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A Napsugár fiúk

Gomba

Az ENSZ határozata alapján először 1991-ben rendezték meg
az Idősek Világnapját. Körképünk a kerületi eseményekről.

A filmet egykor Woody Allen és
Peter Falk tette híressé. A Karinthy
Színházban Galla Miklós és Koltai
Róbert játssza a szerepeket.

Már papíron is a kerületé a körtéri Gomba. Összeállításunkban a kedvelt találkozási pont
történetéről is olvashatnak.

tudósításunk a 6. oldalon

írásunk a 13. oldalon

cikkeink a 4. oldalon

60+

Egy nép kiáltott.
Aztán csend lett.

Újbudán megéri
idősnek lenni
Az idősödés nem egyenlő a betegségekkel és nem szociális kérdés csupán. Ez az
Újbuda 60+ program alapgondolata. Célja
pedig, hogy az idősek életminőségét javító, közéleti szerepét és érdekeinek érvényesítését támogassa. Mintegy negyvenezer embert érinthet ez, hiszen nagyjából
ennyien vannak Újbudán a 60 év felettiek.
Az Újbuda 60+ program a szervezeti keretek biztosításával, szervezési, koordinációs
feladatok ellátásával, a program finanszírozásával és különböző akciók indításával járul majd hozzá a kerületben élő

százalék kedvezményt kell nyújtaniuk a
60+ kedvezménykártyával rendelkezőknek. Ilyen kártyát mindenki kaphat, aki
Újbudán él és betöltötte a hatvanadik életévét. Negyvenezren vannak ilyenek. Bár a
gyakorlatban november közepén indul a
program, már most számos kerületi vállalkozás jelentkezett az önkormányzat felhívására. A kedvezményes szolgáltatások
köre rendkívül széles, szinte nincs is olyan
terület, amely ne képviseltetné magát.
Az egyik csatlakozó pénzintézet a Budapest Bank, amelynek három fiókja működik a kerületben. Rozmaringné Mikó
Ildikó fiókvezető elmondta, hogy húszéves
kerületi tapasztalataik a legmesszebbmenőkig alátámasztják ezt a programot a
szolgáltatók szempontjából. Sok az aktív
idős ember, aki tud és akar is gondoskodni
önmagáról. Ráadásul ők, a fiatalabbaknál
sokkal jobban ragaszkodnak a megszokott
arcokhoz, kedves ügyintézőkhöz. Ez a program nemcsak a
pénztárcájukra, hanem a közérzetükre is jó hatással lehet.
Ja k ab Ár pá d , a
Kelenvölgyi Polgárok Körének elnöke szintén úgy érzi,
hogy az akció telitalálat a
nyugdíjasok támogatására.
Szükséges, mivel a szociális előnyök mellett erősíti
a helyi közösségeket és a
lakóhelyhez tartozás élményét.
A kedvezmények lehetőségéről az önkormányzat
minden érintettet értesít, és az ügyfélszolgálaton lehet majd hozzájutni a kártyákhoz. A megkeresettek adatait természetesen az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik, mint azt Veresné Krajcár
Izabella, a programért felelős alpolgármester elmondta. A program szakmai ars
poeticájáról szólva úgy fogalmazott, hogy
az idős emberek tapasztalatukkal, tudásukkal, – a kerület múltjának tanúiként–,
olyan értéket képviselnek, amelyek méltán
teszik őket minden közösség megbecsült
tagjaivá. Aktivitásuk és segítségük pedig
olyan erőforrás, amelyre minden generáció építhet és számíthat.
A 60+ programhoz csatlakozó szolgáltatókat és kereskedőket az „Idősbarát vállalkozás” feliratú matrica alapján lehet azonosítani. Várhatóan sokan a minimumként
megszabott öt százaléknál is több kedvezményt adnak az időseknek, hiszen például
a Fonó Budai Zeneház programjaira és tanfolyamaira húsz százalék a kedvezmény.

ötvenhat
A kerületi költségvetés minden 100 forintjából 42 forint az oktatásé

Milyen lesz a holnap iskolája?
Hagyományteremtő szándékkal
idén első ízben rendezték meg azt a
konferenciát, melyen több mint 400
pedagógus vett részt, akik a közoktatás aktuális kérdéseiről nemzetközi
és országos kitekintésben, valamint
Újbuda Önkormányzatának közoktatás-fejlesztési stratégiájáról, céljairól és
feladatairól tájékozódhattak.

Bárczy Andrea
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hat v a nad i k
évüket betöltött polgárok
életminőségének javulásához. Egyrészről összefogja a már megvalósult és jól
működő kulturális, sport, vagy egészségügyi kezdeményezéseket és programokat,
másrészt továbbiakat indít. Támogatja a
szabadidős programokat, a szórakozást és
művelődést, a közéleti részvételt, az idősek
érdekeinek érvényesítését, a helytörténeti
kezdeményezéseket.
Első lépésként az önkormányzat egy
olyan kedvezményrendszerbe invitálja
a kerület vállalkozóit, amely számukra
reklámot, a nyugdíjasok számára pedig
megtakarítást eredményez. A 60+ programhoz már száznál is több kereskedő és
szolgáltató csatlakozott. Kultúra, sport,
ruházkodás, étkezés, tanfolyamok, egészségügyi szolgáltatások és sok minden más
is olcsóbb lesz a hatvanévesnél idősebb
korosztály számára. A programhoz csatlakozó vállalkozásoknak minimum öt

WWW.UJBUDA.HU

Idősek napja

Aktív élet hatvanon túl

Életmódprogramot indított el Újbuda
Önkormányzata a 60 évesnél idősebbek számára. Az Újbuda 60+ program
olyan aktív és tartalmas életmódra
ösztönzi az időseket, amelyre egyébként nem, vagy csak kevésbé lenne
lehetőségük. Az első akció egy kedvezményrendszer, amelyhez eddig 120
kereskedő és szolgáltató csatlakozott.
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Veresné Krajcár Izabella bemutatja a 60+ kártyát a sajtónak

– Olvastam valahol, hogy egy gyerek
négyéves koráig 45 millió szót hall, ha
szülei iskolázott emberek, a munkás családokban ez a szám 25 millió, a különösen
hátrányos helyzetűeknél pedig 10–12 millió. Fontos tehát a családi háttér, de fontos
az is, ahogyan pedagógusaink nevelik
gyermekeinket – mondta Molnár Gyula
polgármester megnyitójában.
A gazdasági versenyképességet hoszszú távon leginkább az oktatás minősége
határozza meg. Azok az országok, amelyek ezt felismerték, igen nagy figyelmet
fordítanak az oktatás fejlesztésére, ilyen
például Finnország vagy Írország. A „finn
csoda” magyarázata nem egyszerűen a
magas követelményekben, a jó minőségű
tankönyvekben, illetve a pedagógusképzésben vagy az iskolák jó felszereltségében
keresendő. Finnországban az oktatás nagy
presztízsű nemzeti ügy, ahol az iskolák és
a pedagógusok élvezik a társadalom bizalmát, anyagi és erkölcsi megbecsülését.
A PISA-vizsgálatok (Programme
for International Student Assessment
– nemzetközi tanulói tudásszintmérő
program) szerint évek óta stagnál a magyar közoktatás, nincs változás a nem
túl biztató eredményekben. – A tizenöt
évesek több mint a húsz százaléka egyes

vagy annál rosszabb teljesítményt ért el
olvasás-szövegértésben a vizsgálaton.
Ez azt jelenti, hogy minden negyedikötödik fiatal nem érti, amit olvas – tette
hozzá a polgármester.
Nem véletlen, hogy a PISA-felmérés
gyorsan viszonyítási ponttá vált a fejlett

hatása a gazdasági növekedésre hatszor
akkora, mint azoké, akiknek a képzettsége
egy szinttel az átlag alatt van.
A polgármester szerint nem a felméréseknek való megfelelés a cél, hanem hogy a
gyermekeinket az iskola felkészítse a sikeres életre, ellássa őket azzal a műveltséggel,
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Következő számunkban

Több száz pedagógus hallgatta az előadásokat

ipari országok számára. Az OECD arra kíváncsi, a különféle államok oktatási
rendszerei által képzett tanulók menynyire felelnek meg a mindennapi élet és a
modern munkaerőpiac kihívásainak. A
magasan képzett egyén a legkülönbözőbb
területeken képes mindenki számára
hasznos újításokat létrehozni. A kutatások
azt is bizonyították, hogy az átlagosnál egy
szinttel magasabb képzettségű emberek

tudással, amelyre a későbbi tanuláshoz,
munkavállaláshoz szükségük lesz.
A PISA jelzi egyrészt azt, hogy a mi
oktatási rendszerünk nem tesz eleget a
feladatának, másrészt a sikeresebb országok példáján keresztül megmutatja azt is,
mit lehetne sokkal jobban is tenni. Más
vizsgálatokból tudjuk, minden változtatás
kulcsszereplői a tanárok.
folytatás a 4. oldalon
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HAJDU LÁSZLÓ: A zárszámadás ebben is újat hozott

Európai környezetvédelem, európai politizálás
Hajdu László, a 18. választókerület,
Gazdagrét független önkormányzati
képviselője szerint a képviselő-testületben kialakult 19-19-es arány
nem patthelyzetet jelent, hanem a
konszenzusra törekvés garanciáját.
A költségvetés tervezésénél kiderül,
mennyire kompromisszumképesek
politikusaink.
– A nyári zárszámadással egy régi mechanizmussal szakított a testület. Korábban
több olyan körzet is volt, ahova nem, vagy
csak ritkán jutottak fejlesztési pénzek. Ez
a tendencia most megfordult, ami a konszenzusos, európai politizálás eredménye
– mondja Hajdu László. – A legfontosabb
most a jövő évi költségvetési koncepció,
majd az év elején a 2009-es költségvetés
elfogadása. Ez lényeges állomás lesz, hiszen kiderül, a 38 képviselő hogyan tud
együtt dolgozni. Bízom benne, hogy a
józan ész mentén, a realitások talaján maradva. A 27 milliárdos költségvetésből az
egyes körzetek igénye általában a duplája

a lehetségesnek, így a nehézséget az jelenti,
hogy eldöntsük, mi maradjon ki. Minden
képviselőnek engednie kell valamiben.

zettünk be. Gazdagréten indul a faültetési
program. Lecseréljük az összes szemetest,
és tavasszal a padokat is. Megkezdődött
a Nagyszeben téri Plus üzlet előtti rész
áttervezése is, ahol jelenleg a füvön kénytelenek közlekedni nagyobb járművek.
Jövőre tervezzük ennek a területnek a parkosítását, és remélem, hogy ebben az üzlet
tulajdonosai is partnerek lesznek, hiszen
nekik szintén érdekük a megszépült, vevőcsalogató környezet.

Mi a helyzet az ön szakterületén, a környezetvédelemben?
A zárszámadás ebben is újat hozott, a testület és a polgármester is belátta, hogy ez
a 21. század fontos feladata. Jelentős eredményekkel büszkélkedhetünk a lakossági
kommunális hulladék szelektálásában és
a hatékony környezettudatos gondolkodás
alakításában. Harmincmilliót különítettünk el társasházi pályázatokra, a megújuló energiák hasznosítására, és Gazdagréten elsőként indítottuk el a szintenkénti
szelektív gyűjtést.

Az SZDSZ-ből való kilépése miatt rengeteg támadás érte. Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Úgy gondolom, az idő engem igazolt, és
a sajtóban megjelent hírek szerint is több
SZDSZ-es politikus távozott a párt vállalhatatlan politikája miatt. Hogy milyen
terveim vannak? Erről most nem szívesen
beszélnék, de ígérem, függetlenként pártpolitikától mentesen fogom képviselni a
kerület, a választóim és a környezetvédelem érdekeit, és eltökélten fogok dolgozni
Újbudáért.

Milyen további fejlesztéseket terveznek
Gazdagréten?
Úttörő lépés lesz, hogy a közösségi házat
öko- és civil házzá alakítjuk. A kiviteli tervek még idén elkészülnek, minderről civil
szervezetekkel is egyeztetünk. Folytatjuk
a tavaly elkezdett, nagy sikerű környe-

zetbarát jégmentesítést is, erre ez évben
tízmillió forintot szánunk. Ez is olyan intézkedés, amit az országban elsőként ve-

Rózsa Melinda

FODOR VINCE: a hajléktalankérdést mielőbb meg kell oldani

Kerületőrök és kamerák a biztonságért

Elégedett az eredménnyel?
A Csendes Éj akciót minden tekintetben
jónak értékelem, hiszen valóban olyan
problémát sikerült a helyes mederbe terelni, amely megkeserítette az itt élők mindennapjait.

Mi lesz a következő hasonló megmozdulás?
A hajléktalanok kérdésére is szeretnénk
mielőbb megtalálni a megfelelő választ. Ez
egyre nagyobb gond Újbudának. Más kerületek drasztikusan léptek fel a hajléktalanok
ellen, akik ezt követően ide húzódtak át.

Milyen lépéseket tervez?
A kerület adottságai olyanok, hogy sok az
erdős-bokros rész, mint például a Kama-

melléjük létrehozunk tíz kerületőri státust
is. A kerületőrök napi nyolc órában tevékenykednek majd az utcákon, de ők nem
hatósági személyként, hanem egyfajta
jelzőként lesznek jelen. Ha szabálysértést
észlelnek, csak szólnak, hiszen elsősorban
polgárbarát intézményt szervezünk, nem
szeretnénk lerohanni a lakosságot.

Kikre számítanak kerületőrként?

Dömök Viktória

A közterületfelügyelet, a
rendőrség, a
polgárőrség és
a kerületőrség
összefogásával
fokozott ellenőrzések történtek a nyáron a
Zöld Pardon és
a Rio nevű szórakozóhelyek
környékén, illetve az oda járó fiatalok
által gyakran használt útvonalakon.
Ennek az akciónak a kiértékelése (részleteiről későbbi lapszámunkban számolunk be) után váltottunk pár szót
Újbuda közbiztonságáról Fodor Vince
alpolgármesterrel.

A közterület-felügyelőknek szigorú vizsgálatokon kell átesniük, utána jöhet a 300 órás képzés.

raerdő, ahová előszeretettel telepednek az
otthontalanok, sőt, beköltöznek a ritkán
használt víkendházakba is. Ezért elsősorban a járőrözést, a hatósági jelenlétet erősítenénk, eltüntetnénk a szemetüket. Sajnos
sok a beteg ember az utcán, akik nemcsak
magukra, hanem a társadalomra is veszélyesek, fertőzőek lehetnek. Az ÁNTSZszel és karitatív szervezetekkel tervezzük
ez ügyben az együttműködést.

Sajnálatos módon volt egy négy hónapos
időszak, amikor már minden készen állt,
mégsem tudott fejlődni a kerületi közterület-felügyelet. A képviselő-testület
megegyezés híján nem tudott a működéshez kellő pénzt biztosítani, de azóta ezt a
problémát már megoldottuk. A közterület-felügyeletnél most van folyamatban a
létszám feltöltése. Jelenleg is hirdetjük a
pályázatot, eddig két alkalommal sikerült
elbírálni jelentkezéseket. Aki közterületfelügyelő szeretne lenni, annak szigorú
pszichikai, illetve egészségügyi vizsgálaton kell átesnie, és ha ezen megfelel, mehet
a 300 órás képzésre, amely vizsgával zárul.
Ennek teljesítése után már hatósági személyként működhetnek. Terveink szerint

Lesz erre külön keret?
Az Önkormányzat ezt nem közvetlenül
támogatja majd, hanem a közterület-felügyelet költségvetésében fog szerepelni.

Apropó közterület-felügyelet. Hogy állnak?

Mivel nagyon fontos a helyismeret, azt
szeretnénk, ha a lakóhelyükhöz közel tevékenykedhetnének, legyenek jó kapcsolatban a környékbeliekkel, akár a parkban
üldögélő nyugdíjasokkal, akár a boltosokkal vagy az intézményezetőkkel. Lehessen
rájuk számítani.

Milyen további közbiztonsági fejlesztéseket szeretne?
Szükség van a közterületi kamerarendszer
fejlesztésére. Jelenleg Gazdagréten, a Móricz Zsigmond körtéren és a Petőfi híd budai hídfőjénél található szórakozóhelyeknél
működik ilyen, ezekre pályázaton nyertük
a pénzt a Rendészeti Minisztériumtól.

Hova szeretnének még kamerákat?
Már megrendeltük a BRFK szakértőitől az
erre vonatkozó tanulmányt, így a rendőri
tapasztalás szerinti frekventált helyeken
jöhet létre a térfigyelőrendszer fejlesztése.
Olyan helyszínek lesznek ezek, ahol nagy
tömeg mozog, illetve nagyobb számban
fordulnak elő bűnesetek. Valószínű, hogy a
körtérre is kerülnek majd újabb kamerák.
Rózsa Melinda

ÁBRAHÁM KATALIN: katasztrofális állapotban a Fadrusz utca

Egyetlen ügyet sem kezelhetünk félvállról
szorultakon, akik különböző ügyekben
– fűtési támogatás, díjhátralék befizetése
– hozzánk fordulnak.

Ábrahám Katalint 2006 őszén választották a polgárok Szentimreváros 4.
számú választókörzetének egyéni
önkormányzati képviselőjévé. Lapunknak szakterületéről, szociális kérdések
néhány részletéről beszélt, valamint a
körzetében tervezett útfelújításokról is
nyilatkozott.

Különösen vonatkozik ez szakterületére, a szociális kérdésekre.
A szociális terület az, amelybe legmélyebben elmerülhettem mint a Szociális, Lakás és Sport Bizottság alelnöke, valamint
a Vicus Alapítvány kurátora. Sajnos a
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– Még csak két éve vagyok képviselő, így
az elmúlt időszak elsősorban a tanulás
ideje volt. Azt azonban nem gondoltam
volna, hogy ennyire izgalmas és mozgalmas lesz ez a két esztendő. Elsősorban a
testület többségének felbomlására, a hoszszú kényszerszünetekre és a patthelyzetre
utalok. Úgy vélem, az a fajta képviselő vagyok, akit az emberek apró-cseprő gondjai
ugyanúgy érdekelnek, mint az úgynevezett nagy ügyek. Sőt, az embereknek minden ügy kiemelten fontos, ha róluk van
benne szó. Ezért minden probléma, gond
megoldása egész embert igényel, egyetlen
hozzánk forduló polgár ügyét sem kezelhetjük félvállról.

Milyen eredményeket tud felsorolni?

kormányzás elégtelensége és súlyos hibái
miatt egyre több a rászoruló ember, akik
segítséget várnak, és gyakran azt sem tudják, hová forduljanak. Az alapítványról
még annyit, hogy szeptember 15-én új vezetőséget választottak. A régi kuratórium
már nem, az új pedig még nem rendelkezik cégbírósági bejegyzéssel, így az alapítvány jelenleg működésképtelen. Ez azért
nagy baj, mert nem tudunk segíteni a rá-

Sok panasz érkezett a közgyógyellátási igazolvány szabályainak megváltozása miatt,
amit a nyáron egy rendeletmódosítással
sikerült orvosolni. Több feltétel megléte
mellett eddig havi hétezer forint feletti,
igazolt gyógyszerkiadással kellett rendelkeznie valakinek, hogy közgyógyellátási
igazolványt kapjon. Most hatezer a határ,
és így a korábban elutasítottak közül ötszáznál is többen kaphatnak igazolványt.
A másik az idősek alanyi gyógyszertámogatásának emelése. Ez kezdettől fogva
a szívügyem, kétszer is beterjesztettem a
testület elé, de mindkétszer lesöpörték,
napirendre sem vették. Most a patthelyzet
miatt kicsit jobb a helyzet, ígéretet kaptam
arra, hogy a testület novemberben tárgyalja ezt a kérdést.

Mit tart a legfontosabb teendőknek választókörzetében?
Tagadhatatlan, hogy választókörzetem
részben szerencsés, hiszen itt található
a Polgármesteri Hivatal, ezért talán nagyobb figyelmet kap és rendezettebb a
környék. Örülök, hogy döntés született a
Tarcali utca felújítására, remélhetőleg ez

az ősz folyamán megoldódik. Bár az imént
hallottam, mintha időhúzásra játszanának, a közbeszerzési pályázat kiírásával
a felújítás kezdete elhúzódik, és ha beköszönt a tél, a munka nagyobb része csak
jövőre folytatódhat. 2009-ben egyébként
a katasztrofális állapotban lévő Fadrusz
utca felújítását szeretném elérni. Gondot
okoz, hogy a körzetemet határoló főútvonalak, a Villányi, a Karolina, a Bocskai
és a Bartók Béla út fővárosi tulajdonban,
illetve kezelésben vannak, így itt sokkal
nehezebb eredményeket elérni. Ugyanez mondható el körzetem két neuralgikus pontjáról is. A Feneketlen-tónak és
környékének, valamint a lepusztult Budai Parkszínpadnak a Fővárosi Önkormányzat a gazdája, noha a jelenlegi kép
inkább azt mondatja velem, hogy nincs
gazdája a területnek.
Aztán vannak olyan ügyek, amelyek
a választópolgárok érzékenységét erősen
sértik. Ilyen például a Nonsense diszkó
üzemelése is. Este tíztől reggel hatig nagyon zavarta a körzetben lakókat. Ez a
diszkó a Karolina úton van, a helyszín
ugyan egy ipari övezet, de szemben vele
már jellemzően zöldövezeti a környék.
Bár lakossági nyomásra bezáratták, októberben újra indul. Már előre félek, hogy
komoly súrlódások lesznek.

(szék)

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Eleven Center, Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: Hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778.


ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás:
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szerdán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szerdán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
 Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-

főn, szerdán és csütörtökön 8.30–16,
kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

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

A katasztrófahelyzetek megoldásában
Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt.
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-3850078 (munkaidőben).

