
ÚJBUDA
XVIII. ÉVF. 4. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

2008. FEBRUÁR 20.„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az” WWW.UJBUDA.HU

1% Őrmezőért

interjúnk a 3. oldalon

Junghausz Rajmund az őrmezői 
civil szervezetek támogatásának 
szükségességére hívta fel 
a figyelmet az ÖKH-ban.

A B32 a kerület kulturális életé-
nek fontos helyszíne. Horváth 
Károly a galéria gazdag prog-
ramkínálatáról beszélt.

interjúnk a 12. oldalon

B32 Galéria
Balázs György és Hajdu László 
képviselők a gazdagréti köz-
lekedés problémás kérdéseit 
vitatták meg a körzet lakóival.

Parkolási fórum

cikkünk a 2. oldalon

A kerület minden pontján találkozha-
tunk óriásplakátokkal, amelyek elcsú-
fítják a városképet. Annak ellenére 
láthatunk ilyeneket, hogy a kerület 
hatályos rendelete szerint ekkora táb-
lákat nem is engedélyez.

A kerületben található 800–1000 nagy-
méretű reklámtábla túlnyomó többsége 
illegális, engedély nélkül elhelyezett rek-
lámhordozó, ezért a polgármesteri hiva-
tal most hatósági bontásokkal lép fel ezek 
megszüntetése érdekében. 

Újbuda lebontatja 
az engedély nélküli 
óriásplakátokat

200 tábla nem elég? XXI. század: napenergia

A programról a Kinizsi utcai körforga-
lomnál lévő óriásplakáttábla hatósági bon-
tásánál tartott tájékoztatót Molnár Gyula. 
A polgármester elmondta, hogy a kerület 
korábban megpróbált megállapodni az 
önszabályozó reklámtestülettel. E megál-
lapodás szerint 200 ponton engedélyezné 
a táblák felszerelését, ám ez végül nem jött 
létre, mivel a reklámozók kevesellték a 200 
táblát. 
 Eddig 7 táblát bontatott el a kerület, és 
további 32 bontása szerepel a február 14-
éig tartó ütemtervben, illetve 112 táblára 
született bontási határozat, ezekre a ké-
sőbbiekben kerül sor.
 Az építésrendészeti eljárás alapján az 
elsőfokú építési hatóság kötelezi a kihe-
lyezőt a bontásra. A hatósági bontás el-
rendeléséhez – ha azt a felszólított építtető 
nem teszi meg – az elsőfokú határozatnak 
jogerőssé és végrehajthatóvá kell válnia, 
ez akár éveket is jelenthet, amennyiben a 
határozatot megfellebbezi az építtető. Ha 
jogerőssé és végrehajthatóvá vált a határo-
zat, akkor az építtetőnek kell elbontania a 
táblát, amennyiben nem teszi meg, a ható-
ság bírságot szabhat ki, ha pedig ez sem ve-
zet eredményre, akkor elrendeli a hatósági 
úton történő bontást, amelynek költségeit 
a hivatal beszedi a tábla építtetőjétől.

Domonkos Csaba

2. oldalÚjbuda Önkormányzata mostantól környezetbarát 
és gazdaságos napelemekből nyeri az energiát.

FÓKUSZBAN: 

ÜGYINTÉZÉS

Következő számunkban

Következő számunk mellékletében 
a hivatali ügyintézésben segítünk 
eligazodni a megújult ügyfélszolgála-
tok munkatársainak kalauzolásában.

680 új széf a Szent Imrében
Egyértelműen csökkent a lopások száma EGÉSZSÉGÜGY

KÖZTERÜLET

A kórházi lopások visszaszorítására az 
intézményeket széfek beszerzésére 
kötelezték. Erről kérdeztük  Karácsonyi 
Annamária gazdasági igazgatót.

A  főigazgató januárban valószínűsítette, hogy a 
kórházban nem si-

kerül az előre 
megszabott 

határidő-
ig, vagyis 
február 
1 5 - é i g 
beszerel-

ni a széfeket. 
A beszélgetés 
14-én készül. 

Hogy áll most a 
helyzet?

Az egészségügyi 
tárca közben 

módosította a 
határidőt: az 

intézményeknek márciusig kell beszerezni, 
áprilisig pedig beszereltetni a páncélszekré-
nyeket. Ehhez képest a Szent Imre Kórház 
már januárban megrendelte a 680 széfet. 
Mintegy 500 darabot már be is szereltet-
tünk belőlük, ezeket a betegeink használják 
is. A széfek nyolcvan százaléka tehát üze-
mel, és február végéig az összes páncélszek-
rény a helyére kerül. Vagyis e tekintetben 
igen jól állunk: amennyire én tudom, a töb-
bi kórház még csak a beszerzésnél tart. 

Mi tette szükségessé a széfek beszerelését?

A minisztérium rendelte el – kötelező 
jelleggel – a lopások számának 
csökkentésére. A kórházi „szar-
kák” ugyanis több százezer 
forintos kárt okoztak a bete-
geknek a tolvajlásaikkal. Ezért 
a tárca a kórházak működési 

feltételei közé iktatta, hogy néhány osztály 
kivételével valamennyi ágyhoz széfnek 
kell tartoznia. Az intézkedés a betegek 
biztonságérzetének javítását szolgálja. A 
magunk részéről jónak tartjuk a döntést, 
ezért is láttunk neki haladéktalanul a 
megvalósításának.

Mennyibe került mindez a kórháznak?

A rendszerre szánt összeget a minisztéri-
um a múlt év végén – úgynevezett kassza-
maradványként – átutalta a kórházaknak, 
ám azt, hogy mire kell költeniük, csak 
utólag, 2008 elején közölték az intézmé-

nyekkel. Ez 
tehát nem 
volt túlságo-
san szeren-
csés lépés a 
tárca részéről, 
de a mi intéz-
ményünknek 
s z e re nc s é re 
nem voltak lik-
viditási gondjai, 
ezért gyorsan 
megrendeltük a 
széfeket. A pénz-
ügyi nehézségek-
kel küzdő kórhá-
zak ugyanakkor 
nyilván másra is 
tudták volna költe-
ni a kasszamarad-
ványként kapott 
összeget.

folytatás a 2. oldalon

15. SZ. ORSZÁGOS EGYÉNI 
VÁLASZTÓKERÜLET IDŐKÖZI 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS
2. FORDULÓ – HIVATALOS VÉGEREDMÉNY

NÉVJEGYZÉKBE FELVETTEK SZÁMA ZÁRÁSKOR: 32 133 fő (plusz 1 fő külföldön)
SZAVAZÓKÉNT MEGJELENTEK SZÁMA: 12 292

RÉSZVÉTELI ARÁNY:  38,3%
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA: 12 261

EREDMÉNYEK : 

Dr. Rétvári Bence 70,8% 
Lakos Imre 20,5%

Dr. Csapody Miklós 6,3%
Dr. Fenyvessy Zoltán 2,4%

a képviselőjelöltek rövid értékelései a 3. oldalon olvashatók
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JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő 
minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus 
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel.: 
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
SZABÓ VILMOS (MSZP) február 26-án 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. március 5-én (szerda) 
17 óra 
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési,-vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

A 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 angol nyelv-
tanfolyam.
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Programok:
Február 26-án, kedden 18 órakor köz-
életi est. Vendég: ifj. Papp László há-
romszoros olimpiai, kétszeres Európa-
bajnok és a profik között is elsőszámú 
öklöző fia, valamint Novothny Zoltán 
sportújságíró. Könyvbemutatóval egy-
bekötve!

SZDSZ-PROGRAMOK
Helyszín: SZDSZ-székház, Ecsed u. 13. 
Tel.: 203-5607
Március 4-én, kedden 18 órakor 
Liberális Klub: „Arccal a vasút felé…, 
vagy merre zakatol a magyar gazda-
ság?”. Vendég: Kákosy Csaba gazdasági 
miniszter.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének iro-
dája (XI., Bartók Béla út 61.) minden 
szerdán 15 és 18 óra között ügyeletet 
tart. Ugyanitt 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
A MIÉP XI. kerületi irodája (XI., 
Bartók Béla út 96.) szerdán 9–19, csü-
törtökön 9–12 óráig tart nyitva. A 
régebbi Magyar Fórum számok in-
gyen elvihetők. dr. Csigi Zsolt ügyvéd 
minden szerdán 10–12 óráig ingyenes 
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.
Február 21-én 18 órakor Turcsány 
Miklós Munkácsy-díjas festőmű-
vész kiállítása nyílik. Megnyitja 
Csavlek András Munkácsy-díjas 
festőművész. Minden érdeklődőt  
szeretettel várnak.

