól átgondolt ütemezésA kerület kiváló
sel lehet megvalósítani. A formálódó koncepadottságokkal
ció szerint így nagyjából 4–5 év alatt teljebíró, ám méltatlan
állapotba került
sen átalakulhat a kerület népszerű közparkja.
zöld oázisában jóHorváth Gábor olimpiai bajnok, az Újbuda
val több lehetőség
Sportjáért Kft. szakmai vezetője hozzátette,
rejlik, mint amit
cégük már tavaly megtette az első lépéseket,
eddig gondoltak.
az akkor kialakított szabadtéri edzőterem és
a gumírozott futópálya szerves részét képezi
majd a Bikás új, egységes képének.
A városüzemeltetési igazgató annyit elárult, hogy a játszóterek,
a nyugdíjaspihenő, a sportpályák és az egész park kialakításánál a
fenntarthatóság követelményeinek megfelelő, minőségi anyagokat és vandálbiztos eszközöket fognak alkalmazni. A burkolatok
például vízáteresztőek lesznek, hogy a csapadék képes legyen
táplálni a talajt. A képviselő-testület várhatóan még idén elfogadja a terveket, így jövőre már megvalósulhat a projekt első szakasza.

Koncerttel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Fővárosi Énekkar október 20-án. A Budai
Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban megrendezett gálaműsorban Kodály Zoltán és Liszt
Ferenc legismertebb darabjait énekelték el a
kórus tagjai. A koncerten Csomós Miklós is
köszöntötte az énekkart. A főpolgármesterhelyettes emlékeztetett Bárczy István főpolgármesterre, aki annak idején, 1912. október
15-én egy rendeletben fogalmazta meg, hogy
a Fővárosi Énekkart létre kell hozni.

ÜGYFÉLBARÁT
Bárki felteheti kérdéseit
a közmeghallgatáson
Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete 2012. december 3-án, hétfőn 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében,
melynek címe: Budapest, XI. kerület, Zsombolyai u. 5.
A közérdekű kérdéseket és javaslatokat előzetesen bárki
leadhatja 2012. november 5. és november 28. között az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáin (Bocskai út 39–41.,
Zsombolyai u. 4., Zsombolyai u. 5., Fehérvári út 182., Rétköz u. 7. – Eleven Center) kihelyezett gyűjtőládákba vagy
a kozmeghallgatas@ujbuda.hu e-mail címre.

Etetni is kell a birkát,
ha nyírni akarjuk
A világ a pénzhatalmi szuperstruktúra fogságában vergődik. Magyarország azért bűnhődik, mert nem hajlandó kollaborálni a birodalommal.
Őrült parazita, szuperkurucok és ultralabancok; Bogár László és Boros
Imre közgazdászok voltak a Budai Klub-Galéria vendégei október 24-én.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának másnapján színültig megtelt a Fidesz Budafoki úti irodája.
A két ismert közgazdászt Szarka Istvánné, az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom vezetője látta vendégül. A
kemény témákat boncolgató, mégis nagyon jó hangulatú előadáson elhangzott, hogy az elhúzódó gazdasági válság
oka, hogy Európa uralmi elitjei vagy végzetesen tudatlanok, így nem rendelkeznek azzal a tudással, amely a kilábalás
útját jelentené, vagy végzetesen cinikusak.
Elmondták, a világ a túlhatalomra szert tett globális pénzhatalmi rendszer fogságába került. Ez a szuperstruktúra úgy
rendelkezik meghatározó befolyással a világ fölött (ő hozza a tényleges döntéseket), hogy erre senki nem hatalmazta
fel, senki nem választotta meg és senki nem ellenőrzi. Ez a birodalom nem a fizikai térben létezik, de mint minden
birodalom, ez is erőforrásokat szív el. Őrült parazita módjára viselkedik, hiszen az elszívott erőforrásokat felemészti
a birodalmi központ, a perifériák viszont egyre inkább elszegényednek, és egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek. A mai
kor nagy kérdése az, hogy a nemzetállamok és azok vezetői miként szerezhetik vissza a hatalmat, hogy valóban azoké
lehessen a tényleges döntés, akiket erre demokratikusan felhatalmaztak.
Boros Imre szerint Magyarországgal azért bánnak olyan mostohán, mert nem tudják elfogadni, hogy az egykor szolgai módon teljesítő éltanuló, birodalmi kollaboráns most más utakon jár, amivel egyre többeknek mutat példát. Ezt a
legrövidebb úton el akarják fojtani.
Bogár László úgy látja, október 23-án zászlót bontottak az ultralabancok, akik azt hirdetik: ha beledöglünk, akkor
is teljesítenünk kell a birodalom minden kívánságát. A radikális jobboldalon pedig ott vannak a szuperkurucok, akik
szerint: ha mind egy szálig elpusztulunk, akkor is szembe kell szállnunk a birodalommal. A járható út a kettő között
van, mert mindkettő nemzethalállal járhat. Az elmúlt hetekben bejelentett két Matolcsy-csomagot antimegszorító csomagoknak nevezte, hiszen azok a lakossági megszorítások helyett a „globális birodalom lokális ügynökhálózatára”
próbálják hárítani a terheket. Erre azonban a birodalomnak is meglesz a válasza. A meghívottak ezért elhúzódó háborúra számítanak, de amint Bogár László befejezésül elmondta, magyarnak lenni 1000 éve élet-halál harc, de örüljünk,
mert amíg harcolunk, addig élünk is.

KEDVEZŐ ÁRAKKAL, SZÍNES KÍNÁLATTAL
VÁRJUK ÖNÖKET A HÉT MINDEN NAPJÁN!

ÉS TOVÁBBI 75 ÜZLET
Megközelíthetőség: 18-as villamos (Széll Kálmán tér felől);
58-as és 250-es buszok (Budafok felől)

Több, mint 2 000 ingyenes parkolóhely!

www.savoyapark.hu
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Segítség a mindennapos
testnevelés bevezetéséhez
Szakmai rendezvényt tartott az Újbudai Pedagógiai
Intézet és az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános
Iskola a kerületi testnevelő tanárok és iskolaigazgatók számára. A konferencia célja, hogy módszertani
támaszt nyújtson a mindennapos testnevelés bevezetéséhez és egyfajta mankót biztosítson a pedagógusoknak.

A rendezvényt Simicskó István sportállamtitkár nyitotta
meg, aki beszédében hangsúlyozta, rendkívül fontosnak
tartja, hogy a testnevelő tanárok megfelelő hivatástudattal
rendelkezzenek, és hogy a legkorszerűbb oktatási-nevelési módszereket is elsajátítsák. Hozzátette: – Bízom benne,
hogy ez a konferencia támaszt nyújt a kerületi pedagógusoknak, és ennek köszönhetően még hatékonyabban tudják
szolgálni azt a közös célt, hogy gyermekeink megszeressék
a sportot és minél többet mozogjanak, hiszen az egészséges
társadalomhoz ez is hozzátartozik.
Az október 27-én megrendezett eseménynek az Újbudai
Grosics Gyula Sport Általános Iskola adott otthont. – Úgy
gondolom, közoktatás típusú sportiskola és módszertani
központként támogatnunk kell azokat a testnevelő tanárokat,
akik a mindennapos testnevelést bevezetik. Mivel mi egy
igen komoly infrastrukturális rendszerrel rendelkezünk, szeretnénk mankót biztosítani a tanítóknak azzal kapcsolatban,
hogyan lehet a folyosón, a tanteremben, illetve az előtérben
a mindennapos testnevelést megvalósítani. A következő találkozót novemberben tartjuk meg, akkor az 5. és 9. osztályban tanítóknak szeretnénk segítséget nyújtani – nyilatkozta
az Újbuda újságnak Kiss Mihály, az iskola igazgatója.
Az értekezleten Bognár József, a SOTE egyetemi docense a testnevelés és a sport műveltségterület kerettantervéről
tartott előadást. Az első évfolyamosok számára a mindennapos testnevelés tornatermen kívüli alternatíváit Fischerné
Pogány Teodóra mutatta be a közönségnek, míg a testneveléshez szükséges eszközöket Bajzek Zsolt, az egyik sportáruház vezetője szemléltette.

Újbuda
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MISSZIÓ
Újbuda emlékei
Tisztelt Olvasók, Kedves Újbudaiak!
Újbuda Önkormányzata tavaszra tervezi egy olyan helytörténeti kiállítás létrehozását, melynek anyagát Önök, a
kerületben élők, az azt jól ismerők állítják össze régi, illetve új, emlékezetes vagy elfelejtett képekből, levelekből,
dokumentumokból. Ezekhez egy fontos vagy kevésbé jelentős, boldog vagy szomorú esemény kötheti Önöket, a
lényeg, hogy olyannak ábrázolják a kerületet, amilyennek
valójában látják.
A cél, hogy a tárlat azt mutassa be, amit ténylegesen megés átéltek Újbudán, az Önök otthona, az Önök Albertfalvája, Szentimrevárosa, Kelenvölgye, Kelenföldje, Gazdagrétje, Gellérthegye – a sor még folytatható – kerüljön előtérbe.
Ezért most arra kérjük Olvasóinkat,
hogy elektronikusan vagy levélben
küldjék el ezeket a talált vagy régóta
Cél, hogy az Önök
őrizgetett „emlékeket”, hogy részei
Albertfalvája,
legyenek kerületünk kiállított történeSzentimrevárosa,
tének. Természetesen Újbuda ÖnkorKelenvölgye, Kelenföldje, Gazdagrétje,
mányzata minden levélben beküldött
Gellérthegye – a
dokumentumot visszajuttat a feladóhoz
sor folytatható –
a tárlat után, vagy ha arra van igény,
kerüljön előtérbe.
akár azonnal is, amennyiben megfelelő
másolat készíthető.
Elektronikusan a levél tárgya, postai
úton pedig a jeligéje a következő legyen: „Az én emlékeim
– Újbuda emlékei”.
Elektornikus cím: mika.edit@ujbuda.hu
Postai cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41. I. emelet 119.
Beküldési határidő: 2013. február 28.
Várjuk leveleiket, hogy Újbudán keresztül az újbudaiakat
is bemutathassuk. Ne felejtsék el feltüntetni leveleiken:
„Az én emlékeim – Újbuda emlékei”!
A Polgármesteri Hivatal Kommunikációs Irodája és az
Újbuda Média szerkesztősége

Megállapodtak a járásokról

Új néven a polgárőrség

Ünnepélyes keretek között írta alá a budapesti járási hivatalok kialakítására vonatkozó kétoldalú megállapodást a 23 kerületi önkormányzat és a Fővárosi Kormányhivatal október 30-án, kedden.

Ezentúl Lágymányosi Polgárőr Egyesület néven működik tovább az Ózon-Pajzs
Környezetvédő és Polgárőr Egyesület. A tisztújító közgyűlésen a társadalmi szervezet tagjai új elnököt is választottak Mészáros Csaba személyében. Ő a kezdetektől
fogva részt vesz az egyesület munkájában, XI. kerületi polgárőr tevékenysége pedig
mintegy 10 évre nyúlik vissza.
A bűnmegelőzési célból létrejött egyesület a rendőrséggel és Újbuda Önkormányzatával is szorosan együttműködik. A kerület lakói a lagymanyosipolgarorseg@gmail.
com e-mail címen vehetik fel velük a kapcsolatot, de az egyesület a Facebookon is
megtalálható, a www.facebook.com/lagymanyosipolgarorseg címen.

A fővárosi kerületi hivatalok 2013. január 1-jén kezdik meg működésüket a
Fővárosi Kormányhivatal szervezeti
egységeiként. A kerületi hivatalok átveszik az önkormányzatoktól az államigazgatási feladatok egy részét, például
ide tartoznak majd az okmányirodák,
a földhivatalok, a munkaügyi és népegészségügyi kirendeltségek, itt lehet majd intézni a gyermekvédelmi, a
gyám- és a szociális ügyeket is.
A végső cél az egyablakos ügyintézés
minél szélesebb körű elterjesztése. Az
állampolgárok dolgát nagyban megkönnyíti majd, hogy az okmányirodák
ügyfélfogadási módja egységesül, az
ügyfelek számára legkedvezőbb ügyintézési gyakorlat fog megvalósulni.

HASZONKULCS

Aki fejleszt, az nyer!
fotó: fidesz.hu

Úszók éjszakája a betegekért
A Magyar Dermatológiai Társulat az ország öt nagyvárosában – köztük Újbudán, a
Nyéki Imre Uszodában – rendezte meg az Úszók Éjszakája című jótékonysági rendezvényét. A társaság a psoriasis, azaz a pikkelysömör betegséget övező tévhitekre
kívánta felhívni a figyelmet.

A Kondorosi úti uszodában este 8 órakor ugrottak fejest a medencébe a jótékonysági úszóverseny
szereplői, akik között olyan neves olimpikonok is jelen voltak, mint Jakabos Zsuzsa vagy Sors
Tamás. Mivel a pikkelysömörrel küzdő emberek szégyenlik látványos bőrelváltozásukat, általában nem mernek lemenni az uszodába vagy a strandra, holott a psoriasis nem fertőz. A társaság
arra is felhívja a figyelmet, hogy a kellemetlen, genetikai hajlamból fakadó tünet ma már jól
kezelhető.

Egy korábbi lapszámunkban már beszámoltunk arról, hogyha labdarúgó-, kézi-, kosár-,
vízilabda- vagy jégkorongcsapatot támogat egy
vállalkozás, csökkentheti társasági adóját. A
látványsportágak támogatása iránt elkötelezett
cégek a juttatás adóévében és az azt követő három adóévben a fizetendő társasági adó 70%áig terjedő adókedvezményt érvényesíthetnek,
valamint a támogatás értéke elszámolható az
adózás előtti eredmény terhére is.
Újbudán a Játszva, Sportolva Megelőzni
Alapítvány (JSM) pályázott a támogatásokat
közvetítő sportági szakszövetségeknél, infrastrukturális fejlesztések érdekében várja a vállalkozói támogatásokat. – Cél, hogy a Hauszmann utcai Sportcsarnokban korszerűsítsük a
kosárlabdapályát, valamint a Nyéki Imre Uszodában helyet kaphasson a vízilabda is. Újbuda
Önkormányzata 30% önerőt biztosít, a beruházás 70%-át pedig a JSM Alapítvány szeretné megfinanszírozni vállalkozók támogatásából – jelentette ki Horváth Gábor, az alapítvány kurátora, olimpiai bajnok kajakosunk.
Ha tehát valamely kerületi cég támogatni szeretné a helyi kosárlabda és vízilabda fejlődését, ráadásul még társaságiadó-kedvezményt is
igénybe venne, akkor a JSM Alapítvány céljaira befizetheti az
összeget az adott szakszövetséghez.
– Bár ez a konstrukció bonyolultnak hangzik, a
lényeg, hogy jól jár a vállalkozás, a helyi sport,
és természetesen a kerület lakosai is nyernének
– hangsúlyozta Horváth Gábor, majd hozzátette:
A Haszonkulcs
–, ezért az Újbuda TV-vel és a Sport Kft.-vel kökorábbi műsorai
zösen november végén meghívjuk a kerületi válmegtekinthetők a
lalkozókat egy beszélgetésre, ahol bemutatnánk
www.ujbudamedia.hu
terveinket, és szeretnénk felkérni a cégvezetőket,
oldalon.
hogy ha tehetik, fektessenek be a kerületi sportéletbe, hiszen nekik is megéri.
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Megtisztul
a kerület

EMBERKÖZEL

Segítség az áldozatoknak

Idén ősszel november 5–23. között szervezi
nagytakarítási akcióját Újbuda Önkormányzata az Újbuda Prizma közreműködésével.

