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Észtek Újbudán

interjúnk az 5. oldalon

Bármily meglepő, a Bartók Béla 
úton egy rokon nemzet kultu-
rális képviselete, az Észt Intézet 
bújik meg.

A kerület és a Corvinus Egyetem 
megállapodása szerint a hallga-
tók tervei alapján alakulhat át 
Újbuda több köztere.

beszámolónk a 10. oldalon

Tervező diákok
A költő fia, Nagy Andor rende-
zésében, „Versben bujdosó” 
címmel nyílt emlékkiállítás a 
Budai Klub Galériában.

Nagy László emléke

cikkünk a 13. oldalon

Molnár Gyula polgármestert az idei 
tervekről és az előző év tapasztalatai-
ról kérdeztük.

 Elindult egy új naptári év. A tavalyi eredmé-
nyek összegzése után már javában zajlik az 
idei tervek véglegesítése. Ezen a fordulópon-
ton milyen képet mutat a kerület?

Azt remélem, hogy polgármesterként fe-
lülnézetből és itt élőként, a mindennapok 
szemszögéből nézve egyaránt ugyanaz 
a kép mindannyiunk számára: Újbuda 
a látható fejlődés kerülete, kézzelfogha-
tó és érezhető eredményekkel. Én biztos, 
hogy elfogult vagyok, de meggyőződé-
sem, hogy semmilyen szempontból sincs 
okunk szégyenkezni, bármennyire is 
szeretnék ez ránk erőltetni néhányan. Ha 
a kerületet összehasonlítjuk akár az orszá-
gos, akár a fővárosi helyzettel, vállalható 
eredmény születik.  

 Az elmúlt hónapokban azért gyakran lehetett 
olyan véleményeket hallani, amelyek egy-egy 
döntést kifejezetten rossznak ítéltek. Ez nem 
zavarja?

A sikerek láttán mindig megszólalnak a 
szkeptikusok: tényleg jó-e így, nem lehet-
ne-e másképp csinálni? Bizonyára lehetne 
másként is, jobban is és rosszabbul is. De 
ha mindig a szirénhangokra, az ellendruk-
kerekre figyelnénk, ha mindig egyéni vagy 
helyi részérdekek vezérelnének egy-egy 
döntés meghozatalakor, akkor biztos, hogy 
egy olyan egyveleg lenne a vége, ami csak 
rontana a helyzeten. Hiszem, hogy a célja-
ink helyesek, és a döntéseink eredménye is 
jó lesz. Fontos a folyamatos vita, de az ener-
giáink nem morzsolódhatnak fel hasztalan 
vitákban, politikai csatározásokban, ne-
künk továbbra is arra kell koncentrálnunk, 
hogy mi a jó az újbudaiak többségének. A 
kommunikációs lufikkal továbbra sem tu-
dunk mit kezdeni, azokat ezután is eluta-
sítjuk. Ilyen rémhír volt például legutóbb, 
hogy bezárjuk, eladjuk a Farkasréti iskolát, 
miközben szó sincs erről, az iskola nem 
szűnik meg a kerület számára, viszont ke-
ressük, és meg is fogjuk találni a megoldást 
a hatékony működésre. Természetesen itt 
is vitázunk, egyeztetünk, de azokkal aki-
ket ez a kérdés közvetlenül érint: az ott 
élőkkel, a szülőkkel. A csúsztatásokkal teli, 
nyilatkozatoktól hangos és napi politikai 
céloktól vezérelt háborúskodásból viszont 
amennyire lehet kimaradnánk.

 Bár az ez évi költségvetési terv végleges szá-
mai még nincsenek meg, talán nem korai a 
kérdés: milyen kiemelt feladatokat kell idén 
elvégezni?

Nem megelőlegezve a számokat, azt 
mondhatom, hogy kiszámítható és stabil 
év elején vagyunk. Erre lehet következ-
tetni abból is, hogy 2002 óta évről évre 
faragtunk valamennyit az addig jelentős 
hiányból. Mára gyakorlatilag eljutottunk 
oda, hogy Újbuda az egyik legstabilabb 
költségvetéssel rendelkező kerülete lett a 
fővárosnak. 
 A legfontosabb az, hogy nem szo-
rulunk hitelfelvételre, a bevételeinkből 
gyakorlatilag finanszírozható a kerület, a 
tényleges hiányunk 1–1,5 százalék között 
van, ami összehasonlítván a fővárossal, 
országgal, vagy más önkormányzatokkal, 
nagyon kedvező adat. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy felelőtlenül költekezhetünk, 
de bizonyos többletet, pluszt minden év-
ben el tudunk vállalni. Az előző ciklusban 
ilyen volt például, hogy az összes játszóte-
rünket felújítottuk, elindítottunk egy út-
felújítási és akadálymentesítési programot. 
Ezekben az években pedig a legfontosabb 
irányelv – költségvetési szempontból is – a 
„kiszámítható viszonyok mellett működő, 
rendezett kerület” filozófiája. Ez nagyobb 
rendet jelent a parkokban, közterülete-
ken, hatékonyabb működést intézmény-
hálózatunkban, és érezhető javulást a 
közbiztonság területén. 
 Az idén elindítunk egy tízéves útfel-
újítási programot. A mai műszaki elő-
írások és használati viszonyok mellett 
ugyanis egy felújított út tíz évig szavatos. 
Ha folyamatosan dolgozunk a kerületben, 
módszeresen haladva, akkor a tizedik év 
végén újra indul a kör, hiszen amit első-
ként felújítottunk, az éppen tízéves lesz. 
Vagy említhetném a graffitimentesítést, 
az illegális reklámtáblák kérdését, vagy 
ami az egyik leglényegesebb a hajlék-
talankérdés humánus, de a kerületiek 
számára is megfelelő megoldását. Sajnos 
mára ez lett az egyik legnagyobb gond, 
amire mindeddig nem találtunk megfe-
lelő megoldást, miközben – talán éppen 
ezért – Újbuda a hajléktalanok egyik 
kedvelt helye lett. Ez sajnos köztisztasági, 
egészségügyi, közbiztonsági, közterüle-
ti probléma is nekünk, amire meg kell 
találnunk a megoldást.

folytatás a 3. oldalon

Rend, 
rendezettség, 
kiszámítható 
viszonyok
Beszélgetés Molnár Gyulával, 
Újbuda polgármesterével

Horváth Károly és Horváth Károlyné 64 éve házasok

Újra a katolikus egyházé a Don Bosco iskola

8. old.

Ünnepségre invitálta az Önkormány-
zat az időseket, közülük is azokat, akik 
több évtizede laknak Újbudán, hosz-
szú ideje élnek házasságban vagy az 
elmúlt években kapták meg az arany-
diplomájukat. A Gellért Szálló nagyter-
mében tartott rendezvényen csaknem 
száz fő vette át Molnár Gyula polgár-
mestertől a külön erre az alkalomra 
készíttetett, névre szóló emléklapot.

A rendezvény nyitó akkordjaként az alka-
lom háziasszonya – Blázy Márti, a Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola hetedik osztá-
lyos tanulója – üdvözölte a megjelenteket. 
Iskolatársai rövid műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. Elsőként az énekkar adta elő 
az Aki szép lányt akar venni kezdetű dalt, 
majd Sasvári Flóra szavalta el Vörösmarty 
Mihály Ábránd című szerelmes versét. A 
diáklány után a nyugdíjas Damné Vali né-
ni következett, Szádeczky Kardos György 
Nincs időd című költeményével. A vers az 
élet apró, hétköznapi örömeinek észrevé-
telére sarkall. Ezek után ismét az általános 
iskolások vették át a szót: öt tanuló adta 
elő Petőfi Sándor A virágnak megtiltani 
nem lehet című művét, majd a népviselet-
be öltözött Bakuc Júlia énekelte el a Nem 
messze van ide Kalocsa kezdetű népdalt.
 Ezt követően Molnár Gyula polgár-
mester lépett a mikrofonhoz, és hang-
súlyozta: a megjelentek valamennyien 
magukban hordoznak egy-egy részt 

Újbudából, ami azért fontos a kerület ve-
zetése számára, mert – mint mondta – ez 
az a városrész, ahol a hagyományt és a 
történelmet nem írjuk át, hanem belőle 
élünk, belőle táplálkozunk, és megpró-

báljuk közös kinccsé tenni. Az elmúlt 
évtizedek a számok tükrében több ezer 
együtt eltöltött vasárnapi ebédet, több 
száz baráti vacsorát vagy futballmeccset, 
és megszámlálhatatlanul sok megkötött 

sálat és kesztyűt jelentenek, mutatott rá. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy ez az idő-
szak nyilván nemcsak sikereket, örömöt 
hozott magával, hanem kinek-kinek meg-
annyi – sokszor fájdalmas – veszteséget is.

Ezek után egy mesét idézett, amely az élet 
teljességét példázza. Főszereplője egy kő-
faragó, kitűnő mesterember volt, de elé-
gedetlen a helyzetével. 

folytatás a 2. oldalon

5000 év tapasztalata Újbudán
Elismerés a kerületben és az egymás mellett töltött évtizedekért 

Nyertek az újbudai 
kézilabdás lányok

16. oldal

EGYÜTT ÚJBUDÁN 
PROGRAM



folytatás az első oldalról
Kezdetben a város leggazdagabb embere 
akart lenni, ám amikor az lett, a legtekin-
télyesebb hivatalnokra kezdett irigykedni. 
Mikor ő lett a legtekintélyesebb tisztviselő, 
a Napra lett féltékeny, mert az tetszése sze-
rint süthet bárkire. Ekkor ő lett a Nap, de 
elfogták fényét a felhők. Miután felhővé 
vált, megismerkedett a szél erejével. Széllé 
vált, de tapasztalnia kellett, hogy egy jó-
kora sziklatömb ellenáll neki. Hatalmas 
szikla lett tehát, de elégedettsége nem tar-
tott sokáig: rájött, hogy egy aprócska lény 
megzavarja, vésőjével és kalapácsával dara-

bokat hasít ki testéből. „Ki lehet ez a lény?”, 
tűnődött. Kiderült, hogy nem más, mint a 
kőfaragó, aki a leghatalmasabb tömbből is 
képes azt formálni, amit akar. 
 – Az életben tehát az igazán a miénk, 
amit magunknak alkotunk – foglalta ösz-
sze a tanulságot Molnár Gyula, hozzátéve: 
az itt ülők ugyanakkor a kerületről sem fe-
ledkeztek meg, az elmúlt 25, 50 vagy akár 
60 évben több száz év felhalmozott tudását 
adták át Újbudának. – Mindannyiunknak 
az a dolga, hogy merítsünk belőle, és to-
vább gyarapítsuk, de mindenekelőtt meg-
tanítsuk a fiatalokat az idősek tiszteletére! 
– zárta beszédét a polgármester, majd név-
re szóló emléklapot adott annak a csaknem 
húsz meghívottnak, akik az elmúlt években 
vették át aranydiplomáikat. Majd az a közel 
65 fő (köztük több házaspár) kapott em-
léklapot, aki hűségesen kitartott a kerület 
mellett, és immár több évtizede lakik itt. 
Az Önkormányzat ugyanakkor nemcsak a 
városrész, hanem az egymás iránti hűséget 
is elismerésre érdemesnek találta: tizen-
nyolc házaspár járult a polgármester elé, 
hogy megújítsák házassági fogadalmukat, 
aláírásukkal hitelesítsék az emlékkönyvet 
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SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és 17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) január 29-én 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B. 
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI
Helyszín: MSZP székház. Mérnök utca 
40. telefon: 204-2806
Időpont: 2008. február 6. (szerda) 17 
óra 
• Jogi, munkaügyi, munkajogi,
• adó-, könyvvezetési és vállalkozási,
• lakásépítési, -vásárlási, -felújítási.
Várják az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
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 csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub működik.
Minden héten hétfőn és szerdán 8–9 
kezdő és 9–10 óráig haladó angolnyelv-
tanfolyam.
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Programok:
Január 30-án 18 órakor „Arccal a ten-
gernek” Torma Mária előadóművész 
irodalmi estje Nagy László emlékére, 
a költő halálának 30. évfordulója alkal-
mából.

AZ SZDSZ PROGRAMJAI
Helyszín: SZDSZ-iroda, Ecsed u. 13.
Január 29-én 18 órakor Újbuda 
Liberális Klub. Vendég: Horváth Ágnes 
miniszter asszony.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI., Bartók Béla út 61.) minden 
szerdán 15 és 18 óra között ügyeletet 
tart. Ugyanott dr. Tóth László ügyvéd 
minden hónap első és harmadik hét-
főjén 16 és 18 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP iroda (Karinthy F. út 9.) hét-
köznapokon 10–18 óra között várja az 
érdeklődőket.

MIÉP-HÍREK
Dr. Fenyvessy Zoltánnal, a MIÉP or-
szággyűlési képviselő jelöltjével talál-
kozhatnak az érdeklődők január 25-én 
pénteken 15 és 18 óra között a Móricz 
Zsigmond körtéren a Szent Imre-szo-
bor előtt, ahol kérdéseket tehetnek fel 
neki, elmondhatják ötleteiket, javas-
lataikat az ország jobbra fordításával 
kapcsolatban.
A MIÉP XI. kerületi irodája (XI., Bartók 
Béla út 96.) az ajánlószelvények gyűjté-
se idején minden nap, hétvégén is, 9–19 
óráig tart nyitva. Ide várjuk azokat, 
akik megtisztelnek minket bizalmuk-
kal, és nekünk adják ajánlószelvényei-
ket. A régebbi Magyar Fórum számok 
ingyen elvihetők. dr. Csigi Zsolt ügy-
véd minden szerdán 10–12 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter 
metafizikai pszichoterapeuta ingyenes 
lelkisegély-tanácsokat ad, és ingyenes 
önvédelmi oktatást tart minden kor-
osztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-
4873-as mobiltelefonon.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerületi 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.

  
Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) 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 24-én 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő 
u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvise-
lő minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus 
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel: 
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(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.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK) ország-
gyűlési képviselő január 30-án 17–18 
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi 
irodájában (Mérnök u. 40.).

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).
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A Dalos házaspár több mint 60 éve lépett frigyre

Pajor-Gyulai Károlyné és Pajor-Gyulai Károly: évtizedek együtt Újbudán

Bárdos Béla 80 éve él a kerületben

A hagyományos újévi pohárköszöntő 
Újbuda legrangosabb társasági ese-
ményei közé tartozik, Molnár Gyula 
polgármester január 11-én minden 
eddiginél több kerületi vagy a kerület-
tel valamilyen kapcsolatban álló jeles 
személyiség előtt emelhette poharát 
az új esztendőre.

Negyedik alkalommal rendezték meg a 
pohárköszöntőt, amelynek immár bece-
neve is van: a szervírozott fő fogás alap-
ján többnyire „lencsepartinak” nevezik 
a meghívottak. A lencse ugyanis tud-
valevőleg a szerencse és a jólét hozója, 
és a jelek szerint ebből évről évre mind 
többen szeretnének részesülni. Nem is 

maradt üres hely a rendezvénynek má-
sodik alkalommal helyt adó Flamenco 
Szálloda báltermében. Az eseményre 
több mint 270-en, a tavalyinál mintegy 
tíz százalékkal többen érkeztek. Poli-
tikusok, egyházak vezetői, médiasze-
mélyiségek, testületek és vállalkozások  
első emberei.

 

Megjelent mindhárom korábbi polgár-
mester – Bánhegyi Emil, Szegedi Ferenc és 
Juhos Katalin –, négy nagy egyház is képvi-
seltette magát, ám a legnagyobb számban 
vállalkozások vezetővel találkozhattunk. 
Képtelenség lenne felsorolni akárcsak a 
legnagyobb cégek megjelent első embe-
reit is, így csupán néhány név azok kö-

Újévköszöntő lencseparti
Koccintás nélkül Újbudán sem indul el az év

Dencsi József könyvvizsgáló, Végh Ágnes, a Gyógyír Kht. vezetője és Gyurcsó Gyuláné, PSZK

zül, akik először vettek részt a fogadáson: 
Nicolas Katcharov, a Budapesti Erőmű 
Zrt. vezérigazgatója, Kovács Lajos, a Főtáv 
Zrt. vezérigazgatója, Tamás Miklós, a City 
Taxi elnöke, Dormán Judit, a SsangYong 
Motor Hungary Kft. cégvezetője, vala-
mint Joe Zuravle, a UPC Magyarország és 
Lotz Péter, a Raiffeisen Bank ügyvezetője. 
Katcharov és Kovács – cégeik nemrég ki-
nevezett új vezetői – ezzel végérvényesen 
és visszavonhatatlanul „újbudaiak” lettek. 
 Az újévi pohárköszöntő jó alkalom, 
hogy a vállalkozások vezetői a politikát 
félretéve, vidám hangulatban cserélje-
nek eszmét a kerület vezetőivel. Molnár 
Gyula köszöntőjében felsorolta Újbuda 
múltbéli eredményeit és jövőbeni terveit, 
amelyek alapján – mint mondta – joggal 
lehet büszke mindenki, aki itt lakik, és  
irigykedhet, aki nem.
 Tradíció, hogy az újévi pohárkö-
szöntőn lottószelvénnyel kedveskednek 
a résztvevőknek, amellyel kapcsolatban a 
polgármester tréfásan megjegyezte, hogy 
a főnyereményből 10 százalék jutalékot kér 
az Önkormányzat számára. Ami ezúttal 
nem is lett volna szerény summa, tekintve, 
hogy idén nem csupán a résztvevők száma, 
hanem a lehetséges nyeremény összege is 
növekedett, az ötös találat – a tavalyi féllel 
szemben – már kétmillárd forinttal kecseg-
tetett. Lapzártánkkor már tudjuk, hogy az 
ötöst nem vitték el, viszont jövőre már ötö-
dik alkalommal fognak átadni ötös lottót a 
vendégeknek, és ahogyan a polgármester 
humorát ismerjük, ez a különös évforduló 
sem marad majd meglepetés nélkül…

M. G.

Újbuda tisztelgett az idősek előtt
Elismerés a kerületben és az egymás mellett töltött évtizedekért 

és átvehessék az esemény tiszteletére készít-
tetett emléklapot. A párok általában 25–50 
éve élnek házasságban, de a rekordot Hor-
váth Károly és 
Károlyné tart-
ja, kiket már 
h a t v e n n é g y 
esztendeje fűz 
össze e kötelék.  
– Hogy mi a 
hosszú házas-
ság titka? Nem 
kell egymást 
bántani. Engem 
például hatvan 
év alatt egyszer 
sem vert meg a 
nejem! – mond-
j a  n e v e t v e 
Dalos László, 
a k i  i m m á r 
hatvan éve él 
egyetéretésben 
párjával.  – És 
nem szabad 
r á t e l e p e d n i 
a másikra – toldotta meg a felesége, Eke 
Gabriella. A férfi újságíróként dolgozott, a 
felesége a rádió munkatársa volt. Egy gye-
rekük, két unokájuk és egy dédunokájuk 
van, egyébként harmincnegyedik éve lak-
nak Újbudán, Lágymányoson.
 Bárdos Béla immáron nyolcvanadik 
éve él a kerületben. Elégedett a városrész 
fejlődésével, meglátása szerint Újbudának 
sikerült előbbre lépnie. Olyannyira, hogy 
úgy érzi: ha a kerülethez tartozna, a Fene-
ketlen-tó is sokkal jobb állapotban lenne.  
Egyébként egyedülálló, de mint mondja, 
elfoglalja magát: rendszeresen bejár a fővá-
rosi közgyűlés üléseire – korábban ugyanis 
a fővárosnak dolgozott ellenőrként.

Gábor Tamás – aki közel ötven évvel ez-
előtt végzett vegyészmérnökként a mű-
egyetemen – hobbija ugyanaz, ami koráb-

ban a szakmája volt: az oktatás.  Minden 
héten van egy nap, mikor felkerekedik, és 
bemegy a műegyetemre, hogy megtartsa 
az óráit. – Szeretek tanítani, fiatalok kö-
zött lenni – mondja. 
 A megkérdezettek valamennyien ked-
ves gesztusnak, és jóleső figyelmességnek 
tartották az Önkormányzat részéről, hogy 
megemlékezett róluk. Ahogy Gábor Ta-
más fogalmazott: az ilyesmi egyáltalán 
nem természetes, főleg a mai világban. 

Regényi Huba
Az eseményt hagyományteremtő szán-
dékkal szervezték, ezért kérjük, azok, 
akiknek hasonló évfordulója közeleg, fi-
gyelje az Újbuda Média felhívásait.

WWW.UJBUDA.HU



litika, ahol a nagy – bár sokszor inkább 
felnagyított – viták vannak, amitől han-
gos a helyi közélet és a sajtó. Próbálunk 
arra törekedni, hogy távol tartsuk a nagy-
politika viharait, de el kellett fogadnom, 
hogy ebben a felfokozott helyzetben ez 
nem mindig sikerül. Ilyen szempontból 
az előző polgármesteri ciklusom sokkal 
békésebb volt, de mára megértettem, hogy 
a másik oldal új szereplői számára nem 
elfogadható a kerületben másfél évtized 
alatt kialakult politikai légkör, vitakultú-
ra. 2006-ig, bárki is volt hatalmon, mindig 
megvolt a normális párbeszéd az éppen 
aktuális polgármesteri vezetés és az ép-
pen aktuális ellenzéke között. Ez sajnos 
mára gyakorlatilag megszűnt. Szerintem 
valamennyien akkor járnánk el helye-
sen, ha belső körben, képviselő-testületen 
belül tartjuk a politikai vitákat, a kerület 
konkrét ügyeiben pedig a legfontosabb 

szempont az itt élők érdeke. Nem hiszem, 
hogy ez a permanens kampány, az állandó 
háborúskodás sokáig tartható, ez mindkét 
oldal számára súlyos károkat okoz, egyik 
félnek sem érdeke.  
 Ezt feloldandó a költségvetési vita 
után kezdeményezni fogom, hogy közö-
sen alkossuk meg a mindenki számára 
elfogadható újbudai minimumot. Ez ar-
ról szólna, hogy a leglényegesebb prog-
ramokat kiemeljük a napi politikából, 
azaz valamennyi politikai szereplővel 
közösen meghatározzuk, melyek azok a 
mindannyiunk számára fontos ügyek, 
amelyek nem sérülhetnek, amelyekben 
nincs vita. Ez alapján a főbb prioritások 
mentén tudunk dolgozni, 2010-ben pe-
dig az akkor bizalmat kapó városvezetők 
ez alapján folytathatják a munkát, akár-

hogy is alakul tehát a politika, a fejlődés 
nem törik meg.
 Amikor január végén, vagy február 
elején lezárjuk az idei pénzügyi terveket, 
elindítom az egyeztetést, és valószínű-
leg hosszas, de izgalmas munka után az 
újbudai képviselő-testületben megszületik 
a közös nevező, a pártsemleges „Együtt 
Újbudán” Program. Hiszem azt, hogy jó 
szándékkal, együttműködéssel az orszá-
gos csatazaj közepette is sikerülhet egy ki-
csit nyugodtabb, békésebb közéleti stílust 
visszahozni a kerületbe. Úgy gondolom és 
úgy is tapasztalom, hogy Újbuda lakóinak 
többsége ezt várja tőlem és ezt várja a kép-
viselőtestülettől is. 

Bárczy Andrea

folytatás az első oldalról

 Valóban saját közterület-felügyelete 
lesz Újbudának, mint ahogy azt tavaly  
elhatározták?

