
hogy két éven belül megérkezzen a kis-
testvére. Ő is jó helyre, jó körülmények 
közé kerül majd. 
 Áronra ugyanis odahaza már vár 
a számára berendezett gyerekszoba. 
És a házaspár nemsokára segítséget is 
kap: Krisztina édesanyja már nyug-
díjas, így néhány hónapon belül fel-
költözik Budapestre, hogy az unokája 
közelében legyen, ha a házaspárnak 
szüksége lenne rá.
 A Poczkodi házaspárnak tehát na-
gyon boldogan indult az újév. Isten éltes-
sen, kedves Áron!

R. H.
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Tranzit

interjúnk a 4. oldalon

A Tranzit Art Café, bár neve a 
hajdani buszpályaudvar átme-
nő forgalmára utal, korántsem 
átmeneti jelenség.

A kerületbe költözött az Antall 
József Alapítvány, amely leg-
főbb céljának a fiatalok demok-
ráciára nevelését tartja.

beszámolónk a 2. oldalon

Antall Alapítvány
Országosan a legjobbak között 
tartják számon, mégsem tartja 
magát versenyistállónak a 
Budai Sport Általános Iskola.

A sportiskola

cikkünk a 12. oldalon

A Bikás Park nemcsak a tavaszi Újbudai Majális helyszíne: ilyenkor csúszik a szán. Persze többnyi-
re csak a gyerekek örülnek az ilyesminek, a városban járókelők, az autósok inkább a hátrányait 
látják ennek az időjárásnak. Emelkedik ilyenkor a végtagtöréses balesetek száma is. Fontos a 
síkosságmentesítés az utakon és a járdákon, de lehetőség szerint környezetbarát módon. 
Az Önkormányzat felhívása a 6. oldalon.

Hóval köszöntött be az új esztendő

Komplikáció nélkül jött világra az év első újbudai kisbabája

3 nap alatt 24 újszülött
2008 első újbudai kisbabája éjfél után 
nyolcvan perccel jött világra: január 
elsején, hajnali 1 óra 20 perckor, 3500 
grammos súllyal a Szent Imre Kór-
házban megszületett Poczkodi Áron, 
Poczkodi Balázs és Varga Krisztina első 
gyermeke.

– Igazság szerint január nyolcadikára 
voltam kiírva, úgyhogy mindenre gon-
doltunk, csak arra nem, hogy szilveszter 
után születik majd – meséli lapunknak a 
boldog és büszke anyuka. – Tíz óra előtt 
nem sokkal elbúcsúztattuk az óévet, fel-
lőttünk néhány legálisan beszerezhető 
rakétát, amikor rám törtek a fájások. Ne-
gyed tizenegy körül indultunk a kórház-
ba, és hajnali fél kettő tájban már meg is 
született Áron.
 – Első szülésnél négy óra igen jó ered-
ménynek számít. Egy fiatalasszony, akit a 
feleségemmel együtt hoztak be, csak más-
nap délben szült meg, pedig neki is ez volt 
az első gyereke – teszi hozzá a férje, Balázs. 
 – Persze a mi esetünkben is lehetett 
volna komplikáció: Áron keze az álla alá 
csavarodott, így nehezebben jutott át a 
szülőcsatornán, de szerencsére ez sem 
okozott különösebb bonyodalmat – idézi 
fel Krisztina.
 – Kicsit ugyan besárgult, de ez egyál-
talán nem probléma, csupán a májfunkció 
apró zavarára utal – toldja meg az alapo-
san felkészült „kispapák” magabiztossá-
gával Balázs. 
 A házaspár – az édesanya közgazdász, 
az édesapa ügyvéd, és itt laknak a kerület-
ben – maximálisan elégedett a Szent Imre 
Kórház szülészeti részlegével. – Fantaszti-
kus állapotok uralkodnak itt, kényelmes 
és kulturált viszonyok között hozhattam 
világra a gyermekemet – mondja Kriszta. 
 – Egyágyas szülőszobát választottunk, 
amiért ugyan fizetni kellett, de azok a szo-
bák is igen kulturáltak, amelyekért nem kell 
– így Balázs, aki végig felesége mellett volt.

 – Óriási segítséget nyújtott, hogy ve-
lem van a férjem. Nem hittem volna, hogy 
ekkora örömet okoz! – örvendezik a fia-
talasszony. 
 Kérdésünkre elárulják, hogy megle-
hetősen hamar – a tizennyolcadik héten 
– kiderült, hogy a kis jövevény fiú lesz, és 
addigra az is eldőlt, hogy Áronnak neve-
zik majd. (Ha a csöppség lány lett volna, 
úgy az Eszter nevet kapta volna.) S hogy 
vállalnak-e újabb gyermeket?
 – Semmi nincs kizárva – mosolyog 
az édesapa. – Áron viszonylag későn ér-
kezett, hiszen mindketten túlvagyunk 
már a harmincon, de semmi akadálya, 

Erős évkezdés
2008 első három napjában huszonnégy újszülött 
jött világra a Szent Imre Kórházban. Ez kiemel-
kedően magas szám, tehát huszáros kezdetről 
van szó – tájékoztatta lapunkat Rákóczi István 
főorvos, a kórház szülészeti osztályának vezetője. 
A professzor további adatokkal is szolgált: míg 
2006-ban 2620, addig 2007-ben 3069 csecsemőt 
segítettek világra az intézményben. A létszám-
emelkedés elsősorban annak tudható be, hogy 
az egészségügy átalakítása során a fővárosban 
csökkent a szülészeti ágyak száma, és ezzel pár-
huzamosan bővült a Szent Imre Kórház körzete.

Január elsején 1 óra 20 perckor Poczkodi Áron lett az idei első kerületi újszülött, őt követte másodikként Molnár Lili (kis képünkön)

Nagycsaládos karácsony
Immár hagyomány Újbudán, hogy 
az Önkormányzat, valamint a Vicus 
Alapítvány karácsony előtt néhány 
nappal egy vidám műsoros esten látja 
vendégül a kerületi nagycsaládosokat, 
vagyis azon családokat, ahol három 
vagy több gyermeket nevelnek. 

Mint az előző években, a 2007-es karácso-
nyi rendezvényt is a Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskolában tartották. A műsor 
szintén hasonló volt az eddigiekhez: a 
gyermekeket és szüleiket a Mikulás és a 
rénszarvasok fogadták, majd Molnár Gyu-
la polgármester köszöntője után a nagyte-
remben a Bojtorján együttest, a kisterem-
ben pedig a Jön a Mikulás című mesejáté-
kot láthatták a jelenlévők. 
 Összesen 300 család, azaz több mint 
1500 ember vett részt az eseményen, 
mégsem ettől volt különleges. Az ünnep 
különlegességét az ajándékok sokszínűsé-
ge adta. Ebben az évben a szokásosnál is 

több szponzor csatlakozott Újbuda Ön-
kormányzatához, és az eredetileg 3 mil liós 

költségvetést jelentősen kiegészítették. 
Volt olyan cég, amely egymaga 1 millió fo-
rintnyi ajándékot adott, de érkeztek több 
százezer forintos felajánlások is.
 Ennek köszönhetően a családoknak 
átadott ajándékcsomagok is gazdagabbak 
lettek. Az ajándékcsomag a karácsonyi 
édességek, szaloncukor, kávé, kakaó, mák 
és dió mellett tartalmazott egy rúd mákos 
és egy rúd diós bejglit, valamint egy isko-
latáskát és tolltartót is.
 Mint minden évben, most is volt tom-
bola, ám ezúttal mindenki nyert, azaz 
nem volt olyan résztvevő – és mindenki 
részt vett a játékban –, aki ne nyert volna 
valamilyen meglepetést. Az ajándékok 
közt sok volt a játék: baba, társasjáték, táv-
irányítós autó, de sokan nyertek könyvet, 
illetve konyhai háztartási gépet, például 
botmixert, turmixgépet vagy kenyérpi-
rítót, és olyan is akadt, aki mobiltelefont, 
könyvutalványt vagy kedvezményes vá-
sárlási lehetőséget kapott. 
 A nagyteremben tartott műsor mellett 
az iskola étkezdéjében kézműves-foglalko-
záson vehettek részt a gyerekek: a gyertya-
mártás, a karácsonyi díszek és képeslapok 
készítésének rejtelmeibe kóstolhattak bele. 

D. Cs.

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2008
A gyermekeket rénszarvasok fogadták

JANUÁR 27.–FEBRUÁR 10.

Magánkézbe kerülhet a Farkasréti 
Általános Iskola. A képviselő-testület 
változtatásokkal ugyan, de megsza-
vazta Bács Márton alpolgármester ez 
irányú javaslatát. Sass Szilárd, a körzet 
képviselője úgy véli, a képviselő-testü-
leti ülésen Bács Márton bizonyította, 
hogy betartja a szavát, hiszen nem az 
eredeti, hanem a szülők által javasolt, 
módosított előterjesztést fogadták el. 

Szülők és diákok tüntettek karácsony előtt 
a Farkasréti Általános Iskola magánkéz-
be adása ellen. Az Önkormányzat akkori 
tervei szerint az iskola ötven évre kerülne 
alapítványi kezelésbe (az Alapítvány a Pa-
saréti Gimnázium Létrehozására és Mű-
ködtetésére nevű szervezet venné át), és a 
következő tanévtől évi kétszázezer forin-
tot kellene az újonnan beiratkozó tanulók 
után tandíjként fizetni.
 A tüntetést szervező szülői munka-
közösség tagjai nemcsak a tandíjat kifo-
gásolták, hanem azt is, hogy a testület az 
első jelentkezőnek azonnal kész átadni a 
bérleti jogot, valamint az üzemeltetést, egy 
másfél oldalas előterjesztés alapján. Hege-
dűs Dóra, a szülői munkaközösség szó-
szólója szerint a kerület vezetésének célja 
egy emelt szintű, fizetős iskola kialakítá-
sa, amit viszont nem mindenki vehetne 
igénybe – anyagi okokból.
 A demonstráción megjelent Sass Szi-
lárd, a körzet önkormányzati képviselője 
(a tüntetők oldalán), valamint Bács Már-
ton alpolgármester is, aki – nem nyil-
vános – megbeszélést folytatott a szülői 
munkaközösség és az iskola vezetésével. 
Bács álláspontja szerint a térség vala-
mennyi iskolájára szükség van, de nem 
kell feltétlenül, hogy mindegyiknek az 
Önkormányzat legyen a fenntartója.  A 
Farkasréti Általános Iskola állagmeg-
óvására, karbantartására a közeljövő-
ben legalább 100–150 millió forintot 
kell fordítani.

folytatás a 6. oldalon

Vita a farkasréti 
iskoláról

Testületi ülés

Mindenkit megajándékoztak

Boldog 
új évet 

kívánunk!
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JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
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.

AZ MSZP PROGRAMJAI
Helyszín: MSZP székház, Mérnök utca 
40. Tel.: 204-2806
Ingyenes jogi tanácsadással, adótanács-
adással, ingyenes munkaügyi, munka-
jogi, valamint pszichológiai tanácsadás-
sal állnak az érdeklődők és rászorulók 
rendelkezésére január 9-én 17 órától. 
Ugyanekkor új szolgáltatást indítanak: 
az ingyenes lakásépítési, -vásárlási, át-
alakítási, felújítási konzultációt.

A FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz iroda, Budafoki út 
9–11. Tel.: 209-3439 vagy 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig. 
Minden hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyed-
del, gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás. Minden hónap első csü-
törtökén délelőtt 10 órától NAGYI 
klub működik. Minden héten hétfőn és 
szerdán 8–9 kezdő és 9–10 óráig haladó 
angol nyelvtanfolyam. 
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Programok: január 8-án 18 órakor 
„Versben bujdosó”. Emlékest és tárlat 
Nagy László képeivel és versekkel. A 
kiállítás díszvendége: dr. Rétvári Bence 
a 15 vk. országgyűlési képviselőjelölt-
je. Közreműködik: Torma Mária és 
Halmos Béla.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodája 
(XI., Bartók Béla út 61.) minden szer-
dán 15 és 18 óra között várja az érdek-
lődőket. 
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei, és legfris-
sebb hírei új honlapunkon a www.idf-
buda.hu címet találhatók. 
Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart a 
pártszékházban.

A KDNP PROGRAMJAI
Január 9-én 18 órakor közéleti est a 
Szent Imre Gimnázium dísztermében. 
Téma: az időközi országgyűlési kép-
viselőválasztás. Vendégek: dr. Rétvári 
Bence, a Fidesz–KDNP országgyűlési 
képviselőjelöltje, valamint Tarlós István 
a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője. 
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hét-
köznapokon 10–18 óra között várja az 
érdeklődőket.

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (XI., 
Bartók Béla út 96.) az ajánlószelvények 
gyűjtése idején minden nap, hétvégén 
is, 9–19 óráig tart nyitva. Ide várjuk 
azokat, akik megtisztelnek minket bi-
zalmukkal, és nekünk adják ajánlószel-
vényeiket. A régebbi Magyar Fórum 
számok ingyen elvihetők. 
dr. Csigi Zsolt ügyvéd minden szer-
dán 10–12 óráig ingyenes jogi tanács-
adást tart. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelkisegély- 
tanácsokat ad, és ingyenes önvédelmi 
oktatást tart minden korosztálynak. 
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mobil-
telefonon.
Programok: január 10-én 18 órakor 
Lacza Márta Munkácsy-díjas festő-
művész kiállításának megnyitója lesz. 
A tárlatot megnyitja Csavlek András 
Munkácsy-díjas festőművész. 
Január 17-én 18 órakor Kosaras Péter 
Ákos történész folytatja nagy sike-
rű történelmi sorozatát „Horthy 
Magyarországa” címmel. Minden 
érdek lődőt szeretet tel várnak  
a szervezők!

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

E-MAILCÍM-VÁLTOZÁS
A Gazdagréti Közösségi Ház e-
mailcíme január 1-jétől megválto-
zott. Az új e-mailcím a következő: 
info@gkh.ujbuda.hu

  
Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) január 10-én 17 
órakor tartja fogadóóráját az Őrmezei 
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK) ország-
gyűlési képviselő január 10-én 17-től 
18 óráig tart fogadóórát az MSZP ke-
rületi irodájában (Mérnök u. 40.).
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon le-
het. Önkormányzati képviselői foga-
dóóra: minden hónap utolsó szerdáján 
17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30-
0 óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).

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 katasztrófahelyzetek megoldásában 
Újbuda Önkormányzata 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 gazdagréti Törökugrató Általános 
Iskolában 2007. december 12-én 
délután ünnepelt Újbuda Német 
Kisebbségi Önkormányzata, hiszen 
immár 10 éve működtet a kerületben 
német nemzetiségi oktatást, melyet 
ezúttal összekötöttek a mára már 
hagyományosnak mondható adventi 
ünnepséggel.  

Ezen az esős, hideg délutánon felhőtlen 
jókedv lengte be a gazdagréti iskola dísz-
termét, ahol az izgatott szervezők az ün-
nepi előkészületek utolsó simításait is be-
fejezték. A rendezvényen részt vett Schuth 
János, a Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke, valamint Mayer Éva, a Fővárosi 
Német Önkormányzat elnöke. A számos 
érdeklődő mellett képviseltette magát a 
kerület két olyan óvodája és iskolája, ahol 
német nemzetiségi oktatás folytatnak. 
Név szerint a Kelenvölgyi és a Szivárvány 
Óvoda, illetve a Teleki Blanka és a Török-
ugrató Általános Iskola. Köszöntőbeszé-
dében Schuth János kitért a Kisköre utcai 

német klubhelyiség fontosságára, hiszen 
ez a helyszín biztosít lehetőséget tradíciók 
ápolására és új programok szervezésére 
egyaránt. Ezt követően az óvódások adták 
elő műsoraikat, melyekre sokáig és lelke-
sen készültek, majd Bács Márton alpolgár-
mester nyitotta meg az adventi ünnepsé-
get. Az alpolgármester külön gratulált a 
vendéglátó intézménynek, mivel sikeresen 
abszolválta a kompetenciaalapú oktatás 
előírásait. Hangsúlyozta, hogy Újbuda 
elkötelezett híve a nemzetiségi kultúrák 
fejlődésének, amire remek példa a német 
kisebbséggel folytatott együttműködés. 
A rendezvény fénypontjaként Schuth Já-
nos kitüntette és megköszönte áldozatos 
munkáját a kerület legfelkészültebb német 
nemzetiségi pedagógusoknak. Ezután a 
diákok adventi ünnepi verseit, előadásait 
hallhatta a nagyérdemű német és magyar 
nyelven, aztán a résztvevők egy spontán 
beszélgetés során folytatták a tapasztalat-
cserét. A pedagógusok, a Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat képviselői megvitatták 
munkájuk alatt szerzett benyomásaikat, 

Adventi ünnepség Gazdagréten
10 éves a kerületi német nemzetiségi oktatás

Harmadik alkalommal adták át a Mar-
ton Frigyes-díjakat az év végén a Mik-
roszkóp Színpadon. Az elismerést az 
Újbuda Baráti Kör Egyesület alapította, 
és a korábbi években olyan közismert 
személyiségek kapták meg, mint 
Kolláth Görgy vagy Sas József.

A kitüntetést minden évben olyan sze-
mélyeknek ítélik oda, akik a művészeti 
életben vagy a közéletben a társadalmi 
problémák iránt tanúsított empatikus ma-
gatartásukkal, toleranciájukkal, nagyfokú 
szolidaritásukkal és nem utolsósorban 
humorukkal sokat tesznek a visszásságok 
leleplezéséért és megszüntetéséért. A díj 
maga Janzer Frigyes Munkácsy-díjas érde-
mes művész szobrász alkotása, egy kétol-
dalas emlékérme. 
 2007-ben a Marton Frigyes-díjakat 
Molnár Gyula polgármester, az Újbuda 
Baráti Kör elnöke adta át egy előadás szü-
netében, Marton Frigyes Mikroszkópban 
álló szobra előtt. A díjazottak: Csala Zsu-
zsa és Kuncze Gábor. 
 Csala Zsuzsa több mint ötven éve 
bűvöli el a közönséget varázslatos szemé-
lyiségével, derűs kedélyével. Komika és 
vérbeli színésznő egyben, aki nem mel-
lékesen Marton Frigyes egyik legrégebbi 

munkatársa is volt, és 
számos Marton-kaba-
réban szerepelt. 
 A humor nem hi-
vatásos művelői közül 
ezúttal Kuncze Gábor 
vehette át az elisme-
rést, akinek – az in-
doklás szerint – ok-
fejtése akkor is meg-
győző, ha nem értünk 
vele egyet. Ironikus és 
önironikus egyszerre, 
nem öncélú humo-
rának köszönhetően 
üdítő jelenség a ma-
gyar politikai életben. 
A szabad demokrata 
politikus a díj átvé-
telekor beismerte: ez 
az első alkalom, hogy 
bármiféle kitüntetés-
ben részesül.
 Csala Zsuzsát és 
Kuncze Gábort a ko-
rábbi Marton Frigyes-
díjasok és a Mikrosz-
kóp Színpad művészei 
is köszöntötték.