2006-ban kezdte meg működését az Áldozatsegítő Szolgálat, melynek küldetése, hogy a lehető legnagyobb
mértékben csökkentse az elkövetett bűncselekmények áldozatainak sérelmeit. Így feladata a testi vagy lelki
sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett, nehéz helyzetbe került rászorulók segítése.

Területi áldozatsegítő szolgálatok valamennyi megyeszékhelyen és a fővárosban is találhatók, ezek 2011. január 1-je óta
a megyei, fővárosi kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai szervezeti egységeiként működnek. Évente országosan
mintegy 22–25 ezer áldozat kap valamilyen támogatást az
áldozatsegítő szolgálatoktól. A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztálya
a hozzáfordulók részére ingyenes, gyors, szakszerű és teljes
körű felvilágosítást ad szolgáltatásairól, támogatási lehetőségeiről, illetve azok feltételeiről.
Nyújtanak egyebek mellett azonnali pénzügyi segítséget
is az áldozatoknak, ám ennek szigorú feltételei vannak. Támogatás csak abban az esetben adható, ha az áldozat a bűncselekménnyel összefüggésben kerül nehéz helyzetbe. Ha
például valakinek jelentős díjhátraléka halmozódott fel, és
még meg is lopják őt tolvajok, akkor csak ennivalóra kaphat
támogatást, a hátralékát nem tudják rendezni.
– Sajnos gyakori ügyfeleink az olyan idős emberek, akik
otthonukban, egy helyen tartják összes megtakarításaikat;
az elkövetők különböző trükkökkel bejutnak a lakásba, és
az áldozattá váló ember összes értékét elviszik. Ilyenkor kiszámítjuk, mekkora az a minimum összeg, amiből meg tud
élni a következő nyugdíjig, és az ennek megfelelő összeget

biztosítjuk a számára – fejtette ki Vojnovics Ibolya, az áldozatsegítő osztály vezetője.
Az érdekérvényesítés érdekében az eltulajdonított iratok
pótlásának megkönnyítésére hatósági bizonyítványt állítanak
ki, mellyel az ügyfél igazolhatja a bűncselekmény következtében kialakult méltánylást igénylő helyzetét. A hatósági
bizonyítvánnyal az ügyfél kezdeményezheti iratainak illetékmentes kiállítását. Ezek mellett tájékoztatást, jogi segítségnyújtást is adnak a rászorulóknak.
A legsúlyosabb szándékos, személy elleni erőÉvente országosan mintegy
szakos bűncselekmények (például emberölés,
22–25 ezer áldosúlyos testi sértés) esetén kárenyhítésre tarthat
zat kap valamiigényt a sértett vagy a vele egy háztartásban
lyen támogatást
élő rokona, továbbá az, aki a bűncselekmény
az áldozatsegítő
következtében meghalt sértett eltemettetésészolgálatoktól.
ről gondoskodott. Ebben az esetben a bűncselekmény okozta igazolt vagyoni kár (temetési
költség, orvosi kezelésekkel kapcsolatos kiadások, jövedelem kiesés) utólagos megtérítésére van lehetőség.
Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztályát az alábbi elérhetőségeken kereshetik fel:
1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: 209-9337, 209-9338

A XI. kerület valamennyi lakott részén a Prizma
munkatársai végzik a közterületek tisztítását. A
kerületrészek közül Albertfalván november 8–9.,
Kelenföldön november 10–15., Lágymányoson
pedig november 16–19. között takarítanak a tisztítógépek.
A veszélyes és elektronikai hulladékok gyűjtése november 17-én 9–12 óráig lesz a városrész öt
pontján. Részletes információkat a www.ujbuda.
hu oldalon találnak.
Újbuda Önkormányzata nagymértékben támogatja a lakossági komposztálást: 9000 darab – az
FKF által elszállítandó – avarzsákot, valamint 800
darab komposztálókeretet oszt ki a kerületiek körében. Ingatlanonként három avarzsák igényelhető az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. székhelyén, a
Hamzsabégi út 60. szám alatt. Felvilágosítást munkaidőben a 203-8015-ös telefonszámon kérhetnek
a kerület lakói. Komposztálókeretért jelentkezni
a komposztalas@ujbuda.hu e-mail címen vagy a
(+36/1) 372-4684-es telefonszámon lehet.
Az őszi nagytakarítás alkalmával hét kijelölt helyszínen a felhalmozódott ágak, gallyak
aprítékolását és elszállítását is végzik. A gallydarálás során a használhatatlan nyesedékből apríték
keletkezik, ami többféleképpen hasznosítható. A
pontos helyszíneket a www.ujbuda.hu weboldalon
találják.

Előnyösebb menetrend
Utasforgalmi méréseire alapozva a Budapesti Közlekedési Központ (BBK) október 1-je óta az utazók igényeihez
jobban igazodó menetrendet vezetett be számos vonalon. A XI. kerületet érintő 8-as és 103-as autóbuszvonalakon a magas kihasználtság és a zsúfoltság csökkentése érdekében módosították a menetrendet.

A 8-as autóbusz munkanapokon 22.18-ig 20 helyett 10 percenként jár. A Rákóczi hídon át közlekedő 103-as autóbusz munkanapokon délelőtt 12 helyett 10 percenként, hétvégén napközben pedig 15 helyett 12 percenként közlekedik. A késő esti
utazások jobb kiszolgálása érdekében a járatok az Etele tértől

22.40 helyett 23.30-kor, a Népliget felől 23.28 helyett 23.56kor indulnak utoljára. Esténként 22.30-ig 20 helyett 10 percenként közlekednek. Hajnalban pedig korábban 4.47 helyett 4.20kor indul az első autóbusz a Kelenföldi pályaudvartól.
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Nem tud már annyit sétálni, mint régen?
Fél még az apró mozdulatoktól is, mert begörcsöl a lába?
Gyakran elfelejt dolgokat esetleg szédeleg?
Még melegben sem tud lemondani a zokniról, annyira fázik a lába?
Idegesíti a fülzúgás?
Panaszai hátterében könnyen lehet, hogy az érszűkület áll! Figyeljen oda a jelekre, hisz az érszűkület súlyos végkimenetele lehet a végtagi amputáció, a szív elégtelenség vagy az agyi katasztrófa. Különösen fontos mindazoknak észben tartani ezt a betegséget, akik dohányoznak,
cukorbetegek, magas a vérnyomásuk vagy a koleszterinszintjük. Sajnos a kor előrehaladtával, a
növekvő stresszel is fokozódik a veszélyeztetettek köre. Könnyen meggyőződhet róla, hogy alsó
végtagi érszűkület okozza-e panaszait. A Nashwan-Parasound Érszűkület Terápiás Centrumban,
mely az ország egyre több pontján elérhető, doppleres vizsgálattal gyorsan, könnyen és fájdalommentesen tudhatja meg. Amennyiben a szakorvos a betegség jeleit tapasztalja életmód tanácsokkal és egy hatékonyságát tudományosan igazolt kezeléssel, az év találmányával, vagyis
a Nashwan-Parasound találmánnyal való kúrával könnyen csökkentheti illetve megszüntetheti
az érszűkület által okozott panaszokat. Mindössze 20 kezelés szükséges ahhoz, hogy ultrahang
segítségével a beszűkült, elzáródott érszakasz környékén mellékér-keringés képződjön. Számos
beteg nyilatkozott úgy, hogy kezelései után életminőségi változás állt be az életébe:
„Már elég régóta érszűkületesek a lábaim, így mindig fázik, görcsök gyötrik, és a séták is egyre rövidültek. Úgy éreztem a gyógyszerek önmagukban nem elegendőek, így mikor hallottam erről az új
kezelésről rögtön jelentkeztem rá. A kezelés végén örömmel vettem észre, hogy a lábgörcsök megszűntek, és a séták sokkal könnyebbek, mint régen, és az emeletekre is könnyedén fel és le tudok menni, amire már régóta nem volt példa. A jó közérzethez hozzájárultak a kellemes, nyugodt környezet és
a kezelést végző hölgy kedvessége és pontossága is.”
„A Nashwan találmány egy fantasztikus találmány. Fény az alagút végén!!! További sok sikert kívánok!”
„Lábikra görcs és nehéz járás miatt jöttem erre a kezelésre. Egy idő után a kezelés hatására ezek a
problémák megszűntek. Örülök, hogy eljöttem erre a kezelésre, máskor is igénybe fogom venni.”

Lapzártánkkal egy időben döntött a Fővárosi Közgyűlés a tömegközlekedési tarifaemelésről. Így 2013. január elsejétől egy vonaljegy 320 helyett 350 forintba, egy
teljes árú havibérlet 9800 helyett 10 500 forintba kerül majd. A kedvezményes éves
bérlet ára 107 000 forintról 114 600 forintra emelkedik, nem módosul viszont a
legtöbb környéki jegy, valamint HÉV-jegy és -bérlet ára. A legnagyobb mértékben a
metrószakaszjegy drágul 260-ról 300 forintra. Németh Szilárd (Fidesz–KDNP) módosító javaslatára mégsem változik a tanuló, a kismama és a nyugdíjas havi-, illetve
éves bérlet ára. A tanuló és kismama, valamint a jövőre bevezetésre kerülő felsőoktatási tanulói havibérletek 3850 forintba, a nyugdíjas havibérletek pedig 3700 forintba
kerülnek a jövő év elejétől. Németh Zoltán (Fidesz–KDNP) frakcióvezető az MTInek elmondta: messzemenőkig igyekeztek figyelembe venni a családok teherviselő
képességét. Kiemelte, hogy a „Bajnai–Horváth-paktum”, vagyis az előző ciklusban
kötött kormány–főváros megállapodás szerint 2010 és 2012 között 15 százalékkal
kellett volna emelni a viteldíjakat, ám a Fidesz–KDNP szakított ezzel a gyakorlattal,
és két évig nem emelte a jegyek és bérletek árát. Az előző húsz évben ilyen nem
történt, volt olyan év, hogy kétszer is emelkedtek a tarifák, sokszor infláció felett –
mutatott rá Németh Zoltán. Ha érvényben maradt volna az inflációkövető emelést
tartalmazó megállapodás, akkor most egy jegy 370 forintba, a teljes árú havibérlet
11 300 forintba kerülne.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újbuda Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázatot
hirdet a XI. ker., Egry J. u. 3–11. (Stoczek u. 21.) szám alatt
elhelyezkedő, 4126/12 hrsz.-ú, 8299 m2 alapterületű, kivett általános iskola megnevezésű, 3581 m2 nagyságú nem
lakás céljára szolgáló épületrész és a hozzátartozó 3485 m2
nagyságú telekterület bérbeadására.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. december 17. (hétfő) 12 óra

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tartalmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (XI., Zsombolyai u.
5. II. em. 206. szoba), illetőleg letölthető az önkormányzat
honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ a 3811312-es, a 381-1311-es és a 372-4655-ös telefonszámon
kapható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újbuda Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága kétfordulós nyilvános pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására:

Jó hír! A Karácsonyra gondolva az
akció fokozódik. Mindazoknak,
akik elkezdik a kezelést az e havi
kezelendő csoporttal a XI. kerületi
Edömér utcai kezelőcentrumban
20.000
Forint
kedvezményt
biztosítunk a kúra árából. Az akció
keretén belül a vizsgálat 3000 Forint.
További felvilágosítás és
bejelentkezés: www.medhungary.
com, 06-72/551-714, 06-20/6210789, 06-30/339-6963,
06-70/620-4121

FŐVÁROSI HÍREK

Cím
Lágymányosi u. 5.
Lágymányosi u. 20.
Tétényi út 18.
Tétényi út 18.

tora többek között a
Az érszűkület rizikófak , a dohányzás és
ség
túlsúly, a cukorbeteg
a magas vérnyomás

Alapterület
(m2)
52
210
135
166

Albetét
száma

Fekvése

Műszaki
állapota

30
1
2
3

alagsori, utcai bejárat
pince, utcai és udvari bejárat
földszint, utcai bejárat
földszint, utcai bejárat

jó
közepes
Jó
jó

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (XI., Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 8. (csütörtök) 12 óra
A pályázat feltételeiről bővebben a fenti címen, illetőleg az önkormányzat honlapjáról (www.ujbuda.hu) tájékozódhat. További információ a 381-1312-es, 381-1311-es és a 372-4655-ös telefonszámon kapható.
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’56-ra emlékeztünk

Újbuda
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RÓLUNK SZÓL

Elkészült az Irhás-árok
Október utolsó szombatján nagyszabású rendezvényen adták át az
Irhás-árok megújult szakaszát.

Az egyetemi ifjak előtt tisztelegtek
A Budafoki úton, az Egyetemi forradalmi ifjak emléktáblája előtt tartott ünnepségen
a szabadságharc hősei előtt tisztelegtek a hivatal képviselői.

Horti István, kerületünk jegyzője Lipták Béla 35 nap című könyvéből idézett, amely a forradalmi
harcok napjait eleveníti fel. Prof. dr. Lipták Béla 1956-ban a Műegyetemen egyik résztvevője
volt a szabadságharcot elindító 16 pont megírásának. A Móricz Zsigmond körtér védelmekor
szovjet fogságba esett, majd onnan megszökött, és az Egyesült Államokba került, ahol 1957-ben
megválasztották az Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége elnökének.
Az ünnepség végén Laucsek István, a kulturális osztály vezetője, Horti István, valamint a Politikai Foglyok Országos Szövetségének kerületi elnöke, Horváth Ernő koszorúzta meg a hős ifjak
emléktábláját.

A Requiem szólt ’56 áldozataiért
Immár 19. éve hangzik fel requiem október 23-án a Szent Imre-templomban az ’56os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére.