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Képviselői fogadóóra: a Gárdonyi
Géza Általános Iskolában (Bartók B.
út 27.) minden hónap 1. hétfőjén 17
órától. Alpolgármesteri fogadóóra:
minden hó harmadik hétfőjén 15–17
óráig a XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai
u. 5.) III. emelet 307-es tárgyalójában.
Bejelentkezés az alpolgármesteri fogadóórára az Igazgatási Csoportnál személyesen, vagy telefonon a 372-4577
számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni.
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei Közösségi
Házban, (Őrmező, Cimos u. 8.). Tel.:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen, vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi
Közösségi Házban.
FODOR VINCE (MDF)

ÚJBUDA 2008. OKTÓBER 15.
országgyűlési képviselő október 30-án 17-től
18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNPirodában (Karinthy F. út 9.).
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.)

DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ)

önkormányzati képviselő minden hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját
16 és 17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) október 28-án 17
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B.
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).
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Önkormányzati koszorúzás Schweidel József honvéd tábornok emléktáblájánál

OKTÓBER 6.

Az aradi vértanúk üzenete
A gellérthegyi Schweidel utca 11.
számú ház falán elhelyezett emléktáblánál rendezte meg Újbuda Önkormányzata az október 6-i ünnepséget.
Schweidel József honvéd tábornok
egyike a tizenhárom aradi vértanúnak.

A megemlékezésen részt vettek Schweidel
József leszármazottai, köztük dédunokája is. Az ünnepi műsorról az Ádám Jenő
Általános Iskola tanárai és tanulói gondoskodtak. A gyerekek énekeltek, verset
mondtak. „Őszi napnak mosolygása / Őszi

Bács Márton alpogármester

A vértanú dédunokája is elhelyezte koszorúját az emléktáblánál

rózsa hervadása” – szavalta egy kisdiák
Ady Endre híres költeményét, és hogy a
természet is hozzátegye a magáét, hullottak a falevelek.
Az önkormányzat nevében dr. Bács
Márton alpolgármester tartott ünne-

AZ MSZP INGYENES RENDEZVÉNYEI

Nyitott ház az egészségünkért
Az MSZP XI. kerületi szervezete 2008.
október 17-én egészségvédelmi délutánt rendez a MU színházban (Kőrösy
József u. 17.)
Program: 16–19 óráig ingyenes szűrővizsgálatok: vérnyomás, vércukor,
koleszterin,testtömegindex, PSA, doppler.Kevés pénzből egészséges táplálkozás – bemutató, ingyenes ételkóstoló.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől) minden hétfőn és szerdán 15 és 18
óra között nyitva tart.
Ugyanitt dr. Tóth László ingyenes jogi
tanácsadást tart minden hónap 1. és 3.
hétfőjén.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi
szervezetének elérhetőségei és legfrissebb hírei a www.idf-buda.hu cím alatt
találhatók.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja az
érdeklődőket.
Bűnmegelőzési lakossági fórumot tart
dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő a kerületi rendőrkapitány úr részvételével, 2008. október 14-én, kedden
18 órakor, a Bárdos Lajos Általános
Iskolában (Baranyai utca).
Minden hónap első hétfőjén 18 órakor
tartja összejövetelét a Szentimrevárosi
Kertbarát Kör, a Karinthy Frigyes úti
irodában. Szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók
Béla út 96.) szerdán 9–17, csütörtökön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar
Fórum régebbi számai ingyen elvihetők.
Minden szerdán délelőtt 10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter
pszichoterapeuta lelkisegély-tanácsokat ad, önvédelmi és jóga oktatást tart minden korosztálynak.
Jelentkezés a 06/20/512-9001-es
mobiltelefonszámon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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

A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét
2009. január 1-jéig a Fehérvár MediVentura Gyógyszertár (Fehérvári út
12.) látja el.

(rózsa)

Kereszténydemokrata megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Megkoszorúzták Ormay emléktábláját
A Tétényi és az Ormay Norbert utca
sarkán, egy lakóház falán, nem
túl feltűnő helyen találjuk OrmayAuffenberg Norbert honvéd ezredes
emléktábláját. Október 6-án, a nemzeti gyásznapon itt rendezett koszorúzási ünnepséget a KDNP kerületi
szervezete.
Dr. Mészáros József önkormányzati képviselő, a KDNP kerületi elnöke elmondta,
bízik benne, hogy idén méltó módon emlékezhetünk meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hős áldozatairól. A
politikus úgy látja, jó lenne, ha Újbudán
is lenne közös emlékhely, ezért javasolja a
polgármesternek ennek létrehozását.
A rövid beszéd után Mészáros a
KDNP helyi szervezete, Kristóf József
és Jankó István önkormányzati képviselők pedig az újbudai Fidesz-szervezet
nevében helyezett el koszorút Ormay
emléktábláján.

Ki volt Ormay?
Auffenberg Norbert 1813-ban született,
morvaországi német arisztokrata családban. Az olmützi katonai iskolában végzett,
1828-ban hadapródként lépett a császári
hadseregbe. 1840-ben már hadnagyként
tartóztatták le a galíciai lengyel hazafiakhoz
fűződő kapcsolatai miatt. Hét év vizsgálati
fogság után 1847-ben tizennégy év munkácsi várfogságra ítélték. A Batthyány-kormány felterjesztésére 1848 májusában kegyelmet kapott, és Woronieczky Miciszláv
herceg önkéntes vadászcsapatának századosa lett. Nevét ekkor változtatta Ormayra.
Szeptemberben egységével részt vett a
délvidéki harcokban. Októbertől Kossuth
mellett őrparancsnok, majd később szárnysegéd lett. 1849 márciusától ezredes, az 1.
honvéd vadászezred megszervezője. 1849.
augusztus 12-én császári fogságba esett. A
rögtönítélő bíróság kötél általi halálra ítélte.

Mészáros József és Kristóf József képviselők emlékeztek Kossuth őrparancsnokára

Rózsa Melinda

BALÁS PIRI LÁSZLÓ: Városfejlesztés, agorák, új házak

Mentőöv a régi városközpontoknak
Mióta az ember civilizált közösségben
él, a piacterek jelentik azokat a központi helyeket, ahol rendszeresen és
spontán találkoznak és beszélgetnek
egymással a közösség tagjai. A városközpontokként működő területek
szerepe ezért kulcsfontosságú, sorsukkal törődni kell, véli Balás Piri László,
az Önkormányzat Városgazdálkodási
Bizottságának elnöke, akivel Újbuda
épített környezetéről beszélgettünk.

az, ami a kerület egészének jó és hasznos fejlesztési és városképi szempontból, de ez a tudatosság a napi politikai
döntéseket ritkán hatja át.

mit nem engedünk, akkor a befektetőknek, beruházóknak is könnyebb. Már a
kiszemelt telek megvétele előtt tudhatják,
mire számíthatnak. Nem a tervezés közben derül ki, hogy mi nem értünk egyet
azzal, amit elképzeltek.

Pedig úgy tűnik, a városfejlesztés az a terület,
amelyben a legtöbbször jut konszenzusra a képviselő-testület. Ez csak a látszat?

Említette, hogy a következőkben dől el néhány
fontos kerületi hely sorsa. Mi lesz például a kelenföldi városközponttal?

A városfejlesztés szempontjából hogyan minősítené Újbudát a budapesti kerületek sorában?
Szinte már közhelyként emlegetjük, hogy
Újbuda az egyik leggazdagabb kerület a városfejlesztés lehetőségeit tekintve, sokrétűsége páratlan adottságokat és egyben problémákat is jelent. Tény, hogy kerületünk a
lakótelepektől a magas presztízsű övezetekig mindenféle területtel rendelkezik, nem
is szólva az agglomeráció felé nyitott, óriási,
fejlesztésre alkalmas telkekről. Mindennek
kapcsán azonban két dolgot szem előtt kell
tartanunk. Az egyik, hogy több olyan része
van Újbudának, amelynek a sorsa a következő évtizedben dől el, tehát most igen
nagy a felelőssége a városfejlesztési szakembernek és döntéshozóknak. Ezzel némileg
összefügg a másik szerintem fontos alapelv,
hogy a fejleszthető területek kapcsán nem
tehetjük meg, hogy „csak” reagálunk a piaci szereplők igényeire és ötleteire, nekünk
kell átfogó elképzelésekkel, koncepcióval
rendelkeznünk, amely meghatározza egyegy terület hasznosítását.

Nincs ilyen koncepció?
Szakmai szinteken vannak jó elképzelések arra vonatkozóan, hogy mi

Dömök Viktória

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub működik.
Életmód-tanácsadás és gyakorlati ügyintézés.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
Október 22-én 17 órakor emlékezés
1956-ra. Indulás a Budafoki úti Fideszirodából fáklyás felvonulással a Szent
Imre-szoborhoz 17.30-kor a Szent
Imre-szobornál megemlékeznek: Gaál
László és Zahora Mihály ’56-os szabadságharcosok. Verset mond: Komándi
Krisztián.

Dömök Viktória

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

pi beszédet. Bács elmondta, a témának
utánaolvasva azt tapasztalta, hogy mindenhol a negatívumokat emelik ki, holott
ahogy mindenben, úgy a vértanúk történetében is meg lehet találni a pozitívumokat. Az alpolgármester arra hívta fel a
figyelmet, ne azt nézzük mindig, hogy ez
a szabadságharc elbukott, hanem keressük meg benne azt, ami előrevisz minket.
Schweidel József személye jó példája a
becsületnek és hivatástudatnak. Családos ember volt – 1827-ben házasodott,
öt gyereke született –, de amikor azzal
szembesült, hogy ki kell állni az eszméért, mindent képes volt feláldozni. Ez a
mának szóló üzenete, ahogyan az is, hogy
Schweidel és társai eredetileg a császárra
esküdtek fel, mégis, amikor kellett, hazajöttek és a magyar hazáért harcoltak,
a császár ellenében.
Bács Márton azt is kiemelte, hogy az
aradi tizenháromból többen nem is voltak
magyarok, talán még a nyelvet sem beszélték, úgy álltak ki a magyar szabadság ügye
mellett.
A beszéd után a jelenlévők, az önkormányzat és a család képviselői elhelyezték
az emlékezés és a tisztelet virágait az emléktábla alatt.

Nem, ez valóban így van. A Városgazdálkodási Bizottság az esetek többségében
szakmai érvek alapján dönt, azt mondhatom, tagjainak szándékai szakmailag
megalapozottak. Ezzel együtt bizottsági
elnökként arra törekszem, hogy a következő, városfejlesztési szempontból mérföldkőnek tekinthető két évben még inkább megerősítsük ezt a szakmaiságot. Ha
ugyanis a kerület minden részére és így
egészére is van elképzelésünk, és tudjuk,
hogy hol, mit akarunk, de legalább azt,

A közelmúltban változtatási tilalmat rendeltünk el erre a területre. Kénytelenek
voltunk ezt az önkormányzatok eszköztárában lévő legerősebb eszközt választani,
ugyanis muszáj a szabályozási tervet újragondolni ahhoz, hogy ne lehessen bármit építeni a kelenföldiek meghatározó
közösségi területére. Ha el is járt az idő e
fölött a komplexum fölött, azért azt nem
engedhetjük, hogy a helyére lakások és
irodák kerüljenek. A piacnak, szolgáltatásoknak és egyéb közösségi intézményeknek itt kell működniük. Függetlenül attól,
hogy a Főváros valóban elcseréli-e ezt a
területet egy céggel, a beruházás csak az
Önkormányzat szakmai döntése alapján
valósulhat meg. Személy szerint mindent
meg fogok tenni, hogy a piacot ne veszítse
el Kelenföld.

Albertfalván sem épülnek irodák a piac helyére?
Szándékaink szerint nem. Az a célom,
hogy a szomszédba költöző élelmiszerlánccal megegyezzünk egy olyan tervben, amely egységet teremtene a piac, a
kiskereskedelem, a szolgáltatások, valamint az élelmiszer-áruház létesítésében. Szeretnénk, ha ez a két telek megújulva továbbra is együtt töltené be a
korszerű „agora” szerepét.

Nemrég papíron is a kerületé lett a körtéri Gomba.
Ezzel egy lépéssel közelebb került a kulturális városközpont koncepció a megvalósításhoz. Úgy tudom, ez az elképzelés is teljes támogatást élvez.
Többé-kevésbé így van. Ha lesz ennek a
koncepciónak egy vezérgondolata, amely
az ingatlangazdálkodási feladatokon túl
valódi tartalmat ad a kulturális városközpontnak, akkor ez a kerület értéke lehet.
Olyan tartalomra gondolok, mint például
„A zene sétánya, vagy akár az „Internetes
kultúra utcája”. Az nem elég, ha a Bartók
Béla úti helyiségekre Kultúr Café felirat
kerül. Bár erről a témáról órákig lehetne
beszélni, annyi még mindenképpen idetartozik, hogy a koncepció részeként nem
lehet kihagyni a Bartók Béla úti házak
homlokzatának felújítását, és az utcák, terek rendezését sem.

Némileg rendhagyóan, az ön által előterjesztett
Pro Architectura Újbuda építészeti nívódíj kitüntetettjei között egy kis társasház is díjat kap.
Nyilván megvan az oka a szokatlan döntésnek.
Arra szeretném ezzel felhívni a figyelmet,
hogy nemcsak a régi, felújításra váró épületek esetében van felelősségünk, hanem
azokkal is törődni kell, amelyek napjainkban épülnek. A díjra javasolt társasház – ellentétben az általános trenddel – építészeti
értéket képvisel. Nem mehetünk el amellett,
hogy az új városrészek milyen képet mutatnak, és milyen közérzetet teremtenek. A mi
felelősségünk, hogy a kerület szűz területei
hogyan épülnek be. Ez, ha úgy tetszik, egy
tiszta lap, amelyre mi rajzolhatunk, de nagy
a veszélye annak, hogy az utókor mindezt
csak firkálgatásnak látja majd.

Bárczy Andrea
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Kis történelmi
gombamustra
HÉV-végállomás, kedvelt találkozási pont, műemléki védettségű,
ám erősen leromlott épület, bűncselekmény helyszíne… A Móricz
Zsigmond körtéri Gomba történetét
röviden áttekintő összeállításunkból
kiderül: a létesítmény sorsa a múlt
században a Helyiérdekű Vasút,
később leginkább a 41-es villamos
sorsával fonódott össze.

Sikerült az ingatlancsere

Már hivatalosan is
a kerületé a körtéri Gomba
Rendezettebb lesz a Móricz Zsigmond
körtéri Gomba és környezete, nemsokára pedig ötletpályázaton dől el, mi lesz
a műemlék további sorsa, ígéri Lakos
Imre, Újbuda alpolgármestere azután,
hogy pont került az ingatlan bonyolult tulajdonoscseréjének végére. Azt
viszont az alpolgármester tarthatatlannak nevezte, hogy időközben fabódék
kitelepedését engedélyezte a főváros
Városképvédelmi Bizottsága a körtérre.
Minden kerületi egyeztetés nélkül és a
szakmailag illetékes ügyosztály határozott
ellenjavaslata mellett adott engedélyt a főváros Városfejlesztési és Városképvédelmi
Bizottsága fabódék kitelepülésére a Gomba előtti területre. Éppen közlekedési és
városképi szempontból ellenezték az ügyosztály szakemberei az akciót, így tájékoztatta a főjegyző Újbuda alpolgármesterét.
Lakos Imre ebben az ügyben Ughy Attila
bizottsági elnöktől kér magyarázatot, a
jövőben pedig elvárja, hogy az engedélyek
kapcsán a főváros egyeztessen a kerülettel
is. A Gomba ugyanis ma már a kerületé,
az előtte lévő közterület pedig a fővárosé.
A tulajdonviszonyok változása után
immár nem csak elméleti lehetőség az,

hogy Újbuda dönthessen a Gomba épületének felújításáról és hasznosításáról, a
fővárossal és a BKV Zrt.-vel történt megegyezés ugyanis szerződéses formát öltött. Ez azt is jelenti, hogy a több évtizede
rendezetlen földhivatali nyilvántartást
is sikerült kibogozni, így megvalósulhat
az az ingatlancsere, amelynek nyomán a
Hamzsabégi úti buszgarázs eddig kerületi
tulajdonú szelete a BKV Zrt.-é lesz, cserébe a Gombáért. Az épület alatti telket pedig a főváros átadja Újbudának, így most
már a komplett ingatlannal a kerületi önkormányzat rendelkezhet.
– A tulajdonjoggal együtt komoly felelősséget is felvállalunk, hiszen ez az ingatlan
sok szempontból meghatározó szerepet tölt
be a kerületben és a fővárosban – mondja Lakos Imre. – Kulcsfontosságú kérdés
tehát, hogyan hasznosítjuk a Gombát. A
funkció mellett a városkép szempontjából
sem közömbös, miként változik ez, a mára
igen rossz állapotba került műemlék.
Az alpolgármester szerint tehát a most
lezajlott ingatlancsere több mint egy egyszerű üzleti ügy, hiszen ez lesz a kulturális
városközpont – amelynek koncepcióját
pillanatnyilag a képviselő-testület valamennyi frakciója támogatja – egyik leg-

fontosabb állomása. A tulajdonviszonyok
rendezése után a most következő lépés a
frakcióvezetőkkel és az illetékes bizottságokkal való egyeztetés lesz, és egyetértés
esetén a Magyar Építész Kamarával, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve ötletpályázatot
írnak ki az épület felújításának építészeti
megoldására és a Gomba új funkciójára.
A pályázatok elbírálása után dönt a kerület a hasznosítás módjáról. Korábban
egyébként már több vállalkozó és befektető is érdeklődött az ingatlan iránt, egyelőre azonban az Újbuda Önkormányzata nem kötelezte el magát. Lakos Imre
szerint jó lenne, ha ez a hely az egyetemi
ifjúság kulturált és kedvelt találkozási
pontja lehetne. Mindenesetre Újbuda lakói is megfogalmazhatják a Gombával
kapcsolatos véleményüket és ötleteiket, és
levélben eljuttathatják azokat az alpolgármesternek személyesen, vagy megírhatják
a kerület honlapján.
Addig is, amíg érdemi döntés születik,
a kerület, élve tulajdonosi jogaival, rendezettebbé teszi a környéket. A BKV Zrt. jelenleg is a Gombában működő jegypénztárát egyelőre nem számolják fel.

Noha a körtér a 20. századra a főváros
egyik legforgalmasabb csomópontjává
vált, a 19. század végén a tér csupán a
Külső Fehérvári út kezdetét jelentette, s
mindössze a BKVT (Budapesti Közúti
Vaspálya Társaság) Kelenföldig közlekedő villamosa, valamint a BHÉV (Budapesti Helyiérdekű Vasút) Szent Gellért
térről Budafokra tartó járata érintette.
Az 1910-es évek elején aztán hurokvágányrendszer létesült a tér akkori magja,
a Szent Imre-szobor körül, és a közlekedéstervezők egyre több vonalat vezettek
ki idáig. Olyan sokat, hogy rövidesen
bővíteni kellett a tér kapacitását.
Az új – akkor Horthy Miklós térinek nevezett – közlekedési csomópontot
1942-ben adták át, és ekkor épült a gyűrű alakú Gomba is. A korban új, szokatlan kialakítású épületet Schall József tervezte, a közepén álló kutat Szomor László szobrászművész díszítette, nemzeti
ihletésű domborművekkel. A modern
stílusú létesítmény egykettőre a főváros,
azon belül pedig Dél-Buda nevezetessége lett. Falai között a HÉV tartózkodója,
a villamosvasút helységei, apróbb üzletek találtak otthonra; míg a nagytétényi

lamoshálózat kedvelt, jelentős forgalmú
szereplője volt, ám 1972-ben – a körtér
zsúfoltsága miatt – mindkét járatot jelentősen megkurtították. Ennek eredményeképpen egyik járat sem kúszott
be többé a körtérig, így a Gomba jelentősége is csökkent. Ennek ellenére még
a nyolcvanas években is ismert tájékozódási pontnak, és népszerű találkozási
helynek számított (a szomszédságában
álló, villamoskocsiból kialakított, sörvagonnak nevezett vendéglátó-ipari
egységgel együtt). 1993-ban aztán a
41-es villamos végállomása ismét viszszakerült a körtérre, és így a Gomba
ismét funkciót kapott: felvételi épület,
bérletpénztár működött benne.
Az épületen ekkorra már alaposan meglátszott a kora, állaga ugyanis
leromlott, évek óta nem újították fel,
sőt, karbantartására is alig költöttek.
A rendszerváltást követő években
falai között megjelentek a hajléktalanok. Az arra járók legmeghatározóbb
élménye ettől kezdve alighanem az,
hogy a Gomba átható vizelet- és ürülékszagtól bűzlik, arról tanúskodva,
hogy némelyek nyilvános vécéként
használják. A kétezres évek első felében a Műemlékvédelmi Hivatal ipari
műemlékké nyilvánította az épületet.
Az ezzel járó védettség azonban csak
a létesítményre terjedt ki, a benne működő boltokra nem. 2005 nyarán arról
szóltak a hírek, hogy ismeretlen tettesek felgyújtották a régi BKV épületében működő kínai butikot.
Ebben az időben már folytak a
tárgyalások a Gomba értékesítésé-

B.A.

A költségvetés minden 100 forintjából 42 az oktatásra megy

Milyen lesz a holnap iskolája?
folytatás az első oldalról
– Mivel az oktatás-nevelés kulcsszereplője a pedagógus, az elkövetkező években őket
szeretnénk támogatásban részesíteni oly módon, hogy javítjuk az oktató-nevelő munka
infrastrukturális és tárgyi feltételeit, valamint
lehetővé tesszük a pedagógusok továbbképzését, szakmai megújulását – folytatta Bács
Márton, oktatásért felelős alpolgármester.
– Szeretnénk elérni, hogy a hazai és
nemzetközi kompetenciamérések tanulságait hasznosítva a kerület iskoláiból
olyan gyermekek lépjenek ki az életbe,
akik nemcsak tárgyi tudással, de olyan
képességekkel is rendelkeznek, amelyek
segítségével képesek megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek, képesek tudásukat megújítani, tehát rendelkeznek az
egész életen át tartó tanulás képességével.
Sokat tehetünk azért is, hogy ne legyenek olyan gyermekek, akik nem rendelkeznek a legalapvetőbb kompetenciákkal
a logikus gondolkodás, a szövegértés területén, akik funkcionális analfabétaként
esélytelenül lépnek ki az iskolarendszerből, és válnak egyből munkanélkülivé.

