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Mit gondolnak az újbudaiak? FÓKUSZBAN: TÁRSASHÁZAK

összeállításunk a 10–11. oldalon mellékletünk az 5–8. oldalakon

A Gallup Magyarország 2199 felnőtt újbudai véle-
ményét kérdezte, többek között a kerület fejlődé-
séről, az intézményekről, a vezetők és testületek 
munkájáról és a tájékoztatásról.

Újbuda Önkormányzata fontosnak tartja, 
hogy a lakosság közbiztonságérzetét javí-
tó intézkedéseivel jobbá, élhetőbbé tegye 
a lakókörnyezetet az egész kerületben. 
Ezért építette ki a térfigyelőrendszert, 
hozta létre a lakótelepi rendőrséget, 
továbbá működteti az Újbudai Polgárőr 
Centrumban a diszpécserközpontot. 
A folyamatos akciók újabb állomása a 
kedvezményes hevederzárprogram.

Újbuda Önkormányzata azt szeretné el-
érni, hogy a kerület, elsősorban idősebb 

Támogatás a hevederzárak felszereléséhez
Főleg az idősek és egyedülállók pályázatai esélyesek

A nyitónapon kellemes, nyárias idő 
fogadta az Ízfesztre látogatókat a 
Petőfi híd lábánál, a Zöld Pardon mel-
lett elkerített területen. A megjelen-
teket gazdag kínálattal várták a szer-
vezők: gyógyhatású termésekből és 
növényekből (például galagonyából) 
készült szörpöt éppúgy kóstolhatott, 
mint sütőtök-csicsóka, esetleg csip-
kebogyó-alma biolevet, vagy éppen 
szarvasgombát. A „húsimádókra” 
különféle csülkök és kolbászok vártak, 
míg a húsmentes étrend kedvelőit a 
vegetáriánus étterem kínálata – de 
lehetett kemencés lángost vagy udvar-
helyi kürtőskalácsot is kapni. 

Aki művelődni szeretett volna, azt a 
különféle témákról – például az adalék-
anyagokról, illetve az E-számokról – tar-
tott szakmai előadások várták, míg aki a 
konyhaművészet műhelytitkaiban szere-
tett volna elmélyedni, többek között azt is 
megtudhatta, hányféle tésztafajtát külön-
böztetünk meg, és hogy a húslevest példá-
ul rucatalp vagy tyúkfül alakú tésztával is 
gazdagíthatjuk...

A megnyitón aztán Krébecz József főszer-
vező rámutatott: az ízek őrzik a múltat, 
hordozzák a jelent, sugallják a jövőt. Eb-
ben a szellemben hívtak meg három régi-
ót a fesztiválra – Szatmárcsekét, Kozárdot 
és Újszilvást –, hogy a rájuk jellemző folk-
lórkörnyezetben ismertethessék meg spe-
ciális ízeiket a látogatókkal. A rendezvény 
fővédnöke, Molnár Gyula polgármester 
megemlítette: fájlalja, hogy míg a külön-
féle éttermekkel foglalkozó, és azokat 
rangsoroló kiadványok Pesten több 
helyet is ajánlanak az érdeklődők 
figyelmébe, addig Újbudán egyet 
sem. – De legalább van min dol-
gozni – tette hozzá jól ismert 
humorával, és rámutatott: addig 
is itt van ez a fesztivál. Mivel úgy 
véli, hogy Újbuda nevét legin-
kább különféle rendezvényekhez 
kapcsolva lehet beépíteni a köz-

Ízfeszt: Az ízek őrzik a múltat
Gyógyhatású szörpök, szarvasgomba-kóstoló, rucatalptészta
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megemlítette: fájlalja, hogy míg a külön-
féle éttermekkel foglalkozó, és azokat 
rangsoroló kiadványok Pesten több 
helyet is ajánlanak az érdeklődők 

kább különféle rendezvényekhez 
kapcsolva lehet beépíteni a köz-

tudatba, örömmel vállalta a házigazda 
szerepét, és az önkormányzat támogatja, 
hogy a fesztivál beépüljön az őszi rendez-
vényszezonba, jelentette ki.
 És hogy ne csak a jelenlévők 
szemének és szájának kí-
náljanak ingereket, ha-
nem a fülé-
nek 

is, a nyitónapon a héttagú szentendrei 
Kecskés együttes játszott, termé-

szetesen a témához kapcsolódó 
– ételekről, italokról, vigasság-

ról, dorbézolásról szóló 
– dalokat és megzenésí-

tett verseket.
R. H.

kormányzat az Újbuda 11 Kht. közremű-
ködésével, mert lényegesnek tartja, hogy 
a kerületi lakosok saját otthonukat is biz-
tonságosabbá tegyék, és ezért korszerűbb 
mechanikai védelemhez juthassanak hoz-
zá. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez-
nek az idősek, egyedülállók, azok, akiknek 
még nincs felszerelve hevederzáruk, illetve 
már nagyon elavult. A döntésről minden-
kit levélben értesít a kht. Kedvező elbírá-
lás esetén a levélben a postai befizetéshez 
szükséges csekket is kiküldik, amelyen a 
kedvezményes hevederzár 20 százalékos 

Molotovkoktélokat dobtak 
az újbudai SZDSZ-székházba. 
Szerencsére az épületben 
nem keletkezett tűz, mert a 
robbanószerkezet nem kapott 
lángra.  

– Több mint 16 évig nem történt 
itt semmilyen atrocitás, ezért is 
felháborító, hogy idén már har-
madszorra törték be kővel a szék-
ház ablakait – mondta Balázs 
Gyula, a SZDSZ újbudai elnöke. 
Tavasszal, két alkalommal dob-
ták be az Ecsed utcai épület 
ablaküvegét, a tetteseket máig 
nem sikerült kinyomozni. A 
mostani eset azonban súlyosabb: 
az ablakon keresztül bedobott 
molotovkoktélok egyértelműen 
szándékos gyújtogatásra utalnak. 
Az amúgy csendes kertvárosi 
környezetben található szék-
házban működik a Tető Galéria, 
amely éppen egy festménykiál-
lításnak ad otthont, ezért felbe-
csülhetetlen károk keletkezhettek 
volna, ha a robbanószerkezet be-
gyullad. 

Farkas A.

Szándékos gyújtogatás 
az Ecsed utcában

Idén már harmadszor okoztak kárt az SZDSZ-irodában

lakosai korszerű biztonsági felszereléshez 
jussanak a lakás bejárati ajtajára szerelt, a 
Magyar Biztosítók Szövetsége által elfoga-
dott hevederzár segítségével. A program-
ban most most 100 hevederzár felszere-
léséhez elegendő összeget tudott Újbuda 
Önkormányzata elkülöníteni, ez több 
mint másfél millió forint, de az igények 
szerint megpróbál majd újabb forrást elő-
teremteni.
 A pályázati adatlap kitöltésével min-
den újbudai lakos részt vehet a program-
ban, amelyet éppen azért indított az Ön-

önrészét kell befizetni. A 3980 forintos 
összeg beérkezése után 15 napon belül az 
Újbuda 11 Kht. szakemberei felszerelik a 
hevederzárat. 
 A pályázati adatlap beszerezhető az Ön-
kormányzat ügyfélszolgálatain, az Újbuda 
11 Kht. irodájában (Szent Gellért tér 1–3., 
bejárat a Budafoki útról, szerkesztőségünk 
ügyfélszolgálatán keresztül), illetve letölt-
hető a www.ujbuda.hu honlapról.   
 A pályázat beadási határideje 2007. ok-
tóber 31.

 TB

Őrmező ünnepe

A főnyeremény 111 ezer forint!Az ÚJBUDA MÉDIA 
az Ön véleményét is 

szeretné megismerni! Kérdőívünket lapunk 4. oldalán találja!

Kérjük, hogy az ÚJBUDA MÉDIA kérdőívének kitöltésével, 
véleményükkel segítsék munkánkat. A kérdőívet vissza-
küldők között értékes nyereményeket sorsolunk ki, a fődíj 
pedig 111 ezer forint! A sorsoláson az vehet részt, aki min-
den kérdésre válaszol, és az adatlapot is pontosan kitölti.

Az Újbuda következő, 
október 10-én megjelenő 

számának FÓKUSZ 
rovatában az újbudai 
civil szervezeteket és 

egyházakat mutatjuk be.
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FÓKUSZBAN: TÁRSASHÁZAK

mellékletünk az 5–8. oldalakonmellékletünk az 5–8. oldalakon

LAKÁSVÁSÁR 2007

Újbuda és 
az országos 
lakásügyek

A lakástulajdonosoknak, a társasházak lakóinak 
el kell fogadniuk, hogy az ingatlan, amelyet birto-
kolnak és amelyről gondoskodniuk kell, nem csak 
a lakásajtón belüli világot jelenti. 

„Jól van dolga a mostani huszárnak”

Magyarország legnagyobb lakáspiaci 
rendezvénye, a Lakásvásár szakmai 
kerekasztal-beszélgetésén Újbuda 
polgármestere képviselte a telepü-
lések nézőpontját az országos lakás-
ügyek feltérképezésében. Molnár 
Gyula az önkormányzatok szerepéről 
beszélt, egyebek mellett a szociálpo-
litikával és az új fejlesztésekkel össze-
függő városvezetői feladatokról.  

A kerekasztal körül az államot, az önkor-
mányzatokat, a bankszektort, a beruhá-
zókat és a piackutatókat, -elemzőket kép-
viselő szakemberek ültek. A beszélgetés 
célja az volt, hogy a lakáspiacon megjelenő 
valamennyi szereplő gazdasági feladatait, 
felelősségét vitassák meg az érintettek. Az 
alábbiakban a résztvevők legfontosabb és 
legérdekesebb felvetéseit összegezzük.
 Csider László, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium Lakás-
ügyi Titkárságának vezetője szerint az 
államnak fontos dolga van a lakáspiacon, 
még akkor is, ha a magyar piac érett és a 
fejlesztők jól mozognak a modern piaci 
viszonyok között. A jelenlegi helyzetről 
szólva azonban úgy fogalmazott, hogy a 
lakáspolitika passzív és sodródó, hiszen 
az évi 220 milliárd forintból, amit a kor-
mány lakásügyekre szán, 130 milliárd 
forintot elvisz a kamattámogatás, ame-
lyet a kedvezményes lakáshitelekre fordít 
az állam. Ezt a kötelezettséget a 2000-
ben indított otthonteremtési támogatás 
rója a mindenkori lakáspolitikára. A 
vád, amelyet sokan megfogalmaznak, 
miszerint egyáltalán nincs kormányzati 
stratégia a lakásügyek kapcsán, Csider 
László szerint nem igaz, hiszen működik 
a panelprogram és hamarosan egységes 
törvény születik az eddigi jogszabályok 
összefésülésével és harmonizálásával. 
A szakember szerint a jövőben érdemes 
lenne a bérlakások frontján kidolgozni 
a lehetséges bérleti díj támogatási rend-
szert, amellyel nem a lakbéreket kellene 
csökkenteni, hanem a szociálisan rászo-
rultakat kellene támogatni.
 Molnár Gyula, Újbuda polgár-
mestere, a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének elnöke, ország-
gyűlési képviselő szerint az önkormány-
zatok szerepe a lakáspiacon meglehető-
sen érdekes, mivel mára alig maradt a 
kerületek tulajdonában lakás. 

folytatás a 14. oldalon

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a



KERÜLET2 ÚJBUDA 2007. SZEPTEMBER 26.

  

(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon le-
het. Önkormányzati képviselői foga-
dóóra: minden hónap utolsó szerdá-
ján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő 
(MSZP, 16. választókerület) október 4-
én 17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP 
kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS önkormányzati 
képviselő (Fidesz) minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) fogadóórái: 
október 16., hétfő 16–18 Zólyomi úti 
Óvoda; november 20., hétfő 16–18 
Dayka Gábor úti Óvoda; december 18., 
hétfő 16–18 Zólyomi úti Óvoda.

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJAI
Helyszín: MSZP-székház, Mérnök  
utca 40. Tel.: 204-2806
Pszichológiai tanácsadás, munkaügyi, 
munkajogi tanácsadás, ingyenes jogi 
tanácsadással, valamint ingyenes adó-
, könyvvezetési és vállalkozási tanács-
adással áll az érdeklődők és rászorulók 
rendelkezésére október 3-án 17 órától.
 
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-
4972. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jo-
gi tanácsadást tart a szokásos időben 
15–17 óráig. Minden hónap első és 
utolsó szerdáján 15–17 óráig mun-
kaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, 
adózással, nyugdíjazással kapcsolatos 
tanácsadás. Minden hétfőn 14 órától 
táplálkozási tanácsadás. Minden hó-
nap első csütörtökén délelőtt 10 órától 
NAGYI klub működik. Szeptembertől 
újra nyelvtanulás! Minden héten hét-
főn és szerdán 8–9 kezdő és 9–10 órá-
ig haladó angol nyelvtanfolyam indul.
Ingyenes internet elérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Október 2-án 18 órakor irodalmi est.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (Bartók Béla út 61.) minden hét-
köznap 15–19 óra között várja az ér-
deklődőket.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum helyi 
szervezete minden héten szerdán 18 
és 20 óra között fogadóórát tart az 
MDF kerületi irodájában.
Dr. Tóth László ügyvéd minden hó-
nap első és harmadik hétfőjén 16 és 18 
óra között ingyenes jogi tanácsadást 
tart a pártszékházban.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (Bartók 
Béla út 96.) a régebbi Magyar Fórum 
számok ingyen elvihetők. dr. Csigi Zsolt 
ügyvéd minden szerdán 10–12 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes 
Péter metafizikai pszichoterapeuta in-
gyenes lelkisegély-tanácsokat ad és in-
gyenes önvédelmi oktatást tart minden 
korosztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-
4873-as mobiltelefonon.
Kiállítás: Csavlek András Munkácsy-
díjas festőművész kiállítása október 3-
án délután 6 órakor nyílik a MIÉP XI. 
kerületi irodájában. A kiállítást Győri 
Béla a Magyar Fórum szerkesztője nyit-
ja meg, közreműködik Csavlek Etelka, 
a Magyar Állami Operaház magánéne-
kese, Liszt-díjas, érdemes művész.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyar Mérce újság és egyéb in-
gyenes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488). A párt elektronikus hírlevelé-
re a http://ujbuda.jobbik.hu kerületi 
honlapon lehet feliratkozni.   

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtö-
kig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja 
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.). 
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kis-
könyvtár várja az érdeklődőket.

A KDNP PROGRAMJAI
Szentimrevárosi Kertbarát Kör októ-
ber 1-jén 18 órától. Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás október 16-án 17.30-tól. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra 
október 4-én 17–18 óráig. A KDNP-
iroda (Karinthy F. út 9.) hétközna-
pokon 14–18 óra között várja az érdek-
lődőket.

  

Fogadóórák, programok

DEÁK ANDRÁS, Szentimreváros képvise-
lője (KDNP) minden hónap első kedd-
jén 15–17 óráig tartja fogadóóráját az 
Éghajlat Könyves Kávézóban (Karinthy 
Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása 
esetén közvetlen munkatársa, Téglásy 
Kristóf (06/20/261-8836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármes-
ter. Képviselői fogadóóra: Gárdonyi 
Géza Általános Iskola szeptember 3. 
hetében 17 órakor. Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hó harmadik 
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerüle-
ti Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés a 
372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) szeptember 
27-én szintén 17 órakor tartja fogadó-
óráját a Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyi-
ségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND képviselő 
(Fidesz) minden hónap első péntekén 
16.00–17.30-ig tartja fogadóóráját a 
Muzsikus Kávéházban, (Őrmező, 
Kérő u. 3.). 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 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig
A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

   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.

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: 
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 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.

ÚJBUDAI POLGÁRŐRCENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a Kisújszállás u. 6. szám alatt 
tevékenykedik. Tel: 209-3478. 

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

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófa helyzetek megoldásában 
az Újbuda Önkormányzat Polgári Vé-
delmi Kirendeltsége segítséget nyújt. 
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600 
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218 
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-385-
0078 (munkaidőben).

A Lágymányosi-öbölben is körülnéz-
tek a II. Duna Konferencia résztvevői.  
A nemzetközi társaság a REevolutio 
2007 Ingatlanfejlesztési Kiállítás és 
Vásár programjaként hajózott a Duna 
budapesti szakaszán, útba ejtve az 
újbudai kikötőt. A Duna menti város-
ok fejlesztéséről és kulturális életéről 
rendezett tanácskozás hajóútja a 
Lágymányosi-öbölben kikötő, első sze-
mélyszállító hajót is jelentette. 

Az I. Duna Konferenciát tavaly Ulmban 
tartották, és idén a magyar főváros kap-
ta a rendezés jogát. A REevolutio 2007 

egyébként a Magyarországon jelen lévő 
ingatlanfejlesztéseket próbálta bemutatni, 
ám egyelőre csak néhány jelentős fejlesztő 
és kerületi önkormányzat döntött a rész-
vétel mellett. A viszonylag szűk merítés 
ellenére Újbudáról két cég is megjelent a 
kiállításon, a Kőérberek Tóváros beru-
házójának anyacége, a TriGránit csoport 
és a madárhegyi projektek gazdája, a 
Futureál. A rendezvényre meghívott La-
kos Imre, Újbuda alpolgármestere úgy vé-
li, Magyarországon és főként Budapesten 
világviszonylatban is jelentős ingatlanfej-
lesztések zajlanak, ezért kétségtelen, hogy 
be kell mutatni ezt a fejlődést. Egy ilyen 

Az első partraszállás az Öbölben

Napirend előtt nagy vita folyt a kép-
viselő-testület ülésén arról, hogy 
nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják-e az 
Öböl-projektben levő önkormányzati 
tulajdon eladását vizsgáló bizottság 
jelentését. 

Kupper András fideszes és Szőke László 
független képviselő is jelezte, hogy az eseti 
bizottság nyílt ülésrendet szavazott meg, 
mert fontosnak tartják, hogy a kerület 
lakosai megtudják, mi történt az önkor-
mányzat tulajdonrészének eladása körül. 
 Újbuda jegyzője, Filipsz Andrea úgy 
reagált, hogy az önkormányzat és a szer-
ződésben szereplő cégek üzleti érdekeit 
is védeni kell, ezért szükséges zárt ülésen 
tárgyalni a vizsgálat eredményeit. Kupper 
András viszont azzal érvelt, hogy egy már 
lezárt ügyben nem lehetnek üzleti érdekei 
a kerületnek, és még az adatvédelmi biztos 
is úgy foglalt állást, hogy az ilyen szerző-
déseknek nyilvánosnak kell lenniük. A 
napirendi vita után végül a képviselő-tes-
tület 20 igennel 18 ellenében úgy döntött, 
hogy zárt ülésen tárgyalnak a Ingatlanok 
Hasznosítását Vizsgáló Ideiglenes Bizott-
ság jelentéséről az Öböl-ügyben.
 A napirend szerint a képviselő-testület 
egyebek mellett tárgyalt az éves költség-
vetés módosításáról, a költségvetés első fél 
évének végrehajtásáról, a kerületi Tervta-
nácsról, a közoktatási intézmények maxi-

mális férőhelyszámáról, helyi közművek 
építéséről, a belterületi és kerékpárutak 
építéséhez kapcsolódó pályázatokról, 
valamint zárt ülésen a már fent említett 
Öböl-projekt vizsgálatáról, valamint laká-
sok, ingatlanok értékesítéséről. 
 Junghausz Rajmund fideszes képvise-
lő Fodor Vincéhez intézett interpellációt az 
Újbuda Kht. rossz pénzügyi helyzetéről, 

Zárt ülésen tárgyalták az Öböl-jelentést
Politikai szezonnyitó

Kupper András, a legnagyobb ellenzéki 
párt frakcióvezetője pedig a polgármester-
hez intézett interpellációt egy Olajbogyó 
utcai, jogszerűtlennek minősített épület 
tűzfaláról, amely csak néhány méterre van 
egy családi háztól.

(gp)
ujbuda.hu/0709obol, 

ujbuda.hu/0709testuleti

Előtérben a KDNP képviselőcsoportja. Javaslatukra a testület egyperces néma felállással emlé-
kezett a párt nemrég elhunyt egyik alapítójára, Grigássy Lászlóra.

 A REevolutio Budapest az egyik 
legjelentősebb közép- és délkelet-
európai fókuszú ingatlanfejlesztési és 
befektetési kiállítás és szakkonferencia 
Európában. 

A rendezvény célja, hogy elhelyezze a kö-
zép- és délkelet-európai régiót, valamint 
Magyarországot, illetve Budapestet mint 
ingatlanfejlesztési innovációs központot a 
befektetők és a környező régiók üzleti tér-

képén, egyúttal erősítse Budapest régióbe-
li „kapu” szerepét.
 A REevolutio rendezvényre egy éve 35 
milliárd euró értékű projektet hoztak, míg 
az idén már 65-70 milliárdnyit mutat be a 
több mint 30 résztvevő. A kiállítás részt-
vevői számos országából érkeztek. Kelet-
Európából a fejlesztési helyszíneiket, be-
fektetési projektjeiket, a legkülönbözőbb 
ingatlanfejlesztési ötleteiket, terveiket 
bemutató projektgazdák. Nyugat-Európá-

A szakmai rendezvény kiállításán az Újbudai Panel Program is bemutatkozott

ból és a tengerentúlról tőketulajdonosok, 
nemzetközi ingatlanpiaci befektetők és 
fejlesztők vesznek részt az eseményen.
 A megnyitón felszólalt Molnár Gyula 
polgármester, a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségének elnöke is. 
Azt mondta, hogy az ingatlanfejlesztés 
nem pusztán lakó- és irodaházak építésé-
ből áll, ugyanis a városrészek bővítése ko-
moly infrastrukturális fejlesztést igényel. 
A hatékony beruházáshoz piackonform-
szabályokra van szükség, illetve a hatósági 
és piaci igényeket is közös nevezőre kell 
hozni. 
 – Az első konferencia kezdete óta 
háromszor annyi befektetésről beszélhe-
tünk a régióban, mint azelőtt, a kiállítók 
ez idő alatt sokat tanulhatnak egymástól. 
Bár még konkrét megállapodásokról nem 
tudok, az biztos, hogy a kiállítás minden-
képpen szükséges és sikeres – mondta a 
polgármester. Molnár Gyula ez alkalom-
ból is megerősítette, hisz abban, hogy a 
belváros „át fog jönni” a Szabadság hídon, 
így megvalósulhat az a régi terv, amely 
szerint a Móricz Zsigmond körtér bázi-
sán egy olyan városcentrum alakul ki, 
amely a kulturális élet központja lehet. A  
várospolitikus szerint egyébként a Duna 
adottságait sokkal jobban ki lehetne és ki 
is kellene használni, illetve szükség lenne 
magas házak építésére is a közel 180 ezres 
lélekszámú tudásvárosban, Újbudán.

TB

REevolutio Budapest 2007
„A belváros átjön Újbudára a Szabadság hídon”

rendezvény arra is jó alkalom lehet, hogy 
fejlesztők, befektetők, települési önkor-
mányzatok találkozzanak, és akár min-
denki számára előnyös üzlet köttessék. 
Az alpolgármester ugyanakkor elmondta 
azt is, hogy évek óta az ingatlanszektor 
nemzetközi mezőnye a jóval nagyobb lép-
tékű müncheni, illetve cannes-i vásárokat 
tartja a bemutatkozás és a szakmai fórum 
legfontosabb helyszínének. Szeptember 
utolsó hétvégéjén egyébként egy új ingat-
lanbefektetési rendezvény is bemutatko-
zik, a RealEast kiállítást a SYMA Sport- 
és Rendezvényközpontban tartják.   

BA
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Első országos konferenciájukat tar-
tották a gyermekjóléti szolgálatok 
Újbudán. A szervező a Módszertani 
Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 
Egyesülete, támogatói a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, a Szociálpo-
litikai és Munkaügyi Intézet és Újbuda 
Önkormányzata volt. 

A nyitóelőadást a rendezvény fővédnöke, 
Csizmár Gábor a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium államtitkára tartotta, Uniós 
források – Fejlesztési irányok címmel. A 
résztvevők a gyermekvédelmi alapellátás-
ban, települési szinteken szociális munkát 
végző szakemberek voltak, akik a szociá-
lisan rászorult, gyakran sok problémával 
küzdő gyermekeknek és családjuknak 
nyújtanak segítséget, támaszt nehéz élet-
helyzetükben. 
 Kissné Tóth Katalin, az Újbudai Hu-
mán Szolgáltató Központ vezetője el-
mondta, az országban körülbelül három-
száz gyermekjóléti szolgálat működik, 
amelyek számára a szakmai programokat 
a gyermekjóléti módszertani szolgála-
tok készítik. A módszertani szolgálatok 
részt vesznek a törvényi előkészítésben, 
kidolgozzák a szakmai eljárásokat, és to-
vábbítják azokat az egyes szolgálatok felé. 
Budapesten tizenegy kerület, köztük az 
összes budai az Újbudai Humán Szolgál-
tató Központhoz tartozik. 
 A Gyermekjóléti Szolgálatok I. Or-
szágos Konferenciáját annak apropóján 
rendezték, hogy tízéves a gyermekvédelmi 
törtvény. A jogszabály megalkotása óta el-
telt időszak tapasztalatait összegezve meg-
állapították, hogy a törvény létjogosult-
ságát és szükségességét bizonyítja, hogy 
egyrészt ma már az egész országot lefe-
dik a gyermekjóléti szolgálatok, másrészt 
nagyfokú paradigmaváltás történt a gyer-
mekvédelemben. Nem hatósági intézke-
désekkel dolgoznak elsősorban, hanem a 
prevenció az elsődleges. Fontos szempont, 
hogy úgy támogassák a családokat, hogy a 

gyerekeknek ne kelljen az otthoni közeg-
ből kikerülniük, hanem az egész családot 
vezessék át megfelelő körülmények közé. 
Ennek érdekében a szolgálatok végigkísé-
rik a gyerekek egész élettörténetét.
 A konferencia szervezői elmondták, 
eredetileg az A38 Hajón tartották volna a 
kétnapos rendezvényt, de a Duna áradása 
miatt kénytelenek voltak két nap alatt az 
egészet átszervezni. Gál Antal, a Módszer-
tani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 
Egyesületének elnöke megköszönte Mol-
nár Gyula polgármesternek és Veresné 
Krajcár Izabella alpolgármesternek a se-
gítséget, amit ehhez nyújtottak, hiszen 
gyakorlatilag első szóra rendelkezésre bo-
csátották az önkormányzat termeit a kon-
ferencia lebonyolításához.
 A konferencia előadói a szakterületet 
irányító Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium munkatársai, a szakmát segítő, vala-
mint a Megyei Módszertani Intézmények 
szakemberei, köztük olyan „húzónevek” 
is szerepeltek, mint például Herczog Mária 
szociológus. A programban szekcióülések 
is helyet kaptak, ezek során egy-egy spe-
ciális területtel foglalkoztak a résztvevők 
(összesen százhatvanan az egész ország-
ból), szó volt többek között a bűnelkövető 
fiatalok helyzetéről, valamint a szakellátás 
és a gyermekjóléti szolgálatok együttmű-
ködésének lehetőségeiről is.
 Kissné Tóth Katalin az Újbudai Hu-
mán Szolgáltató Központ feladatiról 
szólva elmondta, bővíteni kell a pénzbe-
li ellátások formáit, többféle szolgálta-
tást kell létrehozni (ilyen például a házi 
gyermekfelügyeleti rendszer). A központ 
munkatársai arra törekednek, hogy a csa-
ládok ne maradjanak egyedül a gondjaik-
kal, tudjanak hova fordulni. Az intézmé-
nyen belül működik a gyermekjóléti és a 
családsegítő szolgálat is.

Rózsa Melinda 
Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 
a Bogdánfy u. 7/D alatt található, telefon: 
209-0631.

Nehéz élethelyzetben
A gyermekjólétről Újbudán

Bensőséges hangulatú, „családi” ünne-
pet rendeztek a Zsombolyai utca 4. 
szám alatt: a négy történelmi egyház 
képviselője, valamint a Városmisszió 
keretében Budapestre érkezett francia 
atya is Isten áldását kérte az Önkor-
mányzat új épületére, az ott dolgozók 
munkájára, illetve az oda betérőkre. 

Molnár Gyula polgármester nyitószava-
iban kiemelte: kevésbé a kőnek, azaz ma-
gának az épületnek kell az áldás, sokkal 
inkább az itt dolgozóknak. Mivel ebben 
az épületben kapott helyet a humánszol-
gálattal, valamint az egészségi és szociális 
ügyekkel foglalkozó részleg, itt lehet talál-
kozni a legtöbb tragikus emberi sorssal, 
melyek – tisztességes hozzáállással – javít-
hatók, kezelhetők.
 Ezek után Pocsaji Miklós lelkipásztor 
lépett a mikrofonhoz hangsúlyozva: úgy 
lesz áldás az itt végzett munkán, ha az 
nem a politika elvárásainak tesz eleget, 
hanem Isten dicsőségét szolgálja. Szávay 
László evangélikus lelkész az ószövetségi 
Ézsaiás könyvéből vett idézettel kért áldást 

az itteniekre, majd Radnóti Zoltán rabbi 
következett. Rámutatott, hogy a szellemi-
ség a lényeg, amely áthatja az itt végzett 
munkát; majd az örökkévaló Isten áldását 
kérte az Önkormányzatra, az itt dolgozó 
közösségre, valamint minden segítő szóra 
és gondolatra. 
 Lipp László katolikus atya aláhúzta: 
az utolsó ítéletkor nem az számít majd, ki 
milyen vallást gyakorolt, vagy hogy poli-
tikailag melyik oldalon állt, hanem csakis 
az, mit tett embertársaiért. Kívánta, hogy 
aki itt dolgozik, valóban Isten dicsőségére 
végezze munkáját.
 Végezetül a Városmisszió keretében 
Budapestre érkezett francia atya, Gilles 
Garcia szólt néhány szót. Megköszönte a 
segítséget, melyet az önkormányzat nyúj-
tott a Városmisszió kerületi programjai-
nak lebonyolításához, és rámutatott: amit 
itt ma látott, csodálatos lecke lehet minden 
francia politikus számára. Azt kívánta, 
hogy az új épületben dolgozók képesek 
legyenek meglátni az Istent minden egyes 
emberben, aki betér ide.

R. H.

Ötszörös áldás
Ökumenikus ünnep a Zsombolyai utcában

A Magyar Politikai Elítéltek Közössége idén is megkoszorúzta a Petőfi híd lábánál emelt 
Memento emlékművet, mely az 1945 és ’56 között politikai okból bebörtönzötteknek állít emlé-
ket. Az eseményen részt vett Tarlós István, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője is.

Az idei, komoly hagyományokra visz-
szatekintő Gazdagréti Halászléfőző-
verseny minden tekintetben eddigi 
történetének „legjeit” produkálta. 

Ez évben a nevezők száma rekordot dön-
tött, a csapatok létszáma olykor a 25 főt is 
meghaladta, soha ennyi értékes díj, illet-
ve nyeremény még nem volt, mint most. 
Köszönhető ez a támogatóknak, akiknek 
száma és felajánlásaik ugyancsak kellemes 

meglepetést okoztak a szervezőknek, vala-
mint a jelenlévőknek egyaránt. A győztes 
csapat az Egerben található Anna Panzió-
ba kapott meghívást egy hosszú hétvégére, 
de gazdára találtak az egerszalóki gyógy-
fürdő belépői, a Suzuki Plusz DVD-leját-
szója, a Silvanus növényei, a vendéglátó 
Addis Lalibela ebédmeghívása, az újbudai 
borkereskedés finom nedűi, a UPC meg-
lepetése, a Kör Kht. cserépedénye, és per-
sze a szervezők, az ÚjbudatTV és a Gaz-

Magyaros étkek után 
wellnesshétvége

350 kiló hal, 50 mázsa fa, 84 induló csapat  

Lassan tudatosul a polgárokban – 
mondta megnyitójában Molnár Gyula 
polgármester, a TÖOSZ elnöke –, hogy 
a köztulajdon nem közös magántu-
lajdon. Mivel a saját tulajdon szerepe 
– hasonlóan a nyugati demokráciák-
hoz – nálunk is egyre jobban felértéke-
lődik, az is nyilvánvalóvá válik, hogy a 
magántulajdonon kívüli (köz)területek 
használatáért fizetnünk kell.