– A hangverseny alapvető célja az emlékezés és tiszteletadás, a templom terével hangsúlyozva
a megbocsájtást, amely nem egyenlő a felejtéssel – mondta Csányi Tamás szervező, a templom
karnagya.
Az ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara Kovács László Liszt-díjas, Érdemes művész karnagy vezetésével szólaltatta meg Anton Bruckner: Requiem, valamint Orbán
György: Lux aeterna című műveit az áldozatok tiszteletére.
A hangverseny előtt Simicskó István országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: – Tudjuk,
hogy az áldozatokra emlékezni kötelességünk, de ezt a kötelességet teljes szívből, őszintén tes�szük. A Szent Imre-plébánia közössége a zenét hívja segítségül, amikor megemlékezik az ’56-os
hősökről, áldozatokról, mert ahogyan Kodály Zoltán fogalmaz: a zene képes arra, hogy lelkünk
legtitkosabb, legmélyebb rejtelmeibe is fényt derítsen, bevilágítson. Igen, a zene az érzelmeinkre
hat, a lelkünkre hat, nem az értelmünkre, nem a
rációra, ahogyan egy szabadságharc sem az észre,
az értelemre hat, hanem a lelkünkből, a szívünkből
jön. A tiszteletet az áldozatok iránt méltó módon
fejezi ki a mai zenei mű, a Requiem is!

A főváros egyik meghatározó szerepet betöltő kisvízfolyása korábban súlyos
problémákat okozott a területen élő lakosság, mintegy 700 fő számára. Érthető,
hogy az itt élők – és az erre közlekedők is – már régen várták az átadást, hiszen
az elhanyagolt meder, az árvízveszély és a sok lerakott hulladék szinte lehetetlenné tette a természet szépségének élvezetét, valamint az itt lakók életét.
A dél-budapesti régió vízrendezése projekt keretében idén megvalósult az Irhás-árok mederrendezése, biztosítva lett a megfelelő csapadékvíz-elvezetés, így
javultak a helyben élők életkörülményei. – A beruházásnak köszönhetően csökken a hirtelen lezúduló csapadék okozta medererózió, továbbá a közművek és
az útpálya károsodása is mérséklődik. Az Irhás-árok útja közlekedésbiztonsági
szempontból is megújult, csökkent a balesetveszély, biztonságossá vált a gyalogos- és gépjármű-közlekedés. Hordalékfogók épültek, a burkolattal ellátott
földmeder csökkenti a hordalék mennyiségét is, ezáltal javul a vízminőség, mérséklődik a feliszaposodás veszélye és
az ehhez kapcsolódó bűz – nyilatkozta
az Újbuda Média stábjának Szeneczey
Balázs városfejlesztési főpolgármesterhelyettes.
A projektzáró eseményen a Csíki-hegyek utcai Általános Iskola másodikos tanulói, patakok és folyók témájú
versekkel köszöntötték a közönséget.
A diákok előadását követően a Miss
Éden szépségverseny, a Budapest Csillaga tehetségkutató résztvevőinek fellépése, valamint egy környezetbarát és
újrahasznosított ruhákat felvonultató
divatbemutató szórakoztatta az érdeklődőket. Az izgalmas és számos érdekességet bemutató show keretében a
közönség sok mindent megtudhatott a
világ legszebb és legkülönlegesebb vízfolyásairól és patakjairól is.

Ne félj tőle, kergesd el a rákot!
Az érdeklődök főként a megelőzés fontosságáról szóló előadásokon és
szűrővizsgálatokon vehettek részt a rákellenes nyílt napon, melyet az
Aesculap Akadémián, a Kor Kontroll Társaság és az Onkológia Intézet
szervezésében tartottak meg.

Az ingyenes rendezvényen beszámoltak a legújabb diagnosztikai és terápiás módszerekről, de arról is szó volt, mi a különbség a hagyományos kemoterápia és a
célzott terápia között. Bemutatkozott az Országos Onkológiai Intézet Emlősebészeti
Centruma, és az is kiderült, hogy a lakossági szűrőprogramoknak, valamint a diagnosztikában és az onkológiai kezelésekben elért fejlődésnek köszönhetően az esetek
túlnyomó többségében az emlőrák korai stádiumaiban a betegek teljes gyógyulása
várható.
A részt vevő szakemberek elmondása szerint korszakváltás következett be a daganatos emlősebészetben – már nemcsak a daganatra, hanem a betegre is fókuszálva
–, a tumor eltávolítást követően azonnali plasztikai emlőrekonstrukció következik,
összehangolva a lelki és a testi gyógyulást.

A körtéri harcosokra emlékeztek
A kerületi kereszténydemokraták a Bartók
Béla úton, Schwéger Tamás-emléktáblájánál emlékeztek a körtéri harcokra és a
forradalmárok vezetőjére.

Rétvári Bence a szabadságharc beszédes statisztikáit felhasználva emlékeztetett 1956 súlyos
veszteségeire. A KDNP politikusa elmondta: a
Schwéger Tamás vezette maroknyi ellenálló csapatnak annak ellenére is volt bátorsága szembe
szállni az elnyomókkal, hogy akkoriban a Szovjetunió volt a világ legerősebb katonai hatalma. A
politikus szerint a forradalmárok csak az emberéleteken túl mutató hittel lehettek képesek sikereik
elérésére. Az államtitkár beszédében kiemelte, az
új alaptörvény is kimondja: mai szabadságunk az
’56-os forradalomból sarjadt ki.

„Töretlen hite
vitte előre”

Béke poraikra...
Kerületünkben számos művész él és alkot, de nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akik már nincsenek közöttünk. Ebben az írásban a Mindenszentek és a Halottak Napja ürügyén azon tehetségekre emlékezünk, akiktől a
közelmúltban vettünk örök búcsút, de alkotásaikban továbbélnek.

Drégely Lászlóné Witz Éva

(1931–2012)
A Balázs Béla-díjas jelmeztervező művészt életének 82. évében érte a halál. Számos történelmi filmhez, operafilmhez, szilveszteri gálaműsorhoz, show-műsorhoz készített jelmezeket,
de dolgozott színházaknak, néptáncegyütteseknek is. Nevéhez
fűződik például a Szabó Magda regényéből készült Abigél
(1974) jelmeze is. Huszonnyolc éven át festett passzióból saját
tervezésű hímes tojásokat, amelyek egy része az Iparművészeti
Múzeum tulajdonába került. A dán királyné és a Vatikáni Gyűjtemény is őrzi munkáit. Jelmeztervei az Országos Széchényi
Könyvtár Színháztörténeti Gyűjteményében találhatók meg.

Árkosi Júlia

(1924–2012)
Árkosi Júlia 40 évig tanított, nevelt, oktatott. Munkája elismeréséül számos kitüntetésben részesült. 2001-ben Mádl Ferenc
köztársasági elnöktől vehette át a lovagrend kitüntetést, Újbuda
díszpolgára pedig 1995-ben lett. Matematikát tanított a Köbölkút utcai, majd a Sopron úti Általános Iskolában. Számos kiváló tehetség bizonyítja munkásságát. 17 gyermeket vett ki állami
gondozásból, majd nevére vette és sajátjaként nevelte. Szeretetre, tiszteletre nevelte őket. Életének 88. évében hunyt el.

Komár László

(1944–2012)
1944. november 28-án született a Veszprém megyei Adásztevelen. 1966-ban részt vett a Táncdalfesztiválon, majd 1969 és
1970 között az Atlas és a Bergendy együttessel lépett fel. Komár László rock and roll slágerekkel vált ismertté, pályatársai
és rajongói is a magyar Elvis Presley-nek nevezték. Nem véletlenül: Komár olyan nagy rajongója volt a Királynak, hogy
1984-ben Emlék – Elvis Presley címmel egy albumot is kiadott,
amelyen olyan Elvis-slágereket énekelt el magyar szöveggel,
mint a The Girl Of My Best Friend vagy a Kiss Me Quick.
Kiemelkedő munkájának elismeréseként 2011-ben, 67. születésnapján vette át a Hungaroton életműdíját. Hosszan tartó betegség után pár hete felesége karjaiban hunyt el.

Fabók Gyula

(1942–2012)
A Munkácsy-díjas festőművész 2012. október 8-án adta vis�sza lelkét és tálentumát Teremtőjének. A Dunap-Art Művészeti
Társaság tagja volt. Munkássága elsősorban a nagyméretű zománcképek, a formák és a színek viszonyát kutató táblaképek
készítéséhez kapcsolódik.

Emlékestet tartott Deák András, a párt
egykori újbudai képviselője tiszteletére a
KDNP kerületi szervezete. Az országgyűlési
képviselő hosszú betegség után 2007-ben
hunyt el.

A gépészmérnök végzettségű honatya energiapolitikával foglalkozott pártjában,
a Gazdasági és Informatikai
Bizottság tagja volt. 1968tól a Regnum Marianum
Katolikus Egyesület tagja;
alapítója volt a Nagycsaládosok Országos Egyesületének. 1989-ben lépett be
a KDNP-be, 1997-ben az
akkor megalakított Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség ügyvezető titkára lett, majd budapesti
elnökké is megválasztották, később a Közgyűlésbe is bejutott. A 2006-os választásokon Újbudán,
Szentimrevárosban egyéni mandátumot szerzett,
majd a parlamentben a KDNP-frakció tagjaként
politizált.
Molnár László alpolgármester az emlékesten
úgy beszélt Deák Andrásról, mint a párt meghatározó egyéniségéről, akit mindig a családja iránti
feltétlen szeretet irányított. – Magasra jutott, de
emberi közvetlensége mindvégig megmaradt, haláláig töretlen hite vitte előre. A tisztességes politikus eszményét testesítette meg – jelentette ki az
alpolgármester.
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A 20. században alkotó emberek kerül
Közeledik a Kerület Napja, amely mára már Kerület Hete néven rendezvénysorozattá
nőtte ki magát. De vajon tudták-e, hogy az Újbuda nevet IV. Béla adta a területnek?
Kerületünk kialakulását és történetét követtük nyomon Seifert Tibor történésszel, az
ELTE Egyetemi Kollégiumának főigazgatójával, Újbuda régi lakójával.

A régmúlt
A legidősebb régészeti anyag, amelyet kerületünk területén találtak, egy úgynevezett
kétfüles tejes kancsó, amely a Kr. e. IV.-III.
évezredből származik. Vélelmezhető, hogy a
Gellért-hegyet és barlangjait már az ősember
is lakta. A Duna, egy viszonylag sekély folyó,
és itt, a Gellért-hegynél volt a legkeskenyebb.
Már az ősember is könnyen át tudott itt kelni
rajta. Az eraviscusok voltak a terület gazdái,
akik elsőként telepedtek le.
A római korból is vannak újabb leleteink
katonai segédtáborok alapításáról, 2-3 ilyen
tábort tártak fel a régészek. A középkorból
fennmaradt helyiségnevek alapján is csak
gyéren lakott területeket találunk, bár vannak
olyanok, amelyeket a mai napig használunk:
ilyen Őrmező, Örsöd vagy Sasad.

A szőlőművelés lankái

A török hódítással az a kevés ember, aki ezen a
részen élt, elmenekült. A Rákóczi-szabadságharc alatt szintén felvonulási terület volt a térség, ezért megint menekült a lakosság, amely
főleg mezőgazdasággal, halászattal foglalkozott. Az 1600–1700-as évekbeli térképeken
már szőlőparcellák is fel vannak tüntetve, viszonylag korán megkezdődik a szőlőművelés,
és ezen a területen sokáig nem volt ipar.
Sokáig nem is kezelték önállóan ezt a térséget, mivel a Vár környékéhez tartozott, illetve
a Rácvároson áthúzódva a Tabán külső részének tekintették. A területet IV. Béla nevezte el
Nova Budának, vagy Új Budának, megkülönböztetve Óbudától.
A fellendülő szőlőművelés hatására kezdtek
megjelenni az újabb lakosok, akik meg is telepedtek szőlős telkeik mellett. Érdekesség,
hogy a 18. században a csőszök már nemcsak
a tolvajokat zavarták el, hanem azt is figyelték,
hogy a gazdák az előírtak szerint művelik-e a
tőkéket. Néhány 18. századi majorról tudunk,
ilyen a Hösinger major, Nándor major, ezek
viszonylag nagyobb egységek voltak jelentősebb területekkel. E században fellendült a
kereskedelem, elsősorban a bor, főleg a vörösbor értékesítése. A XI. és XXII. kerület területeire a vörös szőlő volt a jellemzőbb egészen
a filoxéra járványig, amely kipusztította a növényt. A Duna gyakran kiöntött a térségben,
ami az elnevezésekben fenn is maradt, például Kelenvölgy neve a német kavicsos szóból
származik, és ez a csapadékosabb, nedvesebb
környezet valószínűleg kedvezett a filoxérának. Mivel elsősorban a németek művelték a
szőlőt, a járvány után vissza is vonultak ezekről a területekről.

Terjeszkedés és fejlődés

A németek után a rácok kezdték birtokba venni a környéket, akik a tabáni, rácvárosi részről
terjeszkedtek errefelé, de ők még nem voltak
nagy számban. A dualizmus második felére a
város már nagyobbra nőtt akkori határainál,
Bárczy István, Budapest főpolgármestere a
dél-budai területet adta meg a terjeszkedés irányának. Úgy vélte, erre a területre villanegyedeket, tisztviselőtelepeket építenek az ehhez
szükséges infrastruktúrával. Mindez az 1900-

as évek elején felgyorsult, melynek ékes
bizonyítéka a Gellért Szálló, amit már akkor is luxushotelnek szántak. Az építkezés
ötlete azért is vált aktuálissá, mert a Sáros
fürdő (ennek vizei adják a későbbi Gellért gyógyvizét) addig magánkézben volt,
és ekkor, a 19. század végén szállt vissza
az államra. A Gellértben kórház is működött, de legnagyobb különlegessége talán
az, hogy a világon először, de Európában
mindenképpen az első hullámfürdő épült
meg benne.
A lágymányosi rész
A területet IV. Béla
akkor indult fejlődésnevezte el Nova
nek, amikor a pesti olBudának, vagy Új
dalon a József Nádor
Budának, megMűszaki Egyetem kikülönböztetve
nőtte magát, és úgy haÓbudától.
tároztak, a lágymányosi
parton építik újjá. Az
intézmény klasszikus épületeinek terveit
maguk az egyetemi oktatók készítették el.
1908–1909-re el is készült, a zárókő letételén ott volt maga Ferenc József.
Dél-Buda ekkortól dinamikusan fejlődött. A Gellért-hegy Villányi útra néző lejtőin bankárok, banktisztviselők, művészek
kezdtek villákat építeni. Már a századelőn
létezett egy jelentősebb település a Kelenföldi pályaudvar környékén, amelynek első elnevezése Újbuda pályaudvar
volt. A közlekedési létesítmény a korszak
egyik legfontosabb pályaudvara volt, mivel ide futottak be Délvidékről, illetve
nyugatról a vasútvonalak, amelyekhez az
első, a mai déli összekötő híd is tartozott.
Az összekötő vasúti híd mellé már Bárczy
is tervbe vett egy közúti hidat, ami csak

lő kerületének létrehozását. Ezt az 1930.
évi XVIII. törvénycikk rendelte el, határaikat pedig a 2130/1930. számú belügyminiszteri rendelet határozta meg. A XI.
kerület jó része a Szent Imre város nevet
viselte 1950-ig.
A nagy fejlődés akkor indult el, amikor
a két hidat, az Erzsébet és a Ferenc József
hidat átadták, és a korabeli közlekedés is
megindult. Rögtön elkészült a villamossín is a Ferenc József hídon. Az addig
nem rendezett területre, a Budafoki úttól
a Duna felé eső részre pedig ipari üzemek
kezdtek települni. A Lágymányosi-öböl is
ekkor kezdett kialakulni, mivel az korábban nem természetes öböl volt, hanem a

Mivel az öböl védettséget nyújtott, úszóés vízilabdaversenyeket rendezhettek ott.
Sokáig az egyetlen szervezett sportolási
lehetőséget a BEAC (Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club) nyújtotta, amelyet Eötvös
Lóránd alapított mint az egyetem rektora.
Ennek sportpályái – a mai Allee, a korábbi Skála helyén – egészen a ’60-as évek
végéig működtek. Később a Műegyetem
is létrehozta saját sportegyesületét, a
MAFC-ot.

