ÚJBUDA

 ŐRMEZŐ

Kedves olvasóink,
tisztelt hirdetőink!
Az Újbuda idén még kétszer jelenik meg: a 25. szám december 7én kerül a postaládákba, a lapzárta
november 28-án, hétfőn 12 órakor
lesz. A 26. szám megjelenése
december 14, a lapzárta december 5., hétfő 12 óra.

XV. ÉVF. 24. SZÁM

2006-ban az első számunk január
11-én lát napvilágot, lapzártája
január 2-án, hétfőn 12 órakor lesz.
A 2. szám január 25-én kerül az
utcára, a lapzárta időpontja január
16, hétfő 12 óra.
A február 8-án megjelenő 3. számtól – lapzárta január 30., 12 óra – az
Újbuda hetente jelenik meg.
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Miniváros

Nagy könyvek

Végre győzelem

A Budaörsi úti öt házból álló kis
lakótelep felújítási munkálatai
tizenegy éve zajlanak.
Nagyobb részt önerőből.

A Kelenföldi könyvtárban
Kulka János, a Nemzeti Színház
tagja olvasott fel
Ottlik Géza regényéből.

A BEAC-Újbuda kosárlabdacsapata Nagykanizsa ellen megszerezte első idei győzelmét a
női élvonalban.

cikkünk a 3. oldalon

tudósításunk a 13. oldalon

beszámolónk a 16. oldalon

November 11., a Kerület Napja a Nemzeti Színházban

Vita a végállomásról

Az emlék, az ajándék és a titok

Módosul a 7-es
busz útvonala

Újbuda hat éve november 11-én, az
év 11. havának 11 napján ünnepli a
11. kerület napját. Hagyomány, hogy
ezen a napon a kerületi önkormányzat
kitüntető címeket adományoz. Idén,
tekintettel a kerület alapításának 75.
évfordulójára Újbuda 75 emlékérmet
kapott szám szerint hetvenöt példamutató életutat bejárt kerületi polgár. A Nemzeti Színházban rendezett
ünnepség képzeletbeli időtengelye 11
órára esett. A Szent Imre kórházban
minden eddiginél több, szám szerint
10 Újbuda baba született.

A kerület napjához ebben az esztendőben
több mint hatvan program kapcsolódott
kedd déltől szombat délig. A rendezvények sorából kiemelkedett a Nemzeti
Színházban rendezett műsoros ünnepség,
amelyen a Bárdos Lajos iskola énekkara és
a Weiner Leó iskola zenekara remekelt, a
három fiatal konferanszié pedig most debütált: őket a kerületi iskolák közötti verseny zsűrije delegálta ide.
Köszöntőbeszédében Molnár Gyula
polgármester a kerület lakóinak összetartozását emelte ki. A múlt emlék, amit megőrzünk, és büszkék vagyunk rá – fogalmazott –, a jelen ajándék, amit megbecsülünk
és megpróbálunk jól és értelmesen megélni. A jövő pedig titok, de megfejthető:
mostani elhatározásaink, távlatos terveink, döntéseink már mutatják, hogy nemcsak eddig volt jó itt élni, de ha lehet, ez-

Révész Marianna

Révész Marianna

A Fővárosi Közgyűlés városüzemeltetési bizottsága úgy döntött, hogy
december 3-tól a 7-es buszcsalád járatai hosszabb, és részben módosított
útvonalon közlekednek.

Dr. Csikány József, a Kondorosi úti Nyéki Imre uszoda igazgatója, többszörös szenior úszó világbajnok átveszi az emlékplakettet

után még inkább élhető és szerethető lesz
a kerület. A polgármester felelevenítette és
kibővítette három évvel ezelőtti székfoglaló beszédének hasonlatát: négyévenként
a kerület polgárainak akaratából összeáll
egy zenekar. Eldöntik, ki a karmester és
kik a dudások, hangszeresek, szólóénekesek. Nem érdekes, hogy egy hang balról
vagy jobbról jön, de az igen, hogy tiszta-e,
belesimul-e abba a műbe, amit a zenekar
együtt előad. – Tegyünk együtt Újbudáért!
– fejezte be beszédét Molnár Gyula.
Megható pillanat volt, amikor a kerület egyik tavalyi díszpolgára, Placid atya a
technika segítségével felvételről, a kivetítőről köszöntötte a kerületet és kitüntetette-

it. Ők hetvenöten az egyszer adományozható Újbuda 75 emlékplakettet vehették át
Molnár Gyula polgármestertől a kerület
kulturális-, társadalmi-, sportéletében,
közigazgatásában végzett példamutató
tevékenységükért. Közöttük volt a kerület
előző három polgármestere, dr. Bánhegyi
Emil, Szegedi Ferenc és dr. Juhos Katalin is.
Ezt követően a polgármester átadta a XI.
kerületért valamilyen területen kiemelkedően sokat tevő, jelentőset alkotó művészek,
pedagógusok, üzletemberek, és kerületünk
intézményeiben dolgozók számára alapított elismerő címeket. A díjátadási ceremónia megkoszorúzásaként dr. Kürti Sándor
életművének és tudományos munkájának,

Tíz Újbuda-baba született

Bodrogi Gyula életművének és művészetének elismeréseként Újbuda díszpolgára lett.
A kitüntetettek öröme felszárnyalt a
színház zsinórpadlásáig Beethoven Örömódájának a hangjaira. Meghatott kézfogások ölelkezések, gratulációk és tapsok.
Vallai Péter színművész Nagy László József
Attila című versének modern értelmezésével rántotta vissza az ünneplő közönséget
az emelkedett, de mégis földközeli gondokhoz, amit még fokozott puritán megjelenésével Oláh Ibolya, aki a Magyarország
című dalt adta elő meglepetés-vendégként.
A kitüntetettekről és a Kerület Napjáról a 4–5. oldalon olvashatnak.
(halász)

Újbuda díszpolgárai:
Bodrogi Gyula és Kürti Sándor
A „Díszpolgár” címet olyan személyek kapják, akik a kerület fejlődéséhez kiemelkedő teljesítménnyel vagy életművével járulnak hozzá. A kerület két új díszpolgárával
az Újbuda hasábjain hamarosan hosszabb interjúkat olvashatnak.
április 15-én Veszprémben született, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1958-ban végzett. 1958-tól a József Attila Színház tagja, 1975-től
a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára. 1982-től a Vidám Színpad igazgatója.
Számtalan film és színpadi szerepben játszott, színdarabokat rendezett. Könyve: A
vadász néha főz is (vadásztörténetek, receptek). Jászai Mari-díj 1962, 1967; Érdemes
művész 1973; Kiváló művész 1983; Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
1996; Kossuth-díj 2005.

Révész Marianna

BODROGI GYULA 1934.

Harmadik éve, hogy megünnepeljük az Újbuda-babák születését. A cím azokat az újszülötteket
illeti meg, akik a Kerület Napján a Szent Imre kórházban születnek meg és legalább az egyik
szülőjük újbudai. A gyermekek a kerületi önkormányzattól 111 ezer forintot kaptak ajándékba.
Idén minden eddiginél több, tíz Újbuda-baba született november 11-én a kórházban. Az újszülötteket, Tóth Krisztinát, Gosztonyi Fannit, Fehérvári Gergőt, Deák István Márkot, Sándor Áront,
Jackson Thomast, Hudák Martint, Kelemen Botond Árpádot, Bérczesi Zsófiát, Pogány Rékát,
illetve az édesanyákat másnap délután egy órakor köszöntötte Molnár Gyula polgármester és
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester a szülészeti osztályon.

DR. KÜRTI SÁNDOR 1971-ben szerzett vegyészmérnöki, 1975-ben rendszermérnöki
diplomát. Nős, két fia van. 1971-től 1985-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál dolgozott. 1989-ben alapította meg testvérével, Kürti Jánossal a Kürt Kft.-t, mely kezdetben
mágneses adattárolók javítására szakosodott. 1996-ban a számítógép-tudományban
Kalmár László-díjjal tüntették ki. 1997 óta informatikai biztonsági technológiák kidolgozásával foglalkozik. 1998-ban Gábor Dénes-díjat kapott. Kétszer lett az Év Informatikai Menedzsere (1997 és 1998). 1998 óta a Kürt Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatója. 2000-től az Informatikai Vállalkozások Szövetsége alelnöke. 2001 óta tagja
a Veszprémi Egyetem Tanácsadó Testületének. 2002-ben a Kürt Rt. elnyerte az Üzleti
Etikai Díjat, illetve az IHM Innovációs Díját. 2004-ben Széchenyi-díjat kapott, 2004.
októbertől a Kürt Rt. elnöke. 2005-ben az Ernst & Young Az Év Üzletembere 2004 díjának magyarországi fődíját vehette át. 1990-ben a Kürt Alapítványi Gimnázium létrejöttéhez nyújtott anyagi támogatást, 1996-ban a Cigány Származású Gyerekek Oktatási
Alapítványát hozta létre.

A bizottságban parázs vita alakult ki a
gyors 7-es busz budai végállomásának
helyéről. Eredetileg Bánsági György előterjesztését fogadták el, aki a végállomást
az Etele térről a Bornemissza térre javasolta áthelyezni azzal az indokkal, hogy
így gyorsjárati kapcsolathoz jut a környék.
Vajda Pál főpolgármester-helyettes, a BKV
képviselői és a főváros közlekedési ügyosztálya azonban ellenezte a javaslat elfogadását, majd miután az mégis megtörtént,
tiltakozásukra Lakos Imre, a bizottság
elnöke november 24-re rendkívüli ülést
hívott össze az álláspontok tisztázása és
a végleges útvonal elfogadása érdekében.
A testület végül is úgy határozott, hogy a
gyors hetes végállomása az Etele téren marad, elfogadva a közlekedési vállalat érveit,
melyek szerint ez több ember érdekét szolgálja, és a változtatás évente mintegy 103
milliós többletköltséggel járna.
Az immár véglegesnek tekinthető döntés értelmében december 3-tól a gyors 7-es
és 173-as járatok egyik végállomása az Etele
téren, a másik Újpalotán, a Nyírpalota utcában lesz. A fekete 7-es Albertfalva Forgalmi
telepig, tehát a régi 7/A végállomásáig közlekedik Újpalotáról. A 73-as járat Újpalota
és a Bornemissza tér között jár majd. Az átszervezés részeként a 7/A járatot megszüntetik. Bánsági György egy másik felvetését
a közlekedési vállalat illetékese elfogadta,
és ígéretet tett arra, hogy a jövőben az Etele
térről is indul majd alacsonypadlós busz.
A 7-es buszok közlekedési feltételeinek
javítása érdekében a pesti oldalon jövőre
útfelújítási munkálatokat végeznek a Csömöri út egy részén és a Drégelyvár utcai felüljárón, illetve forgalomtechnikai változtatásokat is bevezetnek, így a Bartók Béla
út Ulászló utcai csomópontjában jelzőlámpákat helyeznek el, a Keleti pályaudvar utáni szakaszon pedig a Thököly úti sínekre
terelik a buszokat már a felújítás előtt is a
Bartók Béla úti sikeres próba alapján.
n. n.

HÍREK / ÖNKORMÁNYZAT

2

ÚJBUDA 2005. NOVEMBER 23.

A villamosforgalom nem szűnik meg a metró átadása után sem

SZABÁLYOZÁSI TERV

Lezárják a Szabadság hidat?

Elkészült a Szent Imre kórház tömbjére vonatkozó kerületi szabályozási terv, melyet december 2-ig a
Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján
lehet megtekinteni. Az érintettek a
tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást a kifüggesztés ideje alatt ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (I.
emelet 112. szoba) kérhetnek.

Jövő év második felében lezárják a Szabadság hidat a négyes metró állomásainak építése miatt. Közben felújítják a
szerkezetet, bár még nem lehet tudni,
mely elemeket kell kicserélni.

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
08.00–18.00-ig
Kedd:
08.00–18.00-ig
Szerda:
08.00–18.00-ig
Csütörtök: 08.00–18.00-ig
Péntek:
08.00–16.00-ig
Telefonszám: 372-45-00
Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: hétfőn 15-19, kedden
9-13, szerdán és csütörtökön 14-18,
pénteken 9-13 óráig. Tel.: 248-0777,
248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 16-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénteken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL

(A BM működteti, okmányügyintézést is végeznek)
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.3016, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

MOLNÁR GYULA (MSZP) november 24én csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját az MSZP székházában
(Bikszádi út 43.).
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) november 24én 17 órakor a Kaptárkő u. 8. sz. alatti
helyiségben tartja fogadóóráját.
SZABÓ VILMOS (MSZP) november 24-én,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly u. felől).
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlési képviselő minden szerdán 18 órától fogadóórát tart a párt XI. kerületi
székházában (Bartók B. út 61.).
WIESZT JÁNOS (MSZP) november 24-én,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly u. felől).
LAKOS IMRE (SZDSZ) november 28-án,
hétfőn 17 órakor tartja fogadóóráját az Albertfalvi Közösségi Házban
(XI., Gyékényes u. 45-47.).

PARLAMENTI LÁTOGATÁS

Csapody Miklós országgyűlési képviselő legközelebb november 26-án,
szombaton szervez parlamenti látogatást a kerület lakóinak. Gyülekező
12.15-kor az 1956-os Örökmécsesnél.

A Fővám téri metróállomáshoz kapcsolódóan átalakítják a tér környékét: a 2-es
villamos hosszabb szakaszon halad majd a
föld alatt, aluljárórendszert alakítanak ki a
téren, ahonnan a villamost és a metrót is el
lehet majd érni, valamint sok közművet is
áthelyeznek – mondta az Újbuda kérdésére
Pandula József, a négyes metró beruházását koordináló DBR Metró Projekt Igazgatóság főmérnöke. Az átépítések idején nem
lehet közlekedni a Szabadság hídon.
A Fővám téri állomást a közgazdasági
egyetem előtti területen alakítják ki – részben a felszínről építve, részben bányászati
technológiával. A felszínről történő építés
olcsóbb és biztonságosabb is, mint a bányászai technológia, bár nem mindenhol
használható. A Fővám téren és a Gellért
téren kombinált megoldást alkalmaznak,
az állomások ugyanis részben belógnak a
környék épületei, illetve a Duna alá, amely
kizárja a felszínről történő építést.
A Gellért téri állomás a Műegyetem
rakpart alatt lesz, így ott csak ezt a részt
kell lezárni a forgalom elől, a Bartók Béla
úton emiatt nem lesz fennakadás.
Pandula József kérdésünkre elmondta:
a kerületben található többi állomás közül
a Bocskai úti metrómegálló építésének idején kell komolyabb fennakadásra számítani, itt ugyanis a Fehérvári utat le fogják
zárni. A Bocskai úton azonban zavartalan

VIGASZTALÓ LELKI GONDOZÁS

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász
Központja képzéssorozatot indított
kórházi, illetve otthoni beteglátogatást
végző plébániai karitász-munkatársak számára, Adj valakit! címmel a
Magyar Szentek Templomában. (XI.,
Magyar tudósok krt. 1.). A november
24-i előadás témája: Az önkéntes helye az egészségügyben. Információ a
Karitász Központ telefonján: 351-1977.
Kertész Dániel

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

lesz a forgalom, a Móricz Zsigmond körtéren is gond nélkül lehet majd közlekedni, és
a Bartók Béla úton és a Tétényi útnál sem
kell majd utakat lezárni az építkezés miatt.
A metróállomások építésének ideje
alatt végzik el a Szabadság híd szerkezeti
felújítását, a Fővám és a Kálvin téri átalakítások miatt amúgy is lehetetlen lenne
a közlekedés – mondta kérdésünkre Németh László, a Fővárosi Önkormányzat
közlekedésfejlesztési alosztályának munkatársa. Hozzátette: várhatóan egy-másfél
évig tart a felújítás, a forgalmat pedig csak
akkor lehet újraindítani a hídon, miután
elkészül a Fővám téri metróállomás. Németh László elmondta: a közeljövőben

(G.P.)

Tudnivalók a szociális segélyezésről és a társasházak működési támogatásáról

Módosulhatnak a háziorvosi körzetek
Összegyűltek a közös képviselők a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Ezúttal egészségügyi és szociális
kérdések, valamint a megismételt
társasházi közgyűlés megtartásának
lehetősége volt napirenden.
Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi osztályának vezetője a társasházak működésével kapcsolatos
támogatásokról beszélt. Lakásfenntartási
támogatás az egy főre jutó 49 400 forintos
jövedelemhatárig jár. Egy háromszemélyes
család esetén a lakásméret 60 négyzetméter lehet, ami további személyenként még
15-15 négyzetméterrel növekedhet. Feltétel az is, hogy a lakásfenntartás indokolt
költségei a háztartás összjövedelmének 15
százalékát elérjék. A legalacsonyabb öszszege 4 300 forint, a legmagasabb 11 700
forint. Egy évre állapítják meg, és az részesülhet benne, akinek nincs sem közüzemi,
sem közös költség díjhátraléka.
Az adósságkezelési szolgáltatás lakbér-, közös költség-, közüzemi díjak-,
fűtésdíj-hátralék felhalmozódása esetén
kérhető. Kötelezettség kapcsolódik hozzá:
a részesültjeinek együtt kell működniük
az Újbudai Humánszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálatával. A tulajdonos,
és az özvegyi jogon szerzett haszonélvezettel rendelkező személy akkor kérheti,
ha a jövedelemhatár a családban 49 400
forint, egy jövedelem esetén pedig ugyan-

ez 61 750 forint. A támogatás folyósítása
közvetlenül a tartozás jogosultja részére
történik. Egy bizonyos adósságrészt a
kérelmezőnek magának kell törlesztenie,
ennek az ütemében fizeti a Polgármesteri Hivatal is a vállalt részt. A gáztartozást
100 ezer forintig, áramdíj-hátralékot 150
ezer forintig. A távhőszolgáltatásban 150
ezer forintig, víz- és csatornadíjban 60
ezer forintig, szemétszállításban 20 ezer
forintig fizeti ki az elmaradást az önkormányzat. A központi fűtés díjhátraléka
120 ezer forintig, a közös költség hátraléka 100 ezer forintig, valamint a lakbértartozás 200 ezer forintig egyenlíthető ki
támogatásból. Törlesztési segítség kérhető
a valamely hitelintézettel kötött lakáscélú
kölcsönszerződéssel kapcsolatban fennálló tartozásra is. Az összes igényelt összeg
legfeljebb 500 ezer forint lehet.
Egy hallgatói kérdésre válaszolva
Mayer Péter beszélt azokról a feltételekről
is, amelyekkel a közgyógyellátási igazolvány Újbudán igénybe vehető. Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum
250 százalékát, 61 750 forintot, akkor
közgyógyellátásra jogosult a kérelmező.
Másik feltétel, hogy a közgyógyellátás
körébe rendelhető gyógyszerszükséglet
meghaladja a saját jövedelem 10 százalékát. 70 éven felülieknél, ha egyedülálló
a személy, a nyugdíjminimum 300 százalékáig, 74 100 forint jövedelemig, ha

Hőszigetelt panelek

FÓRUM A GAZDAGRÉTI PARKOLÁSRÓL

November 24-én 17 órától a Csíki-hegyek utcai Általános Iskolában lakossági fórumot tartanak a Gazdagréti
tér parkolási helyzetéről. A lakossági
észrevételekre, kérdésekre az újbudai
rendőrség és a kerületi közterület-felügyelet képviselője, valamint Balázs
György gazdagréti képviselő válaszol.
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

November 27-én, vasárnap 19 órakor
az albertfalvai Szent Mihály-templomban Székelyszentlélek, Bogártelke
és Malomfalva árvízkárosultjai javára
jótékonysági hangversenyt rendeznek.
Budai Ilona csángó és székely népdalokat énekel, Miskolczi Katalin 400 év
magyar orgonamuzsikájából játszik.

derül ki, hogy pontosan milyen szerkezeti
elemeket kell cserélni. Arra a kérdésére,
hogy a rekonstrukció alatt gyalog vagy
kerékpárral át lehet-e majd kelni a hídon,
a szakember azt válaszolta, hogy ez csak a
tervek elkészülte és az építési technológia
kiválasztása után derül ki.
A közlekedésfejlesztési alosztály munkatársa elmondta, hogy továbbra is azzal
számolnak, hogy nem szüntetik meg a
villamosforgalmat a Szabadság hídon. A
47-es és 49-es villamosok útvonalát a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott közlekedésfejlesztési terv szerint egészen a Nyugati
pályaudvarig meghosszabbítanák.

A Panel Plusz Programról és a kormány lakásfelújítási
stratégiájáról tartott sajtótájékoztatót dr. Kolber István
Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca
nélküli miniszter november 16-án a Kérő utca 18-20. szám
alatti háznál. Az eseményen jelen volt Veresné Krajcár
Izabella alpolgármester is. A helyszín nem véletlen: ez a
tízemeletes, 130 lakásos őrmezei társasház tavaly az elsők
között pályázott sikeresen a hőszigetelési munkák elvégzésének támogatására.

nem egyedülálló, a nyugdíjminimum
275 százalékáig, 67 925 forint egy főre eső
jövedelemig jár a közgyógyellátás. Párhuzamos feltétel ebben az esetben is van, a
saját jövedelem 15 százalékát el kell érnie
a közgyógyellátás keretében rendelhető
gyógyszerköltségnek.
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester asszony elmondta, ebben a ciklusban
több mint tízezer lakást adnak át a kerületben, ami változásokat hozhat az egészségügyi ellátás területén. Molnár Gyula
polgármester levélben tájékoztat minden
új beköltözőt a házi, a gyermek és a felnőtt
orvosi rendelők körzeteiről. Az önkormányzat vezetése azt tervezi, hogy 2006
tavaszán felülvizsgálják a háziorvosi körzethatárokat, és ha szükséges, módosítják.
Dr. Szentmiklósi Péter ügyvéd a
megismételt társasházi közgyűlés megtartásának lehetőségéről beszélt az új
társasházi törvény tükrében. Elmondta,
a megismételt közgyűlésen a jelenlévők
egyszerű többségével csak azok a döntések hozhatók meg, amelyekhez a törvény
nem rendel nagyobb szavazati arányt,
például nem köti a döntést az összes tulajdonostárs kétharmados beleegyezéséhez.
A döntéstervezeteket a szavazati arányok
csökkenő sorrendjében célszerű felvenni
a napirendbe, és minden szavazás előtt ellenőrizni kell, hogy megvan-e a szavazáshoz szükséges szavazati arány.
Wihart-Kiss Tamás

E-ügyintézés
Elindult Budapesten az elektronikus ügyintézési szolgáltatás. Az ügyfelek a Budapest Portálon keresztül a szociális jellegű
kérelmektől az anyakönyvi bejegyzések
javításáig több tucat ügyben fordulhatnak
a Főpolgármesteri Hivatalhoz. Az új rendszer bevezetését az elektronikus aláírások
hitelesítését szabályozó szeptemberi kormányrendelet tette lehetővé.
A megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal
(elektronikus aláírás) ellátott kérelmek feldolgozását a Főpolgármesteri Hivatalban
több mint 50, erre szakosodott ügyintéző
végzi. A budapestiek az interneten keresztül
benyújtott kérelmük elbírásáról elektronikus úton kapnak tájékoztatást. Továbbra is
működik a fővárosi közműdíj-kompenzáció
igénylése is a Budapest Portálon keresztül.
Az elektronikus ügyintézés a budapesti vállalkozók számára is könnyítést jelent.
Az új rendszeren keresztül beszerezhetik
a működéshez szükséges kommunális,
környezetvédelmi, vagy akár tűzvédelmi
engedélyeket. Bővebb információ a www.
budapest.hu internetes oldalon található.