A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ) Parkolási konferen-
ciát tartott Újbudán. A rendezvényen közel 
60 település önkormányzata képviseltette 
magát, de megjelentek a parkoló automa-
tákat forgalmazó cégek és a parkolókat 
üzemeltető társaságok vezetői is. A tanács-
kozáson elhangzott, hogy egy autó napon-
ta átlagosan egy órát közlekedik és 23 órát 
parkol, ami felértékeli a rendezett parkolási 
viszonyok kialakítását. Az is kiderült, hogy 
Nyugat-Európában 1000 lakosra 486 autó 
jut, Magyarországon pedig 299, de a szak-
emberek szerint 7 éven belül utolérjük az 
európai átlagot. A szimpózium végén be-
mutatták a legmodernebb automatákat is.
 Dr. Perjési Katalin, Gyula polgármes-
tere azt hangsúlyozta, hogy a parkolási 
rendszerek kialakításának első szakasza 
lezárult. Az önkormányzatok, ahol szük-
ségesnek találták, az elmúlt években már 
létrehozták parkolási rendjüket, melyek a 
kezdeti nehézségeket követően egyre meg-
bízhatóbban működnek. Szabó István, 
Szolnok alpolgármestere arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az automaták kihelyezése 
még nem jelenti a parkolási rendszer el-
készültét. Kiemelte, hogy a legfontosabb 
feladat a közlekedésszervezés helyes, vala-
mint átgondolt kialakítása. 
 Jezsó Béla, a Parkolókat Üzemelte-
tők Egyesületének elnöke úgy vélte, a 
jövő feladata, hogy az egyes városokban 
kialakított különböző parkolási rend-
szereket valamilyen szinten egységesíte-
ni kell, hogyha egy budapesti autós egy 
vidéki városba utazik, ott hasonló, már 
ismert rend szerint tudjon parkolni a  
gépkocsijával. 

B. L.

A köztulajdon 
nem közös 
magántulajdon

Parkolási konferencia 

Küzdenek a bográcsok

dagréti Közösségi Ház ajándékai. Sokan 
csodálták meg a fadobozban érkező Fla-
menco tortát, valamint a Feneketlen-tavi 
Horgász Egyesület marcipántortáját, mely 
aranyhalat formált. A zsűri díjjal jutal-
mazta a különlegességeket is, hiszen volt 
francia, Loar menti halászlé, ennek a re-
ceptjét egyébként a fortyogó lé gőzében a 
fára felfüggesztve is olvashattuk. Az ukrán 
nagykövetségről érkező Leon és Alexander 
ukrán halászlevet készített, de a „bizton-
ság kedvéért” főztek szarvaspörköltet is a 
csapattagoknak és az illatra odasereglő kí-
váncsiskodóknak. A jegenyei–hortobágyi 
csapat kaviáros raviolit tett a halászlébe. 
Idén díjat kapott a legvidámabb csapat a 
„Tököli Ninják” személyében, lenyűgözték 
még a versenyzőtársakat is a Frankhegy 
7–12. társasház indulói, és dicséret illeti 
Kulcsár Jánosékat, hiszen ők vendégelték 
meg a Gazdagréti Idősek Otthonának 
lakóit. Szép gazdagréti összefogás nyilvá-
nult meg a szervezésben, takarításban és 
előkészítésben is, és most sem hiányoztak 
az Újbuda Prizma munkatársai.  
 A tekintélyes zsűri tagjai között idén 
először köszönthettük Somlai J. Attila 
éttermi mestert, a Flamenco Szálloda ét-
terem vezetőjét. Az elnök ezúttal is Kul-
csár János volt, tagok voltak még dr. Nagy 
András, az Élelmiszer és Vegyipari tan-
szék docense, a Horgász Egyesületek Bu-
dapesti Szövetségének elnöke, dr. Abdul 
Hakim közgazdász, Szegedről, Valentin 
Ferencné a Rét Nyugdíjasklub vezetője, 
Gadácsi Miklós „halászlé szakértő” és 
Bali Adrienn, a Silvanus Csoport keres-
kedelmi vezetője. 
 Azonban ez a szombat nem valósul-
hatott volna meg a képviselők önzetlen 
támogatása nélkül. A nap sikerét pénzzel 
segítették Balázs György, Bács Márton, 
Budai Miklós, Fodor Vince, Gadácsi Mik-
lós, Hajdu László, Józsa István, Kupper 
András, Lakos Imre és Veresné Krajcár 
Izabella. A halat ezúttal is Molnár Gyula, 
polgármester állta.                                                                                             

TB

László Atya: Aki itt dolgozik, Isten dicsőségére tegye

Megemlékezés

A Szent Imre Kórház befogadásában 
működik a Szent Imre SM Alapítvány 
és Klub, amely azokat a XI. és XXII. kerü-
leti betegeket fogja össze, akik szkle-
rózis multiplexben szenvednek. A klub 
az SM betegek Országos Egyesületétől 
pályázati úton támogatást kapott, 
hogy szervezzen olyan programokat, 
amelyek segítségével minél többen 
értesülhetnek arról, hogy a betegek-
nek lehetőségük van egymással talál-
kozni, a problémáikat együtt megélni 
és megbeszélni, tapasztalatot cserélni, 
valamint tanácsot kérni.  

Az is cél, hogy felhívják a lakókörnye-
zetben élők figyelmét az e kórban 
szenvedőkre, és gondjaikra. Az első 
összejövetelen mintegy negyvenen 
jelentek meg, a résztvevőknek felüdü-
lést jelentett az egymás körében eltöl-
tött néhány óra. 
A következő találkozóról részletesen 
számol be az Újbuda Média (Újbuda 
újság, ÚjbudaTV, www.ujbuda.hu), 
hogy ezzel is segítse a minél szélesebb 
körű tájékoztatást. A havi összejöve-
teleket a Szent Imre Kórház területén 
minden hónap utolsó szerdáján tartják. 

Együtt a betegséggel szemben 
SZKLERÓZIS MULTIPLEX 

@ AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ CIKKEKET 
ELOLVASHATJA AZ INTERNETEN IS:

WWW.UJBUDA.HU
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Feladatai:
 forgalomtechnikai beruházásokkal kap-

csolatosak.  

Szakmai követelmények, elvárások:
 szakirányú felsőfokú végzettség (közleke-

désmérnöki kar, forgalomtechnikai szakon 
szerzett diploma),

 felhasználói szintű számítógépes ismere-
tek (word, excel).

Előnyt jelent:
 a szakterületen szerzett közlekedésmér-

nöki, illetve államigazgatásban szerzett 
szakmai gyakorlat,

 forgalomtechnikai helyzetmegoldásban 
való jártasság,

 forgalomtechnikai tervezésben, kivite-
lezésban eltöltött szakmai gyakorlat,

 jó tervolvasási (közlekedés-építési) és 
kommunikációs képesség,

 műszaki és adminisztratív gyakorlat,
 csapatmunkára képes és jó problémameg-

oldó képesség.

A Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Önkormányzat jegyzője
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKÖT KERES

Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.

A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahe-

lyek, szakmai tevékenység ismertetésével),
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget 

igazoló okmányok másolatával, három hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
(másolat, vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata jegyzőjéhez címezve a 
Humánpolitikai Csoporthoz kell benyújtani 
„Közlekedésmérnök” jelige megjelöléssel.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Jelentkezési határidő:
2007. október 5., péntek 13.00 óra

Állás betöltésnek időpontja: 
2007. november 1., csütörtök

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Igazgatóságán Wágner József osztályvezetőnél 3724-659 telefonon.

Évről évre visszatérő jelenség a fej-
tetvesség (pediculosis) előfordulása a 
gyermekközösségekben. A fejtetű 3-4 
mm hosszú, szárnytalan rovar. A nős-
tény naponta 6-8 ovális alakú, gyöngy-
házfényű petét (serkét) rak a hajszálak 
tövéhez, elsősorban a halánték és tarkó 
tájára. A tetű a serkéből 6 nap alatt kel 
ki. Szaporodásuk gyors, egy nősténytől 
200 utód is származhat. A fejtetű a fej-
bőrön keresztül vérszívással táplálkozik. 
Serkéit a fejbőrhöz közel, a hajszálak 
tövére cementszerű anyaggal ragasztja.

Terjedésük fő oka a közvetlen érintkezés. 
A gyerekek a fejüket összedugják, a hajuk 
összeér, ezzel lehetőség nyílik a fejtetvek 
átvándorlására. Tetves sapka felvételével, 
közös fésű, hajkefe használatával is átvihe-
tő a fertőzés. Így a legtisztább családba is 
könnyen bekerülhetnek a fejtetvek. 
 Felderítésük nem könnyű. A fejtet-
vességre gyakran a gyermek füle körüli 
vakaródzása hívja fel a figyelmet. Élő 
tetűt nehéz megtalálni, de a hajszálakon 

erősen tapadó, fénylő, áttetsző színű ser-
ke könnyen felismerhető. Sűrű fogazatú 
fésűvel a tetvek a hajból kifésülhetők, 
és szabad szemmel is láthatók. A fejtetű 
fertőző betegséget nem terjeszt, de a visz-
ketés miatti vakaródzás felsebzi a bőrt, 
és másodlagos bőrgyulladás alakulhat 
ki. Számos vény nélkül kapható tetűirtó 
szer létezik, melyek a tetveket, serkéket 
rövid időn belül biztosan elpusztítják. A 
tetűirtó szerek használata előtt sampon-
nal mossuk meg a gyermek haját, majd a 
nedves hajat és a fejbőrt dörzsöljük be a 
tetűirtó hajszesszel. Ezután várjuk meg, 
míg a hajszesz a hajra rászárad (ez kb. 15 
perc). Vigyázzunk, hogy a szesz ne ke-
rüljön a gyermek szemébe! Kisebesedett 
bőrfelületre nem szabad alkalmazni! A 
készítmények tetűirtó hatásukat a követ-
kező fejmosásig megőrzik. Ettől a kezelés-
től a serkék is elpusztulnak. Az elpusztult 
serkéket a kezelés után a gyermek hajáról 
távolítsuk el, mert a serkementesség jelzi, 
hogy a kezelés sikeres volt. A serkék eltá-
volítása nem könnyű. Megkísérelhetjük 

A védőnő tanácsai: fontos a megelőzés
A pediculosis évente visszatérő jelenség

I. Rendezvények
Újbuda Önkormányzatának legnagyobb 
szabadtéri rendezvényei a városrészekhez 
kötődnek. Tavasszal a Bikás dombi ma-
jális, nyáron Gazdagréten a Szentivánéji 
Buli, ősszel a Tóparti Újbuda Party a 
Feneketlen-tónál kerül megrendezésre. 
Ezeken a rendezvényeken nemcsak kira-
kodóvásár, vidámpark, sörsátor, ingyenes 
koncertek látogathatók, hanem egyéb 
lehetőségek is vannak. Így a gyermekek 
számára ingyenes játszóház működik kéz-
műves-pedgógusokkal, akik csak termé-
szetes anyagokkal dolgoznak, és ingyenes 
a kisállat-simogató is. A rendezvények 
helyszínén úgynevezett „társadalmi üze-
neteket közvetítő helyszíni aktivitások” 
működnek, mint például az Önkormány-
zat Információs sátra, egészségügyi sátor 
(különböző mérésekkel), tudományos 
ismeretterjesztő sátrak, ingyenes inter-
netezési lehetőség. Szervezőként arra tö-
rekszünk, hogy minél több olyan elemet 
építsünk be, amely a lakosságot szolgálja, 
magas színvonalú szórakozását biztosítja. 

1. Részt szokott-e venni a rendezvényeken? 

 igen
 nem

2. Jónak tartja-e ezeket a családi hétvégéket? 

 igen
 nem 
 nem érdekel 

3. Honnan szokott értesülni az eseményekről?    
(Több válaszlehetőséget is bejelölhet!)

 Újbuda újság
 ÚjbudaTV
 www.ujbuda.hu
 plakátok 
 mozgó óriásplakát 
 országos sajtó
 ismerőstől    

4. Ha a rendezvény környezetében lakik, tud-
ja-e évente egyszer tolerálni az ezzel járó  
kellemetlenséget?

 igen
 nem 
 nem könnyen, de  igen

5. Milyen típusú programot javasolna még? 

..........................................................................

..........................................................................

Az ÚjbudaTV az első kábeltévé volt a 
rendszerváltozás után. Jelenleg megújult 
képújságszoftverrel, modern megjelenés-
sel képújsághíreket, hirdetéseket, közle-
ményeket mutat. A képújság hírei között 

jelenik meg az Újbudai Forgalomfigye-
lő-rendszer, az Újbudai Dugóhúzó. Ez a 
kerület 10 csomópontján elhelyezett ka-
merák képeit mutatja felváltva. A 24 órás 
adásfolyamban minden nap más-más idő-
pontban kezdődik a szerkesztett műsor, 
hétfőn van friss összeállítás, melyet a többi 
napon ismétlünk. 

1. Ahol Ön lakik, fogható-e az ÚjbudaTV? 

 igen
 nem 

2. Ha nem tudja fogni az adást, egyébként 
szeretné? Nézné? 

 igen
 nem 

3. Melyik kábelszolgáltatótól kapja a TV-mű-
sort (példa: UPC, Fibernet, egyéb)? 

..........................................................................

4. Szokta nézni a szerkesztett műsorokat? 

 igen, rendszeresen 
 alkalomszerűen
 nem, soha 

5. Olvassa a képújságot?

 igen 
 nem 
 néha 

6. Szokta nézni a forgalomfigyelőt?  

 igen 
 nem 
 néha 

7. Általában tetszik a műsor vagy nem? 
Osztályozza a TV műsorát! 
1          2          3          4          5

8. A rendezvények élő közvetítését szokta 
nézni? 

 igen 
 nem 

9. Milyen műsorokat látna szívesen a kerületi 
tévében? 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

10. Van valamilyen észrevétele a tévével kap-
csolatban? 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

1. Szokta nézni az Önkormányzat honlapját? 
 igen
 nem
 néha

2. Ön szerint mennyire használható az oldal? 

 jól, mindig megtalálom, amit keresek 
 általában jól
 nem jól 
 sosem találom meg, amit keresek

3. Mikor látogatja a www.ujbuda.hu-t?  
(Több válaszlehetőséget is bejelölhet!) 

 ha ügyet akarok intézni
 a kerület hírei miatt nézem 
 ha kerületi programokat keresek 
 ha kerületi intézmények adatait 
  keresem 
 ha üzenni akarok az 
  Önkormányzatnak
 fórumozom  

4. Milyen rendszeresen megy fel az oldalra? 

 naponta 
 hetente 
 havonta 
 alkalom adtán 

5. Fontosnak tartja-e, hogy a kerületet érintő 
hírek, a kerületben zajló események tu-
dósításai napi frissítéssel kerüljenek föl a 
honlapra? 

 igen
 nem 
 lényegtelen 

6. Jónak tartja-e, hogy az egyes hírek mellett 
az ahhoz kapcsolódó televíziós riport azon-
nal letölthető?
 igen
 nem
 lényegtelen  

7.  Szokta-e...

– nézni a forgalomfigyelő kameráit 
  az interneten?
   igen    nem
– nézni a testületi ülések 
  élő közvetítését az interneten?
   igen    nem
– nézni a cikkeknél a tévés riportokat? 
   igen    nem 
– használni az on-line funkciót?
  (például kátyúk bejelentése, időpont- 
  foglalás, kérdés a hivatalhoz)
   igen    nem

Az Újbuda újság csaknem két évtizedes 
múltra tekint vissza. Sokszor változott 
külső megjelenése és a szerkesztési el-
vei is. Az utóbbi tíz évben folyamatosan 
vált egyre színvonalasabb és szebb lappá, 
tartalmában törekedve a lakosság széles 
körű tájékoztatására. Ez év márciusa óta 
újabb változás figyelhető meg. A cikkek 
szerkesztésekor precíz, színvonalas újság-
írói munkát várunk, ugyanakkor szeret-
nénk, hogy lapunk külső megjelenésében 
olvasmányosabb, színesebb, fotókban 
gazdag  legyen.

1. Érzékelte-e, hogy az utóbbi hónapokban 
változott az újság? 
 igen
 nem 

2.  Ha igen, Ön szerint előnyére vagy hátrányá-
ra változott? 

 előnyére
 hátrányára
 nem érzékelek különbséget

Vélemény:.......................................................

3. Hogyan szokott hozzájutni?   
(Több válaszlehetőséget is bejelölhet!) 

 a postaládámban találom
 a lépcsőházban van egy kupacban 
 az utcán, amikor osztogatják
 valamilyen intézményben,
  ahol ki van téve 
egyéb:..............................................................

4. Milyen témájú cikkeket olvas szívesen?

..........................................................................

..........................................................................

........................................................................

5. Milyen témában várna több cikket? 

..........................................................................

..........................................................................

........................................................................

6. Megkapja-e rendszeresen az újságot? 

 igen
 nem 

7. Ha nem kapja meg rendszeresen az újsá-
got, kérjük, írja le ezzel kapcsolatos tapasz-
talatait:

..........................................................................

.........................................................................

Adatlap (kérjük, nyomtatott betűkkel, ol-
vashatóan töltse ki ) : 

Név: .......................................................................
Életkor: ................................................................
Foglalkozás: ........................................................
...............................................................................
Lakcím: ................................................................
...............................................................................
Telefon: ................................................................
................................................................................
 
A kérdőívet kérjük a következő címre pos-
tázza, vagy adja le a recepción: 
Újbuda Önkormányzata, Sajtóosztály, 
Domonkos Csaba, 1113 Bocskai út 39–41. 

A kérdőívet az interneten keresztül is eléri 
(www.ujbuda.hu). Az interneten vissza-
küldött válaszok feladói ugyanúgy részt 
vesznek a sorsolásban.  

Együttműködésüket és segítségüket  
köszönjük: Média 11 Kft.

Az Újbuda Média kérdez
(111 ezer forint pedig gazdára vár)

a serkét a hajszálról ujjainkkal lehúzni, 
vagy ecetbe mártott, sűrű fésűvel eltávo-
lítani. A fésűn, kefén található fejtetvek 
néhány perces forró vízbe mártással, a 
sapkán, ágyneműn lévők pedig mosással 
pusztíthatók el. 
 Nagyon fontos a megelőzés! Időről idő-
re vizsgáljuk át a gyermek haját. Figyeljünk 
fel arra, ha csemeténk gyakran vakarja a 
fejét. Ha gyermekünk olyan közösségbe jár, 
ahol fejtetvességről hallunk, a tetűirtó haj-
szesz alkalmazása a következő hajmosásig 
biztosítja a tetűmentességet. Téves hiede-
lem, hogy a tetvesség csak piszkos, elha-
nyagolt családokban fordul elő. 
 A gyermekközösségekben a védőnők 
rendszeres időközönként átvizsgálják a 
gyermekek fejbőrét, az esetleges fertőzött-
ségről értesítik a szülőket, segítséget nyúj-
tanak a kezelésben.

Artner Szilvia területi védőnő

Gyógyír 11 Kht. Védőnői Szolgálat
1118 Bp., Gazdagréti tér 5.
Telefon: 246-6188

A kerület több rendezvényén és az Újbuda Médiában 
(Újbuda újság, ÚjbudaTV, www.ujbuda.hu) is meghir-
dettük, hogy lapunkban saját kérdéssorunk alapján 
megkérdezzük Önöket a bennünket érdeklő és érintő 
témakörökben. 
A Média 11 Kft. az Újbuda Médiát működteti és a kerület 
nagyobb rendezvényeit szervezi. Tulajdonosa Újbuda 
Önkormányzata.
    
Ez nem egy klasszikus, a szakma szabályainak megfe-
lelő kérdőív. Mondjuk inkább úgy, hogy egy sajátságos 
beszélgetés. A következőkben elmondunk néhány dolgot 
magunkról, hogy értsék, mit miért kérdezünk. Önöktől 
pedig érdeklődve hallgatjuk a válaszokat, hol feleletvá-
lasztós módszerrel, hol pedig lehetőséget hagyva arra, 

hogy saját szavaikkal válaszoljanak, megosszák velünk 
gondolataikat.

Kérjük, hogy válaszaikkal, őszinte véleményükkel segítsék 
munkánkat. A kérdőívet visszaküldők között több érté-
kes nyereményt sorsolunk majd ki, a fődíj pedig 111 ezer 
forint! A sorsoláson az vesz részt, aki minden kérdésre 
válaszol, az adatlapot pedig pontosan tölti ki.
    
Személyes adataikat bizalmasan kezeljük, azokkal vissza 
nem élünk, és semmilyen célból senkinek nem adjuk ki. 
Azonban az adatokra szükség van, hiszen a kérdések egy 
része (megkapja-e az újságot, tudja-e fogni a tévét) a föld-
rajzi hely ismeretében értelmezhetők, továbbá a nyerte-
seket csak a megadott elérhetőségén tudjuk értesíteni. 

VÉDŐNŐ

II. ÚjbudaTV

IV. Újbuda újság

III.  www.ujbuda.hu

I.  Rendezvények
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FÓKUSZ: TÁRSASHÁZAK

Egy szűk emberöltővel ezelőtt még 
kuriózumnak számított Magyarorszá-
gon az öröklakás, vagyis az, ha valaki a 
saját tulajdonában lakott. A ’90-es évek 
elején – mint megannyi területén az 
életnek – fordult a kocka: tömegesen 
vásárolhatták meg otthonukat a ma-
gyar állampolgárok. A lehetőséggel 
éltek is a tömegek, és nem voltak ke-
vesen, akik kisebb-nagyobb vagyonra 
tettek szert az egykori bérlakások piaci 
értéken aluli megvételéből és jó áron 

való eladásából. Ennek az úgynevezett 
lakásprivatizációnak azonban volt ennél 
sokkal fontosabb hatása is, mégpedig 
az, hogy az egykori bérlők tulajdonos-
sá váltak, és ezt bizonyos szempontból 
sokaknak a mai napig nem sikerült meg-
szokni. A lakástulajdonosoknak ugyan-
is, ha tetszik, ha nem, el kell fogadniuk, 
hogy az ingatlan, amelyet birtokolnak 
és amelyről gondoskodniuk kell, nem 
csak a lakásajtón belüli világot jelenti. A 
ház bizonyos részei lakótársaikkal közös 

tulajdon, melynek állapotát együtt kell 
óvni, karbantartani, és a műszaki prob-
lémák megoldásában is részt venni. 
Döntéseket, valamint anyagi áldozato-
kat kell hozni. Egyik sem könnyű. Ösz-
szeállításunkkal arra vállalkozunk, hogy 
ezekhez a nehézségekhez kapaszkodót 
nyújtsunk, hogy feltárjunk olyan lehető-
ségeket, amelyek segítenek a tulajdono-
si szemlélet ésszerű gyakorlásában.

Bárczy Andrea szerkesztő

Fókuszban a társasházak és lakásszövetkezetek

lászárók, a korszerűtlen fűtési rendszer 
miatt nagymértékű az energiapazarlás. 
A panelépületek felújítása, korszerűsítése 
együttesen nemcsak a háztartásoknak je-
lentenek közvetlen anyagi megtakarítást, 
hanem országosan mérhető a haszna, 
mert csökken az energiafogyasztás. Fon-
tos szempont az is, hogy a hőszigeteléssel 
jelentősen megnő az épületek élettartama. 
Ha ezt a problémát nem kezeljük most, 
a 24. órában, később sokkal többe kerül 
ennek a pazarló energiafogyasztásnak a 
finanszírozása. Ezért nem véletlen, hogy 
a panelfelújítás nemcsak kerületi, hanem 
fővárosi és állami szinten is támogatott 
program. 

 Mekkora összegről van szó?

Nagyjából 1,2 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatásról, amit hat év alatt 
a panelházakra fordít az Önkormányzat. 
Ne felejtsük el, hogy ugyanennyit támo-
gatást ad az állam, és a lakók is a maguk 
egyharmad részét.

 A finanszírozási kérdések előtt a közös képvi-
seleti szakmai kérdéseket említette. A támo-
gatásra vonatkozó pályázat beadása nem egy 
ötkérdéses kérdőív kitöltését jelenti. Elvárható 
a lakóközösségektől az ehhez szükséges mű-
szaki és jogi felkészültség?

Nagyon fontos a döntéshozó tulajdonosok 
tájékozottsága a pályázati feltételekről, 
mert a körültekintés, a jogi és műszaki 
biztonság elengedhetetlen. Ne felejtsük el, 
hogy itt általában családok legnagyobb ér-
tékű vagyontárgyáról, az ingatlanról van 
szó, önkormányzati támogatás esetében 
pedig, mint mondtam, 1,2 milliárdról. A 
pályázatkészítési eljárás során lehetőség 
van műszaki és jogi szakértők alkalma-
zására, akik a közgyűléseken is tájékoz-
tathatják a tulajdonosokat. A lakók saját 
érdeke megkívánja, hogy igenis felkészült 
partner legyen a közös képviselőjük ve-
lünk, az állammal, a bankokkal szemben. 
A folyamatos felkészítésükre szolgál a Kö-
zös Képviselők Klubja, ahova rendre meg-
hívjuk a kormányzati szervek illetékeseit, 
a pénzintézetek képviselőit, ügyvédeket 
és egyéb szakembereket. Ők egy-egy jog-

szabály, a társasházakat érintő törvények 
és rendeletek, hitellehetőségek ügyében 
adnak tanácsot a kerületi társasházak, 
illetve lakásszövetkezetek képviselőinek, 
továbbá segítenek a pályázatok előkészíté-
sében. Ügyfélszolgálatunkon rendszeres 
jogi tanácsadást működtetünk. A klub 
egyébként nemcsak azért hasznos, mert 
külső információkhoz juttatja az érintet-
teket, hanem azért is, mert a közös kép-
viselők egymástól is rengeteget tanulnak. 
Egy-egy befejezett ügyből sok minden ki-
derül. Jó és rossz tapasztalatok egyaránt. 
Önkormányzatunk – országosan egyedi 
módon – külön is támogatja a pályázó-
kat, mellyel a közös képviselők fáradságos 
munkáját szándékozik elismerni.

 Említette, hogy mintaprojektek zajlanak 
Újbudán a panelfelújítás területén. Milyenek?

Az Etele út 2–24. szám alatti épület a panel-
program újbudai modellháza, ahol nem-
rég fejeződött be a teljes körű hőszigetelés, 
valamint a nyílászárók cseréje. Az épület 
lakásaiban egy éven keresztül végeznek 
összehasonlító méréseket a felújítás ered-
ményességéről, az energiamegtakarítás 
mértékéről. A tapasztalatok a jövőbeni 
pályázati kiírásoknál hasznosíthatók lesz-
nek. A panelházak rekonstrukciója során 
nem szabad megfeledkezni a tűzbiztonsá-
gi célú felújításokról sem. A lakásonként 
5-6 ezer forintba kerülő, speciális tisztítási 
módszerrel kezelt szellőzőcsövekben az 
tűz lassan terjed, és az egészségkárosí-
tó anyagoktól is mentesítik a rendszert. 
Újbuda mindenképpen kötelezővé kívánja 
tenni, és támogatni fogja ezt az eljárást, és 
reméljük, hogy az állami Panel plusz prog-
ramba is bekerül.

 A társasházak, lakásszövetkezetek működése 
szempontjából mi az, amit ezen a területen 
hiányol? Mi az, amit még csiszolni kell?

Korántsem idilli a kép. Mindig van mit 
finomítani, azt hiszem, ez a rendszer soha 
nem lesz tökéletes. Nagyon sokat várok az 
úgynevezett Lakáskódextől, amely rendet 
tehet a lakásügyekre vonatkozó jogsza-
bályok tengerében. Igen nagy szükség van 
arra, hogy a szabályozások életszerűek 
legyenek, hogy garantálják a biztonsá-
gos működést, védjék a tulajdonosokat és 
meghatározzák a megfelelő közös képvi-
selet normáit. Bízom abban, hogy a par-
lament elé kerülő komplex jogszabály ezt 
fogja megteremteni.

B. A.    

A jogbiztonság elengedhetetlen!
Interjú Veresné Krajcár Izabellával, Újbuda alpolgármesterével

Alig több mint másfél évtizede, amikor 
a bérlakások túlsúlya megszűnt, lakók 
és önkormányzatok olyan helyzetbe 
kerültek, amelyet mindkét fél nehezen 
tudott kezelni. Noha úgy tűnt, a hely-
hatóságok megszabadultak lakásállo-
mányuk jelentős részétől és az ezzel 
járó kötelezettségektől, mégis 
kiderült, hogy az akkor friss 
tulajdonosok kezét nem 
lehet elengedni. 

Újbuda az országban az 
elsők között indította el a 
lakóházak felújításának 
támogatási program-
ját. Ennek alapelveiről, 
múltjáról és jövőjéről 
beszélgettünk Veresné 
Krajcár Izabellával, 
lakásügyekért felelős 
alpolgármesterrel.

 Hogyan merült fel 1993-ban, hogy támo-
gatni kell a házak felújítását, éppen akkor, 
amikor mindenki elégedett volt, hogy vi-
szonylag könnyen lakástulajdonhoz jutott?

Az együttélés teljesen új rendszeréről pil-
lanatok alatt kiderült, hogy a tulajdonossá 

válás öröme mellett a lakókö-
zösségekre felelősség is 

hárult. Először csak 
arról döntött az 
Önkormányzat, 
hogy segíti meg-
tanulni a lakók 
közös képvisele-
tének technikáját, 
és elindított egy 
képzést, melynek 
keretében mint-
egy ötszáz közös 
képviselő vértez-

hette fel magát a 
házkezelés, a jog-

szabályok, a műsza-
ki tudnivalók és a 

kom-

munikációs technikák ismeretével. 
Amellett, hogy ők tanultak, a velük való 
találkozásokon számos gond, probléma is 
felmerült, és ezek közül legégetőbben a la-
kóépületek állapota. Világosság vált, hogy 
a házfelújítások önkormányzati segítség 
nélkül nem oldhatók meg. Ezért már ’93-
ban 30 millió forintot különített el az Ön-
kormányzat a felújítások támogatására, és 
ez akkor több mint száz háznak jelentett 
segítséget. 

 Most, 14 évvel később a kerületben lévő 
társasházak mekkora hányada tudhat ma-
ga mögött felújítási támogatást?

Az épületek 40%-a kisebb-nagyobb mér-
tékben megújult. Ez egy ekkora kerület-
ben óriási eredmény. Az arányokat jól 
érzékelteti, hogy tavaly is, és most is 140 
millió forint jutott erre a célra. Ez a ha-
gyományos technológiával épült házakra 
vonatkozik, a panelfelújításokat a sajátos 
munkák és a kormányzati program miatt 
külön kezeljük. Tavaly például 270 millió 
jutott a panelházakra.

 Sokszor felmerült az utóbbi években az a di-
lemma, hogy miért kapnak több támogatást 
azok, akik úgynevezett iparosított technoló-
giával épült – amit a köznyelv panelnak nevez 
– házban élnek.

A kerületben lévő lakások 40%-a pa-
nelépületben van. Talán jogos a felve-

tés, de a számszaki összehasonlítás 
félrevezető lehet. A téglaházak 

tartósabbak és jobb a hőszige-
telésük, szerencsére ezekből 

is sok van a kerületben. 
Nem mondok újat az-
zal, hogy az iparosí-

tott technológiával 
készül épületek 
nem felelnek 
meg a mai kor 
k ö v e t e l m é -
nyeinek, mert 
nem megfelelő 
hőszigetelé-
sűek. A rossz 
hőszigetelés, a 
hézagos nyí-



FÓKUSZ: TÁRSASHÁZAK6 ÚJBUDA 2007. SZEPTEMBER 26.