Rózsa M. A díjazottak láthatóan élvezték a hangulatot

Nem viccelnek a tréfával
Csala Zsuzsa és Kuncze Gábor kapták a Marton Frigyes-díjakat

Tavaly év végén a kerületbe költözött 
az Antall József Alapítvány. A szerve-
zet a Bartók Béla úton talált magának 
helyet, ugyanabban az épületben, 
amely a kerületi MDF-szervezet 
otthonául is szolgál. Az alapítvány 
ünnepélyes irodamegnyitóján Dávid 
Ibolya pártelnök is részt vett, és társa-
ival együtt felidézte a rendszerváltás 
miniszterelnökének emlékét.

Kiss Gábor, az alapítvány főigazgatója 
Churchill brit miniszterelnök gondola-

A párbeszéd kialakítása, az 
értékelvűség megteremtése

Újbudára költözött az Antall József Alapítvány

tát, egyben az általa vezetett szervezet 
jelmondatát idézte: „Nincs demokrácia 
demokraták nélkül”. – Demokratákat pe-
dig nevelni kell – folytatta, és a szervezet e 
munkában kíván részt vállalni a főiskolás 
és egyetemista fiataloknak hirdetett felké-
szítő programokkal, és a közszereplőknek 
tartott képzésekkel. Mindehhez kitűnő 
helyszín az alapítvány által birtokba vett 
és tetszetősen felújított új székhely, amely 
nemcsak egy előadótermet, de egy irodát 
és egy kávézót is magában foglal. – Lehe-
tőséget szeretnénk kínálni a politikusok-

nak, hogy találkozzanak és párbeszédet 
folytassanak a választókkal, valamint a 
tudományos és gazdasági élet szereplőivel 
– hangsúlyozta Kiss Gábor. A megnyitón 
elhangzott, hogy az alapítvány együttmű-
ködést kezdett a hajdani miniszterelnök 
szellemiségét, emlékét ápoló Antall József 
Baráti Társasággal, tehát e szervezet prog-
ramjai szintén a Bartók Béla úti épületben 
zajlanak majd. A baráti társaság kiemelt 
célja, hogy a miniszterelnököt érő táma-
dásokat kivédje, valamint ellensúlyozza.
 Dávid Ibolya, az alapítványt létre-
hozó Magyar Demokrata Fórum elnöke 
elmondta: Antall József a rendszerváltás 
hajnalán igen magasra helyezte a mércét, 
példát adhatott volna a következő cik-
lusoknak, ám nem talált követőre. – Ő 
mindössze ellenfelet látott politikustársai-
ban, ellenséget soha, mert mindig tisztelte 
bennünk az embert. Antall József a komp-
romisszumok nehéz útját járta, a politika 
ugyanis a megoldások közös keresésének 
művészete – emelte ki, majd a miniszter-
elnök nevét viselő alapítványról szólva 
elmondta: nagy szükség van az ilyen és eh-
hez hasonló szervezetekre. Örül neki, hogy 
az alapítvány végleges helyet talált magá-
nak, ahol ilyen kulturáltak a körülmények, 
és arra kérte a megjelenteket, hogy minél 
gyakrabban legyenek itt vendégek.
 A megnyitón részt vevő Molnár Gyula 
polgármester és Fodor Vince alpolgármes-
ter kérdésünkre megnyugtatta lapunk 
olvasóit: aki a kerületi MDF-irodát keresi 
az épületben, az ugyanúgy megtalálja ott, 
mint korábban.

R. H. Dávid Ibolya pártelnök, Molnár Gyula polgármester és Herényi Károly a megnyitóünnepségen

melyekre a jövőben is nagy szükség lesz, 
hisz Újbuda továbbra is szeretné megőriz-
ni kulturális sokszínűségét.
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Huszonnyolc éves jogász vagyok, a Gel-
lérthegyen nőttem fel. Egyetemista korom 
óta jogi munkakörben dolgozom. Felesé-
gem informatikus mérnök. Szabadidőm-
ben rendszeresen úszom, szívesen járom a 
természetet.
 Több civil szervezetben tevékenyke-
dem önkéntesként, ezek révén kerültem 
a politika közelébe is. Jelenleg a Fővárosi 
Közgyűlés tagja vagyok, az önkormányza-
ti munkából a kulturális, a foglalkoztatási 
és az esélyegyenlőségi területen veszem ki 
a részem.
 Örömmel vállalom a választásokon 
való megmérettetést. Ha bizalmat szavaz-
nak nekem, arra fogok törekedni, hogy 
minden helyen, fórumon a választókörzet 
érdekeit képviseljem. A képviselői mandá-
tum számomra nem egyszerűen a parla-
menti tagságot jelenti, hanem annak lehe-
tőségét és egyben kötelezettséget, hogy az 
itt élők közös érdekeit minden eszközzel 
képviseljem. 
 Azért dolgozom majd, hogy mindenki 
büszke lehessen lakóhelyére, büszke lehes-
sen hazájára. Célom, hogy békés körülmé-
nyek között biztonságban élhessünk, tehát 
a jövő kiszámítható legyen. A gyermekek 
felneveléséhez meg kell teremteni az előse-
gítő körülményeket, mert csak így bízha-
tunk a jövőben. 
 A szociális biztonság megőrzése a kö-
vetkező években különösen fontos kérdés 
lesz, ezért erre a szokottnál is több figyel-
met kell fordítania a politikának. Könnyen 
lehet a szociális válság következménye a 

közbiztonság romlása, ezért ezen a téren 
megelőző intézkedésekre van szükség. A 
metróépítéssel és a parkolással kapcsola-
tos gondok átfogó megoldására szintén 
törekedni fogok. 
 A tandíj a fiatalokat, az ingatlanadó a 
középosztályt, a vizitdíj az időseket bün-
teti. Mindezekre a kormány elhibázott 
gazdaságpolitikája miatt van szükség. 
Az újbudaiaknak nem kell 2010-ig várni, 
hogy kimondják véleményüket a kormány 
munkájáról. Január 27-én ön is értékelheti 
szavazatával a kormánypárti politikusok 
eddigi teljesítményét!

Rétvári Bence

Rétvári Bence, Fidesz–KDNP

1955. szeptember 8-án születtem Sopron-
ban. Az érettségi után a szegedi bölcsész-
karra jelentkeztem, ahol 1979-ben végez-
tem magyar-történelem szakon. Később 
ugyanitt doktoráltam erdélyi magyar 
kisebbségtörténetből, de egyetemi pálya-
futásomat a politikai rendőrség megaka-
dályozta. 1979-ben a Kulturális Miniszté-
rium irodalmi osztályára kerültem, ahon-
nan 1982-ben politikai okokból eltávolí-
tottak. 1983-ban az Országos Széchényi 
Könyvtár munkatársa lettem, 1989-től a 
Kisebbségi Titkárságon dolgoztam, a ha-
táron túli, főként az erdélyi magyarsággal 
foglalkoztam. Az Országgyűlésnek 1990 

óta vagyok tagja. Feleségem köztisztviselő, 
fiunk 1999-ben lépett be a Külügyminisz-
tériumba. Első unokánk 2002-ben, a má-
sodik idén született.
 16 év saját tapasztalatából tudom, hogy a 
képviselő sokat tehet választókerületéért, ha 
helybéli lakos, ha jól ismeri körzete gondjait. 
Az MDF képviselőjeként ezt a munkámat 
kívánom folytatni, az országos politikában 
pedig a megoldásokat keresni az ellentétek 
szítása helyett. Meggyőződésem, hogy a 
mai végletes szembenállás Magyarország 
felemelkedésének legfőbb akadálya. 
 Kerületi programom is közös gond-
jainkra javasol megoldást, elsősorban az 

Csapody Miklós, MDF

Ön ebben a ciklusban országgyűlési képviselőként 
(is) dolgozik. Miért szállt újra ringbe a megürese-
dett képviselői helyért?

Az országgyűlési választások alkalmával 
is az egyéni képviselői mandátum volt a 
cél, csak másképp alakult. Az első fordu-
lóból Csapody Miklóst megelőzve tovább 
jutottam, azonban a második fordulóban 
visszaléptem Szabó Vilmos javára. Végül 
is tehát az SZDSZ listájáról jutottam be, 
de az a szándékom, hogy egyéni képviselő 
legyek, nem változott. 17 éve kötődöm a 
XI. kerülethez, három ciklusban alpolgár-
mesterként, kettőben ellenzéki frakcióve-
zetőként dolgoztam, büszke lennék rá, ha 
én képviselhetném ezt a körzetet a Parla-
mentben. Persze ez esetben lemondanék a 
listás mandátumról.

Kívülről nem egyértelmű, mi a különbség az egyé-
ni és a listás képviselők munkája között…

A jelenlegi parlamenti rendszerben sok-
kal hangsúlyosabb szerepet kaphatnak 
az egyéni képviselők. Ráadásul belső 
Újbuda egy olyan városrész, amelyben 
számos fontos ügy túlnyúlik a kerület, de 
még a főváros határain is. Ilyen a Gellért-
hegy és a Citadella sorsa, a metróépítés, 
az Infopark létesítményei, a Duna vízi 
közlekedésének feltámasztása, valamint 
a közösségi közlekedés fejlesztése. Nagy 
szívfájdalmam, hogy mindeddig nem 
sikerült „kitalálni” a Duna világvárosi 
szerepét Budapesten.

Milyen változások előtt áll ez a városrész a követ-
kező években? 

Hatalmas feladat például a volt Skála és 
a Móricz Zsigmond tér környékének vá-
rosközponttá alakítása a kulturális kerü-
letközponttal. Az a célom, hogy a lüktető, 
21. századi városi fejlődésben meg tudjuk 
őrizni a kerület hagyományait, mint a 
Hadik Kávéházzal vagy a Gellért Szálló-
val szimbolizálható polgári miliőt. Per-
sze a látványos, országos hírű fejlesztések 
mellett nem mondok le az apróbb, de szá-

munkra ugyanolyan fontos célokról, mint 
például a Móricz Zsigmond téri „gomba” 
átalakításáról. Az a tervem, hogy ez lesz az 
egyetemi ifjúság egyik legkedveltebb ta-
lálkahelye. Ráadásul a szerényebb léptékű, 
helyi ügyekben lehetőségünk van valódi 
együttműködésre az itt élőkkel. A közel-
múltban például közös képviselők megke-
restek azzal az igénnyel, hogy legyen a kör-
téri házak felújítása egységes, a homlokza-
tok harmonizáljanak egymással. Nagyon 
örülök az ilyen kezdeményezéseknek, és 
lényegesnek tartom a városrész civil szer-
vezeteivel való közös gondolkodást. 

A mai politikai közegben nem morzsolódik fel a 
városfejlesztési célok, hosszú távú elképzelések 
jelentős része?      

Tény, hogy ma a politikában nem az ér-
telmes párbeszéd idejét éljük. Én nem is a 
politikustársaimat szeretném meggyőzni, 
hanem a választóimat, azokat, akik ebben 
a városban, ebben a városrészben élik a 
mindennapjaikat, ezért keresem a lehető-
ségeket a személyes találkozókra, a véle-
ménycserékre.

B. A.

Lakos Imre, az SZDSZ és az MSZP közös jelöltje

„Büszkén képviselném 
ezt a körzetet 
a Parlamentben”

Előző lapszámunkban Csapody Miklós kampány-
megnyitójáról szóló beszámolóban tévesen időközi 
önkormányzati választásról írtunk, de természe-
tesen időközi országgyűlési választásról van szó. 
A jelölttől és olvasóinktól ezúton is elnézést kérünk. 

Kampánynyitó az AVF-en
Előző számunk lapzártájakor tartotta 
Rétvári Bence kampánynyitó rendez-
vényét. Mindenekelőtt Deák András 
országgyűlési képviselőről emlékezett 
meg, hitet téve annak szellemi öröksé-
ge mellett. 
 Rétvári fontosnak tartja, hogy már 
az első fordulóban megmutassák: „az 
embereknek politikai cselekvési ener-
giái vannak, amelyek nem a kormány-
pártokat segítik”. Jelentős tartaléknak 
minősítette azt, hogy a fiatalok között 
óriási a polgári oldal előnye. – A jövő 
nekünk dolgozik – tette hozzá. Cél-
kitűzésként jelölte meg többek között 
a kismamabérlet bevezetését, ami azt 
jelentené, hogy az a szülő, aki gyerme-
kével otthon van, a tanulóbérlet árá-
nak megfelelő összegű bérlettel tudjon 
közlekedni. 
 Bejelentése után két nappal a Fővá-
rosi Közgyűlés elfogadta a javaslatot, a 
terv megvalósulni látszik. Hoffmann 
Rózsa a jelölt mellett kampányolva 
elmondta, Rétvári Bence fiatal kora 
ellenére komoly közéleti tapasztalattal 
rendelkezik. Varga Mihály, a Fidesz 
alelnöke kiemelte, hogy minden egyes 
szavazatnak van jelentősége. – A mos-
tani időközi választás valóban erőfel-
mérés is lesz – jelentette ki végül. 

A nevem dr. Fenyvessy Zoltán, 1949. 
augusztus 25-én születtem Pilis község-
ben (Pest megyében). Mindkét szülőm 
fizikai munkás, apám lakatos, édesanyám 
pedig bolti eladó volt. Szüleim 6 éves ko-
romban elváltak, ezt követően édesanyám 
nevelt, nagy nehézségek közepette. 10 éves 
koromban Budapestre költöztünk (albér-
letbe), az általános iskolát már itt fejeztem 
be. Anyagi okok miatt gimnáziumi to-
vábbtanulásra gondolni sem lehetett, ipari 
tanulónak helyezkedtem el, és 3 évi inas 
élet után mechanikai műszerész szak-
munkásvizsgát tettem. 
 1968-ban nősültem. Feleségemmel, 
Kókai Erzsébettel 39 éve élünk együtt 
szépen, kölcsönös megbecsülésben. Fe-
leségem eredetileg gyors- és gépíró, majd 
ugyancsak továbbképezve magát lett 
könyvelő, titkárnő, tisztviselő. 1974-ben 
született meg Richárd fiam, majd 1978-
ban Hargita leányom, 1998. március 15-
én Enikő utónevű unokám.
 A honvédségből való leszerelésemet 
követően jelentkeztem a Pécsi Jogtudo-
mányi Egyetemre, annak elvégzése és a 
szakvizsga letétele után jogtanácsosként 
helyezkedtem el iparvállalatoknál. Önál-
lóságom feltételeinek megteremtése után 
egyéni ügyvéd lettem, és elsősorban társa-

sági ügyekkel foglalkozom. Jelenleg önkor-
mányzati képviselő vagyok immár 13 éve. 
1998–2002 között országgyűlési képviselő, 
és ott frakcióvezető-helyettes voltam. 
 Pártomnak – a Magyar Igazság és 
Élet Pártjának – több mint 12 éve vagyok 
alelnöke.

Dr. Fenyvessy Zoltán

Fenyvessy Zoltán, MIÉP

Rétvári Bence

Lakos Imre

Sajátos, nem megszokott módon 
kampányolt múlt csütörtökön Csapody 
Miklós. Az MDF listás országgyűlési 
képviselője, aki a 15. választókerület-
ben egyéniben méretteti meg magát a 
január végi időközi parlamenti vokso-
láson, saját „jelképet”, bajuszt osztoga-
tott a Móricz Zsigmond körtéren. 

A kivágott, gumival a száj elé rögzíthető 
papírbajuszokat és az öntapadós, felra-
gasztható bajuszokat az emberek egy része 
mosolyogva fogadta, mások csodálkoztak, 
míg egyesek szó nélkül továbbmentek. 
 – A program is fontos a kampány so-
rán, de az emberek nem nagyon olvassák 
el azokat. A nevetés, a humor viszont ra-
gályos, ezekre is szükség van, pláne a far-
sangi időszakban – indokolta a politikus 
az Újbudának, miért osztogatott bajuszt 
munkatársaival a kerület központjában. 
Csapody Miklós hozzátette: a bajusz alapján 
rá gondolnak az emberek a kampányban. 
 A politikus azért néhány fontosabb 
témát kiemelt programjából a megjelent 
újságíróknak: – a kerületi egészségügyi 
rendszer javítását, a környezet védelmét 

vagy a közlekedés fejlesztését. Ez utóbbi 
kettő különösen hangsúlyos téma a 4-
es metró építése miatt, ami még évekig 
meghatározza Újbuda életét – tette hozzá 
Csapody Miklós.

(gp)

„Van önnek bajusza?” – Csapody humoros kampánya

Csapody Miklós, és egy „hasonmása” az ominózus bajusszal

Fenyvessy Zoltán

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS JANUÁR 27.–FEBRUÁR 10.

Békés körülmények között, biztonságban

Szóvirágok helyett eredmények
időseket ellátó intézmények, a szociális 
helyzet és a lakhatás javításának terü-
letén. Támogatom és sürgetem a metró 
mielőbbi megépítését, a parkolási problé-
mák enyhítését (mélygarázs), a beözönlő 
forgalom elterelését (körgyűrű), valamint 
a Galvani úti híd megépítését. Feladatom-
nak tekintem a zöld területek növelését, 
zajvédő fal építését, továbbá azt is, hogy 
végre egy sokkal otthonosabb, tisztább 
városban élhessünk. 
 Lelkesítő szóvirágok helyett eredmé-
nyeket szeretnék. Ehhez ajánlom a magam 
munkáját.

Csapody Miklós

13 éve képviselőként

2008

A jelöltekről, programjaikról folyamatosan 
frissülő információkat olvashatnak a www.
ujbuda.hu oldalon az „Időközi Országgyű-
lési Képviselőválasztás” feliratra klikkelve. 
Ugyanitt tájékoztatjuk Újbuda lakosságát, 
a körzet választópolgárait a jelöltekkel 
kapcsolatban készülő műsorokról, illet-
ve azokról az időpontokról, amikor az 

interneten Rendkívüli On-line Fogadóórát 
tartanak. A választással kapcsolatos tech-
nikai információk és jegyzői közlemények 
is itt lesznek megtalálhatók. Minden a 
választással kapcsolatos és a honlapon 
megjelenő információ folyamatosan  néz-
hető az ÚjbudaTV képújságján, híreiben 
és műsoraiban.

Kövesse az időközi választást az Újbuda Médiával!

@

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom önöket, hogy a 15. sz. Országos Egyéni Választókerületi

Választási Bizottság 2007. december 20-i ülésén a 15. sz. Országos
Egyéni Választókerület képviselőjelöltjeként a 2008. január 27-i

időközi országgyűlési képviselő választásra nyilvántartásba vette
dr. Fenyvessy Zoltánt, a Magyar Igazság és Élet Pártja jelöltjét és 

dr. Csapody Miklóst, a Magyar Demokrata Fórum jelöltjét.
dr. Filipsz Andrea, jegyző
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A nagycsoportosok is ünnepi műsorral készültek a jeles eseményre

Ha valaki betölti a huszonötödik 
életévét, azt mondjuk rá, hogy fiatal 
felnőtt. Egy intézmény azonos korá-
ra rendszerint a negyedszázados 
kifejezést használjuk, és ettől vala-
hogy komolyabbnak, idősebbnek, 
tapasztaltabbnak tűnik. A Neszmélyi 
Úti Óvoda esetében ugyanakkor az 
embernek az is eszébe jut, hogy ide 
kisgyerekek járnak, tehát az intézmény 
örök időkre fiatal marad.  