Az intézményeket a következő két-három
évben fel kívánjuk szerelni korszerű tanulást segítő eszközökkel: digitális táblákkal és tanulói laptopokkal. Módszertani
továbbképzéseket szervezünk pedagógusoknak, a kooperatív tanítás, projektmódszer, differenciálás, eltérő képességű
tanulók együttnevelése. Jelentős mértékben kívánjuk fejleszteni az intézmények

Reflexiók az
Első Újbudai
Közoktatási
Konferenciáról

A holnap isk lája

infrastruktúráját: egészséges, balesetmentes épületeket, a korszerű módszerek
alkalmazását lehetővé tévő flexibilis oktatási környezetet szeretnénk kialakítani
– zárta szavait az alpolgármester.
A tanácskozás elején az önkormányzat az előadások anyagát tartalmazó memóriakulcsot adott a résztvevőknek.

A 93 éves VERMES GYÖRGY
GYULÁNÉ, MELINDA NÉNI :

R.Ré.

„Talán furcsa, hogy a
holnap iskolájáról szóló
konferencián a tegnap
pedagógusa beszél, de
tudjuk, hogy a munkánk
mindig a jelenben történik
és a jövőnek szól. Az elmúlt
évtizedekben sosem volt könnyű pedagógusnak
lenni, de minden időben azért dolgozunk, hogy
gyermekeink felnőttként tiszta szívvel és érett elmével hasznosíthassák a megszerzett tudást.”

és budaörsi HÉV végállomását a Gomba
elé helyezték.
Két évtized múltán az illetékesek
úgy döntöttek, hogy nincs értelme fenntartani a dél-budai vonalak HÉV-jellegét. Ezért 1963-ban a Helyiérdekű Vasút
helyét átvették a sárga villamosok, és a
budaörsi HÉV 41-es, míg a nagytétényi
43-as járatként üzemelt tovább. A hetvenes évekig mindkét járat a fővárosi vil-

LENDVAI LÁSZLÓNÉ

közoktatási szakértő: „Fontos, hogy
egy nyelven beszéljenek az egy városrészben az oktatásért és az oktatásban
együtt dolgozók,
hiszen csak úgy tudjuk elérni céljainkat, ha ismerjük és értjük
egymás gondolatait. Ugyanilyen fontos
az is, hogy tisztában legyünk a fenntartó
önkormányzat elvárásaival.”

www.ujbuda.hu Október 22., szerda 14–16 óra

MÉSZÁROS JÓZSEF
JÓZSEF online fogadóórája
Tegye fel kérdéseit élőben a KDNP kerületi frakcióvezetőjének!

ről – hiszen a terület rendezésére már
2001-ben tervpályázatot írtak ki –, ám
a rendezetlen tulajdonjogi helyzet miatt évekig nem sikerült előrébb lépni.
E bizonytalan állapot idén szűnt meg,
amikor Újbuda Önkormányzata átvette a létesítményt, vállalva, hogy felújítja,
és ifjúsági találkozóhellyé, információs
központtá alakítja a Gombát.
R. H.

NÁDASI PÉTERNÉ, a

Napsugár Óvoda
vezetője: „Egyrészt
azért örültem ennek a lehetőségnek,
mert úgy gondolom, hogy az előadók, akik eljöttek,
izgalmas szakmai
tanácsokat tudnak adni, másrészt pedig
most közvetlenül és részleteiben is megismerhetjük az önkormányzat oktatással kapcsolatos távlati terveit.”
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Ahonnan elindult...

a fotókat összegyűjtötte Hoppál Bulcsú

Újbuda – 1956

ŐSZIDŐ

6

Két világháborút is megélt

Hatszázmillió idős ember él a Földön

b. a.

Sikerült enyhíteni a terheken

Gazdagréten is köszöntötték
a nyugdíjasokat

Rétvári Bence és Jankó István az ünnepelttel

Dr. Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési
képviselője és Jankó István fideszes képviselő úgy gondolta, hogy az Idősek Világnapján nem is reprezentálhatná más
jobban a kerületi időseket, mint Újbuda
egyik 100 éves lakója, Dávid János bácsi.
A két képviselő Kosztolányi Dezső téri
lakásában látogatta meg az idős urat, akit
ajándékcsomaggal köszöntöttek fel, és elmerengtek vele a múlt eseményein. A két
világháborút is megélt Dávid János mostanra inkább a gyermekeiről, unokáiról és
dédunokáiról beszél szívesen, de jó egészségi állapotát tekintve bármiről szívesen
eltársalgott látogatóival.
Rétvári Bence a sajtónak elmondta,
hogy hálával tartozunk azoknak, akik
a háború után újjáépítették az országot,
most pedig rajtunk a sor, hogy a mindennapokban is odafigyeljünk rájuk, törődést
és támaszt nyújtsunk nekik.
T. D.

Az idősek és egyedülállók biztonságáért

Kedvezményes hevederzár program
Újbuda Önkormányzata fontosnak
tartja, hogy a lakosság biztonságérzetét javító intézkedéseivel jobbá,
élhetőbbé tegye a lakókörnyezetet
az egész kerületben. Ezért indította
el még 2007-ben a kedvezményes
Hevederzár Programot, melyet most
ismételten meghirdet.
Az idősek és az egyedülállók nagyobb biztonságáért Újbuda Önkormányzata azt
szeretné elérni, hogy a kerület – elsősorban idősebb – lakosai korszerű biztonsági felszereléshez jussanak a lakás bejárati
ajtajára szerelt, a Magyar Biztosítók Szövetsége által elfogadott hevederzár segítségével.
A most folytatódó programban ismét
100 hevederzár felszereléséhez elegendő
összeget különített el Újbuda Önkormányzata. A pályázati adatlap kitöltésével
minden újbudai lakos részt vehet a programban.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az idősek, az egyedülállók, valamint
azok, akiknek még nincs felszerelve heve-

derzáruk vagy a meglévő zár már nagyon
elavult.
Azok az újbudai lakosok, akik 2007-ben
pályázatot adtak be a kedvezményes hevederzár-felszerelésre, és nem nyertek, automatikusan részt vesznek a program folytatásában, nem kell ismételten pályázniuk.
A pályázatok elbírálásáról mindenkit
levélben értesít a kht. Nyertes pályázat
esetén a levélben a postai befizetéshez
szükséges csekket is kiküldik, amelyen a
kedvezményes hevederzár 3980 forintos
önrészét kell befizetni. Az összeg beérkezése után 15 napon belül az Újbuda 11
Kht. szakemberei időpont-egyeztetés után
elvégzik a műszaki felmérést majd a hevederzár felszerelését.
A pályázati adatlap beszerezhető az
Önkormányzat ügyfélszolgálatain, az
Újbuda 11 Kht. irodájában (Szent Gellért
tér 1–3., bejárat a Budafoki útról, szerkesztőségünk ügyfélszolgálatán keresztül),
illetve letölthető a www.ujbuda.hu és a
www. ujbuda11kht.hu honlapról.
A pályázat beadási határideje:
2008. október 31.

Dömök Viktória

Zene, tánc, tajcsi és közös főzés volt a
Keveháza utcai klub programja az Idősek
Világnapja apropóján. Az október elsejei
jeles nap előzeteseként Újbuda idősei közül félszázan töltöttek együtt egy műsorokban és közös élményekben gazdag napot. A reggeli tajcsibemutató – mint mindig – most is nagyon népszerű volt, ez az
a testmozgás, amelyet időskorban is gond
nélkül rendszeresen lehet és érdemes is
művelni. A zenés délelőtt után kvízjátékban tették próbára a vendégeket, és ezután
a legizgalmasabb program következett:
együtt főzött és ebédelt az „óriáscsalád”,
amely ezúttal nagymama- és nagypapakorú tagokból állt. Bár minden bizonnyal
szélesebb körben is népszerűek lennének
ezek a rendezvények, jelenleg nem kínálkozik olyan helyiség, ahol egy ilyen programot akár több száz idős bevonásával is
le lehetne bonyolítani.
A demográfiai adatok szerint jelenleg
a Földön körülbelül hatszázmillióra tehető az idősek száma, amely az elkövetkező
húsz évben várhatóan megkétszereződik.
A jóléti társadalmakban régóta problémát

jelent a születések számának csökkenése,
ezzel együtt pedig a lakosság elöregedése.
Azokban az országokban, ahol a túlnépesedés okoz gondot, várhatóan a születések
száma ugyancsak csökkenni fog.
Az ENSZ Közgyűlésének határozata
alapján először 1991-ben rendezték meg
az Idősek Világnapját, 1999-ben pedig
hasonló elnevezésű éves rendezvénysorozatot tartottak. Az intézkedés célja, hogy
középpontba helyezzék a méltóságteljes
öregkort, valamint az idősöket visszaintegrálják a gazdaságba. Európában az
aktív munkaerő csökkenése miatt egyre
nagyobb hangsúlyt kap az idősek foglalkoztatása, ezzel is pótolva a minőségi
munkaerő fogyását, valamint segítve a teljes értékű élet fenntartását.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint
ma Magyarországon minden ötödik ember
időskorúnak számít, vagyis már betöltötte
a hatvanadik életévet. Területi elosztásban Budapesten, illetve a kistelepüléseken
élnek a legtöbben, a nemek közötti arány
pedig igen egyenetlen: az idősek 61 százaléka nő. Az előző népszámláláshoz képest
jelentősen mérséklődött a többgenerációs
családok száma, az idős emberek többsége
egyedül vagy másik időssel él együtt.
Az öregedő magyar társadalom új
kihívásokat teremt a szociális ellátás és a
foglalkoztatás területén. Magyarországon
jellemzően a diplomás és az érettségizett
idősek nem feltétlenül esnek ki a munkaerőpiacról, a kevésbé iskolázottak esélyei
azonban sokkal rosszabbak.

Dömök Viktória

100 éves bácsit látogattak meg

ENSZ-világnap
a Keveháza utcában
Húsz év múlva kétszer annyian lesznek
az idős emberek, mint most – állítják
a tudósok. A bölcsesség talán a legszebb erénye ennek a sokat tapasztalt
korosztálynak, de ennél is nagyszerűbb, ha a vidámság, a frissesség nem
múlik el a fiatalsággal. Az Idősek Világnapja alkalmából idén is együtt nevettek, játszottak és főzőcskéztek Újbuda
idősklubjainak tagjai.
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Ünnepi ebéd után színházlátogatás

Két szép vers és még több ajándék

Jólesik a gondoskodás

A Gazdagréti Nyugdíjas Ház látogatói már
izgatottan várták vendégeiket október 1jén, az Idősek Világnapján, holott még
azt sem árulták el nekik, ki fogja köszönteni őket a jeles napon. Kupper András a
kerületi Fidesz frakcióvezetője és Gadácsi
Miklós, önkormányzati képviselő néhány
tálca rétessel és egy csokor virággal állított
be a jelenlévők nagy meglepetésére.
– Hálával gondolunk az idősekre,
hiszen nekik köszönhetjük azt a világot, amiben élünk, ezt a világot pedig
nekünk is feladatunk gondosan továbbadni gyermekeinknek – mondta köszön-

tőjében Kupper András. Gadácsi Miklós
képviselő arról is beszámolt, az elmúlt
testületi ülésen előterjesztésükkel sikerült enyhíteni a nyugdíjasok terhein is.
Egy régóta érvényben lévő önkormányzati rendelet szerint ugyanis az
idősklubnak kinevezett korábbi társalgóba még a házban lakó időseknek is 350
Ft belépődíjat kellett fizetni minden belépéskor. A testület döntésének hála három kategóriában sorolták a belépődíjat
a nyugdíj mértékének megfelelően. Így
a klubba járók nyugdíjuktól függően 20,
150 vagy 300 Ft-ot kell csak fizetniük.

Programdús nap jutott a Bocskai
úti Idősek Klubjának tagjai számára
az idei Idősek Világnapján. Délelőtt
bensőséges ünnepség keretében
köszöntötték a körzet idős lakóit.
A Weiner Leó Zeneiskola tanítványai matinéval szórakoztatták a
közönséget: rézfúvós kvartett, furulyaduó, csellózó diákok váltották
egymást.

Ábrahám Katalin, a körzet fideszes önkormányzati képviselője meleg szavakkal köszöntötte az időseket, majd szellemi táplálékként két papköltő versét nyújtotta át
valamennyiüknek: Mécs László Áldottak
az öregek barátai és Sík Sándor Te Deum
című költeményét.
A megszokottnál bőségesebb ebéddel kínálták az időseket, majd délután
három órakor a Filmmúzeum épületé-

Mécs László:
Áldottak az öregek barátai
Áldott, aki megértéssel kísér
és fogja reszkető kezünket,
Áldott, aki tudja, hogy hallásunk
nehezen kapja el már a szót,
Áldott, aki nem csodálkozik,
hogy sok mindent nem látunk
és lassan jár nálunk az ész,
Áldott, aki nem veszi észre,
hogy ma megint kiömlött
a kávé az asztalon,
Áldott, aki mosolyogva áll meg,
hogy elbeszélgessen velünk,

Ábrahám Katalin kiosztja a verseket

Áldott, aki nem árulja el,
hogy ma kétszer hallotta
tőlünk ezt a történetet,
Áldott, aki fel tudja idézni
velünk a tegnap emlékeit,

Fotók: Dömök Viktória

Áldott, akitől megtudjuk,
hogy nekünk is jut még
tisztelet, szeretet, hogy nem
vagyunk azért még mi se egyedül,

Kupper András rétessel kínálja az időseket

Áldott, aki segíti vinni öregségünk
keresztjét, amely nékünk
is oly nehéz,
Áldott, aki szerető leleményességgel
segíti ingadozó lépteinket
a hazafelé vezető úton.

Munkában a rézfúvós kvartett

ben a Karinthy Színtársulat előadásában
a Dollárpapa című darabot láthatták az
ünnepeltek.
A képviselőnő megjegyezte, hogy először idén kaphattak 5–5 jegyet az ellenzéki
körzetek képviselői. A politikai patthelyzet
előtt ugyanis az „ellenzéki nyugdíjasok”
évekig nem kaptak jutalomjegyet, így ők
nem mehettek színházba.
(szék)
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Városálom: Konferencia a főváros jövőjéről

Megegyeztek: Folytatódhat a metróépítés

Budapest az élhetőség határán



Miért érzi lényegesnek és ugyanakkor különösnek a nagy sikerrel zárult konferenciát?

Két okból is. Egyrészt nagyon régen láttam már olyan konferenciát, amelyen
többségben vannak a fiatalok, másrészt
mert úgy tűnik, hogy sikerült a rendezvényt kiemelni a pártpolitikai síkból. Azt
szokták mondani, a mai fiatalok egyáltalán nem érdeklődnek a közélet dolgai
iránt. Szerintem ez nincs így, a mai fiatalok nagyon kritikusak, számtalan forráson keresztül hozzájuthatnak az információkhoz, éppen ezért megválogatják, hogy
mire mennek el. Ehhez kell a jó dizájn, jól
kitalált gondolatok, színvonalas előadók,
és ha ez összejön, akkor igenis meg lehet
szólítani a mai fiatalokat. A konferencia is
ezt bizonyítja, hiszen a budapesti egyetemek és főiskolák hallgatói voltak a fő célcsoportja a rendezvénynek.
Bár döntően a polgári gondolkodásmódhoz és gondolatisághoz közel álló
szereplőket hívtunk meg, de a meghívottak egyharmadát inkább a liberális gondolkodói körhöz szokták sorolni, ezért
nagyon örültem, hogy egy szakmai konferencia keretében ezeket az embereket
egy asztal mellé le tudtuk ültetni.


Hogyan zajlott maga a rendezvény?

A nagyteremben egymást váltották az
előadók, az ebédszünet előtt és után pedig
három szekcióban – urbanisztika, ökoló-

gia, kultúra – folyt a munka. Több mint
húsz előadó vállalt szerepet a konferencián, köztük Újbuda egyik legfontosabb
kulturális intézményének, az A38-as állóhajónak az ügyvezetője, Bognár Attila, aki
régóta foglalkozik kulturális programok
szervezésével. De ugyanígy mondhatnám
az egész Európa szempontjából nagyon
jelentős könnyűzenei fesztivál, a Sziget főszervezőjét, Gerendai Károlyt, aki szintén
elfogadta a meghívásunkat dacára annak,
hogy őt egyáltalán nem lehet ehhez az oldalhoz sorolni. Ott volt Lukács András, a
Levegő Munkacsoport vezetője, ő abszolút
civil, egyébként is törekedtünk arra, hogy
minél több civilt hívjunk meg. Vitézy Dávid, a VEKE szóvivője a tömegközlekedés
helyzetéről beszélt, az urbanisztika-építészet témában László Miklós városszociológus, Schneller István, Budapest volt főépítésze, Miklósi Endre építész. Rajtuk kívül,
hogy politikai súlya is legyen az egésznek,
három polgármestert is meghívtunk.
Rogán Antal, az V., Kovács Péter a XVI. és
Láng Zsolt, a II. kerület vezetője.


Mi volt a célja a konferenciának?

A fő motívuma és gondolata a konferenciának az volt, hogy az elmúlt húsz évben a
főváros vezetése grandiózus ötletekkel és
nem városálmokkal, hanem városlázálmokkal áll elő. Ilyen például a gyalogoshíd, ami egyben bevásárlóközpont is lenne. Ilyen az 5-ös és a 6-os metró, amelyekről már most beszélnek, miközben még a
4-es metró sincs kész. Ilyen az alagút, ami
összekötné a Déli pályaudvart a Nyugatival, és ilyen a kormányzati negyed, amiről
annyi sajtótájékoztatót tartottak. S közben
ezeknek az ötleteknek a 3–4 százaléka sem
valósul meg. Mi ezzel szemben azt mondjuk és ez volt az egész konferenciának a
lényegi mondanivalója, hogy az emberek
hétköznapjait kell élhetővé tenni.



Konkrétan mire
gondol?

Mondok egy példát, ha a fák körül
olyan biciklitárolókat létesítenénk,
amilyenek Stockholmban vannak,
javulna a helyzet.
Pár száz millió
forintból – ami
Schneller Domokos
persze sok na k
tűnik, de például a metróval összehasonlítva valójában kis összeg – el lehetne
érni, hogy a Belvárosban és a fontosabb
helyszíneken a legtöbb fa körül legyen
biciklitároló, a közintézményeknél is.
Európában babakocsival, kerekesszékkel,
kerékpárral gond nélkül aluljárókon, felüljárókon is át lehet hajtani, a felüljárókra fel lehet menni, hiszen van egy egyszerű szerkezet, amin föl lehet tolni ezeket
a közlekedési eszközöket. Budapesten
mindez hiányzik. Már letelt a határidő,
amit EU-tól kaptunk, hogy az akadálymentesítést megcsináljuk, de még mindig
nem tettük meg.
A harmadik fontos gondolat, ami a
konferencián felmerült, hogy az autókhoz
képest alternatív közlekedési eszközöket
kellene preferálni. Nyilván legfontosabb
a tömegközlekedés, emellett pedig a kerékpár. Barcelonában, Stockholmban,
Amszterdamban lehet látni, hogy öltönyös emberek, döntéshozók aktatáskával
járnak kerékpárral, és a bicikli nemcsak
a sportolók és a fiatalok közlekedési eszköze. Erre mondta László János, a Magyar
Kerékpáros Szövetség elnöke, hogy nemcsak kerékpárutakat kell építeni, hanem a
biciklit, mint valódi közlekedési alternatívát kell integrálni a közlekedésbe.


A temérdek gépjármű nemcsak dugókat
okoz, hanem a levegőt is károsítja.

Úgy véljük, mára Budapest annyira rossz
helyzetben van, hogy elérte az élhetőség
határát, és ezen táncol. Az Európai Unió
irányelvei szerint minden évben harmincöt nap lehet a maximum, amikor meghaladja a légszennyezés az egészségügyi határértéket, Budapesten ezzel szemben 110
nap volt, több mint a háromszorosa. A
mai vezetés elfáradt, nem fogadják be ezeket a javaslatokat, akár mi tesszük, akár a
civilek, ezért változásra van szükség.


Bognár Attila (A38), Gerendai Károly (Sziget), Petheő Attila (Living Room) és Molnár Mária művészettörténész a kultúra szekcióban beszélgettek

Jó hangulatú programok a Gyógyír Kht.-nál

Az anyatej ünnepe
Az ENSZ kezdeményezésére 1992 óta
rendezik meg a szoptatás világhetét,
hogy népszerűsítsék a természetes,
anyatejes táplálást. Ehhez kapcsolódva
szervezett vidám ünnepséget a Gyógyír
Védőnői Szolgálata szeptember végén
a Fehérvári úti szakrendelőjében.
A „hivatalos” megnyitó a gazdagréti Szivárvány Óvoda gyermektánccsoportjának
bemutatója volt, az ovisok közé természetesen Újbuda kedvence, a Tündi nevű kispanda is beállt táncolni. Az előadás után
az érdeklődőket védőnői tanácsadással,
vérnyomásméréssel és gyermekkori allergiákról szóló tájékoztatással várták. Volt
anyatejes totó ajándéksorsolással, babamasszázs-bemutató, a játszóházban pedig
arcfestés, kreatív kézműves-foglalkozások,

játékok, és ezenkívül egészséges finomságokat is kínáltak kicsiknek és nagyoknak.
A rendezvényre a támogató cégek is
kitelepültek, standjaiknál termékbemutatóval, kedvezményes vásárlási lehetőségekkel várták a szülőket. Rendeztek fogszépségversenyt a gyerekeknek, másutt
babafürdető és -sampon, vagy éppen etető
és fényképalbum járt ajándékba. A homeopátiás szereket forgalmazó cég képviselőjétől megtudtuk, a legtöbb nő életében az
alternatív megoldások keresése egybeesik
a várandóssággal, hiszen ez az az időszak,
amikor egyre fontosabbá válik, hogy kizárólag mellékhatásoktól mentes szereket
használjanak – a baba érdekében is. A kismamakor speciális problémáira többféle
homeopátiás készítmény kapható, például
tejserkentést célzók is.


Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

ANYAKÖNYVVEZETŐT KERES
A meghirdetett munkahely, beosztás:
Hatósági Igazgatóság, Igazgatási és Szabálysértési Osztály 1 fő
anyakönyvvezető határozott időre hat hónapos próbaidővel.
Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 képesítési előírás: főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség
vagy egyetemi, vagy főiskolai szintű végzettség és anyakönyvvezetői vizsga, vagy középiskolai végzettség és anyakönyvvezetői vizsga.
Feladatai:
 anyakönyvvezetői feladatok ellátása.
Előnyök az elbírálásnál:
 nyilvántartási és okmányügyintéző OKJ-s képzésről szóló bizonyítvány,
 államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejezőkészség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
előírásai szerint.

A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok
másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
(másolat vagy igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani
dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a
belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az
„Anyakönyvvezető” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. október 24., péntek 13 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 20.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2008. december 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási és
Szabálysértési Osztályán (Dezsőné Sramkó Ágnesnél a 3724-535-as
vagy dr. Berkovics Gáborné dr.-nál a 3724-695-ös telefonszámon).

Van-e remény, hogy az elhangzott ötletek,
javaslatok valamikor megvalósuljanak?

Mivel nem fogalmaztunk meg grandiózus, több száz milliárdos ötleteket, amiket
a mai városvezetés szokott, ezért azt gondolom, van rá esély.
(székely)

Egyhetes állás után újra fölvette a
munkát a 4-es metró alagútjait építő
cégcsoport, igaz, engedély hiányában
nem sok mindent tudnak csinálni. Közben a Keleti pályaudvar és a Bosnyák
tér közötti szakaszra kiadták a vasúthatósági engedélyt, így el lehet kezdeni a
második szakasz előkészítését.
Újra felvette a munkát a 4-es metró egyik
legnagyobb kivitelezője, a Bamco cégcsoport, amely pénzügyi viták miatt egy hétig
nem dolgozott. Azért vonult le a munkaterületről, mert nem tudott megállapodni a
megbízóval, a BKV-t képviselő DBR Metró

vagy egy hatóság utasítására, nem a kivitelező hibájából kell módosítani.
A Bamco így újra dolgozik, igaz, csak
apró munkákat tud végezni, mert a nagyobb feladataihoz még nincsenek meg
a szükséges engedélyei. A fúrópajzsok
továbbra is a Szent Gellért téri állomás
előtt állnak. Már korábban írtuk, hogy
a cégcsoport nem készült el időben a két
állomást összekötő váltórendszerrel, így
le kellett állnia a fúrással. A cég más módszerrel akarja megépíteni az átkötő alagutat, ehhez azonban módosítani kellett a
terveket. Ezt már benyújtotta a hatósághoz, ám az még nem adta ki az engedélyt.

Pénteki információk szerint kritikus határra ért a Műegyetem vegyészmérnöki és biomérnöki
kara Ch épületének süllyedése, amelyet a metróalagút és az épület alatti peron építése okoz. Az
egyetem műszaki főigazgatója és a karbantartási osztályvezetője azt mondta, az épület ugyan
statikailag valószínűleg stabil, de a repedések és a süllyedések miatt bármikor balesetek történhetnek. Nincs veszélyben a Műegyetem Ch épülete; a süllyedés megállt, a keletkezett repedés
és egyéb károkat megtérítik a metróépítők, közölte a DBR Metró Projekt Igazgatóság az MTI-vel.
„A süllyedés természetes kísérőjelensége a régi épületek közelében zajló mélyépítési tevékenységnek. A Műegyetem esetében az épületre ható munkafázisok befejeztével a süllyedés mértéke folyamatosan csökkent, mára stabilizálódott” – olvasható a közleményben.

Projektigazgatósággal arról, melyek azok az
előre nem tervezett pluszmunkák, amelyet
a fővárosnak ki kell fizetnie. A cégcsoport
most 3 milliárd forintot követelt. Mivel
ezt nem kapta meg, abbahagyta az építést.
Most abban állapodtak meg a felek, hogy a
DBR fizet, de jogfenntartással. Választott
bírósághoz fordulnak: ha a bíróság alacsonyabb összeget ítél meg a Bamcónak, akkor
a DBR visszakapja a megfelelő részt.
A Bamco – a francia Vinci, a német–
osztrák–magyar Strabag és a magyar Hídépítő alkotta – konzorcium összesen 44
milliárd forintért vállalta el a 4-es metró 2
alagútjának megépítését, valamint az Etele
téri és a Gellért téri állomás építését. Már
150 igényt nyújtott be többletköltségei
rendezésére, összesen 37 milliárd forint
értékben. A szerződés értelmében akkor
kell fizetni, ha az eredeti terveken a DBR

Most azt mondják, hogy néhány hét múlva folytatódhat a fúrás.
A fúrópajzsoknak ezután a Fővám
tér előtt kell majd vesztegelniük, mert ott
nem készül el időre az állomás. Márciusra
jutnak el addig a munkával, hogy a fúrópajzsok beérhetnek az épülő szerkezetbe.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság kiadta a vasúthatósági engedélyt a 4-es metró
második szakaszára, a Keleti pályaudvar
és a Bosnyák tér között. Ez a részletes tervezés és a pályáztatás előtti utolsó engedély, amelyet csak akkor adnak meg, ha
minden feltételnek megfelel a terv. Így ha
lejár a 30 napos jogorvoslati határidő, akkor elvileg a főváros elkezdheti a munka
előkészítését. A DBR jelenleg azt tervezi,
hogy 2013-ban már a Bosnyák térig lehet
majd utazni a 4-es metróval.
(gianone)

Hat évig volt a TV11 főszerkesztője

EMLÉKEZÉS

Eltemették Medveczky Lászlót
A Farkasréti Temetőben több mint százan kísértük utolsó útjára Medveczky
Lászlót, aki 1989 után hat évig volt a
TV11 főszerkesztője. A tizenegyszeres
Nívó-díjas újságírót súlyos betegség
után 67 éves korában ragadta el a
halál. Búcsúztatásán családtagjain,
barátain és ismerősein kívül pályatársai is tiszteletüket tették.
Medveczky László 1941. szeptember 19én született Budapesten. Előbb világosítóként, majd fotóriporter-gyakornokként
az MTI Fotónál dolgozott, 1961–65 között a hírügynökség újságíró munkatársa
volt. Aztán 1966-tól a Népszabadságnál
előbb újságíróként, szerkesztőként, majd
1979-től 1983-ig moszkvai tudósítóként
tevékenykedett. 1984-ben került a Magyar Televízióhoz, ahol öt éven át belpolitikai főszerkesztő volt. Vezetése alatt
megújultak, „élőbbé” váltak a régebbi
produkciók, mint például az Évgyűrűkkel
kiegészült Ablak, illetve a Kék Fény vagy
az Új Hullám. Parlamenti élő közvetítések
műsorvezetője, szerkesztője is volt, hosszú

Dömök Viktória

„Városálom 2010 – Ragadd meg Budapestet!” címmel városszakmai konferenciát rendezett a Budapesti Fidelitas október 4-én, szombaton az Uránia Nemzeti
Filmszínházban. A rendezvény fővédnöke Tarlós István volt. A tanácskozást,
melynek anyagából konferenciakötet készül, két újbudai önkormányzati képviselő, Schneller Domonkos és Sölch Gellért
szervezte.

Süllyed a Ch épület?

Donáth László evangélikus lelkész búcsúztatta az újságírót

éveken át vezette a Híradót. Az újságírófőszerkesztő súlyos betegségben hunyt el.
Megrendülten hallgattuk fia, Medvecz ky Balázs elköszönő szavait,
valamennyiünkben felidéződtek a vele

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés
a.) pontja értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot, hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala megrendelte Bp., XI
kerület, Fehérvári út–Galvani út–Szerémi
út–Barázda utca által határolt terület kerületi
szabályozási tervét. A terv készítésének célja
az intézményövezetbe sorolt terület beépítési
lehetőségeinek meghatározása, iroda, szolgáltató és lakófunkció elhelyezése.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés
a.) pontja értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot, hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala megrendelte Bp., XI
kerület, Szerémi út–Hauszmann Alajos utca–Hengermalom út által határolt terület kerületi szabályozási tervét. A terv készítésének
célja az I, IZ intézményi és M jelű munkahelyi
övezetbe sorolt területek beépítési lehetőségeinek vizsgálata.

folytatott beszélgetések, az együtt töltött
idő. Az ÚjbudaTV munkatársai hálával és
tisztelettel hajtanak fejet az egykori főszerkesztő előtt.
Vincze Kinga

MOZAIK

Esőmosta, mégis sikeres Zöld Szüret
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Tizenegyezer árvácska ajándékba
Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Zöld Szüretet a Feneketlen-tónál a Haza és
Haladás Országépítő Egyesület.
Az érdeklődőket pódiumbeszélgetésekkel, koncertekkel,
borosstandokkal várták. Az
egyesület részéről Czére Zsoltot
kértük meg, hogy értékelje a
rendezvényt.
– Bár az eső egyáltalán nem könynyítette meg a dolgunkat, a szakmai
visszajelzés elképesztően pozitív.

Az volt a célunk a Zöld Szürettel,
hogy elindítsunk egy folyamatot:
Újbuda zöld arculatának kialakítását. Az első lépést jelentette mindehhez ez a fesztivál, ahol könnyed
szüreti hangulatban igyekeztünk
felhívni a figyelmet a környezet- és
természetvédelem fontosságára. A
szakmai beszélgetéseken többek
között a zöld városfejlesztésről és
városüzemeltetésről, környezeti
nevelésről esett szó, de tartottunk
médiabeszélgetést is. Azt akartuk
megfejteni, hogy egy állampolgár,

Gázturbinás lett
a kelenföldi erőmű
Ünnepélyes keretek között
átadták a Budapesti Erőmű Zrt.
felújított kelenföldi erőművét.
A tizenöt éve zajló rekonstrukciós programot a ‘90-es években kezdték meg, így mára a
kispesti, az újpesti és végül a
kelenföldi erőmű is modern,
gázturbinás rendszerré avanzsált. Az új technológia környezetbarát voltával és költséghatékonyságával messze túlmutat
elődje képességein.

Fotók: Dömök Viktória

Virágkompozíció

A látogatók esernyővel érkeztek, a virágok örültek az égi áldásnak

Hatékonyabb és olcsóbb termelés

aki környezettudatosan, „zölden”
akar élni egy kétmilliós városban,
milyen kapcsolatot tud kialakítani
és fenntartani ennek érdekében a
különböző szakmai, illetve civil
szervezetekkel, önkormányzattal,
hatóságokkal. A fesztivál célja továbbá az is volt, hogy összekössük
az állampolgárt ezekkel a környezettudatos szerveződésekkel. Sikeresnek ítélem a programot, igaz,
szerencsétlenségünkre reggel 7-től
este 9-ig gyakorlatilag végig esett
az eső. Különösen nagy örömet
tudtunk okozni a lakosságnak a
virágosztással.
A Zöld Szüret ötlete egyébként egy korábbi borfesztiválon
merült fel, ahol Czére Zsolt Molnár Gyulával beszélgetett. Az ötletet tett követte, és a rendezvényt
most Újbuda Önkormányzata is

támogatta. A leglátványosabb az
említett virágosztás volt: az Önkormányzata 11 ezer darab árvácskát hozott a helyszínre, hogy
az újbudai polgárok ezzel is szépíthessék környezetüket.
Az eseményen Újbuda Önkormányzata részéről Molnár Gyula
polgármester, Fodor Vince alpolgármester és Hajdu László környezetvédelmi tanácsnok vett részt.
Szakmai partner volt a MME
(Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület), a WWF,
a Fővárosi Állat- és Növénykert, a
Környezeti Nevelési Egyesület, a
HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség), valamint különböző fővárosi
cégek. Czére Zsolt ígérete szerint a
Zöld Szüretet ezentúl minden év
szeptemberében megtartják.

Az átadáson az orosz származású
francia Nicolas Katcharov elnökvezérigazgató mondott beszédet.
Az erőmű vezetője elmondta, a
beruházás 17 milliárd forintba
került, melynek eredményeként
csökkent a gázfelhasználás, egy
vadonatúj vízüzem építésének
köszönhetően pedig egy biztonságosabb, vízkeringetésen alapuló
rendszert állítottak csatasorba.
Ennek köszönhetően 10%kal hatékonyabbá vált a termelés,
kevesebb vegyszert használnak,
a szén-dioxid-kibocsátást pedig
folyamatosan csökkentik, most
újabb 10%-kal. A károsanyagok
légtérbe jutását egyébként a korszerűsítések kezdete óta egyötödére mérsékelték.

Rózsa Melinda

PRIVATE BANKING KFT.
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center – Platina Torony I. emelet

Munkaadók jelentkezését várja a
III. Újbudai Önkormányzati

ÁLLÁSBÖRZE
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata – együttműködve a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Bartók Béla úti Kirendeltségével
– harmadik alkalommal szervezi meg az Újbudai Állásbörzét,

2008. november 6-án, csütörtökön 10–15 óra között
az újbudai Polgármesteri Hivatal épületeiben
(1113 Budapest, Bocskai u. 39-41., Zsombolyai u. 4. és 5.)

Az állásbörzével lehetőséget kívánunk nyújtani a munkáltatóknak, hogy minél egyszerűbben és költséghatékonyabban kutathassák fel jövőbeni kollégáikat, illetve több
jelentkező közül választhassák ki leendő munkatársaikat.
Részvételi szándékukat, illetve a betölteni kívánt munkaköröket, és a munkavállalói
létszámot kérjük legkésőbb 2008. október 22-ig jelezni szíveskedjenek.
Információ és jelentkezés: Nagyné Veress Mariann
e-mail: nagy.gaborne@ujbuda.hu
tel: 372-4636
Budapest, 2008. október 7.

Tisztelettel:

Molnár Gyula
polgármester

HITELÜGYINTÉZÉS!
LEGALACSONYABB TÖRLESZTŐ RÉSZLETEKKEL!

Jelzálogkölcsönök szabad felhasználásra, lakásvásárlásra, lakásfelújításra,
hitelkiváltásra; Személyi kölcsönök; Autóhitelek
Akár jövedelemigazolás nélkül is! Akár az ingatlan értékének 100%-áig!
KHR (BAR) lista nem akadály!
tel: 06-1-354-0386
mobil: 06-30-644-4883
fax: 06-1-302-3474
e-mail: hitel1@interware.hu

A kelenföldi erőmű a rekonstrukciónak is köszönhetően a
budapesti távfűtött lakások
65%-át látja el távhővel, a főváros
villamosenergia-szükségletének
pedig 10%-át állítja elő. Ez pedig az
új kapcsolt energiatermeléssel válik
lehetővé. Ennek lényege, hogy az
erőművi villamosenergia-termelés
közben felszabaduló felesleges hőenergiát távfűtésre fordítja.
Az elnök-vezérigazgató hozzátette, a termelői árak mérséklésével
szeretnének hozzájárulni az alacsonyabb távfűtési díjakhoz. Arra
a kérdésünkre azonban – hogy az
olcsóbb termeléssel valóban csökkenhetnek-e a fűtés árak – a cég vezetésétől azt a választ kaptuk, hogy
a fogyasztói árakat nem tudják befolyásolni, az a Főtáv hatásköre.
Molnár Gyula polgármester
beszédében kiemelte, az új rendszer egyik legdicséretesebb pontja,
hogy környezetbarát. – Az emberek mindennapi életében manapság a rezsi költségek kifizetése
jelenti a legnagyobb problémát, így
fontos, hogy a hatékonságnövelés
mellett a lakók előbb-utóbb pénztárcájuk súlyán is megérezzék a
pozitív változást – jegyezte meg a
kerület vezetője.
Török Dániel

Dömök Viktória
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Jól működő regionális
módszertani központ
Harmincötödik születésnapját ünnepli a Szemünk Fénye Bölcsőde. Az
elismert intézmény születésnapjára
Klausz Csilla önkormányzati képviselő
hívta fel figyelmünket.

úgy érzem, kissé elhanyagolt területe ez
életünknek, pedig a bölcsődékben épp
azzal korcsoporttal (0–3 évesig) foglalkoznak, amely életkorban a leginkább megalapozódik a gyermek fejlődése.

– Immár 35
éves a Szemünk Fénye
Bölcsőde, és
úgy gondoltam, ez olyan
é v fordu ló,
amikor érdemes megállnunk egy kicsit, és viszszagondolni
a z el mú lt
évtizedekre.
A Szemünk Fénye nemcsak egy egyszerű
bölcsőde, hanem módszertani bölcsőde és
egyben regionális oktatási központ is. Egyfajta műhely, ahol számos bölcsődei vezető
képeztetett ki. Az évforduló kapcsán mindenképpen megérdemlik, hogy egy kicsit
rájuk irányuljon a figyelem.





Készülnek ünnepséggel is?

Igen, november 13-án lesz, de előtte még
igyekszünk olyanokat felkutatni, akik ide
jártak, illetve összeállítani egy kiállítási
anyagot is, amely nem csupán a Szemünk
Fénye, hanem általában a bölcsődék történetét mutatja majd be.


Ön személy szerint miért tartja fontosnak
mindezt?

Alelnöke vagyok az Önkormányzat Szociális, Lakás és Sport Bizottságának, az
előző ciklusban pedig még nem képviselőként, hanem külső tagként dolgoztam
ugyanitt. A bölcsődei intézmények a szociális területhez tartoznak, de mindig is
szívügyemnek tartottam ezt a témát, mert

Van elég bölcsődei férőhely a kerületben?

Kilenc bölcsőde működik Újbudán, körülbelül 120 százalékos feltöltöttséggel.
Mivel a magyar társadalom a kétkeresős
családmodellre van berendezkedve, és a
nők karrierje szempontjából is fontos a
bölcsődei elhelyezés lehetősége, nyilvánvaló, hogy nincs sem elég bölcsőde, sem
elég férőhely.
A Szemünk Fénye Bölcsőde vezetője
Acsainé Végvári Katalin, aki nem mellékesen a Magyar Bölcsődék Egyesületének
elnöke is:
– A Szemünk Fénye Bölcsőde – „lánykori nevén” Tétényi úti – legfőbb feladata,
hogy a kerületi gyerekeknek jó minőségű
nevelést-gondozást biztosítsunk. A másik
lényeges feladatunk a szakmai módszertani központként való működésünk, az
alapvető módszertani kérdések meghatározása, kutatása, részvétel az alap- és
továbbképzésben. Ez a szakmai munka
végigkíséri bölcsődénk történetét.


Klausz Csilla említette, hogy önök a regionális központ. Mióta?

Tulajdonképpen már akkor is központi
szerepünk volt, amikor még nem léteztek
hivatalosan a régiók. Ma hét ilyen van,
és a módszertani központokat mindig az
illetékes minisztérium, jelenleg a Szociális és Családügyi Minisztérium jelöli ki,
pályázat útján. A közép-magyarországi
régióban 2003-ban minket választottak öt
évre, és idén újabb öt évre nyertük el ezt
a címet.


Ön mióta dolgozik ebben a bölcsődében?

Harminckét éve, 1976-ban kezdtem, és harminc éve vagyok a bölcsőde vezetője. De
nem csupán a vezetői munkámat végzem,
hanem tanítok is, valamint az elnöke vagyok a Magyar Bölcsődék Egyesületének is,
ami egy 4000 tagot számláló civil szervezet.


Soha nem is gondolt más pályára?

Dehogy! Nekem ez a hivatásom. Szeretem
a munkámat, a gyerekeket, a családokat. És
általában véve is, ez egy olyan szakma, amihez hűségesek szoktak lenni az emberek.


Vannak fiatalok is?

Nálunk igen, de sajnos a szakma küszködik az elöregedéssel: 45–50 év a gondozónők átlagéletkora. Talán a hamarosan
beinduló szakirányú főiskolai képzés vonzóvá teszi a mai fiatalok számára is, és hoz
némi vérfrissítést.


Hány gyerek fordult meg önöknél az elmúlt
35 évben?

A kezdetek óta körülbelül 3000–3500 gyerekünk lehetett. 100 férőhelyesek vagyunk
hivatalosan, de jelenleg is a törvény szerinti legmagasabb, 120 százalékos kihasználtsággal működünk.


Országszerte általános probléma, hogy
nincs elég bölcsődei férőhely.

Így van ez Újbudán is. Amikor idekerültem, 24 tanácsi és 36 üzemi bölcsőde
működött, ezzel szemben most csak 9
önkormányzati van, illetve néhány magánbölcsőde. Az utóbbi években ráadásul
jelentősen megnőtt az igény, már most sokan jelentkeznek jövő szeptemberre, sőt,
már 2010-re is érkeznek az előjegyzések.
Év közben nem is tudunk felvenni már
senkit. Persze, ha szociálisan kritikus élethelyzet adódik, ami bárkivel előfordulhat,
megpróbálunk segíteni.
A Szemünk Fénye Bölcsőde a novemberi
ünnepséghez kapcsolódóan készül egy
bölcsőde-helytörténeti kiállítással is. Arra
kérik mindazokat, akik ide jártak, vagy
gyerekeik, unokáik voltak itt bölcsisek, és
van valamilyen tárgyi emlékük, fényképük, netán megosztani érdemes történetük, ne habozzanak, keressék fel azokkal a
bölcsőde munkatársait!
Rózsa Melinda

51 éves a BEAC sakk-szakosztálya

Szeretet, szorgalom, tehetség
Azok a gyerekek, akik sakkoznak, az
iskolában is jobban teljesítenek. Ez a
sport ugyanis nemcsak a memóriát és
a logikát fejleszti, hanem a fantázia, az
akaraterő és a kitartás is edződik általa.
Jakobetz László FIDE-sakkmester, a
BEAC sakk-szakosztályának kapitánya
szerint az a legszerencsésebb, ha valaki
ötéves kora környékén ismerkedik meg
ezzel a különleges szenvedéllyel.
November másodikán játssza következő
mérkőzését a BEAC sakkcsapata Makó
ellen, a Polgármesteri Hivatal Zsombo-

nagyságrendű költségvetésből, mint a
klasszikusan nagy tömegeket vonzó látványsportágak. Ennek ellenére számtalan
tehetséges és sikeres sakkozó nőtt fel a
BEAC-ban, és az eredmények manapság
sem maradnak el.
Az egyesületek közül a Vasas büszkélkedhet még hasonlóan régen és változatlan néven működő sakk-szakosztállyal. Az
1898-ban alakult BEAC sakk-szakosztálya
tavaly ünnepelte fél évszázados működését. Eredetileg egyetemisták és oktatók alapították, és azonnal az OB I-es küzdelmekben vettek részt, annak ellenére, hogy soha

A sokszoros bajnokcsapat a Csuti Antal SK zalaegerszegi otthonában

lyai utcai szárnyának tárgyalótermében.
A legeredményesebb utánpótlás-nevelő
egyesület újbudai támogatással működik, bár korántsem gazdálkodhat olyan

nem volt profi, azaz főállású csapattagjuk.
Igazából sokáig úgy töltődött a szakosztály, hogy aki az ELTE-re járt és sakkozott,
az automatikusan a BEAC-hoz igazolt.