Ez eddig óriási energiákat fordítottunk a 
parkokra, a játszóterekre és idén is jelentős 
felújítási és karbantartási munkát terve-
zünk. A következő feladat, hogy a szépen 
– és drága pénzért – rendbe hozott park-
jaink néhány éven belül ne legyenek is-
mét rossz állapotban. Ezt csak úgy tudjuk 
elérni, ha mi magunk vigyázunk rájuk, 
gondoskodunk a közterületeinkről. Ed-
dig ez gyakorlatilag nem működött, nem 
volt a kerületben hatékony közterület-fel-
ügyelet, senki nem vigyázott a parkokra, 
utakra, játszóterekre. Van ma ugyan a fő-
városi közterület-felügyeletnek egy hatfős 
újbudai kirendeltsége, de ez egy ekkora 
kerületben szinte a nullával egyenértékű. 
Mára megszülettek a szükséges döntések, 
így áprilisban egy 31 fős kerületi közte-
rület-felügyelet kezdi meg működését, 21 
felügyelővel és 10 kerületőrrel. Ez hatal-
mas előrelépés lesz ezen a területen. Ez 
nem kevesebb, mint hogy minden kiemelt 
közterületnek saját gazdája lesz: a Móricz 
Zsigmond térnek, a gazdagréti parknak, a 
Bikás dombnak, az albertfalvai játszótér-
nek és így tovább. Ennek a 31 embernek 
a legfontosabb feladata a rendbontások 
megakadályozása, a közterületi problé-
mák gyors és bürokráciamentes kezelése 
lesz, nem pedig az autósok és gyalogosok 
vegzálása, ezt igen lényeges már most 
leszögezni. Nem az lesz a dolguk, hogy  
büntetéseket halmozzanak, mert akkor az 
egész elveszti eredeti szándékát. A kirívó 
szabálytalanságokat persze büntetni kell, 
de a legfontosabb, hogy kerületünk közte-
rei tiszták, rendezettek, ápoltak legyenek. 
Nem akarok nagyon nosztalgiázni, de 
emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, 
a nagyobb parkokban mindig volt egy 
parkőr szúrós bottal, aki rendet tartott, 
vigyázott a rá bízott területre. Valami ha-
sonlót szeretnék visszahozni. Lehet, hogy 
szurkálós bot már nem lesz, azonban az 
alapelv nem változik.

 A közbiztonság területén mi jelenti a rendet 
az önök tervei szerint?

A közbiztonság elsősorban nem kerü-
leti feladat, mégsem vonhatjuk ki ma-
gunkat ebből. Ha azt valljuk, hogy az 
itt élők életminősége számunkra a leg-
alapvetőbb, akkor ennek egyik leghang-
súlyosabb eleme, hogy biztonságban 
érezzék magukat az emberek. Hiába 
jók esetleg a statisztikák, akihez betör-
tek vagy a gyerekének elvették a körté-

ren a mobilját, annak ezek üres számok,  
aminek épp az ellenkezőjét érzi. Nem tud-
juk teljesen kiszorítani a bűnt Újbudáról, 
de a magunk eszközeivel segítenünk kell 
a rendőrség munkáját. Ez lehet pénzbeli 
támogatás, lehet a térfigyelőrendszer to-
vábbépítése a kerület többi részén. Itt pél-
dául célszerű lenne, ha a kamerák képét 
nemcsak a központban szolgálatban lévő 
rendőr, hanem akár egy köztisztviselő is 
figyelhetné, így az Újbuda Kht. szakem-
bereit is be lehetne vonni ebbe a munká-
ba. Ehhez viszont törvénymódosítás kell, 
azt pedig parlamenti képviselőként ne-
kem kell kijárni, és ezt meg is teszem. 
 Aztán vannak kisebb, ám az érintet-
teknek igenis lényeges dolgok. Ilyen példá-
ul a tavaly elkezdett Hevederzár Program, 
amelyen belül biztonsági zárakat szere-
lünk fel elsősorban idős és egyedül élő em-
berek számára úgy, hogy az Önkormány-
zat állja a költségek 80 százalékát. 
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Rend, rendezettség  
és kiszámítható viszonyok

Beszélgetés 
Molnár Gyulával, 

Újbuda polgár-
mesterével

VÁROSKÖZPONT: Az egykori Skála áruház helyén épülő új épületegyüttes látványterve

 A beszélgetés elején érintettük az oktatást, 
de csak „messziről”. Elkészült az iskolaudva-
rok felmérését összegző tanulmány. Mi lesz 
a folytatás?

Múlt év végére felmértük és megterveztük 
az összes kerületi iskola udvarát. Három 
év kell arra, hogy ezek a tervek megvaló-
suljanak. Valódi, sportolásra alkalmas ud-
varokat alakítunk ki az intézményekben, 
ami nemcsak műfüves pályákat jelent, 
hanem a különböző sportágak tanítására 
és gyakorlására alkalmas sportudvaro-
kat. Egyébként a kerület oktatására is igaz 
az átlagon felüli mennyiségi és minőségi 
sokszínűség. Rajtunk kívül az állam, az 
egyházak, civil szervezetek, alapítványok 
is működtetnek iskolákat. Ezt a sokszínű-
séget támogatjuk. Az állam garantálja az 
ingyenes oktatást, nekünk pedig biztosíta-
nunk kell az ehhez való hozzáférést. Emel-
lett a speciális igényeknek is teret kell adni, 
akár a fizetős iskolákban is. 
 A mostani legélesebb vita is pont e 
körül zajlik: a Farkasréti iskola terveink 
szerint alapítványi formában működne 
tovább. Természetesen még nem szüle-
tett ebben semmilyen döntés, tárgyalunk 
az érintettekkel. De egyet nem szabad 
ennél a kérdésnél figyelmen kívül hagy-
ni: Gazdagrét és Sasad környékén a mai 
gyermeklétszám nem képes 3 iskolát 
„eltartani”. Vagy ha mégis, akkor két jó, 
megfelelően kihasznált, jól felszerelt iskola 
helyett lesz három, aminek a fenntartási 
költségei nem teszik lehetővé a fejlesztést, 
ahová fele annyi gyerek jár, rosszabb kö-
rülmények között. Azzal vádolnak, hogy 
pénzügyi kérdésnek tekintem az oktatást. 
Igen, sajnos nem lehet ezt a tényezőt sem 
figyelmen kívül hagyni. Azt vallom, hogy 
a rendelkezésünkre álló forrásokat úgy 
kell felhasználni, hogy azok a legjobb és 
legszínvonalasabb oktatást eredményez-
zék. Borzasztó szám, de tény: fele annyi 
kerületi általános iskolás van ma, mint a 
rendszerváltás idején. Iskola és pedagógus 
viszont gyakorlatilag ugyanannyi. Aki 
ezt az állapotot akarja konzerválni, sze-
rintem felelőtlen, és nem gondol a jövőre, 
a gyerekekre, az oktatásra. Tudom, hogy 
ezek népszerűtlen lépések, politikusként 
mégis vállalom ezeket, mert ha most nem 
lépünk, lehet hogy 2010-ben néhány ezer 

szavazattal többet kapok, azonban olyan 
hátrányba hozom a kerületi oktatást, ami-
ért nem akarom vállalni a felelősséget.

 A magántőke kevésbé az oktatásra, mint in-
kább a városfejlesztésre jellemző. Mit gondol, 
az ingatlanfejlesztők továbbra is annyira aktí-
van keresik az itteni lehetőségeket?   

Ha egy lakásépítő vagy intézményi beru-
házó Budapesten keres lehetőséget, nagy 

valószínűséggel a favoritok közé sorolja 
Újbudát. Ebben a helyzetben a mi fel-
adatunk nem az, hogy korlátozzuk a fej-
lesztőket, hanem az, hogy biztosítsuk és 
meghatározzuk a fejlesztés kereteit. Saját 
szempontjainkat be kell építeni ezekbe a 
keretekbe, előre meg kell határoznunk az 
új beruházással járó közlekedési, parkolási 
igényeinket, és az újonnan ideköltözőknek, 
illetve az új munkahelyeken dolgozóknak 
meg kell szervezni a humán infrastruktú-
rát, a szolgáltatásokat, az orvosi ellátást, az 
oktatást. Ezekből pedig egészséges mér-
tékben ki kell venniük a részüket azoknak, 
akik az itteni fejlesztésekből profitálnak. 
A vállalkozókkal egyébként eddig is meg-
találtuk a közös hangot, a sikeres egyezte-

tésre az egyik legjobb példa a Skála helyére 
épülő komplexum, amely esetében több 
mint kétmilliárd forintot költ a beruházó 
az építmény környékére, az utak, a parkok 
felújítására vagy kialakítására.

 Egyre többször kerül szóba a kulturális vá-
rosközpont terve a fejlesztések között. Ez 
nem csak kerületi szinten lenne nagy dobás. 
Hogyan lehet a helyenként öregecske ábráza-
tú Bartók Béla utat felfrissíteni?

A Gellért tértől egészen a Kosztolányi De-
zső térig tartana – persze nem éles határok-
kal – ez a kulturális városközpont. Ennek 
kialakításához hamarosan megváltoztatjuk 
a környék szabályozási tervét. Beépítünk 
bizonyos színdinamikai elemeket a Bartók 
Béla úti portálokra vonatkozóan, és ezzel 
egyfajta vizuális arculatváltásra számí-
tunk. Az üzlethelyiségek esetében pedig 
olyan bérlők tevékenységét támogatjuk, 
akik valamilyen kulturális jellegű funkciót 
szeretnének működtetni, például képtá-
rat, antikvitást, esetleg egyéb szolgáltatást, 
mint mondjuk egy utazási iroda. A kultu-
rális tengely része lesz a Bartók 32 Galéria, 
a Hadik Kávéház, a Csonka Múzeum, és 
reményeim szerint a megújuló Gomba a 
körtéren. Azt gondolom, hogy mindennek 
a központja, magja a Gárdonyi-szobor kör-
nyéke lesz, ahol a szobor mögötti kis utca 
lezárásával növelnénk a csak a gyalogo-
sok számára elérhető területet, ezáltal egy 
kis park jöhetne létre, kiülős kávéházzal,  
közösségi térrel.

 A városfejlesztés meghatározó csomópontjai 
ezek szerint a városközpontok lesznek?

Újbuda méreténél és jellegénél fogva eltér 
azoktól a kerületektől, amelyekben föld-
rajzilag vagy történelmileg egyértelmű 
középpontok alakultak ki, mint például a 
belváros Vörösmarty tere, Terézváros Ok-
togonja vagy Józsefváros Blaha Lujza tere. 
A jelenlegi folyamatok alapján, ha nem is 
egy, de központi helyek immár Újbudán 
is kialakulnak. Az egyik a már említett 
Bocskai út–Móricz Zsigmond körtér te-
rületen, az egykori Skála helyén, de nem 
kevésbé jelentős az Etele tér átalakítása is.

 Utóbbival kapcsolatban az ellenzék hiá-
nyolja a tervekből a nagy kiterjedésű zöld 
felületet…

Ez megint az a tipikus eset, amikor egye-
sek azt az elvet követik, hogy mindegy, 
miről és mit, csak jó hangosan kritizál-
junk. A jelenlegi szabályozási terv nagyon 
régi, még akkor született, amikor a jelen-

legi ellenzék irányította ezt a kerületet, és 
ebben a tervben valóban kevés a zöld. Eb-
ben az értelemben az ellenzék önkritikát 
gyakorolna, ha nem nekünk címezné. A 
tények viszont éppen arról szólnak, hogy 
a hatályos szabályozási terv megváltozta-
tásával 2010-re már látható lesz az intenzív 
zöld tereket is magában foglaló városköz-
pont, bevásárlóközponttal és modern vá-
rosi kellékekkel. 

 A viták ellenére úgy tűnik, hogy ebben a 
kerületben a nagyobb dolgokban előbb-
utóbb azért konszenzus születik. Vagy ez 
csak a látszat?

Az ügyek 90-95 százalékában valóban 
megtaláljuk a közös nevezőt, a többi po-

Közösen kell 
megalkotnunk 
a mindenki szá-
mára elfogadha-
tó újbudai mini-
mumot!

Szükség van saját 
közterület-fel-
ügyeletre! Akkor 
lesz igazi rend, 
ha mi magunk 
vigyázunk rá.

„

„

„

„

EGYÜTT ÚJBUDÁN  
PROGRAM
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Az önkormányzati képviselő véleménye

A testület bérbeadási döntése ésszerűtlen volt
A Farkasréti Általános Iskola tájáról 
a vidám gyerekzsivaj mellett mosta-
nában panaszos hangokat is hallani. 
Király Nórát kérdeztük az intézmény 
bérbeadása elleni tiltakozásról.

Ésszerűtlen a képviselő-testület többségé-
nek tavaly decemberi döntése. A kerületi 
vezetés a mai napig nem tárt a közvéle-
mény elé olyan indokot, amely verseny-
képes lenne a tényekkel. Ez az iskola évről 

évre túljelentkezéssel 
számolhat. Amíg Gaz-
dagréten két, egymás-
hoz közeli általános 
iskola működik, addig 
a közelmúltbeli jelentős 
önkormányzati befekte-
téssel fejlesztett Farkas-
réti egyedül szolgálja a 
környékbeli gyerekeket. 
A bérbeadás körülmé-
nyei is figyelemre mél-
tóak. Pályázat nélkül, 
egyetlen alapítvány lett 
a befutó, és a fizetendő 
bérleti díj nem arányos 
az ingatlan értékével. 
Ezek után csak egyetlen 
valós indokot látok: a 
polgármester úr a kor-
mány azon országos 
elvét követi, hogy min-
dent pénzzé kell tenni. 
A tandíjfizetési köte-
lezettség miatt sokan 
lesznek kénytelenek más 
iskolát választani, és ez 
a Farkasréti kapacitás-
hiányához és minőség-
romlásához vezethet. 
Ilyen körülmények kö-
zött érthető a bérbeadás 
elleni páratlan össze-

fogás, amelyhez természetesen én is csat-
lakoztam. Hozzáteszem, beszélgettem az 
iskolához kötődő, kormánypárti érzelmű 
ismerőseimmel, akik szintén nemtetszé-
süket fejezték ki. Jó lenne, ha nem ez lenne 
a kerületi átgondolatlan fejlesztések idei 
első iskolapéldája.

 Milyen egyéb eseményeket követ kiemelt 
figyelemmel a választókerületében?

Tavaly elkezdődött a Sasad Liget La-
kópark kivitelezése, amely a választási 
programom több célkitűzését érzékenyen 
érinti, a szomszédos lakók jogos igényeivel 
együtt. Már az építkezés első üteme előtt 
törekedtem megnyugtató illetékes vála-
szokat kapni olyan problémákra, mint a 
környékbeli ingatlanok értékcsökkenése, 
a környezetszennyezés, a forgalmi káosz, 
és a csapadékvíz-elvezetés. Ne csak lát-
ványos, hanem a természeti és az épített 
környezetét tekintve is élhető lakópark 
létesüljön! Az ellenzéki lehetőségeimhez 
mérten mindent megteszek azért, hogy a 
következő ütemekben ezeket a gondokat 
számításba vegyék és orvosolják. Ígérettel 
bírok arról, hogy bizonyos utcák csapa-
dékvíz-elvezetése és felújítása bekerül a 
2008. évi költségvetésbe. Egyeztetni fo-
gok arról, hogy folyamatos és intenzívebb 
legyen a polgárőri jelenlét a körzetemben. 
A múlt év tavaszán megindított hulla-
dékmentesítési felhívásom folytatásával 
a hétköznapi életminőség-javítás mellett 
a tervezések és a kivitelezések környezet-
védelmi szemléletének erősítése is a szán-
dékom.

Szamos MártonKirály Nóra önkormányzati képviselő

Történetek az élet szeretetéről

Ember-lánc-szemek

Karinthy Márton és Borisza Gyula 
között látszólag nehéz kapcsolatot 
találni. Egyikük a legendás írófamília 
harmadik generációs tagja, maga is 
neves író, színházigazgató, rendező. 
Másikuk épp nyugdíjba vonuló köz-
gazdász doktor, közös képviselő, hiva-
talosan a számok embere. Mindketten 
kulturális értékeinket őrzik. Két derűs 
ember a Gellérthegy két oldalán.

Karinthy Márton, aki ismeretlenül laká-
sába invitál egy délelőtti beszélgetésre, 
csak annyit mond előzetesen: a tetőn va-
gyok. Így fogalmam sincs, hány emeletet 
teszek meg az izgalommal várt találko-
zásig. Mivel állandó közegében, színhá-
zában még sosem volt szerencsénk, nem 
tudok szabadulni irodalmi élményeim-
től, meg persze a pesti legendáktól. Egy 
Karinthy otthonába tartok, ráadásul 
hétköznap. Ünnepnap. A csupasz lépcső-
házi falak egyszer csak Csontváry-posz-
tereket öltenek, megérkeztem! Karinthy 
Márton színigazgató és rendező. Olyan, 
mint egy régi, jó ismerős, természetes és 
fesztelen. Kávét főz, a konyhafalon Róma 
várostérképét nézegetem, majd belépek a 
rengeteg könyv, családi és színházi fotók 
közé a csöppnyi, zsúfolt nappaliba. Mi-
cimackó kuckójában vagyok. Nem lepő-
döm meg. Azon sem, hogy vendéglátóm 
helyi kötődését egy nagyszülői anekdo-
tában meséli el. A nagymama, Bőhm 
Aranka csábította át Frigyest Pestről 
Budára, aki aztán nyugatos baráti társa-
ságával az irodalmi élet színterévé tette 
a Hadik Kávéházat. Aranka, ahogyan 

az unoka fogalmaz, helyi nevezetesség 
volt, már önmagában vonzóvá tette a 
később családi főhadiszállássá avanzsált 
vendéglátó-ipari egységet. Karinthy volt 
a szellemi, neje a fizikai központ, teszi 
hozzá Márton. Az utca, ahol éltek, ma a 
nevét viseli.
 Apja, Ferenc mély lágymányosinak 
vallja magát. A kerületből választ társat: 
a Boros könyvtár tulajdonosának lányát 
veszi el. Mivel Frigyes szeretett kölcsö-
nözni, de vissza már nem vitte a köteteket, 
gyermeke e rokoni kötelékével áll helyre 
a rend. A könyvek családban maradnak. 
Márton pedig a XI. kerületben. A Gellért-
hegy, a Citadella és környéke a gyermek-
kori csavargások színhelye, szinte minden 
környékbeli házhoz, utcához tartozik egy-
egy emlék. Különös mosollyal sorolja az 

egykori Karolina és Tavirózsa presszók 
nevét. A polgári lét alapja az ebéd, mond-
ja később. Náluk minden nap fél kettőkor 
az ebédlőasztalnál ült a család. E hagyo-
mányt maga is ápolja, ám őseivel ellentét-
ben nem él kávéházi társasági életet. Ka-
rinthy Márton, bár szinte sosincs egyedül, 
mégis magányos. Vállalt, jóleső magányát 
ritkán éli meg, ilyenkor jegyzethalmokat 
rendez, gondolataiban utazik. Több mint 
két és fél évtizede alapított magánszín-
háza, valamint az írás is itthon tartja. A 
színház, néhány percre otthonától. Lehe-
tetlen vállalkozás, hogy Budán, ráadásul a 
Bartók Béla úton színházat működtessen. 
Sikerül, sikeres. Muráti Lilit emlegeti: fél 
évszázad után először nála lép színpadra. 
Turay Ida utolsó szerepét szintén a Karin-
thy Színházban játssza.

Mielőtt elindulok lefelé a lépcsőn, még egy 
pillantás a Csontváryra. Aztán: megnyug-
tató – az első gondolatom Karinthy Már-
tonról. A múlt, jelen és jövő egyben. Mi-
után kilépek a kertkapun, pillanatok alatt 
visszacsöppenek egy zavaros 21. századba.

***

Míg Karinthy egy (szín)házat, addig Bori-
sza Gyula mindjárt ötöt gardíroz. A BAH 
csomópont zsúfolt forgalmából egy majd’ 
száz évvel ezelőtti lakóház alagsorában ta-
lálom magam. A társasházi közös képvise-
let irodája. Mielőtt bármit kérdezhetnék, 
Borisza Gyula csillogó szemmel sorolja, 
hány év alatt, hány forintot nyertek pályá-
zatokon, hány komoly felújítási munkával, 
mi mindent sikerült megmenteni a pusz-

Új sorozatunk olyan gyűjtemény, 
amely által megpihenünk, elidőzünk 
kicsit. Maradunk itthon, Újbudán. 
Hőseink tudatosan vagy ösztönösen 
közösségük fontos láncszemei, így a 
mieink is. Róluk készítünk pillanatfel-
vételeket. Örülnénk, ha velünk tarta-
nának, még inkább, ha szűkebb-tá-
gabb környezetükben önök is keres-
nék az összetartó szemeket. Hisszük, 
hogy felismerésük által fényes-ékes 
emberláncokká válnak.

Farkasné dr. Kéri Katalin önkormányza-
ti képviselő hosszú évek óta dolgozik 
választókerületének speciális problé-
máin. Az elmúlt évben például egy 12 
éve tartó ügy végére tudtak pontot 
tenni. 2006-ban felépült a lágymányo-
si lakótelep lakóinak régi kívánságát 
teljesítő zajvédő fal, amelynek egy 
kisebb, pénzhiány miatt kimaradt 
része is végre elkészült 2007-ben. 

– Valóban fontos állomásához érkezett az 
a folyamat, amelyet több mint egy évtize-
de indítottam el – mondja Kéri Katalin.   
– Gyakorlatilag egy szekrényre való irat-
anyag halmozódott fel, hisz nagyon sok 

adminisztrációval, mérhetetlen mennyi-
ségű kérvény megírásával, számtalan sze-
mélyes megbeszéléssel próbáltam elérni, 
hogy a MÁV zajvédő falat építsen a sínek 
mellett. Írtam a mindenkori környezet-
védelmi miniszternek, segítséget kértem 
szakemberektől, jogászoktól, méréseket 
végeztettem. Azonban idővel kiderült, 
a MÁV nem kötelezhető a fal megépíté-
sére, sőt, nemhogy nem kötelezhető, de 
engedélyeznie kell, hogy a területén bárki 
ilyen falat húzzon fel. Világossá vált az is 
az évek során, hogy belátható időn belül 
csak önkormányzati forrásból képzelhető 
el a megvalósulás. 2005-ben sikerült odáig 
eljutni, hogy az Önkormányzat elkezdte a 
tervezést és az engedélyeztetést, a 2006. évi 
költségvetésében elkülönített erre a célra 
pénzt, ami viszont nem volt elegendő a zaj-
védő fal megépítésére a lágymányosi lakó-
telep teljes hosszában. A 2007. évi költség-
vetés nyújtott forrást a kimaradt – mintegy 
20 méteres – szakasz megépítésére. 

A 12 év eredménye, illetve a tapasztalat, 
ahogy mondani szokták, megér egy misét, 
ugyanis mindaz, ami e tárgykörben tör-
tént, precedens értékű: hogyan lehet egy 
ilyen típusú problémát megoldani, hogyan 
lehet egy ilyen bonyolult illetékességi, jogi 
helyzetet kezelni. Őszintén remélem, hogy 
a zajvédő fal építése a körzetem határán 
túl is folytatódni fog, és a szerzett tapasz-
talataimat hasznosítani tudják azok a kép-
viselők, akik eddig a vonatközlekedés zaj-
védelmének kérdéseivel nem foglalkoztak.

A 7. választókörzet lakói egyébként is komoly vál-
tozások előtt állnak. Hogyan élik meg ezeket? 

Újbudának ez a területe az, amely az el-
következendő időszakban a legnagyobb 
fejlődés elé néz. Jelentős mértékben érint 
bennünket a metróépítés (két megállóval), 
itt létesül a Skála helyén az új városköz-
pont, fejlesztés előtt áll a MOL-tömb bel-
ső területe (a mögötte lévő Földhivatallal 
és az egykori Dohány gyári épületekkel). 
A tervek szerint egy vadonatúj városrész 
születik itt, egy többfunkciós kereskedel-
mi, szórakoztató-, üzleti és lakóterületi 
központ. Úgy érzékelem, a körzet lakói 
kíváncsisággal és némi izgalommal vegyes 
várakozással tekintenek az itt megvalósu-
ló fejlesztésre. A körzetet határoló négy, 
eddig is nagyforgalmú úton (Fehérvári, 
Budafoki, Október 23., Karinthy), vala-
mint a körtéren az áthaladó és az új város-
központba irányuló forgalom bizonyára 
növekedni fog, és egy élénk, izgalmas bel-
városi miliő települ a lágymányosi lakóte-
lep szomszédságába. Amíg ez épül, el kell 
viselnünk a munkálatokkal járó zajt, pisz-
kot, kellemetlenségeket, és ezt az időt kell 
felhasználnunk arra is, hogy a körzet helyi 
gondjai az építés következtében megol-
dódjanak. Gondolok itt elsősorban a kör-
zet zártsoros beépítésű részének (Karin-
thy, Váli, Siroki, Bercsényi utcák, Körtér) 
parkolási problémáira. Őszintén remélem, 
hogy a megújuló környezet szép és jó lesz, 
felértékeli a körzetet, növeli az ingatlanok 
értékét, javítja az életfeltételeket. Ennek 
érdekében az itt lakóknak sokat kellett és 
még kell is tűrniük. Lemondtunk ugyan 
egy sor helyi fejlesztésről, de a polgármes-
teri vezetéstől ígéretem van arra, hogy a 
lakótelepen folyó építési munkák befejezé-
se és levonulása után a területet rehabili-
táljuk, és az ott lakókat kárpótolni fogják. 