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) Alpolgármesteri 
fogadóóra: minden hó harmadik 
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
(Zsombolyai u. 5.) III. emelet 307-es 
tárgyalójában. Bejelentkezés az alpol-
gármesteri fogadóórára az Igazgatási 
Csoportnál személyesen, vagy telefo-
non a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) február 28-
án 17 órakor tartja fogadóóráját, a 
Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
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 február 28-án 17–18 
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi 
irodájában (Mérnök u. 40.).
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-
mányzati képviselő minden hónap 2. és 
4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16–17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).

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

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
  Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-
főn, szerdán és csütörtökön 8.30–16, 
kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13 
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: 
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szer-
dán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szer-
dán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-
főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken 
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.

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

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

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

@
AZ ÚJSÁGBAN MEGJELE-
NŐ CIKKEKET  
AZ INTERNETEN IS  
ELOLVASHATJA,  
A WWW.UJBUDA.HU  
WEBOLDALON.

WWW.UJBUDA.HU

680 új széf a Szent Imrében
Egyértelműen csökkent a lopások száma

folytatás az első oldalról

És ami a konkrét számokat illeti?

A 680 páncélszekrény beszerzése, besze-
reltetése – garanciával és dokumentáció-
val együtt – mintegy 7 millió forintot tesz 
ki. További jelentős költség a szekrényké-
ket működtető ceruzaelemek beszerzése. 
Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, 
hogy a szolgáltatás megjelenése a betegek 
felé nem jár anyagi következménnyel. 

Vagyis a páciensek már használatba vették a szé-
feket. Milyen tapasztalatokról számoltak be?

A reakciók összességében kedvezőek. Az 
idősebbek egyelőre nem tudják megszok-
ni, hogy széfet is használhatnak értékeik 
védelmére: ők inkább a nővéreket kérik 
meg, hogy vigyázzanak vagyontárgyaik-
ra. A középkorúak pedig nem igazán hoz-
nak magukkal jelentősebb értéket, mert 
– a korábbi tapasztalatok alapján – tisztá-
ban vannak vele, hogy a kórházi vagyon-
biztonság szintje meglehetősen alacsony. 
A fiatalok azonban nagy érdeklődéssel és 
kíváncsian veszik használatba a páncél-
szekrényt. A legkönnyebben persze azok 

barátkoznak meg velük, akiknek otthon 
vagy a munkahelyen már volt dolguk ha-
sonló szerkezetekkel.

Hol találhatók ezek a szekrények, és mit kell tudni 
a működésükről?

A széfek az egy-, kétszemélyes kórtermek 
falán helyezkednek el, nem közvetlenül az 
ágy mellet, de néhány lépésre tőle. Mielőtt 
a beteget vizsgálatra vinnék vagy betolnák 
a műtőbe, értékeit – mobiltelefon, pénz-
tárca, karóra, ékszerek – leveszi, és nem 
kell mondjuk a párnája alá rejtenie, ha-
nem beteheti az ágyához tartozó széfbe. 
Erre egyébként az orvosok és a nővérek 
is felhívják a páciens figyelmét. A pán-
célszekrény úgynevezett személyi kóddal 
vagy PIN-számmal működik: a beteg be-
pötyögi ezt a – lehetőleg csak általa ismert 
– számot a széf kapcsolótábláján, ez bezár-
ja a szekrényt, ami csak azután nyílik ki, 
hogy a beteg ismét begépeli a kódot.

Egy-egy páciens meddig használhat egy széfet?

Amíg a kórház betege. Vagyis addig, amíg a 
zárójelentést kézhez nem kapja. Amennyi-
ben valaki elfelejti a személyi kódját, vagy 

anélkül távozik a kórházból, hogy felnyit-
ná a széfet, bizottságot kell összehívnunk 
a széf felnyitására. Egy-egy bizottság a 
biztonsági szolgálat egyik tagjából, az ápo-
lási egység vezetőjéből és a betegből vagy 
annak képviselőjéből áll. A széfet az ő jelen-
létükben nyitjuk fel, majd leltárba vesszük 
a páncélszekrényben hagyott holmikat. Ha 
esetleg a szekrény tartalma hagyatéknak 
minősülne, a hagyaték kezelésének törvé-
nyi előírásait betartva járnánk el. Maga a 
szekrény egyébként csak bizonyos szerelés 
után nyitható: a kezelőfelület alatt – tehát a 
beteg számára nem látható helyen – kulcs-
lyukat alakítottak ki. Ebbe kell beleilleszte-
ni a szekrény biztonsági kulcsát. Minden 
széfhez külön kulcs tartozik, ezeket a kór-
ház vezetése őrzi a megfelelő helyen.

Mutatkoznak-e már a széfek beszerelésének, 
használatának következményei?

Egyértelműen csökkent a lopások száma. 
Reményeim szerint a besurranó tolvajok is 
megértik, hogy nem számíthatnak köny-
nyű prédára a kórházban, így ritkábban 
„látogatják” majd az intézményt.

Regényi H.

Balázs György és Hajdu László önkor-
mányzati képviselők lakossági fóru-
mot szerveztek a Csíki-hegyek Utcai 
Általános Iskolában. Mivel Gazdagrét 
közlekedése, parkolási gondjai régóta 
foglalkoztatják az itt élőket, a prob-
lémákon csak átfogó megoldással 
lehet változtatni. Ezért a képviselők a 
koncepció kidolgozásához nemcsak a 
szakemberek, hanem a lakosság véle-
ményét és javaslatait is kikérték. 

– Elsősorban az a probléma – mondta Ba-
lázs György képviselő –, hogy főleg délután 
és este nem lehet parkolóhelyeket találni 
Gazdagréten, ráadásul az autók keresztben 
állnak. A parkolás alapvető megoldásának 
néhány utca egyirányúsítását tartják. Így a 
lakók javaslatai és a szakemberek véleménye 
alapján tervezik a lakótelep alján található 
Törökugrató és Regős utca egyirányúsítását, 
amelyet Balázs György javaslatára akár pró-
baképpen, átmeneti jelleggel lehetne beve-
zetni, és majd a tényleges tapasztalatok után 
lehetne meghozni a végleges döntést. Az új 
parkolóhelyek kialakítását pedig a lakók 
által nem használt, meredek, erősen lejtős 
területeken kellene megvalósítani. 

Önmagában már az is szenzáció, 
hogy Magyarországon az első önkor-
mányzat, amely napelemeket használ 
hivatala energiaellátásához, éppen az 
újbudai. Ennél azonban többről van 
szó, hiszen a minierőmű által termelt 
energiából még eladásra is jelentős 
mennyiség jut.  

A környezetbarát energiaforrás tehát for-
radalmi lehetőségeket tartogat a XI. kerü-
let intézményei és akár lakóházai számá-
ra. A rendszert az ősz óta tartó próbaüzem 
után február elején adták át a környezet-
védelmi miniszter jelenlétében.
 A Zsombolyai utca 5. alatt lévő ön-
kormányzati épület eredetileg is korszerű 
gépészeti megoldásokkal épült. A fűtési 
és szigetelési rendszer olyan hatékony, 
hogy a 2500 négyzetméteres irodaterület 
fűtési és meleg víz használatának költsé-
ge nem több mint 15 hatvan négyzetmé-
teres panellakásé összesen. A napelemek 
a villanyszámlát csökkentik, ugyanis a 
szükséges elektromos áram harmadát-fe-
lét megtermelik. Mivel a hivatal hét végén 
és ünnepnapokon nem üzemel, az akkor 
termelődő áram eladható az elektromos 
szolgáltatónak, ha annak hálózatába be-
kapcsolják ezt a rendszert. 
 – Újbuda Önkormányzatától nem 
szokatlan, hogy nyitott az újszerű, hala-
dó megoldásokra. Állandóan keressük a 
nem szokványos, hasznos újdonságokat 
– mondja Lakos Imre alpolgármester. – A 
kötelező feladatokon túl szeretünk jó cé-
lok érdekében kísérletezni és pluszmunkát 
vállalni, ha annak rövid, illetve hosszú tá-
von is eredménye lehet. Ebben az esetben 
a villanyszámla mérséklődése mellett az a 
nagy eredmény, hogy a város megszaba-

dul évi 27 tonna szén-monoxidtól, ami a 
hagyományos energiatermeléssel koráb-
ban a levegőbe került.
 Az alpolgármester azt tervezi, hogy a 
társasházak körében is népszerűsítik ezt a 
rendszert, és a megvalósításhoz segítséget 
nyújtanak majd pályázatokon keresztül. 
Ennek feltételeit, elsősorban anyagi forrá-
sát, részben központi támogatással lehet 
megteremteni, amennyiben a kormány lát 
ebben fantáziát. Mindenesetre a napkol-
lektorok átadásán Fodor Gábor környezet-
védelmi és vízügyi miniszter elismerte az 
önkormányzat teljesítményét, az európai 
szinten is példaként állítható környezetvé-
delmi szemléletet.
 Európában egyébként nem ismeretlen, 
hogy az ilyen innovatív energiatermelést az 