Játszótér felújítás

Olyan legendás vezetők és oktatók fémjelzik az egyesületet, mint Csáki Endre, Flórián Tibor, dr. Földi József vagy Szabolcsi
János. A rendszerváltás előtt igen izgalmas
csatákat vívtak a magyar egyetemi sakkozók a „baráti” országok egyetemistáival.
A világ élvonalához tartozó szovjet-oroszokkal játszani például a legjobb iskolának számított. A Lomonoszov Egyetem
játékosaival a BEAC nemcsak élőben, hanem több évig tartó levelező formában is
összecsapott, és sikerült legyőzniük őket a
’60-as évek közepén.
A jelenlegi kapitány, Jakobetz László nemcsak a sakk, hanem az oktatás
megszállottja is, kezei közül olyan sikeres tanítványok kerültek ki, mint
Antal Gergely nemzetközi mester, aki
jelenleg Polgár Zsuzsa texasi sakkakadémiájára jár, vagy Pintér Gábor, aki
szintén nemzetközi mester. Ugyancsak
Jakobetz edzette Torma Róbertet és To
Nhat Minht, akik FIDE-mesterek lettek.
Radnai Ádámnak pedig már csak néhány pont hiányzik a Nemzetközi Sakkszövetség mesteri címéhez. A BEAC és a
vele 1992-ben egyesülő Barcza Gedeon
SC az elmúlt 15 évben mintegy ezer
gyereket tanított meg sakkozni.
Jakobetz László tapasztalatai szerint
az, aki először jön az edzésre, már valamilyen motivációval érkezik. Ha ez a
motiváció mindössze a szülők sakkszeretetét jelenti, az általában kevésbé inspiráló,
mint amikor a gyerek már maga is „megfertőződött”. Mindenesetre az 5 és 15 év
közötti gyerekek a leginkább fejleszthetők,
de az is biztos, hogy a siker nem pusztán
azon múlik, ki, mikor kezd el sakkozni.
A szakedző szerint három alapvető dolog
kell az eredményességhez: a legfontosabb
a sakk megszállott szeretete, ehhez pedig
rengeteg szorgalomnak és persze alapvetően tehetségnek kell társulnia.
B. A.

Befejeződött a Fehérvári út 225-235. szám alatti játszótér felújítása. Mostantól itt is az EU szabályok által megkövetelt biztonságos körülmények között játszhatnak a gyerekek.

Családi Sportnap az önkormányzati dolgozóknak

Egy délután a kollégákkal
néhol feltűnt „Tünde” is, Újbuda pandája,
aki mindig ott volt, hisz bátorítani kellett a
csapatokat.
A kemény munka után jött a jól
megérdemelt evés is, a betevőt maguk a
csapattagok készítettek, és ezeket az ételkölteményeket is pontozták. A szigorú
zsűrit Filipsz Andrea jegyző, Vargáné dr.
Kremzner Zsuzsanna aljegyző, Veresné
Krajcár Izabella alpolgármester és Molnár Gyula polgármester alkotta, akik szerint nagyon éles volt a verseny. Két kategóriában lehetett indulni: az egyik a leves, a
Ezúttal is sokan a foci mellett döntöttek, másik a „híg” kategória, amelybe minden
más „sűrű” étel
amely színvobeletartozott.
nalas bajnokA polgársággal zárult.
A négy csapat
mester teljesen
közül végül az
meg volt elégedönkormányzat
ve mind a sport,
és a képviselők
mind a főzési teljecsapata vitte
sítményekkel. Szehaza a kupát.
rinte annyira finoA moz og n i
mak voltak az étevágyók az általek, hogy különdílános iskolából
jakat is osztottak a
már jól ismert
versenyzők között.
sorversenyen
Véleménye szerint
is részt vehetmindig jó pillanat
az, amikor egy
tek, a fiatalok a
közösség, amely
KRESZ-parkegyébként csak
ban tesztelhetmunkával öszték tudásukat,
Az önkormányzati sportnap főzőversenyének két
m e n n y i r e nyertese: Géresi Kálmán és Nagy István
szefüggő találkovannak tisztázókon vesz részt,
ban a közlekedési szabályokkal. A foci és ilyen alkalmakkor végre nem kizárólag a
a sorverseny mellett fakultatívan lehetett munkáról beszélgethetnek egymással.
teniszezni, tollasozni, lábteniszezni, és aki
A sporteredményekkel, az ételek ízével
akart falat is mászhatott, vagy megtanul- és a hangulattal nemcsak a vezetők, de a dolhatta az íjászat fortélyait is.
gozók és a szervezők is elégedettek voltak.
A szervező szerint ez a sportnap azért Horváth József szintén nagyon elégedett, hinagyszerű ötlet, mert a kollégák elhoz- szen megvalósult az, amit szerettek volna: a
zák párjukat és gyermekeiket is, így még kollégák egy kötetlen, kellemes délutánt tölotthonosabb, meghittebb a légkör. A gye- töttek el egymás társaságában. A sportszerrekeknek pedig egy életre szóló élmény vező azonban nem akart kiemelni egyetlen
marad az esemény. A Kamaraerdei Ifjú- szervezeti egységet sem, mivel az ő szavaival
sági Park tele volt sportoló gyerekkel és élve, mindenki beleadott apait-anyait.
szülővel, minden pályán játszott valaki,
Huszák Nina
Újbuda Önkormányzata idén is megrendezte már tradicionális sportnapját,
amelyet az ősz verőfényes napsütéssel
ajándékozott meg. 1997-ben, az első
alkalommal még a Magyar Kábel pályán
sportoltak együtt az önkormányzati
dolgozók, valamint azok családtagjai.
Azóta a helyszínek változtak, de a jó
kedv és a lelkesedés maradt a régi. Idén
Kamaraerdőn szintén a mozgásé és a
jókedvé volt a főszerep, a csapatok most
is rengeteg sportág közül válogathattak.

Dömök Viktória

Szülinapos a Szemünk Fénye Bölcsőde
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Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYINTÉZŐT KERES
A meghirdetett munkahely, beosztás:
Hatósági Igazgatóság, Igazgatási és Szabálysértési Osztály 1 fő szabálysértési ügyintéző határozott időre hat hónapos próbaidővel.
Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 képesítési előírás: jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség.
Feladatai:
 szabálysértésekkel kapcsolatos ügyek intézése.
Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejezőkészség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
előírásai szerint.
A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),

 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok
másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
(másolat vagy igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve,
a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve
az „Szabálysértési ügyintéző” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. október 24., péntek 13 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 20.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2008. december 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet:
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási és Szabálysértési Osztályán
(dr. Kósa Mariannál 3723-416 vagy dr. Berkovics Gáborné dr.-nál a
3724-695-ös telefonszámon).
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HIRDETÉS

ÚJBUDA 2008. OKTÓBER 15.

ÚJBUDA 2008. OKTÓBER 15.

PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
OKTÓBER 14. Korényi Attila festőművész kiállí-

tása tekinthető meg hétköznap 10–18 óráig.
OKTÓBER 14.–NOVEMBER 4.„2008. olimpia”
(kerületi óvodások alkotásai). Pajkos,
Ezüstfenyő, Bükköny, Cseperedő Óvoda.
BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
OKTÓBER 17-ÉTŐL NOVEMBER 14-ÉIG A Magyar

Festészet Napja rendezvénysorozat keretén
belül: Hermann Zoltán festőművész tárlata.

BUDAI KLUBGALÉRIA

Budafoki út 9–11.
OKTÓBER 27-ÉIG Bolba Henrik festőművész

kiállítása.

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 20. 19.00 Terri Potoczna

fotóművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető NOVEMBER 11-ÉIG.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás.
Nyitva: KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig.
Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
OKTÓBER 18. 10.00–16.00 Műszaki csodák.
SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
OKTÓBERBEN A Magyar Festészet Napja ren-

dezvénysorozat keretén belül: Vojnich Erzsébet
és Szüts Miklós festőművész kiállítása.
TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
OKTÓBER 17. 18.30 A Magyar Festészet

emlékei eredeti felvételek, dokumentumok,
versek. Megtekinthető NOVEMBER 11-ÉIG.

Napja rendezvénysorozat keretén belül: a
Bolyai Alkotótábor tagjainak kiállításának
megnyitója.

BMK GALÉRIA

TRANZIT ART CAFÉ

Robert Bob, Farkas László, Prukner János,
Németh László, Farkas László, a XXIII. Vizuális
művészeti hónap oklevéllel jutalmazottjainak csoportos kiállítása.

Bazilika tervezőjének emlékére a Kulturális
Örökség Napjai alkalmából.

OKTÓBER 29. 18.00 Az 1956-os forradalom

Etele út 55. Tel.: 371-2760
OKTÓBER 9–23. Balogh Zoltán, Simák Gergő,

Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
OKTÓBER 22-ÉIG Kiállítás Hild József, a

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
OKTÓBER 17-ÉTŐL NOVEMBER 7-ÉIG. A Magyar

Festészet Napja rendezvénysorozat keretén
belül: A Festészet Apja címmel Káldi Katalin,
Gajzágó Donáta, Kovács Lola kiállítása.

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
OKTÓBER 15. 20.00 Living Colour (USA). OKTÓBER
16. 20.00 Blasted Mechanism (P), Colorstar.
OKTÓBER 17. 21.00 Moskow Calling. Nogu Svelo

(RU), Russkaja (RU-A), Ovchinnikov bros. feat B.B.
(RU) dj set. OKTÓBER 18. 21.00 Moskow Calling.
Pakava It (RU), Irie Maffia, Ovchinnikov bros.
feat B.B. (RU) dj set. OKTÓBER 21. 20.00 Tiltott
gyümölcsök: Para-Kovács Imre, Najmányi László,
Tudósok. OKTÓBER 22. 22.00 BlackLight pres.:
Rennie Pilgrem (UK), TB Gon & Marvin, Erká,
Bergi, Rockchild & Rori Breaker, Joe Soft, Acryl.
OKTÓBER 23. 21.00 Subscribe, Synchronring,
Pándi Balázs, DJ Gyurika. OKTÓBER 24. 22.00 Goa.
hu pres: Imaginationland part 1 – Transwave
live (E), Keo, Maitreya live, Quantum State búcsúkoncert, Beyond live, Nubek & Nutek, Krinyo,
BB303, Jácint. OKTÓBER 25. 22.00 Deck Attack
& Beck’s pres.: Fort Knox Five (USA) – Radio Free
DC album release party, Infragandhi & Cyborg
Templar. OKTÓBER 26. 20.00 Free Style Chambler

ÉRTESÍTÉS
Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.)
pontja értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot,
hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megrendelte Bp., XI kerület,
BAH csomópont üzemanyagtöltőállomás és
környéke által határolt terület kerületi szabályozási tervét.
A terv készítésének célja a jelenleg közterületen álló benzinkút számára telek kialakíthatóságának vizsgálata.
Molnár Gyula, polgármester

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

Orchestra lemezbemutató. OKTÓBER 28. 20.00
Scott Kinsey Band feat. Scott Henderson, Gary
Novak, Matthew Garrison (USA).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
OKTÓBER 8. 17.00 Orci József festőművész

kiállításának megnyitója. A tárlat megtekinthető
OKTÓBER 28-ÁIG munkanapokon 10–19 óráig.
OKTÓBER 15. 14.00 Cukorbetegek Albertfalvai
Klubja. 17.00 Idősek köszöntése„Csak a szépre emlékezem…”Az AKH Opera- és dalstúdió ünnepi
koncertje. OKTÓBER 19. 10.30 Keresztény játszóház.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
OKTÓBER 15. Idősen is aktívan – Önkéntesség

mint tanulás 55 év felett. Tapasztalatcsere
és bemutató nap. OKTÓBER 16. Reneszánsz
filmklub. Zeffirelli: Rómeó és Júlia (1968), George
Cukor: Rómeó és Júlia (1936). OKTÓBER 17.
17.00 Szabadegyetem. Bethlen Gábor, 18.30 A
quattrocento szobrászata. OKTÓBER 18. Véradó
nap a Magyar Vöröskereszt közreműködésével.
OKTÓBER 19. 10.00 Családi délután. 16.00
Meseelőadás. OKTÓBER 21. 10.00–13.00
Szakmai fórum. „Zöldülő” Környezettudatos
szemlélet a közművelődésben.
FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.
OKTÓBER 22. 18.00 Farkasréti esték: Vendég:

Grandpierre Attila, csillagász kandidátus, zenész,
író, költő. A beszélgetés témája: A magyarok
őstörténetének gyökerei.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
OKTÓBER 19. 19.00 Jövőre veled ugyanitt.
OKTÓBER 20. 19.30 Stílusgyakorlat a 601-től.
OKTÓBER 25., 27. 19.00 Mennyből a hulla.
OKTÓBER 15. 10.00 és 14.30 A hétfejű tündér.

KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 19. 14.30 Dollárpapa.
OKTÓBER 19. 19.00 Őrült nők ketrece.
OKTÓBER 24. 19.00 Egy kabaré. A Hetényi

Humán SZKI 15. évf. színi hallgatóinak
előadása.
OKTÓBER 25. 19.00 Szerelem@könyv.hu
OKTÓBER 26. 19.00 A Napsugár fiúk.
OKTÓBER 30. 19.00 Dominó.
OKTÓBER 31. 19.00 Tanár úr, kérem!
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
OKTÓBER 18. 20.00 A Budapesti Őszi Fesztivál

keretében: Spala Korinna: Ellentétek vonzásában; Lifeoholic. Bemutató.
OKTÓBER 19. 20.00 Hód Adrienn:
Kapcsolódjunk és bömböltessük! 2.
OKTÓBER 21. 18.00 Műked(d)velő est.
Versgráf – verses társasjáték – nyitott
felolvasó est.

Alsóhegy u. 38.

OKTÓBER 24. 20.00 Anat Danieli: Have you
been to the movie„Death of a Lady”? (IL).
OKTÓBER 25. 20.00 Sahar Azimi: Come, feel (IL).
OKTÓBER 26. 19.00 Szentkirályi Színházi
Műhely: Poyntz Hall.
OKTÓBER 27. 20.00 Ágens és a Természetes
Vészek Kollektíva: IPSUM.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. PÉNTEK 17.00 Biztos
szikla klub. Játékos foglalkozás tizenéveseknek.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Requiem.

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
OKTÓBER 15., 16. 19.00 Tótferi.
OKTÓBER 17. 20.00 Othello kommentárok.
OKTÓBER 18., 19. 19.00 Ördöngös idők.
OKTÓBER 22. 19.00 Vérnász. Nyilvános főpróba.
OKTÓBER 24. 19.00 Vérnász. BEMUTATÓ.
OKTÓBER 25. Vérnász.
OKTÓBER 26. 11.00 Trebla, a bárány.

Gyerekelőadás.
OKTÓBER 31. 19.00 Csontbrigád.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
OKTÓBER 17. 19.00 Kőhalmi Zoltán Stand up

comedy estje.
OKTÓBER 18. 19.30 Mandragóra Társulat:
Szintén vízzel.
OKTÓBER 28. 20.00 Kókai János Társulat: Kívül
tágasabb.
OKTÓBER 31. 20.00 AKT: Huncutka.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.
OKTÓBER 26. 10.15 Harangszentelés. 20.00 Verdi:

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama
klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Kalotaszegi táncház Szalonna és bandája.
OKTÓBER 16. 20.00 Csángó táncház – a Somos
együttessel. OKTÓBER 17. 20.00 A Magyar
Festészet Napja. OKTÓBER 18. 20.00 Nossakoncert. OKTÓBER 20. 18.30 Budai tangó
– tánctanítás Budai Lászlóval. OKTÓBER 21.
18.00 Khamoro – cigánytánc-tánctanfolyam,
20.00 Indiai est. OKTÓBER 22. 18.00 tánctanulás
kezdő és haladó csoportban, 20.00 Kalotaszegi
táncház – Szalonna és bandája. OKTÓBER 24.
20.00 Magyarpalatkai banda bálja. OKTÓBER
25. 20.00 Bran Együttes – 15 éves Jubileumi
koncert. OKTÓBER 27. 18.30 Budai tangó
tánctanítás Budai Lászlóval. OKTÓBER 28. 18.00
Khamoro – cigánytánc-tánctanfolyam, 20.00
Chalga – koncert.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ 9.00–17.00 Fióka foglalkoztató ovi-előkészítő foglalkozás, 16.30–18.00 Bölcs bagoly
iskola-előkészítő. SZERDA 16.30, 17.30 Ringató
zeneóvoda. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató – zenepedagógiai foglalkozás. OKTÓBER 18. 11.00
Kolompos színház. OKTÓBER 25. 17.00 Kolompos
gyerektáncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
OKTÓBER 15. 10.30 Csepp Csoda Meseszínház.
Mátyás király bolondos bolondja.
OKTÓBER 17., 31. 19.00 A Csürrentő együttes táncháza. OKTÓBER 18. 8.00–13.00
Babaruhabörze. OKTÓBER 24. 19.00 A Falkafolk
együttes táncháza. OKTÓBER 25. 19.00 A Sültü
együttes táncháza. OKTÓBER 27. 19.00 A
Greenfields együttes táncháza.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási klub,
10.30 Bukfenc, 10.30 Csepp zene. HÉTFŐ, SZERDA
17.30 Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD
18.00, SZERDA 19.30 Iai Jutsu. KEDD, CSÜTÖRTÖK
15.00 Sakk-klub. KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK 19.00
Kenpo karate. SZERDA 11.00 Ringató. 15.00
Társastánc, 15.00 Kártyaklub. SZERDA–PÉNTEK
9.00 Ízületi torna. PÉNTEK 10.00 Kondicionáló

babás mamatorna, 16.00 Fashion Dance.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia Gyülekezet igehirdetése. PÁRATLAN HÉTFŐ 15.00 Rét nyugdíjasklub,
18.00 Verses-lelkes együttlét. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti Közösségi
Számítógépes Központ és e-Magyarország pont.
HUMUSZ HÁZ

Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

Saru u. 11. Tel.: 386-2648

OKTÓBER 15. 18.00 Tánctanulás kezdő és haladó

OKTÓBER 15. Érdekérvényesítés, lobby,

csoportban, 20.00 KMB klub, 20.00
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szponzoráció.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM férfikórus, 20.00 Majorettek.
KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, SZERDA 17.00 Ovitánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Aikido. KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00
Trilla énekiskola. SZERDA 18.00 Happy Bike Team
bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00
Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (kávéház-asztalfoglalás)
OKTÓBER 18. 19.00 Énekesnők, csodásak – Bőhm
Trió. OKTÓBER 20. 19.00 Brazil Mandolin Club.
OKTÓBER 25. 19.00 Groovus Interruptus.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
OKTÓBER 17. 18.00 Szörényi Levente zeneszer-

ző, szövegíró, őstörténet-kutató A Pilis titkai
című előadása. OKTÓBER 18. 19.00 Sztárok
éjszakája. Fellép: MASI magyar származású
kanadai énekesnő. OKTÓBER 28. 19.30 Újbuda
Jazz Kedd. Vendég: Nagy Tamás (NOX), Zenél:
Szalkay Dávid és zenekara.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 10.00, 11.00 Minimuzsika.
KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 Szülés utáni formába hozó torna. SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna. CSÜTÖRTÖK Kreatív drámaműhely.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
OKTÓBER 15. Ásványbarátkör. Magyarországi
különleges ősgerinces lelőhelyek. OKTÓBER
16. Csapody Vera Növénybarát Kör. Egy kertész
barangolásai Új-Zélandon. OKTÓBER 19.
Tanulmányi kirándulás. Budakeszi. OKTÓBER
20. Gombászklub. Gombahatározás. OKTÓBER
22. Ásványbarátkör. Vetítés. OKTÓBER 27.

Gombászklub. Dia- és digitáliskép parádé.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

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

Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

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

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

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

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

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

– nemezelés. Szent István-ház. OKTÓBER 19.
Évközi 29. vasárnap. Missziós vasárnap. Országos
templomi gyűjtés a missziók javára. OKTÓBER 23.
Nemzeti ünnep. OKTÓBER 24–26. 72 óra„kompromisszum nélkül”. Az egész Magyarország területét
lefedő 3 napon át tartó szociális akció 14–30 éves
fiataloknak. OKTÓBER 26. Évközi 30. vasárnap.
20.00 Verdi: Requiem. OKTÓBER 28. Szent Simon és
Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe. OKTÓBER 31.
18.00 Szentmise a plébánia betegeiért.

Újranyílik a Molnár-C.
Pál műterem-múzeum
2008. október 10-én 17.30-kor, felújítás
után újból megnyílik a nagyközönség előtt
az 1984-ben alapított műterem-múzeum,
ahol Molnár-C. Pál 50 évig dolgozott 1931től 1981-ben bekövetkezett haláláig.
Halála után 3 évvel a művész leánya, dr.
Csillag Pálné Éva megnyitotta az ország első, festői életművet bemutató, magángyűjteményét, amit azóta is a család gondoz.
A kiállítás két részből áll. Az állandó
anyag összefoglalólag mutatja be a rendkívül gazdag és változatos életművet, emellett ideiglenes kiállításokon tematikusan
lesz látható az életmű egy-egy kiemelkedő
témája, szakasza.
Elsőként 2008. október 10-étől
– 2009. március 21-éig Molnár-C. Pál Itália
című kiállítása lesz látható.