V. M.

Új belváros születik
12 év után végre megépült a zajvédő fal

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megkezd-
te a következő népszámlálás előkészítését. 
Ennek igen fontos és nélkülözhetetlen szaka-
sza a 2008. február 1–29. közötti népszámlálási 
próbafelvétel, amelynek célja a költségkímélő 
és a lakosság terhelését csökkentő adatfel-
vételi módszerek keresése, illetve kipróbálá-
sa. Az adatfelvételt a KSH elnöke a 2008. évi 
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programon 
(OSAP) belül 2158/08 számon rendelte el.
A 2008. évi próbaszámlálásra kijelölt telepü-
léseken: Budapesten, két vidéki városban, 
Hajdúböszörményben és Tapolcán, valamint 
három községben, Deszken, Hőgyészen és 

Sóskúton összesen 27 ezer címet választott ki 
a KSH. 
A fővárosból a XI. kerületi Lágymányos városrész 
vesz részt az adatfelvételben 11 ezer címmel. 
Ebből közel hétezer címet február 1. és 29. között 
a KSH által megbízott számlálóbiztosok keresnek 
fel, és interjú keretében veszik fel az adatokat. 
A további négyezer címre a levélszekrénybe 
dobott borítékban kézbesítik a kérdőíveket a 
KSH megbízottai január 15–31. között a felkérő 
levéllel és a kitöltési útmutatóval együtt. A ki-
töltött kérdőíveket a mellékelt megcímzett és 
bérmentesített borítékban kérjük visszakülde-
ni a KSH-nak legkésőbb február 15-éig.

Az önkitöltésre felkért polgárok azonban 
a papír kérdőívek kitöltése helyett más 
lehetőséggel is élhetnek. Munkanapokon 
február 1. és 15. között 8–18 óráig ingye-
nesen hívhatják a 06/80/204-253 telefon-
számot, ahol munkatársaink az adatszol-
gáltató válaszai alapján rögzítik az adato-
kat. Ezenkívül a kérdésekre interneten ke-
resztül is lehet válaszolni: február 1-jétől 
a www.nszproba.hu honlapra belépve 
kitölthető a kérdőív.
Kérjük, válaszaikkal járuljanak hozzá a követ-
kező népszámlálás sikeréhez!

Központi Statisztikai Hivatal

Tájékoztató a Lágymányos városrészben  
végrehajtandó próbaszámlálásról

tuló Medgyasszay-örökségből. Ugyanis 
a Budaörsi út nem sejteti, mit rejt befelé 
haladva a több szinten emelkedő telek. Az 
építész tervei alapján 1926-ban megépült 
öt lakóház zárt egység, piciny lakótelep 
vagy inkább lakópark. Csodás szobor a 
parkos kertben és egy uszodának emlege-
tett, valójában medencécske. Használaton 
kívül. Bár sok az új lakó; fiatalok, tehető-
sek, nem látnak fantáziát abban, hogy új-
ra birtokba vegyék, vagyis mindenekelőtt 
több millióért felújíttassák. Egyelőre.
 Köztisztviselőként ötven évvel ezelőtt 
költözött ide a másfél évtizede lakóból kö-
zös képviselővé vált Borisza Gyula. Magá-
énak érezte a feladatot, hogy gazdasági-
lag rendbe tegye a társasház kesze-kusza 
ügyeit. Vagyis a hivatalban letette a tollat, 
otthon pedig újra nekifogott. Szerencsés 
ember. A munkája a hobbija is. Szeme lát-
tára alakult át a hatszáz fős lakóközösség. 
Kicsit szomorkás mosollyal emlékszik visz-
sza azokra az időkre, amikor a kertben még 
nagy élet volt. Azért előfordult, hogy egy 
nagyobb felújítás után zenekart hívtak, úgy 
ünnepeltek, mutatja a falon a fotót. Hogy 
nem csupán a számok embere, érezhető. 
Kétszáz tulajdonossal szót érteni, a fizetési 
fegyelmet és a házirendet is betartatni nem 
lehetne humor nélkül, meséli, adalékként 
hozzátéve néhány korai zöngét (értsd: név-
telen levél) abból az időből, amikor a kezde-
tekkor bizony még keményen meg kellett 
küzdenie lakótársai bizalmáért. 
 Aztán az évek és a látható épülés-szé-
pülés igazolta őt. A közös költség elmara-
dásokat is nyilván ezzel a kedves, biztató 
mosollyal hajtotta be, teszem hozzá gon-
dolatban. Meséli, hogyan restaurálták a 
székely életképeket ábrázoló sgraffittókat 
az egyik ház homlokzatán – a restaurátor 
majdnem elsírta magát, mikor meglátta, 
hogy a szépérzékű falfestő szaki kiszínez-
te a képeket. Nem szegi kedvét a sokszor 
elszomorító valóság. Korábbi munka-
helyén, a Pallasnál sem fogadta el, hogy 
nincs jobb megoldás. Kallus, a híres ka-
rikatúrista jó érzékkel örökítette meg te-
niszütővel a kezében, amint technokollal 
próbálja összeragasztani a széteső válla-
latot. A tenisz és a derűlátás még ma is 
élete fontos elemei.

Szeifried Adél

Farkasné Kéri Katalin
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Dr. Bencze József

Minden nap van előadás 
Nincs talán még egy olyan szervezet 
Magyarországon, amely akkora vál-
tozáson ment keresztül az elmúlt két 
évtizedben, mint a magyar rendőrség. 
Nem terhelném az olvasókat e folyamat 
v a la men ny i 
állomásával. A 
leglényegeseb-
bet azonban 
mindenkép-
pen kiemel-
ném, amely 
meghatároz-
za e testület 
életét és tevé-
kenységét: a 
rendőrség a 
demokratiku-
san működő 
társada lom-
ban ma azt a 
helyet foglalja 
el, amelyet a 
közösség elvár 
tőle, szerepét 
nem egy hatal-
mi gépezetnek, hanem az őt fenntartó 
adófizetők elvárásainak megfelelően 
tölti be. Szolgáltat, biztonságot és vé-
delmet kínál. Fenntartja az ország tör-
vényes rendjét, őrzi a polgárok bizton-
ságát. Ebben a folyamatban óriási mér-
földkövet és egyben hatalmas kihívást 
jelentett 2007-ben hazánk csatlakozása 
a schengeni megállapodáshoz, amely 
az unió felőli határaink kinyitását je-
lenti, valamint két nagyszerű testület, 
a rendőrség és a határőrség szerveze-
ti összevonása. E nemzeti intézmény 
ezzel nemcsak Magyarország legna-
gyobb munkáltatójává vált, hanem az 
egyik legfontosabb uniós szervezetté is, 
amely 2007. december 21. óta az Euró-
pai Unió külső határainak jelentékeny 
szakaszaiért is felel. Mindebből az ál-
lampolgárok annyit már igen hamar 
érzékelni fognak, hogy gyakrabban lát-
nak járőröző rendőrt, javul az általános 
közbiztonság, és miközben ők a határo-
kon megállás nélkül suhanhatnak át, a 
rendőrség olyan mélységi ellenőrzése-
ket végez, amelyekkel kiszűri a nyitott 
határokon hazánkba érkező bűnözőket. 
A megújuló rendőrségre az eddigieknél 
tehát nagyobb felelősség hárul, amelyre 

felkészült. Az új feladatokra, valamint a 
megváltozott működésünkre készített 
Védőbástyaprogramunk ésszerűbb, 
hatékonyabb szervezetet, rugalmasabb, 
szakszerűbb munkára képes testületet 

eredményez. 
Két patinás 
szervezet, a 
rendőrség és 
a határőrség 
jó házasságot 
kötött. Ho-
zományként 
mindkét fél 
magával hozta 
tapasztalatait, 
felkészült, vi-
lágszínvonalú 
á l lományát. 
A szerveze-
ti átalakítás 
a r á ny a iba n 
olcsóbb, ám 
hatékonyabb 
működést tesz 
lehetővé, ami-

ből szándékaink szerint az emberek 
annyit fognak érzékelni, hogy maga-
sabb színvonalú, illetve látványosabb 
lesz a rendészeti munka, a rendőrség jól 
és olcsón szolgáltat. Ezt várják el tőlük 
az adófizetők, akiknek a bizalma elen-
gedhetetlen e testület jó működéséhez. 
Az Európai Unió is bizalmat szavazott 
nekünk, miután meggyőződött arról, 
hogy felkészültünk a feladatokra, és ké-
pesek vagyunk megvédeni közös, kele-
ti határainkat, meg persze benne saját 
magunkat. Európa védőbástyájának 
szerepe nem ismeretlen történelmünk 
során. Hálás, de leginkább fontos sze-
rep, mely hazánkat újra felértékeli a kö-
zösségen belül. Színházi hasonlattal él-
ve a próbákon, főpróbán túl vagyunk. 
A premier decemberben nagyszerűen 
sikerült, talán érzékelhették is a han-
gos sikert, az ünneplést, a tűzijátékot. 
2008-tól azonban már naponta van 
előadás, és a publikum minden nap a 
legmagasabb színvonalat várja el a je-
gye áráért. Nos, ez a társulat, ez a tes-
tület felkészült, és ráadásul még tapsot 
sem vár el a teljesítményért. Nekünk 
éppen elég, ha javul a közbiztonság, és 
ezt az állampolgárok is így gondolják!

Vendégségben a magyarországi Észt Intézetben

A Tenkes kapitánya a messzi északon
Naponta sok százan igyekeznek gyalo-
gosan a forgalmas Bartók Béla úton a 
Szent Gellért tértől a Móricz Zsigmond 
körtérre. Vajon hányuknak tűnt fel 
a táv felénél az egyik nagy, régi ház 
kapujánál, fejmagasságban a tábla: 
Észt Intézet? Önnek most mi jut eszé-
be? Valami más a finnugor nyelvro-
konságon túl? A magyar kultúra napja 
alkalmából felkerestük az intézményt. 
Kíváncsiskodásunkat szívesen fogadta 
az igazgatónő, Anu Kippasto.

 Mivel foglalkoznak?
Idén februárban lesz tíz éve, hogy az Észt 
Intézet magyarországi fiókjaként létre-
jöttünk, a finn után másodikként. Még a 
svédeknél és a franciáknál van a miénk-
nek megfelelő külföldi képviselet. A mi 
küldetésünk a két ország közötti rokoni 
kapcsolatok kulturális ápolása. Ennek 
érdekében rendezvényeket szervezünk, 
főleg észt kortárs festő-, fotó-, ipar-, zene-
művészek, írók bemutatásával. A közre-
működésünkkel megvalósult, számos ér-
deklődőt vonzó események közül említ-
hetem például a Viljandi Kultúrfőiskola 
diákjainak és tanárainak a Csürrentők 
együttessel közös, az FMH-ban rende-
zett előadását és táncházát, a Pärnu Vá-
rosi Szimfónikus Zenekarnak az Olasz 
Intézetben zajlott koncertjét, Andrus 
Kivirähk – a magyar olvasóknál is sikert 
aratott – Ördöngős idők című könyvé-
nek az Írók könyvesboltjában tartott 
bemutatóját. Több vidéki eseményünk is 
kedvező érdeklődéssel járt, így Szegeden, 
Pécsett, Nyíregyházán, de nemegyszer 
terjesztettük a kultúránkat Szentendrén 

is. Tavaly a SzimplaFilmmel közösen a 
Toldi moziban rendeztünk sikerrel észt 
filmnapokat, és a két ország közötti 
szellemi együttműködési szerződés 70. 
évfordulója alkalmából a Balassi Bálint 
Intézettel közösen észt–magyar lektori 
konferenciát tartottunk.

 A finnugor nyelvi kapcsolaton kívül milyen 
hasonlóságok fedezhetők fel a két nép kö-
zött?

Báthory Istvánról sokan tudják, hogy 
nemcsak erdélyi fejedelem, hanem Len-
gyelország királya is volt, de az nem köz-
ismert, hogy ugyanő a 16. század végén 
egyszerre kormányozta a magyarokat és 
az észteket is. A 17. században Tartu vá-
rosában alapított egyetemen már végez-
tek erdélyi magyar teológusok, és ez a ta-
nulmányi kapcsolat később folytatódott. 
Miután a Szovjetunió a mi országunkat 
és Kárpátalját is megszállta, az ottani ma-
gyarok felsőfokú továbbtanulási lehetősé-
ge nyelvi és politikai okból nagyon korlá-
tozottá vált. A tartui egyetemen azonban 
szívesen látták őket, így viszonylag sokan 
utaztak oda tanulni. Mindkét nép átélte 
a szocializmus időszakát, az azzal szem-
beni ellenállásból eredő konfliktusokat, 
még ha ez nálunk hosszabb és nehezebb 
is volt, ami miatt a szovjet típusú állami-
ság után a magyar viszonyokhoz képest 
gyökeresen új rendszert kellett gyorsan 
építeni. Azóta mi is birkózunk gazdasági 
nehézségekkel, és az észteknek sem mara-
déktalanul pozitív az Európai Unióról va-
ló véleménye, de az azért jó, hogy a tavalyi 
tallinni szoborvita mellett a világháló ki-
emelkedően magas alkalmazásán alapu-

ló e-kormányzatunkkal is bekerülünk a 
nemzetközi hírekbe.

 Milyen kép él az észtekben rólunk?

Az észtek mindig jobban tudatában vol-
tak annak, hogy a két nép rokonságban 
áll egymással, ezért barátsággal tekin-
tettek és tekintenek a magyarokra. Azzal 
együtt, hogy helyenként még akad, aki 
úgy gondolja, az itteniek kicsik, feketék és 
bajszosak. De a Munkácsy Mihály Észt-
országi Magyar Kulturális Egyesület tevé-
kenysége, a tallinni Tenkes Kapitánya ét-
terem és a szintén fővárosi Egri pince, sőt, 
a tartui Lángosda is csak erősíti Ungari, 
azaz Magyarország népszerűséget.

 Hogyan ünnepli a kis balti ország a saját 
kultúráját?

Olyan konkrét nap, mint amilyen itt ja-
nuár 22., nálunk nincsen, de azért van-
nak olyan alkalmak, amikor különösen 
büszkék vagyunk magunkra. A június 
24-i Szent Iván-nap például olyan jelleg-
zetesen jókedvű észt ünnep, hogy sokak 
számára meghalad-

Hagyó Miklós volt az MSZP város-
politikai fórumának vendége a párt 
Mérnök utcai székházában. A főpol-
gármester-helyettes az aktuális fővá-
rosi ügyekről és a kerületet is érintő 
közlekedési témákról adott tájékoz-
tatást. A rendezvényen részt vett 
Lakos Imre Újbuda alpolgármestere, 
és Kovács Lajos, a Főtáv Zrt. vezér-
igazgatója is.  

Hosszú távon nézve kedvező helyzetben 
vannak az újbudaiak, mondta Hagyó 
Miklós, a főváros tömegközlekedésének 
átalakítására célozva, különös tekintettel 
a 4-es metró építésére. A BKV-s témák 
között említette, hogy ebben az évben be-
fejeződik a teljes vonalon a 2-es metró fel-
újítása, és 2009 tavaszától 22 új szerelvény 
fog üzembe állni. Mire eljön a kánikula, 
megoldják a combinók légkondicionálását 
is. Június elejéig az összes ilyen villamoson 
elhelyeznek négy nagy oldalablakot, vala-
mint olyan légkondicionáló berendezést 
szerelnek be, amely 25 fok felett automati-
kusan bekapcsol.
 A 4-es metróval kapcsolatban a főpol-
gármester-helyettes arról informált, hogy 
a fővárosi önkormányzatnál működik egy 
projektirányító és egy projektfelügyelő bi-
zottság, ez utóbbinak ő az elnöke. Legfon-
tosabb célként most azt nevezte meg, hogy 
álljon rendelkezésre a szükséges 511 milli-
árd forint, és ezen belül le tudják hívni az 
uniós keretekből a mintegy 270 milliárdos 
támogatást. Brüsszelt nem éri váratlanul a 
pályázatunk, tette hozzá, hiszen folyama-

tos az egyeztetés az illetékes uniós szer-
vekkel. A további forrásokat az államnak 
(100 milliárdot), illetve a fővárosnak kell 
biztosítania. 
 A távhőszolgáltatásról is beszélt a fóru-
mon a szocialista politikus. Elmondta: a jó 

hír az, hogy ebben az évben már négyféle 
árkompenzációs lehetőség létezik. Ezek 
közül a regionális támogatást emelte ki, 
amelyet minden újbudai távfűtött lakás-
ban élő megkap, 2,5 százalék kedvezmény 
formájában, mind az alapdíjból, mind a 
hődíjból. A legrászorultabbak számára a 
Hálózat Alapítványnál van lehetőség to-
vábbi támogatást igényelni.

Ökoprogram, hűtött villamos 
és új metrókocsik terítéken

A főpolgármester-helyettes fővárosi problémákról beszélt 

ja a hivatalos, emelkedett hangulatú nem-
zeti napok jelentőségét. De ugyanennyire 
fontos nálunk az ötévente megrendezett 
dalosünnep, amikor nagyszabású koncer-
tekre gyűlnek össze az ország kórusai. Ez 
gyakorlatilag történelmi ünnep is, hiszen 
a szovjet megszállás alatti dalosünnepek 
összességét „éneklő forradalomnak” is 
nevezik, emlékezve arra az időre, amikor 
a kultúránk énekekben való őrzése va-
lóságos nemzeti ellenállás volt. Vannak 
persze kifejezetten történelmi ünnepnap-
ok is. Ezek közül a legjelentősebb február 
24., ekkor az észt függetlenség 1918. évi 
kikiáltására emlékezünk. Augusztus 20-
a nálunk is pirosbetűs a naptárban, ez a 
függetlenségünk 1991-es helyreállításá-
nak napja.

 Melyek azok a látnivalók, amelyekért ér-
demes Észtországot meglátogatni?

Első helyen kell említeni, hogy Tallinn 
történelmi belvárosát az UNESCO a vi-
lágörökség részévé nyilvánította. Az or-
szág az egyéb épített szépségek mellett 

mégis természeti értékekben a leggaz-
dagabb. Területének több mint kéthar-
madát fenyőerdők borítják, számtalan 
ingoványos tőzegmocsara, másfél ezer 
szigete és több ezer tava van. Az észtek 
imádnak erdőben sétálni és áfonyát 
gyűjteni, ugrálással mocsarat hullámoz-
tatni, vagy ha éppen úgy tartja kedvük, 
egy út menti tóban, folyóban megmár-
tózni, ami nemcsak teljesen természetes, 
de törvényes is.

 Aki mostanában nem tervez utazást, mi-
lyen eseményeken találkozhat az észt kul-
túrával az idén?

A Művészetek Palotájában február 25-
én nyílik a Szférikus terek című fotóki-
állítás, március 4-én pedig a Dialëktus 
Fesztiválon belül Henri van Noordenburg 
Észt otthonok című, szintén fényképek-
ből álló tárlata a Ráday utcai Kocsiszín-

ben. Ez az év azért nagy jelentő-
ségű számunkra, mert ezelőtt 
kilencven évvel született meg az 
önálló észt állam. Ez alkalomból 
a filmektől az irodalmon át a 
zenéig terjedő tartalmú észt na-
pokat rendezünk márciusban a 

fővárosban és Szegeden, majd 
Debrecenben, továbbá Szom-

bathelyen.
Szamos Márton

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi 1. nyilvános 
ülésének időpontja: 2008. január 31. (csütörtök) 9:00 óra. 
Helyszín: Újbudai Tűzőrség, 1113 Budapest, Tas vezér u. 9.

KÖZBIZTONSÁGI ÜLÉS

Hagyó Miklós a metróprojekttel kapcsolatos tájékoztatást is adott

Fontos változás ettől az évtől, hogy az 
Ökoprogramon belül lehetőség nyílik az 
egyedi szabályozás és mérés kialakítására 
is. Erre a fővárosban óriási igény van, hisz 
180 ezer háztartásban jelenleg kényszer-
szolgáltatásként működik a távfűtés. Az 

átalakítás költsége lakásonként 100–150 
ezer forint, és bár a Panelprogramban 
lehet pályázni támogatásra, sokaknak 
az önrész biztosítása is gondot jelent. Az 
Ökoprogram, amely márciusban indul, a 
fűtéskorszerűsítéshez nyújt segítséget, mi-
vel akik vállalják a részvételt, azok jelentős 
kedvezményt kapnak majd az alapdíjból.

Rózsa M.

ÉLŐ VITAMŰSOR AZ ÚjbudaTV-n!

PÉNTEK ÉJFÉLIG AZ INTERNETEN IS LÁTHATÓ

JANUÁR 24-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 18 ÓRÁTÓL
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Zöld utat Újbudának  
és az új politikának!
Csapody Miklós, az MDF jelöltje ötö-
dik parlamenti ciklusát tölti, 17 éve 
képviseli a kerület polgárait a Magyar 
Országgyűlésben.

– Helybéli lakos vagyok, behatóan isme-
rem kerületünk gondjait és kiváló adott-
ságait is. Országgyűlési képviselőként a 
legmagasabb szinten tudok és kívánok 
dolgozni városrészünkért. 

Mit tartalmaz a programja? 

A lényeg: zöld utat Újbudának, zöld utat 
az új politikának! Meg kell szüntetnünk 
a közlekedés zsúfoltságát, csökkentenünk 
kell a zaj- és légszennyezést. Fokozatosan 
minden útburkolatot fel kell újítanunk, 
és kerékpárutak is kellenek. Meg kell épí-
tenünk a Galvani úti hidat és a zajvédő 
falat a Hamzsabégi úton. Szükség lenne 
városgondnokságra, valamint saját ke-

rületi közterület-felügyeletre is. Nagyobb 
közbiztonságot kell teremtenünk, gondos-
kodnunk kell a térfigyelőrendszerekről és 
az állandó rendőri jelenlétről.

Mit tenne a kulturális-szociális területen? 

Szellemi munkára épülő munkahelye-
ket kell teremtenünk, és támogatni a 45 
év felettiek elhelyezkedését. A Gellérttől 
a Kosztolányi térig különleges kulturális 
övezetet kell létrehoznunk. Megválasztá-
som esetén minden közös ügyben ki fo-
gom kérni a civil szervezetek véleményét. 
Fejlesztenünk kell az időseket ellátó intéz-
ményeket, a 70 év felettieknek ingyenes 
gyógyszert kell biztosítanunk. Folytat-
nunk kell a panelprogramot és az önkor-
mányzati bérlakásépítést. Hiszem, hogy 
Újbuda lakosaival és az Önkormányzattal 
összefogva mindez sikerülhet!

R. M.

Csapody: Miért csak a két „nagy”?
A két nagy valójában két kicsi, állítja 
Csapody Miklós, aki sajtótájékoztatóján 
kifejtette, a Fidesz a KDNP, az MSZP az 
SZDSZ mögé bújik. Csapody Miklós saj-
nálatosnak tartja, hogy a két nagy párt 
még arra sem méltatta a választópolgáro-
kat, hogy önálló jelölteket indítsanak. 
 Az MDF képviselőjelöltje elmond-
ta, a közönség soraiban jelen volt a La-
kos–Rétvári vitán. „Kettőnk közül bár-
melyikünket választják…” – idézte a 
kereszténydemokrata jelöltet. Csapody 
ezt kifogásolta, mert ez alapján úgy tű-
nik, mintha a választók csupán a Fidesz 
és az MSZP által támogatott jelöltekre 
szavazhatnának.