Az iparosodás

Az iparosodással az újonnan kialakított,
feltöltött, rendezett területre új iparágak
költöztek. A kelenföldi hőerőmű helyén
már a 19. század végén létrejött egy villanycentrálé, egy villamos erőmű. A Budafoki úti üzemekben így új iparágak
honosodtak meg, például Röck István
Gép-, Gőzkazán Gyára és Vasöntödéje, a
hengermalom, a kávégyár, a repülőgyár,
a hőerőmű, a tésztagyár és a kábelgyár.
Az új gyárak és üzemek kiszolgálása érdekében először itt biztosították a munkások bejárását, ezért itt indult az 1-es
busz. Már akkor, amikor a Horthy Miklós
hidat építették (ma Petőfi híd) az volt az
elképzelés, hogy meghosszabbítják a pesti oldali Nagykörutat, áthozzák a Móricz
Zsigmond körtérig a villamost, hogy a
munkások át tudjanak jönni Pestről.

Pusztítások, majd az újjáépítés
több mint száz évvel később valósult meg
a Rákóczi híd megépítésével. A kerület
benépesedése ekkor felgyorsult, az 1930as népszámlálásra 40 000 emberre tehető
lélekszáma, és akkor még nem számolták
bele Albertfalvát, mivel az csupán 1950ben került a kerülethez, Kelenvölggyel
együtt, amely addig Promontorhoz, Budafokhoz tartozott.
A kerület születésnapja 1930. május
26–27-e, amikor egy új fővárosi rendezési
terv keretében a parlament elfogadta a főváros négy új, XI-XIV. sorszámokat vise-

Duna kifutási területe, amit fokozatosan
feltöltöttek. Érdekes, hogy egy évszázaddal az 1996-os, meghiúsult Bécs–Budapest közös világkiállítás előtt arról volt
szó, valamilyen kiállítási területet hozzanak ott létre. Rövid ideig ezen a helyszínen működött a Konstantinápoly nevezetű szórakoztató negyed is, és milyen
különös: évtizedekkel később oda került a
Zöld Pardon.
A Duna kifutási területén helyezkedett el
a főváros első szabadtéri úszópályája is.

A fejlődést szinte derékba törte az első világháború és Trianon. Nehezen állt talpra ezek után a terület, különösen az ipar.
Amikor a ’20-as évek végén megint fellendült volna az építkezési kedv, a világválság vetette vissza.
Az I. világháború alatt nem volt harctér,
a II. világháború azonban érintette a városrészt. A front december 28. körül érte el
a fővárosnak ezen részeit, tehát karácsony
után jöttek be az oroszok. Három hidat is
felrobbantottak a kerületben: a Ferencz
József, a Horthy Miklós és a Vasúti össze-

Eraviscusok

Milyen emlékei fűződnek a kerület múltjához?
Jutka és Dénes:
Én Miskolcról származom, de a
gyermekeim miatt már hosszú évek
óta itt élek Újbudán. Öt unokámból
kettő a Szent Imre Kórházban született. Akárhányszor arra járok, mindig
felidéződnek a legszebb pillanatok,
amikor még picurka babák voltak.
László:
1931. március 3-án születtem a
kerületben, és egész gyerekkorom
színtere a Bocskai út volt. Legszívesebben a játszótéren bandáztunk a
fiúkkal, és mivel a Kertészettudomá-

nyi Egyetem a közelben volt, mindig
onnan szedtünk orgonát szívünk
hölgyeinek.
Zsuzsa és József:
Szívünk legkedvesebb emléke a Feneketlen-tóhoz köt minket, ugyanis
ott volt az esküvőnk. 41 évvel ezelőtt
mondtuk ki a boldogító
igent, 53 éve élünk itt, a
kerületben, és már alig
várjuk az aranylakodalmat.

Az ókorban egy kelta törzs, az eraviszkuszok népesítették be a Dunántúlt. A Gellérthegyen és annak lejtőin állt a törzs központja.

Lágymányosi mocsár

A mai Lágymányosi-öböl helyén régen a Duna árterülete helyezkedett el. Az egyetem épületei után már a mocsaras terület húzódott, amit később feltöltöttek.

Ínség-szikla

Az Ínség-szikla egy (általában vízzel elfedett) sziklaszirt a Dunában a Gellért-hegy
lábánál. Nevét onnan kapta, hogy csupán igen alacsony vízállásnál látható, és ez
csak aszályos időszakban fordul elő, amihez gyakran rossz termés kapcsolódik.

Budaörsi Reptér

A Budaörsi Repülőtér az ország legrégebbi kisgépes nemzetközi repülőtere. Központi épülete 1937-ben épült, ipari műemlék. A budaörsi medencében fekvő, fűvel
borított terület Budaörssel határos, de közigazgatásilag a XI. kerülethez tartozik.

Konstantinápoly – a vigalmi negyed

Európa legnagyobb vigalmi negyede volt a lágymányosi Konstantinápoly. A török
város azonban a rendszeres szúnyogtámadások miatt fél év alatt csődbe ment.

2012. november 7.

lete

FÓKUSZ
EMLÉKTÁBLA – Helytörténeti kincskeresés
Továbbra is várjuk olyan, több mint 20 (esetleg 30,
40, 50) éve készült fotókat, film- vagy videofelvétele-

kőre, hogy amikor az orosz tankok
közelednek, azok megcsússzanak, a
lánctalpak pedig kipörögjenek.

Kultúra, sport, oktatás

kötő hidat. Ezzel gyakorlatilag minden összeköttetés megszűnt
a Duna másik partjával. Emellett további jelentős pusztulások
érték a kerületet, mivel hatalmas harckocsikkal támadták, és
a vár ostroma miatt stratégiai szerepe volt. Ebbe az irányba
szorították vissza a németeket, az egykori Osztyapenko-szobor
környéke harcterület volt. Itt történt a hírhedt Osztyapenkoakció. Küldöttként, parlamenterként kereste fel a németeket,
hogy átadja az oroszok üzenetét, vagyis hogy tegyék le a fegyvert. Ezt a németek elutasították, majd mikor visszafelé indult,
az oroszok aknavetőkkel kezdték lőni a németeket, és egy ilyen
orosz akna ölte meg Osztyapenkot.
A szovjetek egy másik alkalommal is óriási pusztítást követtek el: a Móricz Zsigmond körtér környékén 1956-ban. Nagyon
sokáig, egészen a ’90-es évek közepéig lehetett látni a Váli utcai iskola falán a golyónyomokat. Egyes visszaemlékezések
szerint ekkor történt, hogy szappanlevet öntöttek a macska-
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A kerületbe tervezték a Nemzeti
Stadiont a ’30-as években. Az első
kulturális intézmény a Szimplon
mozi volt, ezt később átkeresztelték
Bartókra. Megnyitásakor ez volt a
főváros legmodernebb mozija. A
felsőoktatás terén komoly jelentősége volt a területnek. A már említett intézményeken kívül ide került
a sokáig pesti oldalon működő vincellériskola. Ebből nőtt ki később
a Kertészeti Egyetem. Ugyancsak
nem itt volt kezdetben, de 1910ben a Ménesi útra került az Eötvös
Collegium, amelyet Eötvös Lóránd
alapított, és édesapjáról
Eötvös
Józsefről
neveHárom hidat is felzett
el.
A
kerület
robbantottak a keezután is megtarrületben: a Ferencz
totta felsőoktatási
József, a Horthy
vonzerejét, hisz a
Miklós és a Vasúti
összekötő hidat.
’96-ban elhalasztott világkiállítás
építményei úgy
épültek, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem később megkapja
azokat. Ma itt van az ország egyik
legkorszerűbb campusa. A Műegyetem több változáson ment keresztül,
1954-ben elvitték Miskolcra a bányász- és kohászkart, majd ott megnyitották a Rákosi Mátyás Egyetemet. A Műegyetemből szakadt ki
1948-ban a Közgazdasági Egyetem
is.
Az 1990-es években, amikor lé-

ket, amelyeken felismerhető a kerület egy utca- vagy
térrészlete. Várjuk tárgyaikat, fotóikat, felvételeiket,
ötleteiket az Emléktáblára,
az emlektabla@ujbudamedia.hu címre.

lekszáma meghaladta a 140 000 főt,
Budapest, Miskolc, Debrecen után
kerületünk a negyedik legnagyobb
városa lett volna az országnak.
A városrészben 18–19. századi
épületek nincsenek, de patinásak a
’20-as,’30-as években épült házak.
– Ha a Bartók Béla utat, a Karinthy Frigyes utcát, a körtér felé eső
részeket, a Gellért tér környékét,
a Műegyetem által bezárt területet
nézzük, egy építészetileg nagyon
egységes miliőt találunk. A centrum ingatlanai egytől egyig a századelőn épültek, valamint akkor
létesültek a gyárak, az egyetem, a
főiskolák, így látható, hogy ez a 20.
században alkotó emberek kerülete
– zárta a helytörténeti beszélgetést
Seifert Tibor.

Honfoglaló eleink

– Mondja, jó ember, merre találjuk Gellért öcsénk fürdőjét?

A vállalkozások sikerének kulcsa
a folyamatos megújulás
A folyamatos megújulás és a pontos helyzetelemzésen alapuló üzleti célkitűzések révén a vállalkozások a jelenlegi gazdasági helyzetben is sikeresek lehetnek, osztotta meg velünk véleményét Vági László, az OTP Bank Budapesti Régiójának vezetője. Az OTP Bank partner abban, hogy a vállalkozások igényeihez legjobban igazodó
pénzügyi megoldásokkal segítse elő a vállalkozások működését és megújulását.

Lehet a mostani gazdasági helyzetben sikeres egy
vállalkozás?
Sok vállalkozás energiáit a napi működés emészti fel, így
kevesebb idő és lehetőség marad arra, hogy olyan hosszabb
távú célokat tűzzenek maguk elé, amelyekkel fejleszthetik vállalkozásukat, és megvalósításukat sikerként élhetnék
meg. A jelenlegi gazdasági környezet valóban nem kedvez
ennek, de pozitív példa mindig akad – és szerencsére bank is
az átgondolt üzleti célok megvalósításához.
Tapasztalataink szerint azok a vállalkozások tudnak sikeresek lenni, amelyek képesek folyamatosan megújulni és
megfelelni az egyre gyorsabban változó körülményeknek.
Ma már csak a változás állandó. Aki ebben a környezetben
nem fejlődik, az lemarad.
A versenyben maradáshoz pontos helyzetelemzésre, a lehetőségek felismerésére és az arra alapozott üzleti elképzelésekre van szükség. Az OTP Bank szívesen segíti ezek megvalósítását a pénzügyi konstrukcióival.
Mik azok a lehetőségek, kitörési pontok, amelyekre
a vállalkozások alapozhatnak?
Nincs általános recept, hiszen saját szakterületét és
környezetét mindig az adott vállalkozás ismeri a legjobban.
Ugyanakkor léteznek olyan lehetőségek, amelyek több szektorban is kitörési pontnak bizonyultak. Ilyen például az exportra termelés.
A KKV-k helyzetét vizsgáló kutatásunk, az OTP KKV Konjunktúra Index eredményei is azt mutatják, hogy a külföldön
értékesítő vállalkozások optimistábban látják a cégük értékesítési kilátásait a közeljövőben.
Hasonló lehetőséget rejt, ha a vállalkozásoknak sikerül egy
magyarországi nagyvállalat, vagy valamilyen Magyarországra települt nemzetközi vállalat beszállítójává válnia.

A bank mivel tudja elősegíteni a vállalkozások sikerét?
Mi abban tudunk segíteni, hogy megtaláljuk az üzleti célkitűzésekhez legjobban illeszkedő pénzügyi konstrukciót, legyen
szó hitelről, számlavezetésről, vagy megtakarításról.
A személyre szabott számlacsomag több ezer, illetve tízezer forintos megtakarítást jelenthet egy vállalkozásnak, akár
havi szinten is. Az intranetes és telefonos szolgáltatásainkkal
sokkal egyszerűbbé válik az ügyintézés, a rendszeres utalások és azok nyomon követése.
AZ OTP Bank úgy alakította ki a mikro-, és kisvállalkozóknak szóló számlacsomagjait, hogy azok közt – az induló vállalkozásoktól a több 100 millió forint árbevételűig –
mindenki megtalálja kényelmi és költség szempontból is a
számára legkedvezőbbet.
Ami viszont ezeknél is fontosabb - ha pénzre van szüksége
egy vállalkozásnak – az az okosan megválasztott bankhitel.
Mit érdemes szem előtt tartani a megfelelő hitel
megválasztásánál?
Elsősorban azt, amit a vállalkozás működtetésében, vagy
bármilyen pénzügyi konstrukció kiválasztása esetén: a vállalkozás reális helyzetelemzésen alapuló célkitűzéseit. Az
erre alapozott hitelfelvétel biztosítja ugyanis, hogy a vállalkozás eredményességéhez hozzájáruljon a banki finanszírozási forrás, és azt a vállalkozás probléma nélkül vissza is
tudja fizetni. Bármelyen okból igényel hitelt egy vállalkozás,
a terméket a hitelcélnak megfelelően kell kiválasztani.
Alapvetően három célja lehet a hitelfelvételnek. Az
első eset, amikor egy vállalkozás szeretne függetlenedi
a kiszámíthatatlan bevételektől, szeretné megteremteni a
biztonságos, kiszámítható működés pénzügyi alapjait. A második elsősorban azokat a vállalkozásokat érinti, amelyek
működéséhez, termeléséhez jelentős készletállományokra
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van szükség, és amelyeknek ehhez külső finanszírozási forrásokra van szüksége. A harmadik pedig az az
eset, amikor versenyképességét szeretné fenntartani,
vagy növelni, új piaci lehetőségeket akar kihasználni
egy vállalkozás.
Ezek olyan célok, amelyek esetében érdemes hitelt felvenni, ezért az OTP
Banknál ezekhez a célokhoz forráshoz is juthatnak
a vállalkozások.
Milyen hiteltermékeket kínál ezekhez a célokhoz az
OTP Bank?
Ha a kiszámíthatatlan bevételek miatt a vállalat biztonsága,
likviditása a legfőbb cél, akkor a folyószámlahiteleket ajánljuk. A tárgyi fedezet nélkül igényelhető OTP LendületPlusz
Folyószámlahitelünk például szabadon felhasználható forrást
kínál nem csak a nálunk folyószámlával rendelkező ügyfeleknek, hanem azoknak is, akik újonnan nyitnak nálunk számlát.
A készletbeszerzésekhez érdemes az OTP Új Széchenyi
Forgóeszközhitelt igénybe venni, amely állami támogatással
kínál kedvező kamatozású finanszírozási forrást a vállalkozásoknak. A legfeljebb 3 éves futamidővel felvehető hitelt
üzleti terv nélkül lehet igényelni.
A versenyképességet erősítő beruházási célok megvalósításához a szintén állami támogatást biztosító OTP Új Széchenyi Beruházási hitelt ajánljuk. A kedvező kamatozású hitelt
üzleti terv nélkül igényelhetik a kezdő vállalkozások is.