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

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

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

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

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

Istentisztelet.

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

Szentmiserend: 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 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál. MINDEN
VASÁRNAP 9.00 Családi mise. OKTÓBER 18. Szent
Lukács evangélista ünnepe. 16.00 Zsibongó-klub

1%
Ezúton is megköszönjük a Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány támogatóinak, hogy
a 2006 évi személyi jövedelemadó 1%-át
nekünk adták. Örömmel közöljük, hogy így
2 070 000 Ft-ot tudtunk a gyermekek érdekében felhasználni.
A következőkre fordítottuk:
– Fejlesztettük az idegennyelvi könyvtárat
– Év végi jutalomkönyveket vásároltunk
– Bővítettük az uszodai felszerelést
– Új öltöző szekrényekkel és függönyökkel
láttuk el az osztályokat
– Bővítettük a számítástechnikai eszköztárt
(pl. interaktív tábla)
– Fejlesztő pedagógiának, ill. napközinek kreatív játékokat vásároltunk
– Hozzájárultunk táborozáshoz
– Új torna eszközöket kapott a testnevelés
munkaközösség
Még egyszer nagyon köszönjük!
Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma

ÉRTESÍTÉS
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (2)
bekezdés a.) pontja értelmében értesítjük
a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az
érintett lakosságot, hogy a Bp. XI. kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
megrendelte Bp., XI kerület, Méhész utca–Patvar utca–Putnok utca–Kővirág
sor által határolt terület kerületi szabályozási tervét.
A terv készítésének célja az intézményi és lakóterület beépítési feltételeinek tisztázása.
Molnár Gyula, polgármester

SZABADIDŐ
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március 21.–április 20.

Az előző, kissé feszültebb időszak után
nyugodtabb két hét vár önre, ám sajnos a
közismert kommunikációs készsége még
mindig nem lesz a régi. Könnyen meglehet, hogy egy-egy vitában nem képes magát megvédeni, vagy nem tud megfelelően
érvelni az álláspontja mellett. Ha teheti
tehát, akkor október második felében kerülje az összetűzéseket. Ha vizsgára vagy
szóbeli tárgyalásra készül ebben az időszakban, alaposan készüljön fel rá.

BIKA

április 21.–május 20.

Annak ellenére, hogy erre nem adnak valódi okot a körülmények, egy kissé feszült
lehet ebben a két hétben. Ennek csupán az
az oka, hogy a Mars bolygó most épp a jegyével szemközt halad át égi útján. Szerencsére az állatöv egyik legnyugodtabb embere, így aligha kell mondanom: kerülje a
stresszt és a kapkodást. Valaki nem egészen
áll úgy önhöz, mint ahogyan azt elvárná.
A provokációra azonban reagáljon higgadtan. Így többen fognak önnel egyetérteni,
mintha haragra haraggal válaszolna.

ne kényszerítse másokra akaratát. Gondoljon arra, hogy környezetében sokan nem
„menetelnek” olyan határozott lépésekre,
és esetleg nem is tudják a tempóját követni.
Ha bárkit nagyobb teljesítményre szeretne
késztetni, a türelem a legjobb módszer.

ám a második héten már szívesebben töltene több időt közvetlen családjával, vagy
valakivel, aki igazán közel áll a szívéhez.
A gyermekkel vagy gyermekekkel rendelkező Oroszlánok közelebb kerülhetnek
csemetéjükhöz, aki ezt igényli is.

NYILAS

SZŰZ

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

A fogyatkozó Holdfázis és a jegyébe belépő Vénusz ismét könnyeddé teszi a hangulatát. Mivel mindkét égitest érzelmi
életünkért felelős, a Nyilasokat most igencsak elkényezteti Ámor. Hódító kedvében
lesz, és ha nem él tartós kapcsolatban, akár
egy kellemes flört is színesebbé teheti október borongós második felét. Bár ebben
a hónapban nem tervezett utazást, mégis
betoppanhat egy váratlan lehetőség. Mivel
ön akkor érzi igazán jól magát, ha úton lehet, éljen hát vele bátran!

A jegyén átvonuló Szaturnusz ebben a két
hétben életerőt és energiát adó fényszöget
vetít. Ez azt jelenti, hogy most nem csupán
a belső ereje, valamint az elhatározása lesz
erős, hanem a kitartása is. Ha bármiféle
hosszú távú tervbe szeretne belefogni, ez
remek időpont ehhez. Október második
felében már kevesebb ember veszi körül, de
így legalább több ideje lesz a terveire és önmagára összpontosítani. Egy elkeseredett
barát megvigasztalása azonban így is sok
időt vesz igénybe, mégis jó érzéssel tölti el.

BAK

december 23.–január 20.

Október második hetében néhány elintézetlen dolog vagy munka miatt lesz kicsivel több elfoglaltsága. Nem sok kedvvel
fog bele, de mégis sikerül majd mindent
időben megoldania. Most családja is több
törődést igényel, de erre inkább a hét
végéken lesz módja. Egy kellemes családi
program egyben jó lehetőség teremt egy
régebbi vita tisztázására is. Anyagi helyzete kissé megcsappan egy nem várt kiadás
miatt, de mivel elkerülhetetlen, nem érdemes miatta bosszankodnia.

IKREK

május 21.–június 21.

Úgy látszik, annak ellenére, hogy a nyár
szülötte, ez az ősz csupa jót hoz. Az előző, új
lehetőséget rejtő két hét után most azt fogja
tapasztalni, hogy mindaz, amibe október
elején belefogott, szinte magától lendületbe
jön. Ez fokozottan vidámmá és magabiztossá teszi. Jó időszak ez arra, hogy irigyeit csodálóivá, a haragosait pedig szövetségeseivé
tegye. Derűje és energiája ragadós lesz. Ne
csodálkozzon, ha még a szokottnál is többen keresik a társaságát.

RÁK

június 22.–július 21.

Bár uralkodó égiteste, a Hold fogyatkozó fázisban van ebben a periódusban, ez
korántsem jelenti azt, hogy bármi rosszat
okozna. Sőt, általa inkább az életében felmerülő gondok fogyatkoznak majd, amelyekből október első két hetében bizony
kijutott. Sokkal derűsebben, vidámabban,
könnyedebben fog a dolgokhoz állni. Szinte
csodálkozni fog, milyen apróságokból csinál gondot magának. A jegy hölgy szülöttei
különösen sokat adnak megjelenésükre,
amitől hódító kedvük is megnő.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Ha korábban pár csendesebb napot vagy
hetet könyvelhetett el, akkor most barátai,
ismerősei szinte egymásnak adják a kilincset. Eleinte ezt örömmel fogadja majd,

HOROSZKÓP

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Egy kisebb, társkapcsolati egyet nem értés
okozhat gondot, ami abból fakad, hogy egy
fontosnak tűnő dologban merőben más az
elképzelésük. Mielőtt nagyon belemélyedne a vitába, gondolja át, valóban annyira
fontos-e az a bizonyos dolog, amellyel kapcsolatban mindenképp ragaszkodik igazához. Adjon inkább egy kis időt magának és
a sorsnak, vagyis ahogyan mondani szokás: aludjon rá párat. Elképzelhető, hogy
később sok mindent másképpen lát majd.

október 13.–október 26.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Elérkezett az ideje, hogy egy régebb óta cipelt
lelki tehertől megszabaduljon. Rá fog jönni,
hogy volt valami (vagy valaki) az életében,
amihez (vagy akihez) már eddig is csak a
kötelesség és a megszokás kötötte, és sokkal
nagyobb lelki energiát vont el öntől, mint
normális lett volna. Határozott döntésével
ki fogja vívni környezete csodálatát. Sokan
egyetértenek majd önnel, és támogatókra is
talál. A jegyén átvonuló Nap és Merkúr magabiztossá, határozottá teszi. Október második fele egyéb jó döntéseknek is kedvez.

HALAK

február 20.–március 20.

Október második fele épp olyan nyugalomban telik majd, ahogyan a Halak-szülöttek
leginkább szeretik. Már végzett egy nagyobb szabású munkával, így végre lazíthat
egy kicsit, nem sürgeti senki. Bőségesen
jut ideje mind szeretteire, mind önmagára. Hét végén akár egy kis semmittevést is
megengedhet magának, ha úgy érzi, most
ez pihenteti. Valaki szeretné meggyőzni egy
életmódbeli változás szükségességéről, de
az illető egyelőre falakba ütközik. Ne hagyja magát befolyásolni!
Horváth Andrea

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Uralkodó bolygója közül az egyik, az energiát, belső erőt nyújtó Mars a jegyén vonul
át október második felében. Így ha bárki
tetterős és energikus embert lát ebben az
időszakban, biztos lehet benne, hogy az illető egy Skorpió. Amire most vigyáznia kell:

Erdei séta

Szmodis Imre rajza

ÉRTESÍTÉS
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.)
pontja értelmében értesítjük a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az
érintett lakosságot, hogy a Bp. XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megrendelte Bp.,
XI. kerület volt Vasvári Pál laktanya területére övezetmódosítási
hatástanulmány és kerületi szabályozási tervét.
A terv készítésének célja a jelenlegi K-HT jelű honvédségi terület Településszerkezeti Tervben
meghatározott központi vegyes
terület-felhasználási kategóriának
megfelelő övezeti besorolás és építési lehetőségek meghatározása.
Molnár Gyula, polgármester

– Papa, nem hívhatnánk majd a kilátóhoz egy taxit?!

Mitől hígul a forint?
A lakosság nem érti, tulajdonképpen mi
okozza az inflációt. Miért megy föl az ára
annak is, ami világszerte egyre olcsóbb?
Ezennel hát kiszivárogtatom, hogy eladósodásunk a népvándorlásra vezethető
vissza. Az 5–6. században a világpiacon
erősen megugrott a nyílvessző ára, és nőtt
az üzemanyagköltség is, mivel a hunok lovai a vártnál több zabot zabáltak.
A vesztett muhi csatában néhány tatár
harcos nyolc napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett, amiért mindmáig jóvátételt fizetünk, de ezt jó ideig nem volt szabad említeni a szovjetek érzékenysége miatt.
Költségvetésünket sújtja továbbá Hunyadi
László prágai, Rákóczi Ferenc rodostói és Kun
Béla moszkvai fogvatartásának számlája is.
A gyászmagyarok Lech mezei, Mátyás bús
hadának bécsi és Ferenc Ferdinánd szarajevói
kirándulása is deficites volt. Máig fizetjük.

ÚJBUDA 2008. OKTÓBER 15.

A jelenlegi világhelyzet is sújt bennünket.
A paraguayi kecskepásztorok elhúzódó
sztrájkja, az új-zélandi tartós köd és a tibeti serpák bérkövetelése mind a mi államadósságunkat növeli. Több milliárdjába
kerül államháztartásunknak a delfinek
tömeges vándorlása a Pendzsi-szigetektől
délkeletre, a bongyordai datolyaszüretet
késleltető tájfun és a vancouveri örömlányok jogtalan tarifaemelése. De mindezt
nagyságrendekkel múlja felül az a kár,
amit a Göncölszekér rúdjának kiegyenesítésére kötött magyar–cseremisz egyezmény
meghiúsulása okozott.
Sajnos a hazai folyamatok is a költségvetés felborulásával fenyegetnek. Gondoljunk csak utána, mibe kerül ennyi törvény
és rendelet megalkotása, majd ugyanazok
eltörlése! Ehhez adjuk hozzá az új szegénységi bizonyítványok tömérdek költségét.

GLOSSZA

Vagy vegyük azt az árfelhajtó hatást, amit
az új bankjegynyomógépek beállítása okoz!
A kultúra finanszírozása ugyancsak
hatalmas áldozatokat követel a vezetőktől.
Jó néhány honatyának az állami büdzsé
terhére kell még befejeznie a nyolc általánost – a mai tankönyvárak mellett.
A Tisztelt Ház tagjai magánemberként
is a bőrükön érzik az egyszerű polgárok terheit, hisz a par1amenti büfé árai is csillagászati méreteket öltenek, holott egy év alatt
mindössze kétszer szavazták meg a képviselők fizetésemelését.
Remélem, immár mindnyájan értik,
mitől is hígul a forint. A folyamat lefékezése
mindnyájunktól további anyagi hozzájárulást követel. Minderre egyetlen megoldás lehetséges: a haza javára, a magad hasznára,
az isten szerelmére: jegyezz békekölcsönt!
Kaposy Miklós

Ezen a napon történt – október 15.
2. Ezen a napon hunyt el 1981ben Huszárik Zoltán filmrendező. 1968ban forgatta ezt a filmjét (G, R). 14. Irodalmi
műfaj. 15. A párizsi metró testvére. 16. Zokogás. 17. Erbium. 18. Dabassal egyesült. 20.
Női név. 22. Verrasztó Zoltán. 23. Az angol
királyi légierő, röv. 25. Korai étkezés. 27. Bombay egyik fele! 28. Spion, névelővel. 30. Angol
fizikus (Sir Robert). 31. NaCl vizes oldata. 32.
Becézett férfinév. 34. Méret, angolul (SIZE).
36. Az Árpád-ház ősanyja. 38. Az ENSZ angol
rövidítése. 40. 19. sz-i írónk (János). 42. Moha
egynemű betűi. 43. Dél-spanyolországi fok,
itt lelte halálát Nelson admirális. 44. Görög
betű. 45. Üveges tekintettel néz. 47. Meztelen
test művészi ábrázolása. 48. Folytonossági hiányban szenvedő, népiesen. 50. Éretté válik.
52. Tészta igéje. 53. Ázsiai vadló. 55. Gyanúsít.
58. Állat alá terített szalma. 60. Torlasz része!
61. Kimozdítás. 63. Trícium és ruténium. 64.
Orosz repülőgépjelzés. 65. Kötetlen. 66. Tanonc. 68. Vezeklés eleje! 69. III. Béla második
felesége (CAPET Margit). 71. Római 504. 73.
Akadályoz. 75. 1844-ben ezen a napon született Friedrich Wilhelm Nietzsche német idealista filozófus. Kéziratban fennmaradt műve, amelyet nővérével szerkesztett, magyarul
ezen a címen jelent meg a Cartaphilus Kiadó
gondozásában, 2002-ben (L, K, A).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 1608ban Evangelista Torricelli olasz fizikus, matematikus. Ezt a művét Firenzében adta ki,
1644-ben (O, G, E). 2. Pálmaborból erjesztett
pálinka. 3. Szolmizációs hang. 4. Rozsdafolt!
5. A KFT együttes frontembere (András).
6. Kezdőpont. 7. Kicsinyítő képző. 8. Ezen a
VÍZSZINTES:

napon született 1917-ben Fábri Zoltán színházi és filmrendező. 1951-ben díszlettervezőként dolgozott ebben a Keleti Márton által rendezett filmben. 9. Kosztolányi Dezső
Kornélja. 10. Csonthéjas gyümölcs. 11. Errefele! 12. Messze. 13. 1881-ben ezen a napon
született Sir Pelham Grenville Wodehouse
angol-amerikai író. Magyarul ezen a címen
jelent meg ez az 1922-es írása (N, Á). 19.
Becézett női név. 21. Cseh történelmi festő
(Mikolas). 24. Fajta. 26. Bizalmatlankodó. 27.
Jan Hendrik de …, holland fizikokémikus.
29. Kiváló. 31. Tetőszerkezeti elem. 33. Ezen
a napon született 1919-ben Asztalos Sándor
költő, zenekritikus, esztéta. 1963-ban cikket
jelentetett meg erről az olasz zeneszerzőről
a Muzsika c. folyóiratban. 35. Egy somogyi
településről származik. 37. … West, amerikai
színésznő. 38. Oroszországi város, Baskírföld
fővárosa (UFA). 39. Román folyó. 41. Szabó
István 1966-os filmje. 46. Női név. 49. Tojásokon ül. 51. Szellemi vetélkedő. 52. Nemzetség,
nagycsalád. 54. Mohamedán isten. 56. Odanyújtó. 57. Olajbogyó. 59. Doktor. 61. Karate
formagyakorlat (KATA). 62. A középkori
skandináv irodalom terméke. 65. Fél szelet!
67. Vendégmarasztaló. 70. Protaktínium. 72.
Ifjúsági Magazin. 74. Morzehang.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 75., függ., 1., 8., 13. és
33. A 18. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Ezékiel látomása,
Czipra, Natasa, Táncoló fiatalok, Az éjszaka
lánya, Pénzt vagy életet, Norina, Salome”. A18.
SZÁM NYERTESE: Őry Júlia, 1125 Bp., Galgóczy
u. NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA.
Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.
Tel.: 464-7000.
Nagy András
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Trófea Grill étterem
Borjúsült Eszterházy
zsemlegombóccal
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1 kg borjúcomb, 10 dkg vöröshagyma, 60 dkg sárgarépa, 30 dkg zeller, 20 dkg fehérrépa, 2
db babérlevél, 2 dkg só, 5 dkg kristálycukor, 2 db citrom héja + leve, 2 dl tejföl, 1 dl
tejszín, 10 dl vaj (zsiradék), 1 g fehérbors,
5 dkg kapribogyó, 5 dkg mustár. ZSEMLEGOMBÓC, HOZZÁVALÓK: 3 db zsemle, 10 dkg
liszt, 3 db tojás, 5 dkg petrezselyemzöld,
10 dkg baconszalonna, 5 dkg vöröshagyma, 2 dkg só, 1 g fehérbors.
ELKÉSZÍTÉS: A lehártyázott, fűszerezett borjúcombot vajon (zsiradékon) megpirítjuk, fél centi kérget képezünk a hús
felületén, hozzáadjuk a vöröshagymát, a sárgarépát, a zeller, fehérrépa felét karikára
vágva fűszerezzük:
babérlevél, só, cukor,
mustár, citrom héja és
leve. Kevés folyadékkal
(alapleves vagy víz) felöntjük,
puhára pároljuk. Amikor a hús puha,
kivesszük a zöldségeket, pépesítjük, bele-

tesszük a tejfölt és a tejszínt. A zöldség felét
julienre vágjuk, lepirítjuk, majd a mártáshoz adjuk. Tálaláskor a kapribogyóval
díszítjük. ZSEMLEGOMBÓC ELKÉSZÍTÉSE: A
zsemlét 1x1 cm kockára vágjuk, szárazon
lepirítjuk, majd hozzáadjuk a kipirított
baconszalonnát, vöröshagymát, lisztet, tojást, petrezselyemzöldet, sót, fehérborsot.
Összekeverjük, forrásban lévő enyhén sós
vízben kifőzzük.

A receptet Nagy Ferenc séf ajánlotta
Trófea Grill étterem
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 6/B
Asztalfoglalás: 481-3000, 06-20-423-3679
www.trofeagrill.com
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Telt házas főpróba a Karinthyban

Koltai és Galla együtt a színpadon
A Napsugár fiúk tévéváltozatát egykor
Woody Allen és Peter Falk főszereplésével vetítették. Neil Simon sztorija most a
Karinthy Színházban kelt életre a magyar
komédiatörténet két öntörvényű és egyben különleges személyiségével: Galla
Miklóssal és Koltai Róberttel.
Az újságírók sokszor látnak olyat, amit
csak kevesen. Nem privilégium ez, pusztán szakmai „ártalom”: bepillantás a kulisszák mögé, sőt, még messzebbre. Jóval

a főpróba előtt érkezünk, hogy biztosan
meg tudjuk szólítani a két főszereplőt.
Galla már órákkal a kezdés előtt a
színpadon próbálja a debütáló forgószerkezetet, Koltai sehol. Alig fél órával az utolsó
gong előtt feltűnik a művész úr is, no csak
szerényen, a színház hátsó bejáratának
kis utcájában. Szövegkönyv a hóna alatt,
majdnem észrevétlenül behuppan a kolléga anyósülésére, és elmélyült olvasópróba
veszi kezdetét. Az autóban. Esélyünk sincs.
Már-már lemondanánk a Koltai-interjú-

ról, amikor, egy életem, egy halálom: – Az
Újbuda újság számára volna két perce?
Mi sem természetesebb, máris beszélgetünk. Érdekes, izgalmas, barátok amúgy
is, vicces és érzelmes, jó darab, jó színház,
új színpad. Ráadásul a Karinthy szellemiség... Galla sem volt frissebb, hiszen előző
este házi főpróba volt, kávé pedig csak
a szomszéd bisztróban. De akár tetszik,
akár nem a premierértékű főpróba előtti
feszült percekben is fontos, hogy minél
messzebbre jusson el a hír: itt valami fontos történik. Bár a poénok minden próbán
ültek, Galla sajátos hanghordozása, Koltai
ízes és lendületes humorgyára szinte biztosíték a sikerhez, mégis mindketten egy
pótolhatatlan inspirációtól várják a valódi komédiát. A közönség nevetése, az kell
nekik! Ahhoz, hogy a két különböző ember, vagyis az összefésülhetetlen stílusok
egysége egy harmadik minőséget hozzon
létre, kíváncsi és befogadó nézők sokasága
kell, mindkettejüknek. A főpróbán megkapták. A siker nem maradt el.
A Napsugár fiúkat minden bizonnyal
jó párszor játssza még a Karinthy Színház: októberben hétvégenként biztosan,
és már a novembert is betervezték.
fotó és szöveg: Bárczy Andrea

Író: Neil Simon. Fordító: Ungvári Tamás. Színpadra alkalmazta: Galla Miklós, Koltai Róbert.
Rendező: Koltai Róbert, Szőke István. Színészek: Koltai Róbert, Galla Miklós, Harmath Imre, Balázs
Andrea, Kisfalusi Lehel, Borbély Sándor, Vanya Tímea, Bácskai János, Süle Tibor. Díszlet: Kerényi
József. Jelmez: Fekete Mária. Hang: Ridzi Gábor. Fény: Hutter Ferenc. Rendezőasszisztens:
Placskó Emese.