Csapody úgy látja, vannak megválaszolat-
lanul maradt kérdések: Lakos Imre I. ke-
rületi lakosként hogyan kívánja képviselni 
Újbuda érdekeit – ráadásul úgy, hogy a 
szocialistákkal sincs jó viszonyban? Rét-
vári Bence számára mennyire lehet fontos 
Újbuda jövője, lévén XII. kerületi lakos, 
korábban a Belvárosban és Angyalföldön 
is indult?
 Az MDF szerint Újbudának új poli-
tikára, tapasztalt és tenni képes képvise-
lőre van szüksége. Csapody leszögezte: az 
újbudai konzervatívok továbbra sem érik 
be azzal, hogy a városrész mindennapjait 
az országos politika belharcai határozzák 
meg, a valódi megoldások helyett.

Mi nem ilyen rendszer-
váltást akartunk!
Ha az MSZP–SZDSZ vagy az MDF jelölt-
jét segítenék győzelemhez – mivel ők 
már parlamenti képviselők –, egy isme-
retlent juttatnának be a Parlamentbe, 
akit az ajánló szervezetek a listájukról 
kiválasztanak. A jelölt személy helyett 
valaki másnak adnának lehetőséget. 
A Fidesz–KDNP jelöltje most nem 
országgyűlési képviselő, de győzelme 
semmit nem változtatna a Parlament 
erőviszonyain. 

Ha igazi változást akarnak, válasszák a 
MIÉP jelöltjét. Ez hozhat új színt a Par-
lamentbe, hiszen a MIÉP kimondja azt, 
amitől mások félnek: nem ilyen rend-
szerváltást akartunk. Ahogyan Csurka 
István elsőként kimondta: a lényeget te-
kintve nem történt más, minthogy a vi-
lág nagy mészárszékén Magyarországot 
a moszkvai húskampóról átakasztották 
a washingtoni és brüsszeli húskampóra. 
Az egyik idegen érdeknek való alávetett-
ségből a másik idegen érdek kiszolgálásá-
ra. Az ország népét öntudatos nemzetből 
pincérnemzetté – mások kiszolgálójává 
– züllesztették, eltüntették a csaknem tel-
jes nemzeti vagyont, miközben az ország 
eladósodottsága a többszörösére nőtt. Ha-
zánkat idegenek vásárolták fel, és ezalatt 

a társadalom egyre inkább kettészakad, 
néhány százmilliárdosra és a szegények 
millióira. 
 Aki azt akarja, hogy minderről szó 
essen a Parlamentben, támogassa a MIÉP 
jelöltjét. 

Dr. Fenyvessy Zoltán 
képviselőjelölt

A MIÉP választási gyűlése
Az Általános Vállalkozási Főiskolán 
tartott választási gyűlést a MIÉP. Be-
szédet mondott Csurka István elnök és 
dr. Fenyvessy Zoltán képviselőjelölt is.
 Dr. Fenyvessy Zoltán: – Nem ilyen 
rendszerváltást akartunk. Nem olyan 
lovat akartunk, amely vak, és egy őrült 
ül rajta. Nem olyan Magyarországot 
akartunk, ahol a lakosság nagy ré-
szének a nemzeti ünnep ma már csak 
egy egyszerű munkaszüneti nap. Az 
emberekben újra fel kell éleszteni a 
nemzettudatot, a változás és a változ-

na, de egyedül csak mi voltunk képe-
sek erre. Már ez is nagy dolog, fontos 
azonban az is, hogy jó eredményt ér-
jünk el! Ezért kérünk mindenkit, tá-
mogassa dr. Fenyvessy Zoltánt!
 Az érdeklődők január 25-én, pén-
teken 15–18 óra között találkozhatnak 
dr. Fenyvessy Zoltánnal a Móricz Zsig-
mond körtéren, a Szent Imre-szobor 
előtt, ahol kérdéseket tehetnek fel neki, 
elmondhatják ötleteiket, javaslataikat 
az ország jobbra fordításával kapcsola-
tosan.

A kerület erőssége lakóiban rejlik
Dr. Rétvári Bence a Fidesz–KDNP 
képviselőjelöltje, aki az Ifjúsági Keresz-
ténydemokrata Szövetség elnöke, 
civilben pedig jogászként dolgozik. 

Mit tart a 15. választókerület erősségének és mi-
ben látja a problémákat?
A választókerület erőssége lakóiban rejlik, 
békés, nyugodt emberek élnek itt. A politi-
kának arra kell ügyelnie, hogy a körülmé-
nyek színvonala ne romoljon, hanem javul-
jon. Az elszegényedés az itt élők hétköznap-
jait is megnehezíti. Leginkább az időseket 
érinti az egészségügy átalakítása, ők fizetik 
a legtöbb vizitdíjat, pedig tőlük vonták le 
életük során a legtöbb adót és járulékot. 

Mit tartana legsürgősebb feladatának, ha bejutna 
az Országgyűlésbe?

Önálló indítványban fogom javasolni, hogy 
a metróépítkezés környékén lévő ingatla-
nok tulajdonosai legalább 25 évig azonnali 
és feltétlen kártalanítást kapjanak az építte-
tőtől, ha a lakásukban – a metró építésével 
vagy üzemeltetésével kapcsolatba hozható 
– kár keletkezik. Szintén törvénymódosítást 
fogok javasolni, hogy a gyermeknevelési el-

látásban részesülőknek a tanuló és nyugdí-
jas bérlethez hasonló kedvezményeket biz-
tosítson az állam a tömegközlekedésben.  

Nem túl fiatal a képviselőséghez?

Nem hiszem, hogy az Országgyűlésnek 
csak 50 és 65 év közötti férfiakból kell áll-

Beszélgetés Lakos Imre képviselőjelölttel

Nem a nagypolitikáról szól a választás

Alig két héttel az időközi választás előtt politikai 
vita folyt a Fidesz–KDNP jelöltje és ön között. 
Hogyan értékeli az ott elhangzottakat?
Két egymástól merőben eltérő politizálási 
stílus ütközött. A jobboldal ezt az időközi 
választást nem a kerület ügyeként, hanem 
általános pártpolitikai eszközként kezeli. 
Ahogy képviselőtársam kampányában is 
megjelent, Orbán Viktor kormányváltó 
és hatalomra törekvő céljait tűzi zászlóra 
most az ellenzék. Ezzel szemben én biz-
tos vagyok abban, hogy most nem az or-
szágos, de még nem is a fővárosi politikai 
ügyek alapján mérettetnek meg a jelöltek. 
Általános országgyűlési választások négy-
évente vannak, akkor döntenek az embe-

rek a pártokról, pártlistákról, a kormány 
tevékenységéről. Ezúttal az a kérdés, ki 
képviselje Újbuda belső körzetét egyéni 
küldöttként a Parlamentben. 

Mit kell képviselnie egyéni küldöttként egy hon-
atyának?

Elsősorban olyan ügyeket, amelyek a sa-
ját körzetének fővárosra, illetve országra 
kiható céljai. A 15. számú választókörzet-
ben bőven akad ilyen, például a Citadella, 
a Gellérthegy, a dunai vízi közlekedés, 
új hidak építése, a szárazföldi közösségi 
közlekedés. A jövő feladata például, hogy 
amint befejeződik a metróépítés jelenlegi 
szakasza, folytatódjon a munka – újabb 

uniós forrás bevonásával – a budaörsi vi-
rágpiacig. Ezt a lehetőséget nem szabad 
elszalasztani, az ehhez szükséges feltéte-
leket viszont már most elő kell készíteni. 
Ezek mind olyan nagyszabású feladatok, 
amelyek házon belül nem megoldhatók, de 
mindent meg kell tenni azért, hogy az erről 
szóló országgyűlési döntések a kerület ja-
vára váljanak. Amit a kerület saját testülete 
az elejétől a végéig képes megvalósítani, 
azért nem a Parlamentben kell kopogtat-
ni. Nem is értem, miért mondja azt valaki, 
hogy ha majd képviselő lesz a Parlament-
ben, megszünteti Újbudán a kutyapiszkot, 
zajvédő falat építtet, fát ültet a parkokban 
és eltűnteti a graffitiket. Ráadásul ezekben 
az ügyekben Önkormányzatunk jelentős 
sikereket ért el, tesszük a dolgunkat. Ez 
nem kampánytéma, csak akkor, ha nincs 
más mondanivaló.

Siker esetén lemond a listás mandátumról?

Ez természetes. A Parlament nagyon bo-
nyolult gépezet annak, aki először találko-
zik vele. Komoly hátrányt jelent az érdemi 
munkában a tapasztalatlanság. Szeren-
csémre most már parlamenti rutinom is 
van, nem csak 17 éves kerületi képviselői 
és alpolgármesteri tapasztalatom. Ismerem 
az itt élőket, magaménak érzem a hagyo-
mányaikat, és minden erőmmel a kerület 
fejlődésén dolgozom majdnem két évtize-
de. Az eredmények magukért beszélnek. 
Bízom az újbudai választókban, hogy eb-
ben a látszólag egyszerű, egy x-es válasz-
tásban felelősségteljes döntést hoznak. Ké-
rem a bizalmukat és a szavazatukat.

Kettős szavazásra ösztönző rendezvényt 
tartottak a Szent Imre Gimnáziumban. A 
Fidesz–KDNP jelöltje, dr. Rétvári Bence 
elmondta: hatékony fellépési lehetőséget 
biztosítana a metróépítéssel károsodott 
lakóknak, a firkálókkal eltávolíttatná a 
graffitiket, a hajléktalanok rehabilitáció-
ra szállítását akaratuk ellenére is lehetővé 
tenné. Bevezetné a kismamabérletet és 
erősítené az idősek házigondozását. Dr. 
Kupper András, dr. Pesti Imre és Tarlós 
István a Szociális népszavazás 2008 prog-
ramjáról szólt, hangsúlyozva, hogy mind 
Rétvári megválasztása, mind a népsza-
vazás eredményessége komoly választ 
jelentene a kormány reformnak nevezett 
intézkedéseire.

Sz. M.

Kulturális övezet a Gellért és a Kosztolányi között

Rétvári: Arra kell ügyelni, hogy a körülmények színvonala ne romoljon

Rétvári Bence képviselőjelölt

nia. Az a jó, ha az új nemzedék érdekeinek 
képviseletét fiatalok látják el. Egyébként 
az állam működését ismerő jogász va-
gyok, az elmúlt nyolc évben dolgoztam a 
versenyszférában, egyházi intézménynél, 
közintézménynél.

Ingyenes jogsegélyszolgálatot szervezett kollégá-
ival és barátaival…

A legtöbben munkajogi kérdésekkel és 
szavatossági igények érvényesítésével 
kapcsolatban kerestek meg. Rengete-
gen vannak, akikkel szemben mun-
káltatójuk kihasználja erőfölényét, és 
a munkavállalók nem tudják, hogy a 
törvények milyen sok helyen nyújtanak 
számukra kedvezményeket a bírósági 
eljárásokban.

Melyik a legkedvesebb hely önnek Újbudán? 

A Tranzit az egyik kedvenc helyünk a 
barátaimmal. A Bartók Béla úti cser-
készotthon és az egyik Fehérvári úti sö-
röző is sok emléket őriz, és egy hétvégi 
délután mindig kellemes séta a Gellért-
hegy bejárása. 

(gp)

tatás iránti igényt, a hagyományaink 
őrzését. Kell, hogy legyen az Ország-
gyűlésben valaki, aki a fejére olvassa a 
kormánypártoknak és az ellenzéknek 
bűneiket, mulasztásaikat, be nem vál-
tott ígéreteiket.
 Csurka István elnök: – Minden 
választás nagy jelentőséggel bír. Ki-
váltképp igaz ez a MIÉP-re, amelynek 
ma már a létezését is tagadni akarják. 
Ezzel szemben bizonyítottuk, hogy 
igenis létezünk. A Parlamenten kívüli 
pártok közül többen is elindultak vol-

Fenyvessy: Pincérnemzet lettünk?
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In memoriam 
dr. Kovács Katalin

Kovács Katalin 1950. január 10-én 
született Budapesten, Erzsébeten ne-
velkedett. A család az 1960-as években 
költözött Kelenföldre a közösen épített 
családi házba, Katalin már itt nevelte fel 
gyermekeit.   
 A Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Általános 
Orvosi Karának elvég-
zése után 1975 októ-
berétől a Tétényi úti 
(ma Szent Imre) 
Kórház patoló-
giai osztályán 
kezdte pályafu-
tását. 1978-ban 
k ó r b o n c t a n -
kórszövettanból 
szakorvosi vizsgát 
tett. A patológiai 
osztályon szerzet 7 
évnyi tapasztalat jól 
megalapozta a későbbi ki-
emelkedően jó klinikusi tevé-
kenységét.
 Ezután két évig üzemorvosi gya-
korlatot folytatott. 1985 januárjától a 
Szent Imre Kórház I. Belgyógyászati 
Osztályán az általános belgyógyászati 
gyakorlat mellett speciális ismereteket is 
szerzett az érbetegek ellátásában. 1989-
ben a belbetegségek szakorvosa lett.
 1989 októberétől haláláig a Henger-
malom úti Háziorvosi Rendelőben látta 
el betegeit. A nehéz, embert próbáló, 
folyamatos munka mellett is állandóan 
továbbképezte magát. 1996-ban az elsők 

között szerzett háziorvostanból szakor-
vosi képesítést.  
 1980-ban született Kati, 1982-ben 
Judit lánya. Gyermekeit odaadással ne-
velte. Kati elvégezte segítségével a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetemet, 

édesanyja példája nyomán maga 
is a háziorvoslást választot-

ta. Sikeres vizsgája után 
édesanyja mellett 

kezdett dolgozni. 
Judit a Corvinus 
Egyetem ker-
t é s z m é r n ö k 
hallgatója.
 Ú j b u d a 
Önkormányzata 
2005-ben a „PRO 

MEDICINA” ki-
tüntetést adomá-

nyozta neki. Minden 
nagyon jónak látszott.

 Alig egy éve de-
rült ki, hogy fáradtsága nem 

a megfeszített munka következménye. 
Először úgy tűnt, hogy a súlyos beteg-
séget is legyőzheti, 2008. január 7-én 
azonban váratlanul elhunyt.
 Betegei, kollégái, barátai tudják, 
hogy kitüntetése indoklásának minden 
szava igaz: Kovács Katalin doktornő 
„…kiemelkedő orvosi tevékenységé-
vel, lelkiismeretes és emberséges mű-
ködésével hozzájárult a polgárok jó 
egészségének megtartásához, a betegek 
gyógyulásához, életkörülményeik, testi-
lelki állapotuk javulásához”.

Az új egészségügyi törvény hatásai

A jó programot is el lehet rontani 
a rossz megvalósítással 
Pusztai Erzsébet egészségpolitikus, az 
MDF Népjóléti kabinetjének vezetője 
válaszol az Újbuda olvasóinak.

A kormány által előterjesztett törvény ha-
tására az egészségügyi ellátásban szerke-
zeti, finanszírozási átalakítások sora követ-
kezik be, a magántőke beengedésével pedig 
a szolidáris alapú szerveződésével együtt 
szociális jellegét is elveszíti. A biz-
tosítás alapú ellátás változásai kö-
vetkeztében sokan kiesnek a nagy 
ellátórendszerekből, így szociális 
alapon várnak segítséget az önkor-
mányzatoktól, ami kérdések sorát 
veti fel: 

 Ki fizeti az egészségbiztosítás 
nélküliek ellátását? Melyik elv 
valósul meg az esetükben? A 
társadalmi szolidaritás elve rész-
legesen, vagy csak a piaci alapú 
egészségügyi ellátás? 

Az egészségbiztosítás nélküliek 
csoportját két részre kell bonta-
nunk. Vannak, akik nem képesek 
egészségbiztosítási járulékot fi-
zetni, mert nincs munkajövedel-
mük, és vannak, akik mindenféle 
módszerrel elkerülik a járulék-
fizetést. Az első esetben az állam 
fizet egészségbiztosítási járulékot, 
a másodikban pedig, ha az ellen-
őrzés során kiderül, hogy az illető 
szándékosan kerülte el fizetést, 
akkor a járulékot utólag az APEH 
behajtja. Ellátás nélkül tehát, sen-
ki nem marad.

 Hogyan kezelendő a szociális esetként 
jelentkező hajléktalanok egészségügyi 
ellátása? Ki fizeti a kórházi számlájukat? 
Mennyire terhelik meg az önkormányzati 
költségvetést az ilyen jellegű kiadások? 

A kormány által tervezett egészségbiztosí-
tási rendszerben kötelező általános egész-
ségbiztosítás lenne ugyan, bár azt több, 
részben magántulajdonú egészségpénz-
tár működtetné. A hajléktalanok után a 
költségvetés fizetné a járulékot, így tehát 
jogosulttá válnának ellátásra. Azt, aki ön-
ként nem jelentkezik másik biztosítóhoz, a 
lakóhelye szerintihez sorolják majd. Ebből 
a szempontból érdekes kérdés, hogy a la-
kóhellyel nem rendelkező hajléktalan ho-
gyan kerül majd valamelyik biztosítóhoz, 
különösen akkor, ha nem tartózkodik egy 

önkormányzat területén folyamatosan, és 
nem is tudnak róla!

 Miként változik az orvosok munkaviszonya, 
ha az egészségügyi intézmények kiesnek 
az állami finanszírozásból? 

A dolgozók munkaviszonya nem a biz-
tosítótól, hanem az intézmény tulajdo-
nosától függ jelenleg. Lehetnek már ma 

is közalkalmazottak, de lehetnek szerző-
déses vállalkozók, sőt, magántulajdonú 
egészségügyi intézményben egyszerű al-
kalmazottak is. Az egészségügyi intézete-
ket jelenleg az egészségbiztosítási pénztár 
fizeti ki az ott elvégzett gyógyítás alapján. 
Az új biztosítási rendszerben kezdetben a 
biztosítónak az általa ellátott területen lé-
vő intézménnyel mindenképp szerződnie 
kell. Több biztosító pénztár működése so-
rán később egy-egy intézménynek nyilván 
több biztosítóval lesz szerződése. Elképzel-
hető, hogy akad olyan intézmény, amellyel 
senki nem akar szerződést kötni, akkor 
az megszűnik. Ez esetben arra a kérdésre 
nincs válasz a jelenlegi tervekben, hogy 
miként teljesíti ellátási kötelezettségét az 
önkormányzat, ha nem szerződik az ön-

kormányzati tulajdonú rendelővel vagy 
kórházzal a biztosítási pénztár.

 Ki finanszírozza az AIDS-betegek ha-
talmas kezelési költségként jelentkező 
ápolását, gyógyszerellátását? A kórházak 
fenntartója, a lakcím szerinti biztosító? 
Ugyanitt felmerül a következő: jogos-e a 
személyi adatok védelmére hivatkozva 
anonimitást biztosítani az AIDS-betegek-

nek, egyúttal a közteherviselés elv 
alapján finanszírozni az egészségügyi 
ellátásukat? 

Az AIDS-es betegek kezelését ma a 
biztosító fizeti, ahogy minden más 
fertőző beteg kezelését is. Azt most 
még nem tudjuk, hogy az AIDS 
azok közé a betegségek közé tarto-
zik-e majd, melyeknek kezelését egy 
közös, az OEP utóda által működ-
tetett alap fizeti, vagy a biztosítási 
pénztárak feladata lesz. Más szak-
mai kérdés az AIDS-es betegek ano-
nimitása. Én mint a fertőző beteg-
ségek szakorvosa úgy látom, már itt 
lenne az ideje, hogy ezt a betegséget 
úgy kezeljük, mint emberről em-
berre terjedő fertőző kórt. Jelenleg 
sokkal jobb gyógyszerek léteznek, 
melyekkel sokáig egészen jól kezel-
hető a betegség. 

 Milyen reformlépéseket tart el-
fogadhatónak az MDF az egészségügy 
területén, mi az, ami teljesen elfo-
gadhatatlannak számít, és mit lép az 
MDF, ha az egészségügyi törvényt a 
jelenlegi formában újra megszavazza a 

Parlament?  

Az erre a kérdésre adott válasz kitölthetné 
a fél újságot. Változásra szükség van, ám 
nem csak egyféle megoldás létezik. Ráadá-
sul még a jó programot is el lehet rontani 
rossz megvalósítással, hibás tervezéssel, 
túlzott sietséggel. Mi nem fogadjuk el, 
hogy csak a több-biztosítós pénztár jelent 
megoldást, szerintünk drágább lesz, mint 
más lehetőségek, és növeli majd a bizony-
talanságot, a kiszámíthatatlanságot a be-
tegek és az egészségügyi dolgozók számá-
ra egyaránt. Részletesen ismertetem majd 
az MDF véleményét és javaslatait a január 
22-én 18-órakor a Bartók Béla út. 61 szám 
alatt Csapody Miklós képviselőjelölt úrral 
tartott beszélgetésünk során, melyre min-
den érdeklődőt szívesen látunk.

M. G.

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,
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 06/1-203-6092, 06/209-732-279

BUDA-HOLD Kft. megvételre kínál

Budapest, XI. Kisújszállás u. 6. szám alatti 7 lakásos társasházban 
még egy 72 m2-es tetőtéri, egy 61 m2-es emeleti lakás leköthető.

Pusztai:  A több-biztosítós modell nem jelent megoldást

Nem épül meg a Petzvál utcában 
a metró főszellőzője. A környéken 
lakók heves ellenkezése miatt Újbuda 
Önkormányzata az elmúlt másfél 
évben folyamatosan tárgyalt a beruhá-
zóval, alternatív megoldást kerestek. 
A vizsgálatok és a független szakértői 
vélemény alapján arra jutottak a terve-
zők, hogy el lehet hagyni ezt a beruhá-
zást, az alagutak szellőzése és a mene-
külési útvonal enélkül is biztosított. 

A hírt Molnár Gyula polgármester és La-
kos Imre alpolgármester jelentette be azon 
az év eleji koccintáson, amelyre Újbuda 
vezetése meghívta a kerületben dolgozó 
összes metróépítő céget. A rendezvényen 
Molnár Gyula elmondta: Újbuda a követ-
kező években még elszenvedője az építke-
zésnek, de később fő haszonélvezője lesz. 
A kerületi önkormányzat minden meg-
tesz azért, hogy minél kevesebb problémá-
val járjon a munka, tette hozzá. 
 Lakos Imre kiemelte, hogy a szellő-
ző elhagyásáról most hozott döntés, az 
együttműködés és közös gondolkodás 
eredménye. Jó lenne, ha a többi problé-
mát is így lehetne megoldani, mondta a 
politikus, majd hozzátette: bár pici do-
lognak tűnik, hogy egy háztömb udva-
rán, egy játszótér helyén nem épül meg 

egy akna, az ott lakóknak mégis nagyon 
jó hír, egy szép köztér marad a tervezett 
akna helyén, ráadásul megspórolnak két-
milliárd forintot. 
 Érdekes, hogy a szellőző- és egyben 
menekülőakna megépítéséhez korábban 
ragaszkodtak az építtetők, a lakók tiltako-
zása ellenére. Azt mondták, hogy meg kell 
építeni, és éppen ott, ahol tervezték. Végül 
mégis arra jutottak, hogy elhagyható a be-
ruházás. 
 A bejelentés után kötetlenül beszél-
gettek egymással a politikusok, a beru-
házó BKV, a tervezők és a kivitelezők 
vezetői. Újbuda vezetése egyébként azért 
szervezte az év eleji koccintást, hogy a 
metróépítés résztvevői inkább működ-
jenek együtt, ahelyett hogy ellenfélként 
néznének egymásra. 