A napokban ünnepelte a Neszmélyi Úti 
Óvoda a huszonötödik születésnapját. 
Az eseményen ott volt számos kerüle-
ti vezető, más óvodák dolgozói és ter-
mészetesen a fellépő gyerekek szülei is. 
Czekner Erika vezető óvónő a szintén 
jelen lévő dr. Horváth Imrénét – vagy 
ahogy annak idején mindenki ismerte: 
Julika nénit –, az alapító óvodavezetőt 
kérte meg, hogy beszéljen az intézmény 
első tíz esztendejéről.
 Mint dr. Horváth Imréné elmondta, 
akkor még nagy pusztaság vette körül a 
frissen épült óvodát, amelyet ki kellett 

takarítani, be kellett rendezni. A finis-
ben napi tíz-tizenkét órát dolgoztak az 
óvónők és a dadusok, félretéve magán-
életüket, mindennapi gondjaikat. Lelkes 
kiskatonák segítették a munkát, még 
ablaktisztításra is vállalkoztak. Minden 
gond és nehézség ellenére, Julika néni a 
szép emlékek között tartja számon ezt 
az időszakot.
 A múltidézés fontos állomása volt az 
az országos óvodapedagógiai konferencia, 

ahol – a ’90-es évek elején – megismerke-
dett az integrált óvodai neveléssel. Az ott 
hallottak hatására kezdte el szervezni sa-
ját intézményében az integrációt. Ennek 
kiteljesítése már utódja, Czekner Erika 
feladata volt. 
 A kerületben elsőként a Neszmélyi 
úton kezdődött el 1993-ban az integrált 
nevelés, amelyhez minden óvónő meg-
szerezte a szükséges gyógypedagógiai 
ismereteket. Czekner Erika büszkén 
sorolta, hogy tizennégy év alatt hetven, 
valamilyen szempontból nem teljesen 
egészséges gyermek járt az óvodába, és 

sokkal jobban fejlődtek ebben a közös-
ségben, mintha csak hozzájuk hasonlók 
között lettek volna. 
 Újbuda Önkormányzata jóvoltából 
immár harmadik éve a szakképzett 
gyógypedagógus mellett gyógypeda-
gógiai asszisztens is segíti az óvónők 
munkáját. 2005-ben tornaszobát is ka-
pott az intézmény. És a legfontosabb: a 
kezdeti ellenállás után sikerült elfogad-
tatni a környezettel az óvoda szemléle-
tét, valamint bebizonyítani az egészsé-
ges kicsik szüleinek az integrált nevelés 
hasznosságát.
 Hogy nemcsak hasznos, hanem a 
gyermekek számára maradandóan kel-
lemes emlék is az integrált nevelés, azt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a tény: a 
nyolc-tíz éves iskolások rendszeresen visz-
szajárnak egykori óvodájukba. A mostani 
ovisok mellett ezen az ünnepen is fellépett 
közülük néhány: furulyáztak, énekeltek, 
hegedültek. Ők ma az Őrmezei Általános 
Iskola diákjai. Egy ilyen maradandó kap-
csolatnál nincs nagyobb elismerés a peda-
gógus számára.
 A vezető óvónő külön köszön-
tötte Kovács Vendelnét, az óvoda 
vezetőhelyettesét, aki a kezdetek óta eb-
ben az intézményben dolgozik. Dr. Bács 
Márton alpolgármester is értékelte pár 
mondatban a 25 esztendős óvoda peda-
gógusainak munkáját. Mint mondta, a 
gyerekeknek az első öt-hat év muníciója 
egész további életükben meghatározó 
szerepet játszik. Átnyújtotta Czekner 
Erikának Újbuda Önkormányzatának 
ajándékát: egy 50 ezer forintos játékvá-
sárlási utalványt.
 Azt, hogy mire is jó az integrált ne-
velés, az óvónők egy általuk bemutatott 
állatmese példázatával magyarázták. A 
sok ügyes és kevésbé ügyes állat közül a 
méhecskével volt a legtöbb baj, ezért el-
küldték doktor Bubóhoz. A bölcs bagoly 
megállapította, hogy a méhecskének pi-
cik és rossz helyen vannak a szárnyai. 
Ám a méhecske nem ismerte a diagnó-
zist, és a tudós doktor megállapítása el-
lenére is repül. Akárcsak a Neszmélyi úti 
méhecskék…

K. Zs.

Példázat a méhecskéről
A Neszmélyi Úti Óvoda negyed évszázada Ökumenikus gyertyagyújtás

Advent utolsó vasárnapján a Feneketlen-tó előtt ökumenikus gyertyagyújtásra gyűltek össze 
a történelmi egyházak vezetői. Az adventi koszorú gyertyáit dr. Blázy Árpádné evangélikus és 
Léta Sándor unitárius lelkészek, dr. Lipp László a gazdagréti római katolikus plébánia vezetője, 
valamint Fodor Vince közbiztonságért és egyházakért felelős alpolgármester gyújtották meg.

A múlt héten a kerületben élő halmo-
zottan sérült gyerekeket és szüleiket 
várták az önkormányzat épületébe, 
hogy karácsonyi támogatásban ré-
szesítsék őket. Idén 15 ezer forintot 
kaptak a családok, ami jóval kevesebb, 
mint tavaly, de az ajándékot átadó Ba-
lázs György képviselő arról biztosította 
a jelenlévőket, jövőre több jut majd. Az 
eseményen jelen volt a Halmozottan 
Sérült Gyermekekért Alapítvány kép-
viselője is, aki elmesélte, ezek a gyere-
kek egyszerre több fogyatékossággal 
kénytelenek együtt élni, ami azt is 
jelenti, hogy életük végéig gondozás-
ra szorulnak. Az alapítvány felhívta a 
figyelmet szüleikre is, akik tiszteletet 
érdemlő kitartással és szeretettel vise-
lik gyermekekeik gondját. Ezért köszö-
nettel fogadják a lakosság bármilyen 
támogatását, felajánlását.

Halmozottan sérülteket 
ajándékozott meg 
az Önkormányzat

A következő Közös Képviselők Klub-
ja 2008. január 14-én 16-kor lesz, 
aPolgármesteri Hivatal (Zsombolyai u. 5.) 
földszinti nagytermében. 

NAPIREND:
 Tájékoztató Újbuda Önkormányzatá-
nak 2007. évi feladatainak teljesítéséről, a 
megvalósult beruházásokról és a 2008. évi 
kerületfejlesztési tervekről. Vendégünk 
Molnár Gyula Újbuda polgármestere
 Lakáskódex-tervezet (lakástörvény, 
társasházi törvény, lakásszövetkezeti tör-
vény). Vendégünk dr. Polgár Éva Ildikó 
Önkormányzati és Területfejlesztési szak-
mai tanácsadó, Minisztérium Lakáspoliti-
kai titkárság.

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet 
juttatni Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztály (1113 
Budapest, Zsombolyai út 4. III. 302.) 
Győrffy József tanácsadó részére. Az ered-
ményes együttműködésünk reményében 
várjuk aktív közreműködésüket.

KÖZÖS KÉPVISELŐK KLUBJA

OKTATÁS

Egri Orsolya három évvel ezelőtt indí-
totta útjára a Tranzit Art Cafét, a XI. 
kerület egyik legsikeresebb kulturális 
vendéglátóhelyét. 

A fiatal bölcsész őshonos lágymányosi. A 
Köbölkút Úti Általános Iskolában, ezt kö-
vetően a József Attila Gimnáziumban ta-
nult, majd elvégezte az ELTE bölcsészka-
rát. A Tranzit Art Café, bár neve a hajdani 
buszpályaudvar átmenő forgalmára utal, 
korántsem átmeneti jelenség.

 Milyen évet zárt a Tranzit, melyek voltak a 
legsikeresebb programok?

A könyvbemutatókat szerettem a legjob-
ban, az egyik kedvencem Faïza Guène 
volt, a „Soha, sehol, senkinek” című könyv 
szerzője. A vele való beszélgetést hallva 
mindannyian meglepődve tapasztaltuk, 
hogy a „fejlett Nyugaton” is milyen kirí-
vó társadalmi problémák feszülnek. Na-
gyon érdekes tapasztalat volt, hogyan látja 
mindezt egy külvárosban élő arab lány, és 
meséli el nekünk, hogy él ő abban a má-

sik Párizsban, ami nem a Champs-Elysée 
vagy a Pantheon. Most láttam moziban a 
Persepolis c. filmet, és a nézőtérről az ut-
cára lépve, a csípős januári hidegben ismét 
felidéződött bennem a meleg nyári dél-
előtt, a Tranzit teraszán hallott sok szemé-
lyes élmény. A másik kedvencem Szlankó 
Bálint, aki októberben volt a vendégünk és 
D. Tóth Kriszta mutatta be, illetve Harmat 
Anettel a „Gólyára várva” c. könyvszerző-
jével Tari Annamária beszélgetett.

 Az év vége sem telt eseménytelenül...

Az év utolsó rendezvénye a Hild Emlék-
évhez kapcsolódó fényképkiállítás: Ke-
néz György tárlata volt, amely december 
elején nyílt meg. Az elmúlt év talán leg-
emlékezetesebb kiállításának a Hirosima 
tárlatot mondanám. Ez nyáron volt, és a 
Greenpeace támogatásával a Hirosima 
emléknapon nyílt meg. De ezenkívül is 
vannak olyan emléknapok, amiket min-
den évben szeretnék megtartani, ilyen pél-
dául a Tibet Nap. A dalai láma nem kért 
heroikus erőfeszítést a világtól, csak azt, 

hogy ezen a napon emlékezzünk. Az is 
hagyomány már, hogy megünnepeljük a 
Magyar Kultúra Napját. Első alkalommal 
2005. január 22-én Makovecz Anna volt a 
vendégünk, őt követte Polcz Alaine, majd 
2007-ben Roskó Gábor. 2008-ban kreatív 
magyar fiatalok kiállításával készülünk e 
jeles nap megünneplésére.

 Gondolom, nem véletlenül, hiszen a Tranzit 
már része a budapesti képzőművészeti 
életnek. 

Az év elején, egész pontosan február 15-én 
a brit főváros költözött be hozzánk, akkor 
nyílt meg Erdős Anna London című fotó-
kiállítása. Az eseményhez kapcsolódóan 
a jel legzetes 
Double-Decker, 
egy  piros lon-
doni busz gu-
rult az egykori 
pályaudvarra. 
A k iá l l ítást 
David Martin, a 
British Council  
i g a z g a t ó j a 
nyitotta meg. 
Ezt követte a 
párizsi, majd 
amszterdami 
városbemuta-
tó. Júniusban a 
kanadai követ-
ség segítségével 
arra kerestük 
a választ, hogy 
látja egy québeci 
fotóművész Bu-
dapestet: Pierre 
J. Valliéres, a 
f r a n c i a – k a -
nad a i  fotós 
Szuperpozíció címmel mutatta be fővá-
rosunkról készült sorozatát. Az egyik 
legnépszerűbb kiállításunk 2007-ben 
a Kerék-Páros-Város című tárlat volt, 
amelyet Hajdu Gábor rendezett, és a 
buszpályaudvar hajdani peronján tar-
tottunk, remélve, hogy a busz után az új 
tömegközlekedési eszköz a bicikli lesz 
hamarosan. Ősszel egy egészen speciá-

A Tranzit nem átmeneti jelenség

2008-as előzetes: József Attila és több...

EGRI ORSOLYA: 2008-ban kreatív magyar fiatalok kiállításával készülünk a Magyar Kultúra Napjára

lis kiállításnak adott otthont a Tranzit. 
Minden évben rész veszünk az Építészet 
Hónapja programsorozatban, és ezen 
belül 2007-ben Lánczi András, a Vízto-
rony Baráti Kör elnöke nálunk rendezte 
élete első, de egyáltalán nem amatőr ki-
állítását a magyarországi víztornyokról 
készült képeivel.

 Mit tervez 2008-ra? 

József Attila tiszteletére szeretnék egy for-
mabontó tárlatot, amely nemcsak a költő 
emléke előtt tiszteleg, de egy szeretettel-
jes pillantás a József Attila Gimnázium 
felé is, ahol érettségiztem, és ahol engem 
Törőcsik Zita tanított, nem középiskolás 

fokon, és nem 
csak a francia 
nyelv szépsége-
ire. Nagy fájda-
lom, hogy Polcz 
Alaine már nincs 
közöttünk, de 
nagy öröm, hogy 
e három év alatt 
is két alkalom-
mal érezhettük 
a belőle áradó 
bölcs szeretetet. 
 Köszönet-
tel  tar tozom 
Újbuda Önkor-
mányzatának a 
sok bátorításért, 
támogató szóért, 
biztatásért, és kü-
lön köszönet az 
Újbuda Prizma 
Kht. munkatár-
sának, Cseplye 
Istvánnak, hogy 
a kávéház vendé-

gei és a környéken élők élvezhetik az általa 
gondozott zöld szigetet. Amikor indult a 
Tranzit, olyasféle kávéházat és hangula-
tot képzeltem el, amilyen Brassaï egyik 
fotóján (Szerelmesek egy kis kávéház-
ban) látható, amely 1932-ben készült Pá-
rizsban – és ezt többé-kevésbé sikerült is 
megvalósítani! 

Rózsa Melinda

Elsa Valle december 8-án mutatta be 
új lemezét a Fonóban. A művésznő 
új korongja a „Salsa y picante” merő-
ben más előző két, a Mi Gente és az 
Abracadabra című lemezénél.

A fent említett kiváló lemezek arról árul-
kodnak, milyen mesteri módon tudja a 
fiatal énekes-zeneszerző kombinálni a 
kubai zenét a dzsesszel. Most úgy döntött: 
„hagyjuk a mixelést, ismerje meg a közön-
ség a másik énemet, ismerjék meg, mikor 
szól hamisítatlanul Kuba”.
 Elsa neve nem ismeretlen a latin zene 
szerelmeseinek, hiszen előző két lemezével 
magához csalogatta a műfaj rajongóit. Ha 
szembe akarjuk állítani a Salsa y Picantét 
előző korongjaival, azt kell mondani, még 
színesebb, dinamikusabb felvételt hallunk. 
Itt aztán tényleg mindenki megtalálja a 
magához közelálló dalt, legyen az mambó, 
salsa, cumbia, danzón, vagy éppen rumba. 
Rögtön elvisz bennünket ez az akusztikus 
természetes hangzás, a zongora ritmikus, 
ám mégis könnyed mozgása, a gitár pu-
hán fémes simogatása, a bőgő és az ütők 
energikus, masszív lüktetése, a szakszofon 
melódikus szólói az igazi kubai zenét hozza 
a térbe. De mégis különbözik valamiben, és 
ezt a különbséget Elsának hívják.
 Az ő énekstílusa átöleli a különböző 
stílusokat, és egy kerek egésszé formálja. 
Elsa élvezkedik a muzsikában, önfeledten 
tombol benne, korlátokat nem ismerve 
rendkívüli és királynői. A salsa királynője!

Elsa Valle-koncert
Lemezbemutató a Fonóban

Elsa Valle is élvezte a koncertet
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Munkatársaimnak és nekem is a 2007 az 
új munka, az új körülmények, az elvárt tel-
jesítések éve volt. Sokak számára politikai 
újdonság volt, hogy a kerület kormányoz-
hatóságának érdekében az MDF politikai 
megállapodás mentén munkakapcsolatot 
létesített a kerület polgármesteri vezeté-
sével, pontosabban: a polgármester úrral. 
Tizenhat év képviselőség után új kihívás 
volt alpolgármesterként részt venni a ke-
rület irányításának olyan fontos területein, 
mint a közbiztonság, a közterület-felügye-
let, a környezetvédelem, a civil és egyházi 
szervezetekkel való kapcsolattartás. Jó 
érzés volt mindezekben az ügyekben a 
hozzám fordulók segítségére lenni. Elérni 
az év végére, hogy a Don Bosco Iskola egy-
házi tulajdonba kerüljön, hogy létrejöjjön 
az önálló kerületi közterület-felügyelet. 
Büszke vagyok arra, hogy korrekt kapcso-
lat alapozza meg alpolgármesteri munká-
mat mind a polgármester úr, mind alpol-
gármester társaim tekintetében. Remélem, 
hogy a 2008-as esztendő eredményesebb 
környezetvédelmi együttműködést hoz a 
városrendezés vonatkozásában.
 Kitartóan és kiszámíthatóan szeretnék 
dolgozni mindazon célok érdekében, ame-
lyeket az MDF választási programjaként 
meg kívánok valósítani. Ehhez a munká-
hoz a megállapodás szerint várom a veze-
tés támogatását és valamennyi munkatár-
sam, képviselőtársam segítő magatartását.
 Ebben a szellemben kívánok boldog új 
évet a kerületi polgárok érdekében együtt-
működő valamennyi politikustársamnak 
és minden kerületi jószándékú embernek.

A 2007-es esztendő akárcsak hazánkban, 
Újbudán is ellentétes folyamatokkal volt 
terhes. Hazánk a kormányzat elhibázott 
politikája miatt gazdasági válsággal és az 
ebből következő megszorításokkal küz-
dött. A hétköznapi emberek mindennap-
jaikban szembesültek a hamis ígéretek 
következményeivel. A folyamatok nem 
álltak meg kerületünk határainál, Újbuda 
polgárai, lakosai is megszenvedik a gaz-
dasági nehézségeket. Kerületünkben az 
elmúlt évben a legfontosabb események 
egyike a rosszul előkészített metróépítés 
és az építkezés okozta közlekedési káosz. 
2007 nyarán az Önkormányzat vagyon-
gazdálkodásának három elemét: a Lágy-
mányosi-öbölhöz, a Kamaraerdőhöz és 
a Madárhegyhez kapcsolódó projekteket 
vizsgáló bizottság vizsgálta. A bizottság 
ellenzéki képviselői a Lágymányosi-öböl 
kapcsán mulasztásokat állapítottak meg. 
Ezek következményeként az egyik ellen-
zéki képviselő feljelentést is tett. A kará-
csonyt megelőző testületi ülésen a kerület 
vezetése az Érdi utcai iskola tanulóit, szü-
leit és tanárait lepte meg „furcsa ajándék-
kal”: iskolájuk alapítványi kézbe adásával, 
fizetőssé tételével fenyegetve meg őket. A 
kerület polgárai a nehézségek ellenére is 
élték, élik életüket, igyekeznek a lehetősé-
gekhez képest családjuk és a tágabb közös-
ség életét is komfortosabbá tenni. 
 2008-ban reményeink szerint a kor-
mányzat és Újbuda vezetése is a közösség 
érdekeit jobban szolgáló, a társadalmi bé-
két megteremtő politikába kezd, mely a 
hétköznapi nehézségekkel küszködő em-
berek helyzetén érdemben képes javítani, 
a fáradt arcokra több mosolyt varázsolni. 
 Minden Újbudán élő családnak, pol-
gárnak békés, boldog új esztendőt kívánok!