Napelemek a hivatal épületén

állam támogatja, hiszen Németországban 
a környezetbarát módon előállított áramot 
háromszoros áron vásárolják meg közüle-
tektől és magánszemélyektől. Magyaror-
szág az európai átlagnál magasabb napsü-
téses óraszámával kifejezetten jó terep az 
ilyen jellegű energiatermelés elterjesztésére.
 Maga az önkormányzati beruházás 
nagyjából 8–9 év alatt térül meg, ha az általa 
megspórolt költségeket, valamint az értékesí-
tésből befolyó pénzt szembeállítjuk a telepítés 
költségével. Mivel ez a rendszer gyártója által 
garantáltan legalább húsz évig életképes, a 
második tíz évben már tiszta nyereséget ter-
mel. Az elméleti gazdasági és környezetvé-
delmi számításokat a tavaly ősz óta üzemelő 
napelemek a gyakorlatban is igazolták.

B. A.

Gazdaságos energia a tetőről

Lakos Imre alpolgármester, Fodor Gábor miniszter és Molnár Gyula polgármester

KÖRNYEZETVÉDELEM

A közlekedési gondokat hosszú távon úgy 
lehetne megszüntetni, hogy a legfontosabb 
kereszteződésekben körforgalmat alakíta-
nának ki például a Gazdagréti út–Rétköz u. 
kereszteződésében, vagy az Eleven Center 
előtti kereszteződésnél, ahol akár jelzőlám-

pát is célszerű lenne felszereltetni. A kör-
forgalom kialakítása – a jelenlegi forgalmi 
viszonyok között – azonban még nem élet-
bevágó kérdés, de a tervezők hosszú távon 
gondolkodnak, hiszen ha a tendenciát néz-
zük, akkor 5–10 éven belül sajnos még több 
autóra, és ezátal még nagyobb forgalomra 
kell felkészülniük a szakértőknek meg per-
sze a városban élőknek. 

– A mostani összejövetelt mindenkép-
pen nagyon fontosnak tartom, hiszen itt 
volt velünk a Városüzemeltetési Igazga-
tóság képviseletében Szőke Gábor igaz-
gató is, aki megértéséről és együttmű-
ködéséről biztosította a lakókat – tette 
hozzá Balázs György. 
 Az egyes kérdésekben a szakemberek 
véleménye is megoszlik, a szervezők ezért 
gondolták, hogy a fórumon mindenképpen 
kikérnék a lakók véleményét. Hajdu László 
önkormányzati képviselő a rendezvényen 
egy jó hírrel is szolgálhatott az egybegyűl-
teknek. Bejelentette ugyanis, hogy május 
elejétől Gazdagréten, Kelenföldön és Lágy-
mányoson bevezetik az ingyenes házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtést. Ez a meg-
oldás nemcsak környezetkímélő, de csök-
kenthetik vele a szemétdíjakat is. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy nem kell elvinni 
a szemetet a kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtő szigetekre, hanem bedobhatjuk majd 
a lépcsőházakban elhelyezett hulladékgyűj-
tőbe. Ez egy egyedülálló kezdeményezés, 
amelyet az önkormányzat a fővárosi közte-
rület-fenntartókkal közös finanszírozásban 
egy évig működtet kísérleti jelleggel.

Huszák Eszter

Fórum a gazdagréti közlekedés jövőjéről
Májustól újabb lehetőségek a szelektív hulladékgyűjtésre

EGÉSZSÉGÜGY
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Február 10-én kiderült, hogy Rétvári Bence képviseli ezután 
Gellérthegy, Lágymányos, Szentimreváros körzetét a 
Parlamentben. Mit szól az eredményhez?

Először is gratulálok képviselőtár-
samnak, és bízom abban, hogy a 
kerületben, a fővárosi közgyű-
lésben és most már a Parla-
mentben is az együttműködés 
jellemzi majd kapcsolatunkat. 
Várom tőle az új javaslatokat, 
és támogatni fogom elképzelé-
seiben. Másrészt a számokból 
úgy tűnik, hogy azok, akik az 
első fordulóban rám szavaztak, 
másodszor is elmentek és mellet-
tem tették le voksukat. Ezt nagyon 
köszönöm. 
Egészében nézve az eredményt nem értéke-
lem túl és persze nem is becsülöm le. A részletes elem-
zéseket hagyjuk meg a politológusoknak. 

Ön milyen tanulságot vont le a történtekből?

Lakos Imre – SZDSZ–MSZP

A képviselőt megszámlálhatatlan 
emlék köti Őrmezőhöz, hiszen 1983-
ban költözött oda, több mint 21 évig 
lakott ott. Először a Menyecske utcai 
nevelőotthonban élt, később az ottani 
általános iskolában, a „Fehér iskolá-
ban” tanult. Ahogy mondja: innen 
indult minden. 

A képviselő kerekasztal-beszélgetést szer-
vezett az Őrmezei Közösségi Házban. 
Célként azt fogalmazta meg, hogy szóba 
kerüljenek az itt élőket érintő témák, és 
hogy a közösségi élet erősítésének fontos-
sága reflektorfénybe kerüljön. A progra-
mon Őrmező „szereplői”, az itt működő 
iskolák, óvodák, sportintézmények, tár-
sasházak, szövetkezetek és vállalkozások 
vezetői átbeszélték a területet érintő lénye-
ges kérdéseket és problémákat. 

– Nagy örömömre nemcsak a vezetők, 
a vállalkozások, intézmények irányítói 
fogadták el a meghívásomat, hanem pél-
dául eljött egy védőnő is, ez pedig azért 
lényeges, mert ő az, aki a családokat jár-
va, első kézből értesül a lakosság gond-
jairól. Telt ház volt, és nagyon impulzív 
társalgást folytattunk. A meghívott ve-
zetők a saját területükön mindannyian 
jól végzik a dolgukat, de akadnak teen-
dőik intézményeik falain kívül is. Ennek 
megfelelően sokféle ötlet érkezett. Én 
önkormányzati szinten próbálom képvi-
selni az érdekeiket, és igényeiknek meg-
felelőn támogatást szerezni az őrmezői 
problémák megoldására.  

Volt már korábban ilyen egyeztetés Őrmezőn? 

Ilyen jellegű kerekasztalról nem tudok. 
Nyilván voltak egyéni megbeszélések, 
egyeztetések, én azonban alapvetőnek 
tartom a közös gondolkodást. Az őrmező-
iek már eddig is igyekeztek tenni önmagu-
kért: voltak konkrét javaslataik, amelye-
kért még aláírásokat is gyűjtöttek, de az 

önkormányzat útvesztőiben elvesztek a 
témák. Ezen szeretnék változtatni.

Van már valamilyen konkrét program, amelynek 
megvalósításához együtt fognak hozzá? 

Egy egyszerű, kézzel fogható dolog az, amit 
most kezdeményezek: közös fellépéssel se-
gítsük elő a helyi civil szervezetek támogatá-
sát. Mivel közeledik az adóbevallások ideje, 
felhívjuk az itt élők figyelmét arra, hogy az 
adójuk egy százalékát valamelyik helyi egye-
sületnek, alapítványnak ajánlják fel, azaz 
saját gyermekeik, közösségeik javára. A civi-
leknek ez a néhány ezer családtól érkező fel-
ajánlás is nagy segítség lehet. A találkozónak 
egyébként természetesen lesz folytatása is.  