Haladnak a pajzsok
Közben az alagutat építő pajzsok a kará-
csony és újév közötti állás után újra dol-
goznak. A munkában előbbre tartó déli 
már a Petzvál utca–Bártfai utca torkolata 
alatt dolgozott lapzártánkkor. Az apróbb 
süllyedések miatt már mindkét szerkezet 
túlnyomás alatt dolgozik. Így jobban el 
tudják kerülni a földmozgásokat. 

(G. P.)

Nem lesz metrószellőző 
a Petzvál utcában

Kétmilliárd forintot spórol a Főváros Újbuda javaslatára

Az utóbbi időben egyre több olyan 
kezdeményezéssel találkozunk, ame-
lyet bevonandó aprópénzeink utolsó 
lehetséges hasznosítását célozzák 
meg. Balázs Gyula önkormányzati kép-
viselő azzal az ötlettel kereste fel 
a Vicus Alapítványt, hogy az apró pén-
zek gyűjtésével segítsék az újbudai 
gyerekek táborozását. 

Sok kicsi, vagy mondhatjuk úgy, hogy 
sok apró sokra megy. Viasz Margit, a 
Vicus Alapítvány elnöke arról tájékoz-
tatott bennünket, hogy már elkezdték 
tervezni azt, hogy a kerület minél több 

intézményébe, bevásárlóközpontjaiba 
elhelyezhessenek aprógyűjtőgömböket, 
ehhez kérik az Önkormányzat támoga-
tását és segítségét. 
 Veresné Karjcár Izabella alpolgár-
mester kérdésünkre elmondta, hogy az 
ügyfélszolgálatokon és a hivatalos helye-
ken mindenképpen lesznek pénzgyűjtő 
helyek, de más elképzelésekben is part-
nerek lesznek. 
 Viasz Margit azt mondta, hogy az ak-
ció december elejétől egészen márciusig 
tart, ekkor a begyűlt összegre pályázatot 
írnak majd ki. Pályázhatnak iskolák, ci-
vil szervezetek, egyházak – gyakorlatilag 

mindenki, aki a gyermekek nyári szabad-
idős foglalkozásainak, táborainak meg-
szervezésében jeleskedni szokott. 
 A cél az, hogy ebből az adományból 
minél több olyan rászoruló gyereket tud-
janak támogatni, akiknek egyébként nem 
megoldott a nyári szünidőben való elhe-
lyezése. A legfontosabb, hogy egyre keve-
sebb legyen a csellengő, felügyelet nélkül 
kószáló gyerek Újbudán. 
 Az alapítvány nevében is kérjük 
Újbuda lakosságát, hogy ezektől az egyéb-
ként is bevonásra kerülő 1-2 forintosoktól 
jószívvel szabaduljanak meg, hiszen ado-
mányuk igazán nemes célt szolgál.

Sok apró táborba megy
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Erdő Péter bíboros Albertfalván

A katolikus egyház tulajdonába került 
a Don Bosco Általános Iskola

tályosok olvasásórájába, a negyedikesek 
matematikaórájába és a hetedikesek ké-
miaórájába –, valamint a tornatermet.
 Kissné Esztergár Klára igazgatónő 
ezek után elmondta a sajtó képviselőinek: 
a döntéssel közel másfél évtizedes folya-
mat zárul le. Az iskola 1992-ben került a 
helyi plébánia kezelésébe, majd a katolikus 
egyház lett a fenntartója. A mostani meg-
állapodás szerint a tulajdonjog is átkerül 
az egyházhoz. Az intézmény jellege ezzel 
nem változik, az iskola eddig is a névadó, 
Don Bosco szellemisége szerint nevelte 
diákjait, és ezek után is így lesz majd. Az 
igazgatónő várakozásai szerint ugyanak-
kor könnyebb lesz megoldani a felújítási 
munkálatokat, melyek az épület nem egy 
pontján már igen régóta aktuálisak.
 A megállapodást az önkormányzat 
épületében írták alá. A kerület ingyen adta 

Az Albertfalvi Egyházközség képvise-
lő-testülete 1992. január 31-én alapí-
totta meg a Don Bosco Katolikus Álta-
lános Iskolát, amely 1996 óta tartozik a 
főegyházmegye felügyelete alá. 
 Az iskolában 8 évfolyamon 450 
tanulót nevelnek Don Bosco „meg-
előző módszerének” szellemében. 
Tanítványaikat rendszeresen indítják 
el kerületi, illetve katolikus versenye-
ken. Az elmúlt tizenöt év során szá-
mos érmet, díjat szereztek fővárosi, 
sőt, országos szinten is. Oktató-nevelő 
munkájuk mellett az intézmény életét 
a néptánc-, illetve moderntánc-okta-
tás, a korcsolyázás, az úszásoktatás, 
a különböző sportfoglalkozások és 
szakkörök is színesítik.

Új templom a Fehérvári 
út közelében
Fodor Vince, az egyházi ügyekért 
felelős alpolgármester egy másik, 
Újbuda hitéletét érintő döntésről is 
tájékoztatta lapunkat:
 – A decemberi testületi ülésen 
határozat született arról, hogy az 
Önkormányzat átadja a katolikus 
egyháznak a Fehérvári út–Etele út 
sarkán lévő 2500 négyzetméteres 
telket. A döntést 29 „igen” szavazat-
tal hoztuk meg, a jobboldali képvi-
selőktől érkező 9 „nem” ellenében 
– mondta. – Így nincs akadálya, 
hogy az egyház birtokba vegye a 
területet, és felépítse rajta a kelen-
földi Szent Adalbert egyházmegye 
új templomát. Mindez azért szük-
séges, mert a hívők kiszorultak a 
jelenleg használt kistemplomból. 
Az Önkormányzat az új templom 
felépítéséhez is segítséget nyújt. Az 
új épület tervei már készen vannak, 
a hívek tehát mintegy három éven 
belül új helyre mehetnek misére.

át az ingatlant az egyháznak, az pedig vál-
lalja, hogy – legalább további ötven évig 
– oktatási feladatokat lát el az épületben. 
Molnár Gyula polgármester az ünnepélyes 
aktust követően elmondta: a tulajdonjog 
átadásával Újbuda tizenöt éves adósságát 
törleszti az egyház felé. Így az összes szál 
egy kézben fut össze, és minden, az isko-
lát érintő felelős döntést az egyháznak kell 
meghoznia. Az Önkormányzat ugyanak-
kor továbbra is biztosítja majd a támoga-
tást, melyet a közoktatási megállapodáson 
belül eddig is folyósított az iskolának. Elis-
merőleg szólt a kerület sokszínű oktatási 
rendszeréről, melynek „színesítésében” a 
katolikus egyháznak is fontos szerep jut.
 Erdő Péter hangsúlyozta, hogy a 
megállapodás közös erőfeszítés eredmé-
nye. A Don Bosco jó iskola hírében áll, a 
tulajdonjog átadása tehát az ott tanulók-

Erdő Péter bíboros és Molnár Gyula a megállapodás aláírásakor

nak és szü-
l e i k n e k 
s z e r z e t t 
nagy örö-
met. Kitért 
arra is, hogy 
ahol a szü-
lők részéről 
igény mu-
tatkozik rá 
– mint pél-
dául Albert-
falván is –, 
igyekeznek 
biztosítani 
a lehetősé-
get , hog y 
a gyerekek 
e g y h á z i 
iskolába járhassanak. Örömtelinek ne-
vezte, hogy a kerület lakóinak kívánsága 
számít az Önkormányzatnak, mivel ez 
nagymértékben javítja a lakóközösség 
közérzetét. – És ez így is van rendjén. 
Az önkormányzat és az egyház ugyanis 
nem önmagáért van, hanem az emberek 
szolgálatáért – jelentette ki.

R. H.

  Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 229    SZDSZ iroda: 
1115 Bp., Ecsed u. 13., Tel.: 203-56-07   MSZP 
iroda: 1119 Bp., Mérnök u. 40.     e-mail: lakos. 
imre@ujbuda.hu    www.lakos.hu  Keresse fel hon-
lapomat is! Ha javaslata, kérdése van, írja meg, vagy 
küldjön e-mailt!

Lakos Imre
képviselőjelölt

Fejlődés és hagyománytisztelet

Lakos Imre Gellérthegy, 
Szentimreváros és 
Lágymányos országgyűlési 
képviselőjelöltje

Január 27-én válassza 

Lakos Imrét!

Fejlődés és hagyománytisztelet

  SZDSZ iroda: 

eresse fel hon-
lapomat is! Ha javaslata, kérdése van, írja meg, vagy 

országgyűlési 

Január 27-én válassza 

Lakos Imrét!

Lakos Imre
képviselőjelölt

Fejlődés és hagyománytisztelet

Január 27-én válassza Lakos Imre
képviselőjelölt

Molnár Gyula
polgármester

A Don Bosco iskola

Az Önkormányzat – a decemberi kép-
viselő-testületi ülésen született dön-
tés értelmében – átadta a katolikus 
egyháznak az albertfalvai Don Bosco 
iskola tulajdonjogát. Az intézményt 
egyébként évek óta az egyház tartja 
fent. A tulajdonjog átadásáról szóló 
megállapodást Erdő Péter bíboros és 
Molnár Gyula polgármester írta alá, 
ünnepélyes keretek között.

Ezt megelőzően a bíboros-prí-
más, esztergom-budapesti ér-
sek, Udvardy György segédpüs-
pök, valamint az önkormány-
zat vezetése – Molnár Gyula 
polgármester, Bács Márton, 
oktatási ügyekért felelős alpol-
gármester, Fodor Vince, egyházi 
ügyekért felelős alpolgármester 
– számos újságíró kíséretében 
bejárta az intézményt. Megte-
kintették az épület régi, illet-
ve új szárnyában kialakított 
tantermeket – pár perc erejéig 
„bekapcsolódva” az első osz-
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A vendég néhány másodpercig úgy ér-
zi, mintha egy kiállításra érkezett volna, 
nem sokkal annak megnyitása előtt. Az-
tán kiderül: mióta Farkas Imre felfedezte 
magának a fafaragást, ezek a megszokott 
állapotok. Alkotásainak többsége a házi-
gazda családjának, illetve a magyar múlt 
egy-egy jeles eseményének állít emléket, 
így adódik az első kérdés: miért éppen ez a 
két téma foglalkoztatja leginkább?
 – Ez nem két különálló téma. Szá-
momra a család, a nemzet fogalma szo-
rosan összekapcsolódik, a családok ösz-
szessége maga a nemzet, amely több mint 
ezer éve él e hazában. Alkotásaim tehát 
– a maguk eszközeivel – azokról a gyöke-
rekről mesélnek, amelyek éltetnek engem 
mint egyént és mint egy nagyobb közös-
ség, a nemzet tagját.

 És ha szavakkal kellene mesélnie a család-
járól, illetve eddigi pályafutásáról?

Zsellércsaládból származom, a Vas me-
gyei Nagysimonyban születtem és nőttem 
fel. Édesapám harcolt a második világhá-
borúban – öt gyereket kellett eltartania, 
mégis elvitték a frontra, a Don-kanyarba 
–, majd hazajött, és folytatta, ahol abba-
hagyta. De a téeszesítés után a földből már 
nem lehetett megélni, ezért tizenhét éves 
koromban felküldött Pestre, vasipari szak-
munkásnak. Mivel szegények voltunk, 
nem tudott mást adni útravalónak, mint 
tanácsot: „Mindig a becsület legyen az el-
ső”, mondta, ez pedig olyan muníció volt, 
amely nem fogyatkozott napról napra, 
mint az étel vagy a bankók, épp ellenkező-
leg: mindmáig kitartott. Ha megérem, én 
is ezt hagyom az unokámra, amikor eljön 
az ideje, hogy a saját lábára álljon.

 Térjünk vissza a kamaszkorához. Hogyan 
sikerült elhelyezkednie a fővárosban?

A közlekedési vállalathoz kerültem: har-
minchárom évig meghibásodott gépek ja-
vításával foglalkoztam, és már felnőtt fejjel 
befejeztem a középiskolát. Közben meg-
nősültem: ’70-ben költöztünk ide, ebbe a 

házba, ahol a feleségem 
szülei éltek korábban. 
Jelenleg egy éve nyugdí-
jas vagyok, de még dol-
gozom: klímatechnikus 
vagyok egy kórházban. 
Légkondicionálók sze-
relése és karbantartása a 
feladatom.

 Mindez ugyancsak tá-
vol esik a fafaragástól. 
Hogyhogy mégis ácsszer-
számot vett a kezébe?

Barkácsoló típus vagyok, 
a házunkat is folyamato-
san bővítgetem, csinosí-
tom, ahogy tudom, gon-
dolom, innen a kétkezi 
munka iránti vonzalom. 
De hogy miért pont a 
faragás? Már gyerek-
ként is vonzott a fa, de 
ennél pontosabban nem 
tudom megmagyarázni. 
Húsz évig lappangott 
bennem a vágy, aztán 
öt-hat évvel ezelőtt ne-
kiültem, kifaragtam el-
ső munkámat, és azóta 
szinte valamennyi sza-
badidőmet ezzel töltöm. 
Éppen olyan, mint bár-
mi más, amit komolyan 
vesz az ember: minél 
inkább belemélyed, an-
nál világosabban látszik, 
hogy szépsége gyakor-
latilag végtelen: mindig 
van mit tanulni, van ho-
vá fejlődni. 

 Mestere, tanítói ezek 
szerint nem voltak?

Nem volt mesterem, bár él egy barátom 
Sárváron, aki gyönyörűen farag, jókat 
beszélgetünk a témáról. De a munka 
során szerzett tapasztalataimból tanul-
tam a legtöbbet, ezért azt mondom: a 
faragást leginkább faragás közben lehet 

megtanulni. Az anyag tulajdonságairól 
viszont nem árt előzetesen tájékozódni 
a szakirodalomból. Kedvenc fajtám, a 
tölgy igen kemény, de jól faragható, egy-
egy ilyen szobor például akár három-
négyszáz évet is kibír a szabad ég alatt. A 
legkevésbé nemes fajta pedig a fenyő, bár 

ez alól is van kivétel. A 
vörösfenyő az előző szá-
zadokban remekül telje-
sített az építkezések so-
rán: amíg nem ismerték 
a betont, különböző kas-
télyok, bástyák alapjait 
vörösfenyő gerendákkal 
erősítették meg, és ezek a 
gerendák a földben akár 
ezer évig is kibírták!

    Ha már betekintést enge-
dett a műhelyébe: hogyan, 
milyen módszerrel alkot?

Csak akkor fogok bele 
egy-egy újabb darab elké-
szítésébe, ha már kialakult 
a fejemben a koncepciója. 
Egy-egy munka számom-
ra nem pusztán fizikai 
tárgy, hanem gondolati 
tartalmat is hordoz, és csak 
akkor vagyok képes meg-
faragni, ha pontosan tu-
dom, mit akarok vele kife-
jezni. Ezek után nekilátok 
– általában kint a kertben, 
tavasztól őszig ugyanis 
ott élek, az a „műhelyem” 
–, és miközben alakul, ér-
zem, ahogyan egymásra 
hangolódunk. A szobor 
ugyanis nemcsak annak 
lelkét hordozza, akit vagy 
amit ábrázol, de alkotójá-
nak lelke is beléje ivódik. 
Ezért amikor befejezem a 
munkát, záróakkordként 
mindig megverem a kerti 
kolompot, hogy minden-
kivel tudassam: most köl-
tözött lélek a fába.

 A sok közül melyik alkotása áll legközelebb 
a szívéhez?

Mindegyikkel elégedett vagyok, hiszen 
pontosan jelzik, mennyit tudtam a fara-
gásról akkor, amikor befejeztem őket. De 
kettőben különösen nagy örömet leltem: 

Tavasztól őszig a kertben készülnek a szobrok

az első a Dugovics Titusz emlékét őrző 
oszlop. Tavalyelőtt készítettem, majd a 
szülőfalumnak ajándékoztam. A hagyo-
mány szerint ugyanis Nagysimony volt a 
Dugovics család székhelye. Nem véletlen, 
hogy az általános iskola, ahová annak 
idején jártam, éppen az ő nevét viselte és 
viseli még ma is. Az emlékoszlopot a he-
lyi mesteremberek segítségével állítottuk 
fel az iskola előtt, a nándorfehérvári dia-
dal 550 éves évfordulójára. Avatásáról a 
celldömölki városi televízió is tudósított, 
a képe pedig bekerült a Honvédelmi Mi-
nisztérium által megjelentetett Emlékek 
a hadak útja mentén című kiadványba is. 
Tudomásom szerint az egész országban ez 
az egyetlen szobor, amelyet a csata önfelál-
dozó hősének emeltek.

 A másik munka nyilván a kertjében álló ős-
magyar témájú kompozíció…

Úgy van. A címe: Árpád népe. Épp ta-
valy volt 1100 esztendeje, hogy a honfog-
laló vezérünk belehalt a pozsonyi csatá-
ban szerzett sebesülésébe, ezért 2007-et 
Árpád-évnek nyilvánították. A magam 
részéről ezzel az oszloppal tisztelgek az 
emléke előtt, és igyekeztem azt is elmon-
dani, mit gondolok a nemzetről. A szob-
ron látható ősmagyar portré, illetve az 
oszlop tetején trónoló kerecsensólyom 
a magyarság őstörténetére emlékeztet, 
a harang a kereszténnyé lett nemzetet 
szimbolizálja, a kettős kereszttel ékes 
címer pedig az ezeréves államiságot. És 
hogy teljes legyen a vallomásom, a szo-
bor oldalán a saját családom tagjainak 
portréi láthatók. Amíg ez a szobor itt áll 
a kertben, senki sem felejti el őket, sem a 
hadvezért, aki elérte, hogy a magyarság 
éppen itt, a Kárpát-medencében leljen 
otthonra.

 Ezek után kézenfekvő feltételezés, hogy 
karácsonykor saját készítésű szobrokkal 
lepte meg szeretteit.

Eltalálta. A menyemnek egy gyermeket 
tartó nőalakot faragtam: ő maga az, amint 
a fiát, vagyis az unokámat öleli. A nővé-
remnek pedig egy portrét készítettem. 
Ezek kisméretű szobrok, de ilyenekkel is 
szeretek foglalkozni, mert mindig tanu-
lok valamit. Sőt: ha három életem lenne, 
még akkor is volna mit tanulnom a fara-
gásról! Csak így lehet elérni, hogy a követ-
kező munka szebb legyen, mint az előző 
– ugyanis ez a legfőbb célom.

Regényi Huba  

„Most költözött lélek a fába”
Immár harmadik évtizede él a 
kerületben, egy kelenvölgyi családi 
házban. Kertje és otthona valóság-
gal árulkodik szenvedélyéről: a falak 
mentén, hátul, a fák alatt, valamint 
odabent, az előtérben álló asztalon 
is szobrok sorakoznak. 

Szobrászműhely a szabad ég alatt
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Fővárosunk lakossága még mindig nem nagyon 
tudja, hogy hová is fordulhat azokban az esetek-
ben, amikor szabálytalanul parkoló autók zavarják 
a közlekedésben, vagy illegális árusok miatt nehe-
zen jut el a munkahelyére, esetleg szeméttelepnek 
használják a lakásával szemben lévő parkot. 

Kevesen tudják azt is, hogy azokban az esetekben, 
amikor a hagyományos segélyhívó számok nehe-
zen elérhetők, lehetőség van a Fővárosi Közterület-
felügyelet Vészhelyzeti Információs Központja (VIK) 
két zöld telefonszámának hívására is, ahol a jelzése-
ket a nap 24 óraájában várják a budapestiektől. 

Érdemes megjegyezni a számokat: 06-80-220-220 
vagy a 06-80-330-330, amelyeken a január elseje 
óta érvényes helyszíni bírságolás és közlekedési 
előéleti pontrendszer változásairól is szívesen adnak 
tájékoztatást, valamint a www.bpvik.hu internetes 
oldalon olvashatnak aktuális időjárási előrejelzést is.

Fővárosi  
zöldszámok

ÉRTESÍTÉS
Újbuda Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatalának megbízásából elkészült 
a Budaörsi út–Gazdagréti út–M1-M7 
autópálya–Neszmélyi köz által határolt 
terület kerületi szabályozási terve. 
Az épített környezet alakításáról és vé-
delméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 9. § (6) bekezdése alapján értesítem 
a tisztelt kerületi állampolgárokat a terv 
közzétételéről. A terv 2008. január 15.–
február 15. közötti időszakban a Polgár-
mesteri Hivatal Főépítészi Irodájának I. 
emeleti hirdetőtábláján teszünk közzé 
(Budapest, XI. ker. Bocskai út 39–41.). 
Az érintettek a tervre vonatkozóan rész-
letes tájékoztatást ügyfélfogadási időben 
a Főépítészi Irodán (Zsombolyai u. 5. II. 
emelet 209. szoba) kaphatnak.

Molnár Gyula
polgármester

Pályázat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője
SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐKET KERES 

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.) 

A meghirdetett munkahely, beosztás: 
 Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztály,
határozott és határozatlan időre.

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet, 
 legalább középiskolai végzettség  (9/1995. Kormányren-

delet 1. számú melléklet 18. pontjának előírásai szerint.

Főbb feladatai:
 egyes szociális ügyek intézése, 
 ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
 határozat-, intézkedés-, levél-, beszámoló-, tájékoztató 

tervezetek elkészítése.

Előnyök az elbírálásnál:
 a szociális területhez kapcsolódó szakképzettség, illetve 

tapasztalat,
 államigazgatásban, illetve önkormányzatnál szerzett 

szakmai gyakorlat,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, ügyfél-

kapcsolati tapasztalat,
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).

Illetmény és egyéb juttatás:
 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

(Ktv.) előírásai szerint.

A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai 

tevékenység ismertetésével),
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-

nyok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány (másolat vagy igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai 
szervezethez kell benyújtani zárt borítékban „Szociális 
ügyintéző” jelige megjelöléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.

Pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 15., 
péntek 12 óra. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2008. február 29.

Állás betöltésnek időpontja: 2008. március 1.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt. 

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati 
Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán Mayer Péter 
osztályvezetőnél, a 372-3410 telefonszámon.

Molnár Gyula, polgármester

Hasznos ötletek a Városkapu tér és a Bikás Park átalakítására

Együttműködés a Tájépítészeti Karral
Szorosabbra fűzte együttműködését az 
Önkormányzat a Corvinus Egyetemmel. 
Az intézménnyel tavaly kötött meg-
állapodás folyományaként idén meg-
egyezés született a Tájépítészeti Kar és 
a kerület együttes munkálkodásának 
kereteiről. A dokumentum aláírása 
után az egyetem hallgatói ismertet-
ték Újbuda vezetésével a Városkapu 
(Osztyapenkó) tér, valamint a Bikás 
Park átalakítására vonatkozó ötleteiket.