ERKÖLCS ÉS GYÓGYÍTÁS

Képmás est lesz november 24-én, csütörtökön 19 órakor a Szent Margit
Gimnázium dísztermében (XI.,
Villányi út 5-7.) Erkölcs és gyógyítás – Abortusz, eutanázia, hálapénz
címmel. Vendégek: dr. Éger István,
a MOK elnöke, dr. Velkey György, a
Bethesda Kórház igazgató főorvosa, dr.
Kerkovits Gábor kardiológus főorvos.
Bővebb információ: www.kepmas.hu
AGRESSZIÓ ÉS IRIGYSÉG

A Káva Kulturális Műhely a Fonó
Budai Zeneházban (XI., Sztregova u.
3.) november 30-án 10–13 óráig drámatanárok közreműködésével bemutató foglalkozást tart a 11-12 éves korosztály számára a féltékenységről és az
irigységről, valamint az abból fakadó
lelki és fizikai agresszióról. A színházi
nevelési program keretében előadás
formájában bemutatják a bibliai Józseftörténet a testvérek közötti kapcsolatokra és konfliktusokra helyezve a
hangsúlyt. Ezután a gyerekek a témát
a mai világba átültetett történetekkel
dolgozzák fel. A műsor után szakmai
beszélgetés lesz a társulattal.
ZARÁNDOKLAT A JÁSZOLHOZ

A Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet
december 10-én és 11-én 17 órai kezdettel bemutatja a Zarándoklat a jászolhoz című musicalt a volt Olimpia
moziban (XI., Etele út 55.). Az ingyenes előadások résztvevői egy képzeletbeli zenés utazást tesznek meg térben
és időben. A gyülekezet karácsonyi
jótékonysági akciójuk támogatására
szívesen fogad használt vagy új gyermekjátékokat és ruhát. Információk:
www.kegy.hu
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A BME Természettudományi Kar
Fizikai Intézete és Matematika Intézete
felvételi tájékoztatót tart december 9én, pénteken 15 órai kezdettel az F29es előadóteremben (XI., Budafoki út
8.). Rövid szakmai ismertető keretében
bemutatják a matematikus és fizikus
szakokat, majd kötetlen beszélgetésen
a követelményekről, az elhelyezkedési
lehetőségekről, a külföldi tanulmányokról adnak tájékoztatást.
NYÍLT NAP A KEK-EN

December 7-én, szerdán 10 órai kezdettel nyílt napot tartanak a Kertészettudományi Karon, melyen az érdeklődők betekintést nyerhetnek az intézmény életébe. Helyszín: XI., Villányi út
29-43. a K épület díszterme.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.

HALM OPTIKA
AKCIÓ
KARÁCSONYIG

2. SZEMÜVEGKERET
INGYEN!!!

A nálunk rendelt szemüveg mellé.
A szemvizsgálat továbbra is
ingyenes szemüvegrendelés esetén.
Részletek az üzletben.
Cím: Bartók Béla út 136.
Tel.: 203-9807 Ny.: H–P 9–16.45.

ÖNKORMÁNYZAT

Megújult a kerület honlapja

Sokadalom, áhítat, zene a Villányi úton

www.ujbuda.hu
Hosszas előkészítő munkálatokat
követően november 11-én 11 órakor a
kerület honlapja megújult.
A Magnet-x Kft. web-műhelyéből került
ki a futtató program, a design pedig Tóth
István keze munkáját dicséri. Ez utóbbi
látványosabb és áttekinthetőbb, mint a
korábbi, kiszolgált honlap.
A főoldalon kerületi híreket, eseményeket, cikkeket talál a látogató, s ezekre
kattintva alrovatokban találhatja magát. A
hírek és az eseménynaptár gördülő fényújságként viselkedik. A kerület híres-kedves
helyeit ábrázoló logó alatt négy segítő fül
vezet az önkormányzat, a polgármester, a
képviselő-testület és a pályázatok menükbe, amelyek tartalmukat tekintve beszédes
elnevezésűek. Hasonló a bal oldali négy
felsőfül, amelyek a Kerületi Intézmények,
a Fórum, az Újbuda TV programja és az
Újbuda Újság nevet viselik. Ezen a soron
van a hónap kérdése, ahol kéthetente lehet
új témákra szavazni. Jelenleg az a kérdés,
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Szent Imre-napi búcsú

hogy tetszik-e az új honlap. Természetesen
kereső is helyet kapott a főoldalon. Külön
füle van az orvosi ügyeletnek, gyógyszertárnak. Jobboldalon a kerület kilenc nagy
városrésze alatt az ügyfélkapu, az irattár,
Újbuda zöldszáma, a képeslapküldő szolgáltatás, az Újbuda térinformatika, valamint az online fogadóóra boxa kapott helyet. Ezen igény szerint, egyelőre kéthetente pénteken 11 és 12 óra között ad online
választ a tetemre hívott vendég. A kifejezés
első az alkalomra nagyon is illik, hiszen
a Média 11 Kft. vezetői, Vincze Kinga és
Halász Lajos éppen a web-lappal kapcsolatban tartják december 2-án. Akkor is,
addig is várják a kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, hiszen az elkövetkező hetek
nyilvános próbaüzemnek tekinthetőek,
amely során folyamatosan újabb és újabb
elemek lépnek be, a honlap látogatóinak
valószínűleg örömet okozva. Aki pedig
látni szeretné mindezt, bátran kattintson a
www.ujbuda.hu web-címre.
(h. l.)

Idén november 5–6-án tartották meg a
hagyományos Szent Imre-napi búcsút.
Az eseményeknek a Villányi úti templom és környéke, a Szent Imre gimnázium, valamint a körtér adott helyet.

gyakkal, gyöngyfűzésekkel. Megható pillanata volt a napnak a kora este kezdődött,
koszorúzással, gyertyagyújtással egybekötött tiszteletadás Szent Imre, a magyar
ifjúság védőszentje szobránál a Móricz
Zsigmond körtéren. Az esemény résztvevői ezután misén vehettek részt.
A vasárnapi programok a kora reggeltől óránként megtartott zenés ünnepi
misékkel kezdődtek, a déli szentmisét
Fodor József nagyváradi püspök vezette. A délután és az este az áhítat mellett a

zene jegyében telt. Volt orgonabemutató,
a miséken közreműködtek az Ádám Jenő Zeneiskola hallgatói, a Szent Margit
Gimnázium Kamarakórusa, a Weiner
Leó Konzervatórium rézfúvósai, valamint a templomi kórusok. Sokan voltak
kíváncsiak vasárnap délután a Szent Imre
Gimnáziumban megtartott vetített képes
beszámolóra is, amely egy zarándokút élményeit örökítette meg.
A búcsút záró mise után ismét hangverseny következett, Bednarik Anasztáziának, a váci ferences-templom orgonistájának jótékony célú koncertje, melyet a
Szent Imre-templom új orgonájának javára ajánlott fel.

Szombaton a Szent Imre-templomban vette
kezdetét a programsorozat ünnepi megnyitóval, szentmisével és a Szent Imre-ereklye
kitételével. A gimnáziumban eközben az
ifjúsági vetélkedő zajlott, a templom környékén pedig – a búcsúk elmaradhatatlan
részeként – kinyitottak a
kézművesek és népművészek sátrai. Portékáikkal
mindkét nap várták az
érdeklődőket. Varázslatos szőnyegek, szép és
praktikus fafaragások,
bőrmunkák, gyöngyök,
fülönfüggők, erdélyi aszszonyok szőttesei, a télen
örömet adó kényelmes
szőrmepapucsok, fantáziadús női viseletek,
ötletes gyermekjátékok,
könyvek és ennivaló finomságok szerepeltek
a kínálatban. Nemcsak
a kürtőskalács aratott
osztatlan sikert a legapróbbak körében, ízlettek
a gyógyteák is, bárki kapott kóstolót belőlük. A
felnőttek mellett a diákok
is kirukkoltak a vásáron a
maguk készítette dísztár- A kép akár Székelyföldön is készülhetett volna... Az újbudai búcsúra messzeföldről is eljöttek

M. I.

Révész Marianna
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Húsz százalékos marad az önkormányzati részesedés a társasház-felújításoknál

Megújult a Budaörsi úti miniváros

Az emelkedés meghaladja a tervezett inflációt

Jövő évi közműdíjak
Rossz hír a fővárosiak számára: jövőre
öt-hat százalékkal drágulnak a közüzemi díjak, a BKV-tarifák ezúttal is jelentősebb mértékben emelkednek.
A kommunális szolgáltatásokon belül
a víz-, a csatornahasználati-, valamint a
szilárdhulladék-szállítási díj 2006-ban
5,9%, 5,85%, illetve 5,6%-kal emelkedik.
Ugyancsak közel 6 százalékkal nő a települési folyékony hulladék, azaz a szippantott szennyvíz díja.
A tömegközlekedési tarifák emeléséről december végén határoznak majd. Az
árváltoztatás mértékéről két változat is készült, miután azonban a Főpolgármesteri
Kabinet korábban tízszázalékos díjemelést
helyezett kilátásba, várhatóan ezt fogadják
el. Ennek értelmében 2006-tól a vonaljegy
185, a dolgozói bérlet 6900, a tanuló- és
nyugdíjasszelvény pedig 2600 forintba
kerülhet. Nem változik viszont a távfű-

tés díja ebben a szezonban, és ugyancsak
nem emelkedik a kéményseprés hatósági
ára sem, mivel a nettó 4,2%-os emelést ellensúlyozza a január 1-jétől hatályba lépő
5%-os áfakulcs-csökkentés.
A Pénzügyminisztérium és a Magyar
Nemzeti Bank jövőre kétszázalékos inflációt prognosztizált, ezt a kilátásba helyezett
közmű-áremelések közel háromszorosan
meghaladják. A Főpolgármesteri Kabinet
szerint azonban az emelkedés mértéke így
is lényegesen alatta marad a közműtársaságok gazdálkodását jelentősen befolyásoló, közelmúltban bekövetkezett energiaáremelkedéseknek. Annak érdekében, hogy
a különbözetet továbbra se hárítsák át a
fogyasztókra, a cégeknek további takarékossági intézkedéseket kell bevezetni. A
városházán elvégzett számítások szerint a
jövő évi díjemelések egy átlagos, távfűtéses
lakásban havonta csupán néhány száz forintos többletköltséget jelentenek.

Lakos Imre alpolgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy már rendszeres
vendége ennek a 600 fős közösségnek, hiszen a felújítási munkák évről évre új eredményeket hoznak. Ehhez a felújításhoz
mérhető teljesítményt csupán egyetlenegy
másikat ismerek a fővárosban, a ferencvárosi rehabilitációt, amelynek szintén
részese lehettem – mondta az alpolgármester. – A két vállalkozásnak nemcsak
az a közös vonása, hogy évtizedes múltra
tekintenek vissza, hanem hogy mindkét
esetben következetes és kitartó munka
folyt. A munkálatok megálmodói nemcsak egy-két évben gondolkodtak, hanem
hosszabb folyamatban. Sajnos több jó példát nem tudok mondani – tette hozzá.
Az önkormányzat húsz százalékos
részesedést vállalt a felújításban, ami nem
kevés. Ezt a húsz százalékos részesedést
szeretnék megtartani a jövőben is a társasház-felújításoknál. Az 1992-ben elindított
önkormányzati társasház-pályázati rendszerben a Budaörsi úti közösség az elsők
között jelentkezett, majd minden évben
újra és újra beadták pályázati anyagaikat.
1990-ben a lakótelep épületei rendkívül elhanyagolt állapotban voltak: a
tetőszegély- és homlokzatomlások még
életveszélyt is jelentettek a lakókra. A tetők beáztak, a víz ömlött az udvarban,
a pincékben az elkorrodálódott vezeté-

kekből szivárgott a gáz, zárlatosak voltak
a villanyvezetékek. A tulajdonosok a 11
év alatt 110 millió forintot fordítottak az
épületek külső és belső rekonstrukciójára,
illetve az udvar felújítására.
A felújítási munkák menedzselésével
a tulajdonosok soraiból alakult intézőbizottság birkózott meg. A munkálatokra
felújítási tartalékalapot képeztek. Megvettek egy 100 négyzetméter nagyságú
helyiséget, amelynek bérbeadásából bevételre tudtak szert tenni. Bérbe adták az
udvarban lévő parkolóhelyeket is, és reklámtáblák elhelyezését engedélyezték az
ingatlanon. A kerületi önkormányzathoz
benyújtott pályázatokból is rendszeresen befolytak összegek, és kaptak kisebb
támogatást a fővárostól is. Idén például

összesen közel 10 millió forintot fordítottak felújításra, melyből 1,4 millió forintot
a XI. kerületi Önkormányzat biztosított,
150 ezer forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat lakás osztálya. A lakóközösség
tagjaiból alakult Ötház Polgárőr Egyesület az önkormányzattól kapott egy helyiséget, ami annak a bizonyítéka, hogy a
polgármesteri vezetés támogatja az ilyen
megújuló közösségeket.
A kis lakótelep Medgyasszay István
tervei alapján 1926-ban épült. Akkor
szobrok, falfestmények díszítették, kertjét
lugasok gazdagították, és a lakók részére
még egy uszoda is rendelkezésre állt. A
tönkrement udvari uszoda helyreállítása a
jövendő tervek között szerepel.
Wihart-Kiss

Révész Marianna

A Budaörsi út 4-18. szám alatti, fővárosi védettségű, öt négyemeletes házból, 194 lakásból álló kis lakótelep 11
éve húzódó főbb felújítási munkálatait befejezték. Az átadóünnepséget
november 12-én tartották meg művészek közreműködésével.

Még egy-két év, és olyan szép lesz ez a lakótelep, mint 1926-ban, amikor megépült
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Hírek – röviden
MÓDOSUL A 27-ES ÚTVONALA

November 21-én üzemkezdettől a 27-es
autóbusz módosított útvonalon közlekedik. A járat a Kelenhegyi út – Somlói út
torkolatában visszafordul. A közlekedési
vállalat azt kéri az autótulajdonosoktól,
hogy a parkolásuk során hagyják szabadon a Kelenhegyi út – Somlói út torkolatában kialakított ideiglenes buszfordulót!
AZ ÉV VÉGÉRE KÉSZ A SOMLÓI ÚT

Néhány hete a Somlói út 6. alatti társasház
kertjébe bedőlt az utat tartó támfal, és megsüllyedt az úttest. A kárt akkor 100 millió
forint körülire becsülték. Elkezdődtek a
talajmechanikai vizsgálatok, melyek november 30-ra zárulnak le, és eredményük
alapján készülnek el a végleges és biztonságos támfal tervei. Az előzetes szakvélemény
szerint a javítás a korábban kalkuláltnál kevesebbe fog kerülni.

BUSZMEGÁLLÓK ÚJ HELYEN

Áthelyezik a Szent Imre kórházzal szemben lévő buszmegállót a Tétényi úton.
Az eddigi megálló egy lakóház előtt volt,
az itt lakók kérésére most előrébb kerül.
A buszmegálló kialakításánál az építők a
műszaki mellett esztétikai szempontokat
is figyelembe vesznek.
Az Eleven Center elé helyezték a 139es busz megállóját a Rétköz utcában. Itt
is egy lakóház előtt volt a régi megálló,
amelynek korábbi helyét az eredeti állapotnak megfelelően rendezték.
ELKÉSZÜLT UTAK ÉS ÚJ JÁRDÁK

A Nagyida utcában lakók régi vágya volt,
hogy a forgalmas úttest helyett járdán közlekedhessenek. A járda elkészült, az építők
az akadálymentesítésről is gondoskodtak.
Befejezték a Puskás Tivadar utca és a Kankalin utca aszfaltozását. A Gazdagréti és a
Rétköz utak 90–95%-ban már készen vannak. Jelenleg a Bikszádi út és a Kondorosi
út aszfaltozása folyik.

BEFEJEZŐDÖTT AZ ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS

Az akció szervezői arra kérték az
újbudaiakat, hogy ne csak a kertjeikből,
hanem a házuk előtti járdákról is gyűjtsék
össze a faleveleket. Ehhez az Újbuda Prizma Kht. telephelyén, a Bogyó utcában lehetett avargyűjtő zsákokat igényelni. Öszszesen 3980 zsákot vittek el a lakók, 680-al
többet, mint a tavaszi nagytakarítás idején.
Az Újbuda Prizma Kht. 740 köbméter falevelet és 126 köbméter szemetet szedett öszsze a kerület köztereiről. Eredményes volt
veszélyeshulladék-gyűjtés is: a három helyszínen 3917 kg akkumulátort, fáradt olajat,
festékeket, vegyszereket, gyógyszereket és
egyéb veszélyes hulladékot adtak le. A takarítási munkák során bevetették a két új
járdatakarító kisgépet is, amelyek nagynyomású vízsugárral tisztítják az utat.
ELTÜNTETTÉK A FALFIRKÁKAT

A fővárosban egyedülálló módon a KülsőBartók Béla út felújításának befejezésére
nemcsak az útburkolat, de a házak falai is

megtisztulnak. Az újbudai önkormányzat
kezdeményezésére ugyanis a főútvonalat
szegélyező házak és épületek falait elcsúfító graffitiket november 10-ig eltávolították. A november 4-én kezdődött munkálatok során a mintegy egy kilométeres
szakaszon több mint 500 m2 falfestést
takarítottak le. Az önkormányzat ezzel
a gesztussal fejezte ki a köszönetét a környékbelieknek, amiért türelemmel viselték a több hónapos felújítási munkát.
ÖKUMENIKUS BESZÉLGETÉSEK

A Keresztény Ökumenikus Diákegyesület
három éve szervezi a Budapesti Ökumenikus Beszélgetéseket (BÖBE). A havonta
megtartott összejövetelek fórumot nyújtanak főiskolás és egyetemista fiataloknak,
hogy megvitassák álláspontjukat a keresztény egység kérdéseiről és a kereszténység
előtt álló, sokszor önkritikát igénylő kihívásokról. A következő est Tenger a cseppben: szintek és döntéshozás az egyházban
címmel november 24-én csütörtökön 19

órakor lesz a Lágymányosi Ökumenikus
Központban (LÖK, Magyar tudósok krt.
3.). A meghívott vendégek protestáns,
római katolikus és ortodox teológusok.
A félév további programja: december 13án, kedden 19 órakor szintén a LÖK-ben
Lelkiségek az egyházakban címmel olyan
kérdésekre keresik a választ, amelyekre a
hivatalos egyház nem.
HOLLAND KIÁLLÍTÁS A MŰEGYETEMEN

FormaBontás címmel holland építészeti és
design kiállítás nyílt a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Főépületének Aulájában (XI., Műegyetem rakpart
3.). A bemutató keretében november 18-án
Design napot tartottak. Az Építészet napját
december 2-án, pénteken 10 és 17 óra között rendezik meg, témája a fiatal építészek
helyzete Hollandiában és Magyarországon,
avagy építészi gyakorlatot szerezni Hollandiában és Magyarországon. A kiállítás
december 3-ig tekinthető meg, hétfőtől
szombatig 10–20 óráig, vasárnap zárva.
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Újbuda idei kitüntetettjei
A három fiatal bemondó lámpaláza időnként átragadt a Nemzeti Színház földszintjének első nyolc sorában ülő kitüntetettekre. Meglett korú férfiak és nők,
akik életművüket a mi örömünkre már létrehozták Újbudán, most izgultak. Felálltak, ahogy a névsorban közeledett a nevük. Hosszú volt az a néhány méter és
a lépcsők a színpadig. A felcsattanó taps az alábbi indoklások után pírt rajzolt az
arcukra. Dolgozni, tenni tán könnyebb volt, mint megdicsőülni.
„Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a XI. kerületben kifejtett
kulturális tevékenységéért:
BELEZNAY ANDOR, aki 28 évig volt igazga-

tója a Petőfi Sándor Általános Iskolának,
továbbá Albertfalva helytörténeti kutatója,
és 1980 óta az Albertfalvi Helytörténeti
Gyűjtemény és Iskolamúzeum vezetője.
BRÁDA TIBOR kerületben élő és alkotó festőművész. A DunapArt Művészeti
Társaság alelnöke, a Magyar Festészet
Napjának ötletgazdája, fő szervezője.
BRÜLL EDIT, aki évtizedek óta részt vesz
a kerület kulturális életében, jelenleg a
Budapesti Művelődési Központ igazgatóhelyettese.
CSONKA LÍVIA, a Csonka Múzeum megálmodója és a Csonka hagyaték gondozója.
DR. GYÖRGY LAJOSNÉ az Etele XI. Kerületi
Helytörténeti kör vezetője.
DR. HOLLÓ DÉNES, aki 50 éve alapította a
Budai Fotó és Film Klubot, és jelentős társadalmi munkát végez a kerület kulturális
életében.
IMRE JÚLIA, aki 1973 óta a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár munkatársa, és 1987 óta a
gazdagréti könyvtár vezetője.
KARINTHY FERENCNÉ , Karinthy Ferenc özvegye, aki folyamatosan ápolja a Karinthy
hagyományokat.
KARINTHY MÁRTON, a Karinthy Színház
létrehozója és igazgatója.
KOKAS IGNÁC Kossuth-díjas képzőművész,
aki évtizedek óta a gellérthegyi műteremházban alkot.
STURDIK MIKLÓS Kelenvölgy helytörténetének kutatója és gondozója.
DR. SUPKA MAGDOLNA Széchenyi-díjas
művészettörténész, kerületünk lakója, és
művészeti életének avatott szakértője évtizedek óta.
DR. SZÁLKA IRMA gyémántdiplomás történész, a Széchenyi Könyvtár nyugalmazott
munkatársa, kerületünk lakója születése
óta.
SZŰCS LÁSZLÓNÉ , aki hosszú évekig részt
vett a kerület kulturális életében, volt népművelő, az egykori Művelődési Osztály
vezetője.
VÁRNAGY MIHÁLY hegedűművész, aki tevékenységével kiemelkedően hozzájárult
a XI. kerület művészeti életéhez, az ifjúság
zenei neveléséhez.
ZELK ZOLTÁNNÉ , Zelk Zoltán költő özvegye. Munkájával, szakértelmével segíti az
Őrmezei Közösségi Ház programjait.

GULYÁS GYÖRGYNÉ matematika-fizika sza-

kos tanár, kerületünk lakója. 55 évet töltött
a közoktatásban, ebből 41 évig tanított a
kerületben.
KLEEBERG MÁRIA , aki 1978 óta dolgozik a Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnáziumban. 1986-tól a Zeneakadémia
vezető-tanára. 1995 óta az ELTE
Tanárképző Főiskola Zenei tanszékének a
metodikusa. Szakmai munkája országos
hírű.
DR. PALOTÁS JÁNOS, a József Attila
Gimnázium nyugalmazott igazgatója, aki 1959-től 1992-ig dolgozott a
Gimnáziumban.
PÁGER BERTALANNÉ az Egry József
Általános Iskola sikeres igazgatásáért, a kerületi igazgatói munkaközösség szakmai
irányításáért.
DR. PERCZEL SÁNDORNÉ , aki évtizedekig
dolgozott a József Attila Gimnáziumban
vezető tanárként, majd nyugdíjazása után
elvállalta a Karitász-csoport vezetését.
DR. PETRÓ BÁLINT egyetemi tanár, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Karának volt dékánja.
SIMA FERENCNÉ a Mérei Ferenc Általános
Iskola és Felnőttoktatási Gimnázium tanára, igazgató-helyettes. Több évtizede szervezi és vezeti a felnőttoktatási gimnázium
munkáját.
SZABÓ KÁLMÁNNÉ óvodapedagógus, 1968
óta dolgozik a XI. kerületben, évtizedek
óta a XI. kerület lakója. Pályája kezdetétől
napjainkig kimagasló pedagógiai munkát
végez.
DR. SZÉKELY TIBORNÉ ének-zene tanár az
Őrmezei Általános Iskolában, annak megalapítása óta. Énekkarvezetőként igen sok
versenyen szerepelt tanítványaival, kimagasló eredményeket ért el.
SZOMBATHY GYULA, a volt Kaffka Margit
Gimnázium egykori tanítója, igazgatója,
aki jelentős szerepet vállalt a kerület oktatásában, kerületi szintű kulturális rendezvények megszervezésében.
TÖRŐCSIK MARGIT kerületünk volt óvodavezetője és óvodai szakfelügyelője.
Munkáját mindig nagy hivatástudattal
végezte.
WINKLER MÁRTA, aki több mint 40 éve a
XI. kerület tanítója. Kidolgozta a sajátos
nevelési igényű gyermekek nevelési módszerét, és 1988-ban megalapította az erre a
módszerre épülő Kincskereső Iskolát.

munkát látott el a Bogdánfy utcai Kuckó
Bölcsődében.
„Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült az ifjúsági és a sport
területén végzett tevékenységéért:
CSABA ELEMÉR, a kerületi sportmozgalom

emblematikus egyénisége, aki 1950 óta
dolgozik a kerületi sport területén. 1975től az Asztalitenisz Szövetség elnöke, majd
jogutódja az Asztalitenisz Szakbizottság
elnökhelyettese.
DR. CSIKÁNY JÓZSEF, aki 1986-tól jelentős
szerepet vállalt a mai Nyéki Imre uszoda
megvalósításában, 1988 óta a létesítmény
igazgatója.
NAGY IMRE , aki harminc éve vesz részt
a kerületi természetbarát mozgalomban. Jelenleg a Kerületi Természetbarát
Szakbizottság helyettes vezetője, a Röck
Vasas Sportegyesület elnöke.
„Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a XI. kerületi közigazgatás és Önkormányzat területén kifejtett tevékenységéért:
ANTAL JÁNOSNÉ ,

aki 1975 óta dolgozik a
XI. kerületben, jelenleg a GAMESZ élelmezési főelőadójaként. Szakmai munkája
kimagasló.
DR. BÁNHEGYI EMIL a XI. kerület volt polgármestere.
DR. JUHOS KATALIN a XI. kerület volt polgármestere.
KOVÁCS IRÉN, aki 1973-ban kezdte meg
munkáját a XI. kerületi Tanácsnál, és jelenlegi is az önkormányzatnál dolgozik.
LENYICZKY GÉZÁNÉ , aki 33 éve dolgozik
a XI. kerület intézményeinél, 1981 óta a
GAMESZ-nál pénzügyi és számviteli területen, munkáját kimagasló szakmai tudással végzi.
DR. NAGY ZSUZSANNA, aki 1969-ben lépett
be a Polgármesteri Hivatal jogelődjéhez.
Magas színvonalú szakmai felkészültségével hatékonyan segítette a hivatal munkáját.
MOLNÁR SÁNDORNÉ , aki 1958-ban lépett
be az egykori XI. kerületi Tanács kapuján,
és az önkormányzatnál dolgozott nyugdíjazásáig.
SZEGEDI FERENC a XI. kerület volt polgármestere.

„Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a XI. kerületben az oktatás-nevelés terén végzett munkájáért:

„Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült az egészségügy, szociális- és gyermekgondozás területén
végzett tevékenységéért:

ANTAL ISTVÁNNÉ ,

ACSAYNÉ VÉGVÁRI KATALIN ,

DR. DUSCHANEK
VALÉRIA fejlesz-

aki 1976
óta dolgozik a kerületben, jelenleg a
Módszertani Bölcsőde vezetője, tudományos munkája elismeréseként megválasztották az Egyesített Bölcsődék Országos
Szövetségének elnökévé.
DR. DANI VILMOS háziorvos, 1976 óta
rendel Albertfalván, az Albertfalvi
Cukorbetegek Klubjának elnöke, a nyugdíjas mozgásterápia koordinátora.
DR. FÁBIÁN JÓZSEFNÉ , aki több évtizede
a kerületi Vöröskereszt aktivistája, több
mint tíz éve a kelenföldi alapszervezet titkára. Tevékenyen részt vesz a különböző
karitatív rendezvények, akciók lebonyolításában.
HORVÁTH PÁLNÉ , aki 1977 óta dolgozott
a kerület bölcsődéiben, 2004 februárjáig
gazdasszonyként.
DR. MADARÁSZ GYULÁNÉ , aki 35 éve
a kerület lakója. 10 éve a XI. Kerületi
Vöröskereszt Szervezetének vezetője.
Áldozatos munkát végez az elesettekért, a
rászorultakért.
PÖLÖSKEINÉ MÁTÉ VALÉRIA az I. számú
védőnői körzet területi védőnője. A kerületben 1988-tól végzi munkáját a gyermekekért.
DR. SZKLENÁRIK GYÖRGY háziorvos.
Kerületi munkásságát a Szent Imre
Kórház belgyógyászatán kezdte, 1987 óta
a Szerémi sor 4. számban levő háziorvosi
rendelőben dolgozik.
SZTANKOVICS JÓZSEFNÉ , aki 37 évig dolgozott a kerületben, mint csecsemő- és
kisgyermekgondozó, hosszú éveken keresztül vöröskeresztes aktivistaként is tevékenykedett.
ZAGYVA ELEKNÉ , aki 1971 óta dolgozott a kerületben, 1987-től részlegvezetői

Születésük óta a kerületben élnek, és
idén ünneplik 75. születésnapjukat
ezért „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesülnek:
LAJTHA GYÖRGY és SEMJÉN KORNÉLNÉ .

„A XI. kerület gyermekeiért” címet
olyan elkötelezett személyek kapják,
akik jelentős mértékben hozzájárulnak a gyermekek életének gazdagításához, személyiségük harmonikus
fejlődéséhez; akik a gyermekek ellátása, gondozása, nevelése és oktatása,
közösségeik segítése, szabadidejük
értelmes eltöltése érdekében folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek.
„A XI. kerület gyermekeiért” kitüntetést kapott:
DR. GERGELY EDIT, a Vahot utcai gyermekorvosi rendelő gyermekgyógyásza, elkötelezett gyermekorvosi tevékenységének
elismeréséül.
KISS LAJOSNÉ , a Napsugár Bölcsőde vezetője, több mint három évtizedes kerületben végzett gondozónői és vezetői tevékenységének elismeréséül.
NEMES PÉTERNÉ , a Teleki Blanka Általános
Iskola igazgató-helyettese,
négy évtizedes

tőmérnök, élelmiszerkémiai doktor,
táplálkozás-biokémikus.
Munkájával és tudásával, fejlesztéseivel és publikációival a közjót
szolgálja ellenszolgáltatás nélkül. 35 éve
kerületünk lakója.
HAÁSZ ALBERT, aki 1939 óta családi fodrászkellékes boltot működtet az Edömér
utcában.
HÉBER GÁBOR, a Kristál Rt. elnök-vezérigazgatója. Részt vett a Polgári Védelmi
Szervezetek létrehozásában.
H I BA M I H Á LY N É , az Albertfalvi
Cukorbetegek Egyesületének vezetője, az
egészségmegőrzés terén végzett munkája
kimagasló.
JÁNOSKA KÁLMÁN kőfaragómester, élete
nagy részét a XI. kerületben töltötte. A XI.
Kerületi Ipartestület életének is meghatározó személyisége.
JÁVORKA ZOLTÁN, aki 1980-2001-ig volt a
kerület tűzoltó-parancsnoka.
KAISER IMRE r. főtörzszászlós, kerületünkben a legrégebben szolgáló rendőrtiszt.
KMET BÉLA kerületünk gyógycipőgyártó
mestere hosszú évek óta.
DR. MŐCSÉNYI MIHÁLY a Budapesti
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának
professzora, kerületi lakos, aki sokat munkálkodott a XI. kerület zöldfelületeinek,
parkjainak rendezése érdekében.
NAGY SÁNDOR , a Kelenvölgyi Polgárok
Körének első és máig tiszteletbeli elnöke.
Sokat tett a civil kezdeményezések kibontakozásáért, a helyi közösség erősítéséért.
PAPP JÁNOS , aki 1977 óta dolgozik a kerületi Tűzoltó-parancsnokságon, 2000 óta
tűzőrség-parancsnok.

„A XI. kerület szolgálatáért” elismerő
címet kapott:
POLGÁR TIBORNÉ , a 7. sz. Idősek Klubja
vezetője, az idős emberek hétköznapjait
színessé tevő klubvezetői munkájának elismeréséül.
DR. SZÉKELY ÁGNES, a Gyermekpszichiátriai
és Neurológiai Szakambulancia gyermek
szakpszichológusa, a kerületi lakosságért
végzett kiemelkedő munkája elismeréséül.

A „Kiváló intézményvezetésért”
címet olyan személyek kapják, akik
az önkormányzat intézményeinek
élén legalább hét éve folyamatosan
tevékenykednek, a korszerű vezetési
követelményeknek megfelelnek, az
intézmény szakmai színvonalát és
jó hírnevét megőrzik és fejleszteni
képesek.
„Kiváló intézményvezetésért” elismerő címet kapott:
KISSNÉ TÓTH KATALIN, az Újbuda Humán
Szolgáltató Központ igazgatója, elhivatatott és magas színvonalú vezetői munkájának elismeréséül.
OSVÁTHNÉ TERÉK MÁRIA , a Gazdagréti
Szivárvány Óvoda vezetője, több mint
negyedszádos kiemelkedő óvodavezetői
munkájának, valamint munkaközösségvezetői tevékenységének elismeréséül.

A „Kiváló vállalkozó, kiváló iparos”
címet olyan személyek kapják, akik a
kerület közellátása, a városrész szolgáltatásainak színvonala és a munkaalkalmak gyarapítása terén kiemelkedő tevékenységet végeznek.
„Kiváló vállalkozó, kiváló iparos” elismerő címet kapott:
cukrászmester
a XI. kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységéért.
MOLNÁR GYÖRGY mesterfodrász a XI. kerületben folytatott
kiemelkedő tevékenységéért.

AUGUSZT OLGA

Újbuda Önkormányzata
az október 3-ai Építészeti
Világnap alkalmából „Pro
Architectura Budapest XI. Kerület” kitüntetést adományozott
megosztva:

„Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a kerület társadalmi,
gazdasági életében végzett tevékenységéért:
BECSEI JÓZSEF, aki évtizedek
óta órásmester a kerületben.
DR. BIACS PÉTER , aki évtizedek óta tevékenykedik a kerület közéletében, a környezetvédelem
területén.

aki 20 évig volt szaktanácsadó, valamint igazgatóhelyettes a
Mérei Ferenc Általános Iskolában.
ÁRKOSI JÚLIA matematika-fizika szakos
tanár, kerületünk lakója, aki jelentős gyermekvédelmi munkát végzett.
ÁRVA ZOLTÁNNÉ tanító, aki 46 évet töltött
a közoktatásban, ebből 38 évet tanított a
Sopron úti iskolában. A sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált nevelését ő indította be az iskolában.
DR. BALÁZS ISTVÁNNÉ , aki 46 éve dolgozik
pedagógusként, munkáját mindig példaértékűen végezte. 1971 óta tanít a Keveháza
utcai Általános Iskolában.
BICSKEY GÁBOR, aki a Váli utcai Általános
Iskolában, majd a Lágymányosi Általános
Iskolában tanított nyugdíjazásáig. Több
vizuális nevelési kísérlet és eredményes
rajztagozatos osztály tanáraként vált kerületszerte közismertté és megbecsültté.
CSETÉNYI MÁRIA, aki évtizedekig volt a
kerületi általános iskolákban, többek között a Bárdos Lajos Általános Iskola és
Gimnáziumban énektanár, kórusvezető,
számos kórusversenyen elért kitűnő helyezés a nevéhez fűződik.
DR. FÜRJES LAJOSNÉ , aki 1974 óta az Ádám
Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola
tanára, jelenleg igazgatója.
GÖRÖG ENDR E pedagógus, a volt
Mezőkövesd utcai Általános Iskolában
kifejtett jelentős szakmai tevékenységéért,
a nevelőtestület közösséggé formálásában
vállalt szerepéért, a tanulók számára szervezett színvonalas nyári táborokért.
GARZÓ ÁGNES, aki 1955-ben kezdte tanítói, napközis nevelői pályáját. 1956 óta a
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium nevelője.

a környezetápolás és
környezetszépítés terén végzett sok évtizedes társadalmi munkájáért.
DR. SÁRVÁRY FERENC , aki 1956-tól él
és dolgozik a kerületben, ekkor nevezeték ki vezető lelkésznek a Karolina
úti Gyümölcsoltó Boldogasszony
Lelkészségbe.
SZELEI KIS FERENC PÉTER , aki évtizedek
óta kerületünk cipészmestere.
RADÓCZY ISTVÁN

HÖNICH RICHÁRD, FÉLIX ZSOLT és
PÁLFY SÁNDOR okleveles építész-

mérnökök részére a magas építészeti
színvonalat képviselő XI. kerületi
Infopark „C” épületének megvalósításában végzett kimagasló tervezői munkájukért.

közösségformáló
pedagógiai
munkájának
elismeréséül.
PÁ Z M Á N D I
PÉTERNÉ , a Bükköny
Óvoda óvónője, áldozatos gyermekvédelmi munkájának elismeréséül.
RESZEGI ATTILÁNÉ , a Gyógyír Kht. vezető
asszisztense, több mint két évtizedes kerületben végzett munkájának elismeréséül.
DR. RÉVAI RÓBERTNÉ , a József Attila
Gimnázium gazdasági igazgató-helyettese,
kiváló gazdasági munkája elismeréséül.
SÁROSINÉ NAGY ERZSÉBET, a Gazdagréti
Szivárvány Óvoda óvónője, a gyermekek
személyiségének harmonikus fejlesztése
érdekében végzett elkötelezett pedagógiai
munkájának elismeréséül.
ZSEMBERY GYULA, a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanára, a kerület gyermekeiért végzett több
mint három évtizedes odaadó pedagógiai
munkássága elismeréséül.

„A XI. kerület szolgálatáért” címet
olyan személyek kapják, akik jelentős
mértékben hozzájárulnak a kerületben élő idősek, hátrányos helyzetűek,
rászorulók, fogyatékosok esélyegyenlőségnek megteremtéséhez,
társadalmi integrációjához; ellátásuk,
gondozásuk, életük gazdagítása,
közösségeik segítése, érdekeik védelme, képviselete terén folyamatosan
kiemelkedő munkát végeznek.

A „Mesterpedagógus” címet beosztott pedagógusok kapják a kerületi
óvodákban és iskolákban végzett
innovációs tevékenységért, az intézményi munkán túlmutató kiemelkedő
szakmai programok kidolgozásáért, a
kerület hírnevét öregbítő tankönyvek
és segédletek, módszertani ajánlások
és rendszeres publikációk készítéséért,
a fővárosi és országos tanulmányi
versenyeken I., II. és III. helyezést elért
tanulók felkészítéséért, a kerületben
végzett kiemelkedő szakmai, pedagógiai tevékenységért.
„Mesterpedagógus” elismerő címet
kapott:
ELEKES PÁL ,

a Montágh Imre Általános
Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola gyógypedagógusa, az intézményben több mint harminc éve kiemelkedően végzett pedagógiai tevékenységéért, az intézmény szakmai munkájának
megújításában vállalt meghatározó szerepéért.
GAJDA ZSUZSANNA, a Neszmélyi úti Óvoda
óvónője, az intézményben több mint húsz
éve kiemelkedően végzett szakmai munkájáért, kerületi gyermekvédelmi, szaktanácsadói és minőségfejlesztő munkájáért,
szakmai publikációiért, a gyerekekkel
szembeni derűs, szeretettel átitatott bánásmódért.
KARÁDINÉ BEZZEG ÁGNES, a Bocskai István
Általános Iskola tanára, az intézményben
harminc év óta végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért, a tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítésekért, a
pedagógushallgatók gyakorlati képzésében
vállalt szerepéért, az intézmény pedagógiai
programjának, helyi tantervének megírásában folytatott aktív munkájáért.
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Karinthy út – Karinthy könyvtár

A Gárdonyi Géza Általános Iskola épülete is része lesz a kulturális centrumnak

Hagyomány és korszerűség

Díszkivilágítás- és harangjáték-avatás

CD-romok, és a speciális gép a látássérült
olvasók részére, mind erről a munkáról tanúskodik. Az alpolgármester elmondta azt
is, méltóbb személyt keresve sem lehetett
volna találni Karinthy Frigyesnél, akinek
emlékét nevében őrizné a könyvtár. Karinthy Frigyes szellemét a névadó ünnepségen az Így írtok ti egy-egy részletével a
József Attila Gimnázium Ádám színpada
és a Gárdonyi Géza Általános Iskola növendéke, Ungvári Ákos idézte meg.
A bejárat közelében, egy vitrinben a
hagyatékból származó Karinthy Frigyes
ritkaságokat helyeztek el. Az író egy 1928ból származó dedikált művét, egy könyvet, amelyen kitűnő Karinthy-karikatúra
látható, valamint számos első kiadást.
Wihart-Kiss

A Gárdonyi igazgatója, Homolay Károly
kérdésünkre elmondta, a beruházást az
újbudai és a fővárosi önkormányzat közösen finanszírozta. A Bartók Béla út túloldalán hat nagyreflektort helyeztek el, egy
hetedik pedig a két éve beépített atomórára küldi át a fénysugarakat. A módszer neve: fényárvilágítás.
Előnye, hogy sokkal könnyebben kezelhető és tartható karban, mint az épület
homlokzatába beépített díszkivilágítások.
A harangjátékkal az igazgató a környék
lakosságának szeretne örömet szerezni. Magyar népdalok, Händel, Mozart,
Haydn művei és számtalan más dallam
is felcsendül majd rajta. Reggel és este nyolc órakor egy-egy hosszabb időtartamú muzsikát hallhatunk, a köztes
időszakban pedig óránként lesz rövid
időjelzés. A díszkivilágítás és a harangjáték ünnepet jelent a hétköznapok
szürkeségében a környékbeliek számá-

Révész Marianna

A Karinthy Frigyes Könyvtár névadó ünnepélyén jelen volt Karinthy Márton a család képviseletében, Balázs Gyula és Lakos
Imre alpolgármesterek, Csapody Miklós
országgyűlési képviselő, valamint Soron
László, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
főigazgató-helyettese.
A könyvtár hosszú múltra tekinthet
vissza. 1891-ben jött létre a Budai Könyvtár Egyesület Könyvtára néven, és eredetileg a Budai Vigadó épületében működött.
Jelenlegi helyére 1965-ben költözött.
Balázs Gyula ünnepi köszöntőjében
arról szólt, hogy a lágymányosi, immár
Karinthy Frigyes nevét viselő
könyvtár részese és fóruma
volt a városrész és a kerület
művelődéstörténetének az
elmúlt évtizedekben. Régi és
új, hagyomány és korszerűség
egyaránt meghatározta a felújítási munkák tervezését és a
kivitelezését. Százéves bélyegzők, karcos tollhegyek, beírt
leltári számok, hajdani budai
polgárok szignója a könyvkártyán, az a múlt, amit őrizni és
ápolni kell, és közben az előttünk álló évszázad igényeinek
is meg kell felelni. 3000 kötet
kézikönyv, kibővített informatikai hálózat, négy számítógép a katalógus számára, Karinthy Márton és Lakos Imre a névadón

A szó szoros
értelmében a
kerület napi
ünnepségek
fénypontja
volt a Gárdonyi Géza
Általános Iskola díszkivilágításának felavatása.
A 135 éves Bartók Béla úti tanintézmény egy harangjátékkal is gazdagodott november 11-én.

Dömök Viktória

A Lágymányosiként ismert Karinthy
Frigyes úti könyvtár felvette Karinthy
Frigyes nevét a Kerület Napján.

ra – foglalta össze a beruházás lényegét
az iskola igazgatója.
Újbuda polgármestere, Molnár Gyula
köszöntőjében kiváló adottságokkal bíró
helynek nevezte a Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond közötti részt. A díszkivilágításról szólva elmondta, az nem kizárólag
az iskolának szól, hanem a környéknek
is, mely egy jövőbeni kulturális centrum
fontos része lehet. Induljunk el a Gárdonyi
szobortól jobbra, majd balra, és képzeljük
el, hogy egyszer sétálóutca lesz a Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond között, melyen nincs felszíni tömegközlekedés.

Az emberekhez hasonlóan a városoknak
is van teste és lelke, hangsúlyozta kerületünk alpolgármestere, Lakos Imre. A test
az, amit látunk működni: a közművek, a
tömegközlekedés, az utcák, a város, amit
működtetni kell. Ugyanakkor van a városnak lelke is, amihez hozzátartozik a
kultúra, és az, hogy itt jól érezzük magunkat. Néha rácsodálkozunk arra, hogy
milyen szép környezetben élünk – mondta
az alpolgármester. Ezt követően lassan,
méltóságteljesen felkúszott a fény az épület
homlokzatára, s az estét harangjáték zárta.
Dergán Ádám

Díszoklevél nyugdíjas és pályakezdő pedagógusoknak

Folyosó köti össze a Polgármesteri Hivatallal

Élethosszig tanáraink maradnak

Költöznek a képviselők

A kitüntetett tanárok közül többen együtt énekeltek a gyerekekkel

Ez a délután azonban elsősorban a már
nyugdíjas éveikben járó tanároké volt.
Azoké, akik ötven, hatvan vagy akár hetvenöt éve kezdték el pályafutásukat, és azt

a vas és a gránit oklevelek várományosai.
Kovács Dávid trombitajátéka után
Molnár Gyula polgármester köszöntötte a meghívottakat. Elmondta, Újbuda

fejlődésében nagy szerepe van azoknak,
akik a későbbi fizikai, szellemi dolgozókat
tanítják. Ezért köszönet jár a megjelent
pedagógusoknak, legyenek azok akár pályakezdők, akár nyugdíjas éveikben járók.
A polgármester beszéde közben egy
idős néni sétált be a terembe, és az aranydiplomások asztalánál foglalt helyet. A teremben ülők összesúgtak: „Ő a Béky néni”.
Béky néni, azaz Béky Lászlóné. Olvashattak
róla korábbi számunkban, akkor a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző
Főiskolától kapott gránit díszoklevél kapcsán kerestük fel. Mondták neki, hogy üljön át a „gyémántosokhoz”, de ő szerényen
azt felelte, neki nagyon jó ott, ahol van.
Molnár Gyula beszéde után átadta
az elismeréseket a kitüntetetteknek, akik
díszoklevelük mellé virágot és hatalmas
tapsot is kaptak. Utóbbiból a legnagyobb
Béky néninek jutott. A legidősebbek
után a legfiatalabbak következtek. A
Nyitnikék Óvoda lelkes kis csoportja ismert dalokat és mondókákat adott elő.
Megható pillanatai voltak az ünnepségnek, hogy a kitüntetett tanárok közül
többen együtt énekeltek a gyermekekkel.
A kicsik műsora után a most pályakezdő tanárokat köszöntötték. A kerület új
pedagógusai számára az emléklapokat
dr. Bács Márton alpolgármester adta át.
Ismét zene következett, Fórián László
játszott kürtön, majd az ünnepi műsort a
Himnusz elénekelése zárta.

Révész Marianna

valószínűleg soha nem is hagyják abba.
Mert ugyan a mondás szerint az ember
élete végig tanul, ők viszont életük végéig
tanáraink maradnak. A kitüntetettek oklevelük fokozata szerint foglalhattak helyet, így külön ültek az arany, a gyémánt,

Révész Marianna

A Fővárosi Művelődési Ház zsúfolásig
megtelt könyvtártermében a múlt, a
jelen és a jövő pedagógusai találkoztak
azon a különleges díszoklevél-átadó
ünnepségen, melyet Újbuda Önkormányzata szervezett a Kerület Napján.

Kerekes Károly zirci főapát áldást kért az épületre és a benne dolgozókra

A Zsombolyai utca 5. szám alatti épület
éppen egy árnyalatnyival volt jobb állapotban két éve, mint a kerületi rendőrkapitányság vele szemben árválkodó,
elhagyott épülete. Utóbbi életveszélyes. A
Kerület Napján kellemes délutáni avatás
helyszíne lehetett, amelyen négy egyház
képviselői áldották meg az új épületet, illetve a benne majdan dolgozókat. Molnár

kovács

Középiskolások vetélkedője a Kerület Napján

Szobor a szőlőtermelők emlékére

Nyertek a Pingvinek
Az Újbudai Ifjúsági Önkormányzat harmadik éve rendezi meg a középiskolások
vetélkedőjét a Kerület Napja alkalmából.
Ezúttal a Gellért tér és a Gellért-hegy egy
részét vették birtokba a versenyzők.

Révész Marianna

A Kemenes utca
és a Kelenhegyi
utca találkozásánál felállították
Szent Vince oszlopon álló szobrát,
emléket állítva
ezzel az egykori
Gellért-hegyi
szőlőknek és az itt
termelt bornak. Az
évszázados budai
szőlőtermesztésnek az 1880-as
években a filoxérajárvány vetett
véget. Czinder
Antal szobrászművész alkotását
Molnár Gyula
polgármester és
Csapody Miklós
országgyűlési
képviselő avatta
fel, Brückner Ákos
Előd, a Szent Imretemplom plébánosa szentelte fel.

Tibor, az erre a projektre alakult kft. igazgatója mindenkit dicsért: a testület időbeni, jó döntését, a finanszírozó bankot, a
tervezőt, a kivitelezőt. Bármilyen szerény
volt, őt meg az épület dícsérte, amelyben
most, lapzártakor rendezkednek be főleg
a választott tisztségviselők. Hétfőn reggel
már ott kezdik a munkát, átadva a terepet
az építőknek a Polgármesteri Hivatalban.