Újbudán csaknem 14 éve működik a 
Közös Képviselők Klubja. Az Önkor-
mányzat által szervezett összejöve-
telek olyan témákkal foglalkoznak, 
amelyek segítik az eligazodást a jog-
szabályok, a hitellehetőségek, 
a közműszolgáltatók működése, az 
adózás és az egyéb hétköznapi tenni-
valók útvesztőjében.  

Bár a klub célja a képviselők tájékozta-
tása, a találkozók a meghívott vendégek 
számára is sok tapasztalatot jelente-
nek. A következő klubnap október 8-án 
lesz, amikor a lakóházak felvonóival, az 
energiamegtakarításhoz kapcsolódó hitel-
lehetőségekkel és a közterületek rendjével 

A lakásügyeket érintő jogszabályok 
összefésülésén és egyben korszerű-
sítésén, és a panelfelújítások támo-
gatásáról szóló program folytatásán 
dolgoznak az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztériumban. 
Bár mindkét témában a véglegesítés 
előtti fázisnál tartanak, egyelőre a 
konkrét részleteket lapzártánkig 
nem akarták nyilvánosságra hozni.  

Annyi tudható a két, szakminisztérium 
által gondozott témáról, ami egy nem-
régiben rendezett szakmai konferencián 
nyilvánosságra került. Zalaegerszegen, 
a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövet-
ségének rendezvényén Csider László, 
az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium Lakásügyi Titkárság tit-
kárságvezetője a Panelprogram újonnan 
megjelenő pályázati rendszeréről el-
mondta, az új kiírásban egyebek mellett 
a tartalmi elemek változnak. Nagyobb 
hangsúlyt kap az energiahatékonyság és 
a műszaki színvonal. A támogatási rend-
szer pénzügyi megoszlása továbbra sem 
változik, egyharmadát az állam, egyhar-
madát az önkormányzat, a fennmaradó 
egyharmad részt a lakóközösségek állják. 
Az új pályázati lehetőségek illeszkednek 
a kormány energiamegtakarítási céljai-
hoz, a környezetvédelmi nemzetközi kö-
telezettségekhez, és az energiahatékony-
ság területén az EU-követelményekhez.
 A szakmai megbeszélésen dr. Németh 
Miklós, a MIGSZ főtitkára elmondta, az 
országban körülbelül nyolcszázezer ipa-
rosított technológiával készült lakás van, 
ebből több mint ötszázezer a panelhá-
zakban található. A panelrehabilitációs 

Egy kilenclakásos társasházban egy-
részt könnyen megy, ha valamiről dön-
tést kell hozni, hiszen kevés lakónak 
kell közös nevezőre jutni, másrészt 
komolyabb munkák esetén nem egy-
szerű az elhatározás, mert a költségek 
ugyancsak kevés részre oszthatók. 
Ilyen házból több is van a kerületben, 
példánk egy a ’20-as években épült, 
békés társasházról szól.  

A tavaszi esőzések bizony végképp rádöb-
bentették a lakókat, hogy a tetőfelújítást 
most már nem lehet megúszni. Mivel eb-
ben a házban a kilenc lakásból mindössze 
ötben laknak maguk a tulajdonosok, nem 
egyszerű közgyűlést tartani, de azért „vész 

esetén” a többség összerántható. Mint 
annyi helyen, úgy itt is a közös képviselő 
kitartása és határozottsága a kulcs. Bár 
a mindig halk és kedves özvegyasszony 
nem sokszor hozakodik elő a kötelező 
programmal, amikor muszáj, nem bízza 
a véletlenre a tanácskozás sikerét. Tak-
tikusan nem estére időzíti a gyűléseket, 
amikor a gyermekesek a leckével, a gyere-
kek fürdetésével, vacsorafőzéssel töltik az 
időt, hanem a kora reggeli órákra, amikor 

munkába menet mindenki tud akár egy 
órát is szánni a házügyekre. Ilyenkor az 
emeleti fiatalasszony, akinél mindig van 
laptop, vállalja a gyors jegyzőkönyvezést, a 
földszinti üzletember titkárnője lefőzi az öt 
kávét, és míg lassan-lassan összegyűlnek a 
döntéshozók, néhány személyes történet is 
helyet talál a kis tárgyalószobában.
 Ica, a közös képviselő persze felkészül-
ten az elsők között érkezik. Hóna alatt az 
aktuális pénzügyi helyzet dokumentumai 
a felújításra fordítható tartalék adataival és 
a vállalkozó nevével, aki egy kerületi kol-
légánál már bevált.
 Tekintve, hogy a legfelső emeleti lakó 
a nagyobb zuhék alkalmával rendre be-
ázik, egy másik nem engedi ki az erkélyre 

a gyereket, nehogy ráomoljon a tető, pilla-
natok alatt eldől: a tetőt fel kell újítani.
 Korábban még megfordult a fejek-
ben a tetőtér beépítése, ami nemcsak a 
problémát kezelné, hanem egyéb jöve-
delmet is jelentene a háznak, de mint ki-
derült, ekkora alapterületen ez senkinek 
nem éri meg. Marad a felújítás. Rövide-
sen kész a cselekvési terv: vállalkozót 
idehívni, árajánlatot kérni, önkormány-
zati pályázatnak utánanézni, és ezek 

Gyors döntés, új tető

Tetőfelújítás pályázati segítséggel

A sikertörténet gyümölcse: a felújított tető

ULÁSZLÓ  UTCA 74.

Lakáskódex és panelprogram

program 2001-es indulása óta mintegy 
kétszázezer lakás renoválásának állami 
támogatásáról született döntés. Ezek kö-
zött vannak olyanok, amelyeket már be 
is fejeztek. Jellemző, hogy a munkák a pá-
lyázat elbírálását követően két-három év 
múlva fejeződnek be, így a Panelprogram 
hatásai csak később válnak láthatóvá.
 Dr. Polgár Éva Ildikó ingatlanjogász a 
készülő törvénytervezetről, a Lakáskódex-
ről elmondta, hogy az a lakás-, a lakásszö-
vetkezeti és a társasházi törvény rendelke-
zéseit egyesítené és hangolná össze a jobb 
alkalmazhatóság érdekében. A véglegesí-
tés előtt álló törvénytervezetet az érintette-
ket képviselő szervezetekkel is egyeztetik. 

Közös Képviselők Klubja

A lakótelep neve Lakások 
száma

Az építés 
ideje 

Kelenföldi lakótelep 8427 1966–79

Bártfai utcai lakótelep 564 1974–79

Csorbai u. lakótelep 641 1972

Latinka-Bikszádi ltp. 300 1981–83

Fehérvári úti ltp.  4781 1974–79

Wartha Vince u. ltp. 450 1973

Andor utcai lakótelep 195 1976

Bartók Béla út 180 1976

Adony utca 132 1982

Gazdagrét lakótelep 5020 1984–87

Somogyi Béla utca 27 1989

Őrmezői lakótelep 785 1981–82

Sasadi út 6 1981

Halmi utca 32 1989

Nagyobb hangsúlyt kap az energiahatékonyság

Több mint 50 éve él a kerületben dr. 
Wittine Lászlóné, aki minden bizony-
nyal páratlan felkészültségű és kitar-
tású közös képviselő Újbudán. Jelen 
pillanatban 34 ház ügyeit viszi, pedig 
’92-ben, amikor elkezdte ezt a munkát, 
jogos kíváncsisága sodorta a lakók 
képviseleti szerepébe.

Hogy a közös képviselet és a házkeze-
lés nem egyszerű dolog, azt mindany-
nyian tudjuk, de ha valaki dr. Wittine 
Lászlónéval beszélget a hétköznapokról, 
döbbenete megtöbbszöröződik. 
 Szóval, a történet akkor kezdődött, 
amikor a korábbi bérlakásokat megvették 
tulajdonosaik, és merőben új életforma 
indult a lakóházakban. Közös képvise-
lőnknek akkor – már mint tulajdonosnak 
– a házak kezelését addig ellátó IKV (In-
gatlan Kezelő Vállalat) végelszámolásán 
akadt meg először a szeme. Különösen 
az „egyéb” címkéjű tételt szerette volna 
megismerni, hiszen az önmagában több 
százezres tartozást jelentett. Azt is szerette 
volna kideríteni – megint csak mint tu-
lajdonos –, hogy a lakásokon kívüli közös 
tulajdonrészek – mosókonyha, szolgála-
ti lakás – eladásáról ki dönthetett, és ha 
döntött, a befolyt pénz miért nem került a 
közös tulajdont birtokló lakókhoz. Szóval 
ilyen kézenfekvő ügyek felderítésén és si-
keres megoldásán keresztül vált ő a lakók 
érdekeit hatékonyan és szakszerűen kép-
viselő személlyé. Álhatatos igazságkeresé-
sének persze híre ment, és sorra jelentkez-
tek a lakóközösségek az ő segítségét kérve.
 Jelenleg 34 közösséget képvisel, de 
mint mondja, az IKV után majd másfél 
évtizeddel sem csendes a „harcmező”. 
Minden probléma eredője, hogy a 
házak nagy részénél igaz, hogy ol-
csón vették a lakásokat a lakók, de 
amit kaptak az – Wittinené szava-
ival élve – valójában romhalmaz. 
Ráadásul az új rendszerben nincs 
IKV, amely még ha sokszor csak 
„tódozott-fódozott” is, azért a 
nagy hibáknál mégis csak 
kéznél volt. Azok a házak, 
amelyek nem takarékos-
kodnak, és nincs né-
mi felújításra és kar-
bantartásra fordítható 
tartalék, nagyon nehéz 
helyzetbe kerülnek. 
A legtöbb gondot a 
közművek okozzák. 
Az elöregedett veze-
tékek és csövek előbb-
utóbb felmondják a 
szolgálatot, és ez be-
láthatatlan következ-
ményekkel jár.

A közös képviselő úgy látja, amellett, hogy 
a lakók oldalán nagyon kevés pénz jut a 
problémák hárítására, a közműszolgál-
tató cégek esetenkénti gondatlansága és 
rugalmatlansága fokozza az amúgy is óri-
ási terheket. A valamennyi műszaki gond 
hátterét mérnöki precizitással leíró közös 
képviselő konkrét esetekről is beszél. Az 
egyik ilyen az, amikor gázszivárgás miatt 
kizárnak házakat  gázszolgáltatásból, ami 
balesetveszély esetén természetesen indo-
kolt. Nem ilyen eset azonban az, amikor 
egy „gázszag van” tartalmú telefonhívásra 
automatikusan megszűnik a szolgáltatás, 
pedig egy azonnali vizsgálat lehet, hogy 
nem a teljes lezárást hozná eredményül. 
Ugyanilyen a kémények bélelése, aminek 
a hiánya szintén balesetveszélyes hely-
zeteket okozhat, de gondos vizsgálattal 
egyszerűen kideríthető, hogy valóban baj 
van-e. Azt Wittinené sem vitatja, hogy 
nem szabad kockáztatni életveszélyesnek 
tűnő helyzetekben, de az is igaz, hogy 
nyugdíjas lakók esetében na-
gyon körültekintően kell 
eljárni, ha többmilliós 
kiadásokról van szó.
 Ráadásul, sok-
szor van olyan 
helyzet, mikor a 
k ö z -

Ahogy a közös képviselő látja

IKV-harcok helyett közműcsaták

A következő Közös Képviselők Klubja 
2007. október 8-kán 16 órakor lesz, az 
Újbuda Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatala (Bp., XI. Zsombolyai utca 5.) 
földszinti nagytermében.

 Témák: 
 A felvonó velünk vagy ellenünk – a nyári 

halálos felvonóbaleset kapcsán szakértővel 
beszélgetünk.

 Tájékoztató az energiamegtakarítást segítő 
hitelkonstrukciókról.

 Javaslatok, észrevételek a közterületek rend-
jének tisztaságának kérdésében.

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet juttatni 
a következő címre: Újbuda Önkormányzata, Pol-
gármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztály 
(1113 Budapest, Zsombolyai út 4. III. em. 302.) 
Győrffy József tanácsadó részére.
Az eredményes együttműködésünk reményében 
várjuk aktív közreműködésüket.

mű cégek saját magukkal szemben nem 
ennyire szigorúak. Ilyen például a legfris-
sebb eset, a Budafoki út fűtéscsöveivel, 
ahol a közterület alatt futó gerincveze-
tékből hosszú időn át folyt el a forró víz, 
rongálta a környék lakóépületeit és srófolta 
egyes lakások fűtésszámláit. 120 folyómé-
ter csőcseréjét kellett azonnal megoldani, 
pedig a probléma – saját bevallása szerint 
– két éve ismert volt a szolgáltató előtt. Dr. 
Wittine Lászlóné tehát a legfontosabbnak 
azt tartja, hogy a házak kezelése nemcsak a 
közös képviselők munkáját jelenti, hanem 
együtt kell működniük lakóknak, közmű-
vállalatoknak és az önkormányzatnak. Ha 
mindenki a saját dolgát felelősen és körül-
tekintően végzi, sokkal jobban működnek 
a társasházak és ezen keresztül a kerületek, 
a főváros is. Az önkormányzattal való kap-
csolatról ugyanakkor elmondta, hogy bár 
időnként vannak viták és problémák, a fo-
lyamatos együttműködés segít ezek keze-
lésében.

eredménye után újabb konstruktív gyű-
lésen dönteni. 
 A második gyűlés előkészületei hason-
lóan zajlottak, de ekkor már a vállalkozó 
is megjelent, hiszen Ica mindenképp sze-
rette volna, ha rajta kívül más is véleményt 
mond az illetőről. A „békebeli” tisztes 
mesterember nem is vállalkozó, inkább 
amolyan igazi szaki benyomását keltette, és 
ajánlata is tisztességesnek tűnt. A referencia 
és a hozzáállás alapján nem is volt kérdés 
a megbízás ügyében. A pályázattal viszont 
volt egy kis gond, hiszen néhány nap volt 
mindössze a beadási határidőig. Se mű-
szaki ellenőr, se költségelosztás meg egyéb 
dokumentumok, szóval a gyors tempót is 
fokozni kellett, hogy minden összeálljon.
 És összeállt. A korábban megtakarított 
házpénz a költségek 40 százalékát fedezte, 
a további 45 százalékot befizették a lakók 
és 15 százalék a pályázatból jött össze.
 Igaz, az önkormányzat csak az elvég-
zett munka után fizetett, de áthidaló lakó-
kölcsönnel ez is megoldódott.
 Noha ez a történet egy viszonylag 
egyszerű ügy krónikája, mégsem tanul-
ság nélküli. A közös képviselet nem lehet 
kényszer eredménye, aki ezt nem szívesen 
vállalja, az nem tud kitartani reménytelen-
nek tűnő helyzetekben. Aztán, bármeny-
nyire is nehéz, felújítási tartaléknak lennie 
kell, mert előbb-utóbb a legjobb karban 
lévő házakban is adódik teendő. A harma-
dik pedig, hogy nem árt, ha vállalkozók 
és szolgáltatók ügyében az ember olyan 
„iparosokra” támaszkodik, akik már bizo-
nyítottak hasonló szituációkban. Végül, a 
lakóközösség békéje talán a legfontosabb 
kellék, de ez aligha tanítható. Pedig ezen 
keresztül vezet az út a gyors megoldásig.

összefüggő tudnivalók kerülnek szóba. 
A Polgármesteri Hivatal földszinti nagy-
teremében Darabos Zoltán, az ÉMI Kht. 
felvonó és mozgólépcső felügyeletének 
vezetője, Rehoregh Szilárd, az OTP Bank 
Nyrt. szenior tanácsadója és Lentulai Pé-
ter, a Fővárosi Közterület-felügyelet cso-
portvezető-helyettese lesz a klub vendége. 
Győrffy József, az önkormányzat tanács-
adója a novemberi találkozóra az új állami 
panelfelújítási pályázatról szóló informáci-
ókat tűzte napirendre, és a tervek szerint az 
Önkormányzati és Területfejlesztési mi-
nisztérium szakértője lesz a klub vendége.
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A XI. kerületi társasházak mintegy negy-
ven százaléka már sikeresen pályázott 
az Önkormányzat felújítási támogatá-
sára. Nyilván a többi épület egy része 
egyelőre nem szorul felújításra, de az 
biztos, hogy számos ház lakóközössége 
ezután vág bele a nem kis terhet jelentő 
renoválásba. Számukra az alábbiakban 
összefoglaljuk, mire készüljenek, ha az 
Önkormányzat támogatásával szeret-
nék forrásaikat kiegészíteni.

A vissza nem térítendő támogatás alap-
vető feltétele, hogy legalább négy lakás 
legyen a házban, valamint, hogy a lakók 
közgyűlése egyértelműen megszavazza a 
felújítást, és döntsön a költségek tulajdo-
nosonkénti terhéről. Minden pályázati 
ciklusban meghatározott határidőn belül 
kell elvégeztetni a munkát, tehát a szerve-
zéskor ügyelni kell az ütemezésre. A tá-
mogatás további feltétele, hogy a munkát 
szakirányú végzettségű, felelős műszaki 
ellenőr kontrollálja, és természetesen a pá-
lyázó közösségnek nem lehet semmilyen 
köztartozása, illetve az Önkormányzattal 
szemben peres ügye. 
 A pályázat az önkormányzatnál besze-
rezhető adatlapból és annak mellékleteiből 
áll. Magát az adatlapot a www.ujbuda.hu 
címen le is lehet tölteni. Az adatlap mellett 
egyéb dokumentumokra is szükség van. 
Mellékelni kell a közösség által kiválasztott 
kivitelező ajánlatát, a közgyűlés felújítással 
kapcsolatos határozatait, a közgyűlés által 
elfogadott éves költségvetést, a felújítási 
alap bankszámlakivonatának másolatát, a 
közös képviselő egyértelmű nyilatkozatát 
a köztartozásokról és az esetleges rende-
zetlen ügyekről. Szintén mellékelni kell a 
felújítás teljes dokumentációját: munkafaj-
tától függően az alaprajzi vázlatot, a hom-
lokzati rajzokat, metszeteket, szakvélemé-
nyeket, vagyis minden olyan információt, 
amely a tervezett felújítás pontos leírásá-
hoz tartozik.  
 Természetesen, ha a munka megkí-
vánja a szakhatósági engedélyeztetést, az 
engedélyt ugyancsak csatolni kell. Mind-
ezekhez pedig a felújítandó szerkezetről 
fotót kell készíteni, az is része a szükséges 
dokumentumcsomagnak.
 Bár a dokumentáció igen részletes, az 
elbíráláshoz ezekre az anyagokra minden-

képpen szüksége van az Önkormányzat-
nak. Nem beszélve arról, hogy a pre-

cíz előkészítés a felújítási mun-
ka  szakszerűségéhez, 

sikeréhez egyébként 
is elengedhe-

tetlen.

Felújítás előtt

Mi kell a 
pályázathoz?

Újbudán a lakóházak renoválásakor 
több forrásból is kiegészítheti pénzét a 
lakóközösség. Érdemes minden csator-
nát feltérképezni, és ha kellő gondos-
sággal sikerül összeállítani a pályázato-
kat, nagy esély van arra, hogy nem kell 
a teljes költséget saját erőből fedezni.

Újbuda Önkormányzata 1993 óta támo-
gatja vissza nem térítendő formában a 
lakóházak felújítását. Idáig összesen 1,2 
milliárd forintot kaptak a lakóközös-
ségek a szükséges munkák elvégezteté-
séhez. Időközben a pályázati feltételek 
finomultak. 1999 óta például a korábbi 
kilencről ötre, majd három évvel ezelőtt 
négyre csökkent a pályázat egyik felté-
telét jelentő lakóházak lakásszámának 
alsó határa. 
 2004-ben a maximális támogatás 
mértéke is változott. Míg azt megelőző-
en 800 ezer forintnál volt a felső határ, a 
döntés óta a legnagyobb házak, indokolt 
esetben akár két és fél millió forintot is 
kaphatnak. Konkrétan: 4 és 12 lakásszám 
között 400 ezer, 13 és 30 között 800 ezer, 
31 és 30 között másfél millió, száz lakás 
fölött két és fél millió a felső határ. Emel-
lett a másik a főszabály, hogy a teljes költ-
ség 40 százaléka lehet a legnagyobb mér-
tékű önkormányzati támogatás.
 A lakóközösségek nemcsak a helyi, 
hanem a Fővárosi Önkormányzatnál is 
pályázhatnak. Egyszerűsíti a dolgot, hogy 
ezt a pályázatot is a kerülethez kell be-
nyújtani. Azok a lakóközösségek, amelyek 

Tégla- és panelépületek lehetőségei

Épületfelújítás több forrásból

Év Házak  
száma

Lakások  
száma

Teljes felújítási  
összeg

Önkormányzati  
támogatás 

Állami 
támogatás Saját tőke

2004 5 504 104 272 010 Ft 33 023 988 Ft 33 023 988 Ft 38 224 034 Ft

2005 33 4130 2 340 191 578 Ft 754 891 382 Ft 754 891 373 Ft 838 454 733 Ft

2006 23 2705 1 125 164 125 Ft 351 030 201 Ft 351 030 201 Ft 427 680 723 Ft

Összes 61 7339 3 569 627 713 Ft 1 138 945 571 Ft 1 138 945 562 Ft 1 304 359 490 Ft

elnyerték a kerület támogatá-
sát, automatikusan megkapják 
a fővárosi segítséget. Akik a 
kerületnél nem járnak sikerrel, 
ha nem is vissza nem téríten-
dő, de kamatmentes kölcsönre 
esélyesek maradnak. 
 A panelházak a kormány 
panelprogramjából adódóan 
állami támogatásra is pályáz-
hatnak, és így a teljes felújítá-
si költség kétharmadát nem 
saját erőből kell állni. Tekint-
ve, hogy a saját erő így is ha-
talmas összeg a panelban élő 
közösségeknek, az állam ked-
vező hitelkonstrukcióval se-
gíti az ehhez szükséges banki 
kölcsön felvételét.
 Mindenesetre Újbudán a 
hagyományos építésű lakóházak 
támogatási forrását az utóbbi hét 
év alatt megduplázta az Önkor-
mányzat, míg 2000-ben 70 mil-
lió, idén már 140 millió forint jut 
erre a célra.

Év   Támogatás Épületek száma

1993.   30 000 000 Ft 107 

1994.   80 000 000 Ft 302

1995–1996.   50 000 000 Ft 106 

1997.   60 000 000 Ft 166 

1998.   60 000 000 Ft 194 

1999.   60 000 000 Ft 150 

2000.   70 000 000 Ft 204 

2001.   80 000 000 Ft 213 

2002.   90 000 000 Ft 192 

2003. 100 000 000 Ft 208 

2004. 130 000 000 Ft 174 

2005. 120 000 000 Ft 163 

2006. 140 000 000 Ft 188 

2007. 140 000 000 Ft 197 

összesen: 1 210 000 000 Ft
„Hagyományos” lakóházak felújításának önkormányzati 
támogatása Újbudán (1993–2007)

A kerületi panelházak felújítási költségének felosztása

A mai lakáspiacon, ha valaki új lakást 
vesz, egyáltalán nem lepődik meg, 
amikor mindössze egy nyomtatott 
alaprajz képviseli leendő otthonát. Bár 
a kereslet a korábbi éveknél némileg 
alábbhagyott, jelenleg is ritka, ha vala-
ki már megépült házban választhat. 
Ennél fogva a társasház-alapítás is 
fantomlakók közösségéről szól. Ennek 
viszont a később kialakuló lakótársa-
ság szempontjából lehetnek hátrányai.

A bankok szóba sem állnak olyan hitel-
igénylővel, aki a leendő lakásra vonatkozó 
társasházi alapító okirat adatait nem tud-
ja prezentálni. Mivel azonban arra nincs 
lehetőség, hogy az összes lakás eladása 
előtt összeüljön a lakógyűlés, a társasház-
alapítás a beruházó társaságra marad. A 
vevők már a kész alapító okiratra tudnak 
csak rábólintani, ez viszont a szerződéskor 
– valljuk be őszintén – nem a legfontosabb 
tétel. Jelentősége akkor érződik, amikor ki-
derül, hogy az alapító okirat és a szervezeti 
és működési szabályzat olyan feltételeket 

is tartalmaz, amelyek a hivatalos ügyin-
tézéshez nem szükségesek, de meghatá-
rozzák például a közös költséget, a közös 
képviseletet és az üzemeltető személyét is. 
Tekintve, hogy az üzemeltetés manapság 
igen jól jövedelmező üzleti vállalkozás, a 
beruházóknak nem jelent gondot, hogy 
megtalálják a vállalkozó szellemű partnert 
erre a feladatra. Sőt, az sem példa nélküli, 
hogy a beruházó az általa épített társas-
házak üzemeltetésére és kezelésére saját 
leányvállalatot alapít. Ez egyáltalán nem 
törvénytelen, de jelenthet buktatót, ahogy 
sok esetben ez be is következik. Azok a tör-
ténetek a legriasztóbbak, amikor garanciá-
lis hibák javításáról van szó, hiszen a beru-
házó saját berkein belül érvényesíti a saját 
hibájáért való jótállást. Sajnos, a legtöbb 
cég ilyenkor előszeretettel elodázza a meg-
oldást, végül is nem sürgeti senki, hisz aki 
sürgethetné, az saját maga lenne. A lakók 
ilyenkor persze felháborodottan veszik tu-
domásul, hogy törvényesen nem történik 
semmi, ami megoldaná a gondjukat.
 Ez a szerencsétlen verzió. Van viszont 
olyan helyzet, amikor olyan beruházó ve-

szi nyakába az üzemeltetést, amelynek az 
a célja, hogy ezzel szolgáltatásai minőségét 
javítsa, vagyis így garantálja az építkezés 
befejezte után is jelenlétét a jótállási időn 
belül jelentkező hibák esetére. Meg kell 
vallani, az ilyen társaság ritka, mint a fehér 
holló. A Budapesten legtöbb átadott lakást 
jegyző AL Holding például éppen három 
évre vállalja az üzemeltetési feladatokat 
társasházainál, hiszen ennyi időre szól a 
garancia az új lakások állapotára. Illy Pé-
ter vezérigazgatótól megtudtuk, hogy egy 
új lakóház esetében teljesen normális, ha 
három éven belül jelentkezik valamilyen 
műszaki probléma, ami nem az építkezés 
hiányosságáról, hanem a működő ház ter-
mészetes „beállásáról” szól. Persze, mint 
mondta, előfordult már, hogy mivel az üze-
meltetés valóban jó üzlet, ügyes manipulá-
cióval megpróbálták őket kijátszani ebből a 
szerepből, de utólag kiderült, a társasházért 
oly nagyon aggódó ellenlábas közel sem 
képes olyan színvonalú üzemeltetési telje-
sítményre, mint a több ezer lakás tapaszta-
latait maga mögött tudó beruházó.

A megoldás az lenne, ha a lakók maguk 
dönthetnének ezekről a kérdésekről, 
hiszen mégis csak az ő tulajdonuk mű-
ködtetéséről és védelméről van szó. Dr. 
Szentmiklósi Péter ügyvéd egyébként azt 
tartja a legjobbnak, ha a beruházó által 
összeállított alapító okirat mindössze a 
kötelező műszaki és tulajdoni jellemzőket 
tartalmazná. Erre van ugyanis szüksége 
a banknak, a földhivatalnak és minden 
hivatalos ügyintézés ezekre az adatokra 
támaszkodik. Vagyis a helyrajzi szám, a 
tulajdoni hányad, a közös tulajdonrészek 
maghatározásán túl a részletekről valóban 
a tényleges lakóközösségnek kellene hatá-
rozni az alakuló közgyűlésen. Az utólagos 
csalódás úgy védhető ki, hogy a leendő 
vevő nem fogadja el automatikusan az ala-
pító okiratot és a szervezeti és működési 
szabályzatot akkor, amikor még nincse-
nek lakótársak, sőt, még a lakás is csupán 
papíron létezik. Így aztán nem fordulhat-
na elő, hogy például a közös költség azért 
lesz olyan magas, mert az üzemeltető cég 
az átlagosnál drágábban takarít, illetve so-
kat kér a fűnyírásért.

Új lakás, új társasház

Csapdák az alapító okiratban

Mi az a GEKKO?
A GEKKO egy országos méretű képességfej-
lesztő játszóház hálózat, ahol csecsemőkor-
tól 14 éves korig tartunk kurzusokat. 

Milyen egy GEKKO foglalkozás?
Heti 1 vagy 2, egyénre szabott játékos óra, 
3-4 fős mikrocsoportokban. A foglalkozást 
diplomás fejlesztőpedagógus végzi.

Miért jó a GEKKO?
A GEKKO nemcsak a gyermek képességeit 
fejleszti, hanem felismeri a  problémákat és 
megoldásokat kínál a szülőknek.
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Fejfájást, álmatlanságot, is okozhat 
a lakásokban láthatatlanul jelen lévő 
elektroszmog és radongáz. Betegség 
forrása is lehet az „édes otthon”? Az 
oxfordi egyetem tudósai szerint a 
zárt, belső terekben felhalmozódó 
radon a tüdőrákos megbetegedések 
9 százalékáért, az összes rákos elvál-
tozás 2 százalékáért felelős! 

Zettisch Ferenc, az egyik legnagyobb 
budapesti lakásépítő, a Quadrat Kft. fő-
mérnöke többéves kutatómunka ered-
ményeként írta meg a Lakóépületek 
elektroszmog, radongázok, ártó sugár-
zások elleni védelme című könyvét. Majd 
néhány évig tartó feltárás, technológiai 
elemzés és a szükséges szaktanácsadói 
hálózat kiépítésével létrehozta azt a mű-

szaki újdonságot, amelyet Budapest IX. 
kerületében, egy új társasházban való-
sítottak meg elsőként. A 34 lakásos tár-
sasház valamennyi lakásának határoló 
falába, födémszerkezetébe beépítették 
a Quadrat System elnevezésű védelmi 
rendszert, amely 30-60 százalékban ki-
szűri, csökkenti az ártó elektroszmog-
sugárzásokat, a kis- és nagyfrekvenciás 
terheléseket, a radonsugárzást, és azáltal 
véd, hogy a védendő térből, azaz a lakó-
térből mindezeket a földbe vezeti.
 Mi a forrása a háztartásokban jelen 
lévő elektroszmognak? Az otthonaink-
ban található szórakoztató elektronikai 
eszközök, a mobiltelefonok, mikrohul-
lámú sütők, elektromos vezetékek. Ezek 
ugyan önmagukban még nem feltét-
lenül jelentenek veszélyt az egészségre, 
de más egészségkárosító körülmények 
hatását felerősíthetik, növelhetik.
 A radon radioaktív nemesgáz, amely 
az uránérc bomlása során keletkezik. Az 
épületekbe jutó radon mennyisége a talaj 
tulajdonságaitól és az épület alsó lezárá-
sától, azaz szigetelésétől függ.

 A Quadrat System feltalálói talál-
mányukkal egy műszaki újdonságot 
szeretnének meghonosítani a hazai építő-
iparban. Saját beruházásaikat már ezzel a 
védelmi rendszerrel látják el. Egyáltalán 
nem szeretnének azonban olyan téves 
képzetet kelteni, hogy minden lakásnak, 
otthonnak szüksége volna ilyen típusú szi-
getelésre, sugárzásárnyékoló technikára.
 A Quadrat System megelőző jellegű 
alkalmazás, amely elsősorban a városi 
társasházak lakóinak egészségmegőrzése 
érdekében tehet jó szolgálatot. Az alkal-
mazás szükségességét műszerekkel, be-
vizsgáló berendezésekkel ellenőrzik.
 Ahol túl magas az elektroszmog su-
gárzás értéke, körültekintően kell meg-
választani a hálószobák, ágyak helyét. 
Ellenkező esetben gyakori a fejfájás, az 

alvászavar, a fáradékonyság, magas vér-
nyomás és stressz alakulhat ki.
 Az új védelmi eljárás négyzetmé-
terenként 2-4 százalékkal emeli meg a 
lakások árát. A Berzenczei utcai társas-
ház lakóit már a vásárlást megelőzően 
tájékoztatták a Quadrat System beépíté-
sének lehetőségéről. Választhattak, hogy 
igényt tartanak-e rá, vagy sem. 
 – Minden vevő igennel válaszolt – nyi-
latkozta Varjasné Székely Éva, a Quadrat 
Kft. ügyvezetője, aki saját otthonában már 
két éve használja a rendszert. – Az új ház-
ban már bent laknak a tulajdonosok. Elvé-
geztük az első kontrollméréseket, amelyek 
igazolták a sugárterhelések jelentős csök-
kenését a lakásokban. A Quadrat System 
működik, és a lakók némelyike már arról 
számolt be, hogy nyugodtabb az éjszakája. 
  A lakók egy önkéntes egészségügyi 
tesztnek is alávetik magukat, hogy a jö-
vőben is figyelemmel kísérhessék egész-
ségi állapotukat. A tudományos kutatás 
eredményeként született új magyar ta-
lálmány vélhetően ezután indul hódító 
útjára a többi kerületben is.