Az aláírást követően Molnár Gyula pol-
gármester megköszönte az egyetem veze-
tésének, hogy ilyen gyorsan és hatékonyan 
megindult az együttműködés, amely a 
kerületben található egyetemeken rendel-
kezésre álló szellemi tőke felhasználását 
célozza. Konkrétan azt, hogy az egyetemi 
munka során a hallgatók újbudai hely-
színek arculatának kialakítására, további 
fejlesztésére készítenek terveket. A polgár-
mester nagy fantáziát és komoly lehető-
séget lát az együttműködésben, a kerület 
ugyanis eddig is több tízmillió forintot 
költött különféle tervek elkészíttetésére, a  
végeredmény pedig nem mindig nyerte el 
a döntéshozók tetszését.
 Az egyetem Tájépítészeti Karának 
részéről Csemez Attila dékán látta el kéz-
jegyével a dokumentumot. Úgy vélte, gyü-
mölcsöző, mindkét fél számára előnyös 
együttműködés alakulhat ki. Örömmel 

jelentette be, hogy – Sallay Ágnes docens 
vezetésével – elkészültek azok az évfo-
lyamdolgozatok, melyben a hallgatók a Vá-
roskapu tér, valamint a Bikás Park átalakí-
tására vonatkozó ötleteiket dolgozták ki. 
 A továbbiakban a tervek készítői mu-
tatták be munkáikat. Egy elképzelés szerint 
a Városkapu téren – melynek hivatalos, 
kevéssé ismert neve egyébként Európa tér, 
de a legtöbben még mindig Osztyapenkó 
térként emlegetik – az autópálya felett át-
ívelő, hármas kapu emelkedne 45 méter 
magas főtoronnyal, tetején gömbforma 
kilátóval, melyből akár a belvárosig is el 
lehetne látni. A következő csoport azt sze-
rette volna kiemelni, hogy a térség jelentős 
borkultúrával bír, így egy tizenöt méter 
magas mészkőalapzaton függő, jókora 
bronz szőlőfürtöt ábrázoló térplasztikát ál-
líttatnának az autópálya mellé, egy e célra 
kialakított park közepére. Mások egy jóko-
ra kockát helyeznének egy tíz méter magas 
oszlop tetejére, és a belülről megvilágított, 
plexiből készült kocka oldalán a római 
XI-es szám ékeskedne. Újabb hallgatók 
figyelő szemeket – egy méter átmérőjű 
szemgolyókat – álmodtak e helyre, melyek 
himbálódznának, ha fúj a szél.
 Ami a Bikás Parkot illeti: a tervezők 
– amellett, hogy papíron kialakították a 
4-es metró kijáratát – korszerű játszóte-
ret, sportpályákat, tavacskát, kávézót, ku-
tyafuttatót képzeltek e területre, sőt, egy 

koncepció szerint akár szabadtéri mozi is 
működhetne a park közepén elfordítható 
vászonnal, így nappal – vízszintes helyzet-
ben – árnyékoló felületként funkcionálna, 
míg éjjel – felállítva – az ingyenes vetítések 
főszereplőjévé válna. 
 Molnár Gyula rámutatott: a játszótér 
közelében kialakított kutyafuttató ötlete a 
lakosság körében nem volna túl népszerű, 
és kiemelte, az Önkormányzat – a környé-
ken lakók nyugalma érdekében – csak a 
budaörsi repülőtér közelében fekvő Vasvá-
ri laktanyában támogatja a gördeszkázást, 
másutt nem. A terveket szintén megtekintő 
kerületi főépítész elmondta, a koncepciók 
néhány esetben nem illeszkednek a jelenleg 
hatályos építési előírásokhoz, a Városüze-
meltetési Igazgatóság vezetője pedig arra 
hívta fel a figyelmet, hogy – az elképzelé-
sek esetleges megvalósítása után – további 
jelentős összegeket kellene költeni egyes 
létesítmények őrzésére, állagának meg-
óvására is. Mindent egybevetve azonban 
érdekesnek és hasznosnak találták a hall-
gatók javaslatait, akiknek – ezúttal – nem 
kellett törődniük a megvalósíthatósággal, 
„csupán” az volt a feladatuk, hogy ötlete-
ket adjanak a kerület vezetésének. Ennek 
sikeresen eleget is tettek, így Újbuda Ön-
kormányzata fontolóra veszi, hogy zsűrizi 
a beérkezett munkákat, a nyerteseket pedig 
jelképes összegű jutalomban részesíti.

R. H.

Pályázati támogatással szerelnek 
hevederzárakat Újbudán
Az újbudai Hevederzár Programban 
még 2007-ben lehetett pályázni arra, 
hogy önkormányzati támogatással 
szereljenek fel hevederzárakat a laká-
sokban. A program célja az volt, hogy 
növekedjen a lakók biztonságérzete. 

A pályázaton 100 lakó nyert, bár ennél lé-
nyegesen többen, mintegy 300-an pályáztak. 
Az elbírálásnál az egyik fő szempont a lakók 
anyagi helyzete volt, a másik pedig, hogy a 
lakás védelmét egy hevederzár felszerelése 
jelentősen növelje, vagyis az ajtó legyen az a 
pont, ahol be lehet törni a lakásba. 

A lakóknak csupán 20%-os önrészt kell 
fizetniük az új hevederzár felszereléséhez, 
ez 3980 forint. A korszerű hevederzárak 
nem benyomhatók, az ajtót mind a két 
szélénél a falba – ami például panelházak 
esetén beton – rögzítik. Ezzel megnehezí-
tik az ajtó benyomását, feltörését. 
 Az egyik első zár felszerelésénél jelent 
volt Molnár Gyula polgármester is, aki sze-
rint a program idén is folytatódik majd, azt 
azonban, hogy mennyi zár felszerelését tud-
ja Újbuda 2008-ban támogatni, a költségve-
tés elfogadása után lehet megmondani.

Domonkos Csaba

VIK
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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. 
FEBRUÁR 12-ÉIG Rigó Mária festőművész 
kiállítása tekinthető meg hétköznap 10–18 
óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba.
HÉTFŐ 18.00 Tajcsi. 
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning. 
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.

BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
FEBRUÁR 9-ÉIG Nagy László grafikai kiállítása.

BMK GALÉRIA
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
JANUÁR 24.–FEBRUÁR 12. Kiállítás a Vizuális 
Művészeti Hónap 2007 grafika-kisplasztika 
pályázatának anyagából.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
XI., Cirmos u. 8. 
FEBRUÁR 1–22-ÉIG Képzelet és valóság. Dóra 
Gábor díszlettervező és Horváth Éva jelmez-
tervező kiállítása.

KEDD 10.00, 10.40 „Ringató” zenei foglalkozás, 
14.00 Keresztény Társaskör Döngicsélő Klubja. 
16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, 19.00 Kezdő, 
20.00 Haladó kubai salsasuli, 21.00 Salsaklub. 
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 jóga tanfolyam. 19.00 
AKH Társastáncklub kezdő, 20.00 Los Angeles-i 
salsa kezdő. VASÁRNAP 17.30 Kezdő 18.30 Haladó 
társastánc. 19.30 Táncklub. MÁSODIK ÉS UTOLSÓ 
HÉTFŐ 17.00 AKH Opera- és dalstúdió próbája. 
JANUÁR 26. 20.00 Össztánc.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

KEDD 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30 
Gerinctorna, 19.00 Callanetics. SZERDA 17.00 
Fotóklub. PÉNTEK 18.00 Pilates torna. SZOMBAT 
16.00 Őszidő nyugdíjasklub. JANUÁR 22. 19.00 
Én gyönyörűségem – reneszánsz irodalmi est 
a Magyar Kultúra Napján. Válogatás a magyar 

KIÁLLÍTÁSOK

reneszánsz irodalom és zene gyöngyszemeiből 
– versek, színpadi művek részletei, reneszánsz 
táncok és zene. JANUÁR 25. Szabadegyetem. 
17.00 Szabadegyetem. Adolf Hitler, 18.45  
El Greco. FEBRUÁR 1. Szabadegyetem. 17.00 
Winston S. Curchill, 18.45 Pontormo. FEBRUÁR 6. 
18.00 Művészet közelről. Az 52. Velencei Biennále 
– a kortárs művészet világkiállítása. 

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

JANUÁR 23. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Dűvő együttes – táncház. JANUÁR 24. 
20.00 Táncházak estéje. JANUÁR 25. 20.00 Szenior 
Sebő klub. JANUÁR 26. 20.00 Görög farsang a 
Mydros együttessel. JANUÁR 28. 18.30 Budai 
tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. JANUÁR 29. 
20.00 Harcsa Veronika Quartet. JANUÁR 30. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai 
banda – táncház. JANUÁR 31. 20.00 Táncházak 
estéje. FEBRUÁR 1. 20.00 Illés-klub. FEBRUÁR 
2. 20.00 Görög farsang a Mydros együttessel. 
FEBRUÁR 4. 18.30 Budai tangó – tánctanítás 
Budai Lászlóval. FEBRUÁR 5. 18.00 Khamoro – ci-
gánytánc-tanfolyam, 20.00 El Sabio Consort.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ 16.00 Szivárvány fejlesztőfoglalkozás. 
HÉTFŐ ÉS 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 27. 10.00 
Csillagszemű – családi táncház.FEBRUÁR 2. 
17.00 Kolompos – családi mulattság.

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

A teljes programkínálat megtalálható az 
interneten: http://www.ujbuda.hu/esemeny.
php?eventid=780. JANUÁR 28. 19.00 Ír táncház 
a Greenfields együttessel. JANUÁR 29. 17.00 
Muzsikás Gyermektáncház. JANUÁR 25. Moldvai 
táncház a Csürrentő együttessel. JANUÁR 31. 
15.00 Tájak, Korok, Múzeumok klub. FEBRUÁR 
1. 19.00 A Petőfi Musical Stúdió Álarcosbál című 
musicalelőadása. FEBRUÁR 1. Balkáni táncház a 
Falkafolk együttessel. FEBRUÁR 2. 19.00 Csángó 
– magyar táncház a Sültü zenekarral. FEBRUÁR 
4. 19.00 Ír táncház a Greenfields együttessel. 
FEBRUÁR 5. 17.00 Muzsikás Gyermektáncház.

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

HÉTFŐ 9.30.00 Bukfenc, 10.00 Nyugdíjas 
angol klub. HÉTFŐ, SZERDA 17.30.00 Aikido, 
17.30 Iai Jutsu. KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub, 18.00 Aerobik, 
19.00 Kenpo karate. SZERDA 15.00 Kártyaklub, 
19.30 Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 
9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 15.30 
Fashion Dance. 18.00 Taoista tajcsi. 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. 20.00 Majorett 
tánc. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Alakformáló 
torna. KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00  
Trilla énekiskola. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00  
Ovitánc, 18.00 Aikido. SZERDA 18.00 Happy 
Bike Team bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 
17.00 Festőiskola. MINDEN PÁROS KEDD 15.00 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek. MINDEN 
HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. MINDEN 
MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör. PÉNTEK 
18.00 Társastánc. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–
19.00-IG Újbudanet lakossági internethasználat. 
JANUÁR 23. 17.00 Lakossági fórum. FEBRUÁR 1. 
19.00 10. Farsangbúcsúztató sváb bál. Fellép: a 
„Die Donautaler” együttes. FEBRUÁR 2. 16.00 
Farsangi táncház.

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

FEBRUÁR 1. 19.00 Chameleon Big Band – Small 
Band koncert.

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 Pilates. 
KEDD 10.00 Babafoglalkozások Kodály-mód-
szerrel. Cak-kör. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka 
Színpad – Őrmezei nyugdíjas színpad, 16.00 
Hip-Hop, 17.30 Törpördög Tánctanoda kezdő, 
18.15 haladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 
19.00 Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. 17.00 
Logikai és Sakk-klub Schenkerik Csaba sakkmes-
ter vezetésével. 16.00, 17.00 Zenés kondicionáló 
torna gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK 19.00 
Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 14.30 Civil Alkotók 
Közössége, 19.00 Karate. PÉNTEK 17.00 Női tor-
na. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. 
VASÁRNAP 16.30 Goldance tánciskola. 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 és -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 

FEBRUÁR 4. 18.00 Gombász Klub. 30 évem a 
gombafotózásban.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

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

BUDDHISTA MISSZIÓ 
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/30/954-1094

CSÜTÖRTÖK 6.15–7.30 Buddhista előkészítő gya-
korlatok (meditáció). KEDD 6.15–7.30 Buddhista 
előkészítő gyakorlatok (meditáció).

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 
Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 
12–18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 
16.00 Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 24. 19.00 A szókimondó asz-
szonyság.
JANUÁR 29. 20.00 Szertár Kávézó: Budaörs, 
Templom tér 1. Macskalépcső.
JANUÁR 30., 31. 19.00 Oscar.
FEBRUÁR 1. 19.00 Jövőre veled ugyanitt 
1. premier.
FEBRUÁR 2. 19.00 A néma levente 
FEBRUÁR 3. 19.00 Színházbarát Bérlet 3. 
előadás.
FEBRUÁR 4. 19.30 Dumasarok 
– Farkasházy Tivadar humorista, író-újság-
íróval. Beszélgetőpartner – Szále László 
publicista.
Gyermekelőadás
JANUÁR 24. 11.00 Max und moritz. Német 
nyelvű gyerekelőadás.
FEBRUÁR 6. 10.00 és 14.30 Hófehérke és a 
hét törpe. I. Gyerekbérlet 4. előadás.
FEBRUÁR 13. 10.00 és 14.30 Hófehérke és a 
hét törpe. II. Gyerekbérlet 4. előadás.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 26. 14.30 Szerelem@könyv.hu.
JANUÁR 26. 19.30 Acélmagnóliák.
JANUÁR 27. 14.30 Őrült nők ketrece.

SZÍNHÁZAK

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

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

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 13-ÁIG Sajó Sára Karner Ottóné 
festménykiállítása. A tárlat megtekinthető 
hétköznapokon 10–20 óra között.

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

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

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

imaóra. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00  
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 
Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentiszte-
let. 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 9.00 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. 
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 (egyete-
mista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP 
9.00 (diák), 11.30 Szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői református 
est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és 
szülői kör. 

SZENT ANGYALOK TEMPOLMA

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

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama 
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya 
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok 
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a 
szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért-
oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub 
(SZIH). MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szent-
mise után szentségimádási óra a szerzetesi és 
papi hivatásokért. 
MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a Jézus Szíve 
nagy kilenced elvégzésére. 
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó 
imádkozása. MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (SZIH). 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a 
plébánia betegeiért, szenvedőiért. 
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
JANUÁR 25. Szent Pál apostol megtérése, 
Ökumenikus imaóra. JANUÁR 27. Évközi 3. va-
sárnap, Ökumenikus imahét záró istentisztele-
te. FEBRUÁR 2. Első szombat. Urunk bemutatá-
sa (Gyertyaszentelő Boldog-asszony), tanácsolt 
ünnep, hétköznapi miserend. 18.00 Szentmise 
előtt ünnepélyes gyertaszentelés és körmenet. 
FEBRUÁR 3. Évközi 4. vasárnap. A szentmisék 
végén Balázs-áldás. 19.00 katekumenek kivá-
lasztása. FEBRUÁR 4. 10.00 Szeniorklub a Szent 
István-házban.

Gyermekelőadás:
JANUÁR 27. 10.30 Süsü a sárkány.
FEBRUÁR 2. 19.00 Őrült nász.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 26., 27. 20.00 Pont(y) Műhely: A 
látszat nem csal – bemutató.
JANUÁR 29. 30. 20.00 Lágymányosi 
Impromptu. Új Táncok/7 a Budapest 
Tánciskola környékéről.
FEBRUÁR 5. 20.00 Fehér Ferenc: Sirzamanze.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
JANUÁR 23., 24. 20.00 Árva csillag.
JANUÁR 27., 29., 30. 20.00 Az Őrült, az Orvos, 
a Tanítványok és az Ördög.
FEBRUÁR 1., 2., 3., 19.00 Mi a szerelem?  
FEBRUÁR 4., 5. 19.00 Rómeó és Júlia.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
JANUÁR 23. 19.00 A Csík Sándor énekiskola 
újévi koncertje.
JANUÁR 25. 19.00 Kőhalmi Zoltán humorista 
estje.
JANUÁR 28. 20.00 Voltunk a holdon? Antal 
Tibor előadása.

Return – Obituray (USA), Holy Moses (D), Avatar 
(S). JANUÁR 30. 20.00 Budapest Klezmer Band. 
JANUÁR 31. 20.00 Faxni lemezbemutató kon-
cert, Permanence State.

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes csoportok, 
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület 
19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus próbája. 

A38 ÁLLÓHAJÓ

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

JANUÁR 23. 20.00 Budbudas plays Hajnóczy, 
Waldeck (A) live. JANUÁR 24. 21.00 UK Subs 
(UK), The Vibrators (UK), Nagyapunk. JANUÁR 
25. 21.00 Péterfy Bori & Love Band, Monchichi 
Potenciál, DJ Felfújható. JANUÁR 26. 21.00 Eddy-
K (CUB), Gente d’ Zona (CUB), DJ Vicente (VEN), 
DJ Enrique (VEN). JANUÁR 29. 19.00 Xecutioner’s 

A 2007. évi CLX. törvény elfogadásával módosultak az 
1999. évi LXIX. Törvény (SZTV) egyes rendelkezései, 
illetve a 385/2007. (XII.23.) Korm. rendelet módosítot-
ta a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 
2000. évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 
236/2000. (XII.23.) Korm. rendeletet. 
A változások 2008. január 1-jétől hatályosak:
 a kiszabható helyszíni bírság összege 3000– 

20 000 Ft-ig terjedhet, 
 a kiszabott, de be nem fizetett helyszíni bírság adók 

módjára hajtható be,
 a közlekedési előéleti pontok kiszabására jogosult a 

közterület-felügyelő az alábbi esetekben: 

– jelzőtáblák utasításainak megszegése (2 pont),
– megállás vasúti átjáróban, valamint vasúti átjáró 

előtt (4 pont),
– megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, vagy 

olyan helyen, ahol a jármű a fényjelző készülék 
vagy jelzőtábla észlelését akadályozza (4 pont),

– megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint 
gyalogos átkelőhely előtt (4 pont),

– megállás útkereszteződésben és az úttestek széle-
inek metszéspontjától számított 5 m-es távolsá-
gon belül (2 pont).

Fővárosi Közterület-felügyelet
Önkormányzati és Kommunikációs Csoport

Változások a közlekedési büntetőpontrendszerben

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállítással, ripor-
tokkal, magazinműsorral, koncert, sport- és közösségi programokkal 
jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott otthonainak többségében.

A Szent Angyalok Temploma, Karácsony Gaz-
dagréten László Atyával címmel az ÚjbudaTV 
filmet készített, melyet a Magyar Televízió be-
mutatott. Ezt a filmet láthatják az ÚjbudaTV-
ben január 21., hétfővel kezdődő héten a szo-
kásos ismétlésekkel. A következő héten azokat 
a részeket is megtekinthetik, melyek a doku-
mentumfilmből időhiány miatt kimaradtak!

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

Újbuda a mi otthonunk.

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

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON!

TALENTO-HÁZ  
ALAPÍTVÁNYI ÓVODA,

ÁLTALÁNOS ISKOLA
Tel./fax.: 06 - 1 - 20-40-847

1119 Budapest, Rátz László u. 4.
www.talento.extra.hu

Kedves Érdeklődő Szülők!
Szeretettel meghívjuk Önöket gyermekükkel együtt iskolánk nyílt 
napjaira: 2008. febr. 6. és febr. 20. (szerda) 8 óra. Ezeken a napokon 

az iskola bemutatása után órarészleteket láthatnak. Iskolánk 
nyolcévfolyamos általános iskolaként működik, elsőtől angol nyelv 

tanítással. Egésznapos (7.50–15.10) nevelés oktatás keretében 
valósítjuk meg pedagó giai programunkat. Az oktatás kis csoportos 

keretek között történik, az osztályok létszáma 14–15 fő.  
Érdeklődő 5-6 éves gyerekeknek ovi-sulit indítunk. 

Gyermekszemészeti  
vizsgálat, kancsalszűrés 

már 1 éves kortól speciális computerrel.
Vizsgálat: 4000 Ft. 

márc. 31-ig -50% kedvezmény 

Cím:  Medic-Optika Kft. 
Budapest 1114 Bartók Béla út 23.

Tel: 06-1-365-1289
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a Dragonyos Kisvendéglő ételei

Ezen a napon történt – január 23.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 1989-
ben Salvador Dalí katalán festőművész. 
1972-ben fejezte be ezt a művét (L, L, L). 14. 
Fekete István kisregénye. 15. Némán lerágó! 
16. Az Árva folyó szlovák neve. 17. Középen 
elszabó! 18. Svéd áruházlánc. 20. Nélkülö-
zés. 21. Iglu határai! 22. Négyévenként ren-
dezett világméretű sportversenyek. 24. Hor-
vát sziget Rab mellett (GOLI). 25. Mikszáth 
Kálmán Miklósa. 26. Hálával emlegeté. 28. 
NAE. 29. Baltikumi nép. 31. Félig szerel! 33. 
Női név. 35. Brazil kisváros Teresina közelé-
ben (ALTOS). 37. Pólyás. 38. Cérium vegyje-
le. 39. Shakespeare színháza. 40. Klasszikus 
én. 41. Hangversenyek, színielőadások tartá-
sára szolgáló helyiség, idegen szóval. 43. Lá-
nyunk férje. 44. Bugás virágzatú fű. 46. Szín, 
latinul. 47. Betakarít. 48. Azon a helyen. 50. 
Becézett női név. 51. Az elején referál! 53. 
Szibinyáni …, Hunyadi János. 55. Európai 
vulkán. 57. Római szerelemisten. 59. 1956-
ban ezen a napon halt meg Korda Sándor 
filmrendező. 1915-ben forgatta ezt a filmjét. 
61. Időszámításunk előtt, röv. 62. Spanyol ci-
gánylány. 64. Költőnk (Zoltán). 65. Léda volt 
egyik múzsája (Endre). 66. Német folyó. 67. 
Végtag. 68. Lassanként éretté tesz. 70. 1898-
ban ezen a napon született gróf Széchenyi 
Zsigmond vadász, író, Afrika-utazó. 1934-
ben adta ki ezt az írását (Á, R).
FÜGGŐLEGES: 2. Nemes bor. 3. Frissítő ital. 
4. Zongoradarab! 5. Szerelmi kaland. 6. 
Alkotórész. 7. Tragikus sorsú motorosunk 
(János). 8. Ezüst vegyjele. 9. Kifogy páros 
betűi. 10. Rum, cukor és forró víz keveré-

kéből álló ital. 11. Ritka női név. 12. Szicíliai 
város (AVOLA). 13. Ezen a napon született 
1783-ban Stendhal francia író. Eredetileg ez 
a neve (H, B, E). 14. 1928-ban ezen a napon 
született Jeanne Moreau francia színésznő. 
1996-ban szerepelt ebben a filmben (L, I, K). 
19. Táppénzes állományba vesz. 20. Idegen 
női név. 22. Ezen a napon született 1898-
ban Szergej Mihajlovics Eizenstein orosz 
filmrendező. 1927-ben mutatták be ezt az 
alkotását. 23. Római 49. 25. Az alapmérték 
trilliomodrészét jelöli. 27. Vitorlás része. 
30. Nyílvesszőt elröpít. 32. Korai gyümölcs. 
34. 1944-ben ezen a napon hunyt el Edvard 
Munch norvég festőművész. 1895-ben fe-
jezte be ezt a képét. 36. Oda se neki! 37. Üz-
lethelyiség. 38. Angol felfedező (James). 42. 
Kazan filmrendező keresztneve. 45. Női név. 
47. Kényelmes ülőalkalmatosság, névelővel. 
48. Folyomány. 49. Svájci nemzeti hős (Vil-
mos). 52. Erre a közelebbi helyre. 54. Kettős 
betű. 56. Kuglis. 58. Rakéta Regénytár, röv. 
60. Vérszomjas római császár, eredeti he-
lyesírással. 61. Az íj húrja. 63. Nátrium és 
fluor vegyjele. 65. Annál lejjebb. 67. Kalauz 
nélküli, röv. 69. Őriz egynemű betűi.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 59., 70., függ. 13., 14., 
22. és 34. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január 30. 
AZ 1. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Festő műteremben, Talaj, Makra, Márta, 
Képek, káprázatok, Felemás korlát, Hawaii 
rejtelmek”. AZ 1. SZÁM NYERTESE: Lengyel 
Rudolfné, 1118 Budapest, Rahó u. A nyere-
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.

Még sajnos elég messze van a tavasz, de 
már szinte a zsigereiben érzi az illatát és a 
hangulatát. Az sem kizárt, hogy amolyan 
kellemes csodaváró érzés lesz önön úrrá. 
Mind a Nap, mind a Merkúr kedvező fény-
szögeket vetít a Kos jegyéhez, ami nemcsak 
vidám alaphangulatot, hanem lehetősé-
geket is ad, hogy élvezze az életet. Február 
első napjaiban valami kisebb, munkán be-
lüli megtorpanás okoz gondot, ám az aka-
dályok most inkább kihívást jelentenek az 
ön számára.

január 21.–február 3.
HOROSZKÓP

Az előző, kissé nyomottabb hangulatú idő-
szaka után most végre úgy érezheti, hogy el-
vonultak a felhők élete egéről. Egy terv, ame-
lyen január első napjaitól dolgozott, most 
kezd beérni. Anyagi helyzete fellendülőben 
van, persze azért még kell tenni a sikerért, 
de máris mindent szebb színben lát. Február 
első hetében még egy emberi kapcsolatokon 
belüli szívmelengető meglepetés is érheti, 
ami segít abban, hogy az apró napi problé-
mákon át tudjon lépni. Ne engedje, hogy 
mások panaszai leszívják az energiáját.