Azokból a történésekből, amelyek a XI. 
kerület életét 2007-ben meghatározták a 
legfontosabb pozitív esemény a kerületi 
iskolák megmentéséért szervezett koncert 
volt. Az a feszültség, ami a kerületi sulik 
bezárása miatt keletkezett, az az izgalom, 
ami a diákokat és a szülőket összefogásra 
késztette, az a politikai küzdelem, amit 
néha nyíltan, olykor pedig a színfalak mö-
gött kellett megvívnunk, és ahogy mind-
ez egy záró koncertben kiteljesedett – ez 
mindenképpen egyike lesz azoknak az 
emlékeknek, amiket szívesen fogok visz-
szaidézni akár évek múlva is. Különösen 
azért, mert legalább a Weiner, a József At-
tila és a Montágh esetében mindez a küz-
delem részben sikeresnek bizonyult. 
 Különös fintora az életnek, hogy 2008 
újra egy iskola, a farkasréti megmentéséért 
folytatott küzdelemmel indul. A szülők 
részéről itt sokkal nagyobb aktivitást ta-
pasztalok, mint a korábbi esetekben – ez 
mindenképpen biztató.
 2008-tól egyébként politikai fordulatot 
várok. Nem feltétlenül kormányváltást, de 
olyan szemléletváltást, ami ellehetetleníti 
végre akár kerületi, akár országos szinten 
a felelőtlen hazudozást, a közvagyon ma-
gánkézbe történő büntetlen átjátszását.
 Az év elején időközi választás lesz a ke-
rületben. Bizonyos vagyok a sikerben, de 
jó lenne, ha ez minél magasabb választói 
részvétel mellett születne meg. Nagyon bí-
zom a népszavazás sikerében is, és abban, 
hogy ez a kormányzásban is alapvető át-
rendeződést idéz elő. Ez pedig csak úgy le-
hetséges, ha honfitársaim megértik, hogy 
demokratikus eszközökkel  sokat tehetnek  
önmagukért. Ezért fontos – bárhogyan is 
gondolkodunk közös jövőnkről –,  hogy 
éljünk a népszavazás adta lehetőséggel is. 

A 2007-es év kerületünk számára a fejlő-
dés újabb esztendeje volt. Megkezdődött 
a metróalagút fúrása, az alagút mára el-
hagyta az első megállót, és halad tovább 
a volt Skála áruház felé. Újbuda egyik 
legismertebb épületétől, a Budai Skálától 
is elbúcsúztunk, egy vadonatúj városrész-
központ ígéretével. Új épülettel bővült az 
Infopark, több új irodaépület felépítése 
jelenthet új munkahelyeket kerületünk fi-
ataljai számára. Közpénzek felhasználása 
nélkül létrejött Budapest legmodernebb 
– és talán nem tűnik elfogultságnak –, leg-
szebb parkja: megnyílt az Öböl, fantasz-
tikus közparkkal sikerült Újbudát és így 
egész fővárosunkat gazdagítanunk. Meg-
újult több utunk, parkunk, játszóterünk 
Kelenföldön, Gazdagréten, Lágymányo-
son, Albertfalván és Kelenvölgyben. 
 Karácsonykor ismét ünnepi fénybe 
öltözött a Bartók Béla út. Folytattuk intéz-
ményrendszerünk, óvodáink, iskoláink 
épületeinek fejlesztését, iskolarendsze-
rünk átalakítását. Arra törekszünk, hogy 
továbbra is kerületünk minden iskolása 
a lehető legjobb oktatást kapja, a rendel-
kezésünkre álló pénzeszközöket minél 
inkább diákjainkra, és ne épületek fenn-
tartására kelljen költenünk. A 2008-as év-
ben van tehát mit folytatnunk, kerületünk 
lendülete töretlen. Újabb lakóterületek 
alakulnak ki és fognak felépülni. 
 Remélem, ebben az évben is meg-
marad kerületünk a fővároson belül a 
nyugalom szigetének, és azok a randalí-
rozók, akik az elmúlt két évben többször 
felforgatták a főváros rendjét, elkerülik 
lakóhelyünket, Újbudát. Városrészün-
ket továbbra is a nyugalom, a munka, a 
szórakozás és a tanulás fogja jellemezni a 
fejlődés mellett.

2007-ben folytatódott a kerület fejlődése, 
mindenben előreléptünk, és számos te-
rületen az országos és a fővárosi átlagot 
is meghaladtuk. Ez igaz az egészségügy-
re, a közterületek állapotára, a befektetők 
érdeklődésére például a lakásépítésben. 
Apróbb ügyekre is jutott energia: a sze-
lektív hulladékgyűjtést kiterjesztettük, és 
szintén környezetvédelmi eredmény, hogy 
most az utakat nem sózzuk, hanem kör-
nyezetbarát anyaggal csúszásmentesítjük. 
A „zöldszámmal” elértük, hogy minden 
lakossági felvetésre gyorsan és hatékonyan 
tudunk reagálni. 
 2007 jelentette azt az évet, amikor a 
kerület lakói már nemcsak panaszaikkal 
és problémáikkal fordultak hozzánk, ha-
nem az e-mailekben és a fogadóórákon 
egyre gyakoribb lett a köszönő és dicsérő 
vélemény, üzenet. Ez azt jelenti, hogy az 
országra jellemző és a média által gerjesz-
tett rossz hangulat nálunk nem általános. 
 2008-tól azt várjuk, hogy továbbra is 
sikerül az országos politikai megítéléstől 
függetleníteni ezt a kerületet, és ennek 
megfelelően munkánk és nem párthova-
tartozásunk alapján ítélnek meg bennün-
ket az itt élők. 
 Az időközi választáson az SZDSZ és 
MSZP közös jelöltje, Lakos Imre alpolgár-
mester sikerében bízunk, és azt reméljük, 
hogy az ellenzék felelőtlen és hamis állítá-
sokra épülő rágalomhadjárata végre meg-
szűnik, képviselőtársaink a kerület valódi 
ügyeire koncentrálnak. Ehhez, mint ed-
dig, továbbra is biztosítjuk együttműkö-
désünket.

Az Újbuda újság olvasói a 2007-es év során 
részletesen figyelemmel kísérhették a város-
rész fontosabb eseményeit és eredményeit. 
Emlékeztetőül néhány: ugye tudják, hogy 
– Újbuda Önkormányzata hiány nélkül 

gazdálkodik,
– a panelprogram keretében itt újult 

meg a legtöbb panellakás,
– az országos átlaghoz viszonyítva az itt 

élők három és félszer több támogatást 
kapnak, és vannak olyanok, amelyek 
csak itt léteznek (alanyi gyógyszertá-
mogatás, születési, illetve karácsonyi 
támogatás), 

– a civil és egyházi szervezetek több tíz 
millió forintra pályázhattak a közösségek 
egyedi programjainak megvalósítására,

– van művészeti, sport- és oktatási ösz-
töndíjunk. 

 Ismét eredményes volt a Munkaügyi 
Központtal közösen tartott „Állásbörze”, 
ezer látogatóból több mint százan jutottak 
munkalehetőséghez. Talán sokaknak az 
is eszébe jut, hogy ez az év az esélyegyen-
lőség európai éve volt, a sok-sok program 
lehetőséget adott arra, hogy megismerjük, 
hogyan segíthetünk mássággal élő ember-
társainknak. Kincstári kérkedés ez? Nem, 
ezek tények. Mint ahogy az is tény, hogy 
a képviselő-testület ellenzéki tagjainak 
többsége – az elmúlt 17 évben soha nem 
tapasztalt módon – arrogáns, olykor alpá-
ri stílusban akadályozta munkánkat.
 Újbudán 2008 is a fejlődés éve lesz, a 
feltételek megteremtése természetesen a 
polgármesteri vezetés dolga és felelőssége. 
De szeretném, ha a képviselő-testületben 
értelmes párbeszéd jönne létre a kor-
mányzó oldal és az ellenzék között. Ezt a 
politikai fordulatot várom, minden kerü-
leti polgár érdekében.

2007-ben elsősorban az tetszett, hogy leg-
alább a természet tudja és teszi is a dolgát: 
a Nap minden nap felkelt, a kertünkben 
a gyümölcsök szépen beértek, a madarak 
énekeltek, a virágok pedig nyíltak. 
 Sokkal hosszabb az a felsorolás, hogy 
mi nem tetszett a most elmúlt évben. 
Hogy csak egy-egy példát említsek kü-
lönböző szintekről: a Föld a meghatározó 
hatalmak vezetőinek magatartása miatt 
rohan a természeti katasztrófák felé. Az 
országunkat vezetők az itt lakók zömé-
nek akarata ellenére akkor is átvezetik 
a lakosságot valahová, ha az nem akar 
oda menni, és emellett még gazdaságilag 
tönkre is teszik, erkölcsileg lezüllesztik, 
más országok csatlósává teszik hazánkat. 
Kerületi szinten pedig azt igyekeznek be-
bizonyítani, hogy csak az árulás kifizető-
dő (akár embert vesznek, akár ingatlant 
árulnak), az ellenzéki javaslatok csak 
rosszak lehetnek, a pillanatnyi előnyök 
pedig sokszor fontosabbak a hosszú távú 
érdekeknél. 
 A fentiekből következik, hogy mit vá-
rok 2008-tól. A felsoroltaknak az ellenkező-
jét. Hogy a világban győzedelmeskedjék a 
természet rendje. Hazai szinten álljon meg 
a zuhanás, és úgy a népességfogyás, mint a 
gazdaság, vagy éppen a nemzettudat szint-
jén végre álljunk emelkedő pályára. Kerü-
letünkben pedig a választópolgárok aka-
rata szerint a döntések felénél az ellenzék 
véleménye lehessen a meghatározó. Lehet, 
hogy sokan ezeket a vágyakat a csoda kate-
góriájába sorolják. Akkor én csodát várok. 
MAGYAR FELTÁMADÁST!

Fenyvessy Zoltán
MIÉP

Veresné Krajcár 
Izabella, alpolgármester

Balázs Gyula
SZDSZ

Wieszt János
MSZP

Kupper András
FIDESZ

Mészáros József
KDNP

Fodor Vince
alpolgármester

Körkérdés a frakcióvezetőknek, alpolgármestereknek: 

Bács Márton
alpolgármester

Számomra 2007 legemlékezetesebb esemé-
nye Újbuda hosszú távú oktatási koncepci-
ójának kidolgozása és elfogadása volt, az 
ehhez tartozó több hónapos, olykor küz-
delmes képviselő-testületi munkával. Ez a 
koncepció – például a hatékonyabb forrás-
elosztás révén – új fejlődési pályára állítja 
a kerület oktatását még akkor is, ha rövid 
távon érdekek sérülnek, és az érintettek 
közül sokan nehezen élik meg a változást. 
Az ennek jegyében született tavaszi dönté-
seket tehát helyes ügy érdekében hoztuk, 
és az ezekkel harmóniában lévő decembe-
ri, gazdagréti és sasadi régióra vonatkozó 
döntések is szakmailag megalapozottak. A 
farkasréti iskola finanszírozásából az Ön-
kormányzatnak célszerű lenne fokozato-
san kivonulnia, de a szülők és az esetleges 
leendő fenntartó együttműködésével meg 
lehet találni az oktatók és a tanulók számá-
ra ideális megoldást. Felelős kerületi poli-
tikus nem gondolkodhat kizárólag iskolák 
megmentésében, a kerület oktatásának fej-
lesztése az elsődleges cél. Sajnos, ez a kettő 
nem mindig és nem feltétlenül esik egybe.
 2008-tól azt várom, hogy beigazolód-
janak a döntések, és azt, hogy megérte 
áldozatokat hozni. Bár az új koncepció 
konkrétan a szeptemberben induló tan-
évet érinti, már az addig tartó időszak-
ban is lesznek olyan programok, amelyek 
korszerűbb körülményeket teremtenek az 
oktatók számára. Újbuda töretlen fejlődé-
se az oktatásban is meg tud mutatkozni. 
Hosszú és rövid távon egyaránt jobb ered-
ményt ad az átgondoltabb, racionalizált 
gazdálkodás.

Mire emlékszik szívesen 2007-ből és mit vár 2008-tól?
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Ismét nagy nyüzsgés volt a gazdag-
réti Pitypang Óvodában december 
19-én. Az elmúlt évek alatt létrejött 
szokás nyomán tavaly sem maradt el 
a hagyományőrző Pitypang-túra. Ezt 
az eseményt mindig a karácsony előtti 
utolsó óvodai napon tartják, amikor is 
az intézmény kitárja kapuit az oda járó 
kicsik családjai előtt is, és változatos 
programmal kedveskedik minden 
jelenlévőnek. 

Az óvoda egyik fő nevelési célja, hogy a 
gyermekek természetes környezetben, 
a természetet, az élővilágot megismerve 
növekedjenek. A Pitypang-túra állomásai 
ennek megfelelően alakultak helyiségen-
ként más-más kihívás elé állítva a cseme-
téket. Volt, ahol állatokat kellett élőhe-
lyükkel összepárosítani, máshol föld alatti 
kiutat kereső nyuszi vagy halat vadászó 
jegesmedve lett a gyerekekből. Az egyik 
csoportszobában lavórok voltak különbö-

ző termésekkel, terményekkel töltve (pl.: 
gesztenye, gyapjú, széna, szalma, kő), a fel-
adat pedig az volt, hogy csukott szemmel 
sorban ki kellett találni melyik lavórban 
mi van. Másutt szagpárosítós játék volt, 
de lehetett szalvétapuzzle-t készíteni, vala-
mint üvegpoharakon zenélni. Aki a tapin-
tását akarta próbára tenni, csukott szem-
mel különböző tárgyakat tapogatva talál-
gathatta, mi is lehet a kezében, aki inkább 
a hallását szerette volna felmérni, annak 
becsomagolt befőttesüvegek álltak sorba 
egy asztalkán, mindegyikben különböző 
tárgyak, melyeket zörgésük, hangjuk alap-
ján kellett azonosítani.
 Remek hangulatban, jókedvű ricsaj kö-
zepette telt ez a délután, jó volt mosolygós 
óvó néniket, harmonikus családokat látni, 
jó volt hallgatni a gyerekek ujjongását, látni 
a remek ötleteket, és békét, szeretetet, valódi 
gyerekközpontúságot tapasztalni egy olyan 
helyen, amelynek éppen ez a feladata.

Karlócai Regina

Pitypang-túra 2007
Hogy az élővilágot megismerve nevelkedhessenek

A Bethlen Gábor Újreál Gimnázium 
végzősei december 15-én tartották sza-
lagavató báljukat a százhalombattai sza-
badidőközpontban. A rendezvény még a 
szokottnál is hangulatosabb és színesebb 
volt. A már hagyománnyá vált székely 
tánc nyitotta a bált, amelyhez a talpaláva-
lót a Csombor együttes húzta. A színpa-
don egymást váltották a pajkosan sikol-
tozó kánkán táncosnők, a pirospozsgás 
bajor sörrajongók és a rocky táncosok. Az 
osztálytáncok híres musicaleket és a ’70-
es évek diszkóvilágát elevenítették meg. 
Régi fotókkal és évfolyaménekkel emlé-
keztek a diákok az együtt töltött évekre. 
 A jókedv tovább fokozódott: a taná-
rokból álló tánccsapat a ’60-as éveket idé-
ző twistpartivá alakította át a színpadot. A 
tanulók kitörő örömmel fogadták a meg-
lepetést, majd az ismétlésnél önfeledten 
csatlakoztak tanáraikhoz. A tanár-diák 
blockflöte zenekar teremtett emelkedett 
hangulatot a báli estét záró bécsi keringő-
höz, ahol 68 végzős diák egyszerre lejtett a 
jól ismert dallamokra. Minden bizonnyal 
örök élménnyé vált ez az este a jelenlévők 
számára.

Tánccal búcsúztak az iskolától

Megvan Újbuda legfinomabb 
karácsonyi süteménye!

A Karácsonyi Randevú rendezvénysorozat egyik záró eseménye az „Újbuda legfinomabb kará-
csonyi süteménye” verseny volt. Hét pályamunkából kellett a háromtagú zsűrinek eldöntenie, 
hogy külcsín és belbecs tekintetében, mely sütemények érdemlik ki a legfinomabb jelzőt. A 
zsűri tagjai: Győrffyné Molnár Ilona, a Humánszolgálati Igazgatóság vezetője, Edelényi Szilvia, 
az Önkormányzat Kulturális Osztályának munkatársa, valamint Krébecz József, az eseményt 
rendező Assa Kft. igazgatója voltak. Hosszas tanakodás után a legdekoratívabb süteménynek 
Séra Márta „sakk-matt” édessége bizonyult, a legfinomabbnak pedig Dóczi Ágnes kalácsát 
találta a zsűri. Az első és második helyezett négy-, illetve kétszemélyes hétvégi pihenést nyert.

Ingyenes jogi tanácsadás 
A Menhely Alapítványnál lakással, 
lakhatással kapcsolatos ügyekben, a la-
kásvesztés megelőzése céljából. Lakás-
csere és adásvétel feltételei, ügymenete; 
lakhatást érintő kérdések (adó, illeték, 
haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, 
-vétel, -csere buktatóinak kikerülése; 
adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti 
szerződések véleményezése. Telefonos 
tanácsadás, időpont-egyeztetés hét-
köznap 12–14-ig. Tel.: 06-20/269-9838.

Környezetbarát útszóró „só” Újbudán 
Környezetbarát módon tehetik biztonsá-
gossá a csúszós járdákat Újbudán azok, 
akik részt vesznek Újbuda akciójában. 
A kht. Hamzsabégi úti irodájában olyan 
zeolittartalmú útszóró anyag vásárol-
ható kilónként 40 forintért, amely nem 
károsítja a környezetet, mint a hagyo-
mányos só. 
 A környezetbarát „só” nemhogy nem 
pusztítja a növényeket, hanem táplálja 
azokat, hisz a kiszórt síkosító anyag javít-

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Humánszolgálati Igaz-
gatóság Oktatási és Kulturális Osztálya 
felhívja azon idős pedagógusok figyelmét, 
akik állandó kerületi lakosok és 50, 60, 65 
vagy 70 éve szerezték meg diplomájukat, 
hogy díszoklevél megadása iránti kérelmü-
ket 2008. január 15-étől nyújthatják be a XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgató-
ság Oktatási és Kulturális Osztályán (1113 
Bp., Zsombolyai utca 4. IV. emelet 402. szo-
ba). A kérelemhez mellékletként a követke-
zőket kérjük csatolni:
– rövid szakmai önéletrajzot,
– arany oklevélhez az 50 évvel ezelőtt 

szerzett oklevél másolatát, 
– a gyémánt (60), vas (65) és rubin (70) 

oklevél igényléséhez az előző díszoklevél 
másolatát,

–  a pályán eltöltött munkaviszony igazo-
lását (minimum 30 év), (munkakönyv),

– személyi adatokat, adó- és  taj számot.
A kérelem beadásának végső határideje: 
2008. február 15.

Budapest, 2007. december 18.
Győrffyné Molnár Ilona igazgató

Kerületi díszoklevél

A báli estét a bécsi keringő zárta

ja a növények szárazságtűrő képességét, 
a zeolit pedig talajjavító anyag, megköti a 
nedvességet. Nem mellékes, hogy az anyag 
a ruhákat, az autókat és a cipőket is kíméli. 
 Környezetbarát jellege miatt az értékes 
hatóanyagok, a kalcium, kálium, magnézi-
um beépül az élő növényzetbe anélkül, hogy 
jelentősen korrodálná az aszfaltot, illetve a 
betont. A fémtartalmú felületeken a korró-
zió sebességét is jelentősen csökkenti a nát-
rium-klorid síkosságmentesítővel szemben.