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes feltételekről a www.otpbank.hu oldalon és a XI. kerület Bartók Béla út 92-94. szám alatti fiókunkban tájékozódhat,
valamint Kántor Zsolt (KantorZs@otpbank.hu) munkatársunktól kaphat felvilágosítást a +36 (70) 708-1019 telefonszámon.
Bartók Béla út 92-94. szám alatti fiókunk nyitva tartása: Hétfő: 07:45-18:00, Kedd–Csütörtök: 07:45-17:00, Péntek: 07:45-16:00
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Az esküszegő

KAPCSOLATOK
Burokba vágyódók

A Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet, a Külső-Kelenföldi, valamint a Farkasréti Református Gyülekezet együtt
ünnepelt október 31-én, a Reformáció Napján, megemlékezve az 500 éve doktorrá avatott Luther Mártonról.
Az ünnepség végén közös úrvacsorát tartottak, ezzel is kifejezésre juttatva a két felekezet szoros összetartozását.

Szabó Magda könyveit bármikor jó elővennem. Az
ágyam mellett rendszerint – igaz, sokszor újabb kedvencek társaságában – mindig ott van egy-két műve.
Regényalakjait szinte ismerősnek érzem, a helyszíneket már százszor bejártam, de mégis újból és újból
előveszem könyveit. Talán azért, mert az író tudott
valamit, amit a régiek: mesélő volt. Ismerője a lelkeknek, a kapcsolatok, érzelmek bonyolult, pókháló
finomságú szálainak, érzője az apró gesztusoknak, ízeknek, illatoknak.
Legutóbb épp a Katalin utca című reTovábbi
génye került a kezembe, amely három
emberi
család bonyolult, árnyalt viszonyáról
történetek:
szól. Emlékszem, tizenkét-tizenhálepesekfeled.
rom évesként olvastam először, kicsit
blog.hu
talán túl korán; de már akkor megsejtettem valamit abból, milyen zsigeri,
eltéphetetlen szálakkal tudnak kapcsolódni
egymáshoz azok, akik összetartoznak – akárcsak a
történetben Irén, Blanka, Henriett és Bálint. Sérülékeny, vékony fonalak ezek; szövevényes kötelékek
hálózzák be a regénybeli három család tagjait, amelyek túlmutatnak életen és halálon, időn és téren. A
Katalin utcát elsodorják a történelem viharai, a házakat átépítik, a környék megváltozik, de a regénybeli
három család nem tud továbblépni. A szereplők mind
visszatérnének a budai utcába, azt remélve, problémáik nyomtalanul eltűnnek, nehézségeik egy csapásra megoldódnak, ha reggelente ismét onnan indulnak
el. Hiányzik nekik a védelmet adó, féltő-óvó burok...
Álmaikban, képzeletükben ide vágynak mindig, még
a halott Henriett is vissza-visszatér láthatatlan lélekként az övéihez.
Jó lenne bízni abban, hogy valahol mindannyiunk
számára létezik Katalin utca. Egy hely, ahol még minden kerek egész, ahol úgy lehetünk önmagunk, hogy
körülöttünk vannak azok, akiket szeretünk. De talán
még fontosabb lenne, ha hinni tudnánk abban, amit
Szabó Magda így fogalmazott meg: „nincs valódi
halál, csak visszatérés valamibe, ahonnan egy időre
kiszálltunk, és hogy az apostolnak, aki olyan megindítóan prédikált a szeretetről, bizony, igaza van”.
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Blázy Árpád evangélikus lelkész „Az
esküszegő doktor” című előadásában
röviden bemutatta az Ágoston-rendi
szerzetes, Luther útját a doktori fokozat
megszerzéséig (1512. október 19.). Utalt
arra is, hogy alig 10 évvel később, 1521ben, a wormsi birodalmi gyűlésen mint
tévtanítót vádolták. Arra kérték, hogy
engedelmeskedve elöljáróinak vonja
vissza addig írt reformirataiban hirdetett
tanait. A wittenbergi szerzetes tanár ekkor mondta el híres beszédét: „...hacsak
a Szentírásból vett bizonyítékokkal vagy
a legvilágosabb érvekkel, és az általam
idézett szakaszok alkalmazásával meg
nem győznek, és hacsak így fel nem szabadítják Isten szavának elkötelezett lelkiismeretemet, nem tudom és nem is akarom visszavonni tanaimat, mert a keresztyén ember számára
veszélyes dolog a lelkiismeretével ellentétesen szólni”.
Luther ezzel nem kevesebbet tett, mint valójában megszegte egykori doktori esküjét is, hiszen abban elöljárói irányában feltétlen engedelmességet fogadott, és ígérte, tévtanokat
nem fog hirdetni...
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November
16. 19.00 Ökopolitikai filmklub: Alejandro
González Iñárritu: Biutiful. Díjtalan! A38 Hajó
13. Kopár sziget (japán, Shindo Kaneto, 1960, 92’)
Belépő alkalmanként 500 Ft, Godot filmklub. Moha Kávéház és
Kultúrtér, 1114 Budapest, Bartók Béla út 11–13.
14. Katharina Blum elvesztett tisztessége (Volker
Schlöndorff, 1975, 104’) Godot filmklub
20. Máté evangéliuma (olasz, Pier Paolo Pasolini, 1964, 133’)
Godot filmklub

MŰTEREM
November
7. 19.00 Fehér Vera – Mea Culpa (Hibaizmus
4.) kiállításmegnyitó Három Hét Galéria, 1114
Budapest, Bartók Béla út 37. Telefon: 06/30/286-9680
8. 18.00 Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész
kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Antall István, a Magyar Rádió irodalmi
szerkesztője. BUDAI KLUB-GALÉRIA, 1111 Budapest Budafoki út 9–11.
18.00 Raoul Wallenberg-kiállításmegnyitó
Megtekinthető: november 21-ig, hétköznap 10-18 óráig
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ, 1112 Budapest, Cirmos utca 8.
9. 18.00 „Gyógyító mandalák” Hamonn Zsuzsanna
festőmédium kiállításának megnyitója. A tárlat december
5-éig, hétköznapokon 9–19 óra között látogatható. Gazdagréti
Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
10. 11.00 „Kicsinyített régi világ – Miniatűr enteriőrök”
kiállítás-megnyitó A tárlat megtekinthető december 6-áig,
hétvégeken 10–16 óráig, csütörtökönként 14–18 óráig.
Kiss Áron Magyar Játék Társaság, 1118 Budapest, Orlay utca 2/B
13. 19.00 Réthey-Prikkel Tamás: Amerikai Retus című
kiállításának megnyitója.
Megnyitja: Lukács Viola. A kiállítás megtekinthető december 31-éig.
Szatyor Bár és Galéria, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.
15. 17.00 „Boldog bábok, beszédes babák”. Művészi igényű
bábok és babák tárlata.
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Ménesi út 65.
Balatonfüred és Környéke Múzsa Művészeti Egyesület
művészei kiállítása
November 16.-áig – Tető Galéria

PÓDIUM
November
7. 17.00 Pesti kávéház – budai kávéház. Saly
Noémi irodalomtörténész előadása.
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„Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta:
Térjetek meg! – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen
(Mt 4,17)” – olvassuk az Ágoston-rendi
szerzetesként lett teológus és professzor,
a wittenbergi egyetem bibliatanárának,
Luther Mártonnak a katolikus vallás
megreformálását célzó 95 pontja közül
az első tételt. Sok művész megörökítette
az 1517. október 31-i eseményeket, tételeinek kiszögezését a wittenbergi vártemplom kapujára.
Lutherben a felháborodást a búcsúcédula váltotta ki, mely – a középkorban
– a katolikus egyház által pénzért árusított bűnbocsánat volt. Felismerve a vis�szaélések lehetőségeit 95 tételből álló
indoklást és javaslatot terjesztett elő feletteseinek, hogy azokat megvitassák. A disputából azonban
nem lett semmi, de a tételek nagy port kavartak. Ezzel egy
időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait
a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték.

Kiállítás a kiállításról
A Fonó Budai Zeneház elsőként vitte plénum elé azt a hatalmas tablógyűjteményt, ami a 20. évfordulóját ünneplő, Makovecz Imre építész által tervezett magyar pavilont mutatja be, amely a Sevillai Világkiállításra, az EXPO 92-re készült. A tárlat a határon túli és magyarországi helyszíneken
egyaránt zajló Héttorony Fesztivál indító kiállítása.
– A november 8–20. között megrendezendő Héttorony Fesztivál a Makovecz Imre által
tervezett épületekhez, templomokhoz kapcsolódik, ezek szolgálnak majd a fesztiválprogramok helyszínéül – meséli Horváth László, a Fonó ügyvezetője. A Héttorony Fesztivál,
Kulti
amely nevét a magyar pavilont díszítő hét város tornyairól kapta, nép-, illetve világzenei
Kulturális ajánló
kincseinket igyekszik bemutatni. Lendván (SLO), Csetfalván (UA), Kolozsváron (RO),
műsorunk
Csíkszeredában (RO), Dunaszerdahelyen (SK), valamint Százhalombattán az építészóriás
pénteken 19.00-kor
különleges atmoszférájú épületeiben lépnek fel a műfaj legnagyobb művészei, így többek
között Lajkó Félix, Sebestyén Márta, Herczku Ágnes és Dresch Mihály is részt vesz a
fesztiválon.
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A részvétel ingyenes! Kelenföldi Könyvtár, 1119 Budapest, Etele út 55.
8. 20.00 Puzsér Róbert–Gödri Bulcsú: Stand-up Tragedy.
Jegyár: 1000 Ft. A38 Hajó, Petőfi híd budai hídfő. Telefon: 4643940
14. 17.30 Az igazi Tabán, avagy pokolba a nosztalgiával, Saly
Noémi irodalomtörténész előadása. A részvétel ingyenes!
Karinthy Frigyes Könyvtár, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 11.
16. 17.30 „Múzeumegyetem” – Magyarország
építészettörténete. Rozsnyai József művészettörténész
előadássorozata. Téma: A barokk II. Belépő: 1000 Ft, BKtagoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft, diákoknak ingyenes.
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum, 1118 Budapest, Ménesi út 65.
Telefon: 06/30/201-1073
21. 17.30 „Rejtekajtón régi házba” a Budapest folyóirat
estje. A rejtőzködő Krisztinaváros, Saly Noémi
irodalomtörténész előadása. A részvétel ingyenes! Karinthy
Frigyes Könyvtár.

TÁNC
November
11. 10.00 Tünet Együttes: Kucok. MU Színház,
1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
13. 20.00 PR-Evolution Dance Company: Blue Men / …és
fehér…
Szkéné Színház, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület II.
emelet
16. 20.00 HODWORKS: Ahogy azt az apám elképzelte
MU Színház, 1117 Budapest, Kőrösy József utca 17. Telefon: 2094014

ZENE
November
7. 20.00 Timo Lassy Band (FI). Jegyár: 2500 Ft.
A38 Hajó
9. 18.00 Fúvószenekari koncert a Kerület Napja
programjaihoz csatlakozva.
Vendégünk a kőbányai Kroó György Zeneiskola Tutta Forza
zenekara. A belépés ingyenes. Weiner Leó Zeneiskola és
Zeneművészeti Szakközépiskola, 1112 Budapest, Menyecske utca 2.
19.00 Szatyor-szülinap
Dj Matild, aki Bem (Holy Rollers, Flashbank) – Tánti karcos
tűsarkúja, Polish Coffee (USA, PL), Dj Gandharva (Tilos,
Budabeats). A belépés ingyenes. Szatyor Bár és Galéria, 1111
Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0290
10. 19.00 Fish!, Based on a True Story. Jegyár: 1300 Ft. A38 Hajó
20.00 Dresch Quartet, Szalonna és Bandája és a Tárkány
Művek koncertje.

Örkény István: Tengertánc

13.