A február egy érdekes döntési helyzettel kö-
szönt be, és bizony lesznek napok, amikor el 
is bizonytalanodik, vajon jó úton halad-e. 
Máskor elég gyorsan szokott dönteni, most 
azonban szüksége van arra, hogy még a leg-
kisebb körülményt is mérlegelje. Tanácsot 
nem szívesen kér másoktól, amiben igaza is 
van, hisz a tanács mindig egyéni élményvi-
lágból fakad. Ám higgye el, jól fog dönteni. 
A Mars változatlanul az ön jegyén folytatja 
égi útját, ami ebben az időszakban a fizikai 
erőnlétére hat jól.

Az év első hetei valamiféle kommuniká-
ciós problémát hoztak, de ezt ebben a pe-
riódusban sikerül megoldani. Ha bárkivel 
vitája volt, vagy embertársaival, környe-
zetével nem értették meg egymást, most 
könnyedén tisztázzák a félreértést. Szinte 
nevetni fognak, hogy milyen csekélység-
ből csináltak gondot. Az anyagiakban 
azonban okoz kisebb bajokat ez a két hét. 
Vagy egy várt összeg nem érkezik meg 
időben, vagy egy kiadás lesz nagyobb, 
mint amire számított.

Ha január utolsó napjaiban nem vonako-
dik belefogni abba az újításba, amelyen 
törte a fejét, akkor ezek a napok minden 
szempontból érdekes dolgokat tartogat-

nak az ön számára. A mottója most joggal 
lehet az, hogy ugyan már, miért kellene 
mindig mindennek egyformának lennie? 
Miért kellene bármit is úgy tenni, aho-
gyan mások szokták? Lehet, hogy egy 
családtag nem ért ezzel egyet, de sikerül 
megegyezniük úgy, hogy mindketten jól 
érezzék magukat.

Ügyeljen a felfázásokra, mert ebben a hűvös 
időszakban hajlamos lehet rá. Különösen 
február első napjaiban lesz kicsit fáradéko-
nyabb a megszokottnál, hallgasson szerve-
zete jelzéseire, pihenjen annyit, amennyit 
csak tud. Ha levertebbnek érzi magát, ossza 
be úgy az idejét, hogy minden nap legalább 
egy óra kizárólag az öné legyen. Nem sok 
kedve lesz emberek közé menni, de ha mégis 
kénytelen, akkor inkább vidám és hasonló 
érdeklődésű társaságban időzzön.

A február beköszöntével úgy fogja érezni, 
hogy valami kisebb, ám újdonságot hozó 
változásra van szüksége, ami friss lendüle-
tet hoz napjaiba. Ez lehet egy új ruha, egy 
műszaki tárgy, egy érdekes, új szokás vagy 
íz bevezetése. Talán túl régen folyt az élete 
ugyanazon a nyomvonalon, és igénye van 
valami újításra? Lehet, hogy meghívják önt 
egy társaságba, ahol új emberekkel is megis-
merkedhet. Legyen nyitott minden érdekes 
változásra!

Ez az időszak kisebb magánéleti problé-
mákkal veszi kezdetét. Partnerével, házas-
társával valahogy nem igazán találja a kö-

zös hangot, ezért többet és szívesebben van 
egyedül. Adjon időt magának átgondolni a 
dolgokat, most nem lenne szerencsés bár-
mit is erőltetni. Február első hetében úgyis 
valamivel több munkája lesz, mint amire 
számított, ráadásul egy kolléga is akadékos-
kodik. Pénzügyei ugyan jól alakulnak, ám 
ez most nem igazán boldogítja.

Amennyi bosszúságot okozott az előző két 
hét, annyi kellemes meglepetést tartogat ez 
a periódus. No, ne nagy sorsfordulatokra 
gondoljon, hanem az élet apró szépségeire, 
kisebb örömeire. A lényeg az, hogy mindaz, 
ami eddig idegeskedés és akadály volt, meg-
oldódik, sőt, még jobb is lesz a kimenetele, 
mint azt várta volna. Nyugodtan kérjen se-
gítséget szeretteitől, hiszen korábban ön is 
sokat segített nekik.

Ha az előző két hétben nem tudott elintéz-
ni egy hivatalos ügyet, akkor az átnyúlhat 
erre az időszakra is. Halogatni sajnos nem 
lehet, de ne fogja fel tragikusan a helyze-
tet. Február első hetei úgyis arról szólnak, 
hogy ne vesszen el élete részleteibe, ne 
engedje, hogy a napi gondok elborítsák. 
Lehet, hogy ez jelenleg nehéznek tűnik, 
de tegyen egy gondolatbeli kirándulást, és 
képzelje el a sorsát, mondjuk egy, öt, majd 
tíz év múlva. A jövőbeni tervek szövögetése 
távlatokat ad önnek, és most épp erre van a 
legnagyobb szüksége.

Január utolsó hetében valamivel többet 
is volt emberek között, mint ahogyan azt 
szerette volna, holott ön alapvetően társas 
lény. Ebben az időszakban azonban jobban 
vágyik arra, hogy csendesebben teljenek 
napjai, és ezt sikerül is megteremtenie. Ha 
ebben a két hétben ünnepli születésnapját, 
akkor ez a különleges dátum valami kelle-
mes meglepetést tartogat önnek, és egy na-
gyon sikeres új életévet nyit meg.

Valami, aminek a bekövetkeztétől tartott, 
sokkal könnyebben és sikeresebben fog le-
zajlani, mint ahogyan azt hitte volna. Pop-
per Péter írta egyik könyvében azt a bölcs 
mondást, hogy: „Figyelj! Ma van a holnap, 
amitől tegnap annyira féltél!”. Kedves Ha-
lak-szülött, ez legyen ebben a két hétben, 
mi több, egész évben a mottója. Észre fog-
ja venni, hogy a régi szorongások átadják a 
helyüket egy új kezdetnek, ami sokkal több 
magabiztosságot sejtet. Ha bátran áll az élet 
dolgaihoz, azok pont azt nyújtják majd, 
amit vár tőlük.

Nagy András

Címlap idézet: Petőfi Sándor

Főszerkesztő: Vincze Kinga  Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3., telefon: 372-0960, 
e-mail: media@ujbuda.hu  Kiadja a Média 11 Kft.  Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója   

  Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán, Pócsi Balázs
Prepress: OZ 2000 Kft.  tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás:  Magyar Hivatalos Közlönykiadó 

Lajosmizsei Nyomdája  Felelős vezető:  Burján Norbert igazgató  Terjeszti a Magyar Posta Rt.  

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.

Kommunikációs partnerünk a T-Mobile
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Erzsébet-saláta baconos 
csirkemellel
HOZZÁVALÓK A SALÁTÁHOZ: 2 db közepes 
alma, 1 db kígyóuborka, 4 db paradi-
csom, 8 szelet gépsonka, 1 db fejes saláta.
ELKÉSZÍTÉSE: A hozzávalókat egyforma 
apró kockákra, a fejes saláta leveleit csí-
kokra vágjuk. Tálalás előtt 1 csipet sóval 
összekeverjük, és utána a 2 dl tartármár-
tással még egyszer átforgatjuk.
HOZZÁVALÓK A BACONOS CSIRKEMELLHEZ: 
2 db csirkemell, 20 dkg sajt (4 szelet), 20 
db vékony szelet baconszalonna.
ELKÉSZÍTÉSE: A csirkemellet 4 felé osztjuk, 
egyforma nagyságúra kiklop-
foljuk. 1 adag csirkemellre 1 
szelet sajtot helyezünk, 
majd félbehajtjuk. 5 
szelet baconsza-
lonnát egymás 
mellé terítünk, 
és a közepére 
rá helyezzü k 
az összehajtott 
csirkemellet. 
A szalonna-
szeleteket a hús 
két oldaláról rá-
hajtjuk. Rostlapon 
vagy sütőben ropogós-

ra sütjük. Amennyiben lehetséges, sütés 
közben nyomjuk le a húst. A csirkemellet 
nem szükséges sózni, fűszerezni, mert a 
szalonna ízei átjárják a húst.
TÁLALÁS: Az elkészített salátát helyezzük 
a tányér egyik felére. A kisütött húst vág-
juk kb. 1,5 cm vastag szeletekre, és he-
lyezzük a saláta mellé, majd mindkettőt 
szórjuk meg reszelt sajttal, valamint bő-
ven apróra vágott petrezselyemzölddel.
DÍSZÍTÉS: Paradicsom, citrom/narancs 
szeletekkel.

A receptet a Dragonyos Kisvendéglő szakácsa, 
Icuka ajánlja szeretettel.

1118 Budapest, 
Gazdagrét, 

Torbágy 
utca 2.

Tájékoztatás
2007. december 27-én Bedi Ferenc Péter – 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja 
– képviselői mandátumáról lemondott. A 
Helyi Választási Bizottság 2/2008./HVB/
I. 04./ számú határozatával Horváth Gyu-
la (Roma Közösségfejlesztők Országos 
Egyesülete) jelöltnek a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat testületében történő man-
dátumszerzését állapítja meg.

dr. Filipsz Andrea, jegyző

Tisztelt kerületi polgárok!

Önkormányzatunk támogatásával 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XI. 
kerületi könyvtára „Könyvet ház-
hoz” szolgáltatást biztosít, amelynek 
tartalma az idős, beteg, mozgáskor-
látozott, lakáshoz kötött emberek 
számára könyvek, hangoskönyvek, 
folyóiratok, valamint ezek használa-
tát segítő eszközök rendszeres idő-
közönként történő kölcsönzése, ház-
hoz szállítása. A szolgáltatás térítés-
mentes. A kerületben lakó olvasóink 
kérdéseiket és kéréseiket telefonon, 
e-mailben, postai úton vagy szemé-
lyesen jelezhetik. 

A könyvtár címe: 1119 Budapest, 
Etele út 55.

E-mail címe: fszek1105@fszek.hu

Telefonszáma: 371-2788

A szolgáltatást szervező könyv-
tárosok: László Andrea és Trenka 
Gáborné.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásunk 
elnyeri a rászorulók tetszését, azon-
túl, hogy megkönnyíti részükre a 
dokumentumokhoz való hozzájutás 
lehetőségét! 

KÖNYVET HÁZHOZ!
A Kelenföldi Könyvtár felhívása 

a kerület lakóihoz

4-es metró

– Direkt e célra tenyésztett óriásvakond. Napi négy kukaccal elvan, és háromszor gyorsabban 
ás, mint a fúrópajzs.
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A 13. oldalon olvashatnak a Nagy László-kiál-
lításról. A Budai Klub Galériában Nagy László 
halálának 30. évfordulójáról nemcsak kiállí-
tással, de verseinek megidézésével is megem-
lékeznek. Torma Mária előadóművész  január 
30-án 18 órai kezdettel mutatja be pódiummű-
sorát, Arccal a tengernek címmel. Az est folya-
mán zongorán közreműködik Balázs Norbert. 

Lapzártakor érkezett

Gondolatok a nyugdíjreformról címmel 
tart közös rendezvényt a Baloldali Tömö-
rülés Platform és az Ésszerűség és Felelős-
ség Platform 2008. február 5-én, kedden 
17.30 perckor a XI. ker. Gazdagréti MSZP-
irodában (1118 Budapest, Kaptárkő u. 8.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Nyugdíjreform
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Lacza Márta festményei 

A hagyományos nőiesség ábrázolása
Ecsetvonások bekeretezve, mint álta-
lában a festmények. A szebbik nem a 
középpontban, ahogy sok egyéb képen. 
Természetes testformák és szelíd tekin-
tetek – az ilyen párosítás nem nagyon 
gyakori. Azt a tárlatot pedig bizonyára 
megjegyzi a látogató, ahol a nőalakok 
arcára tekintve harmóniát érez, akár 
egy tájképen. Hagyományközvetítéssel 
és élénk színekkel kínálnak gazdagító 
időtöltést a MIÉP XI. kerületi irodájában 
megtekinthető festmények.

Alkotójuk, Lacza Márta a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolán szerzett diplomát. 
Harminchárom évvel ezelőtt mutatko-
zott be egyéni kiállításon, majd sikerrel 
folytatta külföldön is. Munkácsy-díjas, 
a művészetét az elmúlt esztendő végén a 
Csepeli Nivódíjjal szintén elismerték, a 
szülőhelyéhez kötődő értékteremtő hű-
ségével együtt. A festés mellett számtalan 
folyóirat-, illetve könyvillusztráció, vala-
mint változatos módszerű grafika fűződik 

a nevéhez. A magyar őstörténelem iránti 
komoly érdeklődéséből és a régészeti áb-
rázolói tapasztalatából merítve, grafikus 
férjével, Dékány Ágostonnal együtt 
néhány éve Történelmi lapozó cí-
men könyvet jelentetett meg a legif-
jabb nemzedék számára.

     A mosta-
ni tárlatát a 
MIÉP újbudai 
s z e r v e z e t e 
által a tavaly 
ősszel indított 
m ű v é s z e t i 
sorozat első 
résztvevője, 
Csavlek And-
rás festőmű-
vész nyitotta 
meg, aki arra a 
vonzó megköze-
lítésre hívta fel a 
figyelmet, ahogyan 

Lacza Márta a 
nőiességet ábrá-
zolja. A művész-
nő az akrilképein 
élénk színekkel 
és szeretettel 
je len ít i  meg 
a gyengébbik 
nemet. Ugyan-
akkor azzal a 
határozott véle-
ménnyel, hogy 
a nők – a testük 
divatos szépésze-
ti sanyargatása 
nélkül – a férfiak 
nélkülözhetetlen 

kiegészítői, és ne helyettesítői legyenek, 
olyan életteli tartással, mint a honfoglaló 
elődeik idejében. A művésznő festménye-

in ez az értékszemlélet a táj és a történelmi 
tradíció megjelenítésével együtt sugárzó 
harmóniában tárul a látogató elé.

Sz. M.

Budai Klub Galéria

Nagy László-emlékkiállítás 
A „Versben bujdosó” című emlékkiállí-
tást a költő fia, Nagy András grafikus-
művész rendezte, és ő is nyitotta meg. 
Köszöntőt mondott dr. Rétvári Bence, 
a Fidesz–KDNP országgyűlési képvise-
lőjelöltje.

A kiállításon fellépett Torma Mária elő-
adóművész és Halmos Béla népzenész. 
Dr. Rétvári Bence a jelenlévőket köszöntve 
hangsúlyozta: Nagy László az elmúlt 
évtizedek egyik legjelentősebb köl-
tője volt, sohasem múlt el belőle az a 
festő- és grafikusművész, aminek in-
dult. Korai halála után hagyatékában 
festett, illetve rajzolt képek tárlatra 
való tömege maradt. Életében a költő 
nem igazán mutogatta ezeket: képlá-
tomásait többnyire magának vetette 
papírra, néha vászonra is. Rétvári 
Bence köszönetet mondott a költő fi-
ának, hogy a hagyatékot gondozza, és 
a nagyközönség előtt bemutatja. 
 A megnyitón Nagy András pró-
zaversnek is beillő, nagyon szép, lírai 
vallomását olvasta fel, melyben felfed-
te mindazt a hátteret és titkot, mely a 
költő és képzőművész egymásra ható 
vívódásából született. Ahogy költé-

szete, úgy grafikái, illusztrá ciói is remek-
művek. 
 Aki ismerte vagy televízióban látta 
Nagy Lászlót, annak kedvesen mosolygó, 
ravaszkás tekintetű, megfontolt szavakkal 
szóló, szellemesen okos emberként maradt 
meg emlékezetében. Aki olvasta, annak 
képekben gazdag, a népmesevilággal és 
szürrealizmussal rokon, dallamosan hul-
lámzó költészete marad meg mindörökké.

A művész költészetéből már a hatvanas 
években több mondat, verssor vált szál-
lóigévé. A Ki viszi át a szerelmet (1957) a 
mester legismertebb alkotása lett. A köl-
tői lét értelmére rákérdező vers válasza: 
a társadalomnak szüksége van a költőre 
és a művére. Hasonló gondolatokkal raj-
zolta meg többek között Berda József, 
Tamási Áron, Weöres Sándor, Móricz 
Zsigmond vagy többször is költőtársa, 

szeretett felesége, 
Szécsi Margit port-
réját. Nem véletlenül 
mondta a fiának is: 
„Grafikusnak és köl-
tőnek mindent kell 
tudnia az életről, a 
mesterségről”. 
    Páratlanul gazdag 
a képzőművészeti ha-
gyatéka: grafikái sen-
kihez sem hasonlítható 
dinamizmust kifejező, 
határozott, kemény, 
erős vonalvezetéssel 
született alkotások. A 
kiállítás február 9-éig 
tekinthető meg.

D. A.  

Kortalan komédia
Dominó a Karinthy Színházban

„Valaki engem hülyének tart. Lehet, 
hogy többen is vannak…” – fog gya-
nút a férj a vígjáték derekán. A nézők 
ekkorra már ismerik a gyanúsítottat és 
a cinkosait. Ám az utóbbiak még nem 
biztosak abban, hogy az együttműkö-
désből mekkora hasznuk származik. 
Vajon tud-e uralkodni az érzésein az, 
aki más érzéseivel játszik?

A szerelmi háromszög nemcsak kiszámít-
hatatlanul veszélyes, nem csupán feszítően 
izgalmas, hanem menthetetlenül kacagtató 
is a Karinthy Színház új darabjában. Bár a 
Dominót utoljára a múlt század negyvenes 
éveinek elején láthatta a fővárosi közönség, 
Marcel Achard kétfelvonásos remeke ma is 
ugyanolyan vonzóan ábrázolja az érzései-
vel és a társadalmi elvárásokkal küzdő nőt, 

azonban úgy, hogy 
a drámaiságot is 
könnyed humorral 
tárja elénk – fran-
cia vígjátékhoz 

illően.
Karinthy Már-
ton rendező 
kitűnő sze-
reposztás-

sal frissítette fel a művet. Kéri Kitty üdítő 
nőiességgel, elbűvölően alakítja a félre-
értést helyrehozni igyekvő, leleményes 
feleséget. Az őt erre megértő, szelídség 
helyett elszánt gyanakvással ösztönző fér-
jet Oberfrank Pál játssza – mély átéléssel. 
Igen összetett és szinte rászabott címsze-
repben lép színpadra Pindroch Csaba, aki 
afféle becsületes intrikusként nemcsak 
megmenti a feleség múltját, megszépíti 
emlékeit, hanem figyelemre méltó maga-
biztossággal lép ennél is tovább. Ugyan-
csak alapos kidolgozottsággal járul hozzá 
az összhatáshoz Görög László ügyeskedő 
csavargója és Bozsó Péter ügyetlenül fölé-
nyeskedő hódítója. A főhősnő cinkosaként 
Timkó Eszter, valamint a kotnyeles szoba-
lányként Vertig Tímea szintén jó választás 
a komédiázáshoz.
A Dominó az azonos nevű játékhoz ha-
sonlatos: egymáshoz illeszkedő motívu-
mokból áll, és a közönség a passzoló elem-
re lelő játékos derültségével gazdagodik.

Szamos Márton

Forma és partner keresés a kifejeződéshez

Sokszínű művészi tehetség
Wegenast Róbert festő, díszlettervező 
kiállítását a Tető Galériában Bálvá-
nyos Huba főiskolai tanár, Munkácsy-
díjas grafikus nyitotta meg. Az ese-
ményen közreműködött a Cantabile 
Kamarazenekar, Turek Miklós színmű-
vész pedig a művész költeményeiből 
adott elő.

A képzőművészet mellett ugyanis 
Wegenast Róbert a költészetet is remekül 
műveli. A közönség is kapott a mester 
75. születésnapjára 
megjelentetett Via 
Dolorosa című kiad-
ványból, amelynek 
versei 1968 és 1971 
között íródtak. 
 Az 1930-ban 
született Wegenast 
Róbert az Iparmű-
vészeti Főiskola 
színházművészeti 
fakultásán végzett 
1954-ben az európai 
hírű tervező, Oláh 
Gusztáv és Miháltz 
Pál festőművész nö-
vendékeként. A bu-
dapesti Vígszínház, 
majd Eger és Kapos-
vár után 1961–1964 között a miskolci szín-
ház tagja volt, de kapcsolata a későbbiek-
ben sem szakadt meg a színház világával. 
1971-től a Magyar Televízió tervezőjeként 
meghatározó szerepe volt a televíziózás 
képi világának formálásában.   
 A magyar színházi és televíziós lát-
ványtervezés egyik mesterének életművé-
ből kínál válogatást a tárlat, amely egyben 

keresztmetszetet is nyújt a korabeli szín-
házi és televíziós törekvésekből. Presser: 
A próba (balett díszletterve), Mozart: 
Figaro házassága (televíziós látványterv), 
Bartók: A Kékszakállú herceg vára (dísz-
letterv) – csak néhány a máig emlékeze-
tes bemutatók közül. Munkáiban látjuk, 
hogy a képalkotás olyan művésze ő, aki 
folyamatosan formát és partnert keres a 
kifejeződéshez. 
 Megtekinthetik a tárlatlátogatók 
Wegenast Róbert 1952-ben készült főisko-

lai munkáját, a Férfi 
fejet, amely igen kife-
jezően mutatta meg a 
művészpalánta tehet-
ségét. Később nagyon 
magával ragadó, 
egyéni látásmódot 
tükröző aktképeket 
festett, és megint csak 
egy másfajta festői vi-
lággal találkozhatunk 
a reális, illetve irreális 
kölcsönhatásából 
született, meseszerű 
képein. Művészeté-
ben mindenhol sajá-
tos ötvözetét látjuk a 
festőiségnek, az em-
berközpontú térnek 

és a fényben feloldott látványnak.
 Wegenast Róbert munkáival nem-
csak itthon, de külföldön, többek között 
Tübingen, München, Rotterdam, Varsó, 
Prága, Vilnius, Berlin rangos kiállítóter-
meiben is bemutatkozott. A Tető Galériá-
ban február 13-áig hétköznapokon 15 és 18 
óra között tekinthető meg a tárlata.

Deák Attila 

Légy a részese, Nagyi!

Kattints rá, 
Nagyi!©

Bár a digitális írástudás lassan belépő-
je lesz a hatékony életszervezésnek 
a mindennapok szintjén éppúgy, mint 
az elhelyezkedés, továbbtanulás, ügy-
intézés területein, Magyarországon 
mégis aggasztóan széles a digitális 
analfabéták köre. 

Az Európai Bizottság a leszakadók, a 
hátrányos helyzetű csoportok – idősek, 
munkanélküliek, fogyatékkal élők – fel-
zárkóztatására „e-Inclusion, be part of 
it!” címmel akcióévet kezdeményezett, 
melynek magyarországi szervezését az 
Inforum  látja el.
 Az európai akcióév első magyaror-
szági programja a Budapesti Művelődési 
Központ (BMK) országos hálózatban 
működő, „Kattints rá, Nagyi!©” tanfolya-
ma. A kifejezetten a harmadik életkorban 
lévők internetoktatását célzó program 

2002-ben indult egyedi kezdeményezés-
ként a főváros által fenntartott művelődési 
központban, Újbuda önkormányzatának 
támogatásával. A program speciálisan az 
idős tanulók tanulási szokásait és igényeit 
figyelembe vevő képzési csomag, és indu-
lása óta számos partnerintézményt nyert 
meg az ügynek: 2008-ban 22 helyszínen 
1500 nyugdíjas vehet részt jelképes díjért a 
tanfolyamon. A UPC Magyarország által 
támogatott országos hálózatnak köszön-
hetően a BMK 15 vidéki, 5 fővárosi hely-
színen, valamint Komárnóban és Csíksze-
redán indítja tanfolyamait. 