...a hír, hogy Bács Márton alpolgár-
mester úgy döntött, hogy a helyzet 
hatékonyabb megoldása érdekében  
mediátort von be a szülőkkel foly-
tatandó párbeszédbe. A mediátor 
az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat 
munkatársa. A szolgálatot az Okta-
tási Minisztérium hozta létre azzal a 
céllal, hogy az oktatás szereplői szá-
mára elérhetővé tegyen olyan korsze-
rű vitarendezési eljárásokat, amelyek 
jó esélyt adnak a viták hatékony, 
szakszerű, költségmentes megoldá-
sára. A szolgálat működése feletti 
kontrollt az Oktatási és Kulturális 
Miniszter gyakorolja anélkül, hogy 
a szolgálat önállóságát, az operatív 
működés során pártatlanságát, füg-
getlenségét korlátozná.

Lapzártánkkor érkezett...

Farkasréti iskola – a párbeszéd folytatódik
Hogyan tovább?

Sass Szilárd a szülők képviselőjével a helyszínen...

Bács Márton alpolgármester: az optimális megoldást keressük

...és a testületi ülésen Kupper Andrással és Jankó Istvánnal

Szülők tüntetnek a Farkasréti Általános Iskola előtt

A testületi ülés: minden döntések színtere

folytatás az első oldalról
Alapítványi kezelésbe adásával az Ön-
kormányzat mentesülne ezektől a költsé-
gektől.
 Bács Márton javaslata szerint a ma-
gániskolában csak az új első osztályok 
indulnának költségtérítéssel, az átvett fel-
sőbb évfolyamos diákok számára tovább-
ra is ingyenes maradna az oktatás.

A képviselő-testület utolsó, decemberi 
ülésén (a tüntetés utáni napon) elfogadta 
azt az indítványt, amely szerint külső sze-
replő bevonása szükséges a 
Farkasréti Általános Iskola 
fenntartásához. A döntés 
értelmében az Önkor-
mányzat megvizsgálja az 
iskola fenntartásával kap-
csolatban az intézmény 
külső fenntartónak való 
átadását. Az elfogadott do-
kumentumban már nem 
szerepel az Alapítvány a 
Pasaréti Gimnázium Lét-
rehozására és Működteté-
sére elnevezésű szervezet, 
és az Önkormányzat várja 

az iskola fenntartására vonatkozó pályáza-
tok beérkezését. A képviselő-testület feb-
ruárban, vagy legkésőbb márciusban dönt 
arról, hogy melyik pályázatot fogadja el.
 Az iskola magánosítása ellen tüntető 
civilekkel még januárban egyeztet az Ön-
kormányzat. A szülők úgy értékelték a tes-
tületi döntést, hogy a városvezetés lemon-
dott Sasad egyetlen iskolájáról, és ezáltal 

a körzet jövőjéről is. 
– Sasad adófizető sza-
vazói megtalálják an-
nak lehetőségét, hogy 
érdekeiket képvisel-
ve vagy kiváljanak a 
kerületből és a hatá-
ros XII. kerülethez 
csatlakozzanak, vagy 
részönkormányzatot 
hozzanak létre, amely 
utóbbi döntése nélkül 
nem lehet majd hatá-
rozni lakói sorsáról – 
olvashattuk Hegedűs 
Dóra közleményében.
Sass Szilárd elmondta, 
szokatlan helyzetben 

van, hiszen nem ő egyeztet a szülőkkel, 
hanem fordítva, és nem is mint fideszes 
politikus, hanem mint a környék képvise-

lője foglalkozik az iskola ügyével. A kép-
viselő emlékeztetett arra, hogy a testületi 
ülés előtt egy nappal a szülők és az alpol-

gármester közötti egyeztetésen felmerült, 
hogy januárban újabb találkozó lesz a két 
fél között. Sass Szilárd úgy véli, a képvise-
lő-testületi ülésen Bács Márton bizonyí-
totta, hogy betartja a szavát, hisz nem az 
eredeti, hanem a szülők által javasolt, mó-
dosított előterjesztést fogadták el. 
 Jankó István, az Oktatá-
si és Informatikai Bizottság 
fideszes alelnöke elmondta, 
a testületi ülésen szavaza-
tával már kifejezte: nem ért 
egyet azzal, hogy egy A/4-
es papíron összefoglalható 
információk alapján ilyen 
horderejű döntést hozzanak. 
Az indokot sem tartja elfo-
gadhatónak, nevezetesen 
azt, hogy egy kalap alá ve-
gyék a sasadi és a gazdagréti 
iskolákat, hiszen Sasadon 
nincs probléma, ez az iskola 
százszázalékos kihasznált-
sággal működik, szemben a 
gazdagréti hatvan százalékkal. A politikus 
hangsúlyozta, ha a Farkasréti Általános 

Iskola alapítványi kezelésbe 
kerül, akkor romlik az esély-
egyenlőség, mivel aki nem 

tudja kifizetni 
a tandíjat, an-
nak távolabbi 
intézménybe 
kell majd jár-
nia, holott ott 
lakik a kör-
zetben. Jankó 
István Bács 
Márton tes-
tületi ülésen 
e l h a n g z o t t 
kijelentésére, 
amely szerint az iskola ala-
pítványi formába való át-
szervezéséről már született 

elvi döntés, amikor 2007 elején elfogadták 
az iskolákra vonatkozó koncepciót úgy re-
agált, hogy akkor erről nem szavaztak, és 
a helyzetelemzésben is az szerepelt, hogy 
az érintett régióban három iskola van, 
amelyek el tudják látni feladatukat, és nem 
igényelnek változtatást. Az ellenzéki poli-

tikus Sass Szilárdhoz hasonlóan úgy látja, 
ha a szülők igénylik, segítenek nekik érde-

keik érvényesítésében. Véleménye szerint 
az intézményt mindenképpen meg kell 
menteni, de nem Fidesz pártként, hanem 
szakmai alapon nyújtanának segítséget.

Rózsa M.

A Kelenvölgyi Óvoda keres német 
nemzetiségi óvodapedagógust 
azonnali kezdéssel! Bérezés a Kjt 
szerint, nyelvpótlék, nemzetiségi 
pótlék jár. Érdeklődni és jelentkezni 
lehet az óvodavezetőnél a követ-
kező telefonszámokon: Németh 
Adél, (06-1) 424-8072, 06-20/986-
8341, vagy elektronikus levélben,  
e-mailcím: nemeth.adel@freemail.hu

Állás

TESTÜLETI ÜLÉS

A Bethlen Gábor Újreál Gimnázium szalagavató bálja
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Lakos ImreLakos Imre
Gellérthegy, Szentimreváros és Lágymányos 
országgyűlési képviselőjelöltje

Fejlődés és 
hagyománytisztelet

Egy város, városrész arca az 
ott élő emberek gondolata-
iból, szelleméből, hagyomá-
nyaiból és az azokat tükröző 
életmódból, környezetből 
rajzolódik ki. A mi dolgunk, 
hogy úgy alakítsuk jövőnket, 
úgy fejlesszük közös ottho-
nunkat, hogy értékeinket, 
hagyományainkat a követ-
kező nemzedékek számára 
is megőrizzük, megerősítsük.
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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. 
JANUÁR 8. Goda Richárd képzőművész. A 
kiállítás megtekinthető JANUÁR 22-ÉIG.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
FEBRUÁR 1-ÉIG El Kazovszkij festőművész 
PAPÍRFRÍZ II. című kiállítása. Megtekinthető 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton-
ként 10–14 óráig és a rendezvények ideje 
alatt.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
JANUÁR 4–22. Kiállítás a Vizuális Művészeti 
Hónap 2007 festészet-szobrászat pályázatá-
nak anyagából.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
JANUÁR 18-ÁIG Varga Győző grafikusművész 
Kodály-illusztrációiból összeállított válogatása 
a zeneszerző születésének 125. évfordulója 
alkalmából. Megtekinthető munkanapokon 
11–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig és 
a rendezvények ideje alatt. 

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

PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. 
PÉNTEK 15.30.00 Fashion Dance. 18.00 Taoista 
Tai Chi. 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 Szeniortorna. 
SZERDA 10.30 Ringató, 18.00 Happy Bike 
Team bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 
Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet lakossági 
internethasználat.

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

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Balettiskola 5–8 évesek-
nek, 17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 
19.00, SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, 
CSÜTÖRTÖK 16.30 Zenés foglalkozás óvodások-
nak. 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 ve-
zetésével. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 17.00 Női tor-
na. 17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek. 
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
VASÁRNAP Goldance tánciskola, 11.00 szuperha-
ladó, 13.30 haladó, 15.00 versenytánc-előkészítő, 
16.30 kezdő. VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. 
MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN 17.00 Reform 
életmódklub.  HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak ingyenes. 

SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT 
XI., Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 11.00 Babusgató, 17.00 Filmklub szü-
lőknek, 18.00 Ovis balett, 19.00 Felnőtt balett. 
HÉTFŐ 11.00, CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. HÉTFŐ 
10.00, PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. KEDD 17.00 
Kreatív ötlet-tár. KEDD 16.00 Csere-„bogár”-
találkozó. SZERDA 9.00 Terhestorna – jóga, 
10.00 Izgő-mozgó gyerektorna, 11.00 Baba-
mama jóga, 17.00 Bogyó vagy termés? Játékos 
természetismeret szülőknek és gyermekeknek. 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Varázsszőnyeg. PÉNTEK 11.00 
Minibalett. PÉNTEK 16.00 Ovis jóga.

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

SZERDA 18.00 Ásványbarát Kör. 
PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera 
Növénybarát Kör. HÉTFŐ 18.00 Gombász 
Klub. MINDEN HARMADIK HÉTFŐ 17.30 
Hajózástörténeti Klub. MINDEN UTOLSÓ PÉNTEK 
18.00 Törpenyúl Klub.
Kiállítás: 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.

KIÁLLÍTÁSOK

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

SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, 
művészet, szótárak stb.). Meditáció az együtt-
érzésről. 
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. 
Tel.: 06/20-922-2679
JANUÁR 8., 15. 6.15 Buddhista előkészítő gyakor-
latok (meditáció). JANUÁR 11. 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 
gyermekistentisztelet. 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 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör. 
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok ösz-
szejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 

Kismamaklub. 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. 

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek-
istentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 
18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra. 
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

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.: 06/30/973-5708 

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és 
szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 
Istentisztelet.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM
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 2. 
SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 9. 14.30 Rómeó és Júlia. Az Újpest 
Színház vendégjátéka.
JANUÁR 9. 19.30 Dumasarok – a színpa-
don: dr. Czeizel endre orvos-genetikussal. 
Beszélgetőpartner: Szále László publicista. 
Budaörsi Játékszínben!
JANUÁR 10. 19.00 Barátom, Harvey!
JANUÁR 16., 19., 20. 19.00 Hollywoodi 
mesék.
JANUÁR 18. 19.00 A furfangos menyasszony.
Gyermekelőadás:
JANUÁR 20. 11.00 Leander és lenszirom.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 8. 10.30 Dominó. Nyilvános főpróba.
JANUÁR 9. 19.00 Dominó. Bemutató.
JANUÁR 11., 12., 13. 19.00 Dominó.
JANUÁR 18. 19.00 Leánykereskedő.
JANUÁR 19. 14.30 A New York-i páparablás.
JANUÁR 19. 19.30, 24. 19.00  Dollárpapa.
JANUÁR 20. 14.30 Tanár úr, kérem!

SZÍNHÁZAK

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria
JANUÁR 10-ÉIG „Az otthon melege”  Töttös 
Kata festőművész  kiállítása. 

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
JANUÁR 16-ÁIG Lizák Mária festménykiállítá-
sa. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 
10–20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Adventtől vízkeresztig. A kisteremben Gross 
Arnold, Borsos Miklós, Reich Károly, a  nagy-
teremben Kecskés András, Konok Tamás és 
Kovács-Gombos Gábor művei láthatók.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐ 18.00 Bridzstanfolyam.
JANUÁR 11. 18.00 Wegenast Róbert fes-
tőművész és díszlettervező kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető FEBRUÁR 13-ÁIG 
hétköznapokon 15–18 óráig.
JANUÁR 25. 19.00  „Árny az árnyékban” vers-
színház Radnóti Miklós utolsó pillanatairól. 
Előadó: Turek Miklós.

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.

HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia 
betegeiért, szenvedőiért. MINDEN VASÁRNAP 9.00 
Családi mise.  JANUÁR 13. Urunk megkeresztel-
kedése, Elvándorlók és Menekültek világnapja, 
10.15 Kelenvölgyi Férfikar – Kodály: Magyar mise. 
JANUÁR 18. Árpád-házi Szent Margit  ünnepe . 
JANUÁR 19. 9.00-14.00 Batthyány-Strattmann 
László emlékünnep – Szent Margit Gimnázium. 
JANUÁR 20. Évközi 2. vasárnap, Ökumenikus 
imahét kezdete. JANUÁR 22. Boldog Batthyány-
Strattmann László emléknapja.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 10., 11., 12., 13. 20.00 SzólóDuó 
2008  –  „Nyílt pályázati rendszerrel működő 
nemzetközi táncfesztivál”.
JANUÁR 17., 18. 20.00 Gergye Krisztián 
Társulata, a Közép-Európa Táncszínház és 
a Nemzeti Táncszínház közös produkciója: 
Tavaszi áldozat stúdiószínpad.
JANUÁR 20. 19.00 Szentkirályi Színházi 
Műhely: Karamazov nővérek.
JANUÁR 21., 22. 20.00 Tünet Együttes (Szabó 
Réka Társulata): Véletlen.
JANUÁR 15. 17.30  Műked(d)velő – Kiss Ottó 
estje. Házigazda: Lárai Eszter.
Gyermekelőadás:
JANUÁR 20. 11.00 Görömbő Kompánia: 
Szépmező Szárnya és Hajnal.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 csi-kung.
JANUÁR 11. 19.00 AKT: Bolond vasárnap 
(zenés komédia 2 részben).

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

 XI., Csíki-hegyek utca 13. 
Telefon: 246-6259    Fax: 246-8412 

ujbudatv@ujbudatv.hu
www.ujbudatv.hu

foglalkozások. JANUÁR 22. 19.00 Én gyönyörűsé-
gem – reneszánsz irodalmi est a Magyar Kultúra 
Napján. Válogatás a magyar reneszánsz iroda-
lom és zene gyöngyszemeiből – versek, színpadi 
művek részletei, reneszánsz táncok és zene.

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

JANUÁR 9. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes – táncház. JANUÁR 11. 
20.00 Cigány Farsang – Khamoro és vendégei. 
JANUÁR 12. 20.00 Csángó Farsang. Fellépnek: 
a Szigony, a Zurgó és Dresch Mihály. JANUÁR 
14. 18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai 
Lászlóval. JANUÁR 15. 18.00 Khamoro – cigány-
tánc-tanfolyam. JANUÁR 16. 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00 Méta együttes – táncház. 
JANUÁR 17. 20.00 Táncházak estéje. JANUÁR 
18. 20.00 KMB – koncert. JANUÁR 19. 20.00 
Didgeridoo Találkozó és Virrasztás. JANUÁR 
21. 18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai 
Lászlóval. JANUÁR 22. 20.00 Café de Sevilla, 
Sinha Róbert és Vidák Róbert gitárkoncertje. 
Gyermek- és családi programok JANUÁR 9-ÉTŐL
HÉTFŐ 16.00 Szivárvány fejlesztőfoglalkozás. 
HÉTFŐ, SZERDA DÉLELŐTT: Fióka foglalkoztató 
– ovi-előkészítő foglalkozás. SZERDA 16.30 
Bölcs bagoly – iskola-előkészítő foglalkozás. 
CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató – zenepedagógiai 
foglalkozás 0–3 éveseknek. JANUÁR 19. 17.00  
Kolompos családi mulatság.

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

HÉTFŐ 15.00 Cigány nyelvtanfolyam, 17.30 
Hatha jóga, 18.00 Magnósklub,19.00 a 
Greenfields együttes ír táncháza. KEDD 10.00 
Kreatív angol játszóház (1,5–3 éves gyerekek-
nek), 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. 
SZERDA 9.30, 10.15 és 11.00 Csiri-biri torna, 
10.00 Yan xin csikung, 19.00 Picasso festő-
szakkör felnőtteknek. 18.00 Szövőtanfolyam 
kezdőknek és haladóknak. CSÜTÖRTÖK 16.30 
Szeretetklub, 17.00 Foltvarró (patchwork) 
szakkör, 18.00 Középhaladó ír sztepptáncklub. 
PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás, 
15.00 Alma rajzszakkör gyerekeknek, 17.00 
Foltvarró (patchwork) szakkör kezdőknek, 
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 zenebarátkör. 

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

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc (játékos mozgásfejlesztő 
torna 1–3 éves gyerekek részére pedagógus ve-
zetésével), 10.00 Nyugdíjas Angolklub. SZERDA, 

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

JANUÁR 16. 21.00 Reggae Fi ‘08 – Riddim 
Colony, Knotty Headz, JZA & The Fantastik 
Four, Love Alliance Soundsystem. JANUÁR 17. 
20.00 Harcsa Veronika Quartet lemezbemutató, 
Smárton Trio. JANUÁR 18. 21.00 Subscribe, Seen, 
Roots Kompakt. JANUÁR 19. 21.00 Erik Sumo 
Band feat. Kiss Erzsi, Chakra Hacker lemezbe-
mutató, DJ Suhaid.

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes cso-
portok, 16.00 Családok a Családokért Polgári 
Egyesület 19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus 
próbája. KEDD 10.00, 10.40 „Ringató” zenei fog-
lalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör Döngicsélő 
Klubja. 16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, 
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 óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 
15.20 ETKA jógatanfolyam. 19.00 AKH 
Társastáncklub kezdő, 20.00 haladó. VASÁRNAP 
17.30 Kezdő, 18.30 Haladó társastánc. JANUÁR 
9.  16.00 BUÉK, Boldog Újévet! JANUÁR 16. 
14.00 Cukorbetegek Albertfalvi Klubja. JANUÁR 
20. 10.30 Al~Fa Meseház. Domonkos Béla 
Bábszínháza: Az aranybalta.