Miért fontos önnek mindez?

Régóta foglalkoztat, hogy az eddig is meg-

lévő lehetőségeimen túl hogyan és mit 
tehetnék azért, hogy kerületünk ezen a 
részén történjenek olyan dolgok, amelyek 
közösségeket hoznak össze, a már meglé-
vők működésének igazi, pontos feladato-
kat adnak, reális célokért, reális cselekvési 
lehetőségekben gondolkodnak. Tudom, 
van esélye annak, hogy közvetlenül a 
mikrokörnyezetünket javító intézkedések 
megvalósulását elősegítsük, hogy a szű-
kebb értelemben vett lakó- és élőkörnyezet 
a benne lévők számára többet jelentsen egy 
lakótelepnél. Azt látom, hogy megváltoztak 
az emberek. Gyerekkoromban még nem 
volt gond, ha csak úgy, bejelentés nélkül be-
ugrottak egymáshoz az emberek, ma pedig 
már az a furcsa, ha valaki nemcsak ismeri a 
szomszédját, de még számíthat is rá, ha pél-
dául ki kell üríteni távollétében a postaládát 

Összefogás Őrmezőért
Junghausz Rajmund: „Amit lehet, tegyünk meg magunkért”

„Nekem itt tennivalóm van: visszaadni azt a sok mindent, amit kaptam Őrmezőtől!”

vagy meglocsolni a virágait. Ideje, hogy ez 
változzon. Azon dolgozom, hogy ehhez 
egyrészt anyagi segítséget tudjunk biztosí-
tani, másrészt olyan programokat szervez-
zünk, amelyek a közösségépítést szolgálják. 
A lényeg Őrmező biztonsága: biztonság az 
élhető környezetben, a rendezettségben, a 
közlekedésben. Most ugyanis teljes bizony-
talanság van, olyan mindennapi dolgokban 
is, mint az üzletek nyitva tartása vagy szol-
gáltatások minősége. Amit lehet, tegyünk 
meg magunkért.

Mit tud tenni például egy nyitva tartási ügyben? 

Mivel önkormányzati képviselő vagyok, 
már az is segítséget jelenthet, ha én hívom 
fel az üzletvezetőt, hogy van-e lehetőség a 
változtatásra. Ami pedig az önkormány-
zati támogatásokat illeti, ez ügyben folya-
matosan egyeztetek a kerület vezetésével 
és képviselőtársaimmal, adott esetben 
pedig a testületi üléseken is módosító in-
dítványokkal fogok élni. Lényeges, hogy 
nem én találom ki, hova menjen a pénz, 
hanem azok érdekeit képviselve ülök le 
tárgyalni, akik Őrmezőn és Őrmezőért 
dolgoznak. Nyilván nem lehet mindent 
megoldani két hónap alatt, de a teljességre 
mindig törekedni kell.

Rózsa Melinda

Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola 
Diákjaiért 

ADÓSZÁM:18243527-1-43 

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért 
(Napsugár Óvoda) 

ADÓSZÁM: 18229996-1-43 
Őrmezői Mórus Szent Tamás Egyesület 

ADÓSZÁM: 18056824-1-43 

Alapítvány az Ifjúság Zenei 
Neveléséért (Weiner Leó Zene Iskola) 

ADÓSZÁM: 18041394-1-43 

Őrmezői Közakarat Egyesület 
ADÓSZÁM: 18238925-1-43

Mi volt az első gondolata látva ezt az eredményt? 
Az, hogy köszönöm a választóknak! Úgy gondolom, 
nagyon sok köszönnivalóm van a választások 
után. Ritkán fordul elő, hogy a második 
fordulóban szinte ugyanannyian jön-
nek el voksolni, mint tették azt két 
héttel korábban. A gellérthegyiek, 
szentimrevárosiak, lágymányo-
siak ismét kitettek magukért. 
Az a kiemelkedő arány, amivel 
támogattak óriási felelősséget is 
jelent számomra. A következő 
években sokat kell dolgoznom 
ahhoz, hogy méltó legyek rá.

Lezárult a vetélkedés, visszatekintve, 
hogyan értékeli a vetélytársakkal való 
küzdelmet? 

Szerintem a kampány viszonylag békés-
nek volt mondható. Ez persze annak is köszönhető, 
hogy a szocialisták láthatóan igen alacsony aktivitást 
mutattak a korteskedés során. Azonban fontos fel-
adatomnak tartom, hogy – pártszimpátiára tekintet 

Rétvári Bence – Fidesz–KDNP
Egyértelmű az, hogy sokkal könnyebb mozgósítani 

valami ellen az embereket, mint valami mellett. 
Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy a ke-

rületi munkánkkal az itt élők nagy 
többsége elégedett, de úgy látszik, 

hogy számukra ennek a választás-
nak nem volt tétje. A szavazásra 
jogosultak 65 százaléka otthon 
maradt.

 Mi következik ebből a további politi-
kai feladatokat illetően?

Át kell gondolnunk, hogy a 
politikától elfordult, de egyéb-

ként bennünket támogató sza-
vazókat hogyan tudjuk elérni, 

miként tudjuk őket meggyőzni 
arról, hogy 2010-ben éljenek választá-

si jogukkal, és szavazzanak ránk. Termé-
szetesen nem kampánytechnikákra gondolok, ha-
nem hiteles és gyakorlati megoldásokra. Még több 
munkára és intenzív kapcsolattartásra az itt élőkkel. 
Rajtam nem fog múlni.

Képviselőjelöltek az időközi választásról

nélkül – mindent megtegyek a körzetben lakó 32 ezer 
ember érdekében. Mostantól nem a politika számít, 

hanem a közös érdek. Éppen ezért örülök, 
hogy a kampányban nem mérgesedett 

el a hangulat, így reális esély van ar-
ra, hogy a kerületiek számára fon-

tos kérdésekben együttműköd-
jünk Lakos Imrével  és a többi 
újbudai képviselővel.

A választók döntésén túl , minek tu-
lajdonítja ezt az eredményt? 

A siker titka a jó csapatmunka. 
Olyan összhang és lelkesedés 

volt a kampánycsapatban, amire 
legalább annyira büszke vagyok, 

mint a választás végeredményére. 
Ahogy a szlogenünk is mondja: „Együtt 

mozdulunk!”. De nem állhat meg a munka, 
hiszen nyakunkon a Szociális Népszavazás. Azon 
dolgozunk tovább, hogy minél aktívabbak legyenek 
az emberek a politikai véleményformálás területén: 
tájékozódjanak, döntsenek, szavazzanak.

Hogyan értékeli ezt eredményt? 

Az eredmény előre borítékolható volt, már akár az 
első forduló előtt is lehetett tudni, hogy így ala-
kul, csak az arányok lehettek kétségesek. 
A második fordulóban – bár különbö-
ző arányban, de a győztesen kívül 
az összes többi jelölt visszaesett, 
ebből is látható, hogy a második 
fordulóban a kispártok szava-
zóinak egy része átszavazott 
a nagypártokra azért, nehogy 
az ellen oldali nagypárt jelöltje 
győzzön. 

Milyen tanulságai vannak még az ön 
számára ennek a választásnak? 

Ami az egyéb következtetéseket 
illeti, egyértelmű az eredményekből, 
hogy a társadalom még politikával fog-
lalkozó része milyen mértékben fordult el a 
kormánypártoktól. Az is tisztán látszik, hogy a társa-
dalomnak egy igen nagy hányada a politikától is el-
fordult, és elege van mind a kormánypártokból, mind 
az ellenzékből. A MIÉP által elért eredményt – még 

a korábbinál is elképesztőbb mértékű és esetenként a 
képviselőjelöltek részéről is megmutatkozó diszkri-
mináció és esélyegyenlőtlenség figyelembe vétele mel-

lett-, elfogadhatónak, sőt, a jövőre nézve biztató-
nak tartom. Többek között azért is, mert 

a parlamenti pártokon kívül csak a  
MIÉP volt képes ezen a megmé-

rettetésen egyáltalán elinduli és 
eredményt is elérni. Egyébként 
pedig gratulálok az új képvise-
lőnek, bár nincsenek illúzióim 
az iránt, hogy az egyetlen el-
lenzéki javaslatot sem elfogadó 
kormánypárti szavazógépezet 
mellett esélye lehetne valamit 

is megvalósítani elképzeléseiből. 
Egyúttal szeretném megköszönni 

mindazoknak a támogatását, akik 
akár az első, akár mindkét fordulóban 

rám szavaztak, mi több azoknak is, akik 
csak ajánlószelvényeikkel támogattak, de vagy 

más jelöltre szavaztak, vagy nem jöttek el vasárnap. 
Ők azért mindannyian megmutatták, hogy nemzeti 
radikalizmusra szükség van, a kormány ámokfutása 
mellett még inkább, mint valaha . 