A több mint 2000 tanfolyamot végzett 
időskorú életének követése ré vén elmond-
ható, hogy az új infokommunikációs 
eszközök használatának elsajátítása 
nemcsak a végzettek életminőségén ja-
vított, hanem generációs szakadékokat 
hidalt át, sőt, valódi közösségeket is te-
remtett: az Ezüstnet – Internetező Idő-
sek Országos Egyesülete egyre bővülő 
tagsága számára élményeket és élő kap-
csolatokat kínál. 
 2007 decemberében a tanfolyam 
nemzetközi elismerésben részesült:  az 
e-inclusion legjobb gyakorlatai között 
felkerült a www.epractice.eu weboldal-
ra, és helyet kapott a liszaboni minisz-
teri tanács elé terjesztett dokumentum-
ban. A „Kattints rá, Nagyi!©” jelenleg 
egyedüli magyar programként jogosult 
az európai akcióév emblémájának hasz-
nálatára.                    http://nagyi.bmknet.hu
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LAKÁS, INGATLAN
NAGY KÉKSÉG  Ingatlaniroda a XI. kerület 

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

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

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

XXII., ÉPÍTÉSI telek eladó. 3 db, összesen 1000 
négyszögöl. Külön is eladó. Gemenc u. 5–7. 
06/20/941-6574.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat 
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, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.

SASADON és környékén keresek 2-3 szobás 
eladó ingatlant. 395-2894, 06/20/362-2906.

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. 

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

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 kerületben! 
Lőrincz Péter, 351-9578, 06/70/383-5004, 
www.ingatlanabc.net.

60 NM-ES, 2 szobás, olcsó fenntartású, világos, 
tehermentes, költözhető lakás a körtérnél eladó. 
Ár: 16,9 M Ft. 06/30/556-0030.

KERESEK XI.-XXII. kerületi felújítandó 50–53 
nm-es, kertkapcsolatos, földszinti, téglaépítésű, 
egyedi fűtésű lakást. 204-1904, 06/20/580-0705.

KÖKÖRCSIN utcában eladó 67 nm-es, I. eme-
leti, felújított, cirkós lakás. 06/70/336-3561.

VINCELLÉR utcai 41 nm-es, cirkós lakás eladó. 
06/70/336-3561.

SASHEGYEN jó közlekedésnél világos, felújí-
tott, 44 nm-es, erkélyes lakás garázzsal tulajdo-
nostól eladó. Irányár: 20,6 M Ft. 06/20/569-8549.

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.

KERÜLETÜNKBEN 125 nm épület ipari 
árammal, cirkófűtéssel, zárt területen kiadó. 
06/30/942-5672.

BOGDÁNFFY úton 59 nm-es, 2,5 szobás, táv-
fűtéses lakás kiadó. 06/70/336-3561.

GARÁZS
GARÁZS kiadó a hegyalja úton (BAH csomó-

pont közelében) 06/30/442-3121.
XI., BICSKEI u. 5. alatt teremgarázs kiadó. 

06/20/432-5329.

OKTATÁS
0-RÓL angol felsőfok fél év alatt. 

06/30/367-5934.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-

talanoknak és gyermekeknek is. 
06/30/367-5934.

A VOLT Budai Skálánál német-angol tanítás, 
korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás 
tanártól XI. kerületben. Tel.: 466-4670.

MATEMATIKA-, fizikatanítás egyénileg szak-
tanárnál, minden szinten. 365-6041.

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.

HÉTVÉGI szakképzések! Dajka-gyermekfel-
ügyelő, szociális ápoló, érettségivel: idegenvezető, 
kisgyermek nevelő-gondozó, 
266-1067, 06/30/951-8061.

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.

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

KORREPETÁLÁS alsó tagozatosoknak. 
Matematika, nyelvtan, angol felkészítés felső tago-
zatra. 06/30/429-2618.

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.

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

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésja-
vítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-, 
bojlerszerelés. Tel: 207-2850, 06/30/942-0064, 
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, 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.

LAKÁSSZERVIZ
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 

tapétázást hosszú távú garanciával. 
Tel.: 285-2882, 06/30/251-5872.

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.

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

FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával, 
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőműves-
munkák, villanyszerelés, burkolatok. 
06/20/990-9309.

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.

REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szú-
nyogháló készítése, javítása, ablakszigetelés. 
06/70/389-1679.

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

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

FESTÉST, mázolást vállalunk felmérés alapján 
fix áron. 06/70/317-1438.

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

BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők 
javítása kerületi kisiparostól. 
249-2664, 06/20/944-9015.

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

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

VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosógépek 
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújí-
tások. 06/30/954-9554.

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

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.

LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelésének 
felújítása, javítása. Homlokzatok, tetők, pincefödé-
mek utólagos hőszigetelése, kőműves-, bádogos-, 
tetőfedőmunkák garanciával, referenciákkal. 204-
6793, 06/20/934-6993.

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

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

DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú ház-
tartási 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.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, ingatlan 
értékbecslést vállalunk. Kerkuska Kft. 
06/30/977-6612.

MINDENFÉLE gépi és kézi kerti munkát, met-
szést, permetezést vállalok vidéken is. 
Tel.: 06/30/682-4431.

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 sokéves tapasztalattal, egyéni és társas 
vállalkozások teljes körű könyvelését vállalja Dél-
Budán és környékén. 06/30/352-2751.

HITELEK lakásvásárlásra, szabadfelhasznlásra, 
jövedelemigazolás nélkül is. Befektetések, pénz-
ügyi tervezés. Díjtalan ügyintézés. 
06/20/444-2519.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét és könyve-
lését vállalja M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szak-
mai háttérrel. Tel.: 06/30/670-3526. 
E-mail: m.e.i.kft@gmail.com  

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

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, 
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

NE SZÍVJA tovább! Éljen egészségesebben! 
Dohányzás leszoktatás garanciával a Délinél! 
Bejelentkezés: 06/30/977-7675.

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.

SIKERES dohányzás leszoktatás, fogyókúra 
akupunktúrával, megbízható orvosi segítséggel. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/535-3198.

RÉGISÉG, KÖNYV 
SZELLŐ János díjtalan lakáskiürítéssel vásárol 

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

DISZKRÉCIÓ, megbízhatóság! 25 éve műkö-
dő antikvitás üzlet legmagasabb árakon vásárol 
festményeket, ezüstöket, szőnyegeket, Zsolnay-, 
Herendi-porcelánokat, bútorokat stb. Azonnali 
készpénzfizetés. 362-3910, 06/20/941-6574.

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

AUKCIÓS árakon vásárolok minden korú ma-
gyar és külföldi festményeket, grafikákat 10 000-
től 10 000 000-ig. 06/20/415-1536, 365-4657.

SZAKBECSÜS vásárol saját gyűjteményébe fa-
li-, asztali-, kandalló órát, zsebórát, valamint kar-
órát (Doxa, Morvin, Schafhausen, Patek Philipe, 
stb.) Kiszállás díjtalan, hétvégén is. 365-4657, 
06/70/209-9991.

EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányo-
sat is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát 
és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan. 
365-4657.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idős-

gondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest 
és környékéről, nívós családokhoz. Tel.: 205-8700, 
243-8280, 06/20/359-5918. 

HETI 10 db kötött kardigán és pulóver összeál-
lítására munkatársakat keresek. 249-2840.

SZÓRÓLAPTERJESZTŐT, belső postaládás 
kerületi munkára felveszek. Tel.: 06/20/289-9106.

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.

GONDOZÁS
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár köt-

ne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás 
fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést.  
Hívjon bizalommal! 
06/20/415-1536, 365-4657.

VEGYES
KÁRPÓTLÁSI jegyet legmagasabb áron vásá-

rolok készpénzért. 06/20/575-1411, 334-2620.
PIANÍNÓK eladása családbarát áron! Vétel, ja-

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

KEDVEZMÉNYES új évi ruhavásár hölgyek-
nek, M–6XL-es méretig. Február 8-án pénteken 
14–19 óráig, február 9-én szombaton 9–13 óráig. 
XI., Hadak útja 63/B. Megközelíthető a Tétényi 
útról a Bornemissza tér és az Andor u. között. 
481-0332.

KÖZLEMÉNY
A BRIDZS-BARÁTOK Klubja Egyesület köszö-

ni támogatóinak 2006. évi 1%-os adófelajánlásai-
kat. A 85 188 Ft-ot kezdőknek szóló bridzskönyv 
kiadására fordítottuk. Reméljük 2007. évi adó-
jukból is támogatják célkitűzéseinket. Adószám: 
18109898-1-41. 

Tájékoztatom a kerület lakosságát, 
hogy a vizitdíj bevezetéséről szóló 
4/2007. (I.22.) Korm. rendelet 5/
H. § (1) bekezdés és az Ebtv. 18/A 
§-nak (14) bekezdése alapján a be-
fizetett – nem emelt összegű – vi-
zitdíj visszatérítése iránti kérelmet 
a lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjé-
nél lehet előterjeszteni, legkésőbb a 
tárgyévet követő 60 napon belül.
 A kérelemnyomtatványhoz 
csatolni kell:
• a vizitdíj visszaigénylésére fel-

jogosító (első 20 db) nyugtát, 
illetve számlát,

HIRDETMÉNY
• valamint a visszatéríthető vizitdí-

jak befizetését igazoló (20 feletti) 
nyugtákat, illetve számlákat.

A vizitdíj visszatérítésére a befizetett 
első 20 alkalom után lehet jogosultsá-
got szerezni úgy, hogy a 20 alkalmat 
alapellátás (háziorvosi és fogorvosi 
alapellátás) és/vagy a 20 alkalmat a 
szakellátás (járóbeteg-szakellátás és 
fogászati szakellátás) tekintetében 
külön-külön kell figyelembe venni. 
 A kérelem benyújtásakor a taj-
kártyát, valamint a személyazonosító 
igazolványt és/vagy a lakcímkártyát 
be kell mutatni. A vizitdíj visszatérí-
tésére irányuló kérelmet az Önkor-

mányzat Szociális és Egészségügyi 
Osztályán (1113 Bp., Zsombolyai u. 
4.) lehet folyamatosan benyújtani 
postán, vagy pedig személyesen az 
alábbi ügyfélfogadási időkben: hét-
fő: 13–18, szerda: 8–16.30, péntek: 
8–12.
 A vizitdíj azonnali pénztári 
visszatérítésére 2008. első fél- 
évében az alábbi napokon lehetséges:
2008. január 09. (szerda: 9–12)
2008. február 06. (szerda: 9–12)
2008. március 05. (szerda: 9–12)
2008. április 02. (szerda: 9–12)
2008. május 07. (szerda: 9–12)
2008. június 04. (szerda: 9–12)

Dr. Filipsz Andrea s.k , jegyző
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Más, mint a többi… 
Budán, a 
XI. kerület 
szívében, 
m é g i s 
csendes, 
kertvárosi 
részen, re-

mek megközelíthetőséggel, 
2 percre az Etele téri piactól, 
húsz percre a belvárostól, a 
Szent Imre kórház közvetlen 
közelében épül az Újbudai 

Szent Gellért Seniorház. Ház-
bejárásra hívták szerkesz-
tőségünket és mi örömmel 
tettünk eleget a meghívás-
nak: megnéztük hol tart az 
építkezés, milyen is lesz a XI. 
kerület új nyugdíjasháza? Be-
szélgetőtársunk 
a ház ügyveze-
tő igazgatója, 
Kellmann Gábor.

Már a neve sem 
a megszokott: 
S e n i o r h á z . 
M i b e n  m á s 
a z  Ú j b u d a i 
Szent Gellért 
S e n i o r h á z , 
mint egy nyug-
díjasház? 

Teljesen új meg-
oldást kínálunk 
a hazai lehető-
ségek között. A 
mai, nehezen 
kiismerhető, vál-
tozó világban mi a bizton-
ságot nyújtjuk. Hamarosan 
együttműködő partnereink 
közé sorolhatjuk a Szent 
Imre Kórházat, tárgyalunk 
néhány jelentős Önkéntes 
Egészségpénztárral. Minő-
ségi szolgáltatásokat nyúj-
tunk, igényes, valódi közös-

séget alakítunk ki hasonló 
korosztályból, aktív és önál-
ló életet biztosítva számuk-
ra. A beköltözőknek nem 
kell feladniuk önállóságukat. 
Saját újépítésű, szép apart-
manjukban élnek, amelynek 
ajtaját becsukva senki nem 

zavarja őket. De ha baj van, 
ha segítség kell, akkor ott va-
gyunk. Élethosszig tartó gon-
dozást és ápolást biztosítunk, 
alapáron. Háziorvosi rendelés-
sel, 24 órás nővérszolgálattal 
gondoskodunk a bentlakók 
biztonságáról és kényelméről. 
Igénybe vehető szolgáltatása-
ink közé tartozik az étkeztetés, 
takarítás, mosás, bevásárlás, 
fizikoterápia, fodrász, pedikűr, 

masszázs, gyógytorna, hogy 
a legfontosabbakat említsem. 
Teljes szakmai gárdánk dolgo-
zik azon, hogy az élet minden 
területén segíthessünk azok-
nak, akiknek az egyedüllét 
jelenti a legnagyobb gondot, 

igénylik a biztonságot, törődést 
és közösségre vágynak. 

Milyen általános időskori 
problémákra jelenthet meg-
oldást a Seniorház? 

Időskorban az egyik legna-
gyobb gondot az egyedüllét, a 
napi támasz nélküliség jelenti. A 
felnőtt gyermekek saját életve-

zetésük nehézségei miatt egyre 
kevesebbet tudnak törődni szü-
leikkel, rokonaikkal. Az aktív élet 
után különösen nehéz megélni 
a kiszolgáltatottságot, pedig 
egyre jobban rászorulnak csa-
ládjuk vagy mások törődésére. 
Meggyőződésem, hogy az igazi 

megoldás , 
ha az idős 
ember tarto-
zik valahová, 
megtalálja a 
neki való tár-
saságot és el-
foglaltságot, 
ugyanakkor 
a maga ura 
mar a dhat . 
Megszűnik 
a felesleges-
ség érzése és 
az eddigi na-
pi gondok-
tól mentes, 
felszabadult 
életet élhet a továbbiakban. Bi-
zonyított tény, hogy a valahová 
tartozás érzése, az, hogy vala-
ki fontos és megbecsült tagja 
egy közösségnek, idős korban 
is fejleszti a társas készsége-
ket. A mi célunk valódi társa-
ság, közösség építése, sok-sok 
programmal fűszerezve: bridzs 
és gyógytorna, olvasás vagy 
internetezés a ház saját könyv-
tárában. Lakóink a független-
ség teljes megőrizése mellett 
aktív, kiteljesedő életet élhet-
nek saját, új lakásukban. De ha 
baj van, házon belül a segítség 
a nap 24 órájában, személyre 
szóló, egyéni gondoskodással.

Említette, hogy garanciákkal 
rendelkeznek a ház biztos 
működtetésére. Ez mit je-
lent?

Visszafizetéses pénzügyi konst-
rukcióval, biztos pénzügyi és 
finanszírozási alapokon állunk, 
önkormányzati részvétellel. Há-
zunk fenntartása nem az állami 

normatív támoga-
tások rendszerére 
épül. Működése 
nem függ sem a 
politikai, sem a 
szociálpolit ikai 
döntésektől és vál-
tozásoktól. 

Hogyan szolgál-
ja a Seniorház a 
bentlakókat?

Az épületbe be-
lépve megtalálunk 
mindent, ami a 
mindennapi élet 
tartalmas eltölté-
séhez szükséges. 
Két hatalmas, vilá-
gos átriumos belső 

udvart ölel át az épület, belső 
kis kerttel, kedves padokkal, kö-
zösségi térrel. Tágas és világos 
udvari folyosókról nyílnak az 
apartmanok és a közösségi he-
lyiségek. Van könyvtárunk, vi-
deó és zeneszobánk, imaterem, 
kártyaszoba és több kézműves 

foglalkoztatónk, nővér és or-
vosi szobánk is. A ház szintjeit 
két lifttel és két lépcsőházzal 
kötöttük össze. Minden egyes 
apartmanunk teljes konyhával 
felszerelt, tehát a bentlakók sa-
ját háztartást is vezethetnek. De 
rendelkezünk saját konyhával 
és étteremmel is, ami azt jelenti, 
hogy akik nem kívánnak főzni, 
azoknak lehetőségük van, hogy 
éttermünkben ízlésesen meg-
terített asztalok mellett étkez-
zenek. A közös étkezés alatt bő-
ségesen jut idő a beszélgetésre 
is. Közétkeztetési áron, diétás és 
normál étkezést tudunk kínálni, 
kitűnő minőségben, folyamato-
san ellenőrizve. Az apartmanok 
mindegyike utcára vagy parkra 
néz, igény szerint egy, másfél 
és kétszobás, valamint három-
szobás közül lehet választani. (X)

Szinte mind-
e g y i k h e z 
tartozik er-
kély. A felső 
szintek nagy 
teraszairól 
csodálatos 
panoráma 
nyí lik , jól 
látszik a Gel-
lért-hegy és 
a Citadella. 

A ház már 
m aj d n e m 
készen van, 
most épp 
a beépített 
bútorokat 

szerelik. Mikor nyitja meg ka-
puit a Seniorház, hogy alakul 
lakóinak száma?

2008. májusában nyitunk egy 
olyan piacon, ahol óriási igény 
van az időskorúak emberköz-

pontú és biztonságos ellátá-
sára, ahol igenis keresik a mi-
nőségi szolgáltatásokat. Jó 
ütemben értékesítünk, a la-
kások több mint 50%-a már 
elkelt. Igyekszünk már a be-
költözéssel kapcsolatos ösz-
szes problémára megoldást 
találni. Finanszírozási lehető-
ségként a különböző elvárá-
soknak megfelelő, többféle 
hitel konstrukciót tudunk. 
Például létezik olyan áthida-
ló hitel, amely türelmi időt ad 
a régi lakás eladására, tehát 
kivárható a jó vevő, nem kell 
sietni az eladással. Segítünk 
a beköltözni kívánók régi la-
kásának értékesítésében és 
a költözés lebonyolításában 
is. Azt javaslom, jöjjenek el 

hozzánk, nézzék meg ezt a 
Seniorházat közelebbről…
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Ausztrál vizeken
Pál Gaszton az olimpiai részvételért vitorlázik

Az újbudai Pál Gaszton a távoli Auszt-
rália vizeit szeli, azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy olimpiai kvótával térjen haza. 
A Melbourne-ben rendezett verse-
nyeken finn hajóosztályban egy másik 
magyarral,  Pallay Tiborral együtt vesz 
részt, aki egyébként blogot is vezet 
kinti élményeikről.  
(http://pallushun5.blogspot.com).

Pál Gaszton 1983-ban született, hat-
évesen ült először hajóba. A Sparta-
cus, majd a BKV Előre SC sportolója. 
Gasztonnal az internet segítségével vál-
tottunk pár szót. 

 Egészen pontosan milyen versenyen veszel 
részt?

Jelenleg a Sail Melbourne nevű versenyen, 
ami tulajdonképpen a felvezető versenye 
az ugyanitt megrendezendő 2008-as kva-
lifikációs világbajnokságnak. 

 Az olimpia a cél? Hányadik helyezést kell 
ehhez elérni?

A cél valóban az olimpiai részvétel meg-
szerzése, amihez az egy hét múlva (lapunk 
megjelenésekor) megkezdődő világbaj-

nokságon kell az első huszonhat nemzet 
közé beférni. 

 Hogyan készültök? 

December elején érkeztünk meg Auszt-
ráliába. Sajnos a hajó a konténerekkel 
több mint három hetet késett, addig 
konditeremben napi kétszer edzettünk. 
Délelőttönként kardio-, délutánonként 
pedig súlyzós edzéseket végeztünk. Az 
után, hogy a hajóm megérkezett tulajdon-
képpen már csak vitorlázom, ami napi há-
rom-négy óra vízi edzést jelent. 

 Miként telnek a napjaid Ausztráliában? 

Nagyon szimpatikus az ország, barátsá-
gosak az emberek. Egy kint élő magyar 
családnál lakom, mindegyikük igazán 
kedves. A szabadidőmben sikerült meg-
néznem néhány látványosságot Sydney-
ben és itt, Melbourne-ben is, de többnyire 
csak a szállás és a kikötő között mozgok. 

 Mióta vagy kint, és meddig maradsz?

December 4-én érkeztem Sydney-be, és a 
világbajnokság befejeztével, január 31-én 
repülök haza Budapestre.

Rózsa Melinda

Szenzációs Goli-győzelem!
A Sportmax csarnokban január 16-án 
vívta az idei első, igen fontos mérkő-
zését az Újbuda-Goldberger női kézi-
labdacsapata a bajnokságban éremre 
esélyes, jelenleg 4. helyezett DVSC-
Aquaticum, azaz a Debrecen ellen.  
A nemzetközi porondon is már sike-
resen bemutatkozott, az I. osztályban 
komoly nevet szerzett ellenfelünket 
szenzációs játékkal győzték le 30:28-ra 
az újbudai „golis” lányok. 

A mérkőzés nem úgy indult, hogy bravúrt 
hajt végre a csapat, hisz néhány perc eltel-
tével 4:1-re vezetett az ellenfél, a „Loki”, 
ám onnantól kezdve kiegyenlített játék 
folyt, és a játékidő jelentős részében fej-fej 
mellett haladt a két mezőny, sőt, előnyben 
is voltunk. Végül az est megkoronázása-
ként az utolsó percekben először fordított 
a csapat – több alkalommal emberhát-
rányból dobtunk gólt –, majd óriási meg-
lepetésre kétgólos győzelmet aratott. 
 A debreceni csapatot szépszámú szur-
kolótábor kísérte el Újbudára, akik nem-
igen hittek a szemüknek, hogy esélyesnek 
mondott kézilabdásaik vereséget szenved-
tek. De a csoda megtörtént. E győzelmé-
vel az Újbuda-Goldberger megerősítette 
helyét a középmezőnyben. Az egyre bizta-
tóbb játék pedig már elérhetővé tette az NB 
I-es újoncunk számára akár az 5-6. hely 
megszerzését a nemzetközi mezőnyben is 
jegyzett magyar élcsapatok – így a Győr, a 
Ferencváros, a Dunaferr, a Cornexi, vagy 
éppen a Debrecen – mögött. 
 A felnőtt mérkőzést egyébként meg-
előzte az ifjúsági korosztály találkozója, 
amelyen szintén igen biztató játékkal, de 
sajnos vereséget szenvedtünk 30:25-re. 
Kőérberken azonban e mérkőzés estéje 
mégis ünnep maradt.
 – Fantasztikusan indul az év Újbudán! 
Erre a sikerre nagyon kevesen számítot-
tunk. A nem túl szerencsés időpontban 
megrendezett mérkőzésen mégis több száz 
néző előtt óriási meglepetést okoztunk a 
Debrecen legyőzésével. Nagyon jól sikerül-
tek az új igazolásaink, és a régi alapjátékosok 
is emlékezeteset nyújtottak. Igazi hírverője 
volt ez a sportágnak itt Újbudán – nyilat-
kozta Vladár László ügyvezető alelnök.

És még egy pozitív dolog történt egy újabb 
támogató megjelenésének személyében. A 
meccs lefújása után a kiváló teljesítmény 
láttán a mérkőzés legeredményesebb játé-
kosának, Vakarcs Krisztinának a Mazsola-
Tanoda Autósiskola egy ingyenes autóve-
zetői tanfolyamot ajánlott fel, amelyet az 

Újbuda-Goldberger–DVSC Aquaticum 30:28 

Eredményes volt az Újbuda-Goldberger támadójátéka

elért 10 gólja alapján érdemelt ki. Gratu-
lálunk!
 A következő hazai mérkőzés a 
Sportmaxban: 2008. február 3-án, 17 órakor 
a Hódmezővásárhely csapata ellen (előtte ifi 
meccs 15 órától). Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk! A belépés díjtalan!
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