Tizenegy állomásponton kellett helytállniuk a csapatoknak. Az iskolák 11 fős
csapatokat indítottak, de különdíj fejében versenyeztek az intézmények, hogy
melyik iskola tud több csapatot indítani.
Ezt a versenyt a József Attila Gimnázium
nyerte meg 32 csapattal! Összesen 11 iskolából 57 csapat vállalta a megmérettetést,
így tehát a versenyen 627 tanuló vett részt.
A vetélkedő feladatai egyaránt tartalmaztak kreatív, ügyességi és elméleti elemeket. Volt hordógurítás, kelta szertartás,
verselés, festészet, közismereti kérdések a
kerületről és végül a 11. állomásponton a
csapatoknak közösen kellett végrehajtaniuk három feladatot.
Az utolsó állomáson értékelték a csapatok menetleveleit, zászlóját, csapategységüket és hogy a kalóriák ne vesszenek el,
minden csapat kapott egy uzsonnacsomagot. Az első helyezett egy JVC digitális ka-

merát, a második egy Philips hifi-tornyot,
a harmadik egy Kodak digitális fényképezőgépet kapott ajándékba. A különdíjat,
20 db ingyen táborozást az Újbudai Ifjúsági Önkormányzat nyári táborába, a legtöbb csapatot küldő iskola nyerte.
A küzdelmes nap a következő eredménynyel zárult az iskolák közötti versenyben:
I. a Szent Imre Gimnázium Pingvin
csapata, II. a József Attila Gimnázium
Kockásfülű nyúl csapata, III. a Széchenyi
István Gimnázium DÖK csapata, IV. a
Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola Fényes 1 csapata, V. a Mérei Ferenc
Általános Iskola Szakiskola és Gimnázium Kaktuszok csapata, VI. a Petőfi
Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Petőfi csapata, VII. a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Valenta Elit
Kommandó csapata, VIII. a Kelenföldi
Műszaki Középiskola Beatrider csapata,
IX. a Szent Margit Gimnázium 4. csapata, X. az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Öveges csapata, XI. a
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium Nyeeeeeh csapata.
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SZÍNHÁZAK
Budaörs, Szabadság út 26.
NOVEMBER 23. 19.00 Ödön von Horváth:
Mit csinál a kongresszus? NOVEMBER 27.
19.00 O’Neill: vágy a szilfák alatt. NOVEMBER
30. 10.00 és 14.30 Csizmás kandúr, 20.00

Tizenkét dühös ember, az Újpest Színház
vendégjátéka.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
NOVEMBER 24., DECEMBER 7.
19.00 Szeressük egymást. NOVEMBER
25., DECEMBER 3. 14.30 Tanár úr, kérem!
NOVEMBER 26. 19.00 Butaságom története.
NOVEMBER 27. 14.30 Őrült nők ketrece.
DECEMBER 4. 19.00 Goodbye, Charlie.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 23. 20.00 Temps D’images

Műhely-munkabemutató: Gaëlle BisellachRoig (B): Débordement. Előadás után:
Amélia, táncfilm vetítés. NOVEMBER 25.,
26., 27. 20.00 Artus Goda Gábor társulata:
Osiris tudósítások. NOVEMBER 28. 20.00
Három délvidéki művészportré (Tolnai Ottó,
Urbán András, Bicskei István). NOVEMBER
30. 20.00 József Attila emlékműsor.
DECEMBER 1., 2. 20.00 Akemi Takeya:
bodypoems_reflection. DECEMBER 3. 20.00
Poe-3 Duos. DECEMBER 4. 19.00 Szentkirályi
u. F.4 Műhely: Karamazov nővérek.
Gyermekelőadások: DECEMBER 4. 11.00
Bóbita Bábszínház (Pécs): Holle anyó.
Irodalom: DECEMBER 6. 17.30 beszélgetőtárs: Kiss Judit Ágnes, vendég: Lárai Eszter,
előadó: Manyast Erika.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451, www. szkene.hu
NOVEMBER 23. 19.00 Karamazov testvérek.
NOVEMBER 25-27. 19.00 Csak úgy.
NOVEMBER 30. 19.00 bemutató, DECEMBER
1., 2. 19.00 Előjáték. DECEMBER 3. 17.00

Sínen van az, kinek célja Szárszó, 19.00
Bemutató! Suttogók, 20.30 Idesereglik, ami
tovatűnt. DECEMBER 6-9. 20.00 Anyám orra.

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRT. GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635.
ÁLLANDÓ: Római ásatások, egyház- és isko-

latörténeti kiállítás, Albertfalva 1819–1950ig, az Első Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva asztalos iparának
története. Ny.: kedd és csütörtök 16-18-ig
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

Györkő Ferenc képzőművész kiállítása.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15.
NOVEMBER 22. 17.00 Vasné Hajnalka fest-

ményei: kiállítás-megnyitó.
BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók B. út 32. T./F: 386-9038, www.bartok32.hu.
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. DECEMBER 2-IG Jovián György

festőművész Szántás című kiállítása.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. T.: 371-2760
NOVEMBER 26 15.00 A gyerekek és a

vizualitás – a GYIK Műhely tárgyalkotó
művészeti foglalkoztatója általános iskolásoknak. 17.30 előadás a 2005. évi Velencei
Biennáléról. NOVEMBER 28-IG festészet
és szobrászat kiállítás. NOVEMBER 29 DECEMBER 19-IG Iparművészeti kiállítás.
CSÍKIHEGYEK GALÉRIA

XI., Csíki-hegyek u. 10. Tel.: 246-0741
DECEMBER 3-IG Festmények a ‘70-es,’80-as

évekből című kiállítás.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
DECEMBER 2-IG Gáti György fotóművész

eleven (11) színek című kiállítása.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
NOVEMBER 25-IG Kelenvölgy és környéke,

helytörténeti kiállítás.

MU SZÍNHÁZ GALÉRIA

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
NOVEMBER 28-IG Testiség a művészetben. DECEMBER 5. 19.30 Töttös Katalin

festõművész kiállításának megnyitója.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed utca 13.
DECEMBER 2. 19.00 Turek Miklós: Rímes

világnéző színművész Faludy Györggyel.
Előadóest. DECEMBER 6. 17.00 Berjac
(Bernard Jacques) francia festőművész
kiállításának megnyitója.

TIT STÚDIÓ

XI., Zsombolyai u. 6. T.: 385-0514
NOVEMBER 30-IG Öveges-emlékkiállítás. A

radioaktív hulladékok elhelyezésének programjai DECEMBER 4. Ásványkiállítás és börze

TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
DECEMBER 6. 18.00 Tószegi Judit mézeska-

lácsai és Juhász Csilla angyalai, kiállítás és
vásár. Gyerekeknek Mikulás-csomag.

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő
NOVEMBER 23. 21.00 Ohm Square (CZ), Másfél

lemezbemutató, Evil Playground. Az én városom:
Prága sorozat keretében, házigazda: Václav Havel.
NOVEMBER 24–26. Nagy Britmánia – egyesült
zenei királyság. NOVEMBER 24. 21.00 Tilos Rádió
Parti: TY full live band (Big Dada/Ninja Tune, UK),
Cadik & Zeek, Suhaid & Ágoston Béla, Kemon &
Busa, Pedro, Sanyi, Nafta & Suefo, vizuál: Kiégő
Izzók, Lee Unflyable & Iris Lemonade. NOVEMBER
25. 22.00 A Jazz Turbulence bem.: London
Electricity (Hospital Records, UK), The Nextmen
feat. Mystro (Scenario/Low Life, UK), The Uptown
Felaz DJs, Don Leon & Kő, Keyser & Shuriken,
vizuál: Yeastculture Visuals (UK), Kiégő Izzók, Rio
Rokokó NOVEMBER 26. 22.00 Shri live project
(Outcaste, UK), Badmarsh DJ-szett (Outcaste,
UK), Marcel feat. Sena, Bergi, vizuál: Yeast (UK).
NOVEMBER 27. 20.00 Remedios (SK) Flamencosorozat. NOVEMBER 28. 20.30 KMFDM (USA),
Panic Drives Human Herds (UK). NOVEMBER 30.
20.00 Friend ’n Fellow (D), Váczi Eszter Quintet.
DECEMBER 1. 20.00 Radio Tarifa (E). DECEMBER
2. 20.00 Pedro Luis Ferrer (CUB). DECEMBER
3. 22.00 Mad Professor (UK), Pop Art Market,
Love Alliance. DECEMBER 5. 20.00 Intermámor
3 - Stylemagic Fest Szkárosi E.T. & Konnektor,
Bernáth/y & Son, Nemzeti Ordítószínház, Black
& Red, Asa & Max, Grega & Sajgi, DJ Filc, visual:
Urban Underground. DECEMBER 6. 20.00 Flash,
Csókolom, Specko Jedno lemezbemutató.
DECEMBER 7. 20.00 Count Basic (UK/A).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45-47. T/F: 204-678. www. albertfalvikozossegihaz.hu
HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület, 18.30 az AKH Gesualdo
Kamarakórusa. KÉTHETENTE HÉTFŐN 16.00
az AKH Opera- és Dalstúdiója. KEDD 14.00
Albertfalvai Keresztény Társas Kör Nyugdíjas
Klubja. SZERDA 17.00 Albertfalvai Polgárok
Köre. NOVEMBER 26. 9.00 Modell Börze (repülő,
autó, hajó, helikopter, vasút), 19.00 X. Katalinbál, jótékonysági est az AKTK szervezésében.
BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.

BME OMIKK FILMKLUB
XI., Műegyetem rkp. 3. K. épület I. em. 59.
NOVEMBER 24. 17.00 Kurosawa: A vihar kapujában. (Irodalom és filmművészet sorozat)

BME R-KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00-19.30 Csí Kung – Tai
Csi tanfolyam. NOVEMBER 25. 19.00 Kókai
János Társulat: Gogol: Revizor. DECEMBER 1.
20.00 Terry Jones: Brian élete. Filmvetítés.
DECEMBER 2. 20.00 Noelle Renaude: Mádám
Ka (Alkalmi Kapcsolatok Társulása).

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 gerinctorna.
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 vasútmodell
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00 kerámia-

tanfolyam felnőtteknek (heti egy alkalommal).
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 callanetics torna.

SZERDA 17.00 fotóklub. MINDEN PÁRATLAN HÉT
CSÜTÖRTÖK 18.00 Budapesti Virágrendezők
Klubja, ikebana klub. MINDEN HÓNAP UTOLSÓ
PÉNTEK 15.00 Játékháló klub tizenéveseknek.
SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub. MINDEN
PÁROS HÉT SZOMBAT 10.00 vasútmodell klub 9
-15 éveseknek. KÉTHETENTE SZOMBATON 15.00
Városismereti kör tizenéveseknek. DECEMBER
2-3 10.00 és DECEMBER 4. 9.00 Vasútmodellkiállítás és vásár. DECEMBER 3. 14.00 Őszidő

nyugdíjasklub. Látogatás Szentendrére, a
Művészet Malomba, a nagybányai festők kiállítására. Találkozó 14.00-kor a HÉV Batthyányi
téri végállomásánál. DECEMBER 5. 15.00 művészeti foglalkozások gyerekeknek.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515

NOVEMBER 23. 18.00 Az országépítő. Makovecz
Imre beszélget a vele készült interjúkötet szerzőjével, Molnár Pállal. Dedikálás. NOVEMBER
30. 18.00 Egy cseppben az ember: Lengyel
Anna könyvbemutatója. Vendég: Rados Péter.
DECEMBER 1. 18.00 Rónai György-est.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
NOVEMBER 23. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

20.00 Szalonna és bandája, koncert és táncház.

NOVEMBER 24. 20.00 David Yengibarjan szólóestje. NOVEMBER 25. 20.00 Sebő együttes,
szenior koncert és táncház. NOVEMBER 26. 10.00

Felhővár, 17.00 Kolompos gyermektáncház,
20.00 Hang-Verseny, hangszerkészítő mesterek kiállítása és vásár. NOVEMBER 27. 10.00
Csillagszemű táncház Tímár Sándor vezetésével,
14.00 A Chaplin Színház vendégjátéka 15.00
Fiók(a)mese családi alkotóház. NOVEMBER 28.
19.00 Budai tangó, tánctanítás Budai Lászlóval.
NOVEMBER 29. 20.00 Bemutat-Ő: fiatal jazztanszakosok ingyenes koncertje. NOVEMBER 30.
10.00 József és testvérei, színházi nevelési foglalkozás, 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00
Magyarpalatkai banda, Erdélyi zenék klubja,
DECEMBER 1. 20.00 Nikitov, yiddish songs with
gypsy jazz (NL). DECEMBER 2. 20.00 Pleszkán
trió koncert. DECEMBER 3. 10.00 Árbockosár,
kultúrtörténeti játszóház,11.00 Kolompos
Színház, Mikulásváró mulatság, 20.00 Vedres
Csaba és a Kairosz. DECEMBER 5. 19.00 Budai
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. DECEMBER
6. 20.00 Mondo Quartet koncert. DECEMBER 7.
10.30 Szindbád, a Makám Zenekar koncertje
gyerekeknek, 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Téka együttes koncert és táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

5 korcsoportban. SZERDA 10.00 és 15.00 Yan Xin
Csikung, 17.00 Gyógytorna, 16.30 szabás-varrás
klub kezdő, 18.00 haladó, 19.30 szuperhaladó,
19.00 Picasso klub. CSÜTÖRTÖK 9.00, SZOMBAT
10.00 Alapfokú test- és talpmasszázs klub, 16.30
Szeretet klub. CSÜTÖRTÖK 17.00 Jazz aerobic.
PÉNTEK 17.00 Digitális fotóklub. MINDEN HÓNAP
ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti Kör SZOMBAT
9.00 Medencefenék torna, 9.00 kosárfonó
klub, 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 14.00
XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 19.00
Csángó-magyar táncház a Sültü zenekarral.
VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby klub, 15.00
Nosztalgia klub. MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP
9.00 Egressy G. Bélyeggyűjtő Kör. A muzsika
világa az FMH-ban programsorozat állandó
klubjai: HÉTFŐ 13.30 Dúr-moll ovi, 16.30 Hangoló
zeneovi. KEDD 16.00 Csengő-bongó. CSÜTÖRTÖK
16.00 Hangoló zeneovi. PÉNTEK 16.00 Hangoló
zeneovi. SZOMBAT 9.00 és 14.00 Hangoló zeneovi, 10.00 Dúr-moll ovi. NOVEMBER 26. 14.00
DECEMBER 3. 9.00 Karácsonyi készülődés a kosárfonó klubbal. DECEMBER 2-TŐL PÉNTEKENKÉNT
17.00 Karácsonyi készülődés a foltvarró klubbal.
DECEMBER 3. 8.00 Babaruha és gyermekholmi
börze, 10.00 és 12.30 Halász Judit Mikulás-napi
koncertje. DECEMBER 3. Sérült testben ép lélek
című program, 19.00 Csángó–magyar táncház a
Sültü zenekarral, 19.00 Pannónia Klezmer Band
koncert és táncház. DECEMBER 4. 10.00 A három
kismadár;„Origamikulás”táncház. DECEMBER
4. 8.00 Mindent Gyűjtők Klubja, hobbisok nyílt
napja. DECEMBER 7. 10.30 és 14.00 Halász Judit
Mikulás-napi koncertje. KÖNYVTÁR: H., K., P.: 13–
19-ig, Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

MŰSOR
Nov. 23 – dec. 7.

NOVEMBER 23.  SZERDA
18.00 ismétlés
20.30 Újbudai Sörfesztivál (összefoglaló)
21.30 a 9STV műsora
NOVEMBER 24. 
9.00 ismétlés

NOVEMBER 26.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés
NOVEMBER 27.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
NOVEMBER 28.  HÉTFŐ
4.00 a nov. 21-i adás ismétlése
18.00 Újbuda Magazin
18.40 Sport 11
18.50 Hit és élet
18.55 Életközelben
19.00 SzivárványSzín
19.30 Portré: Vincze Lilla
NOVEMBER 29.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
NOVEMBER 30. 
18.00 ismétlés

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 14.00 sakk
és kártya szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00
Aerobic, 19.00 Kenpo Karate. SZERDA
9.00, PÉNTEK 8.00 Izületi torna nyugdíjasoknak, 18.00 Életmód Klub, SZERDA 19.30
Hagyományőrző Íjászklub. PÉNTEK 16.00
Fashion Dance, 18.00 Flamenco tánc. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10-19-IG Gazdagréti Közösségi

18.00 Jazz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 szenior tartásjavító torna. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög tánctanoda
2,5-5 éveseknek. KEDD 16.00 hip-hop, 17.00
sztepp koreográfia. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00,
ÉS KEDD 19.00 Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK
10.30 Tarka Színpad, Őrmezei Nyugdíjas
Színpad. KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00 sport és
jóga. SZERDA 10.00 hastánc kezdőknek, 17.00
numerológia tanfolyam, 18.00 jazzgimnasztika.
SZERDA 20.00, PÉNTEK 19.00 pingpong klub.
CSÜTÖRTÖK 17.00 sztepp súlyzóval, 19.00 karate. MINDEN MÁSODIK PÉNTEK 17.00 Örökzöld
dallamok. Hagyományőrző népdal és magyar
nóta klub. SZOMBAT 9.00 Agyagvár az agyag vár!
Kerámia tanoda, 9.00 Commedia 2000 diákszínpad. VASÁRNAP Goldance tánciskola 11.30
kezdő, 15.30 szuper haladó, 17.00 versenytánc
előkészítő II., 18.30 versenytánc előkészítő I.
VASÁRNAP 8.00 katolikus mise. NOVEMBER 25.
18.00 Pingpongverseny. DECEMBER 3. 20.00
Mikulás bál. NET-KUCKÓ e-Magyarország pont:
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14-18-IG.

Számítógépes Központ és eMagyarország Pont.
KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga NOVEMBER 27. 18.30

Kamaraest. Előadók Telbisz Katalin hegedű,
Joób Gergely cselló, Réti Balázs zongora. A
műsoron Mozart és Ravel művek.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, 16.00 A Fővárosi
Újítók és Feltalálók Klubja, 16.00 Akrobatikus
rock and roll klub óvodásoknak, 17.00 Ninjutsu,
17.30 Hatha-jóga, 18.00 Magnós Klub, 19.00
Ír táncház a Greenfields együttessel. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Szövőklub kezdőknek. HÉTFŐ,
SZERDA 19.00 Hastánc klub.
HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK délelőttönként Tücsök-zene: muzsikaklub kisgyerekeknek és szüleiknek,
18.00 Gerinctánc. HÉTFŐ ÉS CSÜTÖRTÖK 16.00
Nyugdíjas torna. KEDD 16.30 Alakformáló torna,
17.00 Férfiruha szabás-varrás klub,18.00 Szépet
kézzel, kötés-horgolás, kézimunka kezdőknek
és haladóknak, 18.45 Ír sztepptánc klub, 19.30
Szenior társastánc klub. KEDD, SZERDA ÉS
CSÜTÖRTÖK 9.30 Zsebibaba játszóháza. KEDD ÉS
CSÜTÖRTÖK 16.30 Etka-jóga. KEDD ÉS PÉNTEK
15.30 Nyugdíjas torna, 15.45 Tánc gyerekeknek

HÉTFŐ 15.30 MKM férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA,
PÉNTEK 9.00 alakformáló torna. HÉTFŐ, SZERDA
18.00 step aerobic,19.00 kondi torna. KEDD
10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16,30 akrobatikus rock&roll,
18.00 aikido. KEDD 15.00 kézműves foglalkozás

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu

gyerekeknek,17.00 ifjúsági klub, 17.00 bridzs
klub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 festőiskola.
PÉNTEK 18.00 happy bike team bringás klub.
MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEK 18.00 autómodell
klub. NOVEMBER 26. 16.00 Magyar táncház.
DECEMBER 4. 9.00 Autómodell börze.

A Magyar Tudomány Ünnepe hónap keretében,
Atomenergiáról - mindenkinek előadássorozat:
NOVEMBER 23. 15.00 Atomenergia és egészség
(Földes Iván), Atom a gyárban és a földeken
(Kovács András). NOVEMBER 30. 15.00 Mi van,
ha mégis baj van? (Macsuga Géza). Aktuális
kérdések, beszélgetés az előadókkal. Természettudomány Szabadegyetemi Sorozat: NOVEMBER
24. 17.00 Bonsai Egyesület: A mame bonszai;
A szobai virágzó bonszaiok; Bonszai stílus
bemutatása. NOVEMBER 25. 18.00 Törpenyúl
Klub: Tartsunk-e több törpenyulat? Vitafórum.
NOVEMBER 28. 18.00 Gombász Szakcsoport:
Városi gombák (diavetítéssel). DECEMBER 1.
17.00 Csapody Növénykör: Gyűjtemény egy
kis kertben. DECEMBER 2. 17.00 Vadászgörény
Klub: Ivartalanítás. INTÉZMÉNYLÁTOGATÁSOK:
NOVEMBER 25., 26 10.00 MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet budapesti kutatóreaktora.
DECEMBER 7. 13.00, 15.00 BME Nukleáris
Technikai Intézetének oktatóreaktora.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. T.: 310-0644, 309-0007, ormezei.k@chello.hu
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 balettiskola 5-8 éveseknek, 17.00 balettiskola 9-13 éveseknek,
19.00 kondicionáló torna. HÉTFŐ 20.00, SZERDA

Testiség a
művészetben
Kíváncsi várakozással tekintgettem körbe a MU
Színház Galériában, mert a kiállítók fiatalok, a Képzőművészeti Egyetem hallgatói, leendő művészek. Bizonyára buzog bennük a hormon, a megnyilvánulás,
a közlés vágya. Meglepődtem, mert az alkotók majd
mindegyike a gyengébbik nemhez tartozik. A testiség direkt ábrázolása férfiprivilégium, a hölgyektől
pedig a lélek finom rezdüléseit, a viszonyok érzékeny
megjelenítését várjuk, és ez így van jól, a férfiak legyenek férfiak, és nők a nők. De manapság valahogy
minden zavarossá lett, a nemi szerepek felcserélődnek, bizonytalanságot látok. Az alkotás témájához,
tárgyához az alkotóművésznek valamilyen viszonya
kell hogy legyen. Ezt kell megmutatni, valamit ki kell
jelenteni, amit nem bír tovább magában tartani, ami
ő maga, a gondolatai, a lelke. Félnek a gyerekek, ezt
látom, légüres térben tapogatóznak fogódzók után.
Nem vállalják, igen, én vagyok én, a világról ezt és ezt
gondolom... Nem akarok senkit megbántani, az alkotókat sem, de a Képzőművészeti Egyetem már nem
az, ami régen volt. (Állíthatom, egykoron én is ott végeztem.) Hol vannak a régi mesterek, akik szakmai
tudással vértezték fel tanítványaikat, megtanították
őket alkotni, látni, művésznek lenni... (Megjegyzem,
a kiállítás megnyitóján az egyetem egyik professzorát sem láttam.) A művészet történetében már sok
minden megtörtént, formailag újat kitalálni nagyon
nehéz, meghökkenteni pláne. Mit lehet? Például az
emberi test és lélek összefüggéseit, titkait kutatni,
örök téma, nem megy ki a divatból. Erről a keresésről
szólhatna ez a kiállítás. De szólni csak akkor, ha van
mit, és őszintén.
Kertész Dániel

SZERDA

20.00 SEVESO II. Ismeretterjesztő film
a polgári védelemről
20.30 a 9STV műsora
DECEMBER 1. 
9.00 ismétlés

CSÜTÖRTÖK

DECEMBER 2.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés
DECEMBER 3.  SZOMBAT
9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés
DECEMBER 4.  VASÁRNAP
9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés
DECEMBER 5.  HÉTFŐ
4.00 a nov. 28-i adás ismétlése
18.00 Mikulás. Élő műsor a stúdióból
18.30 Újbuda Magazin
19.10 Sport 11
19.20 Hit és élet
19.25 Égető kérdések
19.30 SzivárványSzín
DECEMBER 6.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés
DECEMBER 7.  SZERDA
18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora

ÚJBUDA TV Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

CSÜTÖRTÖK

NOVEMBER 25.  PÉNTEK
18.00 és 22.30 ismétlés

TRANZIT ART CAFÉ

KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson. Tv:
Kremser Ferenc. NOVEMBER 27. Budai-hegység.

Nagykovácsi–Fehér út–Meszes-hegy–Éleskő
Ilona lak–Anna vh.–Nagykovácsi. Táv: 18 km.
Szint: 450 m. Tv: Kremser Ferenc.
BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00

Istentisztelet (kivéve 3. vasárnap)

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292, www.
kulsokelenfold.ref.hu, e-mail: kulsokelenfold@dpg.hu
KEDD 18.00 ifjúsági óra. SZERDA 10.00 Asszony
Kör (idősebbeknek). CSÜTÖRTÖK 18.00
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet/gyerek istentisztelet, 11.00 Tizenéves konfirmációi
oktatás. MINDEN HÓNAP ELSŐ VASÁRNAPJÁN
18.00 Modern (Missziói) Istentisztelet hívőknek, Isten-keresőknek és egyháztól elidegenedetteknek. Fiatal Házasok Köre; Szülői Kör;
Bibliaolvasó Körök; Senior Kör; Fiatalok Biblia
Köre – ezen programok időpontjait személyes
érdeklődésre megadják. Felnőtt konfirmáció
csoport igény szerint, min. havonta egy alkalom megbeszélés szerint.

FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
SZERDA 10.30 Bibliaóra
VASÁRNAP 17.00 Ifjúsági Bibliaóra

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642, www.kegy.hu, kegy@kegy.hu
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek. DECEMBER 10.
ÉS 11. 17.00 Zarándoklat a jászolhoz, musical.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. T.: 06/20/371-1292, ormezoref@dpg.hu
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református est.
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA
18.00 Bibliaolvasó kör. VASÁRNAP 17.00

Istentisztelet. Hittanórák a Menyecske utcai
Általános Iskolában hetente 5 csoportban.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070

XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

DECEMBER 1. 19.00 A Tranzit születésnapi zsúr-

Miserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 18.00,
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15,
11.30, 19.00. SZERDA: 9.30 Baba-mama kör
(Szent István Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK: 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). SZOMBAT 7.00 órás szentmisében Laudes,
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál. MINDEN
HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH).
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.00 órai szentmise
után csendes szentségimádási óra a szerzetesi
és papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK
lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.30 Szentolvasó
imádkozása. MINDEN MÁSODIK SZERDA 19.30
Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ
PÉNTEK 18.00 szentmise a plébánia betegeiért,
szenvedőiért. NAPONTA 18.30-tól szentolvasó
imádkozása. DECEMBER 1. 18.50 Szentségimádás
a szerzetesi és papi hivatásokért.

ja: Szupernova ruhái, Ludditák zenéi, répatorta.
BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB

XI., Villányi út 28/c.
NOVEMBER 24. 18.00 közgyűlés.

MINDENTUDÁS EGYETEME
BME, Magyar tudósok körútja 2. Kozma L. nagyelőadó
NOVEMBER 28. 19.30 Gráf László:
Fehérjeszobrászat, az alkotás öröme és haszna.
DECEMBER 5. 19.30 Kornai János: Közép-KeletEurópa nagy átalakulása, sikerek és csalódások.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed utca 13.
DECEMBER 2. 19.00 Turek Miklós: Rímes világnéző színművész Faludy Györggyel. Előadóest.
DECEMBER 6. 17.00 Bernard Jacques francia
festőművész kiállításának megnyitója.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra. Találkozó:
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a
Kertész Dániel

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

AJÁNLÓ

ÚJBUDA 2005. NOVEMBER 23.

hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben
az időben és helyszínen van a találkozó). A
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon lehet
jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 7.15-

LÁGYMÁNYOSIAK EGYESÜLETE
MU Színház, XI., Körösy J. u. 17.
NOVEMBER 24. 16.30-18.00 A téli betegségek
megelőzéséről. Előadó dr. Szklenáritz György.
NOVEMBER 30. 20.00 A mozdony, az más.
Emlékműsor József Attila centenáriumára.
DECEMBER 7. 15.00-18.00 Vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés tanácsadással.

ÚJBUDA 2005. NOVEMBER 23.

HIRDETÉS

MIKULÁS PARTY
december 3-án
11:00- 17:00

ARCFESTÉS, KARIKATÚRISTA,
JÁTÉKOK, SOK-SOK AJÁNDÉK ÉS
MEGLEPETÉS VÁRJA A GYEREKEKET!

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDELÁTOGATÓKAT!
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Kell-e az MDF-nek valakivel koalícióra lépnie 2006-ban?

VÉLEMÉNYEK

Félre kell tenni a sérelmeket
Az MDF lehetséges szövetségeséről és
a kétpárti parlament realitásáról is szó
esett azon a fórumon, melyet a párt
helyi szervezete Bartók Béla úti székházában november 7-én este tartottak.

zárólag jobboldali kormányban érdekelt.
Csapody Miklós kijelentette, nem lépnek koalícióra az MSZP-vel, ez a szövetség
elfogadhatatlan a rendszerváltozás meghatározó pártja számára. Ugyanakkor
nagy kérdésnek tartja: kell-e az MDF-nek
valakivel koalícióra lépnie? Ha a Fidesz
egyedül is képes lesz a kormányalakításra,
akkor egyáltalán nem törvényszerű, hogy
a fórum kormánypárt legyen.
A honatya szerint
a Fidesszel békés
egymás mellett élésre kell törekedni.
Utalva a legújabb
közvélemény-kutatások eredményeire,
Csapody kifejtette:
mivel a baloldal nagyon feljött, mérlegelni kell, hogyan
lehetne maximalizálni a jobbközép
szavazatokat. Ha
nem akarjuk, hogy
a következő ciklusban is balliberális
kormá ny leg yen
Mag yarországon,
akkor félre kell tenni a sérelmeket, de
ehhez az szükséges,
hogy ne az erő, a
nagyság határozza meg a Fidesz és
az MDF viszonyát,
hanem a kölcsönös
tisztelet. Az MDF
mindig megbízható szövetséges volt,
csak azt nem tűri,
ha valaki méltatlanul rátámad – figyelmeztetett Csapody Miklós.
A fórumon felszólalt Szőke László, az
MDF alelnöke is, aki úgy vélte: bár a Fidesszel sok bajuk van, adott esetben nincs
más lehetősége a fórumnak, minthogy velük lépjen szövetségre. Az MDF elnökségének nyíltan ki kellene mondania, hogy
zártak a baloldali pártokkal szemben.
Révész Marianna

A rendezvényen az MDF két parlamenti
képviselője is megjelent. Karsai Péter rémisztőnek nevezte a Fidesz és az MSZP
közötti megromlott viszonyt, és veszélyes-

mánypárti többség, akkor ez az összeg 14
200 milliárd forintra növekszik, ami azt
jelenti, hogy minden magyar állampolgárra 1,4 millió forint adósság fog jutni.
Ezért bármilyen kormány is alakul 2006ban, azonnal súlyos megszorító csomagot
lesz kénytelen beterjeszteni.
Az esetleges koalíciókötést illetően
az MDF képviselője egyetért Dávid Ibolya pártelnökkel abban, hogy erről csak a

Gulliver az óriások földjén

Pálmány Béla, Csapody Miklós, Karsai Péter és Szegedi Ferenc a fórumon

nek minősítette a kétpártiságot, amelyért
még nagy árat fizethetünk. Ma a nagy
pártok egymásra licitálnak az ígérgetésben, s ez felelőtlen politika – mondta
Karsai, aki egy lényeges, hazánk jövőjét
negatív irányban meghatározó tényezőre is felhívta a figyelmet: a 2002-es kormányváltás idején szerinte Magyarország
államadóssága 8 200 milliárd forint volt.
Ha a jövő évi költségvetést elfogadja a kor-

választási eredmények ismeretében lehet
majd beszélni. Karsai nem tudja elképzelni a koalíciót az MSZP-vel. Jelenleg egy
dolog bizonyos, hogy az MDF önállóan
indul a választásokon. Az esetleges második fordulós visszaléptetésekről pedig
ráérnek az első forduló éjszakáján gondolkozni. A képviselő leszögezte: az MDF elsődleges célja a jelenlegi kormány leváltása, s bár ő nem szereti a Fideszt, pártja ki-

Fizetett politikai hirdetés

MEGHÍVÓ
Az Európai Jövő Egyesület meghívja Önt
2005. december 7-én, szerdán 18 órakor
tartandó lakossági fórumára,
melynek címe:

A XI. kerület közbiztonsági helyzete,
lakótelepi rendőrség felállítása
Meghívott vendégeink:

Gergényi Péter

Budapest rendőrfőkapitánya

Czellér Ferenc

a XI. kerület rendőrkapitánya

Szőke László

fővárosi képviselő
Helyszín:
Temi Fővárosi Művelődési Ház
(1119 Budapest, Fehérvári út 47.)
Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket!
A találkozóra mindenkit tisztelettel várunk!

Bodnár Dániel

Az Újbuda legutóbbi számában látványos
összeállítást közölt: Mennyire magasak a magasházak? címmel. A Lágymányosi-öböl tervezett épületeit ábrázoló
grafika mellett a magasház megnevezés idézőjelben szerepel, ami, építészeti
szakkifejezésről lévén szó, mégiscsak
meglepő. A valóságban sajnos a szakmaiságot és a tárgyilagos tájékoztatást kell
idézőjelbe tennünk. A lap ábráján a leendő magasházakat nem a Kopaszi-gát
épületeihez, a közkedvelt Aranyhal étteremhez, a csónakházakhoz méri, nem is
a Lágymányosi híd túloldalán található
egyetemi városrész oktatótömbjeihez.
Ugyancsak nem a Duna másik oldalán

Az Újbuda október 26-i számában a Szabad jelzés az öböl fejlesztésének című
cikkben a következő mondat olvasható: „A szavazás során pártjából egyedül
Schneller Domokos szavazott nemmel.”
A kikért szavazási eredmény azt mutatja,
hogy a Fidesz-frakció többsége nem támogatta az előterjesztést: dr. Perjés Gábor
és én tartózkodtam, dr. Kupper András és
Hoffmann Tamás nem szavazott. Nem

 Dr. Oláh András Sándor ügyvéd ingyenes

jogi tanácsadása minden kedden 14-16-ig.
 Ingyenes étkezési tanácsadás szakképzet dietetikustól minden hétfőn 14 és 16

Az Őrmezői Közakarat Egyesület területi
népi kezdeményezés kitűzését indítványozta 2005 októberében az alábbi kérdésben:
„Felkérjük Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatának képviselő-testületét, hozzon határozatot arról, hogy a
kerület polgármestere éljen kezdeményezési jogával, és forduljon a Fővárosi Közgyűléshez a 4-es metró nyomvonalának,
megállóhelyeinek és végállomásának az
alábbiak szerinti megváltoztatása érdekében: az Etele téri végállomás helyett már
az építkezés első ütemében a Budaörsi úti
virágpiac helyén legyen kialakítva a 4-es
metró dél-budai végállomása.”

ÚJBUDAI PÁRTHÍREK
óra között. Gyere Nagyi Klub minden hó
első szerdáján 10-12 óra között.
 Ingyenes, munkaüggyel, tb-vel, táppénzzel, személyi jövedelemadóval, nyugdíjjal,
gyessel kapcsolatos tanácsadással várják az
érdeklődőket minden hó első és utolsó szerdáján 15-17 óráig a kerületi irodában.

MDF
 Dr. Tóth László ügyvéd minden hó első és harmadik hétfőjén 16-18 óra között
ingyenes jogi tanácsadást tart a párt XI.
kerületi székházában (Bartók B. út 61.).
 A párt XI. kerületi képviselőjelöltjei november 29-én, kedden 18 órakor a Hotel
Flamencoban (Tas vezér u. 7.) mutatkoznak
be. A jelöltek: dr. Csapody Miklós 15. vk,
Szőke László 16. vk, Szegedi Ferenc 17. vk.

MIÉP
A párt XI. kerületi irodájában (Bartók B.
út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig
dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter metafizikai
pszichoterapeuta ingyenes lelki segély
tanácsokat ad. Jelentkezés a 06/30/3844873-as telefonon.

Tisztább közélet, több megértés

Nyerni nőkkel is lehet
A Szabad Demokraták Szövetsége
csatlakozott az amerikai demokrata
párt által elindított „Win with Women“,
„Nyerj nőkkel“ kezdeményezéshez.
Célunk, hogy növeljük a nők társadalmi és
politikai szerepét, hogy a nemek aránya a
jövőben kiegyensúlyozottá váljon a döntés-

az öböl-fejlesztéssel nem értettünk egyet,
hanem a magasházak építésének lehetőségével és a tulajdonviszonyok ilyen módon
való alakulásával.
Jankó István, a Fidesz XI. kerületi elnöke

(Természetesen mi is ezt a szavazati listát
ismerjük. A teljesség kedvéért: a frakcióból
Balás Piri László és Riedel René igennel
szavazott. – a szerk.)

Legyen a 4-es metró
végállomása a virágpiac helyén!

FIDESZ
A XI. kerületi megújult iroda (Budafoki út
9-11.) nyitva tartása: hétfő–csütörtök 10–
18, péntek 11–17 óra. Telefon: 209-3439.

Gyorgyevics Miklós képviselő,
kereszténydemokrata frakció

Hogyan szavazott a Fidesz-frakció?

MSZP
 A párt kerületi szervezete vitaestet rendez november 30-án, szerdán 17.30-kor a
Bikszádi út 43. alatt Gazdasági prognózisok 2006-ra címmel. Előadó: Vértes András, a GKI Rt. elnöke.
 Az MSZP 15. országgyűlési választókerület választási irodája (Bartók Béla út 19.,
bejárat a Mészöly u. felől) minden héten
csütörtökön 16–18 óráig ügyeletet tart.
 Ingyenes jogi-, adó-, könyvvezetési- és
vállalkozási tanácsadás december 7-én 17
órától a párt Bikszádi úti székházában.
 Az ingyenes angol nyelvi klub legközelebbi foglalkozása december 6-án,
kedden 16 órakor lesz a Bikszádi út 43ban. A résztvevők felmérhetik nyelvtudásukat, kommunikációs helyzeteket gyakorolhatnak, korrepetálhatják
nyelvtani ismereteiket.

található Nemzeti Színházhoz vagy a
Művészetek Palotájához és nem is egy
átlagos négy-öt emeletes lakóházhoz. Az
újság a magasházakat a párizsi Eiffel-toronyhoz és a New York-i Empire State
Building felhőkarcolóhoz hasonlítja. Ha
lett volna bennem kétely, akkor ez végérvényesen meggyőzött: jó úton járunk,
amikor a magasházak építését ellenezzük, ha vitapartnereinknek ilyen képtelen
érvekre van szükségük igazuk bizonyításához. A magasház felső határa 55 m,
a demagógiáé, úgy tűnik, a csillagos ég.
Tiltakozó akciónkat folytatjuk!

hozatal minden szintjén. Fokozottan nagy
a felelősségünk Magyarországon, hiszen a
parlamenti képviselőnők arányát tekintve
az Európai Unióban hazánk áll az utolsó helyen. Fontosnak tartom a nők nagyobb arányú részvételét a közéletben és a döntéshozatal minden szintjén. Tapasztalatok bizonyítják, hogy ahol magasabb a nők aránya,

Az Újbuda újságon keresztül is felkérjük
a XI. kerületben tevékenykedő politikai
pártokat, társadalmi szervezeteket, hogy
csatlakozzanak a fenti célkitűzéshez.
Kérjük a XI. kerület polgárait, hogy
aláírásukkal minél nagyobb számban segítsék a 4-es metró ésszerűbb dél-budai
megvalósulását, az Őrmezei Lakótelep
tehermentesítését, Gazdagrét és a budaörsi agglomeráció fejlődését. Aláírásgyűjtő
ívünket és az ide kapcsolódó beadványt a
XI. kerület jegyzője hitelesítette és november 12-től kezdődően 30 napon keresztül
gyűjthető a támogató aláírás.
Őrmezői Közakarat Egyesület
ormezo@vipmail.hu, 1112 Bp. XI., Cirmos u. 8.

FKGP
A Független Kisgazdapárt kerületi székháza (Zsombolyai út 16.) minden második szerdán 18 órától tartja összejöveteleit.
Érdeklődni lehet a 203-1168-as számon.

KDNP
A Kereszténydemokrata Néppárt kerületi szervezete november 30-án, szerdán 18
órai kezdettel tartja következő taggyűlését
a párt Karinthy Frigyes út 9. alatti irodájában. A 2006-os választásokra való felkészülésről Deák András, a KDNP budapesti programjáról Csorba Béla tart előadást.

JOBBIK
A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes
kiadványok kaphatók a Jobbik Magyarországért Mozgalom kerületi irodájában
(Villányi út 20/a, tel.: 365-1488).Elektronikus hírlevél: www.jobbik.hu.

MUNKÁSPÁRT
A párt kerületi szervezete hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (Bartók B. út 79.). Ugyanitt
ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja
az érdeklődőket.
ott kevesebb a korrupció, érvényesülnek a
törvényalkotásban a nők szempontjai, nő
az esélyegyenlőség. A magyar liberális párt
politikusai – köztük magam is – az elmúlt
időszakban több olyan ügyben megszólaltunk, melyek naponta gondot okoznak a
nőknek. Az SZDSZ Új Generáció ügyvivőjeként kezdeményeztem a fogamzásgátló
szerek árának támogatását. Így minden nő
– anyagi körülményeitől függetlenül – maga
dönthet arról, hogy mikor vállal gyermeket.
Felvetettük újra a dajkaterhesség kérdését
és az egyedülálló, meddő anyák gyermekvállalásának lehetőségét. Javasoltuk, hogy a
pártok növeljék a női jelöltek számát, hogy
a nők nagyobb arányban legyenek jelen a
döntéshozók között. Mindenkinek, akinek
egyaránt fontos az anyaság, az emberi értékek, a család és a munka közös érdeke, hogy
a közélet olyan kereteket teremtsen, melyek
között ezek megvalósíthatók. Fiatal nőként
és anyaként az életem minden területén
ezért dolgozom.
Keressük egymást! emese.john@szdsz.hu
John Emese
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A kerület VI. vers- és prózamondó versenye

Eggyé válni a művel

Mérei-jubileum és kiállítás

sonló korú versmondók – akik az összes
csoport közül a legtöbben voltak – nehéz
döntés elé állították a zsűrit. Döbrössi Laura első helye biztos volt, de két második
helyezett is lett Lengyel Réka és Veszprémy
Borbála személyében, a tízezer forintos
könyvutalványt mindketten megkapták.
A harmadik helyezett Gábor Fülöp lett. A
zsűri nehéz helyzetét bizonyítja az is, hogy
három különdíjat is kiosztottak, név szerint Fábián Lillának, Szeifert Alexandrának és Sziráki Botondnak.
A legnagyobbak, a 14-18 évesek vetélkedését prózában sorrendben Kálmánfi
Anita, Légrády Eszter és Dombai Dóra
nyerte, míg Fakan Bernadett különdíjat
kapott. Versmondásra ebben a korosztályban csak tizenheten neveztek, de a döntés sem volt egyszerű. A lányok taroltak,
Kettinger Cherine első, Doktor Stella második, Gábor Fanni harmadik helyezést
ért el. A fiúknak, Szanyi Balázsnak és Sebestyén Ádámnak azért járt a különdíj.
A tanároknak és a diákoknak is jó
tanács lehet az, amit a zsűritagok értékeléseik során többször elmondtak a nap
folyamán: mindenki válasszon korának és
jellemének leginkább megfelelő szöveget,
hiszen jó próza- vagy versmondó csak az
lehet, aki eggyé tud válni az általa elmondottakkal. Mert azért mindenféleképpen
furcsa az, amikor valaki 7-8 éves korában
már Wass Albert Láthatatlan lobogóját
lengeti, vagy 11-12 évesen mondja el József
Attila: Tiszta szívvel című versét.

Albertfalván az 1950-es évek elején
lakótelepet kezdtek építeni. Az új lakók
gyermekeinek iskola is kell, így 1955
decemberében a Mezőkövesd utcában felépült iskolában hatszáz gyerek
kezdhette meg tanulmányait.

Kovács Anna

Az ünnepre elkészült évkönyvben minden osztály fotója és névsora szerepel, ezért a gyerekek
buzgón lapozgattak. Ez én vagyok itt a képen – mondja a negyedikes kislány.

Aztán felépült a Kelenföldi lakótelep. A
gyereklétszám növekedésével együtt az iskola is bővült, 1990-től már egy gyors- és
gépíró szakiskola is megkezdte működését. 1995-ben vették fel Mérei Ferenc pszichológus és pedagógus nevét. 1998 óta,
a gimnázium csatlakozása óta viseli ezt
tekintélyesen hosszú nevet: Mérei Ferenc
Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium.
Az alapítás óta eltelt ötven év, jubilál a Mérei. Ezen ünnepre készítették el
– önkormányzati támogatással – igényes
kivitelű évkönyvüket, melyet Lakos Imre
alpolgármester és Görög András képviselő köszöntő szavai után kaptak kézhez a
jelenlévő egykori és mai diákok. Ezután
nyílt meg a december végéig látható iskolatörténeti kiállítás. A folyosón felállított
paravánokon látható sok-sok fotó megannyi emlékezetes tábor, erdei iskola és
kirándulás emlékét idézi. Érdemes bekukkantani, mert a fotókon és az úttörőélet
relikviáin túl egy írógép-történeti kiállítást – igen, valódi múlt századi mechanikai csodákat, továbbá a mára már teljesen
kihalt villanyírógépeket – is láthatunk.
Az évkönyvben olvastam, gyerekek
írták, és nagyon találóak, ezért idézem.
„Az iskolám neve jó hosszú és bonyolult.
Az épület olyan, mint egy labirintus, néha
el lehet tévedni benne. Legalább 100 ajtaja
van.” Vagy egy másik vélemény: „Az osztályterem nagyon tiszta, mert takarítjuk,
de akkor nem, amikor rajzolunk, vagy
mozaikot készítünk, hát akkor aztán van
felfordulás és égzengés. Csak akkor csendes, amikor felmérés van, vagy valami
más, de ha szünet van, akkor tiszta káosz.
Az osztálytársaim rendesek, mert vannak
olyan gyerekek, akik rendesek. Látjátok,
nem is rossz a suli!”
Kádé

Megújuló, szépülő oktatási-nevelési intézmények

HACCP

EU-konform bölcsődei konyhák
A nyáron önkormányzati segítséggel
két oktatási intézmény újult meg részlegesen. A közelmúltban Lakos Imre
alpolgármester avatta fel az Ádám
Jenő Általános Iskola udvarát, és a gazdagréti Napsugár Bölcsőde konyháját.

helyiséget alakítottak ki, amelyekben – az
európai uniós előírásoknak megfelelően
– ezentúl külön tárolják a húsokat, a zöldségeket és a tartós élelmiszereket. A konyha falait a mennyezetig csempeborítással
látták el. A műszaki átadásra augusztus

Az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola udvarfelújítását 2004ben kezdték meg. Idén a kézilabdapálya
környezetét rendezték az európai uniós
szabványnak megfelelő játszótér kialakításával, a pályához tartozó lelátó létrehozásával, díszburkolat lefektetésével.
Kicserélték a pálya labdafogó hálóját és a
növényzetet is felújították. Kiépült a területen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló
folyóka és csatornahálózat. A kézilabdapálya melletti „felső játszóteret” egyedi
kivitelű udvari játékokkal és ütéscsillapító
gumiburkolattal látták el. Az idei fejlesztésekre közel 29 millió forintot fordítottak.
A következő, III. ütemben a teniszpálya,
a mellette lévő zöldterület és a gazdasági
bejárat felőli udvarrész újul meg, az „alsó
játszótérre” pedig játékokat telepítenek.
Ennek az ütemnek a várható költsége 3035 millió forint lesz.
A Csíkihegyek utcai Napsugár Bölcsőde konyhájának teljes felújítása július
15-én, a nyári szünetben kezdődött. A
munkák során falak áthelyezésével több

A régi konyhaeszközöket rozsdamentes edényekre cserélték

TÁRSAT, TÁRSASÁGOT KERES?

„KORONA”
Klub és Baráti Kör!

Fényképes adatbank minden korosztálynak!
Kirándulások, rendezvények!
HÁZIBULI PÉNTEKENKÉNT
AZ ASTORIÁNÁL
ZENÉS-TÁNCOS KLUBESTEK!
December 10-én
ADVENT POZSONYBAN!
December 31-én
SZILVESZTERI BÁL BUDAPESTEN!
December 30–31–január 1-jén
3 NAPOS SZILVESZTER B.BOGLÁRON!
Hotel+félpanzió, borkóstoló, pezsgőfürdő pezsgővel stb.

Telefon: 279-0834, 06/70/363-5767
www.koronaklub.com

31-én került sor. A konyha korszerűsítésére az önkormányzat 22 millió forintot fordított. Újbudán a kilenc bölcsődéből már
hét felel meg a HACCP, vagyis az uniós
élelmiszerbiztonsági szabványnak.
D. V.