Willy Clark (Koltai Róbert) és Al Lewis
(Galla Miklós) két nagyszerű, sikeres
amerikai komédiás, akik fiatalabb korukban tizennégy évig együtt léptek fel
a Napsugár fiúk néven. A lobbanékony
természetű Willy és a blazírt Al játéka
csodálatosan egészítette ki egymást. Eltérő egyéniségük vezetett a szakításukhoz is. Most, amikor a darab játszódik,
már nyolc éve nem találkoztak, még
csak nem is beszéltek egymással. Csakhogy az egyik legnagyobb amerikai tévétársaság, a CBS egy karácsonyi tévéfilmben szeretné újraegyesíteni az egymásról
hallani sem akaró, önérzetes komikusokat. A közvetítést Willy unokaöccse,
az időközben menedzserré avanzsált
Ben (Harmath Imre) vállalja. Elindul a
játszma, miközben akarva-akaratlanul
„felidéződnek” a régi, mámorítóan sikeres poénok, és persze állandóan újak is
születnek, ha kell, ha nem.

Mátyás királytól Supermanig

Hat szereplő keres egy győztest
Egyensúlyproblémákkal küszködik
Superman, mégsem akar fejplasztikát Süsü, májbeteg lett Lúdas Matyi,
Mátyás, igazságos királyunk pedig
nem kap több levelet édesanyjától…

Amikor Gaskó vámpírt alakít

Fonalképek kiállítása

Két éve fedezte fel magának Korényi Attila azt az új technikát, amellyel a Budai Sport Általános Iskola
aulájában kiállított képei készültek. Színes fonalak felvarrásával alakulnak ki a kompozíciók, melyek
többsége tájkép. A rajztanárként Egerben végzett képzőművész korábbi képeinek fő témája az
ember volt, fonaltechnikás alkotásai azonban a kisváros és a Balaton iránti vonzalmát tükrözik.

Zeneünnep október elején

A legékesebb világnyelv
Komolyzenei hangversennyel ünnepelte a Zene Világnapját az Alkotó
Muzsikusok Társasága a Karinthy Szalonban október 3-án. Ahogy Újbudán,
úgy világszerte különleges zenei
csemegékkel telik október első hete,
immár 33 éve.
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az
UNESCO a Zene Világnapjának nyilvánította október 1-jét. Mindez 1975-ben
történt, azóta a világ minden pontján ezen
a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak.
Az Alkotó Muzsikusok Társaságának
Karinthy Szalonban rendezett koncertjén szólózongorás és kamarazenei művek
csendültek fel. A program díszvendége az
Amsterdamban élő fuvolaművész, Hutyra
Ferenc volt, aki három mű előadásában is
közreműködött.
Október elsején egyébként Budapestszerte az utcákon, az aluljárókban is szólt
a zene. A Magyar Tudományos Akadémia
előtt Paya Bea, a Nyugati téri aluljáróban
pedig vonósok lepték meg az arra járókat.
Ferenczi György harmonikaművész is lelkesen muzsikált a járókelőknek, és ahogy

fogalmazott, fontos, hogy „házhoz” vigyük a zenét azoknak is, akik nem jutnak
el koncertekre, és nem tehetik meg, hogy
ez a különleges élmény áthassa hétköznapjaikat. Az összegzések szerint a fővárosban több mint kétszáz amatőr és profi
zenész játszott az utcán ezen a napon.
A világ zenei eseményei közül kiemelkedett a zürichi főpályaudvari Traviata
premier, amikor is a peronon és a mozgólépcsőkön is énekeltek a művészek a vonatra várakozó tömegnek és a vasutasoknak.
– Szavakkal már nagyon sokszor
visszaéltek, különösen a korunk társadalmában egyre növekvő tudatlanság
következtében. A zene azonban továbbra
is módot ad arra, hogy az emberek ma is
megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei távolabb állnak,
mint valaha, de megerősödve kerülnek
előtérbe azok az örök értékek, amelyek
mindig részét képezték bármely nép
minden művészi megnyilvánulásának
– mondta Yehudi Menuhin világhírű
hegedűművész 1975-ben Torontóban, az
első világnapon, amikor ő töltötte be az
ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának elnöki tisztét.
B. A.

Nyerjen könyvet Ön is

Újbudai Könyvajánló

Vajon melyikőjüké lesz az önkormányzat által felajánlott negyedmillió forintos fődíj

Sándor, Gaskó Balázs, Jankó István, Szabó
András), hogy ennyire nehéz lesz döntést
hozniuk: ki legyen az, aki elbúcsúzik a játéktól. Hiszen a hat tehetséges fiatal között
szinte csak hajszálnyi volt a különbség.
A döntést nehezítette, hogy a gyerekek teljesen különböző karakterek: Dóra
„az igazi nőt”,
Dóri a mosolygós racionalitást, Peti
a kerületi Jim
Carreyt, Vivi
a Forma–1-es
rendezőpalántát, Mónika a
szerény bájosságot, míg Árpi a romantikus trubadúrt
testesíti meg.
A Repeta című
műsorból is jól
ismert Gaskó
Balázs a zsűri
tagjaként rövid
értékelésében
összefoglalta a
fotók: Dömök Viktória

Gyermekkorunk meghatározó figurái
a mesehősök. De vajon milyenek is ők a
való életben? Erre a kérdésre kellet választ
adniuk a Múzsák Csókja 3. döntőseinek
az első élő adás során. A műsorban kiderült, hogy a legtöbb mesehőst ugyanazok
a problémák nyomasztják, mint minket,
csak éppen elhallgatták a producerek.
A Kis Hableány például súlyos párkapcsolati problémákkal küszködik, Mátyás
királynak anyakomplexusa van, Drakulát
és Lúdas Matyit a szenvedélybetegség hajtja, Superman a kaszkadőrmutatványok
miatt szorul gyógyszeres kezelésre, Süsü
pedig visszamondta a fejplasztikát, és inkább a pszichológus segítségét kéri.
A mesevilág illúziója elszállt, a jókedv
viszont állandó vendége lett az október 8-i
adásnak, ahol hat kerületi kötődésű fiatal
szállt ringbe, hogy kamerák előtt mutassák
meg magukat! Már a válogatás során sem
volt könnyű feladat a különösen erős mezőnyből kiválasztani a legjobban teljesítő
hatot, de arra még a műsorvezető (Vincze
Kinga) és a zsűri sem számított (Buza
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tanulságokat a műsor végén, külön hangsúlyozva, hogy milyen téren kell még fejlődniük a versenyzőknek, de kiemelte azt
is, hogy mindenki tehetséges és ők „mindenkit szeretnek”.
Nem is mondhatott volna mást. Aki
e-mailként tudja értelmezni Arany János:
Mátyás anyja című versét, vagy kamaszos
stílusban adja elő a Füstbe ment tervet, és
fel tud olvasni olyan hírekbe rejtett nyelvtörőket is, mint a piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb, vagy éppen a
luxus moszkvics zsebsluszkulcs, és rávilágít arra, hogy Süsünek tulajdonképpen
pikkelysömöre van, az csak tehetséges és
rátermett lehet.
De ez még csak a kezdet, további
négy héten át izgulhatunk a versenyzőkért, hogy megtudjuk, ki a legjobb. Jövő
héten még izgalmasabb feladatok várnak
a játékban maradt fiatalokra, miközben
betekinthetnek a tudósítói, szinkronrendezői, riporteri feladatkörökbe, és
közelebb kerülhetnek az álmuk megvalósításához. (A Múzsák Csókját minden
szerdán 18 órakor tekinthetik meg az
ÚjbudaTV-ben.)

Kelemen Angelika

„Nomen est omen!” – tartja a mondás. De
vajon a nevünk és a születési számaink
valóban meghatározzák a sorsunkat? És a
névváltoztatással, életünk is megváltozik?
Aki hisz a numerológiában, vallja, hogy a
számok tanulmányozása alapján képesek
lehetünk arra, hogy kiszámoljuk életünk
különböző hosszabb-rövidebb ciklusait.
Kiss Zoltán Zéro, a Karthago együttes
basszusgitárosa és a Csillagszem műsorvezetője sok éve foglalkozik a számmisztikával. Az
évek során egyre jobban
beleásta magát a témába,
rendszeresen tart előadásokat, tanfolyamokat,
hogy tudását megossza
másokkal. – Feleségem,
Simonyi Éva asztrológus már jó ideje sors,
személyiség, valamint
párkapcsolati elemzéseket készít. Naponta
látom, tapasztalom,
milyen csodálatos lehetőség az asztrológia is, és hogy milyen
jól működik. Amikor annak idején
megkérdezte tőlem,
volna-e kedvem
a numerológiához
– bár tudta, hogy nyitott kapukat dönget
–, azonnal igent mondtam! Mindig is érdekelt a numerológia, csak nem voltak jó
forrásaim.
Most eljött az ideje, hogy numerológiai
tudását és tapasztalatait még több emberrel megossza, ezért nemrégiben megjelent
„A sorsunk a számokban” című könyve.
A numerológia a közhiedelemmel ellentétben nem jóslás, hanem sok ezer éves

megfigyeléseken alapuló tapasztalati
tudomány. A számmisztika tanulmányozása és megfelelő használata nagy
segítséget nyújthat mindennapi életünkben ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbak
legyünk és könnyebben megtaláljuk helyünket a világban. Ez a könyv hiánypótló, amelyben bárki magára ismerhet, és
másokat is könnyebben megérthet általa. A kiadványban mindenki útmutatót
kaphat, nemcsak egyéni, hanem párkapcsolati és társulási lehetőségeit illetően
is, valamint egyedülálló módon az
olvasó kezébe adja
a numeroszkóp (a
képlet) értelmezését,
levezetését és használatát. Ez egy gyakorlati kulcs ahhoz, hogy
saját és mások képletét is elemezhessük. A
numerológia könnyebb
megér tését ismer t
közéleti személyiségek
(Müller Péter, Vágó István, Stohl András, Sebestyén Balázs, Kovács Kokó
István és Presser Gábor)
képletének elemzésével is
segíti a szerző.
Azok közül, akik az
alábbi kérdésre helyesen válaszolnak, kisorsolunk egy példányt Kiss Zoltán Zéro:
A sorsunk a számokban című könyvéből.
A megfejtéseket a web@ujbuda.hu emailcímre várjuk. A tárgyban tüntessék
fel: numerológia megfejtés.
Kérdés: Hol tanítja Kiss Zoltán Zéro a
numerológiát?
Kelemen Angelika
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LAKÁS, INGATLAN
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.,
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve, igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, felkészült
munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana eladását, hisz
Önnek más a dolga! Nekünk ez a dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., Nagyenyed u. 9.
201-1821, 06/30/202-1892, www.immoteka.hu.
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés megbízástól a szerződéskötésig. 15 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu,
amadex@axelero.hu.
KAJÁSZÓN, a Császár-kert Lakóparkban eladó új építésű, 135 nm-es sorház garázzsal, kerttel
22 M Ft-ért. Belépés 25% önrésszel, vagy budapesti ingatlan beszámításával. 06/30/251-4000.
XI., GALAMBÓC utcában tavaszi átadással új
építésű társasház épül. Eladó 50 nm-es és 67 nmes lakás. 06/30/251-4000.
XI., ALSÓKUBIN utcában tavaszi kezdéssel 12
lakásos társasház épül. Lakások rendkívül jó feltételekkel leköthetők. 06/30/251-4000.
XI., BORNEMISSZA téren 11 lakásos társasház épül. Lakások kedvező áron leköthetők.
06/30/251-4000.
XI., MOHAI utcában eladó IV. emeleti, 65 nmes, háromszobás, felújított, nagyon szép panellakás, 18,5 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
TULAJDONOSTÓL vegyen házat Dél-Budán.
4 000 000-val olcsóbban. Nincs jutalék. Ügynökök
ne! Zöldövezetben 300 nöl-es saroktelken.
Többgenerációs családi ház eladó. Ára: 48 000 000
Ft. Tel.: 06/70/304-1500.
XI., BÖLCSŐ utcában eladó IV. emeleti, 56 nmes, kétszobás, téglaépítésű lakás, 17,5 M Ft-ért.
06/30/251-4000.
XI., KONDOROSI Lakóparkban eladó VII.
emeleti, 45 nm-es, kétszobás, igényes lakás, szép
kilátással, 18,8 M Ft-ért. 06/30/251-4000.
XXII., ANGELI úton eladó 1063 nm-es telek,
sok gyümölcsfával, kis házzal, szép kilátással. 13,5
M Ft-ért. 06/30/251-4000.
XI., HERMÁND utcában eladó földszinti, 63
nm-es, 2 szobás öröklakás, tárolóval és 20 nmes garázzsal, 27 500 000 Ft-ért. 06/30/431-3240.
Ügynökök kíméljenek!
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat tagja,
évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó–kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fszt. 4. Tel.: 06/30/934-8120,
204-1028, www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
ELADÓ Budapest, XI., Lágymányosi lakótelepen,
Bölcső utcában 54 nm + loggiás, 2 szobás, liftes, távfűtéses, téglaépületű, keleti, illetve nyugati fekvésű, parkra néző lakás. Irányár: 17,5 M. Tel.: 06/30/583-2093.
TULAJDONOSTÓL eladó kertes családi ház.
Többgenerációs, többlakásos, szép, nagy ház. Ára:
48 000 000 Ft. 06/20/548-5705.
BAH csomópontnál 22 millióért eladó 80
nm-es, irodának kialakított lakás kocsibeállóval.
06/30/971-4846.
XI., HENGERMALOM utcában 122 nm-es,
csendes, cirkós, polgári lakás 32,5 millióért eladó.
06/30/971-4846.
OTTHONSZIGET Ingatlaniroda 2,5% bruttóért vállalja budai ingatlanának eladását.
06/20/5100-685.
XI., KARINTHY Frigyes úton 92 nm-es 2 + 2
félszobás, emeleti, gázfűtéses, felújítandó öröklakás eladó. Iá.: 21,8 M. 06/20/958-2955.
BARANYAI téren téglaházban 1,5 szobás világos, azonnal beköltözhető öröklakás áron alul eladó, közvetítők kíméljenek. Tel.: 06/30/590-2571.

SASADON 42 nm-es, napos félszuterén 11,9
millióért eladó. 06/30/971-4846.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ XI., Ulászló utcában 67 nm-es, 2,5 szobás lakás: nettó 80 000 + rezsi / hó. Távhős, bútorozott. Tel.: 06/30/631-9653.
GAZDAGRÉTEN Regős u. 8–13. társasház
bérbe ad 1 db 18 nm-es, 2 db 36 nm-es üzlethelyiséget és 2 db 18 nm-es raktárt. Érdeklődni a
06/30/821-3755-ös mobilszámon lehet.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztálynak felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szaktanártól. 06/20/380-2039.
MATEMATIKA-, fizika- (vizsga) felkészítés több
évtizedes referenciákkal. 06/20/934-4456, 250-2003.
DAJKA-, gyógypedagógiai, pedagógiai aszszisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918. (ny.sz. 01-0064-04)
MATEMATIKUS egyénileg tanít gimnazistákat,
egyetemistákat! 365-2969; 06/30/523-8631.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál
egyénileg, minden szinten. Tel.: 365-6041.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, középszintű és
emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgára
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Cégeknél is, házhoz is megyek. 246-6869,
06/70/540-3337.
A FEHÉRVÁRI úti piacnál német-angol tanítás,
korrepetálás. 466-5301, 06/30/259-7091.
IPARRA? Képzőre? www.corvinrajziskola.hu,
06/70/517-3982, 209-2832. Rajz, szakmai, elméleti és speciális kurzusok művésztanárokkal.
FIATAL, diplomás korrepetálást, felkészítést
vállal érettségire, nagy gyakorlattal, matematikából, kémiából, fizikából. Tel.: 06/70/417-7296.
ANGOL- és franciaórák Gazdagréten.
Tel.: 246-0669, 06/20/473-4689.
FRANCIAÓRÁK, korrepetálás, nyelvvizsgára
felkészítés diplomás tanárnőnél. 06/30/437-9272.
FELNŐTTKÉPZÉS, felnőttoktatás. Nincs még
érettségije, vagy piacképes szakmája? Tanulni sohasem késő! Tanuljon az Öveges József Középiskolában!
Jelentkezzen most induló képzéseinkre! Bővebb
információ a www.oveges.hu honlapon. 1118 Bp.,
Beregszász út 10. Tel.: 246-1579/ 129, 122, 123.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól. 06/20/959-0134.
FRANCIATANÍTÁST vállal egyetemista. 2000
Ft/60 perc. 06/20/380-0852.
KORREPETÁLÁS matematikából, fizikából,
kémiából a körtérnél 06/70/218-9000.
SEGÍTSEN Ön diszlexiás, figyelemzavaros, illetve tanulási nehézségekkel küzdő gyermekének a
kinezíológia módszerével. One Brain tanfolyam indul október 22-én a Karinthy Frigyes úton. Minden
segíteni akaró szülőt szeretettel várunk. Dr. János
Péter. Tel.: 06/20/941-2048. www.phoenixstudio.eu
ÚJ, PROFI rajzkurzusok 3–12 éves gyerekeknek
a Forrás Játszóházban: „Fedezd fel saját magad a
rajzolás segítségével!” Rajzpályázatok, kiállítás, korcsoportos bontás művésztanár közreműködésével.
Érdeklődés telefonon: 787-9158, 06/70/567-0989.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások. 06/30/954-9554.

VÍZ- fűtésszerelés gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat,
műszeres csőrepedés keresése. 06/30/914-3588.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelőmester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésjavítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-,
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064,
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással.
Fábián István tel.: 06/20/317-0843.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül! 246-0927, 06/20/9261533.
GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása.
Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
NONSTOP villanyszerelő gyorsszolgálat,
villanybojlerszerviz. www.vill-computer.eu.
Hibabejelentés: 06/30/951-3828.
GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom,
kicserélem. Reggel, este 7–9 között: 466-6113.
06/30/212-4693.
VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat és karbantartást is vállal. 246-9953; 06/30/947-6036.
VÍZ-, gáz-, központifűtés-szerelés csöpögéstől
generálkivitelezésig. Nonstop duguláselhárítás.
06/30/678-1961.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
BUDAI gyorsszerviznél FÉG, Junkers, Vaillant
stb. gázkészülékek javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, dugulások elhárítása. Díjtalan kiszállás, garancia! Tel.: 06/20/321-8707.
VILLANYSZERELÉS, vízszerelés. Hét végén is
hívható. 06/70/235-6644. Ingyenes kiszállás.
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BURKOLÁS, javítás, kőművesmunkák, vízvezeték-szerelés. Tel.: 200-8897, 06/30/328-2871.
ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok utólagos
szigetelése szilikongumival, garanciával.
06/20/494-3657.
KARNIS-FÜGGÖNY. Karnis, karnisszerelés,
függöny, függönyvarrás felméréstől a felszerelésig.
Teljes kivitelezés. Tel.: 06/30/681-6841.
BURKOLÁS, festés, gipszkarton-, lakatosmunkák, hibaelhárítás, gyors kiszállás, garancia!
Tel.: 06/20/206-6500.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával.
Tel.: 285-2882, 06/30/251-5872.
FESTÉS, mázolás, tapétázás, illetve teljes körű
lakásfelújítás, akár azonnal is.
Tel.: 06/20/472-8100, 06/20/952-9786.
TETŐFEDÉS, tetőjavítás, bádogosmunka, tetőszigetelés. Viharkár utáni javítás, alpintechnikai
munkák. Atrium Kft. 06/20/935-7089.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítés, csapok,
WC javítása azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.
DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú háztartási gép javítása garanciával.
285-3488, 06/30/950-1717, www.megoldasszerviz.hu.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hét végén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.
NONSTOP számítógépszerviz. Számítógép-javítás, internetbeállítás, oktatás. www.vill-computer.eu. Ügyelet: 06/30/524-0572.
COMPUTERKLINIKA! Számítógép-javítás,
-karbantartás, alkatrész-beszerelés, vírusirtás.
Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal.
Tel: 06/30/857-2653.

LAKÁSSZERVIZ

SZOLGÁLTATÁS

TETŐSZIGETELÉS referenciákkal, 10–12 év
garanciával. Tel.: 06/20/471-1870.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával,
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmunkák, villanyszerelés, burkolatok. 06/20/990-9309.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét
vállalom garanciával. Horváth Ákos 06/30/962-8704.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők
javítása kerületi kisiparostól.
249-2664, 06/20/944-9015.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít, szerel mindenfajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, harmonikaajtót. Napellenző és mobilrovarháló megrendelésnél 10 nm fölött árkedvezmény. 370-4932.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést
azonnalra is vállalok. 226-2527, 06/30/975-0053.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-,
ház-, irodafelújítás minden szakmában, magyar,
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló készítése, javítása. 06/30/954-4894, 356-4840.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, középületek elektromos betörésvédelme, meglévő
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor
06/20/227-0056.
KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, páncélszekrény,
zongora nem akadály. Hét végén is. 06/30/954-5928.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig. (zongora, páncélszekrény) Tel.: 06/30/948-2206.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 06/30/944-3717, www.bauerteher.hu
KALAP, sapka tisztítása, eladása gyártótól.
Sasadi út 139. 319-2023.
MOSÓGÉPJAVÍTÁS minden típusra, ingyenes
kiszállás. Hívja bizalommal Andris szervizt:
06/20/936-3879.
KONTÉNERES sittszállítás. Sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.

GYÓGYÁSZAT
HARMÓNIA Gyógyrona Stúdió. Gerinctorna
gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-, derékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgásterápiája. Egyénileg vagy kis létszámú csoportokban.
Műtét utáni rehabilitáció. Tel.: 06/20/935-2347.
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályozó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz, házhoz megyünk!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hűvös Katalin
Fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. Telefon: 06/30/222-3016.