Fenyvessy Zoltán – MIÉP Csapody Miklós – MDF

Az Újbuda Média 
meghívja a kedves 

érdeklődőket egy nyil-
vános vitára, melynek 
témája: kérdések és 

lehetséges válaszok a 
népszavazás előtt. Eleget 

téve felkérésünknek, a 
szereplők Újbuda két 

országgyűlési képviselője:

 Józsa István (MSZP) és 
Kupper András (Fidesz). 

A nyilvános beszélgetés 
helyszíne és időpontja: 
Gazdagréti Közösségi 
Ház, 2008. február 27., 

szerda 18 óra.

NÉPSZAVAZÁS, 
MÁRCIUS 9.

JÓZSA–
KUPPER

VITA

Csapody Miklós lapzártánkig külföldi tartózkodása miatt nem tudott interjút adni az 
Újbudának. A vele készülő beszélgetést következő számunkban olvashatják.
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Hamarosan önálló kerületőrség

A közbiztonság kérdése kiemelten fon-
tos az önkormányzat számára, ugyanis 
a Hevederzár Program mellett a közte-
rületi kamerarendszer a ciklus végéig 
teljesen kiépül a kerület lakott részein, 
elindul a lakótelepi rendőrség, illetve 
nyártól az önálló közterület-felügyelet 
is megkezdi működését. 

A képviselő-testület Fodor Vince alpolgár-
mester előterjesztése alapján 2007. október 
18-i ülésén úgy határozott, hogy önálló, a 
Fővárosi Közterület-felügyelettől függet-
len költségvetési intézményként, 2008 
nyarától létrehozza Újbuda Közterület-fel-
ügyeletét. A közbiztonság kérdése tehát ki-
emelten fontos az önkormányzat számára, 
ugyanis a Hevederzár Program mellett a 
közterületi kamerarendszer a ciklus vé-
géig teljesen kiépül a kerület lakott része-
in, elindul a lakótelepi rendőrség, illetve 
nyártól az önálló közterület-felügyelet is 
megkezdi működését. 
 Az intézmény önálló üzemeltetésével 
az önkormányzat célja a közbiztonság, 
közrend és köztisztaság helyzetének ja-
vítása, nem pedig a bírságolás, bevételei-
nek növelése. A szervezet önkormányzati 
fenntartású intézmény lesz, működésére 
a költségvetés biztosítja a forrásokat, ez 
évente megközelítőleg 200 millió forin-
tot jelent. 
 Fodor Vince igen fontosnak tartja, 
hogy a kerületi felügyelet a bírságolással 
szemben elsősorban a megelőzésre helyezi 
majd a hangsúlyt. Természetesen, ha elke-
rülhetetlen a büntetés, akkor meg kell ten-
ni, de mindenképpen a lakossággal való 

„barátságosabb”, szolgálati jellegű együtt-
működésre törekednek. Az alpolgármes-
ter reméli, így a bírságolásnak vajmi kevés 
helye lesz a kerületben. 
 A felügyelet köztisztviselői csoportjá-
nak munkatársai hatósági jogkörrel ren-
delkeznek majd, az állomány másik részét 
pedig parkfenntartók, illetve -felügyelők 

adják ki, akik megbízás alapján dolgoz-
nak majd – ők voltak régen a „klasszikus” 
parkőrök. Ha a szervezet munkatársai a 
jogkörükbe nem tartozó kirívó szabályta-
lanságokat észlelnek, akkor telefonon ér-
tesítik a megfelelő kollégát, aki intézked-
het az ügyben. A felügyelet nem csupán 
a rendőrséggel, polgárőrséggel és a tűzol-
tósággal fog együttműködni, munkájukat 
civil foglalkoztatottak és más hatóságok, 
civil szervezetek is segítik. 
 Az önkormányzat a főváros által alkal-
mazott hat fővel szemben a létszámot nyár-

Preventív módon működő 
közterület-felügyelet

tól ötszörösére növeli, vagyis míg eddig hat 
közterület-felügyelő dolgozott Újbudán, 
addig ebben a felállásban huszonegy köz-
terület-felügyelő, és tíz kerületőr látja majd 
el ugyanezt a tevékenységet. A hatékony-
ságot azonban nemcsak létszámbővítéssel 
szeretnék növelni, hanem azzal a lépéssel 
is, hogy az új szervezet illetékességi terü-
lete kiterjed Újbuda egész közigazgatási 
területére, így a főváros tulajdonát képező 
közterületetekre is, például a Bartók Béla 
vagy a Budafoki útra. E tekintetben még 
folyik az egyeztetés a főváros illetékeseivel. 
 Az újonnan létrejövő közterület-fel-
ügyelőség feladatai igen sokrétűek. A köz-
területek jogszerű használata, illetve az 
engedély nélküli használat megakadályo-
zása, így a zugárusok esetében nyugodtan 
fordulhatunk hozzájuk segítségért. Ami 
a köztisztaságra vonatkozó jogszabályo-
kat illeti, az illegális szemétlerakások és 
a kutyapiszok ügyben szintén eljárhat a 
felügyelet. A szervezet intézkedhet enge-
dély nélküli ragasztások (plakát, hirdetés, 
graffiti), szabálytalan parkolások, hajlékta-
lanok, valamint randalírozók ügyében is. 
 A vezetőség arra számít, hogy a haté-
kony működés eredményeként csökkennek 
a közúti balesetek, a lopások, a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos bűncselekmé-
nyek, és nagyobb biztonságban tudhatjuk 
gyermekeinket, idős családtagjainkat, ér-
tékeinket is. Újbuda Önkormányzata tehát 
egy, a közterület rendjét védő, preventív 
módon működő szervezetet kíván létre-
hozni, hogy ezzel még nagyobb tisztaság és 
rend legyen kerületünkben.

Huszák Eszter

A XI. Kerület Közbiztonságáért Köz-
alapítvány 2008. évi 2. nyilvános ülé-
sének időpontja: 2008. február 21. 
(csütörtök) 9 óra.
Helyszín: Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalban (1113 Bp. 
Bocskai út 39–41. II./214.)

XI. Kerület 
Közbiztonságáért 

Közalapítvány

Fodor Vince alpolgármester

Aranygeneráció 11 kategóriában a XI. kerületben

Szenior játéktér az ŐKH-ban
„Színház az egész világ” – e közismert 
shakespeare-i gondolat szerint vala-
mennyien színészek vagyunk, életmű-
vészekként rendületlenül játszunk az 
élet nagy színpadán. 