Dömök Viktória

Mindkét kategóriában három csoportba
osztották a nevezőket. A versenyt a legkisebb, 7-14 éves korosztály kezdte, ahol a
gyerekek a lámpalázzal és reflektorfénnyel
dacolva mondták el gondosan kiválasztott
versüket vagy szövegüket. Prózában négy,
versben háromtagú zsűri feladata volt kiválasztani a legjobb három szavalót. Az
első csoportban Kéri Kitty, Karinthy Márton, Vallai Péter és Jankó István döntése
alapján Csonka Juliannát és Fejes Fannit
megelőzve Ungvári Álmos lett a legjobb
prózamondó. Jutalma egy húszezer forintos könyvutalvány volt, amivel boldogan
büszkélkedett családjának.
Közben a másik teremben is elkezdődött az eredményhirdetés. Itt a zsűri tagjai
Bánfalvy Ágnes, Geltz Péter és Regős János
voltak. Az Ungvári család öröme tovább
fokozódhatott, hiszen Ildikó lányuk pogácsás verse harmadik helyet, és tízezer
forintos könyvutalványt ért. A második
helyezett Pavlics Ignácz lett, őt Fejes Emese
előzte meg, akik szintén könyvutalványt
kaptak oklevelük mellé.
Kis szünet után mindkét kategóriában a 10-14 évesek kerültek sorra. Prózában Tóth Zoltán lett a legjobb, Pillmann
Gergelyt és Koutis Iliászt megelőzve. A ha-

Szép múlt, derűs jövő, fél évszázad nagy idő

Kertész Dániel

Fehér ingben és kopogós lakkcipőben,
verseskötettel a kezükben érkeztek
november 13-án délelőtt a gyerekek
az MU színházba, a kerület hatodik
alkalommal megrendezett vers- és
prózamondó versenyére.
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SZŐNYEGTISZTÍTÁS
– mélymosás, vegytisztítás
– szegés,
– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek
szakszerű javítása
06/80/200-639
(ingyen hívható 8-16 óráig)
347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.
Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Fehérvári út 17. alatti

ZÁLOGHÁZ
AZ ELSŐ 10 NAP
KAMATMENTES!
ugyanitt

ÉKSZERÜZLET
2800 Ft/grammtól

arany ékszerek,
ékszerek készítése, javítása.
Telefon: 209-1208

Nyitva tartás: H–P: 8-18, Szo: 8-12

HIRDETÉS
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Időpont-egyeztetés:
203-3006
1119 Budapest,
Etele út 39. fszt. 3.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati
ellátás áll betegeink rendelkezésére.
 ingyenes fogászati szűrés 
fogbeültetés, fogpótlások 
esztétikus fogtömések röntgendiagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 
 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 
Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

Igényes,
rögzített és kivehető
fogszabályozó készülékek
minden korosztálynak.
Esztétikus kerámia és
a fogak belső felszínén
elhelyezkedő,
nem látható
készülékek.
Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI
CENTRUM
Tel.: 203-3006
Cím: 1119 Etele út 39.
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KÖZBIZTONSÁG / OLVASÓI LEVELEK
RENDŐRSÉGI HÍREK

Nem a könyvek kellettek
Október 26-án délelőtt megszólalt a csengő egy 93 éves férfi lakásán a Bocskai úton.
Egy 40-45 év körüli asszony állt az ajtóban,
aki azt mondta, hogy az egyik közeli antikváriumból jött, kiállítást rendeznének,
szükségük lenne néhány régi könyvre,
antik tárgyra. A férfi beengedte, odabenn
azonban az asszony már nem könyveket
akart, hanem a kisszobában álló tévét szerette volna megvenni. Időközben a nyitott
ajtón át bejött a lakásba egy férfi is, aki egy
értékes ezüst gyümölcstálat és egy szintén
értékes faliórát nézett ki magának. Az idegenek néhány tárgyat összeszedtek, köztük
a gyümölcstálat és a faliórát is, majd odadobtak egy tízezer forintos bankjegyet, és
sietősen távoztak. Csak később ébredt rá a
93 éves ember, hogy valójában meglopták.
A bűncselekménnyel okozott kár eléri a
230 ezer forintot.

Elütöttek egy kisgyereket

ötéves forma gyerek ücsörög a kapujában.
Megkérdezte tőlük, mit keresnek ott, mire elmondták: megszöktek az óvodából.
A hölgy értesítette a rendőrséget, a rendőrök visszavitték a gyerekeket az óvodába.
Kiderült, közben az óvodában is feltűnt
a gyerekek hiánya, s az óvónők is értesítették a kapitányságot. A vizsgálat annyit
derített ki, hogy a gyerekek valószínűleg
az udvarról szöktek el, mikor csoportjuk
odakint játszott.

Négy lány meg a kispolski
Kollégista fiúk arra lettek figyelmesek november 6-án hajnalban a Ménesi úti épület ablakán kinézve, hogy négy lány megpróbálja ellopni az ott parkoló Fiat 126-os
személygépkocsit. A fiúk lementek, s megakadályozták, hogy a lányok elvigyék az
autót, majd a rendőrséget is értesítették.
A tettesek elszámoltatásuk során elmondták, a Ménesi úton sétáltak éppen, amikor
észrevették, hogy a kocsi ablaka résnyire

OLVASÓINK ÍRTÁK

Hozzászólás a Parkoló-vitához

szondát, amely hamarosan zöldre színeződött, azaz pozitív eredményt mutatott.

Tolató autó

November 9-i számukban Parkoló-vita
Gazdagréten címmel közreadtak egy nevemet is idéző írást. Ebben a cikkben többek
között az áll, hogy a parkolóépítés miatt
„egy sövénysort át kellene telepíteni, amit
egy ott lakó sérelmez. Dr. Bajomi Iván szerint...”. Ez a megfogalmazás úgy állítja be
a történteket, mintha csupán egyvalaki, e
sorok írója kifogásolta volna az úttest és a
járda közé egykoron önkormányzati hozzájárulással telepített sövénysor megszüntetését. Valójában, mint a kerületünk polgármesteréhez október 15-én eljuttatott
beadvány és aláírásgyűjtő ív is tanúsítja,
igen sok helyi lakos csatlakozott a tiltakozóakcióhoz.
A gazdagréti vita kapcsán megkérdezett hivatalos személy szerint „ebben a
helyzetben mégsem az a megoldás, ha az
autóbeállókat máshol építjük fel, ahhoz
ugyanis esetleg más, értékesebb zöldfelületet kellene beépíteni.” A cikkükben a ki
tudja miért név nélkül idézett önkormányzati „illetékes” ezen állítása azért nem felel
meg a valóságnak, mert a szóban forgó
konfliktus kapcsán egy nagyon konkrét
alternatív javaslat is megfogalmazódott.
Október 24-én ugyanis, egy helyszíni terepszemle keretében, melyen rajtam kí-

Gyalogos gázolás történt a zebrán november 11-én délelőtt a Fadrusz utca – Bocskai
út kereszteződésében. A zebránál lévő jelzőlámpa éppen zöldet mutatott a gyalogosoknak, amikor egy autó elkezdett kitolatni a parkolóhelyéről. A gépkocsi vezetője,
saját bevallása szerint, nem észlelt semmi
rendelleneset, ám hirtelen nagy csattanást
hallott. Kiszállt, és meglátta, hogy tolatás
közben elütött egy gyalogost. A sérültet a
mentők kórházba szállították, az ügyben
vizsgálat indult.

Sovány zsákmány
November 14-én kora este a Bogyó utcában egy 84 éves asszony a lépcsőházban lévő levelesládája tartalmát nézte meg, miután hazaérkezett. Közben ügyet sem vetett

Tragikus baleset történt november 10-én
a Tétényi út 28. szám előtt. Leszállt a 7-es
buszról egy nagymama és négyéves unokája. Át akartak menni a zebrán az út másik oldalára. Amint elindultak, a kétsávú
úttesten egy személygépkocsi a szabályoknak megfelelően megállt, a másik sávban
közeledő autó azonban nem fékezett le.
Elhaladt az álló kocsi mellett, s elütötte
a négyéves kisgyereket, akit fejsérüléssel
szállítottak kórházba a mentők.

Szökött óvodások
Október 27-én arra lett figyelmes egy kerületi lakos a Gellért-hegyen, hogy két

vül a terület önkormányzati képviselője,
Balázs György és az önkormányzat egyik
mérnöke, Borsodi László vett részt, azt
javasoltam, hogy a tervezett autóbeállók
megépítése helyett az eredetileg elgondolt
helyszínhez igen közel, a gazdagréti orvosi rendelővel szemközt létesülő parkolót
alakítsák át olyanformán, hogy az úttestre
merőlegesen állhassanak be az autók. Így
ugyanannyi parkolóhely jöhetett volna létre, mint amennyit a cserjesor helyére terveztek, ugyanakkor ez oly módon történt
volna, hogy egyetlen bokrot vagy fát sem
kellett volna kivágni vagy áttelepíteni.
Való igaz, hogy az eredeti tervek kismértékű megváltoztatása különféle nehézségeket okozott volna. Tény, hogy a
tiltakozóakció nyomán nagyszámú cserjét
telepítettek az új parkolóhelyek szomszédságában, és ezek a közeli házak lakóit illetve itteni óvodába járó gyermekeket valóban óvni fogják a zajártalmaktól. Ugyanez
viszont nem mondható el a közel kétszáz
méteres járdaszakasz használóiról, az egyszerű járókelőkről, sétálókról, akiket eddig
szintén védett a most áttelepített cserjesor
a mind nagyobb forgalmú Gazdagréti út
zajától és porától.
Dr. Bajomi Iván

Köszönet a képviselőnek!
Ezúton szeretném a gazdagréti lakosok nevében megköszönni Újbuda Önkormányzata, s ezen belül is Balázs György képviselő úr munkáját, hogy az óvoda melletti cserjesor áthelyezésével új parkolóhelyek alakultak a Gazdagréti út mentén.
Továbbá köszönjük, hogy a cserjesor bővítésével még szebbé tették lakóhelyünket.

A sárga vízsugár

Habele Zoltán, gazdagréti lakos

Születésnapi megemlékezés
Szmodis Imre

Két férfi csöngetett be november 15-én a
Bocskai úton egy 90 éves asszony lakásába. Vízvezeték-szerelőnek adták ki magukat, és felszólították az idős hölgyet, hogy
segítsen ő is a rendszer ellenőrzésében.
Beküldték a konyhába, s kérték, addig
engedje a vizet, amíg az sárga nem lesz,
ezalatt majd ők megvizsgálják a többi csövet a lakásban. Az asszony eleget tett a kérésnek. Miközben azt várta, hogy sárgára
változzék a vízsugár, a két férfi magához
vett több arany ékszert, valamint egy lemezkazettát – ami egyébként a szomszéd
asszonyé volt, aki pár napra megőrzésre adta át az idős asszonynak. A lopással
okozott kár 430 ezer forint.
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Bemutatom legújabb, benzintakarékos modellünket!

le volt húzva. Hirtelen ötlettől vezérelve
benyúltak a résen, s kinyitották az ajtót, a
többi már jött magától.

Zöld lett a szonda
November 7-én délután a lejtős Pannonhalmi utcában egy autó gurulni kezdett
hátrafelé, majd egy telefonoszlopnak csapódott. A rendőrségi vizsgálat kiderítette,
hogy a kocsi volánjánál ülő harminc éves
hölgy erősen ittas volt. Megfúvatták vele a

arra a két 20–30 év körüli férfira, akik egy
darabig úgy tettek, mintha a neveket nézegetnék a levelesládákon, majd egy hirtelen
mozdulattal letépték az asszony válláról a
nyitott táskáját. A nagy rántás következtében a földre esett az asszony személyi
igazolványa és pénztárcája a táskából, amit
a támadók nem vettek észre, hanem zsákmányukkal együtt elrohantak. Nyilván
később jöttek rá, hogy csupán néhány személyes iratot sikerült elrabolniuk.
S.F.

Kerületünk 75 születésnapja alkalmából
a hagyományos novemberi múzeumi sétákat kissé előrehozva készültünk az esemény méltó megünneplésére. Kerületünk
intézményeit, tereit, játszótereit, természetvédelmi területeit keresték fel tanulóink,
s készítettek a látottakról és hallottakról
igényes tablót vagy makettet.
Én mindenesetre azt szerettem volna,
ha osztályommal egy olyan helyszínt keresünk fel, ami váratlanságával és szokatlanságával is felkelti az érdeklődést. Így
esett a választás a Kelenföldi autóbuszgarázsra, ahol az ismertető előadás lényegében egy kedélyes beszélgetéssé alakult,

majd pedig egy új Volvo autóbusszal vezettek körbe bennünket az üzem területén. Az ott dolgozók arcán látni lehetett,
hogy nagy örömmel fogadták ezt a nem
mindennapi látogatást.
Végül az eredmény pedig egy olyan
kiállítás lett, mely a diákok munkáján
keresztül ismerteti meg a látogatót kerületünk nevezetességeivel. Jó volt látni, ahogy
a gyerekek – még az ünnepélyes megnyitó
előtt – odahívták szüleiket, fontosnak
érezve azt, hogy munkájukat mihamarabb megmutathassák nekik.
Pintér István
a Farkasréti Általános Iskola tanára
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március 21–április 20.

Anyagi helyzetében jelentős javulás állhat
be egy rég nem látott ismerőse közreműködésével, akihez egykor szoros szálak
fűzték, ám idővel elszakadtak egymástól.
Segítségét fogadja el, mert önzetlenül teszi, cserébe nem vár semmit. Egy, az érzelmi életét erősen meghatározó ügyben kell
döntést hoznia. Ne halogassa túl sokáig
– a struccpolitika ezúttal sem célravezető
–, de ne is döntsön alapos mérlegelés nélkül. Tanácsot kap valakitől, amit annyira
képtelennek tart, hogy nem fogadja meg,
ám ezt később valószínűleg megbánja.

Bika

április 21–május 20.

Nagy szüksége lesz a megfigyelőképességére, a lényeglátására. Elsősorban a családi ügyeire vonatkozóan ragaszkodjon a
valósághoz, ne kergessen hiú ábrándokat.
Egyik ifjú rokonának – ha olyan korban
van, gyerekének – kell tanácsot adni pályaválasztási ügyben. Előtte mindenképpen beszélgessen el vele, mert lehet, hogy
nem is ismeri a szándékait, elképzeléseit
olyan jól, mint ahogy azt hiszi. Figyelmeztető jelet kap, hogy baj van az életvitelével,
veszélyezteti az egészségét.

vezet. Ha szükséges, kérje ismerőse, vagy
akár szakember tanácsát. Most nincs helye a szégyellőségnek. Ha lehetősége adódik utazásra, inkább halassza el.

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Olykor szélsőséges érzelmi és indulati
hullámzásoknak lesz kitéve. Hol megmagyarázhatatlan szenvedélyek ragadják
magával, hol meg kedvetlenné, befelé fordulóvá válik. Nem tehet ellene semmit, át
kell vészelnie ezt az időszakot, bár nem is
biztos, hogy annyira ellenére lesz. Amenynyiben a rosszkedvű periódusok kerülnek
túlsúlyba, szüksége lehet egy barátra, esetleg egy jó orvosra, aki átlendíti a holtponton. Mindenképpen próbáljon meg olyan
elfoglaltságokat keresni, amelyek kizökkentik éppen aktuális hangulatából.

június 22–július 21.

Alaptalan híresztelések keserítik meg
az életét; nehéz védekezni ellenük, mégis szükséges, különben lemoshatatlanul
önön ragad az igaztalan bélyeg. A pénzügyek terén járjon el körültekintéssel,
megtakarítását ne fektesse kétes kimenetelű vállalkozásba. Szellemi teljesítőképessége most kiváló, ezért tanuljon.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Komoly elhatározás előtt áll, amennyiben
házassága, partnerkapcsolata az elmúlt
időszakban problémássá vált, esetleg
megromlott. Elsősorban azt döntse el magában, mit vár el a kapcsolattól, és hogy
ha fent akarja tartani, mekkora áldozatot
hajlandó érte meghozni. Azután cselekedjen elhatározása szerint. Ez az elhatározás életre szóló lehet, ezért a kapkodás,
az indulatból meghozott döntés jóra nem

Nyilas

november 23–december 22.

Komoly problémával kell szembenéznie
magánéletében, mely családjával vagy
partnerével kapcsolatos. Ezek a napok
tele lesznek veszélyekkel és váratlan eseményekkel. Életének egy szakasza visszavonhatatlanul le fog záródni. Ha sikerül
lelkileg felkészülni rá, nagyobb megrázkódtatás nélkül túljut rajta, ha nem,
túlságosan megviseli. Néhány személyes
élmény rendkívüli módon kiábrándítja,
amiken nem fogja magát indulatok nélkül túltenni. Forrófejű reakcióira, hirtelen
felindulásból elkövetett tetteire mentség
nem lehet, legfeljebb magyarázat.
december 23–január 20.

május 21–június 21.

Rák

re. Keressen egy nyugalmas helyet, ahol
végiggondolja életét, érzéseit, kapcsolatait,
szándékait, vágyait. Meglepő eredményre
fog jutni, ha őszinte önmagához.

Bak

Ikrek

Nehéz időszak vár önre. Főképpen hivatásában, munkájában számíthat komolyabb
problémákra, s ez nemcsak a közérzetére
lesz rossz hatással, az önérzetére is. Mindez bizonytalanná teszi önmagát és a jövőjét illetően. A helyzeten ugyan nem segít,
de valamivel könnyebbé teszi az elkövetkező hetek elviselését, ha olyan dolgokkal
foglalja le magát, amelyek elvonják a figyelmét, és pillanatnyi örömet okoznak.
Felbukkan egy személy az életében, akinek tervei vannak önnel. Most ne foglalkozzon vele, koncentráljon a jelenre.

ÚJBUDA 2005. NOVEMBER 23.

HOROSZKÓP
2005. nov. 23. – dec. 7.

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Valaki gátlástalan módon próbál információkat szerezni a magánéletéről. Ön
tisztában van ezzel, de képtelen olyan
módszert találni, amellyel megakadályozhatná szándékaiban. Ne hátráljon
meg. A kellemetlenségekkel bátran szembe kell nézni! A munkahelyén kedvező
változásokra számíthat, béremelésre, előléptetésre, vagy olyan feladatra, ami különösen a kedvére való. Legyen türelmes
és körültekintő: ha észreveszi a megfelelő
alkalmat vagy pillanatot, akkor jelentős
pénzösszeghez juthat!

Skorpió

október 24–november 22.

Munkában, tanulásban, szerelemben ne
menjen bele a hazudozásba, a képmutatásba, mert rajtaveszt! Ez az időszak
a legváratlanabb ügyekben hozza el az
igazság pillanatát: sok minden lelepleződik, sok régi titokra derül fény. A sorstól
csak nagyon ritkán kapjuk meg azt, amire
vágyunk, de ha a lehetőséget sem adjuk
meg, akkor ne is reménykedjünk. Szüksége lesz az elvonulásra, sorai rendezésé-

A szokásosnál is feszültebb lesz az elkövetkező napokban. Félreérthető események részese lesz akaratlanul, stabilnak
hitt kapcsolatai vezetnek egyik pillanatról
a másikra szakításhoz. Mindezt nehezen
fogja elviselni. Tovább ronthat a helyzetén, ha közben a partnerével is megromlik
a kapcsolata, ráadásul nem is az ő hibájából. Próbáljon meg mihamarabb úrrá
lenni az eseményeken, és ne kezdjen vádaskodni, másra mutogatni, a látványos
önsajnálattól pedig kímélje meg magát is,
a környezetét is.

Vízöntő

január 21–február 19.

Alapvetően megváltozik a kapcsolata egy
önhöz nagyon közel álló személlyel, és ez
váratlanul igen érzékenyen fogja érinteni.
Sajnos az sem kizárt, hogy emiatt képtelen
lesz uralkodni magán, és valami drasztikus cselekedetre szánja el magát, ami
méltatlan mindenkire nézve. Ha túljutott
az első felindulásán, inkább nézzen magába, keresse meg a történtek kiváltó okait,
majd a tanulságok szellemében értékelje
át más kapcsolatait. Ideje lenne nemcsak
önmagában rendet teremteni, hanem a
külsején, a megjelenésén is változtatni.

Halak

február 20–március 20.

Szomorú napok következnek el életében,
amiben nagy szerepet játszik majd egy
csúnya veszekedés egyik rokonával, közeli
ismerősével. Nem javít a helyzetén, hogy
az egészsége is kezd labilissá válni, ezen
azonban könnyen segíthet, ha még a tél
beállta előtt felerősíti az immunrendszerét
és változtat étkezési szokásain! Ha viszont
nem hajlandó tenni semmit, egyik nyavalyából esik a másikba egészen tavaszig.
A sors mindenkinek üzen, odafigyeléssel
meg is lehet azt érezni vagy érteni. Lehet,
hogy ön most kapja meg az üzenetet, csak
nem biztos, hogy észreveszi.
(Rebeka)

Agyonverni drága mulatság

A téma legjobb hazai kutatója, Péchy Tamás, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportjának elnöke saját tapasztalatairól és
sokéves védelmi munkájáról számolt be,
és diaképeivel mutatta be ezt a nagyon ritkán szemünk elé kerülő, globálisan veszélyeztetett hüllőt.
A fajt 1893-ban Méhely Lajos írta le
és ő adta a később hányatott sorsú elnevezést, mivel ahogyan írta: „a rákoson terem
a legbővebben”. Az ötvenes évek elején
politikai okból változtatták nevét a megtévesztő parlagi viperára, holott nem a
parlagföldek lakója. Helytelen a népi elnevezése is, mert a homoki vipera egy másik
faj, mely tőlünk keletebbre él. Eredeti nevét 1990 után kapta vissza. Rákoson, azaz
a mai Zugló területén már nagyon régóta
egyáltalán nem található. Aki azt hiszi,
hogy ez jó, mert minek egy veszélyes mérges kígyó nekünk, nagyon téved. A rákosi
vipera, tudományos nevén Vipera ursinii
rákosiensis, leírása óta, tehát 112 éve halálos kimenetelű marásról nincs adat.
Egészséges felnőtt emberre marásának hatása egy kiadós méhcsípésnél alig
nagyobb, de azért ajánlatos orvoshoz
fordulni. A viszonylagos veszélytelenség
több okkal magyarázható. A kígyó méregfoga kis méretű, mérge nem tartozik az
erős kígyómérgek közé. Kerüli az ember
társaságát, sokszor a kutatóknak sem si-

kerül két hét alatt egyetlen
kígyót látni, még kevésbé
fogni az élőhelyén. Bár
az állat süket, a léptek által keltett talajrezgéseket
nagy távolságból érzékeli
és fűcsomók alá, vagy rágcsálók járataiba menekül.
Erre az óvatosságra jó oka
van. Az emberek kígyóval
szembeni ellenszenve miatt még ma is előfordul,
hogy ha kígyót találnak,
azonnal agyonverik. Az
agyonverés ma már drága mulatság, mert e ritka kígyó a legmagasabb védelmi kategóriába sorolt, még
élőhelyének zavarása is bűncselekménynek számít, nem is beszélve az egymillió
forintos eszmei értékű állat elpusztításáról
vagy engedély nélküli befogásáról.
Pusztítják a vaddisznók, a sünök és néhány ragadozó madár, leginkább a kígyászölyv, de a vipera visszaszorulásának legfőbb
oka az ember környezetromboló tevékenysége, mely a füves területeket mezőgazdasági művelésbe vonta, és ezzel onnan e ritka
fajt eltüntette. Az élőhelyek tönkretétele
még a nyolcvanas években is folytatódott.
A változatos felszínű területeken a dombokra telepített feketefenyő és akác kiszorította a kígyót a magaslatokról, ahol még
csapadékosabb években is menedéket talált.
A rákosi vipera a füves helyeket kedveli,
erdőben nem fordul elő. Az erdők helyére
most a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei visszatelepítik az eredeti gyepet. Ma a
vipera élőhelyein minden tevékenységet a
hüllő védelmének rendelnek alá.

SZABÓ MAGDA

Szabó Magda: Ősz
A költeményből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (P, Y,
K, I). 13. Ütlegel. 14. Olasz nagyváros. 15.
Fás terület. 16. Várpalotával egyesült. 18.
Filmérzékenység az USA-ban. 19. Csurgó.
20. Semmikor ne. 21. Termelőszövetkezet,
röv. 22. Árusít. 23. Település a Bódva völgyében. 25. Víziállat. 26. Német zeneszerző (Werner). 28. Zakó egynemű betűi. 30.
Szemlél. 31. Aranymérték. 33. Gyakorlat
része! 34. Tortakellék. 36. Dög. 38. Szerep a
Turandot-ban. 40. Római szerelemisten. 42.
Halottat búcsúztat. 44. Összetételekben a
mértékegység billiószorosát jelöli. 45. Édesség. 47. …-fordul, jön-megy. 49. Helyhatározó szó. 50. Némán éget! 51. Ló légycsapója.
53. Konyhakerti növény. 55. …-móg, zsörtölődik. 56. Piarista papköltő (Sándor). 58.
Részeshatározó rag. 59. Nyúlfarknyi. 62.
USA-tagállam. 64. Esdekel. 65. Gyermekjáték. 67. Mosodában tisztíttat. 69. Sziget az
Adriai-tengerben. 70. Amerikai származású
francia revücsillag (Josephine). 71. Tokféle.
72. Bányakocsi. 74. Becézett női név.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második sora
(A, S, E, O, O, E). 2. Szerencsejáték. 3.
Európai nép. 4. Baranya megyei község. 5.
Görög betű. 6. Népi hosszmérték. 7. Bizakodik. 8. Kis Enikő. 9. Japán táblás játék.
10. Női név. 11. Olasz karmester (Alberto).
12. Átadás egynemű betűi. 17. A tea alkaloidja. 19. Ritka férfinév. 21. Egyik
fémpénzünk. 22. Londoni fül! 24. Egzisztencia. 25. Sürgősen. 27. Bűnre hajló. 29.
Világbajnok tőrvívónk (Jenő). 31. Autó
tartozéka. 32. Hajórész. 35. Csomó. 37.