14.
16.
17.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest, Sztregova u. 3. Telefon:
206-5300
20.30 Dr. Jazz a Hadik Kávéházban
Dr. Tóth Gábor sebész főorvos, zongorista és Káldi Tamás
nagybőgős játszik. A belépés ingyenes. Hadik Kávéház, 1111
Budapest, Bartók Béla út 36. Telefon: 279-0290
18.00 Weiner bérleti hangverseny „B”/1. A belépés
ingyenes. Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola
20.00 Balázs Elemér Group Klub, vendég: Norbert Marius
(New York) – bögő. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ, 1116 Budapest,
Sztregova u. 3. Telefon: 206-5300
17.30 Hangverseny az Őrmezői Szent Morus Tamás
Egyesülettel együttműködésben. A belépés ingyenes.
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

SZÍNHÁZ
November
7. 15.00 Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem!
Karinthy Színház, 1115 Budapest, Bartók Béla út 130.
Telefon: 203-8994
20.00 Caligula helytartója. Szkéné Színház
8. 20.00 Galaxis útikalauz. Szkéné Színház
9. 18.00 A Résztvevő Színháza, a Káva Kulturális Műhely
bemutatkozása. MU Színház
19.00 Őrült nők ketrece. Karinthy Színház
10. 19.00 Vámos Miklós: Marilyn Monroe Csodálatos Halála.
Karinthy Színház
11. 20.00 Pintér Béla és Társulata: A 42. hét. Szkéné Színház
12. 14.00 Hetvenkedő János – magyar népmese –
Meseszínház. FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
13. 19.00 Krétakör: hamlet.ws. MU Színház
17. 19.00 Egyenlőség („Frici” bemutató bérlet 3. előadás).
Karinthy Színház
19.00 Impro Café Budapest. Szkéné Színház
18. 10.30 Terülj-terülj asztalkám! („Janka” mese bérlet 1.
előadás). Karinthy Színház
20.00 A fajok eredete. Szkéné Színház
23. 19.00 Örkény István: Tengertánc Gazdagréti Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK
November
7. 10.00 Őrmezei Társaskör vendége: Bradányi Iván.
ŐRMZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

November 23., péntek 19.00
Gazdagréti Közösségi Ház
1118 Budapest, Törökugrató utca 9.
Telefon: 246-5253
Az Örkény-életműből gazdagon merítő darabban mindaz megjelenik, amire
nem szívesen emlékezünk vissza a 20.
századból. Igazi egyszemélyes színház
ez. Lukács József Örkény-szövegein –
Tengertánc, Forgatókönyv, Tóték, Voronyezs, Pisti a vérzivatarban, Férfiarckép keresztül vall önmagáról.
„Honoratus Kodály Zoltán”
Nemzetiségi Összművészeti
Fesztivál és Díjátadó Gála
November 10., szombat 19.00
MOM Kulturális Központ
Kodály Zoltán születésének 130. évében Nemzetiségi Összművészeti Fesztiválunk tiszteleg a zeneszerző, zenetudós munkássága előtt, és felidézi
jelenkori szellemiségét.
A gálaműsor programja:
• „Honoratus Kodály Zoltán” pályázat
döntőbe került pályaművei
• Tisztelgés a mester előtt
Weiner Leó Zeneművészeti Iskola növendékei
• Kodály Zoltán-kórusművek
• Az Albertfalvi Közösségi Ház –
Gesualdo Kamarakórus
Vezényel: Stimecz András karnagy
Kodály Zoltán: Adagio
Dúlfalvy Éva hegedűművész
Oravecz György zongoraművész
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus
• Alba Regia Szimfonikus Zenekar
A belépés díjtalan, de előzetes jegyfoglaláshoz kötött!
Jegyfoglalás: 279-3600

KULT+I
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Abszurd Flikk-Flakk

RÖVIDEN

Az Újbudai Kulturális Intézet Örkény jubileumi évében pályázatot írt ki egypercesekre és azok illusztrálására.
A grafikai munkák díjátadóját és a könyvbemutatót október 19-én tartották.
Az ünnepi díjátadó a Weiner Leó zeneiskola növendékeinek fergeteges dobolásával és Gerendás Péter novellisztikus dalaival kezdődött. A grafikai zsűri tagjai Felényi Péter, Breczkó Péter és Veres Szabolcs voltak. A díjakat
Kupper András alpolgármester adta át.
Az In memoriam Örkény
Isván Pályázatra beérkezett novellákból és grafikai művekből készült
válogatást egy különleges kiadványban; 105
plusz 31 oldalas kötetbe
foglalva tette közkincsé
az Újbudai Kulturális Intézet.
Kortárs kórtünetek címszó alá gyűjtve a novellák a könyv fedlapjától
indulva Egyperces évszázad címmel olvashatók,
míg a könyvet megfordítva, a hátlapjától haladva, Abszurd Flikk-Flakk
címmel a grafikai alkotásokat lehet megcsodálni.

VilágVáltás: a Fenntarthatóság Forrása
Reök Cecília iparművész „Zöldág” kiállítása olyan ékszereket állít ki, amelyek környzettudatosak. A fenntartható fejlődésről nemcsak beszéltek október 27-én
a TIT Stúdióban.

A program középpontjában a fenntarthatóság, a társadalmi és
ökológiai koherencia elősegítése áll. A szervezők igyekeztek magyarázatot adni korunk civilizációs válságára
ÚJBU
és annak megoldási lehetőségeire, a szemléletválDA .h
u
tás szükségességére, valamint a viselkedésformák
és a közösségi tudat megújulására. Az érdeklődők
Bővebben:
a környezetvédelmi előadások mellett a Zöldág
www.ujbuda.hu/
című kiállítás darabjait is megtekinthették. – „Ecohirek
design” tervezéssel foglalkozom, melynek lényege
a környezettudatosság. Olyan ruhákat, ékszereket,
kiegészítőket és lakberendezési cikkeket állítunk elő,
amelyek a lehető legkisebb negatív hatással vannak a környezetre – nyilatkozta az Újbuda TV stábjának Reök Cecília
iparművész, a tárlat vezetője.

Kortárs építészetünk Prágában
Újbuda kortárs építészetét bemutató tárlat nyílt Prágában. A kiállítás anyagát önkormányzatunk Főépítészi Irodájának munkatársai állították össze. A megnyitón Takács Viktor főépítész is részt vett, aki a kiállított
épületeket ismertette a látogatók számára.

Szobrot kaphat Cseh Tamás
Szobrot állítana Újbuda Önkormányzata a 2009-ben elhunyt Cseh Tamás énekes-dalszerzőnek a
Szent Gellért téren. Az előterjesztésről október 31-én szavaz a Fővárosi Közgyűlés.

Az egész alakos szobrot Majoros István szobrászművész készíti, aki meghívásos képzőművészeti pályázaton nyerte el a megbízást.
A kétosztatú kompozíció mind a neves énekest, mind
a Bakonybélen indiántábort működtető, Füst a szemében nevet viselő „indián törzsfőnököt” megjeleníti az
ágyékkötőt viselő, életnagyságú fiatal férfi bronzalakjában, illetve a figura mögötti üvegfalra vetülő, pódiumon
éneklő gitáros „árnyképe” által – olvasható az előterjesztésben. A szobrot a Szent Gellért tér Budafoki úthoz
közelebb eső, parkosított részén helyeznék el, a leendő
4-es metró kijáratával szemben. A tervezet kitér arra,
hogy a mű felállításával és karbantartásával kapcsolatos
költségek Újbuda Önkormányzatát terhelik.

9

A határozati javaslat szerint a szobor talapzatán olvasható lesz a művész neve, születésének és halálának
évszáma, valamint a Nincsen más című dal négy
sora. Nem ez lesz az első Cseh Tamás előtt tisztelgő köztéri alkotás:
2011-ben a Heves megyei
Gyöngyössolymoson
avattak fel
egy, a művészt ábrázoló domborművet.
Színprofil: Kikapcsolva

Bemutatták egyebek mellett a 2011-ben Pro Architektúra
Díjjal kitüntetett Beregszász út 4. szám alatti lakóépületet,
továbbá az Allee Bevásárlóközpontot, amely egyszerre közösségi tér, munkahely, egészségügyi, szórakoztató- és szabadidőközpont.
A kortárs építmények sorából nem maradhatott ki a lágymányosi Ökumenikus Ház, mely korunk szakrális építészetének
kiemelkedő létesítménye, valamint a Móricz Zsigmond körtéri Gomba épületének rekonstrukciója. A kerület zöld felületi megújulásának mérföldköve a Kopaszi-gáton kialakított
park és épületegyüttes, mely elnyerte a hazai és nemzetközi
szakma elismerését.
Rendhagyónak tekinthető az albertfalvai Tisztviselőtelep,
mely az 1920-as évek telepszerű lakásépítésének fennmaradt
öröksége. A telep esetében az utcaszerkezet, az utcakép, az
egykori arculat megőrzése a cél, melyet Újbuda Önkormányzata az elmúlt évben készített építészeti szabályozással erősít.
A kiállítást megtekintette a prágai Magyar Nagykövetség
több vezetője is.

Összetett Alapértelmezett rács

Vércukormérő csereakció!
Cserélje le elhasználódott vércukormérőjét*
új Dcont
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77 Elektronika Kft. szaküzlet és szerviz (1116 Budapest, Fehérvári út 98.)
Nyitva tartás H CS: 7.30 - 16.30, P: 7.30 - 14.00
Ingyenes zöld szám: 06 80 27 77 77
E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu

86

Részletes feltételek és információk
a www.e77.hu honlapunkon!
77 Elektronika Kft.

A képen látható vércukormérő gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Rubin_hirdetes_142x103mm_UJBUDA_UJ_OL.indd 1
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Pest-budai Látkép
A HetiVálasz havi melléklete
Keresse a

Az

november 15-i

számban!

összefogás lapja

a Duna két partján

Műszaki vizsga
Eredetiségvizsgálat
ZÖLD SZERVIZ
Cím: Bp. Borszék u. 2.
Bejelentkezés:
Tel.: 1/205-5949
Web: www.muszakivizsga-auto.hu
Nyitva tartás: H-P 8:00-16:00

www.hetivalasz.hu
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PÁRTOK
ESEMÉNYEI

KÖZLEKEDÉS
1. A Rákóczi híd pesti hídfőjénél továbbra

A XI. KERÜLETI FIDESZ
PROGRAMJAI

is sávelhúzásra kell számítani mindkét
irányban, mert festik a korlátokat. Az éjszakai órákban a külső sávokat lezárhatják
anyagbeszállítás miatt.
2. A XII., Németvölgyi úton gázvezetéket
építenek a Jagelló út és a Hegyalja út között. Szakaszosan lezárják a felfelé vezető
sávot, jelzőlámpa szabályozza a váltakozó
irányú forgalmat egy hosszabb szakaszon
(várhatóan november közepéig).
3. A Nyugati téri felüljáró állagmegóvó karbantartását végzik, ezért a felüljáró alatt
éjszakánként sávlezárásra kell számítani.
Tilos parkolni a munkaterületen (várhatóan november közepéig).
4. Az I. kerületi Attila úton, a Mikó utcánál
irányonként egy sávban lehet közlekedni közműépítés miatt (a távfűtővezetéket
cserélik). Mindkét irányban a külső sávot
zárták le. Az Attila útról nem lehet bekanyarodni a Mikó utcába (várhatóan november közepéig).

Budafoki út 9–11. Tel.: 209-3439
Minden páros kedden 16–18 óráig: ingyenes jogi tanácsadás. Minden hónap
első és utolsó szerdáján 15–17 óráig:
munkaügyi tanácsadás. Ingatlaneladás,
-vétel, -csere, lakásárazáshoz kapcsolódó tanácsadás díjmentesen: Rozgonyi
György, hétfőként 17–18 óráig. Előzetes
regisztráció: +36/70/454-1109.
November 8. 18.00 Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész kiállításának megnyitója. A tárlat november
30-áig tekinthető meg.

3.

4.

AZ MSZP XI. KERÜLETI
PROGRAMJA

Téli átvizsgálási akció 3990 Forintért!
Az akció 2012. december 31-ig érvényes!

1.

A híreket a FŐVINFORM szolgáltatta.

2.

KERESZTREJTVÉNY
Szécsi Margit: November
c. költeményéből idézünk két sort.
Vízszintes: 1. Az idézet első sora (Y, L, M, L, K). 13. Tamási Áron hőse.
14. Becsület. 15. A liliomvirágúak rendjébe tartozó Dél-Afrikában honos
növénynemzetség. 16. Gép szabványos méretű egysége. 18. Szén-monoxid
és vanádium vegyjele. 19. Modern falazóelem. 20. Irodalmi kezdet! 21.
Napnyugta után következik. 24. Alt
betűi keverve. 25. Hasító szerszám. 27.
12-11-07
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Vulkáni kőzet a mai Románia területéről. 29. Davis Kupa, röv. 31. Igekötő.
32. India legkisebb állama. 34. Némán hívó! 35. Tiltószó. 36. Rendet tevő.
39. Családnév után áll. 41. Vagyonvédelmi eszköz. 42. Ismeretlen dolog.
43. Ész. 44. Az erek elrendezése a levélen. 46. Odavan érte. 48. Súlyarány,
röv. 49. Kripton vegyjele. 50. Vuk apja. 52. Egyiptomi napisten. 53.
Pertu. 54. Afrikai főváros. 56. Igeragozás fajta. 59. Turku svéd neve. 61.
Bútorféle. 63. Rászed páratlan betűi. 66. Enyhe emelkedő. 68. Vissza: ezen
a helyen. 69. Könyv része. 71. Alváskor látjuk. 72. Iskolai alkalmazott. 74.
Római hadisten.
Függőleges: 1. Összetételekben házassággal való kapcsolatot jelöl. 2.
Gárdonyi Géza színműve (2 szó). 3. A mélybe vet. 4. Részben illuminált! 5.
Annyi mint, röv. 6. Gázlómadár. 7. Lop. 8. USA-tagállam. 9. Ezüstdarab! 10.
Nemzeti Alaptanterv, röv. 11. Tüzet szüntet. 12. Germán eredetű férfinév,
a Kund rokona. 17. Vonós hangszer alkotóeleme. 19. Versenyvitorlás,
angolul. 22. Játékvezetői Testület, röv. 23. Kipling kígyója. 26. É-amerikai
félsziget. 28. Italtartó. 29. Az idézet második sora (H, L, A, A). 30. Női
név. 33. Az antik Róma kikötője (OSTIA). 35. Európai nép. 37.
Sercegés része! 38. Tót betűi keverve. 39. Veszprém megyei
Beküldési
község. 40. NLV. 45. Hanga. 47. A szerelmi költészet
határidő: a megmúzsája. 50. A beteg szervezettel foglalkozó tudomány. 51.
jelenést követő
Csőrös krokodilus. 54. Makacs. 55. Rénium vegyjele. 57.
hét keddje. Cím:
Lóerő, röv. 58. Szalonnát bevagdos. 60. Ismert rajzfilmes
medve. 62. Európai vulkán. 64. Növényi kezdemény. 65.
1118 Bp., CsíkiGyőztes. 67. KMH. 70. Kelmevég! 72. Thomas Jefferson.
hegyek u. 13.
73. Azonosak.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 29.
A nyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Beküldendő: vízsz. 1. és függ. 28.
A 21. szám rejtvényének megfejtése: „Kik befogadtatok, megszültetek,
megetettetek engem a földdel”. Nyertes: Glausius Gáborné, Györök u.
Nyeremény: könyvjutalom, mely a tévé szerkesztőségében (Csíki-hegyek
u. 13.) vehető át.

Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806
Minden hónap első szerdáján 17–19 óráig jogi, munkaügyi, munkajogi; adó-,
könyvvezetési és vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -felújítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
Az alábbi honlapon olvashat rólunk:
www.mszpujbuda.blog.hu. Írhat nekünk
az mszpujbuda@gmail.com e-mail címre.

A KDNP PROGRAMJAI

Karinthy F. út 9. Tel.: 209-0474. Nyitva
tartás: minden csütörtökön 14–18 óráig.
Látogassa meg az Országházat! Dr. Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni lehet a
KDNP-irodában.
November 7. 18.00 Szentimrevárosi Esték a Szent Margit Gimnáziumban (Villányi út 5–7.). Téma: Keresztény társadalom és gazdaság. Előadók: Bolberitz
Pál teológus, az MTA doktora és Csaba
László közgazdász, akadémikus.

LMP-HÍREK

Fadrusz utca 2.,
web: delbuda.lehetmas.hu
Hétfőnként Zöld Női Klub – nőként a
közéletben és hasznos ökopraktikák.
Keddenként Fröccs! – politikai vitaestek. Gajárszki Áron ökofilmklubja havonta új filmekkel és témákkal: www.
okofilmklub.hu. Híreink, blogunk:
delbudamaskepp.blog.hu.
Kapcsolat:
bp1122@lehetmas.hu

A JOBBIK PROGRAMJAI

Villányi út 20/A. Tel.: 365-1488. Nyitva
tartás: hétfőtől péntekig 8.30–16 óráig.
November 16. 18.00 A Budapesti Jobbik–Újbudai Jobbik közös megemlékezése Horthy bevonulásáról a Gellért téren, a kútnál.
November 17. 9.00–13.00 Termelői vásár a Bartók Béla út 96. szám alatt.
November 28. 18.00 Újbudai Nemzeti
Estek: Kosaras Péter Ákos, történész –
Horthy Magyarországa, Bartók B. út 96.
(Jobbik-iroda).