Tudományos lakásépítés

Magyar találmány az 
egészségesebb társasházakért 
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Újbuda paneljainak megújulását 
sokan mintaértékűnek tartják, és az 
országos panelprogram bemutatása-
kor is rendre a XI. kerület a legmegfe-
lelőbb helyszín. 

Néhány napja ugyancsak a magyarországi 
panelprogramot tanulmányozta Moldávia 
közigazgatásért felelős minisztere, Valen-
tin Guznac Újbudán. Molnár Gyula pol-
gármester az országos eredmények mellett 
arról is tájékoztatta a szakminisztert, hogy 
a kerületi tapasztalatok szerint az állami 
és az önkormányzati hozzájárulás együtt 
segítenek a lakóknak elérni azt a célt, amit 
egyedül, saját forrásaikból képtelenek len-
nének. A kényelmesebb, szebb épületek 
mellett az egyik legfontosabb előnye a pa-
nelprogramnak, hogy általa azonnal érez-
hető a megtakarítás, hiszen a célirányos 
renoválás elsősorban az energiafelhaszná-
lást csökkenti. 
 A polgármester kiemelte, hogy a pa-
nelfelújítás a lakóknak lelki megújulást is 
jelent, mivel sokkal szívesebben laknak 
egy emberibb környezetben, egy eszté-
tikus, frissen felújított házban. Valentin 
Guznac Veresné Krajcár Izabella alpolgár-
mesterrel a jelentősebb újbudai panelfel-
újításokat is felkereste.

Mintaházak Újbudán
Moldávia szakminisztere Budapesten

Az újlakás-piac bővülésével roha-
mosan nő a társasházak száma az 
országban. A fejlesztők általában a 
lakáskulccsal együtt a használatbavé-
teli engedélyt és a társasház-alapító 
okiratot is átnyújtják. Az akár 80 vagy 
100 lakásos épületek többsége pedig 
képtelen hosszabb távon gazdasá-
gosan gondoskodni a működésről, 
fenntartásról vagy felújításról. De van 
megoldás – legalábbis Farkas Tamás, 
a Lakásszövetkezetek és Társasházak 
Országos Szövetségének elnöke sze-
rint, aki úgy véli, az új lakóházakban 
ma már inkább a lakásszövetkezeti 
formát kellene választani.

A tulajdonosok rendszerint az utolsó fil-
lérig kiköltekezve és adóssággal agyon-
terhelten veszik birtokba új életterüket, 
így a közös költséggel szemben megfogal-
mazott legfőbb elvárásuk, hogy az minél 
alacsonyabb legyen. Innen pedig egyenes 
út vezet oda, hogy a nem is a legmagasabb 
színvonalon épített társasházak belátha-
tó időn belül lepusztuljanak – mutat rá a 
jelenlegi gyakorlat visszásságaira Farkas 
Tamás, a Lakásszövetkezetek Országos 
Szövetségének (LOSZ) elnöke. 
 – Az új társasházak zöme ugyanúgy 
forráshiányos, mint a régi épületek túlnyo-
mó többsége, amelyeknél ez köztudottan 
szinte megoldhatatlan problémát jelent. A 
méretből adódó gazdaságtalan működte-
tés csak az egyik veszély, ami a sebtében 
alapított társasházakat fenyegeti. A másik 
a házak kezelésének szakszerűtlensége 
– hívja fel a figyelmet a LOSZ elnöke. 
 – A társasházak nagy részének a ke-
zelése ugyanis a közös képviselő kezében 
van, aki csak akkor kötelezett a társasház-
kezelői képesítés megszerzésére, ha azt 
vállalkozásszerűen végzi. Ha az egyik la-
kót, illetve tulajdonostársat megválasztják 
közös képviselőnek, végezheti a kezelést is, 
de ez két különböző funkció, még akkor 
is, ha azt azonos személy végzi – hangsú-
lyozza Farkas. 
 – A szakmailag megalapozott társas-
házkezelésre megoldást jelent a szakkép-
zett vállalkozók megbízása, a forráshiány 
problémáját azonban nem orvosolja –
emeli ki a LOSZ elnöke, aki szerint a meg-
oldás kulcsa az olyan lakásszövetkezeti 
forma, amelyben vegyesen tulajdonosok 
és bérlők használják az épületet. 
 A lakásszövetkezet megalakítása – ha-
sonlóan a társasházhoz – az ingatlanfej-
lesztők kezében van. Az ingatlankezelés 
rentabilitása attól függ, hány lakás jut egy 
kezelőre, vagyis ebből az irányból kellene 
elindítani a változást. Az ingatlanfejlesz-
tők feladata lenne, hogy rádöbbentsék a 
lakókat a tulajdonosi szemléletre, arra, 
hogy egy lakás megszerzése nem egy egy-
szerű adásvételi procedúra, hanem egy 
élethosszig tartó használat és fenntartás, 
amelynek feltételei vannak. Tulajdonkép-
pen felvilágosító munkáról van szó, véli 
Farkas, amelynek során a fejlesztőknek fel 
kellene hívni a vevők figyelmét a konkrét 
ház esetén a társasházi, illetve a lakásszö-

vetkezeti forma közti különbségekre, és az 
ebből fakadó előnyökre, illetve hátrányok-
ra. Az információk birtokában pedig a 
többség eldönthetné, melyik formát tartja 
szimpatikusabbnak. 
 A lakásállomány megóvása, az épüle-
tek későbbi karbantartása szempontjából 
azonban az lenne a leginkább célrave-
zető, ha a beruházó és az önkormányzat 
már fejlesztés előtt egy szakmai szervezet 
bevonásával vizsgálná meg a projekt ér-
tékesítési struktúráját, amelyben jelentős 
szerephez jutnának az önkormányzat által 
delegált bérlők. 
 – Nem szociális bérlakásról van szó 
– hangsúlyozza Farkas –, hanem egysze-
rűen egy olyan körről, amely nem tudja 
vagy nem akarja finanszírozni a saját tu-
lajdon szerzését, de az önkormányzati lak-
bértámogatással kiegészített piaci bérlakás 
bérét igen. Már a fejlesztési folyamat elején 
megalakítanák a lakásszövetkezetet, vagy 
csatlakoznának egy meglévő, jól műkö-
dőhöz. Ez a beruházás elkészültével meg-
veszi a házat, amelyben vegyesen lesznek 
tulajdonosok és bérlők, akiknek természe-
tesen a használati jogot adja el a szövetke-
zet, nem a tulajdonjogot. A fejlesztőről így 
lekerül az értékesítés terhe, minden figyel-
mét a minőségre fordíthatja. 

Átmeneti finanszírozóként termé-
szetesen egy bank is jelen van a folya-
matban. A fejlesztő, a pénzintézet, az 
önkormányzat és a lakásszövetkezet 
szoros együttműködéseként gazdasá-
gos méretű lakásszövetkezet jöhet létre. 
A mai viszonyok fennmaradása esetén 
azonban a lakásállományt 20 év múlva 
a lepusztulás fenyegeti, mert a szükséges 
költségeknek csak a töredékét fordítják 
az épületeke kezelésére. 

Társasház vagy 
lakásszövetkezet?

Szakmai javaslatok

Közös képviselői tisztségre a Társashá-
zakról szóló 2003. évi CXXXIII. tör-
vény (továbbiakban: Thtv.) szerint, de 
figyelemmel a 49.§ (1) bekezdésére is 
megválasztható a társasházban lakó 
magánszemély (természetes személy) 
tulajdonostárs, vagy más a társasházon 
kívüli magánszemély, illetve egyéni vagy 
társas vállalkozás is. Amennyiben a tár-
sasházban lakó magánszemély tulajdo-
nostársat választják meg közös képvise-
lőnek, és a közös képviselői tevékenység 
ellátása mellett a társasházkezelést is 
feladatául jelöli meg a közgyűlés, akkor 
dönteni kell abban, hogy képesítés meg-
szerzését előírják, vagy sem. Ha úgy 
döntenek, hogy igen, akkor a képesítés 
megszerzésével kapcsolatos költségeket 
is vállalni kell a társasházközösségnek, 
feltéve, ha a közös képviselő ezt saját 
költségére nem vállalja. (Thtv. 55.§ (1) 
bekezdés.) Ez esetben a tulajdonostárs 
magánszemély közös képviselő felada-
tát díjazás (tiszteletdíj) ellenében is vé-
gezheti, és tevékenysége nem üzletszerű, 
nem vállalkozás jellegű.

Határozatképesség, napirendi pontok, 
szavazatarány, bíróságon végződő 
viták és egyéb jogi jelenségek a 
társasházak és lakásszövetkezetek 
házatájáról. A lakóközösségek e téma-
körbe tartozó mindennapjaiba dr. 
Szentmiklósi Péter ügyvéd segítségé-
vel nyertünk betekintést.

A Magyarországon jellemző társasházi 
forma a fejlett lakáspiaccal rendelkező 
országokban nem ismert. Nem úgy mű-
ködik a ház, hogy minden kérdésben 
mindenkinek szavaznia kell, és a közös 
képviselet asszisztál a döntésekben, a na-
pi ügyek sziszifuszi intézésével viszont 
magára marad. Külföldön sokkal inkább 
egy cégre, azaz egy klasszikus gazdálkodó 
szervezetre hasonlít a lakóházak műkö-
dése. Egyszerűbb a döntéshozatal, és aki 
a „cég” élén áll, kimondottan erre képzett 
és szakosodott vezető. Németországban 
igazgató, Ausztriában igazgatótanács tölti 
be ezt a szerepet. A bevált formákhoz sok-
kal inkább hasonlít a nálunk is honos la-
kásszövetkezeti forma, amely definícióját 
tekintve lakások építésére és fenntartására 
létrejött szervezet. Gyakorlatilag a szövet-
kezeti formában több ház egységes keze-
lése és működtetése zajlik, az ebből adódó 
hatékonyság és szakszerűség előnyeivel. 
A mai lakásviszonyok mellett szakembe-
rek egyöntetűen úgy vélik, a szövetkezeti 
forma korszerűbb a társasházinál. Min-
denesetre a jelenleg még elterjedtebb és 
bonyolultabb társasházi működés számos 
nehézséget jelent.

Ha valaki kilóg a sorból
Az egyik ilyen, dr. Szentmiklósi Péter 
ügyvéd által kiemelt probléma a közgyű-
lési határozathoz szükséges többségi igen 
szavazatok és kisebbségi nem szavazatok 
ügye. Azaz, hogy miként hajtható végre 
a határozat, ha azok, akik nemmel sza-
vaztak nem hajlandóak alávetni magukat 
a többség akaratának. Ezekben az esetek-
ben nem kell automatikusan arra gondol-
ni, hogy az ellenzőket a rossz szándék ve-
zérli. Gyakori, hogy valaki azért nem tud 
például egy felújításhoz szükséges hitel fel-
vételére igent mondani, mert tudja, hogy 
a ráeső törlesztőrészletet a legjobb aka-
rat ellenére sem tudja kifizetni. Az ilyen 
ügyek kimenetele többféle lehet, tekintve, 
hogy jogilag ez a jelenség szabályozatlan. 
A közgyűlési határozatot ellenzők hatvan 
napon belül bíróságon támadhatják meg 
a döntést, azonban ettől még nem kell 
elhalasztani a határozat végrehajtását. A 
bíró azonban – általa indokoltnak tartott 
esetben – felfüggesztetheti a végrehajtást a 
bírósági döntés meghozataláig. A valóság-
ban azonban sokszor előfordul, hogy az, 
aki a határozat ellen szavazott, a bírósági 
procedúra költségét sem tudja vállalni, 
és leggyakrabban az történik, hogy a ház 
többi lakója kénytelen méltányolni lakó-
társuk kihúzódzkodását, és vállalni a rá-
eső terheket.
 Különösen veszélyes és éles ennek a 
jelenségnek az a változata, amikor a közös 
költség nem fizetése miatt kilóg a sorból 
valaki, hiszen a törvény úgy rendelkezik, 
hogy aki fél évnél huzamosabb ideig nem 
fizet, annak ingatlanjára a társasház jelzá-
logjogot jegyeztethet be.

Közgyűlési döntések
A korábbi időkben a társasházi közgyűlés 
általában parttalan tanácskozást, heves 
vitákat és gyakori döntetleneket jelen-
tett. Sokszor a szótöbbség érvényesült, a 
hangadók akarata volt a mérvadó. A ma 

hatályos törvény már részletezi témakö-
rönként, hogy a szavaztok milyen aránya 
esetén lehet döntést hozni, és a határozat-
képesség ügyében is szigorúbbak az elő-
írások. Nem fordulhat elő például, hogy a 
fajsúlyosabb döntések az utolsó napirendi 
pontok között szerepelnek, amikor már 
a társaság fele feloszlik, és az ülés eleji 
határozatképességehez szükséges létszám 
már csupán elméletileg létezik. Minden 
egyes napirendi pont tárgyalása előtt ha-
tározatképes létszámot követel a jogsza-
bály, vagyis azt a létszámot, amely az adott 
kérdésben szükséges a döntéshez. A Parla-
menti mintához hasonlóan kétharmados 
többséget kívánó döntéshez a lakók két-
harmadának igenis jelen kell lenni, egy-
szerű többség szükségessége esetén pedig 
a lakók felénél eggyel többen kell lenniük a 
gyűlés résztvevőinek.

Profi csapat kell
A mai lakásviszonyok mellett egy társas-
ház működtetése, kezelése, képviselete 
nagyon bonyolult feladat. Műszaki, jogi, 
számviteli ismeretek nélkül gyakorlatilag 

lehetetlen is szabályosan gazdálkodni. 
Ezért is korszerűbb dr. Szentmiklósi Péter 
szerint a szövetkezeti megoldás. Az is igaz 
viszont, hogy a társasházak üzemelteté-
se kiváló üzlet, ennél fogva sok olyan cég 
vállal ilyen tevékenységet, amelyik a havi 
átalány biztos forrása fejében nem nyújt 
biztonságos szolgáltatást. Az a legjobb, ha 
már referenciával rendelkező társaságot 

választ a közösség, és a döntésben más tár-
sasházak tapasztalataira támaszkodik. 
 Egyáltalán nem szükségszerű, hogy 
a közös képviselet és az üzemeltetés egy 
kézben legyen, az is járható, ha csak a mű-
szaki feladatokat, a könyvelést adják egy 
profi csapat kezébe. 

Be- és elszámoltatás
A társasházak közösségében a közös kép-
viselő különös pozícióban van. Akár bel-

ső, akár külső körbeli az illető. Egyrészt 
sziszifuszi feladatok nyomják a vállát, 
másrészt igen gyakran bizalmatlanságnak 
van kitéve. Utóbbira orvosság, ha legalább 
a kötelező évi egy közgyűlés alkalmával 
jól előkészített menetrend alapján történik 
az elmúlt évről szóló összegző munka és a 
költségvetési elszámolás. 
 A legcélravezetőbb az, ha a közgyű-
lést megelőzően a számvizsgáló bizottság 
megkapja a beszámolót és az elszámolást, 
azt végigbogarássza, és ha kell, ellenőrzi, 
majd a bizottság megalapozott véleményé-
vel együtt kerülnek a dokumentumok a 
lakók kezébe. Senkinek sem jó ugyanis, ha 
az összegzés csak annyit jelent, hogy a kö-
zös képviselő mond egy számot a ház ak-
tuális bankszámlájáról. A tételes és pontos 
elszámolás mindenkit véd és megnyugtat.

Társasházi törvény vagy Ptk.?
A társasházi törvény jelenleg hatályos ver-
ziója ma már nem korszerű, sok esetben 
némileg túlszabályozza a lakóközösségek 
működését. Azoknak a házaknak, ame-
lyekben maximum hat lakás van, lehető-
ségük van a Polgári Törvénykönyv szabá-

lyai szerinti működésre. Ilyen viszonylag 
kis közösségben a Ptk. közös tulajdonra 
vonatkozó szabályai kifinomultabbak 
és egyszerűbbek. Dr. Szentmiklósi Pé-
ter egyébként részt vesz az új törvény, az 
úgynevezett Lakáskódex kidolgozásában, 
amely gyakorlatilag már a végső simítások 
előtt áll. Az új jogszabály társasházakra 
vonatkozó fejezete minden bizonnyal a je-
lenleginél jobban megfelel majd a jelenlegi 
társasházi viszonyoknak és igazodik az új 
jelenségekhez.

Dr. Szentmiklósi Péter

A társasházi törvény nem korszerű
A leggyakoribb jogi problémák

A Magyarországon jel-
lemző társasházi forma 

a fejlett lakáspiaccal 
rendelkező országok-

ban nem ismert.
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Szeptember közepén elérte a Tétényi úti 
metróállomást a déli alagútépítő pajzs. 
Az eredeti időponthoz képest két hetet 
késett, a módosított határidőt viszont 
két héttel megelőzte, még úgy is, hogy az 
állomás melletti omlás miatt (erről előző 
számunkban írtunk) néhány napot csú-
szott a program. 
 A már elkészült állomásszerkezet-
ben az építők, újságírók és politikusok 
nézték, ahogy a henger fokozatosan 
áttörte az állomás beton oldalfalát. 

Elérte a Tétényi utat az egyik fúrópajzs
Az alagútból a marótárcsán keresztül 
másztak ki a fúráson dolgozó munká-
sok, majd közös fotó következett. A 4-
es metró alagútjának első szakasza 730 
méter hosszan tehát elkészült. 
 A pajzs két hétig áll az állomáson: át-
vontatják a túloldalra, és elvégzik a köte-
lező karbantartást, hogy aztán folytassa 
útját a Bocskai úti állomás felé. Közben a 
másik fúrószerkezet is halad, várhatóan 1-
2 hét múlva érkezik a Tétényi útra. 

(gp)

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06-20/9732-279

Budapest, XI. Kondorosi út 45. szám 
alatti (földszint + emelet) teljeskörűen 
felújított 4 lakásos társasházban kiala-
kított 81 m2-es teraszos kertkapcsola-
tos duplakomfortos lakást gépkocsi 
beállóval, 2007. 10. 15.-ei átadással.

ELADÓ LAKÁSOK!

Budapest, XI. Kisújszállás u. 6. szám alatti 7 
lakásos társasházban még egy 72 m2-es te-
tőtéri, egy 61 m2-es emeleti, és egy 53 m2-es 
teraszos földszinti lakás leköthető. Külön be-
járattal egy 28 m2-es iroda is eladó, melyből 

a földszinti lakással összekapcsolva nagyobb 
teret igénylő ügyvédi iroda alakítható ki, 

vagy egyéb vállalkozás részére is alkalmas.





Budapest, Gazdagréten, Nagyszeben tér 2. szám alatt 30 m2-es garzon, novemberi kiköltözéssel 
eladó. A lakás teljesen felújított. Érdeklődni lehet: Kéner Dóra 06/30 655-3066

Szeptember 3-án délután a Petőfi híd 
Budai hídfőjénél földmunkavégzés 
közben egy gázvezeték megsérült. A 
tűzoltórajok a kiáramló gáz miatt a 
robbanásveszély megszüntetése érde-
kében vízsugárral a helyszínt biztosí-
tották. A gáz kiáramlását a Gázművek 
szakemberei megszüntették. Az eset 
során jelentős anyagi kár keletkezett, 
személyi sérülés nem történt.

Szeptember 5-én az esti órákban a Bar-
tók Béla úton egy lakóépületben egy 
személy öngyilkossági kísérletet haj-
tott végre. A mentők kérésére a sérült 
személyt a tűzoltórajok emelőkosaras 
jármű segítségével lehozták.

Szeptember 10-én éjszaka a Gazdag-
réti téren egy 6 emeletes lakóépület 
földszinti szeméttároló helyiségében 
műanyag szeméttároló égett. A tüzet a 
lakók porral oltóval kezdték el oltani, a 
tűzoltórajok a tűz végleges oltását víz-
sugárral fejezték be. Az eset során je-
lentős anyagi kár keletkezett, személyi 
sérülés nem történt.

Szeptember 11-én a délutáni órákban a 
Budafoki út és a Galvani út keresztező-
désében egy személygépkocsi motorke-
rékpárral ütközött. A motorkerékpár 
vezetője megsérült, őt a mentők kórházba 
szállították. A tűzoltórajok a helyszínen 
a járműveket áramtalanították, a kifolyt 
üzemanyagot felitatták. Jelentős anyagi 
kár keletkezett.

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyű-
lése 2001 novemberében megfogal-
mazott egy ajánlást, amelyben az áll, 
hogy a csángó magyar származású 
római katolikusok a magyarság archa-
ikus csoportját alkotják, és számukra 
biztosítani kell az anyanyelvi hitéletet, 
valamint az anyanyelvi oktatást. 

Deák András, Szentimreváros országgyűlé-
si képviselője, csángóföldi útja során elvető-
dött egy kis faluba, amely Budapesttől több 
mint ezer kilométerre fekszik, és az anyaor-
szágtól a legkeletebbre lévő település, ahol 
magyar anyanyelvű emberek laknak. A 
falu neve is árulkodó volt: Magyarfalu. Itt, 
egy régen garázsnak használt kis helyiség-
ben próbálta egy Erdélyből érkezett fiatal 
tanárnő újra megteremteni a szervezett 
magyar nyelvoktatást. Ez a garázs szolgált 
tanteremként és egyben tanítói lakásként is. 
A képviselő – a körülményeket látva – elha-
tározta, hogy gyűjtést indít a magyarfalusi 
gyerekek számára. Többször fordult a nyil-
vánossághoz, hogy magyarságuk ápolásá-
ban, megerősítésében mindannyian támo-
gathassuk csángó magyar testvéreinket. 
Segítséget kapott ehhez a kerületi sajtótól is. 
A kezdeményezést felkarolta az Értékmeg-
őrzők Szentimrevárosi Egyesülete, amely 
keretet biztosított az adományok gyűjtésé-
hez és kezeléséhez.
 A nehézségek ellenére, sok áldozat 
árán Csángóföldön, így Magyarfaluban is 
megindulhatott a magyar nyelv oktatása. 
– Több alkalommal is ellátogattunk Ma-
gyarfaluba: személyesen ismertük meg a 
jelenlegi – tarthatatlan és méltánytalan 
– körülményeket, az udvari garázsban 
tartott magyar oktatás nehézségeit. Vit-
tünk tárgyi adományokat is a csángó 
gyerekeknek, de a fő cél egy tanterem és 
tanítói lakás létrehozása volt. Enélkül a 
magyar oktatás folytatása rövidesen elle-
hetetlenült volna – mondta a képviselő.
 A kezdeményezők örömmel értesítik a 
kedves olvasókat, akik ezeken a lapokon is 

Diákönkormányzati ülés a TIT-ben

Az újbudai általános és középiskolák diákjai részvételével megrendezett XI. kerületi 
Diákönkormányzat a TIT Stúdióban tartotta ülését. Öt küldöttet választottak az október 28. és 
31. között megtartandó zánkai Országos Diákparlamentbe, ahol öt témában képviselik majd a 
kerületi tanulókat. A rendezvényt Bács Márton alpolgármester nyitotta meg.

Missziós hét a körtéren
Kávé, kenőcs, könny

Szinte senki nem ment tovább szó nélkül 

4-es metró

Iskola  
a határon (túl)
Már áll a szentimrevárosiak  
„építette” iskola Magyarfaluban
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EGYHÁZ

A városmissziós héten Budapest-
szerte szinte lépten-nyomon lehe-
tett találkozni a katolikusok által 
szervezett programokkal. Újbudán 
az egyik fő helyszín a Móricz Zsig-
mond körtér volt, ahol minden 
délután más-más program és egy 
nyitott kávéház is várta az érdeklő-
dőket vagy a véletlenül arra járókat.

Sokan lelassítják lépteiket, többen meg 
is állnak a Móricz Zsigmond körtéren. 
Nézik, mi történik a színpadon: az előbb 
még egy kórus énekelt, most egy férfi 
beszél arról, milyen szerepet játszik Is-
ten az életében. Mellettem egy közép-
korú pár kérdez meg egy arra járó fiatalt 
– aki a szervezők egyenpólóját viseli 
–, mi is ez a rendezvény. Meglepődnek, 
amikor hallják, hogy a katolikus egyház 
városmissziós hetet tart. Valóban nem 
túl gyakori látvány, hogy a legnagyobb 
hazai felekezet a főváros utcáin szer-
vez programokat. Talán ez lehetett a 
katolikusok egyik motivációja, amikor 
megszervezték a programsorozatot. Az 
egyház legfontosabb célja az volt, hogy 
megmutassanak valamit Istenből, az 
egyházból, illetve az egyházban élőkből 
azoknak, akik nem járnak templomba, 
és adjanak is valamit a bennük meglévő 
örömből, reményből. (Erről legutóbbi 
számunkban részletesen olvashattak.)
 E n n e k  a z 
ad a koz óke dv-
nek lehet a része 
a színpad mellett 
felállított sátor-
ba n  mű kö dő 
„Isten patikája”. 
A rög tönzöt t 
gyógyszertárnál 
nagy a tolongás, 
várnom kell egy 
percet, hogy a 
pulthoz férjek. 
A gyógyszeres 
dobozok feliratai 
nem szokványo-
sak: a házasság-
erősítő balzsam-
tól kezdve van itt 
antiturbószérum, 
anyóscsepp, örül-
ni tudás tabletta, 
no meg kapszu-
la, amely a felirat 
szerint önmagam 
elfogadását segíti. 
Az ingyen kap-
ható dobozokban 
aztán a témáknak 
megfelelő idéze-
tek, tanácsok van-

nak. Az emberek többsége meglepődve, 
de mosolyogva fogadja a nem várt „szé-
rumot”, bár azt az egyik patikustól meg-
tudtam, hogy egy fiatalabb hölgy valódi 
kenőcsöt keresett a szépségnövelő test-
ápoló krém feliratú dobozban.
 A körtéri aluljáróban rögtönzött 
kávézó szolgálja az arra járókat. Egy fi-
atal lány szólít meg, meghív egy kávéra. 
Kicsit beszélgetünk: megkérdezem, mi-
ért vannak itt, röviden elmeséli. Dicsé-
rem ötletüket, majd – miután bevallom, 
hogy újságíró vagyok – arról érdek-
lődöm, hogyan fogadják az emberek 
megszólításukat. – Alig-alig mennek 
el mellettünk szó nélkül – válaszolja 
büszkeséggel a hangjában –, sokan elfo-
gadják a kávét vagy a teát, de még azok 
is mondanak egy-két szót, akik sietnek 
tovább. 
 Leülök egy asztalhoz, ahol egy idős 
bácsi beszél három fiatalhoz. Úgy tűnik, 
mindannyian vendégek. Az idős férfi 
– csak sejtem, miért – könnyes szem-
mel mesél a második világháborúban 
szerzett emlékeiről. Majd kérdezni kez-
di a fiúkat, hova járnak, milyen most az 
egyetemi élet. A fiatalok mesélni kezdik 
legújabb élményeiket, néha nagyokat 
nevetnek, az idős férfi pedig hallgatja 
őket. Továbbra is könnyes szemmel, 
csak sejtem, miért. 

(gianone)

olvashatták annak idején felhívásukat, hogy 
sikerült megvásárolni egy alkalmas telket, a 
rajta álló házzal. Ez lesz az otthona a magyar 
nyelvnek és kultúrának Magyarfaluban. A 
vételárból még egy jókora összeg hiányzik, 
amelyet más forrásoktól elvéve a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége kölcsönzött. 
Ez a Romániában bejegyzett közhasznú 
szervezet segített eligazodni a román törvé-
nyek útvesztőiben, segített leküzdeni az otta-
ni hivatalokkal folytatott tárgyalások során 
felhalmozódott nehézségeket. Deák András 
reményei szerint még idén ősszel sikerül 
összegyűjteni a hiányzó forrást. Idáig közel 
kétmillió forint jött össze, amiért el nem 

múló hála illeti az adományozókat. A kép-
viselő és az Értékmegőrzők Szentimrevárosi 
Egyesülete még egymillió forintot szeretne 
eljuttatni Magyarfaluba. Ehhez továbbra 
is várják a segíteni szándékozók nagylelkű 
adományait az egyesületnek a Raiffeisen 
Banknál vezetett 12010116-00126872-
00100009 számú számlájára (kérik, hogy az 
átutaláson tüntessék fel: Magyarfalu). Ado-
mányok személyesen a KDNP kerületi iro-
dájában, a Karinthy Frigyes út 9. szám alatt 
is befizethetők.
 Aki teheti, segítsen, hogy befejezhes-
sük, amit elkezdtünk!

Téglásy Kristóf
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Reprezentatív felmérés

Mit gondolnak az Újbudaiak?
A Magyar Gallup Intézet személyes megkérdezésen alapuló vizs-
gálatot folytatott a XI. kerület felnőtt lakosságának körében 2007. 
május 23. és június 14. között. A felmérés során összesen 2199 

A kerület lakói a szűkebb környezetükben végbe-
menő folyamatokat jóval pozitívabban látják, mint a 
fővárosi vagy az országos helyzetet. Az országos és a 
kerületi ügyek megítélésének különbsége 2004 óta 
csak nőtt, a kerület általános megítélése jelentősen 
javult, ezzel szemben az országé romlott.
A kerületi polgárok háromnegyede lát fejlődést 
a lakókörnyezetében az elmúlt öt évben, és közel 
ennyien tekintenek pozitívan a jövőre. Az újbudaiak 
lokálpatriotizmusa évek óta alig változik, tízből ki-
lencen szeretnek a kerületben élni, és háromnegyed 
részük büszke arra, hogy itt lakik. A lakóhelyhez való 
ragaszkodásukat mutatja az is, hogy csak minden 
tizedik itt élő – elsősorban a fiatalok – gondolják úgy, 
hogy az elkövetkezendő 3-4 évben elköltöznek a 
kerületből. 

A kerület fejlődése

Mennyire elégedett 
az önkormányzat munkájával?

Hozzájut-e a kerületi 
információkhoz?

Újbuda fejlődése az elmúlt és a következő 5 évben

Mennyire elégedett 
a polgármester munkájával?

2004

2007
Az újbudai lakók érdeklődése az Önkormányzat 
munkája iránt csak kismértékben változott az elmúlt 
három évben. Az önkormányzati döntések iránt 
az itt élők fele érdeklődik, viszont minden tizedik 
polgár teljesen elzárkózik a kerületi politikától. Leg-
kevésbé a fiatal, harminc év alatti korosztály érdek-
lődő, míg az idősebb, ötven év feletti, magasabb is-
kolai végzettségű lakosság sokkal nyitottabb a helyi 
ügyek iránt. A lakosságnak a nagyobb része (56%) 
úgy véli, elegendő információ áll rendelkezésre a 
kerületet érintő ügyek megismeréséhez. 
2007-ben minden második kerületi elégedett volt 
az Önkormányzat tevékenységével, ez lényegében 
azonos a három évvel ezelőtti eredménnyel. Az idő-
sebbek elégedettebbek, mint a fiatalabbak.
Az elmúlt három évben a kerületben történt leg-
fontosabb pozitív intézkedésekkel kapcsolatban a 
megkérdezettek kétharmada valamilyen konkrét 
dolgot említett. A legtöbb említés (37%) a városkép-
pel, a kerület közterületeinek felújításával összefüg-
gésben hangzott el. Ezenbelül az egyik legtöbbször 
említett nagyszabású program a kerületi játszóterek 
felújítása volt a véleményt nyilvánítók szerint. 
A kerületi szolgáltatások mennyiségében és színvo-
nalában történt javulást a válaszadók negyede so-
rolta a pozitív kerületi intézkedések közé, ezenbelül 
is a bevásárlási lehetőségek bővülése és a vásárcsar-
nok megépítése emelhető ki. 
Az elmúlt három év negatív történéseivel, hibáival 
kapcsolatban a legtöbb probléma a közlekedéssel 
(24%) összefüggésben fogalmazódott meg, sokan 
panaszkodtak az utak rossz állapotára, az útfelújítá-
sok, illetve -lezárások okozta gondokra. Ezzel kap-
csolatosan a lakosság egytizedét érintette hátrányo-
san a 4-es metró építése, de erről még később írunk.