De vannak, akik az évek múlásával kiszo-
rulnak onnan, akik kénytelenek a függöny 
mögött meghúzódva egyhangúan szem-
lélni az eseményeket, és hiába 
is próbálkoznak, nem tudnak 
ismét felkerülni a „stáblistára”. 
Ha átvitt értelemben is, de a 
nyugdíjasokról van szó. Szá-
mukra jött létre egy új „játéktér” 
az Őrmezei Közösségi Házban. 
Így kezdődött. 
 A színház kollektív művé-
szeti ág, melyben minden rész-
egységnek, illetve művészeti 
ágnak azonos súlya és értéke 
van. A közösségfejlesztő ereje 
meghatározó – jó értelmű egy-
másra utaltság érzete alakul ki, 
és így alakítson ki a közösségi 
élményt az egyéni alkotásokon 
keresztül. A „nyugdíjasszínház” 
elindítása egybeesett az Őrme-
zei Közösségi Ház program-
jával, mely szerint az egyéni 
önmegvalósításon keresztül 
valós és értékes közösségeket 
hozzon létre. 2008. március 
20-án ünnepli ötéves évfordu-
lóját a mintegy 30 fős társulat. 
Az elmúlt évek során komoly 
szakmai képzésben részesültek, 
és a „színházcsinálás” szinte va-
lamennyi fortélyát elsajátították. Reperto-
árjuk a nevüknek megfelelően igen színes 
és széles spektrumu – reneszánsz komé-
diáktól Heltai komédiákon át Zelk Zoltán 
költészetéig terjed. Legutóbbi kirobbanó 
sikerüket fémjelzi az Újbuda Tréfeum 
bemutatója, mely átütő sikerével kiala-
kította Őrmező színházszerető és értő 
törzsközönségét. A színház viszonylag rö-

vid idő alatt elért népszerűségét nagyban 
köszönheti annak az áldozatkész művész-
pedagógiai munkának, amelyet a neves 
színházrendező, Köllő Miklós végez. A 
Tarka Színpad nem csupán szűkebb pát-
riájában Őrmezőn játszik, hanem mind 
több meghívást kap. 
 A Budapesti Tavaszi Fringe Feszti-
válon belül is meghívást kapott a Tarka 

Színpad, ahol Újbuda színeit képviseli. A 
színjátszás iránt jelentősen megnőtt az ér-
deklődés, de a további bővítés technikai, 
gyakorlati okoknál fogva nem lehetséges, 
ám a gondolat megszületett: széles körű le-
hetőséget kellene nyújtani az idősebb kor-
osztály számára az „Aranygenerációnak”, 
ahogy az Egyesült Államokban nevezik, 
talán nem véletlenül!

Újbuda Szenior Ki-Mit-Tud
Az Őrmezei Közösségi Ház kezdeménye-
zését Újbuda polgármestere, Molnár Gyu-
la, illetve alpolgármestere, Veresné Krajcár 
Izabella őszinte lelkesedéssel támogatta. A 
nagyszabású rendezvény előkészítő mun-
kálataiban Újbuda valamennyi közösségi 
háza szerepet vállalt: Az Albertfalvi Kö-

zösségi Ház, a Gazdagréti Kö-
zösségi Ház, a Kelenvölgyi Kö-
zösségi Ház és a Karithy Szalon. 
       Az Őrmezei Közösségi Ház 
vállalta a kerületi rendezvény 
lebonyolítását. Igen neves mű-
vészekből állt össze a szakmai 
zsűri: Pécsi Ildikó, Bilicsi Erzsé-
bet, Hamari Júlia, Kovács Er-
zsi, Vincze Kinga, Gonda János, 
Novák Ferenc. 
       Megható az a kedves és 
szeretetteljes hozzáállás, ami-
vel kiváló művészeink segí-
tették a kezdeményezést. Az 
I. Újbuda Szenior Ki-Mit-Tud 
előadóművészi vetélkedőre 
váratlanul igen nagy létszám-
ban jelentkeztek a résztvevők. 
A 11 kategóriában meghirde-
tett előadóművészi vetélkedő 
eredetileg tervezett időpont-
jait bővíteni kellett (február 
21., 22., 25. 15.00 órától Őr-
mezei Közösségi Ház, szín-
házterem) a jelentkezők nagy 
számára való tekintettel, ed-
dig 142 induló van. A döntő 
2008. március 2-án 17.00 óra-

kor a TEMI Fővárosi Művelődési Ház-
ban lesz. A díjazottak bronzplakettet és 
díszoklevelet, a résztvevők „Diploma 
honoris Causa” elismerő oklevelet kap-
nak, emellett a közösségi ház megjelen-
teti az I. Újbuda Szenior Ki-Mit-Tud al-
manachot, melyben minden résztvevő 
fotóval és rövid életrajzzal szerepel. 
 Preisinger Éva

Preisinger Éva, az Őrmezei Közösségi Ház igazgatója

A tökéletesen szigetelt lakás veszélyes 
lehet, ha nem gondoskodnak a gázké-
szülékek megfelelő levegőellátásáról 
– derült ki a legutóbbi Közös Képvise-
lők Klubjában. 

A közös képviselőknek Eperjesi László, a 
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. osztályve-
zetője, valamint Kocsis Attila, a Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. műszaki igazgató-
ja tartott ismertetőt. Eperjesi László felhív-
ta a közös képviselők figyelmét arra, hogy 
a gázvezetékrendszert ötévente felül kell 
vizsgáltatni, mégpedig olyan szakember-
rel, aki a műszaki-biztonsági felülvizsgálat 
végzésére jogosult. Ezt a felülvizsgálatot 
minden, a gázhálózatba bekötött ingatlan 
tulajdonosának el kell végeztetnie, a csa-
ládi házakban és a társasházakban egy-
aránt. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamaránál található meg azon szakembe-
rek listája, akiknek erre a felülvizsgálatra 
engedélyük van. 
 A gázkészülékeket évente ajánlott 
ellenőriztetni a szakszervizzel, sajnos a 
fővárosban a tulajdonosok háromnegye-
de csak 3–5 évente teszi ezt meg. Eperjesi 
László szólt arról is, hogyha akár a Gáz-
művek, akár a kéményseprők olyan rend-
ellenességet állapítanak meg, ami az élet 
vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, 
például gázszivárgást, illetve nem meg-
felelően működő gázkészüléket, akkor 
mindent meg kell tenniük a veszélyhelyzet 
elhárítása érdekében, ami jelentheti azt 
is, hogy a hiba kijavításáig a lakásokban, 
vagy akár az egész épületben el kell zárni-
uk a gázt, nincs mérlegelési lehetőségük.
 A kerületben is folytatódik a gázórák 
cseréje, erre a FŐGÁZ egy külső vállalko-
zóval kötött szerződést, csak a cég emberei 
jelentkezhetnek a lakásokban a gázórák 
cseréjére. Eperjesi tapasztalatai szerint 

előfordulnak olyan esetek, amikor a „Gáz-
művekre” hivatkozva jutnak be tolvajok a 
lakásokba. Ha a tulajdonos bizonytalan, 
hívja fel a Gázműveket mielőtt beengedné 
a szerelőt, ott igazolhatják, hogy valóban 
kiküldtek-e az adott címre szakembert. 
 Az osztályvezető egy kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy a gázliberalizáció, 
a piacon működési engedéllyel rendelkező 
kereskedők megjelenése miatt nem kell 
átszereltetniük a gázvezetéket és a gáz-
órát azoknak, akik egy új kereskedővel 
kötnek szerződést, mivel a vezetékhálózat 
üzemeltetése az elosztói engedélyes, jelen 
esetben a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 
kötelezettsége.  
 Kocsis Attila, a FŐKÉTÜSZ műszaki 
igazgatója egy sokkoló bejelentéssel kezdte 
tájékoztatását. A budapesti szén-monoxid-
mérgezéses halálok 60%-ért a túl tökéletes 
szigetelés a felelős. Ez azt jelenti, hogy a 
tulajdonosok úgy szigeteltették a nyílászá-
rókat, hogy a felszerelt gázkészülékek oxi-
génellátásáról nem gondoskodtak, és ez 
okozatja az ott élők halálát. Azaz lehet szi-
getelni, de csak úgy, ha szakszerűen meg-
oldják ezen berendezések levegőellátását. 
Nem csupán ez jelenthet gondot, hanem a 
szakszerűtlenül felszerelt páraelszívók is.
 A XI. kerületben jobb a kémények ál-
lapota, mint általában a főváros belső ré-
szein – derült ki a tájékoztatón –, a 73 ezer 
kéményből 500 volt életveszélyes. Kocsis 
Attila azt is elmondta, hogy Újbudán még 
1750 darab egycsatornás gyűjtőkémény 
van, amelyek felújítására, javítására ismét 
lehet pályázni, az állami támogatás 80 ezer 
forint/lakás. 
 A FŐGÁZ és a FŐKÉTÜSZ további 
szolgáltatásairól, a cégek elérhetőségéről 
a honlapokon lehet tájékozódni. www.fo-
gaz.hu, www.kemenysepro.hu. 