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

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gye-
rekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
9.00 és 10.45 Bagolyvár játszóház. SZERDA 
17.00 Fotóklub. PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK, 18.0-
0 Ikebana. PÁROS CSÜTÖRTÖK, 18.00 Komplex 
kézművestanfolyam felnőtteknek. PÉNTEK 
18.00 Pilates torna. SZOMBAT 16.00 Őszidő nyug-
díjasklub. JANUÁR 11. Szabadegyetem. 17.00 
Joszif Visszarionovics Sztálin, 18.45 
Holbein. JANUÁR 18. Szabadegyetem. 17.00 
Benito Mussolini, 18.45 Tintoretto. JANUÁR 19. 
16.00 Családi délután a reneszánsz jegyében. 
Miamanó Színház: Mesék Mátyás királyról. Az 
előadás után a témához kapcsolódó kézműves-

Januári  adózási határidők
Január 14., hétfő
12-e munkaszüneti nap lévén a kifizető, mun-
káltató 14-éig fizeti meg az általa levont szemé-
lyi jövedelemadó előleget vagy magát a levont 
személyi jövedelemadót, valamint a járulékokat: 
az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a 
fizetendő társadalombiztosítási járulékot, az 
egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és 
munkavállalói járulékot, a baleseti járulékot, a 
START-kártyák valamelyikével rendelkező foglal-
koztatott után a 0/15/25 % járulékot.  Az egyéni 
vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalko-
zás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. 
A fenti kötelezettségekről a foglalkoztató a 
0708-as, az egyéni vállalkozó saját magáról a 
0758-as számú bevalláson adja be az adatokat, 
kizárólag elektronikus formában.
Január 15., kedd
Az áfa-törvényben meghatározott új közleke-
dési eszközt értékesítő adózó a 0788-as számú 
nyomtatványon adatszolgáltatást ad.
Január 21., hétfő
20-a munkaszüneti nap lévén 21-én, hétfőn 
esedékes a társasági adóelőleg befizetése, a havi 
vagy negyedéves áfa befizetése és bevallása, a 
havi vagy negyedéves 0701-es bevallás benyúj-
tása, a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési 
támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, 
az Európai Közösségből történő beszerzés ese-
tén meghatározott adóalanyok 0786-os számú 
bevallásának benyújtása, az Európai Közösség 
más tagállamából személygépkocsinak nem 
minősülő új közlekedési eszköz beszerzésekor a 
közösségi adószámmal nem rendelkezők 0787-
es számú bevallása. 

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Felhívás
A Down Alapítvány Átmene-
ti és Napközi Otthona felvételt 
hirdet értelmileg sérült emberek 
számára. A szociális ellátás mel-
lett az intézményen belüli foglal-
koztatásra is van lehetőség. Ér-
deklődni lehet Pihokker Ferenc 
intézményvezetőnél, 1116 Bu-
dapest, Szalóki u. 53., vagy 208-
5622, 20/537-1057 telefonon. 
Megközelíthetőség a Móricz 
Zsigmond körtértől Albertfalva 
felé a 18-as, 56-os, 41-es, 41/A 
villamossal a Fonyód utcáig.

Köszönettel és tisztelettel
Pihokker Ferenc
intézményvezető
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Ezen a napon történt – január 9.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1923-
ban Schéner Mihály festőművész. Egyik al-
kotása (F, Ő, E, N). 13. … Aster, amerikai szí-
nész, táncos. 14. Hatalmában tartó. 15. Híres 
német zenészcsalád. 17. Tóth Attila jégtán-
cos partnere, keresztneve kezdőbetűjével. 19. 
Néma halevő! 20. Italok felszolgálására való 
lapos tárgy. 21. Félig laikus! 22. Formáló. 25. 
Marokkói város. 26. Ezen a napon született 
1921-ben Keleti Ágnes tornásznő. 1956-
ban olimpiai bajnok lett ezzel a gyakorla-
tával. 28. Jelentéktelen ember. 30. Névbetű-
iről ismert festőnk. 32. Bizmut vegyjele. 33. 
ÓZZ. 35. Mutató szócska. 36. Római 51. 37. 
Intenzív fájdalom jelzője. 40. Település Eger 
közelében. 42. Arab törzsfő. 43. 1999-ben 
ezen a napon hunyt el Juhász Jácint színész. 
1972-ben szerepelt ebben a filmben (A, R). 
44. II. Rákóczi Ferenc parasztgenerálisa (Ta-
más). 45. Osztrák karmester (Clemens). 47. 
Zsebmetsző. 49. Oxigén és nitrogén vegyje-
le. 50. Kettős betű. 51. A via Appia vége! 53. 
Helyhatározó rag. 54. Simon Templar. 55. A 
dadaizmus egyik atyja (Tristan). 57. Ezen a 
napon hunyt el 1954-ben Vízvári Mariska 
színésznő. Goethe Faustjában játszotta ezt 
a szerepet. 60. LAE. 62. Idegen nyelvű mű-
vek magyarításáért dolgozik. 64. Forralás ré-
sze! 66. Jószág. 68. Athéni sportklub. 69. Usti 
nad …, cseh város. 71. Fosztóképző. 72. Név-
elős nemesgáz. 74. Rakéta Regénytár, röv. 75. 
1908-ban ezen a napon született Simone de 
Beauvoir francia írónő, feminista. 1966-
ban fejezte be ezt a művét (K, K, Z).

FÜGGŐLEGES: 2. Ritka női név. 3. Gyámolít. 
4. TDI. 5. Tehénhang. 6. Asztronauta jármű-
ve. 7. Zsírkő. 8. Magával cipel. 9. Nehézkesen 
ír. 10. Részben szambázik! 11. Sopron mel-
letti gyógyhelyről való. 12. … homo! Íme az 
ember! (Pilátus) 13. Keleti Ágnes 1956-ban 
ezen a szeren is olimpiai bajnok lett (E, R). 
16. Ezen a napon született Kuthy Lajos író. 
Bűnügyi történeteit ezen a címen jelentette 
meg (A, E). 18. Ketrec, régiesen. 20. Tömeg-
mérték. 23. Éneklő szócska. 24. Személyes 
névmás. 27. Írásra, számolásra szolgáló 
négyszögletes lap az ókori görögöknél. 29. 
Tavasz. 31. Csillag, németül (STERN). 34. 
Lábravaló! 36. Magas testhőmérséklete van. 
38. Indulatszó. 39. Som betűi keverve. 40. Az 
elején matat! 41. Elásva egynemű betűi. 46. 
Húsétel leve. 48. Neheztel. 51. Brazil tagál-
lam. 52. Amely időben. 55. Szárazelem. 56. 
Román gépkocsijelzés. 58. Igekötő. 59. Híres 
moszkvai sétálóutca. 61. Fasorral szegélye-
zett út. 63. Mély, angolul (DEEP). 65. Egy-
kori budapesti szálloda. 67. Francia szamár. 
70. Menyasszony. 72. Aszlányi Károly. 73. 
Menázsi belseje!
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 26., 43., 57., 75., függ. 
13. és 16. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január 16. 
A 29. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A 
tolvaj naplója, Divatdiktátorok, Tegnap, ma, 
holnap, A közönyös szépfiú, Milord”. 
A 29. SZÁM NYERTESE: Csanády Máté, 1112 
Budapest, Ördögorom u. A könyvnyere-
mény a szerkesztőségben 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.

A munkában valamivel lazább időszakot ígér 
ez a két hét, de sebaj, így legalább több ideje 
marad emberi kapcsolataira. Most nemcsak 
önnek, hanem szeretteinek is éppen erre van 
a legnagyobb szüksége. Lehetséges, hogy 
barátai közül valaki kicsivel több figyelmet 
igényel, mint máskor, ha pedig ezt megadja 
neki, akkor az év folyamán sokkal közelebb 
kerülnek majd egymáshoz. Szokatlan mó-
don ebben a periódusban a hét végék lesznek 
a legcsendesebbek.

január 7.–január 20.
HOROSZKÓP

A január közepére még rányomja bélyegét 
egy korábbi anyagi probléma, de szerencsére 
már nem csupán látja ennek az „alagútnak” 
a végét, hanem tesz is érte, hogy minél előbb 
célba érjen. Sok munkát fog vállalni, de azért 
teszi, mert úgy érzi, hogy ennek meg is van 
az eredménye. Ha valaki egy váratlan köl-
csönt ígér, legyen nagyon körültekintő, hi-
szen valószínűleg e nélkül a szívesség nélkül 
is képes lesz boldogulni.

Hasonlóan január elejéhez, még mindig az 
ön jegyén vonul át az erőt, energiát adó Mars 
bolygó. Igaz, most – a Földről nézve – mint-
ha hátráló mozgást végezne, ami a gyakorlat 
nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy bár még 
tele lesz energiával, a sors kissé hátráltatja 
törekvései beérését. Azonban semmit nem 
szabad feladni! Azok a tervek, amelyekbe 
idén fogott bele, sikeresek lesznek, talán még 
a várakozását is felülmúlják.

Úgy érzi, sem családja, sem környezete nem 
érti meg igazán, minden ötletét keresztül 
húzzák, jó tanácsait semmibe veszik. Kedves 
Rák-szülött! Könnyen lehet, hogy talán épp 
ön az, aki túl szigorú. Gondoljon csak arra, 
hogy mások néha másképp akarnak bizo-
nyos dolgokat. Ennek a két hétnek a kulcs-
gondolata: próbáljuk meg más szemével 
nézni a világot. A jegyével szemközt átvonu-
ló Merkúr okozhat kisebb kommunikációs 
gondot, de ezen megértéssel, türelemmel 
hamar át lehet lépni.

Az előző két hét vidám, amolyan „csoda-
váró” hangulata ezekben a napokban sem 
hagyja el. Sőt, egyre több olyan ember 
bukkan fel a környezetébe, aki erőt merít 
az energiakészletéből. Munkabírása remek 
lesz, de több teendő is várható, mint az 
megszokott az év első hónapjában. Január 
vége felé egy érdekes újításon töri a fejét, 

ami kicsit ugyan átalakítja napjai ritmusát, 
de kényelmesebbé is teszi az életét. Ne vo-
nakodjon belefogni!

Nehéz lehet egyszerre megfelelni a munka-
helyi és az otthoni elvárásoknak. Hol egyik, 
hol másik kerül jobban előtérbe, hol az egyi-
ket, hol a másikat kénytelen kissé háttérbe 
szorítani. Ám szerencsére a családtagoktól 
elég segítséget kap. Január vége felé koncent-
ráljon jobban a munkájára, kár lenne lerom-
bolni a sikert, amivel az év kezdődött. Lehet, 
hogy a jegy hölgy szülöttein takarításmánia 
lesz úrrá, de higgyék el, a rendrakás és az ab-
lakpucolás nyugodtan várhat. Ennek az idő-
szaknak a fő gondolata, hogy ossza be jól az 
erejét és az idejét!

Amilyen csendesen kezdődött, olyan csen-
desen folytatódik ez az év. Sokak talán un-
nák a kissé egyforma, békés napokat, me-
lyek az életét jellemzik, de önnek inkább 
egyfajta megnyugvást és biztonságérzetet 
adnak. A Merkúr (az érdeklődés, intelligen-
cia bolygója) kedvező fénysugárzása az ön 
jegyére most különösen fontossá teszi életé-
ben a szellemi terveket. Talán még valami 
új tanulmányba is szívesen belefogna, de rá-
jön: ez és a lakásból való kimozdulás túl sok 
energiát igényelne, így inkább otthon tölti ki 
szellemi tervekkel életét. Érdekes, új gondo-
latai is támadnak.

Ha az év első két hetében elkezdte éves ter-
veinek elkészítését, most jött el a legjobb idő-
szak, hogy meg is valósítsa, vagy legalábbis 
lépéseket tegyen feléjük. Ha úgy érzi, hogy 

valamiben túlbecsülte saját erejét, még min-
dig nem késő módosítani az elképzeléseken. 
Az év sikerének ugyanis épp az a mottója, 
hogy jól tervezze meg mindazt, amit el akar 
érni. Könnyen lehet, hogy ezzel valamit le 
kell zárnia, ami már a korábbi években ne-
hézséget okozott. Ez valószínűleg vagy egy 
terhes barátság, vagy egy rossz szokás. Ja-
nuár második felében ösztönösen törekedni 
fog az egészségesebb életmódra.

Január második felében annyi munkája lesz, 
hogy nem is ér majd rá személyes ügyeivel 
foglalkozni. Szerencsére lesz is kedve hozzá, és 
most igazán valódi kihívásnak érzi azt, amit 
csinál. Barátai közül akadnak olyanok, akik 
szívesebben töltenének több időt önnel, de 
számíthat a tapintatukra. Anyagi helyzete jó 
formában lesz, mi több, még arra sem marad 
ideje, hogy a többletet elköltse. A sors felkínál 
egy új vállalkozási lehetőségét, de bármeny-
nyire is kockázatvállaló, érezni fogja, egyelőre 
jobb a járt utat a járatlanért nem elhagyni.

Egy családtagja kicsivel több gondot tesz a 
vállára, mint amit fáradtság nélkül el tud 
viselni, de kötelességtudata erősebb lesz. Sze-
rencsére sok olyan személy lesz ön mellett, 
aki segít és átvállal az otthoni, illetve mun-
kahelyi kötelezettségekből. Január utolsó 
hetében valamiféle hivatalos ügy okoz bosz-
szúságot, amit nem sikerül olyan gyorsan 
elintézni, mint ahogyan elképzelte. Ne ide-
geskedjen többet miatta, mint amennyit az 
egész ügy érdemel.

A kissé feszültebb évkezdet után január má-
sodik fele nyugalmat és megbékélést hoz. 
Észre sem veszi majd, hogy ön is sokkal tü-
relmesebb, megértőbb lesz a környezetéhez. 
Különösen nagy örömöt okoz, hogy párkap-
csolatában helyre áll a rend és sikerült egy 
korábbi félreértést tisztázni. Kiváltképp ja-
nuár utolsó hetében lesz sokat emberek kö-
zött, ami elevenné teszi. Akár még kellemes, 
új személyeket is megismerhet, akik friss él-
ményekkel gazdagítják.

Érdekes módon ebben a periódusban pont az 
tölti majd fel erővel, ami azelőtt fárasztotta. 
Változatlanul sok panaszkodó veszi körül, 
most mégis inkább azt érzi, többletenergiát 
nyer azáltal, hogy másokat vigasztal. Tapasz-
talni fogja azt is, hogy mások sokkal több és 
komolyabb problémákkal küzdenek. A hó-
nap vége felé egy bosszantó kritika okoz bá-
natot. Kedves Halak-szülött! Ha úgy érzi, ez 
igazságtalan, nyugodtan harcoljon, és védje 
meg az igazát. Ettől még erősebbé válik.

Nagy András

– Persze, hogy virgonc! Három liter fagyállót töltöttem a Kántor kutyába!
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Tárkonyos malacraguleves
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 20 dkg 
malachús, 1 fej vöröshagyma, 1 nagy ré-
pa, 5 dkg zellergumó, 5 dkg zöldborsó, 
2 dl tejföl, 1 dl tejföl, só, bors, tárkony. 
ELKÉSZÍTÉSE: A kockára vágott hagymát, 
zöldséget, húst lepároljuk. Fűszerezés 
után vízzel, tejszínnel, tejföllel 
felengedjük. Egyet forr, és már 
tálalhatjuk is.

Joghurtos karfiol
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 60 dkg 
karfiol, kb. 4 dl joghurt. ELKÉSZÍTÉSE: Az 
apró rózsáira szedett karfiolt kivajazott 
tepsibe tesszük, joghurtot öntünk rá, 
amennyi éppen ellepi. Citromszeletek-
kel, paradicsomszeletekkel díszítjük, 
majd 160ºC-os sütőben készre sütjük. 

Ádám Tibor, az Eleven Gusto étterem 
konyhafőnökének ajánlata.

Eleven Center, 
Gazdagrét, 

Rétköz 
u. 7.
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Az első adástól az utolsó utániig
KÖNYVBEMUTATÓ

A Magyar Rádió Karinthy Színpada ala-
pítására 1973-ban úgy kaptam engedélyt, 
hogy a lépcsőn összefutottam főnököm-
mel, Bozó Lászlóval, a rádió akkori fő-
rendezőjével, és szó szerint az alábbiakat 
eszmecseréltük: 
 – Te Laci, azt találtam ki, hogy…
 – Csináld! – válaszolta Bozó, és ezzel 
a mondattal megalakult a Magyar Rádió 
Karinthy Színpada. Vezetőszerkesztő-
jeként készített 1973 óta elhangzott 494 
adásomban a humor tucatnyi válfajának 
adtam fórumot, és ami szalagra került, azt 
soha senki nem cenzúrázta. Illesse ezért 
itt köszönet Tömpe István, dr. Hárs István, 
Gombár Csaba, Szirányi János, Hajdu Ist-
ván, Kondor Katalin elnököt, dr. Kiss Kál-
mán, Juhász Judit és Szayly József elnök-
helyettest, Petúr István, Szablyár Ferenc, 
Dénes Gábor, Sárközy Erika, Kiss Gyöngyi, 
Novotny Zoltán főszerkesztőt.
 Szerzőink listájából kitűnik, hogy 20. 
századi íróink közül majd’ mindenki élet-
művéből bemutattam legalább egyórányit, 

akinek a humora a közönség előtt sikert 
ígért. Kipróbált, 400-500 ezer hallgató előtt 
vizsgázott műveket tart a kezében a tisztelt 
olvasó, hisz a közel félezer adás mindegyikét 
közönség előtt rögzítettük. Amelyik tréfán a 
helybeli nézők nem mulattak eléggé, mindig 
könyörtelenül kihagytam az adásból.
 E könyv összeállításával az volt a szán-
dékom, hogy 35 esztendő ennyi jó mulat-
sága ne enyésszen el végképp az űrben; „a 
szó elszáll, az írás megmarad”. Nem lévén 
támogatónk, a kötet szerzői térítés nélkül 
engedték át műveiket, mint ahogy nem 
tudtunk tiszteletdíjat fizetni a fényképek 
utánközléséért Bagi Klára, Bozsán Endre, 
Hámor Szabolcs, Kanyó Béla, Malcsiner 
Ferenc, Moldvay József, Szalay Zoltán fo-
tóművészeknek sem. Fogadja továbbá 
köszönetemet a gyűjtemény technikai ki-
vitelezésében nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtó Bálinger János, Kollega Tarsoly Dá-
niel és Schandrik Ibolya. 
 A rádióban 2007-től uralkodó új pa-
rancsnokok (sok más értékes sorozattal 

együtt) a Karinthy Színpadot, a Kaba-
récsütörtököt, a Küldünk kabarét és a 
Kabarénaptárat is megszüntették, Az „újra 
pozícionált” Petőfi Rádió „új struktúrájá-
ban” a „Nagyon zene” mellett Bánsági Ildi-
kó, Benedek Miklós, Beregi Péter, Csala Zsu-
zsa, Gyarmati István, Heller Tamás, Molnár 
Piroska, Mikó István, Lukács Sándor, Pécsi 
Ildikó, Szacsvay László, Tahi Tóth László, 
Voith Ági már elkészült, vadonatúj műsora 
sem kap helyet, portréikat a hangtárban he-
lyezték örök nyugalomra. Ez tehát az utolsó 
lehetőség, hogy büszkén megismételjem: 
a közönség reagálása-tapsa minden egyes 
műsoromban eredeti volt, felvételeinket so-
ha nem manipuláltuk művi úton, alákevert 
nevetésekkel, gépről bejátszott tapsorkán-
nal. Felvételeink több tízezer vendége tanú-
síthatja, hogy igazat állítok.
 Mielőtt működésbe kezdenek neve-
tőizmaik, készítsenek elő elég zsebkendőt 
könnyeik törölgetésére, és ha megfájdul a 
hasuk a kacagástól, a felelős azért is:

Kaposy Miklós

Fagypont alatt
A Szent Gellért-templomban rendezte meg 
ünnepi karácsonyi hangversenyét a Bethlen 
Gábor Általános Iskola és Újreál Gimná-
zium. A templommal szomszédos iskola 
hagyományt kíván teremteni azáltal, hogy 
méltó helyszínen, illő műsorral készül az 
ünnepre. Az intézmény három kórusa, sza-
valói, hangszeres szólistái és zenekara mint-
egy 500 fős közönség előtt mutatták be az 
ünnephez kapcsolódó műsorszámaikat.
 Az utolsó iskolai nap délelőttje kará-
csonyi vásárral, teaházzal, kézműves-fog-
lalkozásokkal telt, délután pedig a Chaplin 
Színháznak, az iskola színtársulatának ze-
nés-táncos karácsonyi előadását élvezhet-
te a közönség. A meghívott óvodásoktól 
az érettségizőkig mindenki együtt töltőd-
hetett fel a szeretet ünnepére.