Az önkormányzat munkája

A polgármester abszolút ismertségnek örvend a 
kerületben (84% tudja a nevét). Molnár Gyula polgár-
mester munkájával a választópolgárok több mint fele 
(56%) elégedett vagy teljesen elégedett. Ez az arány 
jelentős eltérést mutat életkor szerint, az idősebbek 
jóval elégedettebbek, mint a fiatalabbak.  

A polgármester

Kerület, önkormányzat, polgármester

Közbiztonság
A kerületi lakosok biztonságérzete jelentősen 
javult 2004 óta. Míg három éve tízből heten, 
2007-ben már nyolcan érzik magukat inkább 
biztonságban a kerületben, mint nem. Kü-
lönösen a harminc felettiek biztonságérzete 
javult 2004 óta. A Gellérthegyen és a lágymá-
nyosi lakótelepen élők biztonságérzete vala-
mivel lemarad a kerület más részein élőkétől. 
Nem változott a rendőrségbe vetett bizalom 
mértéke, 2004-ben és 2007-ben is a lakosság 
nagyobbik része gondolja úgy, hogy lehet 
a rendőrségre számítani. Másfelől viszont 
nem jó hír, hogy minden tizedik kerületi lakos 
továbbra sem bízik a rendőrségben. A 30 év 
alattiak kevésbé bíznak a rendőrségben, mint 
az idősebbek. 
A közbiztonság megítélése terén azonban 
inkább javult a helyzet. A kerület lakóinak bő 
negyede véli úgy, hogy javult a közbiztonság 
az utóbbi egy évben, és csak minden tizedik 
felnőtt látja úgy, hogy romlott. Különösen Ke-
lenföldön érzik úgy az ott lakók, hogy bizton-
ságosabb a környékük, mint korábban (47%).  
A térfigyelőrendszerről a kerületi lakosok há-
romnegyede hallott. Kortól, nemtől és iskolai 
végzettségtől függetlenül a nagy többség 
hasznosnak tartja és támogatja további térfi-
gyelő-kamerák kihelyezését. 

Mennyire érzi magát 
biztonságban a kerületben?

2007

Politika

A FELMÉRÉS TELJES ANYAGA AZ INTERNETEN, A WWW.UJBUDA.HU ÉS A 
WWW.GALLUP.HU/TELEPULES.HTM OLDALAKON MEGTEKINTHETŐ

Ha most lennének az önkormányzati 
választások, melyik pártra szavazna?

2004 2007

2004

A mintavétel a többlépcsős mintavételi eljárás kiválasztási elvei szerint történt. A XI. kerület lakossága egészének jellemzőitől való kisebb 
eltéréseket, amelyek a mintavételes eljárásból óhatatlanul fakadnak, úgynevezett többszempontú súlyozással korrigáltuk. Az ekkora 

elemszámú mintához tartozó statisztikai mintavételi hiba nagysága a teljes mintára vonatkoztatva kisebb mint +/- 2,07%. 

felnőtt magyar állampolgárt kérdeztek meg. Az eredmények ösz-
szehasonlíthatók ugyanezzel a módszertannal készült, 2000 felnőtt 
személyes megkérdezésén alapuló, 2004-ben készült vizsgálattal. 

JELMAGYARÁZAT
  nagyon elégedett vagyok
  elégedett vagyok
  általában elégedett vagyok
  inkább nem vagyok elégedett
  egyáltalán nem vagyok elégedett
  nem tudja / nem válaszolt

  inkább igen
  inkább nem
  nem tudja
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Az újbudaiak kevesebb mint fele (45%) 
szelektálja a háztartási hulladékot. A 
legkevésbé környezettudatos korosz-
tály a fiatal, 25 év alatti és a nagyon 
idős, 70 év feletti polgárok csoportja, 
akiknek csak harmada szelektálja ott-
hon a háztartási hulladékot. Számotte-
vő területi egyenlőtlenségek vannak az 
egyes városrészek között a hulladékot 
szelektálók arányában: környezettu-
datosságban az élenjáró a kertvárosias 
Kelenvölgy, legkevésbé pedig a köz-
pontban fekvő Szentimreváros. 
Ha az Önkormányzat több hulladék-
gyűjtő-szigetet helyezne ki, valószínű-
síthető, hogy a lakosság kétharmada 
szelektálná a szemetet. A városrészek 
tekintetében különösen a lakótelepe-
ken élőket ösztönözné szelektálásra az, 
ha több konténert helyeznének ki. Az 
iskolai végzettséggel arányosan nő a 
hulladékot szelektíven gyűjtők aránya, 
és jövőbeni hajlandósága is. 

Egészségügy, oktatás, szociális rendszer
Egészségügy

A kerületben élő és az egészségügyi ellátást meg-
ítélni tudó lakosság bő fele alapvetően elégedett 
a kerület egészségügyi ellátásával. 
Az egészségügy helyzetére vonatkozó elégedett-
ségi mutató 2004 óta szignifikánsan nem válto-
zott. A kerületben élők a háziorvosi szolgálattal in-
kább elégedettek, mint a szakorvosi rendelőkkel 
vagy a Szent Imre Kórházzal.

Oktatás

Szociális rendszer

Bár a korábbi évekhez képest javult a 
szociális támogatási rendszer megíté-
lése, még így is a kerületi lakosság alig 
harmada elégedett ezzel. 
A lakosság háromnegyede tud arról, 
hogy az Önkormányzattól támogatást 
lehet igényelni a lakhatáshoz vagy a 
rendszeres gyógyszerek megvásár-
lásához. A lakosság hatodának lenne 
szüksége a lakhatási, illetve a gyógy-
szertámogatásra. Ezzel szemben az 
újbudaiak alig tizede kért támogatást az 
Önkormányzattól a lakhatáshoz, illetve a 
gyógyszerek megvételéhez. A lakhatási 
támogatást igénylők 84 százaléka, a 
gyógyszertámogatást igénylők három-
negyede kapott támogatást. 
A gyermekes családok háromnegyede 
hallott az iskoláztatáshoz kérhető támo-
gatásról, és minden ötödik-hatodik ke-
rületi lakosnak (18%) szüksége lenne rá. 
Ennek ellenére csupán minden tizedik 
(10%) adta be igénylését az Önkormány-
zathoz, akik viszont többségében meg is 
kapták azt. 
A szociális programok közül a hajlékta-
lanok éjszakai szállásának biztosítását 
és az önálló lakással nem rendelkezők 
számára szociális bérlakások építésének 
lehetőségét tartják leginkább fontosnak 
a kerületi lakosok. 

A kerületi alap- és középiskolai oktatás színvonalát a kerület lakóinak 
csak a fele tudja megítélni. A kerületi oktatás színvonalát, rendszerét 
a területet ismerők körében négyből hárman értékelték négyes-
re vagy ötösre. Kiváló értékelést (5-öst) az oktatási területet 
ismerőknek is csak igen kis része (15%) adott. 
Újbuda lakosainak jelentős százaléka tisztában van 
azzal, hogy a kerületi óvodák és általános iskolák fi-
nanszírozása kerületi feladat. A középiskolák fenntar-
tását csak minden második kerületi lakos gondolja 
a helyi Önkormányzat feladatának, míg minden 
harmadik a Fővárosnak tulajdonítja ezt. Az oktatási 
intézmények fenntartási rendszerének ismeretében 
nincs jelentős különbség a 18 évesnél fiatalabb gye-
rekkel rendelkezők körében sem. 
Megoszlanak a vélemények arról, hogy a Kerületi 
Önkormányzat átadja-e a középiskolák fenntartását a 
Fővárosi Önkormányzatnak. Ezt a lépést az iskoláskorú 
vagy kisebb gyermekkel rendelkező szülők közül tízből 
hárman inkább támogatják, hárman ellenzik, négyen pedig 
semlegesek ezzel kapcsolatban. A 8+4 rendszer megszünteté-
sét már valamivel többen ellenzik az érintett csoportban (35%). 
Érveik között elsősorban a 8+4 rendszer megfelelő működése, az 
hogy a gyerekeknek nem kell iskolát váltani és a kialakult jó tanár-
diák-szülő kapcsolat jelenik meg.

Önkormányzati támogatás a háztartás kiadásaihoz 

Elégedettség az intézmények állapotával, felszereltségével 

Hajléktalankérdés, háztartási hulladék

Egyetért-e?
A 8+4 osztályos iskolarendszer 
megszüntetésével? 

A kerületi középiskolák fenntartásának 
átruházásával a fővárosra?

A háztartási szemetet 
szelektálók aránya (%)Ki szelektál?

A XI. kerület lakóinak kétharmada tartja nagy gond-
nak a hajléktalanok kérdését, és ugyancsak ennyien 
észlelik, hogy a környékükön élnek hajléktalanok. Kü-
lönösen a szentimrevárosiak és a lágymányosiak em-
lítették az otthontalanok jelenlétét környezetükben, 
míg a legkevesebb hajléktalan Kelenvölgy területén 
él. A közbiztonság megítélését nem befolyásolja az a 
tény, hogy élnek-e a környéken hajléktalanok, vagy 
sem. 
Az otthontalanok ügyének kezelését a lakosság fele 
a kormány feladatának tartja, hatoduk a Fővárosi Ön-
kormányzat, további hatoduk pedig a Kerületi Önkor-
mányzat feladatai közé sorolja ezt. 

Hajléktalanok Mekkora probléma a kerületben a hajléktalanok kérdése?

Újság, televízió, internet
A kerületi lakosság fele 
(55%) rendszeresen olvas-
sa az Újbuda című kerületi 
újságot, és csupán 9% az, 
aki még szinte soha nem 
lapozott bele. A kerületi 
lakosok nagyon pozitívan 
értékelték az Újbuda újsá-
got minden tulajdonság 
tekintetében. Az értékelők 
több mint 70%-a áttekint-
hetőnek, informatívnak, 
valamint érdekesnek tartja 
azt, és csak a pártatlanság 
tekintetében oszlanak 
meg közel egyenlő arány-
ban a vélemények. 
A megkérdezett kerületi 
lakosság kétharmada 
tudja otthonában fogni 
a ÚjbudaTV adását, és 
közülük minden negyedik 
felnőtt szokta nézni (18% 
hetente és 8% naponta) a 
csatorna műsorait. 
Az országos átlaghoz 
(47%) képest többen, a 
lakosság több mint fele 
(55%) szokott otthonról 
vagy a munkahelyéről 
internetezni, a döntő 
többség (95%) legalább 
heti rendszerességgel 
(69% minden nap!). Az 
internetezők harmada lá-
togatta már meg a kerület 
honlapját. 

Milyen gyakran olvassa az Újbudát?

Milyen gyakran nézi az ÚjbudaTV-t?

Gyermek háziorvosi 
rendelők

Felnőtt háziorvosi 
rendelők

Szakrendelőintézet Szt. Imre Kórház

  minden lapszámot alaposan átolvasok
  mindegyik számba belenézek
  változó, sokszor beleolvasok
  ritkán veszem a kezembe
  szinte soha nem nézek bele

  teljesen egyetértek
  egyetértek
  inkább egyetértek
  inkább nem értek egyet
  egyáltalán nem értek egyet
  nem tudja / nem válaszolt Lakhatáshoz Gyógyszerhez Iskoláztatáshoz

Támogatást kapott
  igen
  nem
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  nagyon nagy probléma
  nagy probléma

  nagyon elégedett vagyok    elégedett vagyok    általában elégedett vagyok
  inkább nem vagyok elégedett    egyáltalán nem vagyok elégedett    nem tudja / nem válaszolt



Sokan várnak a házi jelzőrendszerre

Segítség gombnyomásra
Gyakran hallani rémtörténeteket 
magányosan élő, idős emberekről, 
akik napokig fekszenek törött láb-
bal vagy ájultan a földön, míg valaki 
észreveszi, hogy bajuk esett. Sokan 
nem tehetik meg, hogy idős szülei-
ket magukhoz vegyék vagy öregek 
otthonába költöztessék, és sokszor a 
mindennapos látogatás sem elegen-
dő ahhoz, hogy megelőzzék a bajt. E 
problémára kínál megoldást a Body 
Guard Hungary Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft. Takács Tamás, a cég ügy-
vezető igazgatóját kérdeztük a házi 
jelzőrendszerről.

 Mi a házi jelzőrendszer? 
Korábban egészségügyi szolgáltatóként 
működtünk, később ezt a tevékenységet 
bővítettük a vagyonvédelmi távfelügye-
lettel. Házi jelzőrendszereket, úgynevezett 
body guard készülékeket építünk be egye-
dülálló, főként idős emberek otthonába. Ha 
valami baj történik az egyedülálló lakóval, 
nyomban jelezni tud, és embereink a segít-
ségére sietnek. A gép a vonalas telefonra 
van rákötve, ezen keresztül lép kapcsolatba 
diszpécserünkkel, ráadásul a kihangosítás 
révén a lakás bármely pontján kezdemé-
nyezhető beszélgetés. Az ellátottnál egy 
karóraszerű készülék van egyetlen gomb-
bal, ha ezt megnyomja, máris kapcsolatban 
van kollégáinkkal. Ez a szerkezet ütés- és 
vízálló, így sosem kell levenni. 

 Ez a szolgáltatás helyettesíti vagy kiegészí-
ti a mentők munkáját?

Mi tulajdonképpen a technikai háttér-
szolgáltatást adjuk, tehát az ellátottaknak 

beépítjük a hangkommunikátort, ame-
lyen a jelzések befutnak. Diszpécserköz-
pontunkban mentőtisztek ülnek, így ha 
orvosi ellátásra van szükség, ők rendelke-
zésre állnak. Ezenkívül a rendőrséggel és 
a tűzoltósággal is kapcsolatban vagyunk, 
tehát ha egy időskorút támadás ér vagy 
valami kigyullad, akkor is értesíthet 
minket. Nemrég az önkormányzatok 
elkezdték szervezni az úgynevezett házi 
szervizt, ami azt jelenti, hogy felvették 
a kapcsolatot a működési területükön 
lévő iparkamarával, és azon keresztül 
szerződést kötöttek vállalkozókkal, ipa-
rosokkal. Ezekkel a szakemberekkel is 
kapcsolatban vagyunk, azaz a háztartási 
problémákra is tudunk megoldást. Ha 
tévé-, gáz-, villany- vagy egyéb szerelőre 
van szükség, küldjük a szakembert. 

 Ki finanszírozza az ellátottak költségeit?

A 2003-as szociális törvény előírja, hogy 
az önkormányzatoknak 2007 decem-
beréig be kell vezetni a házi jelzőrend-
szerű segítségnyújtást minden tízezer 
főt meghaladó lélekszámú településen. 
Az önkormányzatok maximum az egy 
főre eső jövedelem 2%-át kérhetik el té-
rítési díjként, ettől viszont gyakran elte-
kintenek. Egyre több olyan ellátottunk 
van, akiknek a gyerekeik rendelik meg 
a készüléket, hiszen fontosnak tartják, 
hogy biztonságban tudhassák szülei-
ket. Ebben az esetben természetesen a 
megrendelő állja a szolgáltatás költsége-
it. Együttműködünk az önkormányza-
tokkal is, hiszen akik a szociális törvény 
alapján jogosultak erre az ellátásra, azo-
kat az önkormányzat igazolja és látja el. 

Ebben az esetben mi fölvesszük a kap-
csolatot az adott önkormányzat gondo-
zóközpontjával.

 Milyen tapasztalataik vannak a rendszer 
működéséről?

Amikor valaki belép a rendszerbe, kitöl-
tetünk vele egy lapot az esetleges betegsé-
gekről, gyógyszerallergiáról, az értesíten-
dő személyek, családtagok elérhetőségéről, 
a lakásba jutási lehetőségekről, pótkulcs-
ról. Ezeknek az adatoknak köszönhetően 
több életmentésünk is volt, mivel a kiér-
kező mentő gyors és szakszerű ellátásban 
tudta részesíteni a beteget. Előfordul, hogy 
a beteg nem szól bele a készülékbe, ez a 
legmagasabb riasztási fokozatnak minő-
sül, és ilyenkor azonnal mentőt küldünk. 
Nemrég volt egy esetünk, ahol az utolsó 
pillanatban sikerült megmenteni az idős 
hölgyet hála annak, hogy mielőtt eszmé-
letét vesztette, még megnyomta a gombot. 
A kórházban azt mondták, ha tíz perccel 
később érkezik a mentő, már nem lehetett 
volna segíteni rajta.

 Újbudán hány embernél van ilyen készü-
lék? 

Meglehetősen régóta működünk a XI. 
kerületben is, most pályázott az önkor-
mányzat a rendszer bővítésére. Két le-
hetőségük van az önkormányzatoknak: 
vagy megvásárolják a készülékeket – és 
erre lehet pályázati pénzt szerezni –, vagy 
bérbe adjuk a műszereket. A XI. kerület-
ben jelenleg 65 darab készülék van, váró-
listán pedig majdnem kétszázan várják a 
házi jelzőrendszert. 

Karlócai Regina

Születésnapját ünnepelte a szakrendelő

Hároméves a Gyógyír

Évente egyszer önmagukat ünneplik

Újbudai Egészségnap 
Állapotfelmérés és szórakozás

Az Újbuda Baráti Kör (ÚBK) „ifjakat és 
véneket” hívott a Feneketlen-tóhoz az 
egészségtudatos magatartás-formálás 
népszerűsítésére. A változatos program 
nem csak szem-szájnak ingere volt, az 
érdeklődők az izmaikat, sőt, az agyte-
kervényeiket is megmozgathatták.

Rohanó hétköznapjainkon a legfontosabb-
nak azt tartjuk, hogy helytálljunk a munka-
helyünkön, ugyanakkor megőrizzük a csa-
ládi nyugalmat is. Ám egészségünk ingado-
zását nem írhatjuk csupán e két önfeláldozó 
cél számlájára. A dohányzás mellőzése, a 
mértékletes alkoholfogyasztás, valamint 
az időben történő orvoshoz fordulás éppen 
olyan lényeges része az egészséges életmód-
nak, mint a személyi higiéné, a kiegyensú-
lyozott táplálkozás és a több mozgás. Nem 
árt, ha időnként számba vesszük: hányadán 
állunk a jó kondíciónk megőrzésével?
 Eddig kulturális, sport- és tudomá-
nyos rendezvényekkel teljesített jó szolgá-
latot a kerület lakóiért az ÚBK, most pedig 
hagyományteremtő szándékkal szervezte 
meg az Egészségnapot a Feneketlen-tónál.
 Állapotfelmérési lehetőségek, keres-
kedelmi termékek és szolgáltatások bemu-
tatója várta az érdeklődőket, akiket időn-

Nyílt nap a Szent Imre Kórházban 
Vizsgálatok vizitdíj nélkül

A betegek szerint nem csak ezen a napon voltak előzékenyek a dolgozók
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OTTHONI GONDOZÁS

Az egészség érték, mi vigyázunk rá! 
– ezzel a jelszóval tartottak nyílt napot 
a Szent Imre Kórházban. Egész nap 
ingyenes szűrővizsgálatokkal és egész-
ségügyi témájú előadásokkal várták az 
érdeklődőket, beutaló és vizitdíj fizeté-
si kötelezettség nélkül.

A látogatók – egyebek mellett – a szív- és 
érrendszeri kockázatokról, a perifériás 
érbetegségekről, a koleszterinről, a vénás 

thrombo-emboliás betegségekről, a szü-
lésre való felkészítésről és a vitaminok sze-
repéről hallhattak előadásokat a kórház 
orvosaitól. Délben a kórház, valamint két 
kerületi önkormányzat, Újbuda és Bu-
dafok vezetőinek részvételével tartottak 
lakossági fórumot, a Bártfai utcai szak-
ambulanciákban pedig ezen a napon in-
gyenesen végeztek vérnyomás-, vércukor-, 
koleszterinmérést, testtömegindex-készí-
tést, testzsír- és haskörfogatmérést, érszű-

kületszűrést, bőr-, illetve nőgyógyászati 
szűrővizsgálatokat.
 Az érdeklődők számát és véleményü-
ket tekintve is sikeres volt a rendezvény, 
a szervezők jövőre még jobban fel akar-
nak készülni a nyílt napra, hiszen idén is 
nagyobb volt az érdeklődés, mint amire 
számítottak. Körülbelül ezerötszázan lá-
togatták meg a Szent Imre Kórházat ezen 
a napon (ez 50 százalékkal több, mint a 
korábbi években), ami jelentős terhet rótt 

az intézmény dolgozóira, mivel 
úgy kellett fogadniuk a vendége-
ket, hogy közben a rendes beteg-
ellátás sem szenvedhetett csorbát.
 Nagy népszerűségnek örvendett 
a táplálkozási és diétás tanácsadás, 
a legsikeresebbek az érrendszeri 
és bőrgyógyászati problémákkal 
kapcsolatos előadások voltak, de 
a többinek is igen jó volt a vissz-
hangja, sokan voltak, akik négy-öt 
előadást is meghallgattak egymás 
után. Többen egyetértettek azzal, 
hogy úgy érezték magukat, mint-
ha a Mindentudás Egyetemén ül-
nének. 
 A nyílt nap sikerét jelzi, hogy 
sokan (a résztvevők mintegy 
harmada) jöttek a kerületen, sőt, 
a fővároson kívülről is. Érkeztek 
szervezett csoportok, óvodások 
és középiskolások, valamint egész 
családok is.

R. M.

ként mozgalmas események csábítottak a 
színpad elé. A Buda Balansz TSE ritmikus 
sportgimnasztikából adott ízelítőt, szere-
pelt Zoltán Erika Énekstúdiója, fellépett 
Karda Beáta, Pécsi Ildikó, Pártos Csilla pe-
dig életmódtanácsokat adott. Fitnesz- és 
karategyakorlatokat, kismama-divatbe-
mutatót is láthattak a látogatók, utóbbin az 
Egészségnap műsorvezetője, Pintácsi Viki 
is részt vett saját kollekciójával. Az összegző 
egészségügyi fórum mellett játékos vetél-
kedők és táncház is gazdagította a rendez-
vényt. A fáradtságát ki-ki oldhatta egy csé-
sze teával, vagy szimultánt játszhatott Ba-
logh Csaba nemzetközi sakknagymesterrel.

Szamos Márton
ujbuda.hu/0709egeszsegnap

A Gyógyír Kht. Újbuda, és részben a 
XXII. kerület és a környező települések 
szak- és alapellátásának egy részét ellá-
tó gazdasági társaság, amely Újbuda 
Önkormányzatának tulajdonában áll. 
Számítógépes előjegyzési rendsze-
rük segítségével naponta 1500–2000 
embert fogadnak a Fehérvári úti rende-
lőben, szinte várakozás nélkül.

Végh Ágnes ,  a 
Gyógyír Kht. igaz-
gatónője elmondta, 
szerencsére az egész-
ségügyben tapasz-
talható rendezetlen 
viszonyok elkerülték 
az intézményt. – Mi, 
köszönjük szépen, 
jól vagyunk – fogal-
mazott az igazga-
tónő, és hozzátette: 
– ma a Gyógyír 
Kht.-nek nagyon jó 
híre van szakmai 
körökben és a bete-
gek között egyaránt. 
Ezt az is jelzi, hogy a 
kezdeti 4 százalékról 
29 százalékra nőtt 
azon páciensek ará-
nya, akik az Újbudai 
Egészségcentrum-
ba járnak, de nem 
újbudai lakosok. Ez köszönhető a kiváló 
minőségű szolgáltatásoknak és a szép épü-
letnek is. Az igazgatónő köszönetet mon-
dott munkatársainak (háromszázötvenen 
dolgoznak az intézményben) a sikeres nyári 
időszakért, hiszen a szabadságolások miatti 
alacsonyabb létszámmal is csúcsteljesít-
ményt nyújtottak. Végh Ágnes külön meg-
köszönte a hosszú műszakokat, valamint az 
áldozatos, felelősségteljes munkavégzést. 
 A működésről szólva az igazgatónő ar-
ról tájékoztatott, hogy bár az év elején vol-

tak gazdasági nehézségeik, az első hét hó-
nap eredményeivel sikerült ezt a helyzetet 
megoldani, ami a vizitdíj bevezetésének is 
köszönhető. Az ebből befolyt összegek pó-
tolták a tavalyi elvonást, sőt, általa nagyobb 
forráshoz jutottak, mint amekkorával ere-
detileg kalkuláltak. A Gyógyír Kht. a budai 
járóbeteg-ellátást áttekintve a legjobb he-
lyen áll, és saját működéséhez viszonyítva 
is az idei a legjobb évük. Ezt azzal is kifeje-

zik, hogy a dolgozók 
a korábbi évekhez 
képest mintegy 60 
százalékkal több jut-
tatást kaphatnak az 
év végén, amelynek 
nagyobb részét még 
karácsony előtt ki-
fizetik a számukra. 
A Gyógyír XI. Kht. 
vezetője az évfordu-
lós ünnepségen azt 
kívánta, hogy a fejlő-
dés folyamata fenn-
tartható maradjon, 
és mindig legyenek 
képesek a minőségi 
megújulásra.
    Az ünnepségen 
nemcsak pezsgős 
koccintás és igazi 
szülinapitorta volt, 
de a dolgozók is 
készültek meglepe-

tésekkel: az egyes osztályok, egységek ösz-
szefogtak, és házi készítésű süteményekkel 
látták vendégül az ünnepség résztvevőit. 
Még egy házisütemény-bajnokságot is 
szerveztek. Az igazgatónő felkérésére a 
jelen lévő Veresné Krajcár Izabella újbudai 
és Puskás Péter III. kerületi alpolgármes-
terek, valamint László Gyula alkottak 
rögtönzött süteményzsürit, a legkiválóbb 
édesség megalkotója emléklapot kapott.  

Rózsa Melinda
ujbuda.hu/0709gyogyir
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Ezen a napon történt – szeptember 26.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1898-
ban George Gershwin amerikai zeneszerző. 
Egyik leghíresebb darabja (R, P, B). 14. Ma-
gyar olajvállalat, röv. 15. Japánul üres kezet je-
lent. 16. Népi hosszmérték. 17. Belgrád hegye. 
19. Határrag. 20. Meghatározott személy. 22. 
Gólya, népiesen. 23. Achátféleség. 25. Az egyik 
oldal. 26. Nyelvcsap. 28. Görög levegő. 30. Ki-
csap páros betűi. 32. Heves megyei település. 
34. Káté! 35. Férfinév. 37. Kettőzve: szülő. 38. 
Ábrahám Pál. 39. Földbe rejtve. 41. Falu a So-
mogyi-dombságban. 43. Szükséges. 45. Pest 
megyei község. 47. Londoni szabály! 48. Hábo-
rú, németül. 50. Kerítésen keresztül szól az eb. 
52. Szabó szerszáma. 53. Számnév. 54. Afrikai 
főváros. 56. Csont, latinul. 57. Maró folyadék. 
58. Tagadás. 60. Becézett női név. 61. Méreg. 
63. Elszab páratlan betűi. 65. Őrlemény. 67. 
Gyertya alapanyag. 69. Bolgár hegység. 72. Ro-
hanni kezd! 73. Kortárs író (Tamás). 74. Meg-
jegyzés jelzője lehet. 75. Dalszövegíró (Anna). 
78. Ikertorony darabja! 79. 1945-ben ezen 
a napon hunyt el Bartók Béla zeneszerző. 
Egyik ismert zongoradarabja (A, G, A).
FÜGGŐLEGES: 2. Kérdőszó. 3. Formát ölt. 4. 
Kas betűi. 5. Moha egynemű betűi. 6. A Szá-
va mellékfolyója. 7. Dipólusokból összeépített, 
irányított antenna feltalálója (YAGI). 8. Félig 
nyit! 9. Neon és vanádium. 10. Becézett férfi-
név. 11. Egy orosz hegységgel kapcsolatos. 12. 

Egyesült Arab Köztársaság, röv. 13. 1922-ben 
ezen a napon halt meg Ivánfi Jenő színész, 
rendező. 1919-ben jelent meg ez a könyve (A, 
N, É, E). 14. Ezen a napon született 1888-ban 
Thomas Stearns Eliot amerikai származású 
angol költő. Legismertebb művéből musical 
is született (S, Y). 18. Lóverseny kezdete! 21. 
Lótakarmány. 23. Nemesítés. 24. 1948-ban 
ezen a napon született Olivia Newton-John 
angol színésznő. 1980-ban játszott ebben a 
filmben. 27. Luk betűi. 29. Klasszikus kötőszó. 
31. Ókori görög városállam. 33. Kertelés nélkül, 
idegen kifejezéssel. 35. Ünnepélyesen átadó. 36. 
Pengetős hangszer. 39. Férfinév. 40. Aszalódik. 
42. Román autójel. 44. Római 51. 46. Görög 
piactér. 49. Színész (Dezső). 51. Zenei félhang. 
55. Budai kerület. 57. Orvlövész, angolul 
(SNIPER). 59. Csíkokra vág. 61. Íz. 62. Női be-
cenév. 64. Egyáltalán ne! 66. Sémi nyelvű nép. 
68. Összetételekben csúcsosságot jelöl. 70. Jód 
és ólom. 71. Ara betűi. 73. Kálium, kén és bór. 
76. Részben boldog! 77. Infravörös, idegen röv.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 79., függ. 13., 14. és 24.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: október 3. 
A 22. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A le-
győzhetetlen, Fiaskó, Solaris, Egy angol csa-
lád, A margarétás dal, Művész a viharban”. 
A 22. SZÁM NYERTESE: Bajnóczy Ilona 1117 Bu-
dapest, Váli u. A könyvnyeremény a szerkesz-
tőségben vehető át.Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Szeptember vége felé amolyan „minden mind-
egy” hangulat lesz úrrá önön, amikor szinte 
semmihez nem lesz kedve. Ez azonban csak 
pár napig tart, mert egy korábbi erőfeszítése 
nem várt sikert hoz, ez pedig visszaadja élet-
kedvét és erejét. Azért nem árt, ha egy kicsit la-
zít, az utóbbi időben úgyis épp elég stressz ne-
hezedett önre. Hasonlóan az előző két héthez, 
sok külső segítséget kap mind a munkatársai-
tól, mind a szeretteitől. Fogadja el bátran!

szeptember 24.–október 7.
HOROSZKÓP

Az előző időszak kissé megrekedt anyagi 
helyzete után szeptember utolsó napjai hoz-
nak némi fellendülést, de nem árthat, ha jól 
osztja be a pénzét. Szerencsére ön – mint a föl-
dies jegyek szülötte – takarékos, és ritkán költ 
szívesen felesleges dolgokra. Egy könnyedebb 
családtag okoz némi problémát, de az utolsó 
szó az öné lesz. Október első hetében egy új 
vállalkozás vagy terv lehetősége csillan fel, 
azonban legyen óvatos. A mottó leginkább az 
lehet, hogy nem minden arany, ami fénylik.

Szeptember utolsó hetében a Mars még az ön 
jegyében folytatja égi útját, ha tehát bármiféle 
fizikai erővel, bátorsággal kapcsolatos terve 
vagy elintéznivalója van, akkor azt ezekben a 
napokban tegye meg. Október első napjaiban 
valamivel fáradékonyabb lesz, talán – szokat-
lan módon – még a magabiztossága is csök-
ken. Vigyázzon, nehogy szókimondásával 
valakit véletlenül megbántson. Különösen 
egy családtag vagy egy jó barát érzékenyebb 
mostanában az átlagosnál.