Domonkos Csaba

Közös Képviselők Klubja

Óvatosan a gázkészülékekkel

Szociális tényezők alapján döntenek

Üdülési csekkek áprilisig

A gerincbetegségek megelőzése érdeké-
ben indít akciót az óvodás- és iskolásko-
rú gyermekek és szüleik körében Újbuda 
Önkormányzata a Magyar Gerincgyógy-
ászati Társasággal karöltve. Az erről szóló 
megállapodást dr. Varga Péter, a Magyar 
Ortopéd Társaság elnöke, a Magyar Ge-
rincgyógyászati Társaság elnökségi tagja 
és Molnár Gyula polgármester írta alá. A 
megállapodás szerint a társaság dolgozza 
ki a programot, részt vesz annak szakmai 
irányításában és a szükséges képzések le-
bonyolításában. A tervek szerint a gyere-
keket a testnevelésórák keretében tanít-
ják majd meg a helyes tartásra, erre fel-

Prevenciós program 
az egészségért

Dr. Varga Péter és Molnár Gyula polgármester aláírják a megállapodást

készített testnevelő tanárok. Mindemel-
lett mesejátékok is segítik a csemetéket 
a helyes tartás elsajátítására. Az aláírás 
előtt dr. Varga Péter az ÚjbudaTV-nek 
elmondta: a gerincproblémák itthon és 
világszerte is népbetegségnek számíta-
nak, Magyarországon a felnőtt lakosság 
80%-a érintett. Prevenciós programok 
már 15 éve működnek hazánkban ki-
sebb-nagyobb sikerrel, de átfogó, nép-
egészségügyi programként most válhat 
teljessé a kezdeményezés. Első lépésként 
már a jövő hónaptól elkezdődik a taná-
rok felkészítése.

D. Cs.

Testnevelésórákon tanítják a helyes testtartást

Április 15-éig lehet pályázni a Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány idei szoci-
ális üdülési támogatására. A pályázati 
kiírás négy csoportra 
vonatkozik: nyug-
díjasokra (Ezüst-
nyár), fogyatékkal 
élőkre (Esély a pi-
henésre), többgyer-
mekesekre (Szolida-
ritás) és a szakiskolás 
nappali tagozatos 
tanulókra (Vakációs 
program). A támoga-
tást üdülési csekk for- májában 
kapják a nyertesek általában 40 ezer fo-
rint értékben. A pályázatok elbírálásánál 

az életkor, a jövedelem és egyéb szociá-
lis tényezők alapján döntenek. További 

feltétel, hogy csak olyan 
csoportosan vagy egyé-
nileg pályázó nyerhet 
támogatást, aki az elő-
ző évben nem vett részt 
ebben a programban. 
Valamennyi pályá-
zati kategóriában az 
interneten letölthető 
(www.udulesicsekk.
hu) adatlappal lehet 

részt venni, amelyet pontosan ki-
töltve a Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány címére kell elküldeni: MNÜA, 
1590 Budapest, Pf. 55.
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ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
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, Bikszádi u. 11–15. 
MÁRCIUS 4-ÉIG Balogh Eszter és Mike Balázs 
„Farsang” c. kiállítása. Megtekinthető hétköz-
nap 10–18 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
MÁRCIUS 7-ÉIG Gaál József  Együgyűek 
– Hommage à Lipót című kiállítása.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
MÁRCIUS 10-ÉIG Makovecz Imre Kossuth- és 
Ybl-díjas építész kiállítása „Makovecz Imre 
szakrális épületei” címmel.

BME OMIKK AULÁJA
Budafoki út 4–6.
FEBRUÁR 20. 15.00  „…Légszesszel eszköz-
lött megvilágítás…” A fővárosi gázszolgálta-
tás hőskora (1856–1910). A kiállítás ÁPRILIS 
30-ÁIG látható a könyvtár nyitva tartási 
idejében: hétfőtől péntekig 9–20 óráig.
FEBRUÁR 26. 16.30 Hidak mentén a Tiszán. 
Az eredettől a torkolatig. A kiállítás MÁRCIUS 
19-ÉIG látható a könyvtár nyitva tartási idejé-
ben: hétfőtől péntekig 9–20 óráig.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 1–17. Mándoki Halász Zsóka festő-
művész kiállítása.

KARINTHY FRIGYES KÖNYVTÁR
Karinthy F. út 11.
MÁRCIUS 14-ÉIG Fekete Mária festőművész 
kiállítása.

Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai 
banda – táncház. FEBRUÁR 28. 20.00 Táncházak 
estéje a Matokabinde és a Fanfare Complexa fel-
lépésével. FEBRUÁR 29. 20.00 Szenior Sebő klub. 
MÁRCIUS 1. 20.00  
Jótékonyság motoros rockfesztivál. Fellépnek: 
Blöró és a Blues Company, KMB, Kornélkül, Little 
Mike, Partyzan, Rockin’ RockCats és a kihagyha-
tatlan kubai lányok… MÁRCIUS 3. 18.30 Budai 
tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. MÁRCIUS 
4. 18.00 Khamoro – cigánytánc-tánctanfolyam, 
20.00 Kiende zenekar. 
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. FEBRUÁR 23. 
11.00 Kolompos Színház. FEBRUÁR 24. 10.00 
Csillagszemű – családi táncház. MÁRCIUS 1. 17.00 
Kolompos – családi mulattság.

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

A teljes programkínálat megtalálható az 
interneten: http://www.ujbuda.hu/esemeny.
php?eventid=780
FEBRUÁR 22. Moldvai táncház a Csürrentő 
együttessel. FEBRUÁR 22. 18.00 A Petőfi Musical 
Stúdió gálaműsora. FEBRUÁR 25. 19.00 Ír táncház 
a Greenfields együttessel. FEBRUÁR 26. 17.00 
Muzsikás gyermektáncház. FEBRUÁR 28. 15.00 
Tájak, korok, múzeumok klub. FEBRUÁR 29. 21.00 
Takács Eszter koncertje.

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

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc (játékos mozgásfejlesztő 
torna 1–3 éves gyerekek részére pedagógus 
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas angol klub. HÉTFŐ, 
SZERDA 17.30.00 Aikido, 17.30.00 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 nyug-
díjasoknak. PÉNTEK 15.30 Fashion dance. 18.00 
Taoista tai chi. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00– 
19.00-ig Gazdagréti Közösségi Számítógépes 
Központ és e-Magyarország pont.

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

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Alakformáló torna. KEDD 15.00 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00,  
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 16.00 Szenior torna. 
SZERDA 10.30 Ringató, 18.00 Happy Bike 
Team bringásklub. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 
Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00-ig Újbudanet lakossági 
internethasználat. FEBRUÁR 23. 10.00 VI. 
Kelenvölgyi bábjátékos találkozó.

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

HÉTFŐ 16.00 Balettiskola 5–8 éveseknek, 17.00 
Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, 
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, 
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. HÉTFŐ, 
PÉNTEK 18.00 Pilates. 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. 
16.00, 17.00 Zenés kondicionáló torna gyere-
keknek. SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub. 

KIÁLLÍTÁSOK

CSÜTÖRTÖK 14.30 Civil Alkotók Közössége, 
19.00 Karate. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 
Diákszínpad. VASÁRNAP 17.00 Goldance 
tánciskola. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-ig 
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden 
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdí-
jasoknak ingyenes. FEBRUÁR 21–22. 17.00 
Szenior Ki-Mit-Tud elődöntő. FEBRUÁR 23. 
10.00–16.00 Érték az egészség. Egészségnap 
a XI. ker., Vöröskereszt együttműködésével. 
FEBRUÁR 26. 20.00 Újbuda Jazz Kedd. Bálint 
Rezső vendége: Horváth Károly „ Charlie”. 
FEBRUÁR 29. 19.00 Újbuda Tréfeum – bemu-
tató előadás… de ördögök sem vagyunk!!! A 
Tarka Színpad előadásában.

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

HÉTFŐ 11.00 Babusgató, 17.00 Filmklub szü-

lőknek, 18.00 Ovis balett, 19.00 Felnőtt balett. 
HÉTFŐ 11.00, CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. HÉTFŐ 
10.00, PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. 
KEDD 17.00 Kreatív ötlet-tár. 
KEDD 16.00 Csere-„bogár”-találkozó. 
SZERDA 9.00 Terhestorna – jóga, 10.00 Izgő-
mozgó gyerektorna, 11.00 Baba-mama jóga, 
17.00 Bogyó vagy termés? Játékos természetis-
meret szülőknek és gyermekeknek. 
CSÜTÖRTÖK 15.00 Babusgató,16.00 
Varázsszőnyeg,17.15 Tánclánc. PÉNTEK 11.00 
Minibalett. PÉNTEK 16.00 Ovis jóga. 