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Ízelítő a 60+ programokból
További információért hívja az alábbi
telefonszámot: 372-4636
60+ REJTVÉNYFEJTŐKLUB
Az Újbuda 60+ rejtvényfejtőklub szezonnyitó foglalkozása 2012. november 13-án 15.30 órakor kezdődik a Polgármesteri Hivatal külön helyiségében
(XI., Zsombolya u. 5. alagsor 1.)
A foglalkozásokon különböző típusú keresztrejtvények és logikai rejtvények megoldásához kapnak hasznos szakmai útmutatásokat a résztvevők.
Lehetőség nyílik közös és egyéni gyakorlásra a
feladványok megfejtéséhez, ezenfelül rejtvények
elkészítésében is segítséget nyújtanak az érdeklődőknek.
További klubfoglalkozások időpontjai
December 11., kedd 15.30–17.00 óráig a 60+ Programközpont (XI., Bölcső u. 3.)
60+ KONDITORNA ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
Jelentkezési határidő: 2012. november 12–14.
között a Polgármesteri Hivatal félemeleti 30. szobában 9.00–14.00 óra között, a 60+ Programközpontban (XI., Bölcső u. 3. Tel.: 3724-636) 2012.
november 15-étől, csütörtökönként 15.00–16.00
óráig.
A csoport maximális létszám: 12 fő

Jelentkezési feltételek:
• XI. kerületi lakos
• Betöltött 60. életév
A tornakurzus díja/fő: 5000 Ft/10 alkalom
60+ kedvezménykártyával 1000 Ft/10 alkalom
Csoportvezető: Virág Anikó
A 60+ természetjárás 2012. novemberi programjait a 11. oldalon találja.

Szentimrevárosi Esték a Szent
Margit Gimnáziumban

November 7. 18.00 – Szent Margit Gimnázium
Bevezető előadás: CIVILEK A PÁLYÁN, előadó:
Csizmadia László, a CÖF, CÖKA elnöke. Programunkat Maczkó Mária előadóművész énekei kísérik. A rendezvény keretében az Éghajlat Könyvkiadó kedvezményes könyvvásárt tart.

Apor Vilmosra emlékeznek

November 9. 15.00 Megemlékezés Apor Vilmos
szobránál (XII., Apor V. tér). November 9-én
16.30-kor a rendezvény folytatása a Szent Margit
Gimnáziumban (XI., Villányi út 5.).

Állásbörze

November 29. 9.00
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi
Központ Ráday utcai kirendeltsége állásbörzét
szervez 2012. november 29-én 9.00–14.00 között Újbuda Önkormányzatának épületében. Cím:

Zsombolyai utca 5.
A rendezvényen számos állásajánlat mellett munkaügyi szakemberek közreműködésével álláskeresési, munkajogi tanácsadással is várják az érdeklődőket.

Héttorony Fesztivál a Fonóban

November 8–20. között minden nap
Fonó Budai Zeneház, Sztregova u. 3.
A Makovecz Imre épületeiben zajló fesztivál a magyar kultúra emblematikus épületeibe a magyar
kultúra emblematikus alakjait viszi el.

Novemberben is pöfög a
Mesevonat

November 9. és november 30. között minden nap
17.00 – FSZEK Kelenföldi Könyvtár
Minden pénteken 17 órától diavetítés óvodásoknak
és kisiskolásoknak. A hónap utolsó péntekén kézműves foglalkozás. A részvétel ingyenes!
9., péntek 17.00: A cinege cipője, A nyulacska házikója
16., péntek 17.00: Séta a zöld Emberrel, Harcsabajusz és Matrózmajom

Szülő-gyermek művészetterápiás
foglalkozás a GKH-ban

November 6–30. 17.00 – Gazdagréti Közösségi
Ház, Törökugrató u. 9.

Ha gyermeked szorong, trauma érte, nehezen nyílik meg, vagy egyszerűen csak fejleszteni szeretnéd képzelőerejét, és szülőként te is nyitott vagy a
közös alkotásra: a Varázsceruza programon a helyetek!

A Müpa novemberi családi
és ifjúsági programjai

Művészetek Palotája IX., Komor Marcell utca 1.
November 25-éig, vasárnaponként 10.00–13.00
Előcsarnok: Cifra Palota, interaktív programok tanulni vágyó gyermekeknek és felnőtteknek. A belépés díjtalan. Korosztály: 0–12 éveseknek.
November 26-áig, hétfőnként 10.30, Lépcsőterem.
Tesz-vesz muzsika. Jegyár: 1000 Ft (családi jegy).
Korosztály: 1,5–4 éveseknek.

Latin táncestek a Tranzitban

Tranzit Art Café, Kosztolányi Dezső tér
Latin táncoktatás december 22-éig kéthetente szombaton 19 órától kifulladásig, Andrew
Brasilerinho vezetésével. A rendezvény ingyenes.

Retró görkoris diszkó

Minden szombaton 20.00
Helyszín: eXbox Action Park
Retrózene, retrófények, retróérzés.
Részvételi díj: felnőttbelépő: 1000 Ft/fő, gyermekbelépő: 800 Ft/fő. Görkorcsolyák korlátozott számban bérelhetők! információ: 06/30/232-5108

MOZAIK

2012. november 7.

60+ TERMÉSZETJÁRÁS
November 7., Szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)
30/560-8042
2. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50 óra, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) 70/207-5374,
ill. 316-7423
November 10., Szombat
1. Budai-hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 9 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Soltész Ferencné (CAOLA) 70/572-0184
2. Zámolyi medence – közepesen nehéz túra
Találkozó: 7.20 óra, Népliget busz p.u., pénztárak
Túravezető: Galló Péter (TvTE) 70/391-3818
November 11., Vasárnap
Látogatás a Jókai kertbe és séta a Svábhegy
oldalában
Találkozó: 11 óra, Széll Kálmán tér, 21-es busz
Túravezető: Pólya Tamás (Műanyag SC) 70/580-8079
November 14., Szerda
1. Budai-hegység
Találkozó: 7.20 óra, Széll Kálmán tér, metrókijárat
Túravezető: Kremser Ferenc (Olajipari TSE)
30/560-8042
2. Budai hegység – közepesen nehéz túra
Találkozó: 8.50 óra, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Somóczi Szilvia (TvTE) 70/207-5374,
ill. 316-7423
November 17., Szombat
Budai-hegység – könnyű túra
Találkozó: 9 óra, Batthyány tér, 11-es busz
Túravezető: Véső Tamás (TvTE) 30/446-6675
November 18., Vasárnap
Budai-hegység – könnyű túra
Találkozó: 10 óra, Széll Kálmán tér, az óra alatt
Túravezető: Csatári Anita (TvTE) 20/297-1922
Ajánlott öltözet a túrákon: réteges, az időjárásnak
megfelelő, szükség esetén esőkabát; bokatartó cipő
vagy bakancs; tízórai és víz vagy üdítőital.
Kedvezményes
hirdetési
lehetőségek
az Újbuda
Újságban és az
Újbuda Televízió
képújságjában.
Információ:
06/30/619-3323
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ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Rendelést felveszünk a hét minden napján

10:00-tól 22:00-ig a (06 1) 481 3003,
(06 20) 431 5647 telefonszámokon és a

www.trofeaonline.com-on.

Kiszállítás a IX., XI., XXII. kerületek teljes és az I. és XII. kerület egyes részeire.
(1500 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, egyébként 500 Ft)

eket elfogadunk!

Pogácsák, édes és sós teasütemények esküvőkre, üzleti,
családi rendezvényekre és egyéb alkalmakra rendelhetők!
(2 napos előrendelés esetén a cukrászdai termékeket kiszállítjuk)

ww.tr
ofeagrill.com
WWW.TROFEAGRILL.COM

IMPRESSZUM

APRÓHIRDETÉS
LAKÁS, INGATLAN
XI., SOPRON utcában, magas műszaki tartalmú, megújuló energiát
hasznosító társasház épül. Lakások
leköthetők. 06/30/251-4000.
ESZÉK u.-i, 1,5 szobás, 49 nmes, cirkós, erkélyes lakás eladó.
06/30/922-9053.
KÖRÖSI u.-i, 147 nm-es, panorámás,
cirkós lakás eladó. 06/30/922-9053.
BÉRLEMÉNY
IRODÁNAK Ulászló u.-ban, 64
nm-es, másfél szoba hallos lakás
kiadó. 06/30/261-3519.
GARÁZS
BÁRTFAI–Fehérvári
út
sarkán teremgarázshely kiadó. Érd.:
06/70/945-4555.
OKTATÁS
ANGOL nyelvtanár a Körtér-Allee
mellett. 06/30/206-3587.
LOGOPÉDUS
Kelenvölgyben.
Tel.: 06/30/740-3295.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal.
06/30/479-7247.
Az ALLEE-nál angol-német tanítás és korrepetálás. 06/30/2597091, 466-5301.
MATEK-, fizika-, kémiatanítás.
06/70/647-2243.
MATEKOKTATÁST
vállal
Hemela. Karolina 34/B. 06/20/5569669.
ÚJDONSÁG! Minőségi nyelvoktatás a Kosztolányi D. térnél. Gépi
órák relaxált állapotban, intenzív
haladás, egyéni foglalkozás és órarend. Agykontrollos hallgatóknak
5% kedvezmény!
Tel.:
06/70/679-8404.
www.
memorymaster.hu
NÍVÓ
DÍJAS
képzőművész
magántanít. 06/70/256-2393.
Víz, gáz, villany, fűtés
VILLANYSZERELÉS azonnal
hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József mester. ELMŰ minősített! 246-9021, 06/20/934-4664.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS azonnal! XI. kerületi gyorsszolgálat.
228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül, víz-, gáz-, központifűtés-szerelés. 402-4330, 06/20/491-5089.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-szerelés. 06/30/944-6513.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása garanciával.
Balázs János épületgépész technikus. 362-4050, 06/20/917-0697.
FÉG
gázkészülékszerviz
és
villanybojler-vízkőtelenítés, tel.:
359-5033 vagy 06/30/924-8010.
VILLANYSZERELŐ 11. ker.
06/30/947-6036.
VILLANY- és bojlerszerelés. 3104018, 06/20/915-2678.
FIGE Z. regisztrált gázszerelő vállal víz-, gáz-, fűtésszerelést, tervezést, kivitelezést, műhely: Fadrusz
u. 26/B. 365-8302, 06/30/966-0542.
FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS,
vízszerelés! 06/20/961-6153.
Lakásszerviz
ÜVEGEZÉS háznál is, biztosításra
is. 310-4116, 06/30/281-1457.
ENERGIATANÚSÍTVÁNYOK
készítése ingatlanokhoz, hőszigetelési tanácsok, külső-belső famunkák.
06/30/517-7120, www.faepito.hu
Háztartási gépek
MOSÓGÉPJAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. 06/20/288-5148.
Szolgáltatás
FAKIVÁGÁS, szállítással is.
06/20/485-6547, Kovács Sándor.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás,
áruszállítás. 403-9357, 06/20/9720347, 06/30/589-7542.
KÖLTÖZTETÉS,
fuvarozás!
Gyors ügyintézéssel, precíz munkavégzéssel, ingyenes kartondobozokkal! 10% hétvégi kedvezmény.
TÁRSASHÁZKEZELÉS,
www.aktivhazkezelo.hu, mobil:
06/30/990-7694.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! 202-2505,
06/30/251-3800.

REDŐNYÖS műhely!
Reluxaszerviz! 370-4932.
KERTGONDOZÁS, háztakarítás,
fakivágás lélekkel, nyugdíjasnak
kedvezménnyel. +36/30/418-6663.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát,
szobafestést, kisebb javításokat is,
azonnalra is vállalok. 06/30/9750053, 226-2527.
SZOBAFESTÉS, tapétázás, mázolás garanciával. Tel.: 285-2882,
06/30/878-8977.
TETŐFEDÉST, bádogozást, kőművesmunkát azonnali kezdéssel,
garanciával vállalok. 10% kedvezmény. 291-5966, 06/30/458-6231.
LAPOS TETŐK szigetelése, bádogozás garanciával. 204-6793,
06/20/934-6993.
ÜVEGEZÉS, tükör, kedvező árak,
helyszínen is, biztosításra is. 2764126, 06/20/957-4670.
IDŐS redőnyös szakember vállalja redőny, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló készítését, javítását,
ingyenes felméréssel, garanciával.
06/30/964-8876.
CSALÁDOKHOZ ajánlunk erkölcsi bizonyítvánnyal, referenciával rendelkező takarítónőket,
idősgondozókat,
bébiszittereket
igény szerint, akár bentlakással is.
Empátia Szolgáltató Iroda www.
empatiabalatin.net Érdeklődni lehet: 06/1/336-1094, 06/20/4658458. Fontos! Bonyolításunk az Ön
számára díjmentes!
KÖLTÖZTETÉS
06/20/9236197, www.koltoztetes1.com
RAGYOGÓ tisztaság. Társasház-,
iroda-, lakástakarítás, számlaképes, gyakorlott, leinformálható.
(Lakástakarítás 1200+áfa/óra.) Dr.
Németh Tibor. 06/70/245-4505,
nemethtakaritas@gmail.com
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra.
284-2540, 06/70/209-4230.
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RECEPT

Fűszeres libazsír
Kiadós, olcsó, és csak kenyérre kell kenni!
A népszokás szerint a november 11-i Márton-nap zárja az éves
gazdasági munkákat, ilyenkor veszi kezdetét a természet téli
pihenő időszaka, e napon kóstolták meg az újbort és vágtak
le először tömött libákat. Mindebből leginkább a Márton-napi
liba fogyasztása maradt fent.
Hozzávalók:
30 dkg libazsír, só, őrölt bors, néhány ág friss kakukkfű, 1
hagyma, 1–2 gerezd fokhagyma, 1 szárított chili.
Elkészítés:
A hagymát és a fokhagymát megpucoljuk, majd apróra vágjuk. Egy serpenyőben kevés libaszírt megolvasztunk, a hagymát megdinszteljük rajta. Ha már majdnem kész, hozzáadjuk
a fokhagymát is. Kihűtjük. A chilimagokat kiszedjük. A lágy
libazsírt elkeverjük ízlés szerinti mennyiségű sóval, borssal és
a lecsipkedett kakukkfűlevelekkel. Hozzákeverjük a dinsztelt
hagymát, fokhagymát, valamint az apróra morzsolt chilit. Lezárt befőttes üvegben hűtőszekrényben tárolva sokáig eláll.