Célja eléréséhez időre van szüksége, legyen 
türelmes, amennyire csak képes. A Mars, a 
tetterő és aktivitás bolygója, most lép be égi 
útján az ön jegyébe, ami bizony jócskán erősíti 
becsvágyát. A nagyobb terveket azonban csak 
lépésről lépésre tudja megvalósítani. Család-
jához türelmes és kedves lesz, gyermekének 
viszont ne tegyen olyan ígéretet, amit nem 
tud megtartani, még akkor sem, ha ez „felnőtt 
szemmel” valami apróság. Október első nap-
jaiban kisebb anyagi fellendülés várható.

A Vénusz bolygó még mindig a jegyében ha-
lad, ami mind emberi kapcsolataira, mind 
anyagi helyzetére jótékony hatást gyakorol. 
Most a megszokottnál is hajlamosabb lesz 
másokról jót feltételezni, és mindig pozití-
van állni a dolgokhoz. Éppen erre is van a 
legnagyobb szüksége! Szeptember utolsó 
napjaiban felmerül egy kisebb döntési hely-

zet, amely jó irányt adhat mindennapjainak. 
Ne gondoljon semmi rosszra, inkább ragad-
ja meg a kínálkozó lehetőséget.

Valaki felhánytorgat önnek egy régi sérelmet, 
és ez könnyen kihozhatja a sodrából. Ha azon-
ban türelmesen és megértően áll a témához, 
akkor semmi gond nem lesz. Főleg szeptem-
ber végén fogja úgy érezni, hogy mindenki 
egy kicsit több türelmet igényel. Barátai sokat 
panaszkodnak, munkatársai nem figyelnek 
eléggé önre, családtagjai keveset segítenek. Ha 
nem akar vitát, mondja ki azt, amit érez, kérje 
meg az illetőket, hogy változtassanak maga-
tartásukon. Október első hétvégéjén legyen 
annyit egyedül, amennyit csak tud. A jelszó 
az, hogy: a csend gyógyít. Ha megtalálja belső 
békéjét, mindent másképp lát majd.

Szánjon több időt házasságára vagy párkap-
csolatára, mert ezzel sikerül egy esetleges 
későbbi vitát, félreértést megelőznie. Társa 
most nehezebben mondja ki az érzelmeit, tá-
mogatásra van szüksége egy belső konfliktus 
megoldásában. Szerencsére ön az állatöv egyik 
legfigyelmesebb jegyéhez tartozik, és empátiá-
jával nagy eredményt tud elérni. Anyagi hely-
zete nem igazán alakul úgy, ahogyan szeretné, 
ám ezt most derűvel viseli.

Ha az előző periódusban képes volt megolda-
ni egy korábbi lelki problémát, netán leküz-
deni egy elfojtott szorongást, akkor most épp 
elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy átlépjen 
néhány, önmaga alkotta korlátot. Netán nem 
mer valami új dologba belefogni? Fizetéseme-

lést kérni? Valakihez közeledni? Higgye el, ha 
most megteszi, akkora sikere lesz, hogy még 
saját maga is meglepődik. Ezzel magabiztossá-
ga is javulni fog. Október első napjaiban elis-
merést kap a munkájáért. 

Egy régebbi vita rendezése nagy lelki erőt 
szabadít fel önben. Sok mindent másképp fog 
általa látni, úgy érzi majd, hogy visszanye-
ri könnyed, rugalmas alaptermészetét. Egy 
családtag meglepő javaslattal áll elő, amelyen 
kezdetben meglepődik, de be fogja látni, hogy 
az ötlet remek. Ha szeptember utolsó napjai-
ban több pénzt kell kiadnia, mint ahogyan azt 
tervezte, ne ijedjen meg, mert megtérül. Hét-
végeken izgalmas programokban lehet része, 
ahol akár a társaság középpontjává válhat.

Az előző két, kissé stagnáló hét után nagy 
lendülettel veti magát a munkájába, ami va-
lósággal felpezsdíti kedélyállapotát. Be fogja 
látni, hogy nincs az az unalmas tevékenység, 
amelyben ne lehetne örömöt lelni, ha az em-
ber szívesen végzi. Baráti körében egy kisebb 
vitában kell megvédenie az álláspontját. Ne 
féljen, hogy bárkit is magára haragít, mi több, 
tisztelik majd szókimondását. Egy összeg, 
amit várt, nem érkezik meg, viszont egy várt 
kiadás elmaradása javít a helyzeten. Mivel 
önnek meglehetősen fontos az anyagi bizton-
ság, nem árt, ha tartalékot képez.

Lesz olyan életterület, amelybe nagy lelke-
sedéssel veti magát, ám az megtorpan, más 
dolgok pedig, amelyeket korábban nem is 
érzett lényegesnek, mintha maguktól oldód-
nának meg. Ugyanez jellemzi emberi kap-
csolatait is. Akitől a legtöbbet várja, az nem 
teljesíti elvárásait, aki pedig korábban nem 
állt ön mellett, most teljes szívvel segít. Kel-
lemes, illetve kellemetlen csalódások tehát 
egyaránt jellemzik ezt az időszakot. Szeren-
csére azonban derűjével, humorával inkább 
a jó dolgokra koncentrál, és eszébe sem jut a 
kisebb csalódások miatt elkedvetlenedni.

Ebben a periódusban kissé romantikus, sőt, 
nosztalgikus hangulatban lehet. Úgy fogja 
érezni, hogy a világon nincs fontosabb dolog, 
mint egy szál virág, egy kedves bók vagy egy 
szépen megterített asztal. Ne bosszankodjon, 
ha partnere ezzel nem ért egyet, és túl hét-
köznapian látja a dolgokat. Közös életükben 
szükség van az ő racionalitására és az ön ér-
zelmességére is. Október elején szervezze meg 
alaposan tevékenységeit, ossza be az idejét, 
nehogy valami lényeges dolog kimaradjon.
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Címlap idézet: Petőfi Sándor

Nagy András

kérjen tanácsot olyantól, aki ruti-
nos, mert ez nem egyszerű dolog). 
A ponty törzsét jó háromcentis 
szeletekre vágjuk és besózzuk, 
majd hidegre tesszük. A ponty 
fejét és farkát az apróhallal együtt 
kevés sós vízben f ő z n i 
kezdjük, aztán a külön 
edényben zsi- r a -
dékon dinsz- telt, 
apróra vágott vö-
rös- és fok-
h a g y m á t 
rátesszü k . 
Lassan főz-
zük, és egy 
óra múlva 
p é p e s í t -

sük.  Keverjük össze az előre 
megvett halsűrítménnyel. En-
gedjük fel vízzel, de ne sokkal, 
hogy az íze markáns maradjon. 
Tegyünk bele minden fűszert, 
ízesítést, ha már rottyant egyet, 
akkor a leveskockát. Ne szé-
gyelljük se az előre gyártott sű-
rítményt, se a kockát! A cél az, 
hogy minél finomabb és jelleg-
zetesebb legyen, nincs rosszabb 
a vízízű halászlénél. A halszele-
teket óvatosan helyezzük bele, 
15 perc alatt biztosan kész, a 
legvégén tegyük hozzá az ik-
rát, haltejet, annak pár perc is 
elég. Puha fehér kenyér legyen 
kéznél!

Az                            receptje

Halászlé Gazdagrét 
módra 
HOZZÁVALÓK: Fél kiló  apróhal, 
1 kiló ponty vagy más nagyobb 
hal, fél kiló belsőség (ikra), 
halsűrítmény (fagyasztva is le-
het kapni) és két halászlékocka, 
3 vöröshagyma, néhány gerezd 
fokhagyma, édes nemes piros-
paprika, kevés őrölt bors, eny-
hén csípős pritaminőrlemény 
(Édes Anna kicsike Erős Pistá-
val), paradicsom, csípős hegyes 
zöld paprika (csak a tányérba, 
aki szereti!), puha, házi fehér 
kenyér, egy kis házipálinka. 
ELKÉSZÍTÉSE: Ha csapatban fő-
zünk, először koccintsunk a 
barátainkkal, majd a  halfélé-
ket kívül-belül  tisztítsuk 
meg (aki még nem csi-
nált ilyet, szóban 
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Programok és szolgáltatások Újbuda pedagógusainak

Tanévnyitó az Újbudai 
Pedagógiai Intézetben
A korábbi PSZK, új nevén az Újbudai 
Pedagógiai Intézet célja, hogy a kerü-
let összes óvodapedagógusa és köz-
oktatásban részt vevő dolgozója egy 
összetartó közösséget alkosson. 

Bács Márton alpolgármester megnyitó-
beszédében hangsúlyozta, Újbuda célja, 
hogy magas színvonalú, az összes kerületi 
gyermek fejlődését elősegítő intézmény-
hálózatot tartson fenn a helyi társadalmi 
elvárásoknak megfelelően. Az Önkor-
mányzat ezt elsősorban az infrastruktúra 
fejlesztésével – idén az óvodai férőhelyek 
bővítésével, illetve a sportudvarok korsze-
rű átalakításával – igyekszik elérni. – Fon-
tos, hogy az új tanítási-tanulási áramlatok 
eljussanak az intézményekbe, de ne a régen 
jól bevált eszközök és módszerek eldobásá-
val – fejtette ki Bács Márton. Az Újbudai 
Pedagógiai Intézet, vagy a régi nevén is-
mertebb PSZK hasznos háttérintézmé-
nye a kerület pedagógusainak. A fejlett 
számítógépekkel és könyvtárral felszerelt 
intézményben rendszeres tanfolyamok, to-
vábbképzések és szakmai műhelyek segítik 

az oda betérő tanárokat, tanítókat és óvo-
dapedagógusokat. Az intézet tanévnyitója 
azért lényeges esemény az újbudai isko-
laigazgatók és óvodavezetők naptárában, 
mert ekkor értesülhetnek az aktuális tan-
évre meghirdetett szakmai programokról, 
eseményekről – állítja Gyurcsó Gyuláné, 
az intézet igazgatója. A PSZK 2006-ban 
megjelentette az Újbudai Pedagógus Port-
rék című kiadványát, amelyben újbudai 
tanárok, tanítók és óvónők vallanak sajátos 
életútjukról. Ennek a kötetnek a folytatása 
várhatóan idén novemberben jelenik meg. 
Az ünnepségen Homolay Károly és Nagy 
Péter iskolaigazgató köszöntötte a hetven-
ötödik születésnapját ünneplő Beleznay 
Andrást, aki 1964-től állt a kerületi Petőfi 
Sándor Általános Iskola élén. Újbuda Ön-
kormányzatának képviselő-testülete ne-
vében jókívánságait fejezte ki Jankó István 
és Sass Szilárd az önkormányzat oktatási 
és informatikai bizottságának tagjai, vala-
mint Szesztay András, az önkormányzat 
kulturális bizottságának elnöke.

Farkas
ujbuda.hu/0709pszk

A tanári asztalnál Jankó István képviselő, Győrffyné Molnár Ilona, a Humán Szolgálati Igazgatóság 
vezetője és Bács Márton alpolgármester: most a tanárok a hallgatók

LAKOSSÁGI FÓRUM
Sass Szilárd önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére az Érdi úti iskolá-
ban október 1-jén 18 órakor lakossági 
fórumot tartanak az iskola környéké-
nek közlekedési problémáiról (Német-
völgyi út vége, Brassó út eleje, Süveg 
utca, Brassó köz). Várhatóan a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai mellett 
az önkormányzat által megbízott szak-
értő számol be a témakörben végzett 
vizsgálatának eredményéről. 
 A helyszínen lehetőség lesz a köz-
vetlen konzultációra. 

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának megbízásából elkészült az Arany 
Dániel tér–Segner János utca–Tomaj utca–
Bodola Lajos utca által határolt terület kerületi 
szabályozási terve, melyet az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdése értelmé-
ben 2007. szeptember 17. és október 17. közötti 
időszakban a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján teszünk 
közzé (XI. ker., Bocskai út 39–41.).
 Az érintettek a tervre vonatkozóan rész-
letes tájékoztatást a kifüggesztés ideje alatt 
ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán 
(Zsombolyai u. 5. II/209) kérhetnek.

Molnár Gyula, polgármester

ÉRTESÍTÉS

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigaz-
gatástudományi Kara októberben ünnepli ala-
pításának 30. évfordulóját. Az intézményben 
végzett, több mint 30 ezer hallgató a közszféra 
minden területén megtalálható. A polgármes-
terek, jegyzők, polgármesteri hivatali vezetők és 
ügyintézők meghatározó hányada a karon szer-
zett oklevelet. A minisztériumokban, főhatóság-
oknál és a dekoncentrált szervezeteknél ugyan-
csak több ezer volt hallgató tevékenykedik. 
 Az évforduló alkalmából a kar vezetése 
neves hazai és külföldi közigazgatási szakte-
kintélyek részvételével, tudományos konferen-
ciasorozattal egybekötött, több komponensből 
álló szakmai rendezvénnyel készül. A program-
sorozaton részt vesznek a közigazgatás vezető 
személyiségei, a közigazgatás-tudomány jeles 
képviselői, a külföldi partnerintézmények repre-
zentánsai, az üzleti élet kiemelkedő szereplői és 
az igazgatási szakemberként tevékenykedő öreg-
diákok az ország minden részéből. 
A rendezvény időpontja 2007. október 4. és 5.

30 éves a Corvinus

Közbiztonsági fórum lesz Gazdag-
réten, szeptember 27-én 17 órakor a 
Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola 
Színháztermében.
 A fórum egyik témája Gazdagrét 
közbiztonsága, ezenbelül is a vagyon-,
személyi és közlekedésbiztonság, va-
lamint a bűnözés. A másik téma a 
parkolás, ezenbelül az őrzött parkolók 
kialakítása, valamint az egyéni kezde-
ményezések megvitatása.
 A rendezvényen részt vesz 
Klimstein László, az újbudai polgár-
őrség koordinációs bizottságának 
elnöke, a rendőrség részéről Finta 
István és Barabás Sándor, a közte-
rület-felügyelettől Lentulai István és 
nem utolsósorban Gazdagrét önkor-
mányzati képviselői, Balázs György 
és Hajdu László.

KÖZBIZTONSÁGI 
FÓRUM

Csapatszellem és sportszerűség

Októberi adózási határidők
Október 12., péntek:
• A kifizető, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a 
tb-járulékok, a baleseti járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a 
munkaadói, a munkavállalói, START-járulékok, valamint a vállal-
kozói járulék befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0758-as számú, és a kifi-
zető, munkáltató által benyújtandó 0708-as számú bevallás-adat-
szolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó 
és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő adatairól szólnak.
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) beval-
lása és befizetése.

Október 15., hétfő:
• Az áfa törvényben meghatározott új közlekedési eszközt érté-
kesítő adózó adatszolgáltatása.

Október 22., hétfő:
• A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és 
negyedéves adóelőlegének befizetése. 
• A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj befizetése.
• Az áfa, a játékadó bevallása és befizetése.
• A 0701-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása. 
• A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.

Október 30., kedd:
• A környezetterhelési díj előlegének befizetése.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Papírforma szerint alakult a magyar női kézilabda-válogatott és a parlamenti kézilabda-válo-
gatott mérkőzése. Bár a szeptember 18-i jótékonysági célú összecsapást a világszínvonalon 
játszó női csapat fölényesen nyerte, az ötpárti válogatott az együttműködés és a csapatszellem 
e körben ritka érzésével lett gazdagabb. 
        – 30 éve volt utoljára kézilabda a kezemben, de ez most nem számított – mondta a meccs után 
az Újbudát képviselő Lakos Imre országgyűlési képviselő. – Fantasztikus, hogy a világ legjobbjai 
ellen játszhattunk. Külön élményt jelentett, hogy a képviselőtársakkal, a szó legszorosabb értel-
mében, egy csapatban küzdöttünk, kitartóan és sportszerűen.

06-80-ÚJBUDA 
(06-80-852-832)

KÁTYÚ, RONCSAUTÓ, RENDEZETLEN KÖZTERÜLET? 
HÍVJA ÚJBUDA ZÖLDSZÁMÁT!

06-80-ÚJBUDA06-80-ÚJBUDA
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Almássy Kornél

Almássy Kornél volt az Újbudai Gondolatkör vendége

Fejlődő, de élhető 
fővárosra van szükség
A szárnyalóként hangoztatott jelenlegi 
városfejlesztés tovaröppen a régóta 
elhanyagolt hétköznapi gondok felett, 
pedig csak ezek sürgető megoldásával 
lehet valóban élhetővé tenni Buda-
pestet – foglalta össze az MDF fővárosi 
politikáját Almássy Kornél a felfrissült 
Újbudai Gondolatkör találkozóján.

Az MDF budapesti elnöke hangsúlyozta, 
hogy kész programjaikat évek óta töreked-
nek a rendelkezésükre álló ellenzéki eszkö-
zökkel megvalósítani, de a mindennapokat 
megkönnyítő javaslataikkal szemben eb-
ben a ciklusban is a piaci versenyt részesíti 
előnyben a szabaddemokrata–szocialis-
ta városvezetés, számos esetben a Fidesz 
egyetértésével. A főváros kiegyensúlyozott 
működését leginkább hátráltató probléma a 
kialakult parkolási helyzet megoldatlansá-
ga. Az MDF igyekszik a Centrum Parkoló 
Kft. ügyeinek tisztázásával feloldani a pa-
zarláshoz vezető kapcsolatokat és összefo-
nódásokat, amelyek fenntartásában azon-
ban mindkét nagy párt érdekelt. Almássy 
elmondta, bár eredménytelenül igyekeznek 
elérni parlamenti vizsgálóbizottság felállítá-
sát, nem engedik ki a felső fórumról a vitát, 
most népi kezdeményezést készítenek elő 
egy országgyűlési vitanap megtartásáért. A 
politikus ugyanakkor felhívta a figyelmet 
a látványos tömegközlekedési fejlesztések 
olyan elkerülhető visszásságaira is, ami-
lyenek például a 4-es metró építkezésén 
a közműhálózat felületes átvizsgálásából 
adódnak. – Az idén került felszínre egy 
ugyancsak régóta ismert infrastrukturális 
hiányosság – emlékeztetett Almássy. – A 
hőségben kiderült: lesújtó a fővárosi közku-
tak mennyisége és állapota, ami a köztiszta-

ság színvonalát is nagyban befolyásolja. Az 
MDF már tavaly kidolgozta az Ivókút 2010 
programját a vízigény orvoslására – mond-
ta a politikus. A turisztikai értékeket sem 
ápolja megfelelően a városvezető koalíció, 
amelyre jó példa a Budai Vár helyzete. A 
zászlósorra tervezett luxusszállodák ötlete 
és finanszírozási konstrukciója sem tetszik 
az ellenzéki pártnak, de az egykori Honvéd 
Főparancsnokság közeli épületének hat év-
tizede romos állapota és a Várkert Bazár el-
húzódó felújítása is jelzésértékű. A főváros 
lakóinak mindennapi életét befolyásoló, 
rendezetlenül hagyott problémák, átgon-
dolt szakmai városüzemeltetéssel kívánnak 
sürgős rendezést, mert ez szolgálhat szilárd 
alapul az élhető Budapest fenntartható fej-
lődése számára.

Szamos Márton
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Folytatás az első oldalról
A ’90-es évektől ugyanis fokozatosan 
szinte minden addigi bérlakás magán-
tulajdonba került. Míg Újbudán a ’80-as 
években közel 70 ezer önkormányzati 
bérlakás volt, addig ma ez a lakásállo-
mány nem éri el az 1500-as mennyiséget. 
Ehhez persze hozzátartozik, hogy sokan 
költöznének újbudai bérlakásba, amit 
viszont az önkormányzat nem vállalhat 
magára, hiszen gaz-
daságtalan számára 
a bérlakásépítés. 
Molnár Gyula utalt 
arra a XI. kerületi 
példára, amelynek 
során száz bérlakás 
építése erőn felüli 
költségvetési terhet 
jelentett, és az igé-
nyek 0,3 százalékát 
tudták csak kielégí-
teni. 
 Az önkormány-
zatnak inkább ott 
lehet szerepe a mai 
lakáspiacon, ahol a 
lakásépítő vállalko-
zások megjelennek. 
A szabályozási ter-
vek, a hosszú távú 
célok mind össze-
hangolhatók rugal-
mas egyeztetéssel, 
és anélkül, hogy a 
fejlesztőket túlzott terhekkel sújtanák, el 
lehet érni egy-egy lakópark építésénél, 
hogy a környező utakra, közterületekre is 
költsenek a beruházók. 
 Borsi László, a Lakásvásár Médiacso-
port elnöke, megszűntéig az Országos 
Lakás- és Építésügyi Hivatal elnöke, az 
elhangzottakhoz hozzátette, hogy saj-

nos a lakásügyek kapcsán még mindig 
hiányzik a rendszerben gondolkodás, a 
hosszú távú stratégia. Egyebek mellett 
a bérlakásprogram hiányzik a jelenlegi 
rendszerből, amit Borsi egy befektetési 
alap formájában képzelne el. Ennek meg-
alapítását úgy irányíthatná az állam, hogy 
nem kerülne egy fillérjébe sem, és mégis 
támogatná a vállalkozói bérlakásépítést, 
bevonva a bankokat is a finanszírozásba. 

Harmati László, az FHB vezérigazgatója 
elmondta, hogy az utóbbi időben meg-
szaporodott a szabad felhasználású jel-
záloghitelek száma, ami arra utal, hogy 
az emberek lakásukat használva fedeze-
tül, hitelből pótolják hiányzó forrásaikat 
vélhetően a reálbércsökkenés ellensú-
lyaként.

Nagygyörgy Tibor, a Sasadon lakóparkot 
építő Biggeorges Holding tulajdonosa sze-
rint a legfontosabb, hogy ha már az állam 
nem támogatja a lakásépítést direkt esz-
közökkel, ne is hátráltassa azt a növekvő 
illetékekkel és adókkal. Az állam fontos 
szerepet tölthet be a normális és életszerű 
szabályozás területén, az ingatlanforgalmi 
adatok nyilvánossá tételében és a források 
elosztásában.

    A vállalkozó 
kiemelte újbudai 
tapasztalatait, me-
lyek szerint szinte 
egyedülálló partne-
re a befektetőknek 
az építési hatóság-
ként is funkcionáló 
Ön kor má ny z at , 
nem véletlen, hogy 
az utóbbi időben 
számtalan fejlesztő 
keres itt lehetőséget.
    A résztvevők 
egyébként mind-
annyian egyetér-
tettek abban, hogy 
a lakáspiacon az 
alapoktól kiindulva 
kellene újragondolni 
az adók és illetékek 
mértékét, a vállal-
kozói és a lakossági 
lakásügyekből adó-
dó közterheket.

A résztvevők a tanácskozás után a La-
kásvásár kiállítói területén folytatták a 
beszélgetést. A mintegy kétszáz kiállító 
között lakásépítők, bankok, ingatlanfor-
galmazók szerepeltek. Az új lakások pia-
cának érdekességei között felbukkantak a 
XI. kerületi lakásépítő cégek és ingatlan-
közvetítő irodák is.

Ingatlankonferencia a Lakásvásáron

Újbuda és az országos lakásügyek

Magyarország legnagyobb lakáspiaci rendezvénye, a Lakásvásár

B
ár

cz
y 

A
nd

re
a

Zi
h 

Zs
ol

t



BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
SZEPTEMBER 27. 19.00 Barátom, Harvey!
OKTÓBER 3., 4. 10.00 és 14.30 Pinokkió 
története.
OKTÓBER 6. 19.30 „Ki gépen száll fölébe, 
annak térkép e táj…” – Bujtor István 
önálló estje.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
OKTÓBER 3. 10.30 Dollárpapa. Nyilvános 
főpróba.
OKTÓBER 4. 19.00 Dollárpapa. Évadnyitó 
bemutató előadás.
OKTÓBER 6., 7. 19.00 Dollárpapa.

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
XI., Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
OKTÓBER 3., 5., 8., 10. 19.00 Carlo Goldoni: 
A hazug.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
SZEPTEMBER 25., 26. 20.00 Zéró Balett: 
Sirálysikoly.
SZEPTEMBER 28. 29., 30. 20.00 IDŐBEN 
– 20 éves a TranzDanz. Kortárs művészeti 
programsorozat.
SZEPTEMBER 28. 20.00 Kovács Gerzson 
Péter/TranzDanz: Tranzit.
SZEPTEMBER 29. 20.00 Kovács Gerzson 
Péter/TranzDanz: BANKETT.
SZEPTEMBER 30. 20.00 Farkas Zoltán Batyu 
– Horváth Csaba/Fortedanse – Kovács 
Gerzson Péter/TranzDanz: Magenta II.
OKTÓBER 1., 2. 20.00 Tünet Együttes 
(Szabó Réka Társulata) Szeánsz, Aritmiás 
szívek klubja.
OKTÓBER 5., 6. 20.00 Fehér Ferenc: 
Sirzamanze.
OKTÓBER 8. 17.30 Műked(d)velő – Ladik 
Katalin irodalmi estje.
OKTÓBER 9., 10. 20.00 Andaxínház: Forte 
Piano. Képszobrok / tér- és időkollázs.
Gyermekelőadás.
OKTÓBER 7. 11.00 Brass Cirkusz. Zenés 
interaktív mesepantomim – Színház sza-
vak, díszletek és határok nélkül… Méhes 
Csaba mozgásművész és a Brass in the Five 
rézfúvós kvintett közös produkciója.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
SZEPTEMBER 26. 19.00 Járvás Katalin: Solo 
…forte…piano…

PROGRAMOK 15ÚJBUDA 2007. SZEPTEMBER 26.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsorösszeállítással, 
riportokkal, magazinműsorral, koncert, sport és közösségi 
programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott 

otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
 időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomfigyelőjének kameráit,

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00, 
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 

vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

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

Újbuda a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK  
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11–15. 
OKTÓBER 8-ÁIG Dömök Viktória fotográfus 
kiállítása hétköznap 10–18 óráig.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33. 
OKTÓBER 1. Gerhes Gábor, Gyenis Tibor és Szabó 
Dezső kiállításának megnyitója. Megtekinthető
munkanapokon: 10–17 óra között.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba.
OKTÓBER 5-ÉIG Mohácsi András szobrász-
művész kiállítása. Megtekinthető munkana-
pokon 12–18 óráig, szombatonként 10–14 
óráig és a rendezvények ideje alatt.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
OKTÓBER 9-ÉIG Fekete György „Pillanatképek 
egy életműből” c. kiállításának megnyitója. 
OKTÓBER 10. 18.00 Keresztes Zsuzsa 
rongyképész kiállítása.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
OKTÓBER 10-ÉIG a Somodi László 
Szabadiskola festőinek csoportos kiállítása.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7. 
OKTÓBER 7-ÉIG prof. dr. Szirmai Imre festő-
művész kiállítása. Megtekinthető 0–24 óráig 
a szálloda halljában. 

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZEPTEMBER 29-ÉIG Saga Bitkover-Norman 
svéd festőművésznő Creatures from an Other 
Space c. kiállítása. A tárlat megtekinthető 

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 

HÉTFŐ 9.30.00 Bukfenc (Játékos mozgásfejlesz-
tő torna 1-3 éves gyerekek részére pedagógus 
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas Angolklub. 
HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Aikido, 17.00 Iai Jutsu. 
KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
15.00 Sakk- és kártyaklub, 18.00 Aerobik,  
19.00 Kenpo Karate. SZERDA 19.30  
Hagyományőrző Íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Ízületi Torna Nyugdíjasoknak. PÉNTEK 
15.30.00 Fashion Dance. 18.00 Taoista Tai Chi. 
MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub. 
SZEPTEMBER 24. 18.00 Verses-lelkes együttlét. 
Versbarátok klubja. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00– 
19.00-ig Gazdagréti Közösségi Számítógépes 
Központ és e-Magyarország Pont.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00,  
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 16.00 Senior torna. 
SZERDA 10.30 Ringató, 18.00 Happy Bike 
Team bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 
Festőiskola. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00  
Autómodellklub. PÉNTEK 18.00 Társastánc. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-ig Újbudanet 
lakossági internethasználat. SZEPTEMBER 
29. Szüreti felvonulás és bál. SZEPTEMBER 30. 
Nemzetiségi főzőverseny. OKTÓBER 6. Újbudai 
Cigány Kulturális Nap. 16.00 Cigányzene 
– Szomora Zsolt és Népizenekara, 16.30 
Dombrádi Horváth Géza, Kökény Róbert és 
Nagy Ibolya festőművészek kiállításának meg-
nyitója, 16.40 Kolompár Orbán az Országos 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat  elnöke tart 
előadást a cigányság helyzetéről és lehetősé-
geiről az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára 
Európai Év alkalmából, 17.00 Szomora Zsolt 
és Népizenekara, 17.15 Zene és tánc – a jó 
hangulatról gondoskodik Oláh Kálmán gitáron 
és Radnai Zsolt billentyűn.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ
XI, Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (kávéház-
asztalfoglalás)

SZEPTEMBER 26. 19.00 Jazz Club. Maszkura és a 

KIÁLLÍTÁSOK Tücsökraj: És hátul szól a jazz. SZEPTEMBER 27. 
19.00 Jazz Club. Csepregi Gyula és Rátonyi Róbert: 
Különleges dzsessz a Muzsikus Kávéházban. 
OKTÓBER 1. Jazz Club. Klein Judit, Jáger Bandi: 
Jiddis dal-est. OKTÓBER 3. Jazz Club. Pálhegyi 
Máté, Nagy János: dzsessz fuvolán. OKTÓBER 4. 
Jazz Club. László Attila, Pintér Péter: Mester és 
Tanítványai. OKTÓBER 7. Klasszikus Zeneszalon. 
Várnagy család: „Megkésett Mihály nap”. OKTÓBER 
8. Jazz Club. Black Talk: Hammond a fülnek… 

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 éve-
seknek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. 
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 dzsesszgimnasztika. 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. 
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Sport és Jóga. KEDD 10.00 
Babafoglalkozások Kodály-módszerrel. Cak-kör.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad 
– Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 15.00 Hip-
Hop felnőtt, 16.00 Hip-Hop ifjúsági, 17.15 
Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics. 
SZERDA 10.00 Hastánc. 17.00  Logikai és 
Sakk-klub Schenkerik Csaba sakkmester veze-
tésével. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 17.00 
Női torna. 17.00 Zenés kondicionáló torna 
gyerekeknek. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. MINDEN VASÁRNAP Goldance 
tánciskola, 11.00 szuper haladó, 13.30 haladó, 
15.00 versenytánc-előkészítő, 16.30 kezdő. 
MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDD 17.00 Reform 
életmódklub. A következő foglalkozás idő-
pontja: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden 
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíja-
soknak ingyenes.

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

SZEPTEMBER 29. Gombaismereti túra 
–  Vadaskert. Találkozás: 7.50 órakor a 11-es 
autóbusz Batthyány téri végállomásán.
Kiállítás: SZEPTEMBER 12–30. Öveges József-
emlékkiállítás. Dokumentumok, tárgyi emlékek 
bemutatója, filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 
466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög 
katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. 
vasárnap) Istentisztelet.

BUDDHISTA MISSZIÓ 
Templom: XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár (vallások, filo-
zófia, művészet, szótárak stb.). SZEPTEMBER 29. 
15.00 Tárá Buddha meditáció (közös gyakorlás).
OKTÓBER 6. 15.00 Maitréja Buddha meditáció 
(közös gyakorlás). 
KÖZPONT: XI., Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 
06/20-922-2679
HÉTFŐ 17.15  Fokozatos út a 
Megvilágosodáshoz (előadás sorozat). KEDD 
reggel 6.15–7.30 Buddhista előkészítő gya-
korlatok (meditáció). 17.00–18.30: Az éber 
tudatosság alkalmazása a segítésben (gyakor-
lati útmutató segítőknek és segítséget elfoga-
dóknak). 18.45–20.15: Gyakorlás a mahájána 
úton (tanítás, beszélgetés a buddhizmus 
együttérzést és bölcsességet hirdető útjáról, 
közös éberség meditáció). SZERDA 7.30 DO-IN 
(energiaharmonizáló) tanfolyam. CSÜTÖRTÖK 
6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok (me-
ditáció). OKTÓBER 5. 18.00 Kreatívórák (közös 
barkácsolás, alkotás – segítséggel).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma 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.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30  
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. 
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30 
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 
9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 
11.00, 18.00 Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA 
XI., 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. 