„Harang csendül, 
ének zendül…”
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A Bartók 32 Galériát 30 évvel ezelőtt 
alapították, azóta folyamatosan 
színvonalas tárlatoknak ad otthont 
Újbuda szívében. Egy adventi estén a 
galériában korábban kiállító művészek 
együtt ünnepeltek a kerület vezető-
ivel, ahol az ünnepélyes megnyitón 
Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház igaz-
gatója köszöntötte a vendégeket. 

A galéria termében a végtelen motívu-
mot szimbolizáló, mozgalmas fríz fut 
körbe, amelyet El Kazovszkij készített. 
A festőművész Szentpéterváron született 
(akkoriban még Leningrád), majd 1965-
ben Budapestre költözött, hogy elvégez-
ze a Képzőművészeti Főiskolát. 1976 óta 
a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának és 
a Művészeti Alapnak a tagja, és ettől az 
évtől kezdve képei rendszeresen láthatók 
különböző képzőművészeti tárlatokon. 
Tagja a Képző- és Iparművészek Szö-

vetségének. Tehetségének elismeréséül 
Derkovits Ösztöndíjban részesül, majd 
1989-ben megkapja a Munkácsy-díjat, 
2002-ben pedig a Kossuth-díjat. Napja-
inkra El Kazovszkij már nemcsak festő-
ként, hanem performance-rendezőként, 
valamint díszlettervezőként is bemu-
tatkozott. A Bartók 32 Galéria születés-
napja alkalmából a művész egy kétszer 
15 méteres fríz festményt készített. Az 
intézmény 30. születésnapján Molnár 
Gyula polgármester, Balázs Gyula koráb-
bi alpolgármester és Szesztay András, az 
Önkormányzat Kulturális Bizottságának 
elnöke is koccintott Horváth Károllyal, a 
galéria vezetőjével és Alföldi Róberttel, 
továbbá számos hűséges, a korábbi évek-
ben a Bartók 32-ben kiállító művésszel 
és vendéggel. El Kazovszkij Papírfríz II 
elnevezésű tárlatát február elsejéig láthat-
ják az érdeklődők.

F. A.

Újbuda belvárosának kulturális alappillére

Születésnap 
a Bartók 32 Galériában

A galériában korábban kiállító művészekkel együtt ünnepeltek a kerület vezetői

Egyenesség, korrektség, tisztesség – 
egészen ritkának mondható napjaink 
hazai riportkönyvei esetében, hogy a 
közönségnek országszerte már olva-
sás előtt ezek a gondolatok jussanak 
eszébe az interjúalanyról. Ugyancsak 
figyelemre méltó, hogy az őt faggató 
riportert egy héttel a megjelenés után 
hivatalosan is e nemes jelzők összessé-
gével illették.

Bizonyosan megkönnyebbülést okoz va-
lamennyi kvízjátékos számára, ha ezzel 
a becenévvel találkozik: a Fekete Párduc. 
Így emlegetik másképpen az Aranycsapat 
kapusát, a múlt Évszázad Mérkőzésének 
résztvevőjét, a világbajnoki ezüst- és olim-
piai aranyérmes labdarúgót. Ám a legnép-
szerűbb hazai sportág rajongói közül is 
vajon hányan tudják a nyolcvanhatszoros 
válogatottról, hogy a kapusok közül ő bújt 
először teljesen fekete mezbe, mindig kesz-
tyű nélkül védett és 14 és fél évesen játszott 
először felnőtt bajnoki mérkőzésen?
 Újbuda díszpolgárát, Grosics Gyulát 
nem csupán a magyarság körében, hanem 
világszerte is tisztelet övezi. Ezt nemcsak 
kivételes technikai tudásával, hanem 
egyenes, becsületes jellemével is kivívta. A 
közönség lelkesedésével párhuzamosan a 
politikai rendszer gyanakvó, nyomasztó 
„figyelmessége” is kitartó elhivatottságra 
ösztönözte. Külföldön a nagy futballaré-
nákban védhetett, míg idehaza nemegy-

szer az államvédelmi hatóság pincéiben 
kényszerült védekezésre. Az egy-egy cso-
dált mozdulatát követően felzúgó taps, 
a felé irányuló boldog tekintetek idején 

mély csalódással kellett lezárnia igaz ba-
rátságát.
 – Én már elég öreg vagyok ahhoz, 
hogy megengedhessem magamnak: azt 

mondjam, ami igaz – végül is ezzel döntött 
úgy a legendás sportoló, hogy Kő András 
egy évvel korábbi kérésére a nyilvánosság 
számára részletesen beszél a pályafutásáról, 

és őszintén emlékezik azokra, 
akiktől önzetlen segítséget ka-
pott, és akiknek nehéz napokat, 
hónapokat, éveket „köszönhet”.
      A Budai Klub Galéria tavaly 
december 18-án látta vendégül 
az Aranycsapat kapusát, vala-
mint a róla frissen megjelent 
könyv szerzőjét, Kő Andrást. 
A közvetlen hangulatú estén 
a helyszínt zsúfolásig megtöl-
tött érdeklődők többek között 
megtudták, hogyan vett éles 
fordulatot Grosics Gyula ere-
deti pályaválasztása, hogyan 
válaszolt az őt ért támadásra 
egy-egy meccsen az édesanyja 
meg a felesége jól irányzott eser-
nyőcsapásokkal és mit hordoz a 
zakója belső zsebében.
      Erősíti a riportkötet őszinte, 
nyílt, kiegyensúlyozottan mér-
legelő hangvételét a tény, hogy 
az eddig tizenhat, többnyire 
sporttal foglalkozó könyvet 
jegyző, a Magyar Nemzet fő-

munkatársaként dolgozó Kő András az 
elmúlt esztendő végén vehette át a Nem-
zetközi Fair Play Bizottság díját.

Szamos Márton

Könyvbemutató a Budai Klub Galériában

Kő András: A Grosics

A Zoril Alapítvány szervezésében Jagali 
Rota – Tűzes kerék címmel színes, 
érzelemgazdag nemzetközi roma folk-
lórestet rendeztek december 18-án a 
Karinthy Színházban. 

Az eseményen Szabó Vilmos országgyű-
lési képviselő, valamint Kolompár Or-
bán, az Országos Cigány Önkormányzat 
elnöke mondott köszöntőt. Mindketten 
emlékeztettek arra, hogy Hága Mária, 
az Országos Cigány Önkormányzat 

képviselője, a Zoril Alapítvány elnöke 
kiemelkedő szervezőmunkát végez a 
nemzetközi roma folklór megismertetése 
területén.
 Az est két moderátora, Farkas Antal, 
az Országos Cigány Önkormányzat kép-
viselője és Farkas Erzsébet Lyza lendülete-
sen, néhány keresetlen szóval ismertette 
a fellépő együttesek, művészek eddigi te-
vékenységét. Az est folyamán nagy sikert 
aratott a Szlovákiából érkezett Romane 
Yle folklóregyüttes. A romák hagyomá-

Nemzetközi roma folklórest 
A Zoril Alapítvány évbúcsúztatója

nyos érzelemgazdagsága elegyedett az igé-
nyes folklórral.
 A Romano Glasszó együttes és a 
Lulugyi gyermektánccsoport fiatalos, 
lendületes bemutatója, valamint a szólót 
táncoló Hódosi Borcsa ragadta magá-
val a közönséget. A szilvási Gipsy Folk 
Band a tőlük megszokott magas színvo-
nalon az autentikus cigányzenét ötvöz-
ték napjaink divatos latin, illetve balkán 
hangzásával.

Deák Attila
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BALATONALMÁDI központjában (Óvári ut-
ca) 690 nm-es telek 50 nm-es nyaralóval eladó a 
Városi Strand közvetlen közelében. 
Tel.: 06/20/383-9576.

60 NM-ES, 2 szobás, olcsó fenntartású, világos, 
tehermentes, költözhető lakás a Körtérnél eladó. 
Ár: 16,9 M Ft. 06/70/401-3241.

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.

XI., KELENVÖLGYBEN, jó közlekedésnél, 6 
lakásos házban, 32 nm-es lakás (+kamra) 8,5 M 
Ft-ért eladó. 06/70/230-4552.

DAYKA Gábor utcánál 2,5 szobás, erkélyes 
öröklakás garázzsal eladó. Közvetítők kíméljenek! 
Tel.: 06/70/949-4013.

MÉNESI úton 123 nm-es öröklakás kertkap-
csolattal (3,5 szobás) eladó. Irányár: 39,9 M Ft. 
Közvetítők kíméljenek! Tel.: 06/70/949-4013.

BÉRLEMÉNY  
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 

1995.). Kiadó ingatlanokat keresünk a kerület-
ben! Lőrincz Péter. 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.ingatlanabc.net.

KIADÓ. XI., Bártfai utcában parkra néző, 3. 
emeleti, 65 nm-es, 3 szobás, panellakás kiadó. 
06/30/523-2242.

XI., LECKE utcában 21 nm-es üzlethelyiség 
csendes tevékenységre kiadó. 37 000 Ft/hó. 
06/20/801-1638.

 

GARÁZS
RÉTKÖZ utcai teremgarázsban gépkocsibeálló 

eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Tel.: 06/20/383-9576. 

OKTATÁS
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás 

tanártól XI. kerületben. Tel.: 466-4670.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-fel-

készítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. 
Házhoz is megyek. Első óra ingyenes. 246-6869, 
06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztály-
nak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szakta-
nártól. 06/20/380-2039.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön. Minden 
korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.

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

KEZDŐ bridzstanfolyam. Január 31-étől 16 
hetes bridzstanfolyamot indít a Bridzs-barátok 
klubja csütörtöki napokon 18–21 óráig. Részvételi 
díj: 25 000 Ft. A tanfolyam helyszíne: Ecsed u. 13. 
Információ és jelentkezés: 06/30/297-5055.

ANGOLTANÁR vállal korrepetálást, vizsgára 
felkészítést Gazdagréten. Délelőtt is minden kor-
osztálynak. 06/70/616-5035, 246-8045.

MATEMATIKA 5–8. osztályosoknak, felzárkó-
zástól a versenyszintig, egyéni foglalkozással. 
Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

KLASSZIKUS és dzsesszzongora oktatása (el-
mélet, gyakorlat). Tel.: 06/20/223-1915.

MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál 
egyénileg, minden szinten. 365-6041.

MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy ha-
tékonysággal szaktanártól. 06/20/959-0134.

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, középiskolásokat, egyetemistákat! Tel.: 365-2969.

INTERNET-, számítógép-oktatás kezdőknek 
(nagyiknak), haladóknak sok gyakorlással kör-
téri iskola számítógéptermében. Az első két óra 
ingyenes! 06/20/558-5371, 226-5811.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI. 

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

VÍZ-FŰTÉS szerelés. Gyorsszolgálat. Csőrepedés 
javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizs-
gálat, műszeres csőrepedés keresése. 
06/30/914-3588.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által 
minősített vállalkozás.

VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje 
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus. 
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szak-
szerű gépi tisztítással. Fábián István.  
Tel.: 06/20/317-0843.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vál-
lalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.

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

VÍZVEZETÉKSZERELÉS – Nonstop! 
Mosógépek bekötése, mosdók, csapok cseréje, 
javítások – felújítások! 06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

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

ZÁRAK javítása, szerelése, hevederzárak 0–24 
óráig. Ingyenes helyszíni szaktanácsadás. 
315-1287, 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb. 
06/30/961-3794.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, 
garanciával. Török. T.: 208-1520, 06/30/954-8559.

VILLANYSZERELÉS, redőny, reluxa, szalagfüg-
göny, szúnyogháló. Ingyenes kiszállás. Elektromos 
kályhák javítása. Kisebb munkáktól a teljes lakás-
felújításig. Tel.: 203-2225, mobil: 06/70/235-6644.

CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok bontással, 
kőművesmunkával, vízvezeték-szereléssel. 
206-3579, 06/30/943-9282.

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

ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat. Zárnyitás, zár-
szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb. 
06/30/961-3794. Telefonálni lejárat előtt!

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, tisztasági 
festéstől a díszítő festésig. Anyagbeszerzéssel, bú-
tormozgatással, tisztán, szépen, gyorsan. 
Tel.: 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu. 

TÉLI kedvezmény! Pincétől a tetőig lakás, ház, 
iroda részleges és teljes felújítása, minden szak-
mában magyar szakemberekkel. XI., XII. kerületi 
referencia munkákkal, március 15-éig megren-
delt munkákra 15% kedvezmény! Felvevő iroda 
és Militaria Bolt: Regős u. 8. Gazdagrét. 787-4882, 
226-4539, 06/20/946-7557.

SZOBAFESTÉS kedvezményes téli árakkal, in-
gyenes felméréssel. Tel.: 06/20/454-2579.

AJTÓMENTÉS!  Nonstop zár, zárbetét cseréje, 
javítása, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.

REDŐNYÖK, szalagfüggönyök, reluxák, napel-
lenzők stb. javítása, készítése garanciával. 
06/30/211-9730, 06/20/354-0518.

CSEMPÉZÉS, aljzatburkolás, javítás, kőműves-
munkák készítése szakmunkással. Tel.: 200-8897, 
06/30/328-2871.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízsze-
relés anyagbeszerzéssel, garanciával! 
06/20/961-6153. 

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvekto-

rok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok, 
WC javítása azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.

DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú 
háztartási gép javítása garanciával. 285-3488, 
06/30/950-1717, www.megoldasszerviz.hu.

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

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS hétvégén is, hardver-, 

szoftvertanácsadás, vírusirtás, optimalizáció. 06/20/
377-0951, gwsolutions@t-online.hu, www.gws.hu.

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanci-
ával! (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, cso-

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS műszaki, jogi háttérrel. 
Kerületi székhelyű kft. 204-0765, 06/30/618-7929.

FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5 x 2 x 2-es 
rakterű kistehergépkocsival Budáról! 
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki

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

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717, 
www.bauerteher.hu.

INGATLANKEZELÉS (közös képviselet, üze-
meltetés) európai szinten, profizmussal, referenci-
ákkal, nagy tapasztalattal. Tel.: 06/20/983-5080.

REGISZTRÁLT mérlegképes könyvelő és adó-
tanácsadó sok éves tapasztalattal, egyéni és társas 
vállalkozások teljes körű könyvelését vállalja Dél-
Budán és környékén. 06/30/352-2751.

GYÓGYÁSZAT
GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek 

nemtől és kortól függetlenül. Érdeklődni: 
06/20/444-1140.

SZAKPSZICHOLÓGIAI tanácsadás felnőttek 
és gyermekek részére. Ingyenes első megbeszélés. 
Bejelentkezés: Tahyné Borbély Júlia. 
06/30/346-0873.

 

ÁLLÁS
6 ÓRÁS telefonos utazásszervezői munka a 

MOM Parknál lévő irodánkban, nem csak nyug-
díjasoknak. Fix bérezés. Munkaidő: 14–20 óra 
között. Érdeklődni 14 óra után: 
06/70/770-0082, 880-9180.

600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idős-
gondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest 
és környékéről, nívós családokhoz. Tel.: 205-8700, 
243-8280, 06/20/359-5918. 

NYUGDÍJASOKNAK délutános, 6 órás, iro-
dai, telefonos asszisztensi munka a MOM Parki 
irodánkban. Fix 60 eFt-os bérezés. Érdeklődni 14 
óra után: 887-5396 vagy 06/70/770-0084.

DIÁKOKAT keresünk heti 3-4 napra, Délihez 
közeli irodába, nettó 450 Ft/óra. Munkaidő: 16–
20 óra között. Érdeklődni 14 óra után: 887-5396, 
06/70/770-0084. Napi kifizetés.

KIZÁRÓLAG szakképzett bébiszittert keresek 
(óvodapedagógus, dadus stb.) Gazdagréti lakóte-
lep környékére. Tel.: 06/30/203-9230. 

SZÓRÓLAPTERJESZTŐT, belső postaládás 
kerületi munkára felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.

A KELENVÖLGYI Óvoda keres német nem-
zetiségi óvodapedagógust azonnali kezdéssel. 
Bérezés: Kjt. szerint, nyelvpótlék, nemzetiségi 
pótlék. Érdeklődni, jelentkezni az óvodavezetőnél. 
Németh Adél. Tel.: 424-8072, 06/20/986-8341, 
e-mail: nemeth.adel@freemail.hu 

RÉGISÉG, KÖNYV 
SZELLŐ János díjtalan lakáskiürítéssel vásárol 

cserépedényeket, bútort, festményt, mindenféle 
régi dolgot. 06/30/347-7713.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT, régi képeslapokat, 
régi pénzeket, érmeket, kitüntetéseket keresek 
megvételre. Tel.: 06/30/357-9898.

VEGYES
PIANÍNÓK eladása családbarát áron! Vétel, ja-

vítás, hangolás. www.klavírzongora.hu. 
Tel.: 209-3247, 06/20/912-4845.

LAKHATÁSÉRT besegítést kérek a háztartási 
munkákba 55 éves korig. Tel.: 386-0135 19–20 
óra között.

KÖZLEMÉNY
A XI. TÉTÉNYI-BIKSZÁDI Óvoda Gyermekeiért 

Közhasznú Alapítvány köszönetet mond azoknak 
a tisztelt támogatóinak, akik adójuk 1%-val hoz-
zájárultak intézményeink fejlesztéséhez. A befolyt 
összegből a Bikszádi Óvoda udvari játékának fel-
újítására, négy kisgyermek táborozási költségeire, 
valamint gyermekeink nagykarácsonyi kirándulá-
sának finanszírozására költöttük.

A PETŐFI Jövőjéért Alapítvány ezúton köszöni 
támogatóinak a 2007. évi szja adományokat. Az 
összeget (936 000 Ft) az alapító okiratban foglalt 
célokra fordítottuk: diákönkormányzati támoga-
tásra, szociális segélyekre, versenydíjakra, iskolai 
hagyományaink ápolására. További támogatásu-
kat remélve, köszönettel: a Kuratórium.

A BRIDZS-BARÁTOK Klubja Egyesület 
köszöni támogatóinak 2006. évi 1%-os adófel-
ajánlásaikat. A 85 188 Ft-ot kezdőknek szóló 
bridzskönyv kiadására fordítottuk. Reméljük 
2007. évi adójukból is támogatják célkitűzéseinket. 
Adószám: 18109898-1-41. 

ÚJBUDA MÉDIA 

ÚJBUDA ÚJSÁG 
telefon: 372-0960 

1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3. 

ÚJBUDATV 
telefon: 246-6259  

1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13.
e-mail: media@ujbuda.hu

www.ujbuda.hu

Pályázati felhívás

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához 
(Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba) 
kell benyújtani. 

A zárt borítékra rá kell írni: „Helyiségpályázat”.