DR. PÁSZTOR Éva október 1-jével megnyitja ortopédiai magánrendelését a Szent Teréz
orvosi rendelőben, XI. ker. Fegyvernek u. 52.
Bejelentkezni a 203-6797-es telefonszámon lehet.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai magánrendelés. Jó- és rosszindulatú bőrdaganatok kezelése,
anyajegyek vizsgálata. Általános és gyermekbőrgyógyászat. Bejelentkezés: 466-8328. Dr. Bánfalvi.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy!
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.
BIZALOM, biztonság, készpénz! Ezt nyújtja
Önnek a Wéber Galéria. Több mint 50 év szakmai
tapasztalattal állunk rendelkezésére. Magas áron
vásárolunk régi és modern festményeket, valamint
porcelánokat, arany-ezüst tárgyakat, szőnyegeket,
órákat, szobrokat és teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással. 06/20/478-7581, 06/20/351-3542,
KELETI szőnyeg és műtárgybecsüs vásárol régi
keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Porcelánt
és régi dísztárgyakat. Kiszállás díjtalan!
Tel: 06/30/456-3938.
ARANY és ezüst felvásárlása! II. Margit krt.
51–53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az interneten
a Google keresőben, a Louis Galéria honlapján.
lakatos@mconet.hu

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 243-8280,
06/20/359-5918.
KELENFÖLDI Szövetkezeti ház megbízható
gondnokot keres nyugdíjazás miatt. Cserelakás
szükséges. 205-8168.
TELEFONOS irodai munka 6 órás elfoglaltsággal a Márvány utcában. Érd: 14 óra után:
06/70/770-0084.
NYUGDÍJAS pedagógust keresünk heti 2–3
napra ügyeletes tanárnak. Erkölcsi bizonyítvány
szükséges. Britannica Nemzetközi Gimnázium,
Tel.: 466-9794.
KUTATÓINTÉZET keres takarítónőt színvonalas,
jól felszerelt székházába. A munkarend a jogszabályi
kereteken belül ügyeletet is tartalmaz. Bér a próbaidő alatt 80 e Ft, utána a teljesítménytől függően.
Jelentkezés: bemutatkozó levéllel. MTA SZTAKI 1111
Bp., Kende utca 13–17. címen Kallós Róbertnél.
ÁLTALÁNOS Iskola (XI. kerület, Bikszádi út
61–63.) részmunkaidőre konyhai kisegítőt keres.
Jelentkezni lehet a 205-7171-es telefonon.
REÁLSZISZTÉMA Autókereskedelmi Kft.
Budaörsi úti márkaszervize szorgalmas, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező kézi autómosót
keres többműszakos munkavégzésre. Önéletrajzát
Juhász Lilla nevére a Bp., XI., Budaörsi út 185–
195. sz. alatti szalonunk recepcióján várjuk.

GONDOZÁS
IDŐSEBB személyek segítését, ellátását személygépkocsival, örömmel tenném.
Tel.: 06/20/997-2766.
KISGYERMEK felügyeletét vállalja októbertől
60 éves nyugdíjas népművelőnő. Tel.: 319-2589.
NYUGDÍJAS pedagógus gyermekfelügyeletet
vállal, tanulást segít pótnagymamaként.
Tel.: 784-3901.
GYERMEKSZERETŐ nyugdíjas, diplomás
hölgy gyakorlattal és referenciával, kiskortól gyermekfelügyeletet vállal. Érdeklődni: a 208-1470-es
telefonszámon.
VÁLLALNÁM idős személy nappali felügyeletét, illetve napi tevékenységében (vásárlás, kisebb
takarítás, sétáltatás stb.) segítenék heti 3–4 alkalommal. 06/20/337-2276.

TÁRSKERESÉS
EGYEDÜL telt a nyár? Gondoljon a
Szilveszterre! Kánya Kata Társközvetítő Iroda.
214-9441, www.kanyakata.hu.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitneszlépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
PIANÍNÓK családbarát áron. Hangolás, javítás, www.klavirzongora.hu. Tel.: 06/20/912-4845,
209-3247.
BIO-MULTIVITAMIN most féláron. Dr. Honfi
Zsuzsanna Tel.: 319-1525.
RAJZOS játszóház és rajzi alapozó kurzus kamaszoknak! www.corvinrajziskola.hu.
FIGYELEM! Üdülőjog tulajdonosok heteiket
egymás közt elcseréljük, kiadjuk vagy véglegesen
eladjuk. Minél előbb jelzik kérésüket, annál biztosabb a siker. Tel.: 06/70/357-0300; 06/20/281-8438.
LAKHATÁSÉRT besegítést kérek a háztartási
munkákba 55 éves korig. Tel.: 386-0135 19-20
óra között.
ÚJ ÖNKIFEJEZŐ kreatív színházi műhely
5–12 éves gyerekeknek a Forrás Játszóházban:
„Én és amit magamról gondolok” – játékos kommunikációfejlesztő, beilleszkedést segítő, feszültségoldó önismereti foglalkozás pszichopedagógus
közreműködésével. Érdeklődés telefonon:
787-9158, 06/70/567-0989.
LECKEGYÁR – korrepetáló foglalkozás szaktanári segítséggel általános iskolásoknak a hét minden napján 13.30-tól, kiscsoportban. Elkészítjük
a leckét és gyakorolunk is! Kutató feladatokhoz
internetes segítség. Felsősöknek továbbtanulást
segítő orientációs beszélgetés. Forrás Játszóház
telefonon: 787-9158, 06/70/567-0989.
A HÉT VÉGE a családé a Forrás Játszóházban:
októbertől minden szombat délelőtt programok:
Meseerdő bábszínház, régi diafilmek nosztalgiavetítése, családi kézműves. Részletes programról felvilágosítás telefonon: 787-9158, 06/70/567-0989.
FELHÍVÁS! A Zöldalma internetes diákújság
most alakuló szerkesztőségi szakköre várja lelkes
tagjait, akiket érdekel a környezettudatosság, az
egészséges életmód, a megújuló energiaforrások
témaköre! Gyere és írjuk együtt a jövőt!
Tel.: 787-9158, 06/70/567-0989.Forrás Játszóház
ÚJ MESEFORRÁS, verselős-bábozós anyanyelvi fejlesztő műhely sok játékkal, beszélgetéssel szabadon 1–3 és 3–5 éveseknek és anyukáiknak hétköznaponként délelőtt 10.30 órától!
Érdeklődés telefonon: 787-9158, 06/70/567-0989.
ÓVODÁS gyermektorna tanfolyam indult
3–7 éves gyerekek részére. Játékos mozgástanulás
hetente kétszer. Jelentkezni lehet: XII. ker., Kiss J.
altb. u. 40., Tanítóképző Főiskola Tornatermében,
hétfőn és csütörtökön.
ANGOL Cocker spániel kiskutyák eladók. Azonnal elvihetők, oltva, féregtelenítve.
Érdeklődni: 06/30/391-8822.
FORD-ESCORT 1800-as személygépkocsi,
100 000 km-t futott, megkímélt állapotban eladó.
Tel.: 06/30/202-7840.
MOHA Hostel – olcsó, barátságos szállás
Őrmezőn. Neszmélyi út 18/A, 06/20/952-6200,
www.mohahostel.hu

KÖZLEMÉNY
A KOKEC SE (Kosárlabdát Kedvelők Clubja
Sportegyesület) köszönettel vette azok segítségét,
akik 2006. évi jövedelemadójuk 1%-át – 418 000
Ft-ot a XI. KKK Alapítvány részére felajánlották.
A támogatás összegét sportszerek, sportfelszerelések vásárlására és kosárlabda tornákon való
részvételre használtuk fel.

Nyelvtudás
gombnyomásra
Sokunk vágya, hogy aránylag rövid idő alatt képesek legyünk hatalmas mennyiségű tudást elsajátítani, melyet
esetleg másnap már alkalmazunk is. Úgy tűnik, hogy ez
mára már nem álom.
A modern gépekkel berendezett oktató stúdió futurisztikusnak, ugyanakkor otthonosnak tűnik. Brainturbo Új-Budai
Nyelvstúdió háziasszonyával, Genczler Judittal beszélgetek
ebben a kellemes környezetben, amely XI. kerületi Villányi
úton található.


Miben tér el ez a módszer a hagyományostól?

Szinte minden elemében: itt nincs házi feladat és otthoni tanulás, nem csoportokhoz kell igazodni, hiszen egyénileg foglalkozunk mindenkivel, és emellett ez nagyon gyors tanulási
módszer. Abban segítjük a nálunk tanulókat, hogy a lehető
leghatékonyabban legyenek képesek befogadni és feldolgozni a tananyagot. Ehhez speciális gépeket használunk .


Mindez meglehetősen újszerűen hangzik...

Valóban új, néhány éves felfedezésről van szó. Mára már több
mint ezer elégedett hallgató tanúsítja az eredményességét.


Hogyan zajlik egy kurzus Önöknél?

A tanuló 45 percet tölt az úgynevezett gépi órán. Ekkor a számára a legoptimálisabb sebességgel hang és kép formájában
sugározzuk a tananyagot. Ez idő alatt nem kell semmit tennie,
csak ellazultan pihenni egy erre szolgáló fotelben, miközben a
gépek ﬁgyelik az agy tudatállapotát, és eszerint adagolják a
tananyagot. Ha esetleg elalszik, akkor felébresztik.


Ez remekül hangzik!

És ez még nem minden! Itt nyer értelmet a régi mondás: Aludjunk
rá egyet, mert másnap visszatér hozzánk a tanuló, és egy nyelvtanár segítségével beszélgetés formájában előhívják az egyelőre
passzív nyelvtudást. Ezen az órán az aktivizálják, és beszédkészségbe rögzítik a gép segítségével megtanult szavakat és kifejezéseket.
Itt semmilyen „hókuszpókusz” nem történik, mindössze tanár
beszélget a tanulóval. Ezeken az órákon ők rendszeresen megélik
az „Úristen, ezt is tudom, de nem tudom honnan” érzését.



Érdekesen hangzik. Szívesen kipróbálnám ezt a módszert!

Ennek semmi akadálya! Minden érdeklődő számára ingyenesen
biztosítunk egy bemutatót, hogy megismerhesse, megtapasztalhassa mindezt, és meggyőződjön az előnyökről. Ennél hatékonyabb oktatási módot mi nem ismerünk. Tíz hét alatt 1000-1200
új szó elsajátítását eredményezi ez a módszer. Ez többszöröse
egy hagyományos negyven órás kurzus eredményének.


Egyébként kinek ajánlott a leginkább ilyen módszerrel
tanulni?

Mindenkinek, akinek nincs ideje csoportokhoz igazodni, akik
más módszerrel nem voltak eredményesek, vagy akiknek
nincs idejük otthon készülni. Összegezve: akinek fontos, hogy
gyorsan, mégis a személyére szabott sebességgel – akár tíz
hét alatt – képes legyen szóban kommunikálni angolul vagy
németül, esetleg fordítva.


Mi az, hogy fordítva?

Ez azt jelenti, hogy angol vagy német anyanyelvű személyek
magyar nyelvre történő oktatását is vállaljuk, hiszen ez egyáltalán nem nyelvfüggő.


A tapasztalataik alapján mennyire marad meg ez a
nyelvtudás?

Három hónappal a kurzus után teszteltünk tanulókat, akik ez
idő alatt nem használták a tanult nyelvet. Az a csoport, akik
csupán magántanárral készültek, a tanult anyag 36%-ára
emlékeztek vissza. A Brainturbo módszerrel tanulók azonban
több mint 80%-ot teljesítettek.


Hol találja meg Önöket, akit mindez meggyőzött vagy
csak érdeklődni szeretne?

A XI. kerületben a Villányi út 60-ban örömmel várjuk a jelentkezéseket alap-, közép- vagy felsőfokú szintű ingyenes
próbaórákra, és a 06/30/230 1706-os telefonszámon szívesen
válaszolunk az érdeklődők kérdéseire. Azt is elárulhatom,
hogy októberben és novemberben meglepetéssel várjuk az
újonnan beiratkozókat. Aki további részleteket szeretne megismerni, a www.brainturbo.eu honlapon tájékozódhat.
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Családi? Panel?

CIVIL
KAROLINA EGYESÜLET
Karolina Szabadegyetem: „A romantika
és a 20. századi liturgikus magyar zene”,
Daróci Bárdos Tamás előadása. Október
16., 19.00 óra Karolina úti Gyümölcsoltó
Boldogasszony Lelkészség közösségi
terme (Karolina út 33/A).

fotók: Király Csaba

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET
www.szie.org.hu, szie.communio.hu
Baba-Mama klub otthon lévő óvodáskorúak és szüleik számára, minden
szerdán 9.30-tól 12.30-ig a Szent Istvánházban (Himfy u. 9.).
Zsibongó klub óvodások, kisiskolások
és szüleik részére a Szent István-házban,
október 18-án 16.00–18.30 között, nemezelés.
MÉCS-napok az Eucharisztiáról,
Gabriel Calvo lelkigyakorlat, október
17–19., részletek és jelentkezés:
www.mecsnapok.hu
Séta a Kerepesi temetőben, vezeti: Sudár
Annamária, október 19., vasárnap 10.45,
főbejárat.
Hangverseny a Szent Imre-templomban, október 26. vasárnap, 20 óra
Verdi: Requiem
Váradi Mariann szoprán, Bakos Kornélia alt, Prevoz János tenor, Bátor
Tamás basszus, a Monarchia Szimfonikus Zenekar, hangversenymester:
Schuster Andrea, a Budapesti Kórus,
karigazgató: Kaposi Gergely, a Belvárosi Főplébániatemplom Énekkara,
karigazgató: Virágh András, a Pro Fun
Vegyeskar, karigazgató: Énekes Katalin, vezényel: Virágh András.

Nem könnyű a Fegyvernek utcai fáknak. És az aszfaltnak sem: összeköt vagy szétválaszt? Építészeti kuriózumról van szó, múlt és jelen, mélység
és magasság, egyéni és kollektív találkozása. A ´70-es évek lakótelep-építése ennél a járdánál megállt, ami önmagában is különös. Ha valaki
az egyik járdán sétál, csendes, idillikus kertvárosi környezetben érezheti magát. Ha pedig a másikon, már kevésbé idilli betonrengetegben. Az
utca másik oldalán – vajon dúdolhatják-e az itt lakók? És mit gondol, aki lenéz a kilencedikről? És az, aki kis házából feltekint?

Az Adria Titanicja
Kegyeleti emléktáblát bocsátottak
vízbe október 2-án a Horvátország
partjainál 1918-ban elsüllyedt Szent
István-csatahajó roncsaihoz a Honvédelmi Minisztérium (HM), a Magyar
Honvédség és a HM Hadtörténeti
Intézet és Múzeum közösen, civil és
katonai búvárok segítségével.
Kilencven éve érte találat a magyar hajóépítés legnagyobb alkotását az Osztrák–
Magyar Monarchia haditengerészetében.
A csatahajót a fiumei Bergudi Hajógyárban kezdték el építeni 1911-ben, és 1915
novemberében állította hadrendbe a haditengerészet. A 13 ezer tonnás hadihajó
60 millió 600 ezer koronába került, 305
milliméteres lövegcsövekkel szerelték fel,
lövegtornyának működtetéséhez pedig 91
fős személyzetre volt szükség.

A Tegetthoff megpróbálta a part felé vontatni, de a vontatókötél elszakadt. A Szent
István felborult, majd elsüllyedt. Agóniája mintegy három óráig tartott, így
az 1056 matrózból és 38 fős tisztikarból
álló legénység többsége megmenekült. A
monarchia népeiből álló, teljesen vegyes
nemzetiségű tengerészből 89-en veszítették életüket, köztük 41 magyar.
A hadisírnak minősülő roncs mellé fekete gránit emléktáblát állítottak „A kötelesség előbbre való, mint az élet!” jelmondattal, magyar, német és horvát nyelven.
A 66 méter mélyen fekvő hajóhoz való
lejutás nem veszélytelen művelet, a különleges gázzal történő merüléshez alapos
felkészülésre van szükség.
A nyári expedíció célja a hajóroncs
felmérése volt, a búvárok a hajótest körül szétszóródott, kiemelhető tárgyakat

Fáklyás felvonulás 1956 emlékére
Október 22-én a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt közös rendezvénnyel emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulójára. A fáklyás felvonulás 17 órakor a

Fidesz Budafoki úti irodájától indul, az
ünnepség a Szent Imre-szobornál lesz.
Utána a KDNP szeretettel vár mindenkit egy kis agapéra a Karinthy Frigyes
úti irodába.

AJÁNLÓ
A MU Színház
Október 19-én este 8 órakor tűzik műsorra Hód Andrienn „Kapcsolódjunk
és bömböltessünk! 2.” című előadását.
A performansz alatt a két-két táncos és
zenész felszabadultan alkot és improvizál, így az egész előadást a nyitottság, a
nyugtalan kíváncsiság és a kreativitás
jellemzi. Az alkotók akkor érik el céljukat, ha képesek a nézőket úgy bevonni
az előadásba, hogy ezzel előcsalják belőlük azt a bizonyos „aha-érzést”.

Dömök Viktória

A kötelesség előbbre való, mint az élet!

A Zöld Szüret árvácskái nem árválkodnak a Parkszínpad előtt

Négynapos vigasság Albertfalván

Szent Mihály-napi búcsú

A hatalmas hadihajó csatában veszett
oda 1918. június 10-én: utolsó bevetésére azzal a céllal indult, hogy feltörje az
otrantói szorosban lévő antant tengerzárat, de hajnali fél négykor torpedótalálat érte a Szent Istvánt. A torpedók a
jobb oldali első és második kazánházat
találták el, és átszakították a válaszfalat
is. A lék a vízvonal alatt öt méterrel volt,
így a hajó azonnal 10 fokban megdőlt.

kerestek. Egy korábbi expedíció például
tökéletes állapotban fennmaradt Zsolnayporcelánkészletet emelt ki az egyébként
nemzetközi oltalom alatt álló hadisírból.
A hajótest kiemelése szóba sem jön, a törött, korrodált acélszerkezet kiemelése veszélyes, drága és kevés sikerrel kecsegtető
művelet lenne. A nemzetközi expedícióban 12 magyar búvár vesz részt, közülük
kilenc civil, három pedig katonai búvár.

A templom ünnepe ebben az esztendőben
sem csak a hívőknek szólt.
A búcsú alkalmával az albertfalvai
Szent Mihály-templom védőszentjét ünneplik minden évben. A négynapos vigasság alatt kulturális és közösségteremtő
programok váltották egymást.
Hollai Antal, a Szent Mihály-templom
plébánosa a búcsút megnyitó koncerten
elmesélte, Szent Mihály a szellemi teremtények négy nagy vezetőjének egyike. Az
ünnepelt szent a másik rossz útra tért ve-

Karinthy Színház
Október 17-én este ismét műsorra tűzik
a Dominó című kétrészes vígjátékot,
9-én délután 14.30 órakor a pénz komédiáját láthatják Dollárpapa címen.
Ugyanaznap este pedig az Őrült nők
ketrecébe léphetnek be a kíváncsi nézők,
ahol egy furcsa pár bonyodalmas életében egyszer csak elszabadul a pokol, és
megindul a fergeteges komédia.

zetővel, Luciferrel vívott csatája révén lett
az Istenért való küzdelem jelképe.
A négynapos ünnepség azonban nemcsak a vallásosaknak szólt. Iskolai gyermekkórusok és helybéli művészek adtak koncerteket, a Helytörténeti Múzeumban pedig
Bibliakiállítás nyílt. A programok között volt
azonban bográcsgulyás főzőverseny és néptáncbemutató is. Az atya szerint az ünnepség
fő célja az, hogy felfedezzük saját értékeinket
és a mellettünk elő embertársainkat.

Albertfalvi Közösségi Ház
Október 29-én 17-órakor nyílik meg az
Albertfalvi Közösségi Házban az Esélyegyenlőségért elnevezésű kiállítás, amely
a szájjal és lábbal festő, és más sérült emberek alkotásait gyűjti egy csokorba. A
megnyitót a Down Alapítvány műsoros
előadása követi. A kiállítást november
10-éig lehet megtekinteni a házban.

T. D.

Tranzit Art Café
A Tranzit Art Café egy nagyszabású tárlattal állít emléket Hild Józsefnek.
A művészeti kávézó a Kulturális Örökség Napjai keretén belül gondol vissza a
Bazilika tervezőjére, Budapest klasszicista arculatát meghatározó építészére.
A kiállítás október 22-éig látható.

Tarisznya

EMLÉKMISE
Dömök Viktória

Ez itt Csécsy úr, a hentes háza, ő csinálta a legjobb májas
hurkát és abált szalonnát a környéken... A vidéken? Ne
szerénykedj, amikor emlékeid dicséred. Csécsy úr májasa és szalonnája volt a legjobb a világon. Különösen a májas, hidegen, reggelihez, télen, András napja után, mikor a külvárosi házakban már mindenütt lobogtak a rőzsetüzek, pörkölték az udvaron a
disznókat, s a belső város házainak bükkfával melegített szobáiban a reggeli tea
mellé feltálalták Csécsy úr abált szalonnáját és fűszeres, hideg májasát: igen, az
volt a reggeli, az igazi... Mind e házakban őrizték a mesterség hagyományainak
titkát, s őrzik ma is, mikor nagyüzem, kartell, központosított hivatalok, kivitel
és bevitel mértani törvényei szerint törnek a kézműves fortélya és művészete ellen. Már kevesen vagyunk csak, kézművesek és fogyasztók, akik ragaszkodunk
egymáshoz és a mesterség nemes termékeihez.
Márai Sándor: Kassai őrjárat 1941.

A Bartók 32 Galéria
Október 21-én 18 órakor Barta Mária
színművésznő, a Vígszínház tagja a színészmesterségre tanítja az érdeklődőket,
október 28-án kedden 18 órakor pedig
Ambrus Asma színművésznő, rendező
és bohócdoktor szintén a színház világába kalauzolja el a színpad szerelmeseit. A
művészek mindkét alkalommal középiskolás korú fiatalokat várnak a foglalkozásokra, ahol az érdeklődők nemcsak
érdekes előadást hallhatnak a színművészektől, hanem interaktív foglalkozáson
is részt vehetnek.

A gulyásfőzőverseny győztes csapata, középen a zsűri elnöke, Benkóczy Zoltán színművész

Halálának egyéves évfordulóján,
2008. október 19-én, vasárnap a Szent
Imre-templomban a 19 órás szentmisén emlékezünk Deák Andrásra,
Szentimreváros volt országgyűlési képviselőjére.