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., 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
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP 
10.30 Református istentisztelet.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA 
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 
18.30, VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise. 
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a 
magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői 
Református est. MINDEN HÓ 4. SZERDA 
18.30 Házas- és Szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. 
VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZÍNHÁZAK

munkanapokon 11–18 óráig, szombatonként 
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
OKTÓBER 5-6-7. Őrmezei Mackó Ház – mackóki-
állítás az Állatok Világnapja alkalmából
A kiállítás látogatható: 6-ÁN, 7-ÉN 10–18 óráig.
OKTÓBER 19. 17.00 Nők az Európai Unió 
művészetében. Chaterina Lewis – Anglia, 
Katalin Bereczky-Kossack – Németország, 
Fekete Mária – Magyarország.

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva: 
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON 
10–16 óráig. 

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
SZEPTEMBER 28. 18.00 A Képmeditációs 
Műhely csoportos kiállításának a megnyitó-
ja. A tárlat megtekinthető OKTÓBER 16-ÁIG, 
hétköznapokon 10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Konok Tamás festőművész kiállítása.
SZEPTEMBERBEN Gross Arnold rézkarcainak 
kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 
14–18, szombaton 10–13 óráig.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
OKTÓBER 14-ÉIG Michel di Falèze festőmű-
vész „A visszatérés”című kiállítása. A kiállítás 
megtekinthető hétköznapokon 15–18 óráig.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15–18 óráig. Csoportokat is szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

SZENT ANGYALOK TEMPOLMA

SZEPTEMBER 30. 16.00 A keresztény ember 
felelőssége – Jókai Anna előadása.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
XI., 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 HÓ 
1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub (SZIH). MINDEN 
HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise után 
szentségimádási óra a szerzetesi és papi 
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a 
Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN 
HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó imádkozása. 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise 
a plébánia betegeiért, szenvedőiért. MINDEN 
VASÁRNAP 9.00 Családi mise.  SZEPTEMBER 
28. 18.00 Közös szentmise plébániánk bete-
geiért. SZEPTEMBER 29. Szent Mihály, Szent 
Gábor és Szent Rafael főangyalok. OKTÓBER 
1. a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent 
Teréz napja. 10.00 Szeniorklub. OKTÓBER 2. 
Szent Őrzőangyalok napja. 18.00 Esperes-
kerületi közös szentmise a gazdagréti Szent 
Angyalok templomában. OKTÓBER 4. 18.30 
Szentségimádás papi és szerzetesi hivatásokért. 
OKTÓBER 6. Első szombat – emlékezünk az aradi 
vértanúkra. 7.30 Szentolvasó ima az alsó hittan-
teremben. OKTÓBER 8. Szűz Mária, Magyarok 
Nagyasszonya, Magyarország Főpátronájának 
ünnepe. 20.00 Esperes-kerületi közös szentmise 
a Sziklatemplomban, a templom búcsúnapján.

29. Népmese Napja. 15.30 Játékos fejlesztő 
foglalkozások. 16.00 Macskacicó-meseház 3-6 
éveseknek. 17.00 Kolompos családi mulatság. 
OKTÓBER 1. 18.30 Budai tangó – tánctanítás 
Budai Lászlóval. OKTÓBER 3. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Téka együttes – táncház. 
OKTÓBER 4. 20.00 Cefé de Bueenos Aires. 
OKTÓBER 5. 20.00 Mydros + Pravo – balkáni 
táncház. OKTÓBER 6. 20.00 Ökrösklub. OKTÓBER 
8. 18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai 
Lászlóval. HÉTFŐ ÉS SZERDA délelőtt: Fióka fog-
lalkoztató – ovi-előkészítő foglalkozás. HÉTFŐ 
16.00 Szivárvány fejlesztőfoglalkozás. SZERDA 
15.00 Bogozó kézművesműhely. SZERDA 16.30 
Bölcs bagoly – iskola-előkészítő foglalkozás. 
CSÜTÖRTÖK Ringató – zenepedagógiai foglal-
kozás 0–3 éveseknek. OKTÓBER 6. 11.00 Népek 
meséi sorozat az Évkerék Társulattal.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 17.30 Hatha jóga, 18.00  
Magnósklub,19.00 a Greenfields együttes ír 
táncháza. HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Fittnesz aerobik, 
19.00: Hastánc. HÉTFŐ 16.00,  
CSÜTÖRTÖK 15.30 Nyugdíjastorna. HÉTFŐ 
18.00, PÉNTEK 17.00 Junior fittdance. HÉTFŐ 
18.00, PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. KEDD 
10.00 Kreatív angol játszóház (1,5–3 éves 
gyerekeknek), 11.00 Kreatív angol játszóház 
3,5–7 éves gyerekeknek, 16.00 Kreatív angol 
játszóház, 16.00 Fővárosi Újítók és Feltalálók 
Klubja, 17.00 Muzsikás gyermektáncház, 18.00 
Modern és dzsessztánc kezdő, 18.30 Kezdő ír 
sztepptáncklub, 19.30 Szenior társastáncklub. 
KEDD, SZERDA 17.00 OKJ-s két féléves virág-
kötészeti tanfolyam, első foglalkozás. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 14.30 Children fittdance, 16.30 
Alakformáló torna, 16.15 Ovistánc kezdő, 17.00 
Táncelőkészítő gimnasztika kezdő, középhaladó. 
KEDD, PÉNTEK 15.45 Ovistánc középhaladó, ha-
ladó, 16.30 Táncelőkészítő gimnasztika haladó, 
17.15 Balett és dzsessztánc kezdő, középhaladó. 
SZERDA 9.30, 10.15 és 11.00 Csiri-biri torna, 
10.00 Yan xin csikung, 19.00 Picasso festőszakkör 
felnőtteknek. 18.00 Szövőtanfolyam kezdőknek 
és haladóknak. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretetklub, 
17.00 Foltvarró (patchwork) szakkör, első fog-
lalkozás: SZEPTEMBER 20., 18.00 Középhaladó 
ír sztepptáncklub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri 
játékos foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör gye-
rekeknek, 17.00: Foltvarró (patchwork) szakkör 
kezdőknek, első foglalkozás: SZEPTEMBER 14., 
18.00 Modern és dzsessztánc középhaladó, 
haladó, 19.30 Koreográfia (balettnövendékek 
részére), 20.15 „ Welljazz „ – dzsessztánc felnőt-
teknek. SZOMBAT 9.00 Kosárfonó-tanfolyam, 
14.00 XI./11. Lágymányosi bélyeggyűjtő kör, 
14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 12.00  
Társastáncklub 6–14 éves korig, 13.30 14 éven 
felülieknek. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobbiklub, 
15.00 Nosztalgiaklub. MINDEN 1. ÉS 2. HÉTFŐ 
14.00 Nótakincs Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja. MINDEN 2. ÉS 3. HÉTFŐ 14.00 Nótakincs 
Balázs Árpád zenebarát kör. MINDEN ELSŐ 
SZOMBAT 13.00 repülés baráti kör, szept. 1-jén.

A38 ÁLLÓHAJÓ

XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

SZEPTEMBER 26. 21.00 Fisz & Emade (PL), 
Akkezdet Phiai. SZEPTEMBER 27. 21.00 Irie Maffia, 
NKS, DJ Suhaid. SZEPTEMBER 28. 21.00 Erik Sumo 
Band feat. Kiss Erzsi születésnapi koncert, Harcsa 
Veronika Quartet, Ninjahelikopter, DJ Felfújható. 
SZEPTEMBER 29. 20.00 Defenders of Rock 
– Dokken (USA), Kingdom Come (D). OKTÓBER 5. 
21.00 Electronic Beats on A38 – Parov Stelar (A) 
lemezbemutató, Barabás Lőrinc. Eklektric lemez-
bemutató, DJ Parov Stelar (A), DJ Just Banks (A).

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes csoportok, 
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület 
19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus próbája. 
KEDD 10.30 „Ringató” zenei foglalkozás, 14.00 
Keresztény Társaskör Döngicsélő Klubja. 16.00 
Gerinctorna, 17.00 Kézműveskör, 20.00 Salsasuli. 
KEDD 19.00 és CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánctanoda 
6–10 éveseknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 és 
SZOMBAT 10.00 „Fitt” alakformáló női torna. 
SZERDA 16.00 Albertalvai Polgárok Köre. SZERDA 
és PÉNTEK 18.00 Mesetorna óvodáskorúak-
nak. CSÜTÖRTÖK 19.00 AKH Társastáncklub 
kezdő, 20.00 haladó (Szeptember 27-étől). 
SZEPTEMBER 29. 16.00 Szüreti vigasságok. Szüreti 
játékok, gyerektáncház a Madárdal Zenekarral, 
kézműveskedés, mustkóstolás, grillparti. 

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam 
gyerekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 
Callanetics. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna. 
SZERDA 17.00 Fotóklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 
18.00 Ikebana. PÁROS CSÜTÖRTÖK 18.00 Komplex 
kézművestanfolyam felnőtteknek. SZOMBAT 
16.00 Őszidő Nyugdíjasklub. OKTÓBER 3. 18.00 
Művészet közelről  – A műforma: az érzelmek 
formája. Szexualitás a művészetben I. Lélek 
és/vagy test. OKTÓBER 5. Szabadegyetem 17.00 
– Julius caesar, 18.30 óra – Andrea Mantegna. 
OKTÓBER 7. 17.00 Kórustalálkozó. Emlékkoncert 
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója 
alkalmából. Fellépő kórusok: Bárdos Lajos 
Vegyeskar, Fővárosi Énekkar, Budapesti Vándor 
Kórus. Helyszín: Szent Margit Gimnázium, XI., 
Villányi út 5–7.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 9.00–9.30, 9.45–10.15; 
10.30–11.00, 11.10–11.40 Ringató – ze-
nepedagógiai foglalkozások 3 éves kor alatt. 
SZEPTEMBER 26. 18.00 Tánctanulás Savanyúval. 
20.00 Magyarpalatkai Banda – táncház. 
SZEPTEMBER 27. 20.00 Borbély–Fülep–Lukács 
trió: Hommage á Magyar. Magyar kortárs, 
magyar népzene, improvizációk. SZEPTEMBER 
28. 20.00 Szenior Sebő klub. SZEPTEMBER 
29. 20.00 Borostyán zenekar – koncert. 
Gyermek- és családi program. SZEPTEMBER 

Tájékoztatom a kerület lakosságát, hogy a vizitdíj bevezetéséről szóló 4/200-
7. (I.22.) Korm. rendelet 5/H. § (1) bekezdés és az Ebtv. 18/A §-nak (14) bekezdése 
alapján a befizetett – nem emelt összegű – vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet 
a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjénél lehet előterjeszteni, legkésőbb a tárgyévet követő 60 
napon belül.

A kérelem nyomtatványához csatolni kell:
• a vizitdíj visszaigénylésére feljogosító, orvos aláírásával, pecsétjével ellátott 

nyugtát, illetve számlát,
• valamint a visszatéríthető vizitdíjak befizetését igazoló orvos aláírásával, pe-

csétjével ellátott nyugtákat, illetve számlákat.

A vizitdíj visszatérítésére a befizetett 21. alkalom után lehet jogosultságot szerezni 
úgy, hogy a 20. alkalmat alapellátás (háziorvosi és fogorvosi alapellátás) és/vagy a 
20. alkalmat a szakellátás (járóbeteg-szakellátás és fogászati szakellátás) tekinte-
tében külön-külön kell figyelembe venni. 
A kérelem benyújtásakor a taj-kártyát, valamint a személyazonosító igazolványt 
és/vagy a lakcímkártyát be kell mutatni.

A vizitdíj visszatérítésére irányuló kérelmet az Önkormányzat Szociális és Egész-
ségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) lehet folyamatosan benyúj-
tani postán, vagy pedig személyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben:
hétfő: 13.00–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–12.00

A vizitdíj azonnali pénztári visszatérítésére 2007-ben az alábbi napokon van lehe-
tőség 9–13 óra között: 2007. szeptember 5., október 3., november 7., december 5.

Dr. Filipsz Andrea s. k., jegyző

HIRDETMÉNY

HELYREIGAZÍTÁS
Az Újbuda szeptember 12-i számában téve-
sen közöltük a Karinthy Színház műsorát. A 
színház október havi programjait szeptem-
berre datáltuk. A helyes időpontok újságunk 
Programok rovatában láthatóak.
A hibáért az érintettek szíves elnézését kérjük.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.)Korm.rend. szerint 
véleményezésre megküldte az 1-es villamos vonala budafoki útig történő meg-
hosszabbításának az 1-es villamos jelenlegi végállomásától a XI. ker. Budafoki 
út–Dombóvári úti kereszteződésig előzetes környezetvizsgálati dokumentációját.

A közzétételi közlemény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján (http://kdvktvf.
zoldhatosag.hu, Archív hírek augusztus 27–23.) található.

Dr. Filipsz Andrea s. k., jegyző

KÖZZÉTÉTELI  HIRDETMÉNY
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Francia sanzonmetál, európai 
avantgárd dzsessz, lengyel hiphop

Indul az új évad az A38-on

Az Én városom, azaz a My city az A38 
által kezdeményezett, a Fővárosi 
Önkormányzat által is támogatott 
fesztiválsorozat, amelynek fő célja, 
hogy Európa jelentős városainak 
kultúráját mutassa be – sajátos szem-
szögből. Az A38 Hajó induló évadáról 
tartott tájékoztatást Demszky Gábor 
főpolgármester és a Bognár Attila, a 
szórakozóhely vezetője.

A hajón először Prága mutatkozott be, 
majd Varsó, a fesztivál pedig idén útra 
kelt: szeptember 5–7-éig Budapest mutat-
kozott be Varsóban, jövőre Amszterdam 
a célpont, hozzánk pedig a moszkvaiak 
érkeznek. Demszky Gábor a sajtótájé-
koztatón felvetette, hogy ennek keretében 
érdemes lenne egy időre Budapestre átte-
lepíteni a Bulgakov-házat. Az orosz kul-
turális eseményeket harangozza majd be 
a Millenárison az az amatőr fotókiállítás, 
amelyet idén ősszel mutatnak be.

Az ősz egyik kiemelkedő eseménye volt a 
hétvégén megrendezett III. Újbuda Jazz 
Fesztivál, amelynek az A38 a Fonóval és 
a MU Színházzal együtt adott otthont. 
Az Újbuda Jazz Fesztivállal egy folya-
matosan bővülő, emelkedő színvonalú, 
lassan nemzetközivé váló programsoro-
zat megalkotása volt a szervezők szán-
déka, egy olyan fesztivál létrehozása, 
amely bekapcsolja Újbudát a nemzetközi 
dzsesszélet vérkeringésébe, bemutatja, 
hogy hol tart ma a szabad improvizáci-
ós zene. A hajón fellépett – többek kö-
zött – a Tóth Viktor Tercett, a legendás 
Doppelmoppel az egykori NDK-ból és a 
Grencsó Kollektíva is.
 Az A38 Hajó szeptemberben újult 
erővel és a megszokott lendülettel  
veti bele magát a budapesti koncertélet 
szervezésébe. Eszelős francia sanzonme-
tál, európai avantgárd dzsessz, az ország 
legjobb bigbandje, cseh ska és lengyel hip-
hop – körülbelül ez az, amit első körben 

ajánlanak, hiszen a program még nem 
végleges. A láthatáron van a Barbaro, a 
Treshold, a Kingdom Come és még sok 
más fellépő. Bognár Attila elmondta, 
egyik legnagyobb eredményüknek azt a 
több száz broadcast minőségű felvételt 
tartják, amelyek a hajón tartott koncertek-
ről készültek, és amelyek közül szép szám-
mal sugároznak a televíziók is. Az új sze-
zonban bizonyára bővülni fog ez a lista is. 
 Az A38 vezetői igyekeznek a lehető 
legtágabban értelmezni a kultúra fogal-
mát, így a kínálatba nemcsak a dzsessz- 
vagy a könnyűzene fér bele, hanem a 
gasztronómia is. Az állóhajó éttermé-
be nyáron új főszakács érkezett Vipler 
György személyében. A séf a legnagyobb 
hangsúlyt a halakra, salátákra és más 
könnyedebb ételekre kívánja helyezni 
úgy, hogy mellette a hagyományos ételek 
se hiányozzanak az étlapról. 

Rózsa Melinda
ujbuda.hu/0709a38evad

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ismét 
megrendezi a „Könyvtárak összefogása 
a társadalomért” országos rendezvény-
sorozatát. 
Október 2–12. között a „Nagy Olvashow” 
a társadalom minden korosztályának 
figyelmét igyekszik ráirányítani az ol-
vasásra.
OKTÓBER 4. 
Karinthy Frigyes Könyvtár: 14.00 
Babaolvashow
Móricz Zsigmond Könyvtár: 16.30 
Kölyökolvashow – Kodály Zoltán Háry 
János című daljátékának feldolgozása.
OKTÓBER 5. 
K e l e n f ö l d i  K ö n y v t á r :  1 5 . 0 0  
Kölyökolvashow – Dr. Zirrzurr rendel: 
kezelés és fogápolási tanácsok orosz-

lánok részére. Lázár Ervin: Négyszögletű 
kerekerdő című meséjének feldolgozása, II. 
rész. „Fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok 
könyvtári integrációját elősegítő foglalko-
zások”  keretében.
OKTÓBER 7. 
Kelenföldi Könyvtár, Karinthy Frigyes Könyv-
tár, Budafoki Könyvtár: 10.00 Könyves 
vasárnap. Ingyenes internethasználat. 
Megbocsátás napja. Ingyenes beiratkozás 
3 hónapra.
Kelenföldi Könyvtár: 10.00 Használt könyv-
tári könyvek és bakelitlemezek vására, 
11.00 A játék varázsa. Tanácsadás báb-, 
papír- és egyéb játékok létrehozásához. 
Karinthy Frigyes Könyvtár: 16.00 Kodály-
tanítványok találkozója. Közreműködő 
kórusok: Vox Hungarica, Andor Ilona Ba-

Könyvtárak összefogása a társadalomért

Újbuda Jazz Fesztivál

A Fonó Budai Zeneház adott otthont Szalóki Ági és zenekara, valamint Rutkai Bori és a Specko 
Jedno koncertjének. A művészek a III. Újbuda Jazz Fesztiválon belül léptek fel, és sokan voltak 
kíváncsiak rájuk: minden ülőhelyet elfoglaltak, így néhány néző már csak a földön ülve hall-
gathatta a muzsikát. Szalóki Ági Karády-esttel készült, Rutkai Bori pedig ezen az estén is hozta 
– utánozhatatlan – formáját.

ráti Társaság Kodály Zoltán Nőikara, 
Pikardia, Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános Iskola, Gimnázium és Ze-
neiskola.
OKTÓBER 9. 
Móricz Zsigmond Könyvtár: 14.00 Mó-
ricz Zsigmond szobrának felavatása.
OKTÓBER 10. 
Kelenföldi  Köny vtár:  11.00 
Nagyiolvashow – Hasznos segítsé-
gek: hangoskönyv, öregbetűs köny-
vek, felolvasógép, internetbemutató 
idősebbeknek.
OKTÓBER 11. 
Móricz Zsigmond Könyvtár: 16.30 
Nagyiolvashow – „Nagyi mesélj!” 
Nagymamák, nagypapák olvasnak 
fel részleteket kedvenc könyvükből.
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Mozdulatok és melódiák
Dömök Viktória fotókiállítása 

A Bikszádi úton, a Budai Sport Általános 
Iskola aulájában már tíz éve működik az 
Alma Galéria. Az évek alatt számos fiatal és 
kevésbé fiatal művész kapott itt lehetőséget 
arra, hogy a figyelem feléjük forduljon. Az 
Újbuda újság munkatársa, Dömök Viki, 
akinek képeivel sokszor találkozhatnak eze-
ken az oldalakon, immár második alkalom-
mal mutatja be önállóan fotográfiáit. Ezút-
tal arról beszél képeivel, ami a színpadokon 
történik. Sajátos mozdulatokat, jellegzetes 
és mégis különleges másodperceket kapott 
lencsvégre, hogy a megismételhetetlen pil-
lanat megmaradjon. A MU Színház, az R 
Klub, vagyis a Szkéné Kamaraszínházának 
művészei, az A38 hajó fellépői láthatók a ké-
peken, a fotográfus szemén keresztül.  
 A tárlat október 8-áig látogatható, 
amelyet ajánl figyelmükbe a főszerkesztő.

 Vincze Kinga

Cigány 
nyelvtanfolyam

A ZORIL Közhasznú Alapítvány ok-
tóber 1-jétől november 5-éig, 15–20 
óráig hétfői napokon intenzív cigány 
nyelvtanfolyamot tart. A foglalkozá-
sokat Lakatos György oktató vezeti. A 
tanfolyam időtartama 30 óra, a rész-
vétel ingyenes.
 Hága Mária várja minden érdek-
lődő jelentkezését telefonon: 06/20/
523-4384, és levélben: 1119 Budapest, 
Szombathelyi tér 13.

Táncház
A ZORIL Alapítvány a Fővárosi Mű-
velődési Házban október 5-én 18 óra-
kor Cigány táncházsorozatot szervez. 
A táncház résztvevői Hódosi Borcsa és 
Lakatos György vezetésével – korhatár 
nélkül – ismerkedhetnek meg a cigány 
tánc alapjaival. A részvétel ingyenes.
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Az ideális kiállítás
Blue Days a Bartók 32-ben

Elmerülni a színekben, szemlélni a 
formákat, elgondolkozva sétálgatni 
a teremben – mindezt egyetlen kép 
előtt. A Bartók 32 Galéria Mohácsi 
András tárlatával éri el ezt a hatást.  
A látogató szabadon értelmezheti  
a képet, és közben észrevétlenül 
elhagyja a hétköznapok terhét.

Mohácsi András a Magyar Képzőművésze-
ti Főiskolán szerzett diplomát szobrászként. 
A kővel való viszonya önmagában izgalmas, 
lenyűgözték az őskori építmények, alkotó 
fantáziával közelít a tömbökhöz. Bevallot-
tan új szobrászati nyelv kialakítása a célja. 
Ennek ismeretében az ugyancsak gyara-
podó fényképeivel, rajzaival, festményeivel 
még inkább elgondolkodásra késztet.
 „Ez a műtárgy 2007 májusában ké-
szült Pécsett a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteris-
kola DLA Képzés Színerő-nagyméretű ké-

A festőművész reneszánsz 
lanton is játszott

Tető Galéria – A visszatérés 

„A visszatérés” címmel állította ki 
képeit a Tető Galériában Michel di 
Falèze festőművész. A Franciaország-
ból Magyarországra visszatérő alkotó 
a megnyitón lantjátékával is elkápráz-
tatta a közönséget, köztük több fran-
cia vendéget.  

A kiállítás megnyitóján a Tető Galéria két 
rendszeres fellépője, Mádi Piroska (ének) 
és Szegedi István (próza) derítette jókedvre 
a közönséget. A tárlatot a magyarul is jól 
beszélő sajtóattasé, Judit-Joëlle Bresset nyi-
totta meg. A sajtóattasé asszony az első üd-
vözlő mondatok után közvetlen stílusban 
közölte: ő Michel di Falèze felesége, így 
természetes, hogy ami információt a mű-
vészről elmond, az mind-mind elfogultsá-
got tükröz. Az asszony azt is megosztotta 
a közönséggel, hogy négy évvel ezelőtt fér-
je egy budapesti koncertje után agyvérzést 

kapott, de szerencsére élni akarásának, 
szorgalmának köszönhetően felgyógyult, 
és most egészségesen tért vissza hozzánk. 
Franciaországban sok jót hallottak a Tető 
Galériáról, ezért választották a visszatérés 
helyszínéül. Michel di Falèze festészetére 
a sokszínűség jellemző: olajképei modern 
ecsetkezelésről, akvarelljei pedig kiváló 
rajzkészségről tanúskodnak. No és még 
azt is megtudtuk, hogy a festőművész kü-
lönös figyelmet fordít leendő képei alapo-
zására. Ennek érdekében többhetes mun-
kával rendkívül finom gipszet állít elő. A 
gipszet több rétegben viszi fel a képalapra, 
majd minden egyes réteget száradás után 
márványfinomságúra csiszol. Az alkotás 
során a színeket a 15. század technikája 
szerint alkalmazza. Színréteg színrétegre 
kerül. Ezzel az eljárással képei könnyedek, 
átlátszóak, és élettartamuk igen hosszú. 

Deák Attila

A művészet több területén is otthon van a sokoldalú Michel di Falèze

Közéleti est a Budai Klub Galériában

Bogár László közgazdász volt a Fidesz közéleti estjének vendégelőadója. A professzort az 
Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom vezetője, Szarka Istvánné kérdezte a gazdaság hely-
zetéről. Az érdeklődés ezen az estén sem maradt el, a jelenlevők izgalmas – és helyenként igen 
szórakoztató – előadásnak lehettek tanúi.

A Bercsényi utca 12. szám alatt avatták fel 
Kiss Árpád pedagógus, a magyar neve-
lésügy és pedagógiai kutatás kiemelkedő 
képviselőjének emléktábláját. Az ünnep-
ség végén Görög András, az Ifjúsági és 
Sport Bizottság tagja helyezte el Újbuda 
Önkormányzatának koszorúját.
 Az eseményen részt vettek a Magyar 
Pedagógiai Társaság és a Kiss Árpád 
Emlékbizottság képviselői, valamint a 
családtagok.

Kiss Árpád-emléktábla

pek-léptékváltás c. kurzusának keretében.” 
Ennyi útbaigazítást adott egy kis feliraton 
a művész a mostani kiállításán, amelynek 
címe: Blue Days.
 Ez a tárlat egyetlen képből áll. Ám 
méretében nem jelentéktelen, majdnem 
elfoglalja a hosszában elnyúló terem egyik 
falát. A széles kiterjedéséhez társul a sár-
gából, zöldből, barnából és persze a domi-
náns kékből összeálló színösszetételének 
lenyűgöző ereje, amely számtalan értel-
mezési lehetőséget nyújt.
 Lehet ez akár az ideális kiállítás. Meg-
felelően tágas térben, igényes megvilá-
gításban, egyetlen műre összpontosul a 
látogató figyelme, aki kellemes panorá-
mával találkozik. Annyira megtöltheti 
a személyes élményeivel, hangulatával a 
művészi színeket és formákat, hogy meg-
feledkezik a hétköznapi szürkeségről és 
szögletességről.

Szamos Márton

Családi rendezvényt szerveznek az 
Aranyszamár Bábszínház 10. születés-
napja alkalmából szeptember 30-án, 

vasárnap 10–15 óráig. 
Az Aranyszamár Bábszínház 

két gyönyörű mesével 
szórakoztatja kis vendégeit: 
10.45 Brémai Muzsikusok

12.30 Szekrénymesék

A napot színesíti még: 
Gyermekkönyvvásár

Csodaceruza mesesarok
Kézműves-foglalkozások

Interaktív mesejáték
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó 

lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves tapasz-
talat. www.banalp.hu, 361-4287.

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

ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresünk, ügyvéd-
del. 215-0311, 06/30/397-6556, 
www.ingatlan.com/beabt

VILLA-LUX Ingatlaniroda 17 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék 
Üzletközpont XII., Apor Vilmos tér. 466-2482, 06/30
/940-8093, www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.

TAWELLCO Ingatlaniroda! Eladó ingatlanokat 
keresünk. Tel.: 280-4496.

XI., FEHÉRVÁRI úti, 41 nm-es lakásom elad-
nám. 06/70/218-6713.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda, több közvetítő hálózat 
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-
kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethe-
lyiségeket (ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI., 
Fehérvári út 57. fsz. 4. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu.

KAKUKKHEGYEN (Budaörs) 681 nm-es örök-
panorámás telek 9 M Ft-ért eladó. 
06/30/341-9992.

XII., CSILLEBÉRCI 30 nm-es téglaüdülő, 265 
nm-es, ősfás telken 8,5 m Ft-ért eladó. Út, vezeté-
kes víz, villany van. 200-5823.

ELADÓ 50 nm-es, szoba-hallos, jó állapotú, 
kertre néző lakás, csendes utcában. Ár: 16,5 M Ft. 
06/70/321-4477.

GAZDAGRÉTEN 3. emeleti (lift nincs) erkélyes 
garzon eladó. Ár: 9,9 M Ft. 06/30/912-8758.

BÉRLEMÉNY  
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év: 

1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyi-
ségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net

GAZDAGRÉTEN, Regős u. 12.-ben 18 nm-es 
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni a 06/30/551-8971-
es mobilszámon lehet.

KERESÜNK kiadó lakásokat, házakat a kerü-
letben! Ingatlan ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) 351-9578, 06/70/383-5004.

TULAJDONOSTÓL kiadó 54 nm-es kétszo-
bás, igényes, csendes, kertre néző, újépítésű lakás 
8 nm-es balkonnal, klímával, saját fűtéssel, fel-
szerelt konyhával, kábeltévével, kerthasználattal, 
kiváló közlekedéssel. 88 000 Ft/hó + rezsi + garázs 
16 000 Ft/hó. 365-0918, 06/20/435-0115.

KÉTSZOBÁS, igényes, csendes, kertre néző, 54 
nm-es lakás tulajdonostól a XI. kerületben kiadó. 
Délnyugati balkon, klíma, saját fűtés, garázs, lift, 
felszerelt konyha, kerthasználat, szatelit, kábel. 
Kiváló közlekedés. 88 000 + garázs 16 000 + rezsi. 
365-0918 vagy 06/20/435-0115.

GARÁZS
XI. KERÜLETBEN, Budaörsi úton garázs kiadó. 

Érdeklődni: 06/20/361-2033.
KIADÓ garázs a Budaörsi út 129.-ben. 

Tel.: 246-4144.
ELADÓ ikergarázs fele, XI., Nándorfejérvári 

úton. Tel.: 06/20/203-9515.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás a Gellért 

térnél, alap- és felsőfokon. 385-3280, Obádovics.
ANGOL-NÉMET beszédcentrikus tanítás, 

nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: 06/20/462-3841.
KUNGFU magánoktatás: harcművészet, belső-

erő, önvédelem, hatékony közelharc. 
06/20/920-3624.

MATEMATIKA-, fizikatanítás. Középszintű és 
emelt szintű érettségire, főiskolára, egyetemre fel-
készítés több mint húszéves gyakorlat. 
Tel.: 213-7747, 06/20/518-2808.

ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-fel-
készítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

CAPOEIRAOKTATÁS brazil edzővel. Sport, 
játék, zene, kultúra, társaság… Próbáld ki magad 
– gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánljuk. 
www.acdp.hu, 06/20/971-2949.

AEROBIK a Gazdagréti Közösségi Házban min-
den kedden és csütörtökön 18–19 óráig. (500 Ft/
fő) Mindenkit szeretettel várok! 06/20/333-2872.

NÉMET nyelvből korrepetálást, érettségire való 
felkészítést vállalok. 06/30/963-1401.

SPANYOL, olasz, francia, angol, német 
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

INGYEN angolóra azonnali kezdéssel. 
Tel.: 06/30/367-5934.

GITÁROKTATÁS kezdőknek. 
Tel.: 06/30/367-5934.

ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-
talanoknak és gyerekeknek is. 06/30/367-5934.

ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Nyelvtanár vál-
lal korrepetálást, vizsgára felkészítést. 
246-8045, 06/70/616-5035.

ALSÓ tagozatosoknak korrepetálás. 
Matematika, angol, nyelvtan. Házhoz megyek. 
06/30/429-2618.

MATEMATIKA különóra 5-8. osztályosoknak 
felzárkóztatástól a versenyszintig. 
Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sas-hegyen. (Minden szinten.) Tel.: 319-5724.