A pályázat benyújtási határideje:  
2008. január 29. 12 óra

A pályázat feltételeit a részletes pályázati kiírás tar-
talmazza, mely a pályázati lappal együtt átvehető a 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán  

Cím Alapterület (m2) Albetét száma   Fekvése Műszaki állapota

Bartók Béla út 33. 13 1 udvari bejárat, alagsor közepes

Bánk bán u. 5. 10 8 udvari bejáratú, földszinti garázs közepes

Bertalan L. u. 20. 291 39 utcai bejárat, alagsor jó

Budaörsi út 36/a 12 7 udvari bejáratú, földszinti garázs közepes

Budaörsi út 36/a 12 8 udvari bejáratú, földszinti garázs közepes

Budaörsi út 36/a 12 9 udvari bejáratú, földszinti garázs közepes

Fejér Lipót u. 61. 45 1 utcai bejárat, földszint jó

Kondorosi út 7. 34 10 utcai bejárat, földszint közepes

Tétényi út 42/b 12 182 utcai bejáratú, földszinti garázs közepes

Villányi út 76. 18 5 utcai bejárat, alagsor közepes

Villányi út 76. 80 6 utcai bejárat, alagsor jó

(Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba), 
illetőleg letölthető az Önkormányzat honlapjáról 
(www.ujbuda.hu). További információ kapható a 
381-1312-es és a 381-1311-es telefonszámon.
Budapest, 2007.  december 20.

Molnár Gyula, polgármester

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Vagyongazdálkodási Bizottsága kétfordulós nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet
2008. július 1-jétől kialakításra kerülő 
12 felnőtt háziorvosi praxis betöltésére.

Az újonnan kialakításra kerülő praxisok lakosság-
száma kevesebb mint 1500 fő.

Az ellátandó területek Újbuda közigazgatási 
határán belül az alábbi orvosi rendelők vonzás-
körzetébe tartozó, 70-től 81. sorszámú körzetek.

Pályázhat az az orvos, aki szakirányú egyetemi 
diplomával, képesítéssel és a pályázatban, 
valamint a jogszabályokban előírt alapfeltéte-
lekkel rendelkezik, továbbá a praxist vállalkozói 
formában akarja betölteni.

A PÁLYÁZAT ALAPFELTÉTELEI
Személyi feltételek:
 a pályázó orvos megfelelő szakképzettsége
 szakképzett asszisztens foglalkoztatásának 

vállalása

Jogszabályban rögzített alapfeltételek:

A pályázó megfelel a
 a 2000. évi II. törvény,
 a 18/2000.(II. 25.) Korm. rendelet, 
 a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, illetve
 a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak,
 rendelkezik működtetési joggal, továbbá az 

ÁNTSZ részéről a működési engedély megadá-
sának feltételeivel,

 biztosítja a rendelő takarítását, a veszélyes 
hulladék tárolását és elszállítását, az ingatlan 
higiénéjét az ÁNTSZ előírásai szerint,

 büntetlen előéletű.

A kiíró kéri a pályázót vállalkozása gazdasági 
formájának és üzleti tervének bemutatására.

A pályázat benyújtási határideje: 
2008. február 29. 

Helye: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal Molnár Gyula polgármester titkársága, 
1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 5.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidő 
lejártát követő 30 napon belül.

Molnár Gyula, polgármester

A pályázati kiírás teljes szövege Újbuda honlapján megtekinthető.

További tájékoztatást kérni és az utcajegyzéket megtekinteni 
dr. Gosztonyi Juditnál  lehet. Telefon: 372 -3414.

Érdi u. 2. orvosi rendelő 2 praxis  

Albertfalva u. 3. orvosi rendelő 3 praxis 

Bazsalikom u. 60.  orvosi rendelő 1 praxis 

Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő 4 praxis 

Sasadi út 13. orvosi rendelő 2 praxis 

Kedves volt „jóskás” diákok!
 megismerheted a 
 mai jóskásokat,
 szerepelhetsz,
 anyagi, szellemi 
 támogatásoddal 
 segíthetsz.

Te mit tehetnél?
Jelentkezz! Tüntesd fel, hogy vendégként, 
anyagi támogatóként vagy fellépőként 
vennél részt rendezvényünkön!

Meddig és hol jelentkezhetsz?
2008. január 15-éig.
E-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu
Telefon/fax: 06-1-361-4427
Levélcím: József Attila Gimnázium, 1117 Bu-
dapest, Váli utca 1.

Tőled reméljük a leggyorsabb, legtartalma-
sabb, legtökéletesebb bejelentkezést!

Emlékezetes évfordulók ünneplésére 
készülünk 2008. április 25-én. 

Miről van szó?
Iskolánk 1948 óta működik (József Attila  
nevét később vette fel). 1997-ben kezdő-
dött újkori történelmünk (ekkor költöztünk 
el a Villányi útról).

Mit  szeretnénk?
Az elmúlt 60 évet és az utolsó évtizedet 
felidézni veled – kortól  függetlenül minél 
több vendéggel és aktív szereplővel egy 
gálaműsorban, amely nem csupán vissza-
emlékezés!

Mire gondolunk még?   
Olyan ünnepre, amely fontos neked is!
 Találkozhatsz régi tanáraiddal, diáktár-

saiddal,

Tegyünk együtt 
a pontosabb lapterjesztésért

Kedves Olvasóink!
Folyamatosan érkeznek hozzánk a bejelenté-
sek Önöktől, hol nem kapják meg újságunkat. 
A terjesztési pontatlanságok ellen az Újbuda 
szerkesztősége – lehetőségeihez képest 
– igyekszik a leghatározottabban fellépni. 
Minden panaszt továbbítunk terjesztőnk, 
a Magyar Posta Zrt. felé, és minden egyes 
megjelenés után közös ellenőrzést végzünk 
a lapterjesztő képviselőjével. 
 Az elmúlt időszak egyértelművé tette, 
hogy ez sem jelent maximális garanciát arra, 
hogy minden újbudaihoz eljussunk. Ezért az 
Önök segítségével egy újabb eszközt kívá-
nunk bevezetni, hogy a magazin terjesztésé-
nek színvonala javuljon.
 Egy saját ellenőrzési hálózatot sze-
retnénk kialakítani, ezért kérjük mindazok 

segítségét, akik szívesen jeleznék nekünk 
azt, hogy az egyes számokat mikor és mi-
lyen módon kapták meg, vagy mikor nem 
érkezett meg az újság. Újbuda különböző 
városrészeiből várjuk tehát a segítőkész 
olvasók jelentkezését, hogy folyamatosan 
nyomon tudjuk követni lapunk terjesz-
tését. A jelentkezőket november végéig 
megszólítjuk, és telefonon vagy e-mailen 
egyeztetünk velük a terjesztési vissza-
jelzések formájáról. Mindössze annyiról 
van szó, hogy azt szeretnénk megtudni, 
megérkezett-e a magazin a saját otthoná-
ba. Természetesen a beérkezett neveket, 
illetve címeket az adatvédelem által tá-
masztott követelményeknek megfelelően 
gondosan őrizzük, azokat másik félnek 
nem adjuk tovább.

Olvasó neve: 

Olvasó címe: 

Olvasó elérhetősége (tele-
fonszám vagy e-mailcím):

Eddigi tapasztalatai az 
újság terjesztéséről? 

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

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

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

Miért akar segíteni az 
újságnak?

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

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

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

Aláírás:

Adatlap az Újbuda újság terjesztési ellenőrzéséhez

SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve, igé-
nyes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati kíná-
lattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, felkészült 
munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana eladását, hisz 
Önnek más a dolga! Nekünk ez a dolgunk, ehhez ér-
tünk! ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., Nagyenyed u. 9. 
201-1821, 06/30/202-1892, www.immoteka.hu.

XI., GALAMBÓC–SOPRON  utca sarkán új 
építésű társasház épül. Lakások leköthetők. 
06/30/251-4000.

INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 
1995.) Eladó ingatlanokat keresünk a kerület-
ben! Lőrincz Péter, 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.ingatlanabc.net.

LAKÁS, INGATLAN
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület 

specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat 
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711., 
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com

XI., BORNEMISSZA utcában új építésű tár-
sasházban eladó I. emeleti, 93 nm-es, 3,5 szobás 
lakás. 36 M Ft. 06/30/251-4000.

KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat, 
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés meg-
bízástól a szerződéskötésig. 14 éve az ingatlanpia-
con. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu, 
amadex@axelero.hu. 
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A megújult Lágymányosi öböl ebben az évben is szeretettel várja a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, időseket és családokat.

Jó egészséget, szerencsét és sikereket kívánunk az új esztendőben!

Öböl XI. Ingatlanhasznosító Beruházó és Szolgáltató Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.    E-mail: titkarsag@obol.hu    http://www.obol.hu

MEGKÖZELÍTHETŐ
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Vállalt különcségek a Budai Sport Általános Iskolában

Nem versenyistálló, hanem felelős közösség a miénk!
Hét évvel ezelőtt hajszál híján leírták, 
azóta már országosan a legjobbak 
között jegyzik, a kategóriájában min-
tának tekintik. Kizárólag az előkelő 
sporteredményekkel és a torony-
magas továbbtanulási mutatókkal 
magyarázható, hogy immár évről évre 
túljelentkezéssel számolhat? Csupán  
a szigorúság adja a lendületét?

„Ebben az iskolában tanulni és tanítani 
rangot jelent úgy a tanulóknak, mint a ta-
nároknak.” – áll az intézmény világhálós 
bemutatkozásában. A Budai Sport Általá-
nos Iskola (BSÁI) vonzerejéről faggattuk 
azt, aki a fenti kijelentést tette: Kiss Mihály 
igazgatót.

 Milyen tapasztalattal indult hét esztendő-
vel ezelőtt a közösségvezető tisztségért?

Erdélyből származom, ahol a marosvásár-
helyi magyar tannyelvű általános iskolába 
jártam, majd a szintén ottani Bolyai Farkas 
Líceumban érettségiztem. Bár matemati-
ka-fizika szakos osztályban tanultam, nem 
akartam mérnök lenni, inkább a pedagó-
gusi pálya érdekelt, azon belül is a testne-
velés. Annyira talán mégsem meglepő a vá-
lasztásom, mert akkoriban versenyszerűen 
rúgtam a labdát. Egyszeres román ifjúsági 
válogatottságig jutottam, de büszke vagyok 
arra is, hogy a vásárhelyi első osztályú ka-
tonacsapat kerettagja voltam. A Bukaresti 
Testnevelési Főiskolán tanultam tovább, 
ahonnan Csíkszeredára helyeztek ki taní-
tani, az ottani sportiskola labdarúgóedzője 
lettem. Magyarországra 1987-ben települ-
tem át, mivel feleségem budapesti szüle-
tésű. Először a sportágamban terveztem 
érvényesülni, a másodosztályban Budafo-
kon fociztam. Ennek azonban egy súlyos 
sportsérülés (izomszakadás) véget vetett. 
Egy évig voltam Érden testnevelő tanár, 
azután a menyecske utcai Kerényi György 
Általános Iskolában tanítottam tizenegy 
évig. 2000-ben, a Bikszádi utcában akkori-
ban már harminc éve működő Váci Mihály 
Általános Iskola testnevelő tanárai kértek, 
hogy vállaljam el az igazgatói pozíciót.

 Azonnal nagy változást hozott az iskola 
történetébe.

Nehéz helyzetbe kerültem. Az alacsony 
gyereklétszám miatt a bezárás fenyeget-
te az iskolát. Egy évet kaptam, hogy ezt a 
folyamatot megállítsam. A Váci fényko-
rában ezernégyszáz diákot tanított négy 
épületben, ez az arány az ezredfordulóra 
kétszázhatvanhét nebulóra és egyetlen 
épületre csökkent. Az ezzel szembeni küz-
delemben én az addigi testnevelő tagozatos 
oktatási szerkezet erősítésére, pontosab-
ban további specializálódásra, sportiskolai 
profilra tettem javaslatot, amivel a fenn-
tartó önkormányzat egyetértett, és létre-
hozta a BSÁI-t mint jogutódot. Jelenleg 
386-an tanulnak nálunk. Kitartó pályá-
zati aktivitásunk eredményeként sikerült 
a feltételeket úgy 
alakítani, hogy 
két nyelvi laborral, 
esti megvilágítás-
sal bíró műfüves 
labdarúgópálya 
és műanyag bo-
rítású kézilabda-, 
atlétikai pályával 
gazdagodtunk, és 
a szülők áldozat-
vállalásával folya-
matosan felújítjuk 
a tantermeket. Re-
ményeink szerint 
a közeljövőben új 
sportcsarnokunk 
fog épülni.

 A jó hírnév gyors eléréséhez milyen oktatá-
si-nevelési stratégia társult?

Az óvodások érdeklődésének felkeltésére 
törekszünk az „Iskolakóstoló” elnevezésű 
játékos iskolabemutatónkkal. A leendő 
elsőseinknek már ovis tornával kombi-
náljuk a közös játékos ismerkedést, amit 
végül kétfordulós sportszakági képes-
ségfelmérővel zárunk, ahol a gyermekek 
velük született képességeit igyekszünk fel-
térképezni. Ugyanakkor komoly sportor-
vosi vizsgálaton vesznek részt a gyerekek. 
Akit felveszünk, attól két dolgot várunk 
el: jól tanuljon és jól sportoljon. Ehhez, 
hangsúlyozom, mindenkitől megköve-
teljük a rendet és a fegyelmet. Komoly, de 
betartható házirendet állítottunk össze. 

Az iskola területén tilos a dohányzás, ez 
a vendégeinkre és a szülőkre is vonatko-
zik. Azért is vállalom a felelősséget, hogy 
felszámoltuk a vezetésem előtt kialakított 
dohányzóhelyiséget. A menzánkon beve-
zetett reformétkeztetéssel együtt jár, hogy 
a iskolabüfé étel- és italválasztéka korlá-
tozott, egyebek között csokoládét, kolát 
és chipset sem árusít. Úgy gondolom, egy 
sportiskola minden téren legyen egész-
ségmegőrző!

 Tehát a szigorúság ilyen hatékony közös-
ségformáló eszköz?

Korántsem csak a szigorúság. Sokféle 
irányban, változatos módon próbáljuk 

motiválni a tanulóinkat. Tantermeket 
neveztünk el régi és aktív sportolókról, 
olimpikonokról. A névadók nemcsak a 
falakról tekintenek a diákokra, hanem 
évente személyes találkozóra hívjuk őket 
hozzájuk. Azon diákok, akik egy tanév-
ben száz darab ötös osztályzatot gyűj-
tenek, tagjai lehetnek az Aranyötösök 
Klubjának, és egynapos kiránduláson 
vehetnek részt. A földszinti Alma Galéri-
ában a felnőtt alkotók „külsős” kiállításai 
között rendszeresen bemutatjuk művészi 
zsengéink alkotásait. Nagyon fontosnak 
tartom a tág értelemben vett szociális 
érzékenységre, az összetartozás-tudatra 
való nevelést is, tanévenkénti erdélyi ki-
rándulással, és jótékonysági akciókban 
való részvétellel.

 A mondás szerint nem a győzelem, hanem a 
részvétel a fontos. Egy sportiskola életében 
azonban szinte kötelező minden versenyen 
jó helyezést elérni. Milyen eredményekre 
büszkék?

Labdarúgás, atlétika, kosárlabda, aerobik, 
karate és kézilabda – sportszakági képzés-
ben mi ezeket űzzük, de a diákjaink aktív 
érdeklődése ennél is szélesebb. Minden 
a név szerint említett témában rendezett 
megmérettetésen indulunk, de ugyanígy 
a szellemi tantárgyak versenyén is. Ez idő 
tájt négy-öt korosztályos válogatott kosa-
ras, úszó koptatja nálunk a padokat, de az 
NB II-ben szereplő Vác–Újbuda LC foci-
csapatát is erősítik ketten. Tavaly például 
a Zrínyi Ilona Megyei Matematikaverse-
nyen az iskolánk csapata ötödik helyezést 
ért el, idén már a második helyezést (egy 
ponttal lemaradva az országos döntőről). 
Ugyanilyen büszke vagyok a MU Színház-
ban tartott vers- és prózamondó versenyen 
megszerzett egyéni második helyünkre. 
Külön kiemelem az informatikát, amelyre 
önálló terem és kéttucatnyi internet-hoz-
záférésünk birtokában évről évre megkü-
lönböztetetten koncentrálunk. Legutoljára 
a Budapesti Informatika Tanulmányi ver-
senyről egy harmadik és egy tizenkettedik 
egyéni helyezést hoztunk el. Az életen át 
való tanulást és sportolást tekintjük ideá-
lisnak. Vállalt küldetésünk a sportszakági 
utánpótlás-nevelés, de hangsúlyozom, a 
mi iskolánk nem versenyistálló! Célunk az 
egészséges szemlélet kialakítása testi, szel-
lemi és pszichikai téren, egy versenyszel-
lemű, de egymásért és a társadalom többi 
tagjáért is felelősséget érző közösségben.

 A legfiatalabb korban elkezdett érték-
központú nevelőmunkát bizonyosan nem 
könnyű az általános iskola nyolcadik osztá-
lyában abbahagyni…

Valóban, szeretnénk folytatni középiskolai 
fokon is. A kerület hosszú távú sportkon-
cepciójában szerepel iskolánk gimnázium-
má bővítése. Bár az anyagi feltételek egyelőre 
bizonytalanok, néhány éven belül lépéseket 
szándékozunk tenni a megvalósítás érdeké-
ben. Miként egy jó sportoló, mi is elszántak 
vagyunk a cél eléréséhez vezető úton!

Szamos Márton

Az új év első jelentős sporteseménye az 
Újbudai Goldberger–Debrecen NB I-
es női kézilabda-mérkőzés lesz a kerü-
letben, amely az Újbuda Sportegyesü-
let életében is egy fontos kiindulópont-
nak számít 2008-ban. Több válogatott 
játékossal érkezik a cívis városból az 
újbudaiak ellenfele, ami még jobban 
fokozza a meccs színvonalát.
 – A Debrecen még nem járt 
Újbudán. Igazi kuriózumnak számít 
ez a mérkőzés is, mint ahogy majd az 
összes női NB I-es találkozó, amit itt 
rendezünk. Nagy várakozás előzi meg 
a debreceni csapat vendégszereplését, 
hiszen a Cornexi-t is le tudták győzni 
idegenben, úgyhogy egy kiváló erők-
ből álló együttes érkezik hozzánk, és 
egy remek hangulatú mérkőzésen tud-
juk összemérni az erőnket – mondta 
Vladár László az Újbuda SE alelnöke.
 A mérkőzés után szurkolói ankét 
lesz a sportcsarnokban a vezetők, a ké-
zilabdát szeretők és a támogatók jelen-
létével.
 A kézilabda-mérkőzés 2008. janu-
ár 16-án 17.00 órakor lesz a Sportmax 
csarnokban. Előtte 15.00 órai kezdettel 
a két ificsapat méri össze a tudását.
 Várunk mindenkit nagy szeretet-
tel, és szurkoljunk együtt, hogy meg-
legyen az év első NB I-es sportsikere 
Újbudán!
 A belépés díjtalan!

Hajrá Goli!
KÉZILABDA

Az iskola műfüves pályáját tavaly avatták fel
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