TV, antenna, számítógép
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal! Helyszínen, garanciával! 06/20/542-3529.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, telepítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. 06/30/857-2653.T.: 06/70/2144235, 280-2542.
Gyógyászat
GERINC és kondicionálás Érdi úti
iskolában, szülőknek, nagyszülőknek. 06/30/310-6994.
Régiség
40. HÁZASSÁGI évfordulóra
Mednyánszky László-, Scheiber Hugó-festményt vásárolnék.
06/30/303-6940.
KÍNAI bélyeget, papírtekercset és
régiséget keresek. 06/20/324-2999.
KÉSZPÉNZÉRT
vásárolunk!
Aranyat, ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket, órákat. Arany:
6800–10 000 Ft, ezüst: 150–300 Ft.
VII., Wesselényi u. 19., tel.: 3179938; XIII., Hollán E. u. 4., tel.:
350–4308; II., Margit krt. 51–53.,
tel.: 316-3651. Tekintse meg interneten a Louis Galériát.
PÉNZÉRMÉT, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, militáriát, képeslapot, egyéb régiséget vásárol gyűjtő.
Szemerédy László 06/30/949-0055.
Társkeresés
EZ NEM INTERNET, ez valóság!
Diszkrét, fényképes társközvetítő
iroda! 06/30/217-5151.
Könyvek
ÜGYVÉD, orvos, pap, tanár és
mérnök könyvhagyatékát antikváriumunk szívesen megvásárolja.
Ingyenes kiszállás, korrekt árak,
40 év szakmai tapasztalat. Tel.:
06/1/787-9282, +36/30/877-1460.
ANTIKVÁRIUM vásárol régi és
új kiadású könyveket, könyvtárakat
azonnali ingyenes kiszállással. Tel.:
06/30/742-4558.
MEGUNT, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedő. 06/20/956-4084.

NOVEMBER 16-17-18
Budapest Sportaréna

MÁR NAGYON VÁRUNK!
A világon nincs nagyobb öröm, mint amikor bővül a család.
A boldogsággal azonban együtt jár az is, hogy megsokszorozódnak feladataink. Ezek megoldásában segít évről-évre
a Babamama Expo, amely a leendő és gyakorló kismamák
összes kimondott és kimondatlan kérdésére kész válaszokkal
szolgál, összegyűjti a leghasznosabb termékeket, szolgáltatásokat, újdonságokat, hogy egy helyen, színes programokba pelenkázva megossza velük. Türelem, hamarosan újra
megérkezünk!
Testvérrendezvényünk

Regisztráljon értékes nyereményekért!
www.babamamaexpo.hu
Kiemelt partnerünk

Vegyes
MELEG ételek kedvező áron helyben és elvitelre: Gazdagréten. Csíki-hegyek utca 13–15. ált.isk. büfé.
06/70/938-1912.

Főszerkesztő: Tóth Zoltán András • Szerkesztőség: 1118 Bp., Csíki-hegyek utca 13–15. • Telefon: 246-6259, e-mail: media@ujbuda.hu • Kiadja a Média 11 Kft. Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója •
Megjelenik 80 000 példányban • Szerkesztők: Drucza Attila és Veres László • Korrektor: Paola Fernández • Újságírók: Fichó Nikoletta, Kelemen Angelika, Szobonya Tímea, Török Dániel • Fotós: Dömök Viktória •
Lapterv: Földházi Árpád és Eperjessy László • Nyomdai előkészítés: MediaHero Kft. info@mediahero.eu • Nyomdai előállítás: KMH Print Production • Felelős vezető: Pusztai Ferenc igazgató • Terjeszti az Újbuda
Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. • Az újságban megjelent hirdetmények és hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az apróhirdetések a szerkesztőségben adhatók le.
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Új lakóink – babafotók

HELYI ÉRTÉK

A csoda, amely megmentette
Csontváry életművét

Szeretettel várjuk szerkesztőségünkbe a kerületi babákról készült elbűvölő fényképeket.
A fotókat postai úton az 1118 Budapest, Csíkihegyek utca 13–15. címre, vagy elektronikus
formában, a media@ujbuda.hu e-mail címre
várjuk.
Visontai Anna
Viktória 2010.
december 3-án
született.

Egy építészről is megemlékeztek a Magyar Festészet Napján. Gerlóczy Gedeon (1985–1975) a Nemzeti Stadiontól
a Baleseti Intézeten át, számos épületet, lakóházat tervezett a fővárosban. A Magyar Festészet Napján azért emlékeztek meg róla kerületünkben, mert neki köszönhetjük, hogy 1919-ben Csontváry Kosztka Tivadar életműve
nem tűnt el teljesen nyomtalanul. A történet filmbe illő, a véletlenek játéka volt.

Gerlóczy Gedeon éppen egy nagyobb összegre tett szert,
amelyet apja tanácsára a tőzsdén kívánt fialtatni. Barátai egy
dzsesszkoncertre invitálták, és közben megakadt a tekintete
egy hirdetésen, mely szerint egy műterem kiadó a közelben.
Azonnal felszaladt a házba, ahol az akkoriban szinte teljesen
ismeretlen Csontváry töltötte utolsó napjait. A rokonok épp az
árverésre készítették elő a hagyatékot, pakolták ki a műtermet.
Az ifjú építész téblábolás közben belerúgott egy összetekert
vászonba, és a kiguruló tekercsen a Magányos cédrus mutatta

meg magát Gerlóczynak, akire elementáris hatással volt a műalkotás. Rögtön terveket szőtt, hogy miként tudná felvásárolni a hagyatékot, melyre
már voltak más jelentkezők is.
Mégpedig fuvarosok, akik kocsijuk felépítményére ponyváHelyi érték –
nak kívánták elvinni a remek
lokálpatrióta
minőségű festővásznakat, ameműsor hétfőn
lyeket az olajfesték még időjárásállóbbá tett.
19.15-kor
Gerlóczy barátai, köztük neves művészek is, mint Szinyei
Merse Pál próbálták lebeszélni
az építészt, hogy az árvaszéktől kapott
20 000 koronát ne az ismeretlen, sokra nem tartott Csontváry
képeinek felvásárlására fordítsa, de Gerlóczy nem engedett, és
a fuvarosok nem kis bosszúságára valamennyi festményt felvásárolta az árverésen, csupán annyi pénze maradt, hogy bútorszállító kocsit béreljen a hagyaték hazaszállítására.
Így történhetett, hogy a Gárdonyi téren két emléktábla előtt is
tiszteleghet az utókor, a szomorú sorsú, korát meghaladó festőművész, valamint a műveiben egyedüliként értéket felfedező
építész előtt.
Csontváry életműve Gerlóczy halála után az államra maradt,
a festő hagyatékának megfelelően. Művei nagyságának igazi
elismerésére évtizedeket kellett várni. Hisz ahogy az emléktáblák megkoszorúzásakor Szkok Iván alkotóművész fogalmazott,
Csontváry nem megelőzte korát, hanem felfelé haladt. Talán
ezért sem ismerték el kortársai képeinek hatalmas erejét, nem
találták meg bennük azt az értéket, amelyet ma már tátott szájjal csodálunk.

Várhelyi Kyra Lili
2012. február 27-én
látta meg a napvilágot az Uzsoki
Kórházban.

Levente
2011. május 23-án
jött a világra.

100 éves a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1912-ben Zirc ciszterci apátja, Békefi Remig a kultuszkormányzattal és a székesfővárossal
együttműködve hívta életre a Szent Imre herceg nevét viselő ciszterci rendi gimnáziumot, akkoriban még – saját épület híján – a Váli utcai iskolában. A ciszterciek a lendületesen fejlődő
Újbudára iskolát, templomot és rendházat álmodtak, az iskolával kezdték.
A történelem közbeszólt, és csak 1929-re készülhetett el saját épületük Wälder Gyula műépítész
tervei által. A következő két évtizedben, az addigra már hírnevet szerzett iskolában – olyan nagynevű igazgatók irányítása mellett, mint Bitter Illés, Hadarits-Endrédy Vendel és Brisits Frigyes
– a ciszterci nevelés nagyszerű eredményeket ért el, a kiválóan felkészített és tisztességre hívott
fiatalok útra bocsátásával. A II. világháború után a kommunisták által irányított egyházellenes
intézkedések miatt, 1948-ban államosították az intézményt. Az utód József Attila Gimnázium-

ban is élt és érvényesült a ciszterci múlt hagyománya,
és amikor az 1989–1990-es rendszerváltással lehetőség
nyílt a szerzetesrendi iskolák újraindítására, Kerekes
Károly zirci apát indítványozta a budai gimnázium vis�szaadását. Többéves, bonyolult átadási-átvételi folyamat
lezárásaként 1997-ben – immár Zakar F. Polikárp zirci
főapát irányítása mellett – megkezdhette működését a
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Az intézmény
ma közel kilencszáz tanulóval működik.

Emléktábla
korábbi műsoraink:
ujbudamedia.hu

Kerület Hete 2012.
Ha november 11., akkor Kerület Napja. Az azt megelőző hét
pedig a Kerület Hete. Ekkor számos zártkörű és nyilvános
rendezvényen ünnepli magát Újbuda, díjazza és jutalmazza
kiválóságait.
November 6. – Aranylakodalom
„Rohanó mindennapjainkban ritkán van arra lehetőségünk,
hogy közösen ünnepeljük a családokat összetartó és az egész
életükön át egyetlen házasság kötelékében élő párokat” –
írja meghívójában Hoffmann Tamás polgármester. Azok a
házaspárok kaptak ilyen levelet, akik jelentkeztek a felhívásra, és közösen szeretnék megünnepelni és megerősíteni
50, 60 éves házasságukat. Az eseményt immár ötödik éve
rendezik meg, idén a Kerület Napja programjai sorában november 6-án lesz.
November 8. – Koszorúzás a Gárdonyi téren
Gárdonyi Géza előtt tisztelegve, halálának 90. évfordulója
alkalmából 2012. november 8-án 11 órakor ünnepélyes koszorúzás lesz a Gárdonyi téren. A rendezvényen köszöntőt
mond Hoffmann Tamás polgármester, Homolay Károly, a
Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója, és a rendezvényt megtiszteli jelenlétével Keller Péter, Gárdonyi Géza
dédunokája is.
November 8–9. – Czóbel-rajzverseny és közös rajzolás
A Kerület Hetéhez kapcsolódóan a Tondó Rajziskola megrendezi a Czóbel Béla-rajzversenyt. Ezúttal egy rendhagyó
helyszínen rendezik majd a díjátadást és a kiállítást, a Bartók
Béla út 10–12. szám alatti, üresen álló ingatlant alakítják át
erre az időszakra kiállítótérré.
Ehhez kapcsolódva november 8-án délelőtt 10 és délután 16
óra között közös rajzolást rendeznek, amikor a teljes utcafronti kirakatra az őszi nagyváros képeit, pillanatait, hangulatát rajzolhatják fel a résztvevők. Az elkészült alkotás a

Kerület Napja után az önkormányzat falait fogja díszíteni.
November 9. – „Vendégségben” az Újbuda Galériában
A fennállásának 5. évfordulóját ünneplő Újbuda Galéria
„Vendégségben” című kiállítás-megnyitójára november
9-én 13 órai kezdettel kerül sor. A Kerület Napja rendezvényeinek sorában 11 helyi festőművész: Arnóti András, Bartl
József, Bráda Tibor, Deák Ilona, Fehér László, Fehér Judit,
Kecskés András, Kovács-Gombos Dávid, Kovács-Gombos
Gábor, Olescher Tamás és Serényi H. Zsigmond munkáit
láthatja az érdeklődő közönség a 20 éves Scheffer Galéria
szervezésében.
November 9. – Diákolimpikonok díjátadása
A 2011/2012. tanév diákolimpia kerületi, budapesti és országos versenyein legeredményesebben szereplő oktatási
intézmények, tanulóik és felkészítő tanáraik ünnepélyes
díjkiosztója, valamint a Papp László Sportolói Ösztöndíjak
ünnepélyes átadása. Idén 19 intézmény több mint 400 fővel
képviselte Újbudát a budapesti és országos versenyeken, és
értek el pontszerző helyezéseket. Díjazásban részesülnek az
oktatási intézmények az egész évben nyújtott sporteseményeken való aktív, nagy létszámú részvételért, valamint az
ezeken elért kiemelkedő teljesítményeikért.
November 10. – Honoratus Kodály
Kodály Zoltán születésének 130. évében Nemzetiségi
Összművészeti Fesztivállal tiszteleg a KULTI a zeneszerző,
zenetudós munkássága előtt, és felidézi jelenkori szellemiségét. (Részletek a 8. oldalon)
November 11. – Újbuda-babák köszöntése és zsúr
2003 óta az egyik legkedvesebb esemény kerületünkben
a Szent Imre Kórház „Gólyahíradójának” figyelése, és az
Újbuda-babák köszöntése. Azok a kerületi édesanyák, akik
november 11-én hozzák világra gyermeküket 111 110 Ft-ban

részesülnek. Azoknak a gyermekeknek, akik Újbuda-babák,
e napon szülinapi zsúrt szerveznek. Ebben az évben már
több mint 60-an kaptak értesítést, és mivel most november
11-e vasárnapra esik, a szervezők arra számítanak, a zsúron
minden eddigit felülmúló résztvevő énekli majd a szülinapi
dalt.
November 11. – Díszdiplomás orvosok, pedagógusok köszöntése
November 11-én délután köszöntjük azokat az idős orvosokat és pedagógusokat, akik 50 (arany oklevél), 60 (gyémánt
oklevél), 65 (vas oklevél), 70 (rubin oklevél) éve szerezték
meg diplomájukat. Ezen a napon nemcsak az idős pedagógusokat ünnepeljük, hanem a pályájukat kezdő, fiatal tanárokra
is gondolunk, így ünnepélyessé tesszük pályakezdésüket.
November 11. – Kerületi kitüntetések és a díszpolgári
cím átadása
November 11-én este ünnepélyesen átadják a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának kitüntetéseit,
elismerő címeit, valamint a díszpolgári címet. Átadásra kerül a Pro Architectura kitüntetés, valamint az Újbuda kiváló
intézményvezetője, az Újbuda szolgálatáért, az Újbuda gyermekeiért, az Újbuda mesterpedagógusa, Újbuda kiváló vállalkozó, kiváló iparosa elismerő címek, továbbá az Újbuda
Sportjáért – Életműdíj, valamint a Kerület Díszpolgára cím.
Idén nemcsak kitüntetéseket nyújtanak át, hanem együttműködési megállapodást írnak alá Bene Község Tanácsával,
valamint ünnepélyes keretek között bejelentik a „Magyar
nyelvért” emlékdíj megalapítását, melyet Újbuda Önkormányzata a Kárpát-medencében található testvértelepüléseinek magyar tanítási nyelvű általános iskolák diákjainak
támogatására hozott létre.