ANGOL nyelvklub indul Kelenföldön szep-
tember közepétől, főként anyanyelvi tanárokkal. 
Többszintű és társalgási csoportok! Ára: 300 Ft/
óra. Tel.: 06/20/969-8412. A klubokat a Kelenföldi 
Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

VÉGZŐS műegyetemista matematika-, fizika-
korrepetálást vállal minden szinten. 
06/70/255-9491.

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.

TANÍTÁST vállalok magyar nyelvtanból, iroda-
lomból, valamint angol és német nyelvből. 
Tel.: 06/30/380-2953.

OLASZ-ANGOL oktatás főiskolás végzős hall-
gatótól délelőtt vagy délután. Tel.: 06/20/976-5526.

NAGY tapasztalattal angoltanítást, kisiskolások 
korrepetálását vállalom. 06/20/321-6614.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 

a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő-mes-
ter. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minő-
sített vállalkozás.

FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvekto-
rok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k, 
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvarias, 
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgo-
zik hétköznap, hétvégén. 
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, gázkészülék-javítás áfa 
nélkül. Tel.-SMS: 06/20/823-1440.

GEBEVÍZ-, gáz-, fűtésszerelő, duguláselhárító 
gyorsszolgálat, csőrepedések bemérése, vízóra-, 
bojlerszerelés. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064. 
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.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibael-
hárítás. Kiszállási díj nélkül! 
246-0927, 06/20/926-1533.

GÁZKÉSZÜLÉKÉT kitisztítom, megjavítom, 
kicserélem. Tel.: reggel-este 7–9 között. 
466-6113, 06/30/212-4693.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgá-
lat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, 
-tervezés, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész.

KERÜLETI gyorsszolgálat gázkészülékek teljes 
körű javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-, 
fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával, 
0–24 óráig a hét minden napján. 
321-8082, 06/20/334-3437.

GYORSSZERVÍZ. Duguláselhárítás, víz-, vil-
lany-, fűtés- és teljes körű gázkészülék-javítás 
anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24 óráig. 
292-1990, 06/20/334-3438.

VILLANYSZERELŐ-MESTER kisebb munkákat 
is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

KERÜLETI lakásszerviz vállal víz-, gáz-, fűtés-
szerelést, gázkészülék-javítást, cserét, vízóra-fel-
szerelést, teljes körű ügyintézéssel, villanyszerelést, 
villanybojler-javítást, vízkőtelenítést, klímafelsze-
relést még aznap garanciával!  XI., Karcag u. 28. 
Tel.: 215-0250, www.lakasszerviz.hu.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje, teljes felújítások. 
06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 

javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

MŰBÚTORASZTALOS 38 éves gyakorlattal 
vállalja antik-styl bútor restaurálását, készítését, 
kárpitos munkával is. Tel.: 06/30/944-2206.

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. 
Horváth Ákos 06/30/962-8704.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző, 
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása. 
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.

GYORSSZOLGÁLAT! Mázolás, festés, tapéta, 
csempe, vakolás, javítás stb. 06/70/218-6713.

FESTÉSTŐL a felújításig, tisztasági festést is vál-
lalok. 06/70/218-6713.

DISAIN festés, mediterrán antikolt festés, mázolás, 
tapétázás takarítással, garanciával. 06/20/588-8271.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass 
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457.

BÁDOGEMBER Bt. vállal mindenfé-
le tetőmunkálatokat, lapos tető javításokat, 
bádogosmunkákat, valamint társasházak tetőjaví-
tásait, kis javításokat is. 
Tel.: 06/20/934-9281, 361-4505 fax-műhely.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes taka-
rítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-
lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatás-
sal, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők 
javítása. Farkasréti kisiparos. 
06/20/944-9015, 249-2664.

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hideg-
meleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hő- 
és hangszigetelést garanciával vállalunk. 
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.

ASZTALOS vállal ajtó-, ablakillesztést, javítást, 
zárszerelést, küszöbkészítést, szekrénypántok, zsa-
nérok cseréjét stb. Tel.: 251-9483, 06/20/381-6703.

CSEMPÉZÉST, szobafestés-mázolást, kőműves-
munkákat, vízvezeték szerelést vállalunk. 
06/30/975-0053, 226-2527.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, sző-
nyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával, 
referenciákkal. 4 Pillér Kft. 
405-4603, 06/30/931-5495.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, ga-
ranciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

FESTÉS, tapétázás, parkettás munkák, lami-
nált parkettázás, csiszolás, lakkozás, lakásfelújítás. 
06/30/232-8732, 788-1411.

AJTÓMENTÉS! Nonstop zár-, zárbetétcsere, 
-javítás, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 
Thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Bp., Kondorosi 
út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.

REDŐNY, reluxa, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyogháló (rolós is), harmonikaajtó. 
226-9959, 06/30/999-7669.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 
285-2882, 06/30/251-5872.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat. Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, hevederzá-
rak. 06/30/961-3794.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, kerületi 
referenciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes 
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft., 
Bp. XI., (Gazdagrét) Regős u. 8. 
787-4882, 226-4539, 06/20/946-7557.

KŐMŰVES-csatornázási munkák javítástól ge-
nerál kivitelezésig, duguláselhárítás. 
06/30/678-1961.

ASZTALOS-, lakatosmunkák, kerítések, korlá-
tok, helyszíni javítások. 06/30/678-1961.

MEGBÍZHATÓ szakember burkolást, kőmű-
vesmunkát vállal garanciával! Egyszerűtől a lehe-
tetlenig. 06/20/234-0811.

CSEMPEBURKOLÁS – kőművesmunkák! 
Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakítása 
anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával. 
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép, 

villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép, 
takarítógép javítása garanciával. 
285-3488, 06/30/950-1717.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.

AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-
val. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. 
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! 

(Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende, Vestel, 
Schneider). 06/20/471-8871.

COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás, 
vírusirtás, alkatrész beszerelés, bővítés. Ingyenes 
kiszállással. Hívjon bizalommal. 
06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fu-
varvállalás. 
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. Tel.: 06/20/944-4759.

RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás pontosan, gyorsan! 
XI., Budafoki út 16-18. 361-3776.

TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes kö-
rű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan 
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerület-
ben. 367-1373, 367-1853, 209-5101. 

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fa-
kivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, 
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu

KÖNYVELÉS, adótanácsadás kedvező áron 
társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, ma-
gánszemélyek részére adószakértő, mérlegképes 
könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségválla-
lással, Kelenföldi Városközpontnál. 
06/30/951-2977, 382-0490.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás, 
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is! 
Pianínó, páncélszekrény szállítása. 
Tel.: 06/30/954-5928.

PEDIKŰRÖS házhoz megy! 
Lakás: 203-5431, Mobil: 06/30/553-7947.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, ter-
mőföld, murva. 06/20/464-6233.

TÁRSASHÁZKEZELÉS a kerületben, kérje ár-
ajánlatunkat! tarsashaz@gmail.com. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4307, 787-3485.

INGATLANKÖZVETÍTÉS nem kizárólagosan 
3% közvetítési díjért. 
06/70/325-4308, 06/70/325-4309, 787-3485.

BŐR-, textilruhák javítása, átalakítása a Móricz 
Zsigmond Körtérnél. 06/70/325-4309, 787-3485.

LAKÁSVÁSÁRLÁSI ügyintézés egy személy 
szervezésében, akiben megbízhat: ügyvédi ügy-
intézés, földhivatali ügyintézés, hitelügyintézés, 
lakás-, életbiztosítás. Tel.: 06/20/516-9777.

FODRÁSZ házhoz megy, mérsékelt árak (hét-
végén is). Érdeklődni este: 06/70/286-2904.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés. Információk telefo-
non: 06/70/530-6567.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, mű-
szaki vezetést, energiaauditálást vállal. 
06/30/618-7929.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher. 
292-1612, 06/30/944-3717.

AZ IRINYI József utca 40/B szám alatti fodrá-
szat szeretettel várja a szépülni vágyó hölgyeket és 
urakat. 06/30/748-0248.

TÁRSASHÁZKÖNYVELÉS, bérszámfejtés, 
elektronikus adóbevallás nagy gyakorlattal. 
Kerületi könyvelőiroda: 246-1815, 
06/20/527-4408.

BÚTORRESTAURÁLÁS reális áron, felújított 
bútorok értékesítése. Igényes, egyedi beépített búto-
rok készítése. Buraré Vika Bt. Tel.: 06/20/553-4341.

MÉZ a termelőtől. Akác, hárs, erdei, propolisz. 
Tel.: 06/20/431-1298.

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ magánrendelőben 15-féle szakren-

delésen várakozás nélküli gyógyulás! 203-6797, 
www.mediclinic.hu, XI., Fegyvernek u. 52.

BŐRGYÓGYÁSZATI, kozmetológiai magán-
rendelését megkezdte dr. Sólyom Katalin főorvos a 
Bercsényi utcában (Skála mellett). Bejelentkezés: 06/
70/546-4566. E-mail: solyom_katalin@yahoo.com. 

XI., SZÉPSÉGSZALONBAN reflexológia, 
talpmasszázs, lávaköves masszázs, SPA méreg-
telenítés. Bejelentkezés: 06/70/368-9530, illetve 
gyógypedikűr, pedikűr, manikűr. Bejelentkezés: 
06/20/578-5856.

DR. DOBOS Enikő a Szent Imre Kórház ideg-
gyógyász főorvosa 2007. október elsejével meg-
kezdi magánrendelését. Cím: XI., Fegyvernek u. 
52. Bejelentkezni a 203-6797-es telefonszámon 
lehet.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet, 

könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat, 
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol. 
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobro-
kat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb 
árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet fasor 
16. 410-9886, 06/20/323-4104.

RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műsza-
ki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk. 
Tel.: 787-9282, 06/30/922-0436.

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/456-3938.

A LEGMAGASABB  árat szeretné kapni? Hívja 
bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet. Vásárolunk: 
bútort (figurás előnyben), fali-, asztali-, karórát, 
bronz-, fa-, márványszobrokat, minden korból 
festményt, szőnyeget (hibásat is), ezüst étkészletet, 
dísztárgyat, zongorát, könyvet (minden mennyi-
ségben) és teljes hagyatékot. 
365-4657, 06/20/415-1536.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYEKET, régi képeslapo-
kat, régi pénzeket és levélborítékokat vásárolunk. 
V., Bécsi u. 5. Tel.: 266-4154.

ÜZLETTEL és nagy tapasztalattal rendelkező 
műtárgykereskedőnk Magyarország legnagyobb 
gyűjtőinek vásárol festményt, bútort, ezüst dísz-
tárgyakat, evőeszközöket, Herendit, Zsolnayt, fali,- 
kar,- zsebórát, hagyatékot is! 
Elérhetőség: 209-4245.

SZAKBECSÜS hölgy kiemelt magas aukciós 
áron vásárol festményeket, bútorokat (fekete oszlop-
pal és babafejjel előnyben) bronzszobrokat, porcelá-
nokat, szőnyegeket, fali-, asztali-, állóórákat, min-
denféle dísztárgyat és teljes hagyatékot. Kiszállás és 
értékbecslés díjtalan. Tel.: 06/30/643-0490.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal hölgyeket keresünk 

pótmamának, bébiszitternek, idősgondozónak és 
takarítónőnek Budapest és Pest megyéből. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

ÚJBUDA Center Tesco Áruház árufeltöltő, el-
adó és pék munkatársakat keres. Érdeklődni sze-
mélyesen az áruházban, vagy telefonon lehet. Cím: 
1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 
Tel.: 06/20/827-8037.

„UNIVERZÁLIS” pedagógust (egyetemistát) 
keresek nyolcadikos fiam mellé. 06/30/474-1606.

XI. KERÜLETI fodrászüzletbe váltótársat kere-
sek. 06/30/748-0248.

GONDOZÁS
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 

bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket, 
takarítókat közvetítünk. Empátia.
336-1094, 06/70/380-5650.

VEGYES
KIVÁLÓ amerikai gyermekruhák olcsón! XI., 

Budafoki út 16–18. 361-3776.
PIANÍNÓK családbarát áron garanciával! 

Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu.

NEGYVENESEK, ötvenesek, nyugdíjasok értel-
miségi, baráti társasága bővülne, intelligens, kultú-
rált, jószívű, érzékeny, humort, kötetlen beszélgeté-
seket kedvelő emberekkel. Jelige: „Barátság”1462 
Budapest, Pf.: 659. 

NE KÖLTSÖN, vegye inkább kölcsön! Digitális 
babamérleg kölcsönző. Tel.: 06/30/335-2446.

ÚJBUDA 
MÉDIA 

ÚJBUDA ÚJSÁG 
telefon: 372-0960 

1111 Budapest, 
Szent Gellért tér 1–3. 

ÚJBUDA TV 
telefon: 246-6259  

1118 Budapest, 
Csíki-hegyek u. 13.

e-mail: 
media@ujbuda.hu

www.ujbuda.hu

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Direkt Értékesítési Igazgatósága megbízási szerződéses jogviszonnyal 

MOBIL LAKOSSÁGI ÉS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐKET
keres.

(Referenciaszám: 130)

Feladatok:
A bank lakossági és megtakarítási termékeinek értékesítése,

új ügyfelek felkutatása,ajánlatok kidolgozása,magas színvonalú kiszolgálás.

Elvárások:
Minimum középfokú végzettség , alapvető pénzügyi ismeretek,

pénzügyi termékek és szolgáltatások értékesítésében szerzett tapasztalat.

Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel, kérjük hogy 
szakmai önéletrajzát juttassa el hozzánk, hogy a kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.

Címünk:
UniCredit Bank Hungary Zrt.1054 Budapest Szabadság tér 5-6. Humánpolitika 

vagy adrienn.mozer@unicreditbank.hu

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatójának, Valenta Ferencnének és az 
egész remek tanári karnak, hogy lehetővé tették Thomas fiam 
számára a 8. osztályba való továbblépést. Mint külföldről tavaly 
decemberben hazatelepült család köszönjük, hogy januártól 
ilyen szeretettel befogadták gyermekemet, és hogy minden se-
gítséget megadtak a sikeres év végi záróvizsgák letételéhez. 

Bickel Margit és családja

Köszönetnyilvánítás

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!

DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,

hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből

(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS
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Biztonság – időskorban
Az öregség 
tényét, mint 
életszakaszt el 
kell fogadni és 
annak embe-
ri méltóságát 
meg kell adni. 
Budapest idős 

lakosságát érintő szociológiai fel-
mérések alapján nyilvánvalóvá vált, 
hogy ma az időskorú emberek saját 
biztonságukhoz túlnyomó részben 
a szociális intézményektől várnak 
biztos garanciát. Az emberi méltó-
sághoz tartozik az alapvető – alkot-
mányos – állampolgári jogok tiszte-
letben tartása és betartása. A (2007. 
májusáig megnyitó) Szent Gellért 
Senior Apartman ház intézményként 
is különösen nagy figyelmet fordít e 
jogok betartására és érvényesíté-
sére. Ez az apartman ház garanciát 
jelent lakói számára a tulajdonhoz 
és a személyes biztonsághoz való 
joguk gyakorlásában; a jogorvoslat, 
panasz és a testi- lelki egészséghez 
való joguk gyakorlásában; valamint 
a szociális biztonsághoz való joguk 
gyakorlásában. – mondja az igazga-
tóasszony, aki lelkész teológusként, 
20 éven át szociális területen, egy 
Gondozási Központ és két Nyugdí-
jasház vezetőjeként személyes gon-
doskodást nyújtó, időseket és fogya-
tékkal élő személyeket ellátó, integ-
rált szociális intézményt vezetett.

Érdemes a Szent Gellért Senior 
Apartman házba költözni? 

Igen. Célunk minőségtudatos mun-
kával aktív életet, családias környe-
zetet, igazi otthont kialakítani a bent-
lakók számára. Munkatársainkkal 
diszkréten, a nap 24 órájában, sze-
mélyre szóló egyéni gondoskodás 

keretében és magas szakmai színvona-
lon kívánjuk elérni, hogy minden lakónk 
a lehető legtartalmasabb életet éljen.

Az épületbe belépve megtalálunk min-
dent, ami a mindennapi élet tartalmas 
eltöltéséhez szükséges. Két hatalmas, 
világos átriumos belső udvart ölel át az 
épület, kis kerti szökőkutak és romanti-
kus padok csábítják könnyed beszélge-
tésre, ismerkedésre az ott sétálókat.

A régimódi kávézó felől forró süte-
mény és frissen pörkölt kávé illatára, 
mint- dejavu- hajdani randevúk és 
titkos találkák képei törnek elő a már-
már tudattalanból.

Az apartmanok mindegyike utcára vagy 
parkra néz, tele kedves, buja fákkal. Úgy 
épültek, hogy az itt lakók igényeit me-
sze menően figyelembe vették. Vannak 
másfél és kétszobások, sőt háromszo-
bás is néhány darab. Szinte mindegyik-
hez tartozik erkély. A felső szintek nagy 
teraszairól csodálatos panoráma nyílik, 
jól látszik a Gellért-hegy és a Citadella.

Megőrizhetik az itt lakók a függet-
lenségüket?

Teljes mértékben. A Szent Gellért Senior 
Apartmanházba beköltözőknek nem kell 
feladniuk önállóságukat. Saját újépítésű, 
szép apartmanjukban élnek, amelynek 
ajtaját becsukva senki nem zavarja őket. 
Ugyanakkor a házban élethosszig tartó 
gondozást és ápolást biztosítunk, szak-
képzett ápolói felügyelet, 24 órás nővér-
szolgálat, házon belüli orvosi rendelés, 
portaszolgálat gondoskodik a bentlakók 
biztonságáról és kényelméről. Teljes 
szakmai gárdánk dolgozik azért, hogy 
az élet minden területén segíthessünk 
azoknak, akiknek az egyedüllét jelenti a 
legnagyobb gondot, igénylik a törődést 
és közösségre vágynak. 

Érdekes, hogy a legtöbb idős ember 
az étkezés költségeit tartja elsődle-
gesnek, pl. az egészségügyi ellátás-
sal szemben. Milyen áron és milyen 
minőségben biztosítják?

Fontos tudni, hogy az étkezés egyál-
talán nem jelent nagy költséget! Sőt. 
Közétkeztetési áron, diétás és normál 
étkezést tudunk kínálni, ami pedig a 
minőséget és az adagot illeti, nagyon 
szigorúan ellenőrizzük és ebben nin-
csenek kompromisszumok.

A Szent Gellért Senior Apartmanház 
minden egyes apartmanja teljes kony-
hával felszerelt, tehát a bentlakók saját 
háztartást is vezethetnek. A ház rendel-
kezik saját konyhával és étteremmel is, 
ami azt jelenti, hogy akik nem kívánnak 
főzni, azoknak lehetőségük van, hogy 
az éttermünkben ízlésesen megterített 
asztalok mellett fogyasszák el ételüket. 
Többen jelezték is ebbéli szándékukat.

A közös étkezés a kapcsolatápolás 
egyik lehetősége, hiszen amíg az ebé-
det felszolgálják, bőségesen jut idő a 
beszélgetésre is. Ebéd után nem kell 
gyorsan felpattanni az asztaltól, bár a 
kávét a szalonban tálaljuk.

Kényes kérdés, hiszen Magyaror-
szág lakossága meglehetősen ár-
érzékeny. Mennyibe kerül a Szent 
Gellért Senior Apartmanházban 
egy apartman?

Azt gondolom, hogy egyáltalán nem 
drágák. Vadonatúj házról van szó, 
amelyben élethosszig tartó gondozást 
és ápolást biztosítunk. Mi oldjuk meg 
azokat a problémákat, amelyek már 
sokszor komoly gondot jelentenek egy 
idős ember és családja számára. Olyan 
gondokat veszünk le a vállukról, mint a 
magányosság okozta mentális hanyat-

lás kialakulása, a mindennapi, hivatali 
ügyintézések, a ház karbantartása, a 
szabadidő hasznos eltöltésének meg-
szervezése és még sorolhatnám. Az új-
építésű apartmanok 310.000 és 360.0-
00 forint közötti bruttó ára magában 
foglalja a beépített konyhabútort, (be-
épített gépekkel: sütő, kerámia főzőlap, 
páraelszívó, hűtőszekrény, mosógép) 
beköltözésre kész állapotban, igényes, 
szép kerámialapokkal, parkettával. Ez az 
ár lényegesen olcsóbb, mint a frekven-
tált elhelyezkedéssel bíró Bikszádi utca 
környékének ingatlanárai. Ha engem 
kérdez, a legszebbek a legfelső szinten 
vannak, azok az én kedvenceim, hatal-
mas terasszal és mesés kilátással.

Milyen költségei vannak a Szent Gel-
lért Senior Apartmanház lakóinak?

A bentlakók részére van a havi kö-
zösségi díj, amelynek összege 75.000 
Ft/hó. Ebben az összegben (többek 
között) benne van a ház működtetése, 
a 24 órás nővérügyelet, házon belül 
orvosi rendelés, szakképzett ápolói fel-
ügyelet, programok, szemétszállítás, 
portaszolgálat. És a legfontosabb: az 
élethosszig tartó ápolás. Ez azt jelen-
ti, hogy betegség esetén, tehát ha az 
itt lakó hosszabb, esetleg fekvőbeteg 
ellátásra szorul, ez az összeg akkor is 
ennyi. Még hozzátenném, hogy a ház 
fenntartása nem az állami normatív 
támogatások rendszerétől függ. Tehát 
nem szociális támogatásokra épül a 
ház működése, hanem kigazdálkodjuk 
magunk. Így nem függünk szociálpo-
litikai döntésektől, vagyis az esetleges 
szociális támogatás megvonása miatt 
nem kényszerülünk áremelésre. 

Ezen kívül fizetendők az egyénileg 
választott, külön térítési díj ellenében 
igénybevehető szolgáltatások, valamint 

az apartman saját rezsije (minden 
apartman egyedi mérőórával felsze-
relt). 

Egy felmérés szerint a Főváros-
ban megnövekedett a bentla-
kásos intézményi elhelyezés-
re várakozók száma. Hogyan 
alakul a Szent Gellért Senior 
Apartmanház lakóinak száma?

Nem panaszkodhatunk, rengeteg az 
érdeklődő, félő, hogy nem is tudjuk 
kielégíteni az igényeket. Ez valószí-
nűleg abból adódik, hogy nagyon 
alaposan felkészültünk az idősko-
rúak beköltözésével kapcsolatos 
problémák megoldására. Sokféle 
hitel konstrukciót tudunk felajánla-
ni a befizetések finanszírozásához. 
Például olyan áthidaló hitelben is tu-
dunk segíteni, amely türelmi időt ad 
a régi lakás eladására, tehát kivárható 
a jó vevő, nem kell sietni az eladással. 
Segítünk a beköltözni kívánók régi 
lakásának értékesítésében is, kapcso-
latban vagyunk a XI. kerület néhány 
komoly ingatlanirodájával. Sőt, a be-
költözés lebonyolításában is. Nagyon 
sikeresnek bizonyul, hogy a lakás ki-
választásánál nem kell azonnal fizet-
ni, még a vételár 5 %-át sem, hanem 
szándéknyilatkozat tétele mellett 30 
nap gondolkodási időt adunk, ezen 
belül kell szerződést kötni és befizet-
ni a foglalót. Ez elég idő arra, hogy 
átbeszélje a család, hogy megnézze 
egy jogász, esetleg a család jogi kép-
viselője találkozzon a mi jogászunk-
kal pontosítani a kérdéseket. 

És végül, de nem utolsósorban még 
mindig bevezető áron lehet lakás-
hoz jutni, november 30 -ig még tart 
az akció. Várunk mindenkit szere-
tettel! (X)

Beszélgetés a Szent Gellért Senior Apartmanház szakmai igazgatójával
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Az Újbudán élő sportoló az eddigi 
mindössze fél évtizednyi karriere alatt 
tengernyi előkelő helyezést ért el szer-
te a világon. Izgalmas sportágat űz: 
talajon, levegőben és vízben egyszerre 
kell helytállnia. A magasban kezdi, és 
kitartó munkájával egyre feljebb jut.

 A műugrásban legjegyzettebb országok 
közül az ausztrál környezet nem ismeretlen 
számodra.

Magyar–ausztrál kettős állampolgár va-
gyok. A szüleim munkalehetősége révén 
kerültem másfél évesen a távoli kontinens-
re, ahonnan nyolcéves koromban költöz-
tünk haza. A rengeteg emlék különösen 
azért él bennem elevenen, mert a legjobb 
barátnőmet akkor ismertem meg, azóta is 
tartjuk a kapcsolatot.

 Hogyan lettél a műugrás szerelmese?

Még odakint egészen kislányként ba-
lettoztam, majd itthon úsztam és több 
évig szertornáztam, amit sérülések miatt 
abba kellett hagynom. Visszatértem az 
uszodába, de már ekkor is éreztem, hogy 
a legszebb sportágak egyike a műugrás. 
Arra gondoltam, hogy a medencei előkép-
zettségemet és a talajismeretemet talán ott 
tudnám kamatoztatni, így aztán kipróbál-
tam magam, és az ugrás élménye rabul ej-
tett. Most már biztos vagyok benne, hogy 
jól döntöttem.

 A sikereid ezt fényesen igazolják. Nehéz 
számba venni a fiatalon, rövid idő alatt egy-
másra halmozott eredményeidet. Melyekre 
vagy a legbüszkébb?

Hét éve ugrálok a Bobcat Műugró Egyesü-
let tagjaként. Óriási lendületet adott, hogy 
egyéves ifi versenyző múlttal kijutottam a 
négy esztendővel ezelőtti, Edinburghban 
rendezett ifjúsági Európa-bajnokságra. A 
tavalyi margitszigeti alkalom volt az első 
komoly felnőtt versenyem, ahol nagyon 
sokat jelentett a hazai közönség buzdítá-
sa, és csak picivel maradtam le a döntőről, 
de az elért tizenharmadik helyezésnek is 
igazán örültem. Az idei melbourne-i vi-
lágbajnokság volt számomra az első ilyen 
típusú küzdelem, ekkor nyílt lehetőségem 

ismerkedni a teljes műugrómezőnnyel, 
ráadásul az indulásommal hosszú soro-
zat ért véget, mert ezelőtt huszonegy éve 
szerepelt utoljára vb-n toronyugrásban 
magyar sportolónő. Nem sokkal később 
ebben a szakágban megnyertem a műug-
rók idei országos bajnokságát.

 Mondhatni, hogy egyre magasabbra ugrasz. 
Minden bizonnyal legszívesebben a hegyek-
kel határolt Pekinggel folytatnád…

E célomhoz – reményeim szerint – a jövő 
februárra kitűzött kvalifikációs versenyen 
kerülök közel, de ha a vágyam most nem 

lesz szinkronban a való-
sággal, természetesen a 
következő irányom akkor 
is London!

 Milyennek látod most a 
műugrás hazai lehetőségeit?

Bár a tavalyi EB-re épí-
tettek egy kitűnő sza-
badtéri tornyot, sajnos 
tízméteres fedett vál-
tozat még most sem áll 
rendelkezésre hazai kör-
nyezetben. Ezért télen 
legfeljebb az előgyakorla-
tokban tudunk edzeni, 
a versenyugrásokat kül-
földi edzőtáborokban 
van lehetőség fejleszteni. 
Másfelől a műugrás is-
mertségét, népszerűség-
ét jól növelte a margitszi-
geti küzdelem.

 Hogyan kapcsolódsz ki két 
verseny között?

A szabadidőmben leg-
inkább a barátaimmal 
csevegek egy-egy csésze 
tea vagy kávé mellett, és 
sokat járok velük szín-
házba is. A sportágamon 
túl egyébként imádok va-
lamennyi egyéb testmoz-
gást is, igaz, többnyire té-
vén keresztül, a műugrást 
veszélyeztető sérülések 

elkerülése érdekében. Azért ha tehetem, 
például szívesen vízisízek és szörfözök.

 Ha jól sejtem, jövőre egy más jellegű megmé-
rettetés is vár rád.

Igen, érettségizni fogok, és mondanom 
sem kell, hogy ezt is komolyan veszem, 
szeretném a lehető legjobb eredményt 
elérni, hiszen ez is nagy ugrás lesz szá-
momra. Remélem, hogy egy felsőoktatási 
intézménybe érkezem meg majd, és még 
az sem kizárt, hogy külföldön fogok az 
egyetemi életben lubickolni.

Szamos Márton

Magasról még magasabbra ugrani
Mátyás Melinda, a műugrás ifjú tehetsége

Ez év őszén Újbuda Önkormányzata és 
az Újbuda-Lágymányosi TC  
közötti megállapodás nyomán  
elindul a kerületben az óvodás után-
pótlás-nevelő sportprogram. Az önkor-
mányzat figyelemmel kíséri az kerületi 
óvodások sporttevékenységét. 

Az elképzelés régiónként valósulna meg, 
így Őrmezőn a Menyecske Utcai Iskolá-
ban, Gazdagréten a Csíki-hegyek Utcai 
Iskolában, Kelenföldön, a Bikszádi úton a 
Teleki Blanka, Albertfalván a Petőfi Sán-
dor Iskolában. A fiúknál labdarúgásban, 
a lányoknak szivacsos kézilabdában. Az 
óvodákat írásban tájékoztatják, és az óvo-
dai szülői értekezleteken is ismertetik azt. 
 Bárdos János, a program egyik koor-
dinátora elmondta: – A megvalósítást se-
gíti, hogy ezen régióiskolák a 2007-es in-
tézményi fejlesztéseknek köszönhetően 
új műfüves pályákkal rendelkeznek. In-
dulásként e régióiskolákban heti kétszer 
szabadtéren vagy teremben szakedzők 
vezetésével, játékos formában zajlanának 
a közép- és nagycsoportosok számára a 
foglalkozások. Ezek zökkenőmentesen 
beilleszkednek az óvodák életrendjébe, 
és kiegészítik azok pedagógiai program-
ját. A program minden költségét Újbuda 
Önkormányzata vállalja: ezzel is a szülő-
ket próbáljuk tehermentesíteni. 
 Célunk, hogy néhány év múlva az 
itteni fiatal palánták képezzék a formá-

lódó kerületi egyesület, az Újbuda SC 
utánpótlását. A régióiskolák sportköz-
ponttá is válhatnak a kerületben. A cél 
az, hogy ez a hatalmas, 145 ezres kerület 
minden része egyenletesen legyen ellát-
va sportinfrastruktúrával, és ezenbelül 
az óvodásoknak szóló lehetőségekkel.
 Az egyesület felnőtt csapata a nyá-
ron a Vác SE NB II-es csapatával alkotott 
egyesületi fúzió révén – Verebes József 
mesteredző koordinálásával – a második 
vonalban indul, ifjúsági és serdülő korcso-
portjai az MLSZ kiemelt első osztályában 
és a Budapest-bajnokságban mérik meg 
tudásukat. Az Újbuda-Lágymányosi TC 
a labdarúgás mellett rendelkezik kézi-
labda- és röplabdaszakosztállyal is. 
 – Az újbudai utánpótlás-nevelés fő 
színterei a régióiskolák, de fontos sze-
rep hárul az óvodákra is – hangsúlyozta 
Balázs György önkormányzati képvise-
lő, aki szívén viseli e program sikerét. 
– Reméljük, hogy sok szülő és gyermek 
érdeklődését kelti fel a térítésmentes 
program, és néhány év alatt Újbuda 
méretéhez méltó elismertséget szerez a 
magyar sport élmezőnyében. A műfü-
ves pályák mellett folytatódik az iskolai 
sportudvarok és tornatermek korszerű-
sítése, és a  kelenvölgyi sportcentrum is 
folyamatosan bővül. 
 És talán a 2020-as olimpián már a mai 
óvodásokkal találkozunk…

Vendégh Zsolt, ujbuda.hu/0709sportutanpotlas

Októberben indul  
az utánpótlás-nevelés

Még óvodások a jövő olimpikonjai 

Dr. Józsa István parlamenti képviselő és Molnár Gyula átadja a Menyecske utcai sportpályát