FORMA STÚDIÓ

A rákosi vipera
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportjának legutóbbi előadásán a TIT
Stúdióban a rákosi vipera védelméről
hallhattunk előadást.

KERESZTREJTVÉNY

(1917–) költő, műfordító, regény- és
drámaíró, tanulmányok, esszékötetek szerzője.
Művei középpontjában legtöbbször
értelmiségi nők
állnak. A lélek mélyén lejátszódó folyamatokat jeleníti meg, amelyek mögött
a magyar társadalom korszakváltásait
is megismerhetjük a maga reményeivel,
válságaival, tragédiáival, az emberi
kapcsolatok átrendeződésével. 1958-ig
nem publikálhatott, ebben az időszakban alkotott műveit csak később adták
ki. Számos díj és kitüntetés birtokosa.
Ő a legtöbbet fordított élő magyar író.
Misztérium. 39. Ráskai …, kódexmásoló
apáca. 41. Erősítő abroncs. 43. Foncsorral
bevont üveglap. 46. Iskolában dolgozik.
48. Orosz férfinév. 52. Űrhajó páros betűi.
54. Házi szárnyas. 57. Ellátás. 59. Női ruhadarab. 60. Afrikai főváros. 61. Guvatféle
erős hangú madár. 63. … & Czjzek, márkanév a porcelángyártásban. 64. Fekete-tengeri félsziget. 66. Férfinév. 68. Olaj,
angolul. 69. Kálium és szelén vegyjele. 70.
Legendás lengyel tábornok. 72. Kettős betű. 73. Lezsák Sándor.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2. és függ. 1. BEKÜLDÉSI
HATÁRIDŐ: nov. 30. A 23. SZÁM REJTVÉNYÉNEK
MEGFEJTÉSE: „Vakultan esti naptól, ne irtózz
meg magadtól, haladj halott a vizen, békülten és magad.” A NYERTES: Nemes Béláné,
Tétényi út. A nyeremény, a hat alkalomra
szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba, a
szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258
www.sportkapu.hu/forma

Távol-keleti leves receptek
Csirkehúsleves keletiesen

A faj fennmaradásáért folytatott küzdelem két legfontosabb része az élőhely-rekonstrukció és a kígyófarm. A kígyófarmon azok a viperák találnak menedéket,
amelyek élőhelye veszélybe került. A
telepen – ragadozók elleni dróthálók
védelmében – már több mint nyolcvan
kígyó éli életét, nagy részük itt született.
A maradvány-részpopulációkból származó egyedek párosításával elkerülhető
a beltenyésztés. A kígyókból vérmintát
vesznek, hogy genetikai elemzéssel is segítsék a faj megismerését. Az egészséges
kígyókat biztonságos élőhelyekre visszatelepítve az egész populáció folyamatosan erősödik.
Aki azt kérdezi, hogy miért kell milliókat költeni egy ilyen semmi kis állatra,
és nem elégszik meg azzal az indokkal,
hogy azért, mert ott vannak és szépek, az
gondoljon arra, hogy évek múlva talán a
Vipera ursinii rákosiensis mérgéből lehet
előállítani egy életmentő gyógyszert.
Morandini Pál

HOZZÁVALÓK: 1 (kb. 1,2 kg-os) csirke,
50 dkg sárgarépa, 2 fehérrépa, 25 dkg
(fagyasztott) zöldborsó, 2 fej vöröshagyma, 2 cm friss gyömbér, 1-1 evőkanál őrölt
kurkuma és paradicsompüré, 2 szál zeller,
1 citrom (leve), 2 evőkanál finomra vágott
korianderlevél, őrölt bors, só. ELKÉSZÍTÉS:
A csirkét feldaraboljuk, fazékba tesszük,
hideg vizet öntünk rá, és felforraljuk. Beletesszük a reszelt hagymát, a gyömbért,
a kurkumát, megsózzuk, borsozzuk, és 1
óráig kis lángon főzzük. Közben a répákat
kis kockákra daraboljuk, a zellerszárakat
felkarikázzuk. Amikor a csirkehús már
puha, kiszedjük a levesből, és leszedjük a
csontról. A levest leszűrjük, hozzáadjuk a
paradicsompürét, és annyi vizet, hogy 1,2
liter folyadékot kapjunk. Felforraljuk, beletesszük a répákat, meg a zellert, félpuhára főzzük, majd visszatesszük a csirkehúst,
a zöldborsót, és még 10 percig főzzük. A

citrom levével savanyítjuk, és koriandert
szórunk a tetejére. Ez a leves hidegen is finom. Dúsíthatjuk, ha a répákkal egy időben 10 dkg rizst is belefőzünk.

Gyömbéres kínaikel-leves
HOZZÁVALÓK: 75

dkg kínai kel, 1 gerezd
fokhagyma, 2 cm-es darabka gyömbér, 4
mogyoróhagyma, 1,25 liter csirkehúsleves
(leveskockából), 1 evőkanál olaj, 1 evőkanál száraz fehérbor, 10 dkg rizs, 1 kávéskanál szezámolaj, őrölt bors, só. ELKÉSZÍTÉS:
A kelt leveleire szedjük, és apróra vágjuk.
Olajban megfuttatjuk a zúzott fokhagymát és a reszelt gyömbért, majd beleöntjük
a forró húslevest, és hozzáadjuk a rizst. 30
percig kis lángon főzzük, majd a kelt, és a
felkockázott hagymát is beletesszük, még
5-7 percig főzzük, hogy a kel puha legyen,
és enyhén színt kapjon. A főzés végén sóval,
borssal ízesítjük, hozzáadjuk a bort meg a
szezámolajat. Csészékben, forrón tálaljuk.
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Mi nézünk – a fotográfus lát
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Egy klasszikus egyéni értelmezésben

A KERÜLET NAPJA

Gáti György ódája Újbudáról Liliom az R-klubban

Az Igló utca 11-es számú ház repkényes kerítésének fotója – és a művész

Eleven (11) színek címmel nyílt meg a
Kerület Napjának előestéjén, november 10-én este 6-kor Gáti György
Újbudáról szóló kiállítása a Karinthy
Szalonban.
A népes közönséget Molnár Gyula, köszöntötte. Újbuda polgármestere kiemelte,
a fotók vidám képet festenek a kerületről.
Gáti György itt él Újbudán, nap, mint nap
így szembesül a valósággal. Folytonosan
szépülő kerületünk lakói közül is talán
egyre többen éreznek majd hasonlóan.
Schiffer János főpolgármester-helyettes
a kiállítás megnyitójában azt hangsúlyozta, hogy Gáti György képei többet
árulnak el a valóságról, a világvárosról,
mint amit mi a rohanó élet közepette
meglátunk környezetünkből.
A mi Újbudánk egy csodaszép városrész! – mondhatjuk, amikor Gáti György
fotóit szemléljük. Fotográfusi tevékeny-

ségében a mesterségbeli tudás roppant
művészi érzékenységgel, különleges,
egyéni látásmóddal párosul. Ennek kiváló példája a Gellért téri villamosmegállóról készített kép. Nekünk, egyszerű
járókelőknek eszünkbe sem jutna lefényképezni egy szimpla villamosmegállót, el
sem tudjuk képzelni, hogy ebben valaki
fényképezésre érdemes témát láthat. Ám
Gáti György valóban mást lát, többet és
másképp, más szemszögből, mint mi.
Képein a hivatalos megnevezés szerinti
„műtárgyak” önálló életet élnek, lelkük,
karakterük van. Amit Gáti György csinál, az már-már költészet. Tóth Árpád
híres, gyönyörű verse, a Körúti hajnal óta
nem zengtek szépségesebb ódát a „mi kis
városunkról”. Ezt bizonyítják a kiállított
képek: a Bartók Béla úti ódon ház gangja,
a Kelenföldi pályaudvar galambok által
bepiszkított, mégis gyönyörű, az 1800-as
évek hangulatát idéző homlokzata, vagy

az Iglói utca 11-es számú ház termésköves,
repkénnyel befuttatott kerítése, kapubejárójának részlete, és az a szinte hihetetlen
– ám mi, akik itt élünk, tudjuk, valóságos
– alkonyati kép, amelyen a lilás-narancsos égbolton az Infopark mögött a budai
vár sziluettje sejlik fel.
Igen, a színek, a fények káprázatosak
Gáti fotóin. A fotográfusok egy része ódzkodik a színes technikától, mert félnek,
hogy a valóságot giccsessé teszik. Gáti
mértéktartó, mégis káprázatos, nemcsak
képeinek kompozíciójában, hanem témaválasztásában is. Művészi megfogalmazásában a fényeken kívül fontos szerepe van
a ritmusnak. A képek élnek, elevenek, az
élet, a világváros lüktetését adják vissza.
Gáti György fotográfiái lenyomatok az
egyre dinamikusabban fejlődő, megszépülő, imitt-amott elcsúfított Újbuda múltjáról, jelenéről, de néhol sejtetik a jövőt is.
Deák Attila

Bár A Pál utcai fiúk című közismert regénye nem csupán hazánkban, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvend,
Molnár Ferenc életművének megítélése
korántsem egységes. Drámai alkotásairól
erősen megoszlik a kritikusok véleménye.
A Liliom Molnár saját meghatározása
szerint külvárosi legenda egy csirkefogó
életéről és haláláról. A ligetbeli körhintáslegény először a
munkáját veszíti el, majd egy
szerelmi háromszögbe kerül,
miközben a belé szerelmes
cselédlánytól megtudja, hogy
gyermekük lesz. Ilyen kilátástalan helyzetében beszéli rá barátja pénzrablásra, de ő a rá jutó részt már a bűncselekmény
elkövetése előtt elkártyázza.
A ReActor Színházi Műhely 1998-ban, a győri Révai
Miklós Gimnázium színköreként alakult, majd egyetemi
színpadokon lépett fel. A többek között drámatanárokból,
logopédus-, karvezető-, külkereskedő-, építészmérnök-, gépészmérnök-, vegyész és angol
szakos hallgatókból, grafikusból álló együttes gyermekfoglalkozások lebonyolításával is
foglalkozik, fő profiljuk azonban az amatőr színjátszás.
Felelőtlen bűnös vagy kiszolgáltatott ember Liliom? Ezt
a kérdést teszi fel a közönségnek
az előadás. Varjú Nándor rendezőt, a társulat vezetőjét, régóta foglalkoztatta ez a keserédes hangulatú dráma. Elmondása szerint a már-már giccses Amatőr színjátszóktól profi előadás

Ottlik Géza és Kertész Imre hasonlósága

Hat Jovián-mű a Bartók 32 Galériában

A szántóföld egész közelről Könyöktérnyi szabadság
Jovián György Munkácsy-díjas festőművész Szántás című kiállítása
november 8-án nyílt meg a Bartók
32 Galériában nagyszámú érdeklődő
részvételével.

November 10-én, a Nagy könyvek élőben című őszi rendezvénysorozat legújabb állomásán Ottlik Géza Iskola a
határon című regényéből Kulka János
olvasott fel részleteket.
A Nagy könyvek élőbent a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár budai könyvtárai szervezték A Nagy Könyv programhoz kapcsolódóan. November 10-én a Kelenföldi
könyvtárban Kulka János színművész, a
Nemzeti Színház tagja olvasott fel részleteket a műből, melyet egyébként a közelmúltban mondott fel hangoskönyvre. Beszélge-

Jovián György és Sebestyén Márta a megnyitón

tőtársa Kelecsényi László író, filmtörténész
volt, aki több könyvet is írt Ottlikról.
Kelecsényi szerint Ottliknak sokan a
szemére vetették az egykönyvűséget, azt,
hogy az Iskola a határon az egyetlen valamirevaló írása. Elárulta, hogy amikor
először olvasta, nem tetszett neki. Egy személyes találkozás Ottlik Gézával azonban
azt eredményezte, hogy felfedezte a regény
rejtett szépségeit és igazi mondanivalóját.
Megjegyezte, ezt a művet úgy szokták a fiatal fiúk figyelmébe ajánlani, hogy a katonaéletről és a Horthy-korszakról szól, pedig valójában annak a bizonyítéka, hogy

Szamos Márton

bármilyen szélsőséges és kilátástalan is a
helyzet, az embernek mindig marad egy
„könyöktérnyi szabadsága.”
Kulka János bevallotta, először akkor olvasta el a könyvet, amikor felkérték
arra, hogy mondja fel hangoskönyvre. A
színművész hasonlóságot vélt felfedezni
a mű és Kertész Imre Sorstalanság című
regénye között. Mindkét író a legmegrázóbb, a legtöbb tanulságot hordozó fiatalkori élményét vetette papírra. Ottlik
esetében ez a szörnyű iskola, Kertész esetében pedig a koncentrációs tábor. Kulka
mindkét mű olvasása közben azt érezte,
hogy íróiban rettenetesen erős volt a kifejezni akarás. Ebben az értelemben a végső
tanulság mindkét könyvben a törekvés az
életben maradásra.
D. Á.

Supka Magdolna (1913–2005)
Életének 92. évében, november 10-én elhunyt Supka Magdolna Széchenyi-díjas
művészettörténész, aki 1920 óta lakott kerületünkben. A Nemzeti Galéria nemzetközi hírű tudományos főmunkatársának,
a Művészeti Akadémia tagjának munkásságát az idén júniusban Köztársasági
érdeméremmel ismerték el. Halála után
egy nappal, a Kerület Napján posztumusz
megkapta a 75. évfordulós emlékplakettet.

(deák)

Révész Marianna

A festőt E. Csorba Csilla művészettörténész méltatta, a kiállítást Sebestyén Márta
Kossuth-díjas népdalénekes nyitotta meg.
A Szilágysomlyóról elszármazott, most
54 éves Jovián György tárlatára oly sokan
voltak kíváncsiak, hogy Horváth Károly, a
galéria igazgatója köszöntőjében találóan
jegyezte meg, „már tenyérnyi hely sem
maradt” a későn érkezők számára.
Valóban, a felfokozott érdeklődés ez
alkalommal kevés lehetőséget adott az elmélyült szemlélődésre, ráadásul a kiállítási tér adottságai sem teremtettek összhangot a kivételes művész szellemi harmóniájával. Jovián György hatalmas méretű,
szinte egész falat beborító, álló és fekvő
formátumú képeit kicsinyke térbe zsúfolták-szorították. A Fent és lent című, nagy
hatású kép engem például kifejezetten zavarba ejtett. A különben fő helyre kiállított
alkotást nem volt lehetőségem megfelelő
távolságból szemlélni. Miközben nagyon
tetszett, itt-ott disszonanciát véltem felfe-

dezni rajta. Sokáig foglalkoztatott a kép,
próbáltam megfejteni a zavaró tényezőket.
Aztán néhány nap múlva ismét elmentem
megnézni a kiállítást. Amikor már egyedül álltam a teremben, rögtön ráleltem a
titokra: a rosszul megvilágított képen a
szpotlámpák vakító ragyogása, a fények és
árnyékok nem az alkotó szándéka szerinti
játéka okozta a zavart.
Mint ahogy E. Csorba Csilla művészettörténész elmondotta, Jovián hat
hatalmas, feketével, szürkével, barnával,
szürkésfehérrel festett képének elindítója
egy tengerparti tájról, pontosabban a földről készített fotográfia volt. Míg a fotó az
életszerűség látszatát kelti – hangsúlyozta
a művészettörténész –, addig a festményen
mindez már csak díszlet. A festő a valóságot már csak hűvös távolságtartással
kezeli. Ez a távolságtartás ragadott meg a
Fent és lent című képnél. Kompozíciója
Jovián festészetének lényegét sugározza.
A vaskos felületű, sötét tónusú felső képtér
minden átmenet nélkül folytatódik a szabályosan rétegezett szikladarabokban. A
föld – amely Jovián szerint is az élet csírája, s amely majd ápol és betakar – kifejezi a
megkövült múltat és az élő jelent.

szerelmi történet helyett a főszereplőnek
a társadalomban, az egyéni és a közösségi
szerepek konfliktusában elfoglalt helyét
törekedett ábrázolni. És hogy ezt elérje,
szükségesnek érezte megtisztítani a művet
a felszínes érzelgősségtől.
A nyáron betanult darabnak ez volt
az ötödik előadása. A színmű változatos
embertípusait a társulat tagjai élethűen
jelenítették meg, ami a jellemábrázolás
alapos ismeretére utal. Az amatőr minősítéshez gondolatban oly gyakran kapcsolt
– ez esetben nem szakmai hiányosságokat
pótló – fiatalos lelkesedés nagymértékben
járult hozzá az egyéni értelmezést következetesen végigvezető előadás sikeréhez.

Révész Marianna

Zsila Sándor

Molnár Ferenc egyik leghíresebb
és legsikeresebb drámáját állította
színpadra egyéni megközelítésben a
ReActor Színházi Műhely. Az amatőr
társulat november 8-án a műegyetemi
R-klubban tartott előadása gyakorlott
rendező és összeszokott színjátszócsoport munkájáról tanúskodott.

Elment Supka Magdolna, azaz a drága
Manna, mert őt a képzőművészek körében mindenki nagy-nagy szeretettel, régóta csak így szólította – nem is véletlenül.
Már életében legenda volt, de egész lénye
tiltakozott az ellen, hogy őt bárki is piedesztálra állítsa.
Néhány hete többször is beszéltem
vele telefonon, mert az Újbuda számára
készült adni egy hosszabb terjedelmű interjút, de 92 éve ellenére folyton tele volt
feladattal, és sürgetőbb munkái miatt
mindig kért egy kis haladékot. Miközben
a telefonban korát meghazudtoló vitalitással számolt be a legújabb képzőművészeti eseményekről, minden átmenet nélkül képes volt dühbe gurulni – jellegzetes
hangja majd szétrobbantotta a készüléket
–, ahogy elmesélte, hogy a hétköznapokban már megint valami bugyutasággal
találta szembe magát. Gyűlölte a tehetet-

lenséget, a tehetségtelenséget, a dilettáns
művészettörténészek „zseniális” megállapításait. Páratlan érzékkel ismerte fel a
tehetséget, s már az 1930-as évek végétől
– háborút, forradalmat, rendszerváltást
figyelmen kívül hagyva – pörölt, minden
eszközzel harcolt a tehetséges képzőművészek elismertetéséért. Személyes tapasztalatból is jól ismerte, hogy milyen az alkotó
ember természetrajza, hiszen hosszú éveken át társa volt a nemrég elhunyt, kiváló
festőművésznek, Bényi Lászlónak.
Szinte felsorolhatatlanok a több mint
hat évtized során írt művei. Már 1938ban felhívta magára a figyelmet A magyar úrihímzés című munkájával. Ezt követte többek között Zichy Mihályról, Aba-

Novákról, Szabó Vladimírról, Csohány
Kálmánról írt tanulmánya. Ő volt az, aki
elsőként felismerte Tóth Menyhért festészetének lényegét. Elhíresült mondása
Tóth Menyhértről: „Ki látott ilyen csodát,
parasztot gatyában-kalapban, szárnyasan!” Majd róla is írt egy fantasztikusan
szép könyvet. Akkor állt ki a művész mellett, amikor a művészettörténészi manipulációk útvesztőiben vesztegelt életműve,
ez az Európa-szerte magában álló stílustörténeti csoda, amelyet szakmai tilalmak
ellenére egyszemélyes avantgárdnak nevezett, sértve ezzel a csoportos, nyugatias
poszt- és neo-kísérletek honi követőit.
Fáradhatatlanul dolgozott, utazott,
járta az országot. Ha azt hallotta, hogy
valahol az isten háta mögött sínylődik egy
tehetséges, támogatásra szoruló művész,
felkerekedett, s próbált segíteni. Szinte
élete utolsó percéig részt vett a művészeti
közéletben, legutóbb a festészet napjának
szentelt ünnepségeken is láthattuk.
Supka Magdolna művei nemcsak a
szakmabeliek, hanem a képzőművészet
iránt érdeklődő laikusuk számára is élvezetes olvasmányok. Művei a magyar művészettörténet maradandó értékei, az elkövetkező nemzedékek etalonként fogják
forgatni. Bár földi élete véget ért, szellemi
hagyatéka itt maradt velünk.
Drága Manna, nyugodjon békében!

HIRDETÉS
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BEFEKTETŐKNEK! XI., Madárhegyen 668
m2-es telek 15 millióért, 552 m2-es (fél építési)
telek 12,5 millióért, 1370 m2-es telek 32 millióért
eladó. Tel.: 249-3006.

BÉRLEMÉNY

KAMARAERDEI KEREKERDŐ
BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS ISKOLA
Gyönyörű, hathektáros, parkos környezetben
szeretetteljes, biztonságérzetet adó bölcsődei,
óvodai és iskolai nevelés!

Ne csüggedj, ha messze laksz!
Biztonsági övvel és gyermeküléssel
felszerelt, kényelmes autóbuszainkkal
utazhatsz hozzánk!

feszített víztükrű medencék
angol nyelv már az oviban
kis létszámú csoportok,
szótagolva olvasás
tenisz, rsg, labdajátékok,
műfüves focipálya,
logopédus és pszichológus
zongoraiskola,
informatika,
sok-sok játék, síelés,
KRESZ-park (2500 m2)

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró
DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.
Hétköznap: 9–17, szombaton: 9–13.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Telefon: 249-9772, 06/20/585-5289 www.suliovi.hu

KIADÓ lakásokat, ingatlanokat keresünk a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
351-9578, 06/70/383-5004, www. ingatlanabc.net
IRODÁNAK kiadó Ulászló utcai, másfélszoba
hallos lakás. 06/30/261-3519.
XI. KERÜLETI szálloda- és irodaház-komplexumban 31 m2-es, két helyiségből álló üzlethelyiség fodrászat és kozmetika céljára kiadó.
Érdeklődni: 319-7704.
SASAD környékén keresünk kiadó, eladó lakást, házat ügyfeleinknek. Értékbecslést vállalunk.
Megbízható ügyintézés. D.R. Pont Ingatlaniroda.
06/23/500-964, 06/30/944-5207.
LÁGYMÁNYOSI társasház alagsorában kialakított 110 m2-es, közműves helyiség kiadó.
T.: 365-2176.
VI., ÉS XI. KERÜLETI irodák kiadók 800-1200
Ft/m2 + rezsiért. 06/20/230-3016.

GARÁZS
GELLÉRTHEGYEN, Minerva utcában (kisebb)
garázs kiadó. Tel.: 386-2787.
OSZTAPENKO közben teremgarázs eladó
1 900 000 Ft-ért. Érd.: 203-5573, 06/30/283-0079.
SASADI úton kiadó vagy eladó, utcai 30 m2-es
kétállásos garázs.
Tel.: 06/30/330-1613 vagy 319-3289.
7/A AUTÓBUSZ végállomásánál garázs kiadó.
Tel.: 06/20/987-3434.
GARÁZS kiadó raktárhelyiséggel együtt is XI.,
Ratkóc utcában. 246-2034, 06/30/264-7857.

OKTATÁS

Ezt a hirdetést most
több mint százezren láthatják.
Hirdessen Ön is az Újbudában!
Apróhirdetés-felvétel a szerkesztőségben: hétfő–csütörtök: 9–15.30.
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3.
Médiatanácsadás keretes hirdetésekről: 06/30/9925-866

LAKÁS-INGATLAN
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 315-0031. www.amadex.hu
FIATALOK figyelmébe! Szerémi úton 57 m2-es,
parkra néző, III. emeleti, 2 és félszobás, alacsony
rezsiköltségű öröklakás 15 millió Ft-ért eladó.
06/20/932-6428.
SASHEGYEN és a Villányi út mellékutcáiban
keresünk ügyfeleink részére csendes, világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., Csörsz u.
17-21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális
ajánlataink: www.immoteka.hu
SAJÁT részemre keresek legalább 2,5 szobás,
csendes, emeleti, világos lakást parkosított részen.
10 emeletes panel kizárva. Tel.: 06/30/440-1452.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves
szakmai tapasztalat.
361-4287, 385-4887. www.banalp.hu
VILLA-LUX Ingatlaniroda 15 éve a budai ingatlanpiacon. Lakások, házak adásvétele, bérlete!
Hegyvidék Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér,
I. lépcsőház I. emelet. 466-2482, 06/30/940-8093.
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
XI., BEREGSZÁSZ úton 2 szobás lakás eladó.
06/20/445-2455.
KISKÖRE utcai 52 m2-es, felújítandó, kétszobás, erkélyes lakás eladó. 06/20/351-3141.

ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket,
ipari ingatlanokat keresünk. Ingatlanirodánk 8
éve teljes körű, korrekt ingatlan-ügyintézéssel
áll az ügyfelek rendelkezésére. Tel.: 204-1028,
06/30/934-8120, www.ingatlan.com/erasz
XI., KELENFÖLD városközpont kertvárosi
részén, a Puskás Tivadar utcában, új építésű
társasházban földszinti, kertkapcsolatos, 2 szobás lakás terasszal, 2006 tavaszi költözéssel,
19330000 forintosároneladó.Tel.:06/30/491-1525,
06/30/251-8326. www.puskasingatlan.hu
IX., BOKRÉTA és Sobieski utcában új építésű
lakások eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI., KERÜLET belterületén 119, 90, 36 m2-es
irodák eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI., VILLÁNYI úton mellékutcára néző, csendes, napos, 30, 60 és 77 m2-es lakások eladók.
06/30/932-4741, www.sasadconsult.hu
XI., SZÜRET utcánál 2,5 szobás, felújított, I.
emeleti öröklakás eladó 22 500 000 irányáron.
06/20/971-8696.
XI. KERÜLET kiemelt részén új építésű lakások leköthetők 78 + 14 m2, 33 000 000, 130
m2 52 000 000 + garázsok. 06/20/994-3788,
www.sasadconsult.hu
CSAK 3% a közvetítési díj. Keres, kínál lakásokat, házakat, telkeket a Városház Kft.
381-0542, 06/30/957-8794.
GAZDAGRÉTEN 2 szobás, 54 m2-es, V. emeleti, panorámás lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 12 M Ft. Tel.: 06/70/615-1449.

XI., BEL-BUDÁN, Kende utcában, 60 m2-es,
2 + félszobás, földszinti, kertkapcsolatos, felújítandó lakás eladó. Irányár: 15,7 M Ft.
Tel.: 06/70/533-3359.
BÜKFÜRDŐI Apartman Hotelben garzon eladó. Érdeklődés telefonon: 204-6555.
FEJÉR LIPÓT utcában szép, panorámás, 46
m2-es lakás eladó vagy kiadó.
Tel.: 203-1818, 06/30/294-2806.
ALLENDÉBEN kétszobás, panorámás, felújított panel 12 000 000-ért eladó. www.fw.hu/
panelkucko, 06/20/520-5254, 06/70/310-3209.
BUDAÖRSÖN, Csíki-hegyen 317 m2-es, panorámás telek, 100 m2-es ház építési engedéllyel
eladó 12,5 M Ft. 06/20/393-9689.
BUDAÖRSÖN 66 m2-es, 2 szobás, igényesen
felújított ház kis kerttel, gépkocsibeállóval eladó.
22,5 M Ft. 06/20/393-9689.
XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
RÓZSAVÖLGYBEN, Honfoglalás úton 280
m2-es, kétszintes, kétgarázsos, panorámás ház 70
m2-es terasszal, nagy parkosított telken eladó. 75
M Ft. 06/20/393-9689.
XI., CSORBAI úton 130 m2-es lakóterületű, jó
állapotú, szélső sorházi lakás nagy telken eladó,
42,5 M Ft. 06/20/393-9689.
I. KERÜLET, Hegyalja úton, kertes társasházban 118 m2-es lakás eladó.
T.: 385-1212, 06/30/525-8988.

ELADÓ LAKÁSOK!


Budapest XI. kerület, Ibrahim
utcában háromszintes, 3 lakásos,
szabadon álló lakóépületben
egy tetőtéri lakás eladó.

Budapest XI. kerület, Bornemissza
utcai kertes házban emelet + tetőtér beépítésével kialakítandó 7 db
38-70 m2 alapterületű lakás
2006. III. negyedévi átadással
megvásárolható.



Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai aszszisztens és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.
MATEMATIKA-, fizikatanítás kétszintű érettségi felkészítés kedvező feltételekkel.
250-2003, 06/20/934-4456.
MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat tanít egyénileg!
Tel.: 365-2969.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
ANGOL nyelvoktatást vállalok diákoknak minden szinten. Házhoz megyek. T.: 205-7037.
NÉMET korrepetálást, nyelvtanítást, új érettségire/nyelvvizsgára felkészítést vállal fiatal tanárnő! 06/30/484-6380.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.
KUNG-FU magánoktatás: hatékony önvédelem, harcművészet, közelharcoktatás minden
korosztálynak. 06/20/920-3624.
ANGOL, anyanyelvű diplomás tanártól felnőtteknek és diákoknak. XI., Bartók Béla út.
T.: 466-4670, illetve 06/70/240-5206.
JOGOSÍTVÁNY 6 hét, 55 500-ért, Astoriánál,
részletre, naponta. 06/20/330-9119.
GAZDAGRÉTI nyelviskolában angol-, német-,
francia-, olasz-, spanyol-, portugál-, magyartanítás, anyanyelvi tanárokkal is. Gyerekcsoportok!
06/20/354-4879.
FRANCIATANÍTÁST vállal diplomás tanárnő
nagy gyakorlattal. 06/20/529-1804.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít eredményesen mérnöktanár. 246-2122.
ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől nyelvvizsgákig, korrepetálás nyelvtanárnál.
246-8246, 06/20/585-4515.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiakorrepetálás a
Budai Skálánál. 06/70/218-9000.
JOGOSÍTVÁNY jelentős kedvezményekkel. 7.
sz. Autósiskola, XI., Villányi út 60.
T.: 361-1856, 06/30/996-2290, 06/30/996-2299.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása,
villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítása azonnal, garanciával.
359-5033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cseréje, építése. Vízvezeték-szerelés.
228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások
megszüntetése. Villanybojler-szerelés és vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-csere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés.
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László vízvezeték-szerelő mester.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírtalanítás, gyökértelenítés falbontás nélkül. Korszerű
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával.
207-2850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.

VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgálat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is.
06/30/200-9905, 06/70/501-7457.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőrepedések
javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés-keresés, vezetékcsere ásással, hétvégén is.
Garanciával. 06/30/914-3588.
GÁZ-, víz-, fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülékek, csőtörések javítása.
276-9408, 06/20/955-4768.
BUDAI FÉG gázkészülék gyorsszerviz.
Gázkonvektor csereakció régi beszámítással.
Vízvezeték-szerelés, csőtörések, duguláselhárítás.
Díjtalan kiszállás. 420-4484, 06/20/321-8707.
LAKOSSÁGI gyorsszerviz: Teljes körű gázkészülék-javítás, karbantartás, tisztítás, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás. 0-24-ig, hétvégén
ügyelettel. 291-2800, 06/20/334-3437.
GÁZKÉSZÜLÉKEK téli, 25%-os, kedvezményes
cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 466-6113,
06/30/212-4693.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat vállalok. Tel.: 246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/926-1533.
KONVEKTOR és FÉG cirkószerviz.
Tel.: 06/20/823-1440, 248-0417.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
BOJLEREK vízkőtelenítése, cseréje, javítása,
vízvezetékek, tartályok, csapok cseréje, fürdőszobák és konyhák felújítása burkolással, referenciákkal, rövid határidővel.
06/30/223-4729, 285-8079.

LAKÁSSZERVIZ
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/327-0992.
CSEMPE padlólap, mozaik, parketta! Az olcsótól az exkluzívig. Ingyenes házhozszállítás.
Piastrella Kft. XI., Villányi út 46.
Tel.: 385-4349, www.piastrella.hu
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciával, bútormozgatással. 06/70/312-7991, 260-7534.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.

FÜGGÖNY

2005. december 2-4-ig 10.00–18.00

AKCIÓ: NOVEMBER 30-IG
DÍJTALAN FÜGGÖNYVARRÁS
MENNYEZETI SÍNEK
MÁR 1990,-/FM-TŐL
2030 Érd, Alsóerdősor u. 26.
H–P.: 10–18, Szo.: 10–13
Telefon: 30-9428-684







Helyszíni felmérés
Komplett kivitelezés
Íves és tetőtéri megoldások
Több mint 1500-féle függöny
Professzionális karnisrendszer

és KARNIS

MODELLVASÚT- KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR

Terepasztalok (N-es, TT-s, H0-s)
modellvasutak (Z-s is)
40 m-es modulterepasztal (N-es)
Időutazás a Märklinnel H0-s modulterepasztal
kerti vasutak (Black Canyon, LGB)
látványos bemutatója!
A vásáron vasútmodellek és kiegészítők kaphatók. Felnőttjegy: 600 Ft, nyugdíjas-, ifjúsági
és gyermekjegy: 400 Ft, családi jegy: 1500 Ft.
Budapesti Művelődési Központ
(XI., Etele út 55., tel.: 371-2760)

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, fóliatakarás. Hívjon most! T.: 06/30/243-2908.
KŐMŰVES, tetőfedő és bádogos tetőszigetelési
munkát vállalunk, felújítást is.
T.: 06/30/319-1124.
CSEMPÉZÉST, szobafestést, kőművesmunkát,
vízvezeték-szerelést, lakástakarítást azonnalra is
vállalok. 06/30/975-0053, 226-2527.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
WC-TARTÁLYOK, csapok, szifonok javítása,
cseréje, fürdőszobák felújítása, mosógépek bekötése, villanybojlerek javítása, tisztítása. Teljes körű
villanyszerelés. 280-2685, 06/30/934-6473.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
HELYSZÍNI kő-, műkő-, burkolási-, valamint
kisebb kőművesmunkát vállalok. 208-1632.
REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalagfüggöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel.
246-8946, 06/30/984-6090.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigetelése szilikongumival, garanciával, referenciákkal.
06/20/494-3657.
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mestervizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
KERÜLETI szolgáltató. Alu-, fa-, műanyagredőnyök, roletta, reluxa, szalagfüggöny, elektromos,
hagyományos cseréje, javítása, ablakok szigetelése. Ezermestermunkák. 06/30/308-0609, 7-20-ig.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigetelése hő, por és zaj ellen garanciával. Szenczi Attila,
06/30/986-5888.
VILLANYSZERELÉS! Épületek teljes körű
elektromos kivitelezése, videó kaputelefonok telepítése. 06/30/986-5888.
BÚTORÖSSZEÁLLÍTÁST, -felszerelést, -készítést, -javítást vállalunk.
T.: 06/30/625-5572, 06/20/951-1117.
FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajavítás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta,
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás.
322-4590, 06/30/232-8732.
REDŐNYÖSMŰHELY vállalja mindenfajta
redőny, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó
gyártását. Szervizelés, javítás két munkanapon
belül. 370-4932.
RELUXÁK, redőnyök, napellenzők, szalagfüggönyök, amerikai rendszerű szúnyoghálók gyártása műhelyáron. Javítást is vállalunk. 342-2008.
PARKETTÁZÁST, csiszolást, lakkozást, javítást,
PVC-szőnyegfektetést vállalok. 06/30/231-3807.
NYÍLÁSZÁRÓK passzítása-légszigetelése,
festés, mázolás, tapétázás, parketta-, szőnyegpadlófektetés stb. garanciával. Riener és társa 276-1805.
FESTÉS, tapétázás…, gipszkartonozás, lakásfelújítás garanciával, referenciával, speciális igények megvalósításával! Tel.: 06/70/235-1608.
LAKÁSFELÚJÍTÁS, házépítés A-Z-ig.
Nyílászárók beépítése. Festést, burkolást, lakatosmunkát, ácsmunkát vállalunk referenciákkal.
06/30/223-4729, este 285-8079.

Zöld
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA
Cím: 1119 Budapest
XI., Borszéki u. 2.
205-5949
06/30/2946-511
8.00–16.00-ig
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AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak
cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karbantartása, villanytűzhelyek.
06/30/9606-590, 06/20/583-3307. Gelka-Sztár.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.
HAZAI és nyugati automata mosógépek, villanybojlerek, hőtárolós kályhák szakszervize.
A kerületben javítás esetén ingyenes kiszállás.
280-2685, 06/30/934-6473.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával. Tel.:
216-2603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton,
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel,
garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problémák megoldása. Szerviz kiszállással.
T.: 395-3579.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS lakáson, software,
hardware, nonstop. 06/20/328-0952, 215-7476.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/537-6281.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás.
Tel.: 309-0418, 06/20/414-6003.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű
kft. jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet,
könyvelést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.
SZÁLLÍTÁS–költöztetés 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Tel.: 06/20/923-9188, 385-4349.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás. 403-9357, 06/20/972-0347.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. 06/20/944-4759.
MŰBÚTORASZTALOS vállalja antik-, stílbútorok restaurálását, készítését. 06/30/944-2206.
TÁRSASHÁZI közös képviselet.
Bővebben: http://benke.cedasy.com
Benke Tamás 202-0513.
SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS
házhozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás
azonnalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás
helyszínen.
06/20/981-5412, 420-5830, 06/30/417-9525.

HIRDETÉS
VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkatrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás.
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos, 3,5x2x2 mes rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat, bérszámfejtés, adóbevallás kedvező áron,
társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak,
magánszemélyek részére adótanácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált, mérlegképes könyvelők
több éves tapasztalatával, felelősségvállalással.
2006-ban 2 hónap kedvezmény! XI., Karinthy/
Egry J. u. sarok. kreativklub@chello.hu,
788-8244, 06/30/951-2977.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás ingyen dobozokkal! Bútorszerelés, zongoraszállítás!
Budapesti Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja a
M.É.I. Kft. nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel.
Pályázatok, alapító okirat, SZMSZ készítése.
Tel.: 06/30/670-3526.
E-mail: oroszlan.miklos@chello.hu
TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával,
jogi és műszaki háttérrel.
06/20/944-0094, 306-3382.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. T.: 06/30/948-2206.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák
igény szerint is. T.: 06/70/530-6567.
LAKÁSOK, irodák, lépcsőházak takarítását,
nagytakarítását vállalom.
229-2241, 06/30/393-4787.
KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás,
sövényvágás, kerítésfestés szakértelemmel, lélekkel. 06/30/418-6663.
KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favágás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-,
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel,
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/947-5830.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok,
murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.
SZAKKÉPESÍTETT társasházkezelő társasházak, lakásszövetkezetek ingatlankezelését vállalja
megbízható műszaki, jogi, könyvelői háttérrel.
Tel.: 06/20/331-3929.
KÖNYVELÉS? Adótanácsadás, bérszámfejtés
társaságoknak, vállalkozóknak teljes körűen,
visszamenőleg is. Bevallását adótanácsadónk
ellenjegyzi. Summa Konzultáns Kft. 1119 Andor
u. 1/VII/30. Tel./fax: 204-6549, 06/70/210-8062.
E-mail: bai_anna@hotmail.com

RÉGISÉG
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénzfizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat,
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, kerámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket,
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással.
Hívjon bizalommal: 06/20/452-5847.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű és kisebb festményeket,
bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.)
Antik órákat, ezüstöket, porcelánokat, márványt,
bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként,
legmagasabb árat fizetem. (Vidékre is.)
II., Szilágyi Erzsébet fasor 16.
214-4850, 06/20/323-4104.

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi pénzeket,
régi képeslapokat és levélborítékot vásárolunk. V.,
Bécsi u. 5. 317-4757.
GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásárolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu

GYÓGYÁSZAT
DR. BÁNFALVI Teodóra bőrgyógyász-onkológus-kozmetológus rendelőjének új címe: XI.,
Bartók Béla út 57. Bejelentkezés: 466-8328.
ORTOPÉDIAI-gyermekortopédiai magánrendelés: dr. Kiss Sándor, XI., Bartók Béla út 57.
Bejelentkezés: 466-8328.
DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és fizikoterápiai rendelője. Bp. XI., Karinthy F. út. 16.
Bejelentkezés: 209-2470, 06/30/231-8306,
www.fedezetkft.hu/drnagy
ALLERGOLÓGIAI szakrendelés, teljes körű kivizsgálás (étel, ételadalékok, fémek, vegyi anyagok,
inhalatív allergének…) Tüdőgyógyászat, homeopátia. Szent Teréz Rendelő, Fegyvernek u. 52. 203-6797.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással. 3540978, 06/30/922-0436, 340-3760.
NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM 1945 előtti könyveket vásárol. T.: 340-8016.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ közvetítünk megbízható,
lelkiismeretes idősgondozókat, bébiszittereket,
bejárónőket. 06/20/465-8458, 336-1094, 06/70/
380-5620.
LAKATOS munkatársat keresünk műhely- és
külső helyszíni munkára. Elvárások: hegesztői vizsga vagy hegesztői tudás, jogosítvány. Villanyszerelői
képesítés előny. Fényképes önéletrajzokat a 2277689-es faxszámra, illetve termofuggony@mail.
datanet.hu e-mail címre várjuk.
600–1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk
bébiszitternek, pótmamának.
Tel.: 205-8700, 243-8280.
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy, illetve lánya takarítást vállal heti egy alkalommal. 276-1805.

VEGYES
ÖTVEN feletti értelmiségi, sportos, farkasréti
társaságunkat bővítenénk. Egyedülálló férfiak
jelentkezését várjuk! 06/30/747-6920.
KUTYUSOK gondozását, fegyelmezését,
sétáltatását vállalom. Tapasztalattal rendelkező (Agility), 21 éves főiskolai hallgató.
Leinformálható. 06/30/611-1626.

KÖZLEMÉNY
A TELEKI BLANKA Német Tagozatos
Általános Iskoláért Alapítvány (1119 Bp., Bikszádi
út 61-63.) köszönetet mond mindazoknak, akik
2004-ben az szja 1%-ával támogattak bennünket.
A befolyt 2 021 244 Ft-ot táborozásra, jutalmazásra, szabadidős tevékenységek szervezésére és
tartós taneszközök vásárlására fordítottuk.
A KEVEHÁZA Alapítvány kuratóriuma megköszöni az adó 1%-ából felajánlott 92 156 Ft-ot,
melyet hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására, kiemelkedő képességű tanulók jutalmazására fordítottunk. Adószám: 18045068-1-43.
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Révész Marianna

Városrészek közötti futás

A kerület napjához kapcsolódóan idén is
megrendezték a városrészek közötti futást.
A versenyre november 12-én került sor az
önkormányzat szabadidő és sport osztályának szervezésében, az Őrmezei Közösségi Ház, az Albertfalvi Közösségi Ház, s
Kelen SC és a Budai XI. SE segítségével. A
470 fős mezőny két helyről rajtolt. A futók
egy része az Őrmezei Közösségi Ház elől
indult, dr. Józsa István országgyűlési képviselő rajtjelére. A többiek az Albertfalvi

Közösségi Ház elől, Balázs Gyula alpolgármester csatakiáltására. A versenyzők
között ott volt Simon Károly, Kelenvölgy
önkormányzati képviselője is. Az indulókat hat korcsoportba osztották. Minden
korcsoport első három helyezettje kapott
díjat, de a célba érkezők között kisorsoltak
két kerékpárt és húsz labdát is. A gyerekeket forró teával és csokoládéval várták a
célban, a Kelen SC futballpályáján.
D. Á.

Révész Marianna

Újbudai diákolimpikonok

A Kerület Napja rendezvényeihez kapcsolódóan
november 10-én a Szent
Margit Gimnázium dísztermében ünnepélyes keretek
között vehették át a kerületi
diákolimpia egyéni és csapat győztesei és helyezettjei oklevelüket Balázs Gyula
alpolgármestertől és Balázs
György sporttanácsnoktól.
Atlétika, labdarúgás, asztalitenisz, ritmikus gimnasztika
és sakk is szerepelt a meghirdetett sportágak között.
A diákolimpiára benevezett iskolák különböző
sporteszközöket kaptak az
önkormányzat vezetésétől,
amelyeket szintén ezen az
eseményen adtak át.
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A fiúk még nyeretlenek

Negyven éve lettek világbajnokok

BEAC győzelem

Élő példaképek
a dortmundi hős lányok

Megszerezte idei első győzelmét a BEACÚjbuda kosárlabdacsapata a női élvonalbeli bajnokságban. Balogh Judit együttese
a 8. fordulóban a nagykanizsai csapatot
látta vendégül. Igazi ki-ki meccs volt ez,
hiszen két nyeretlen gárda csapott össze
a Bogdánfy úti csarnokban. Az egyetemisták a mérkőzés elején szinte állva
hagyták az ellenfelet, és közel húszpontos
előnyre tettek szert. Különösen a „három
K” volt elemében: Kiss Gabriella, Kovács
Krisztina és Kárász Linda egyaránt sok
pontot és lepattanót szerzett, és hasznosan játszott. Csapatunk végül 32 pontos
különbséggel nyerte meg a mérkőzést. Az
első győzelmet majdnem követte a második: Zalaegerszegen az utolsó pillanatig
nyílt volt a meccs, végül azonban a hazaiak diadalmaskodtak.
Ami a fiúkat illeti: a MAFC-Újbuda
együttese sajnos négy forduló után is
nyeretlen a bajnokságban. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Dinnyés
Attila tanítványait – a Nyíregyháza
kivételével – eddig csupa bajnokesélyes
gárdával hozta össze a sorsolás szeszélye. Végül egy örömteli hír: a BEAC
ifjú titánjai továbbra is százszázalékos
teljesítménnyel vezetik a női U22-es
bajnokságot.

Kerek évfordulós jubileumhoz érkezett
a világbajnok magyar női kézilabda-válogatott, amelynek tagjai – Török Bódog
irányításával – 1965. november 13-án,
Dortmundban a jugoszlávok elleni győzelmükkel megnyerték a vb-t. A magyar ké-

KÉZILABDA

A találkozón készült fotón balról jobbra látható: Ignácz Ilona, Csenkiné Varga
Zsuzsa, Ritterné Lengyel Erzsébet, Török
Bódog kapitány, Hajekné Végh Ágnes,
Szőkéné Bognár Erzsébet, Guricsné Pásztor Erzsébet, Fleckné Babos Ágnes, dr. Kiss

Kerületünket a bajnok csapatban Fleck Ottóné Babos Ágnes képviseli

Eredmények:
FÉRFI NB I. A CSOPORT

3. forduló, november 5.
Nyíregyházi KK – MAFC-Újbuda 86-71
4. forduló, november 15.
MAFC-Újbuda – Atomerőmű SE 63–84

István a szövetség elnöke, Takácsné Giba
Márta, Sinka László főtitkár, Markovitsné
Balogh Márta, Szemes László 1965-ben
volt főtitkár és Hanus Ágnes. A világbajnokok közül Fleck Ottóné Babos Ágnes
kerületünk lakója. Neki, további jó egészséget kívánva, külön is gratulálunk!

zilabdázás mindmáig egyetlen, felnőtt világbajnoki címét kiharcolt játékosai közül
ketten – Jóna Magda és Schmidtné Holob
Mária – már nem élnek, Elekné Rothermel
Anna és Romhányiné Tóth Mária pedig
betegségük miatt nem tudtak ott lenni a
szövetség ünnepi összejövetelén.

NŐI NB I. A CSOPORT

8. forduló, november 5.
BEAC-Újbuda – Kanizsa DKK 73–41
9. forduló, november 13.
Zala Volán-ZTE – BEAC-Újbuda 82-77
NŐI U22-ES BAJNOKSÁG

8. forduló, október 15.
BEAC – Kanizsa 88-57
9. forduló, november 13.
ZTE – BEAC 48-101
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BUDAPESTI MAJORETTE VERSENY

A Budapesti Sporttwirling és Majorette
Szövetség hagyományos őszi versenyét
idén a Teleki Blanka Általános Iskolában
(XI., Bikszádi út 61-63.) rendezi meg november 26-án, szombaton 10 órától. A
szervező az iskola Blanka Majorette Csoportja, melynek eddigi sikereiről az Újbuda
ez évi 13. számában számoltunk be.
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AZ AUTOMOBILIZMUSRÓL

A Magyar Tudomány Ünnepe a Műegyetemen sorozat keretében november 28-án,
hétfőn Automobilizmus a XXI. században
címmel konferenciát rendeznek a Központi épület Dísztermében. A konferenciához
kapcsolódóan a Haris-Autómúzeum és a
Közlekedési Múzeum közös autókiállítása
lesz látható az Aulában.