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

SZERDA 18.00 Ásványbarát Kör. 
PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera 
Növénybarát Kör. HÉTFŐ 18.00 Gombászklub. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Szabadság út 26.
FEBRUÁR 27. 19.00 Társasjáték New 
Yorkban.
FEBRUÁR 28. 19.00 Oscar.
Gyermekelőadás
MÁRCIUS 5. 10.00, 14.30 Hamupipőke. I., II. 
Gyerekbérlet 5. előadás.
Szertár Kávézó (Budaörs Templom tér 1.)

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 22. 19.00 Őrült nők ketrece.
FEBRUÁR 23. 19.00 Leánykereskedő.
FEBRUÁR 28. 10.30 A trükk. Nyilvános 
főpróba.
FEBRUÁR 28. 19.00 Dominó.
FEBRUÁR 29. 19.00 A trükk. Bemutató.
MÁRCIUS 1. 19.00 A trükk.
MÁRCIUS 2. 19.00 Dominó.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 21., 22. 20.00 LOW – Holland-
Flamand Kultfeszt – Budapest 2008. Club 
Guy & Roni: Poetic Disasters.

SZÍNHÁZAK

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
FEBRUÁR 29. 18.00 Kiss Márta festőművész 
kiállításárának megnyitója.

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

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

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 4–9. Christy Johnson kiállítása.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM 
TANULMÁNYTÁR
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.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4. 
ÁPRILIS 1-JÉIG Nádas Alexandra és Nagy 
Gábor művész házaspár kiállítása látható.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
MÁRCIUS 19-ÉIG Balogh Géza Oszkár  „Arcok 
a fényben” című kiállítása. Megtekinthető 
hétköznapokon 15–18 óráig.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
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.

MINDEN HARMADIK HÉTFŐ 17.30  
Hajózástörténeti Klub. MINDEN UTOLSÓ 
PÉNTEK 18.00 Törpenyúlklub. MÁRCIUS 3. 18.00 
Gombászklub. Élő örökségünk értékei a növényvi-
lágban és a nagygombák világában.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

FEBRUÁR 23., 24. 20.00 Juhász Kata: Nem 
Bejárat – No Entry.
FEBRUÁR 28., 29. 20.00 LOW – Holland-
Flamand Kultfeszt – Budapest 2008. Mette 
Ingwartsen: 50/50; Manual Focus.
MÁRCIUS 1. 20.00 Kosztolányi Dezső Színház 
(Szabadka) – Urbán András Társulata:  Brecht 
– The Hardcore Machine.
MÁRCIUS 4. 20.00 A 7. L1 Kortárs Táncfesztivál 
keretében: Nanohach (CZ): Portrait.
Gyermekelőadás
MÁRCIUS 2. 11.00 Majoros Ági: Százszorszép 
Bóbiska.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 28. 20.00 P.B.főpróba.
FEBRUÁR 29. 20.00 A démon gyermekei. 
Bemutató.
MÁRCIUS 1., 2., 3. 20.00 A démon gyermekei. 

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB
Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
FEBRUÁR 29. 19.00 Vocal Idiots: Abszurd rock 
kabaré.

Haladó. VASÁRNAP 17.30 Kezdő, 18.30 Haladó 
társastánc. 19.30 Táncklub. MÁSODIK ÉS UTOLSÓ 
HÉTFŐ 17.00 AKH Opera- és dalstúdió próbája. 
FEBRUÁR 23. 20.00 Farsangi bál.

BIBLIA-HÁZ 
Bertalan L. u. 21.

Méregfogak – a házasságban és emberi kapcsola-
tainkban – hogyan szabadulhatunk tőlük? 
FEBRUÁR 23. 15.00 A szeretet téves felfogása.

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna, 19.00  
Callanetics. SZERDA 17.00 Fotóklub. PÉNTEK 
18.00 Pilates torna. SZOMBAT 16.00 Őszidő 
nyugdíjasklub. FEBRUÁR 20. 18.00 Művészet 
közelről. Nézegessünk tájképeket! MÁRCIUS 1. 
16.00 Családi délután – a Grimm Busz Színház 
zenés mesejátéka: Dalverseny a kerekerdőben. Az 
előadás után tavaszváró kézműves-foglalkozások.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
 Villányi út 25.

FEBRUÁR 24. 10.15 Monteverdi: Missa in illo 
tempore, Palestrina: Alma redemptoris mater.

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

FEBRUÁR 20. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Csík zenekar – táncház. FEBRUÁR 21. 
20.00 Táncházak estéje, a Műhely és a Somos 
fellépésével. FEBRUÁR 22. 20.00 Dresch Quartet. 
FEBRUÁR 23. 20.00 Burdon fesztivál. FEBRUÁR 25. 
18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. 
FEBRUÁR 26. 18.00 Khamoro – cigánytánc-tan-
folyam, 20.00 Chalga zenekar. FEBRUÁR 27. 18.00 

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

FEBRUÁR 20. 20.00 Etnorom Fesztivál – Gipsy.cz 
(CZ), Etnorom, Pujara. FEBRUÁR 21. 18.00 Eddy 
Terstall: Simon. FEBRUÁR 21. 19.30 Beszélgetés 
Eddy Terstall filmrendezővel. FEBRUÁR 21. 
21.00 Amsterdam Klezmer Band (NL), New Cool 
Collective (NL). FEBRUÁR 22. 19.00 Kerékpárral a 
Föld körül – Beszélgetés Herb van Drongelennel. 
FEBRUÁR 22. 21.00 Quimby, Alamo Race Track 
(NL). FEBRUÁR 23. 16.00 Amszterdam kerékpáron 
– Beszélgetés Luud Schimmelpenninkkel. 
FEBRUÁR 23. 21.00 Zagar, About (NL), zZz (NL), 
Eboman (NL), Killbert. FEBRUÁR 27. 20.00  
Russkaja (A/RU). FEBRUÁR 28. 21.00 Max Romeo 
(JAM), Riddim Colony, Love Alliance & MC Milli 
Chab. FEBRUÁR 29. 22.00 DJ Krush (J) live, Suhaid 
& Barabás Lőrinc & DJ Future, Cadik. MÁRCIUS 1. 
20.00 Ambushing Europe Tour - Ektomorf, Stuck 
Mojo (USA), Vengince (USA), Tenside (D).

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

HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes csoportok, 
16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület 
19.00 az AKH Gesualdo Kamarakórus próbája. 
KEDD 9.30, 10.15., 11.00 „Ringató” zenei foglalko-
zás, 14.00 Keresztény Társaskör döngicsélő klubja
16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, 19.00 Kezdő, 
20.00 Haladó kubai salsasuli, 21.00 Salsaklub. 
KEDD, 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, PÉNTEK 18.00 
Mesetorna óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 15.20 
ETKA-jóga tanfolyam. 19.00 AKH Társastáncklub 
kezdő, 20.00 Los Angeles-i salsa kezdő, 21.00 

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.

Erős Péter rendező-operatőr portré- és természet-
filmjeit láthatják hétről hétre, a részletes és pontos
műsort a weboldalon és a képújságon találják. A so-
rozat első darabja Paizs László, Kossuth-díjas képző-
művészt mutatja be.

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

ÚJ sorozat az ÚjbudaTV-n!

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

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON!

Meglepetésparti az Újbudai 
Pedagógiai Intézetben
Az Újbudai Pedagógiai Intézet 
munkatársai az egykori és jelenle-
gi pályatársak és kollégák részvé-
telével meglepetéspartit rendeztek 
Kovács Andrásnének, aki 37 éven 
keresztül töretlen hittel és kiemel-
kedő szakértelemmel szolgálta 
kerületünkben az óvodai nevelés 
ügyét. Pályáját itt a XI. kerületben 
kezdte, és a szakmai fejlődés vala-
mennyi állomását bejárva – dol-
gozott óvónőként és bemutató 
óvónőként, a kerületi óvodai cso-
port szakmai vezetője volt, majd 

szakfelügyelő, szaktanácsadó 
– végül a PSZK, azaz az Újbudai 
Pedagógiai Intézet óvodai neve-
léssel foglalkozó szakértőjeként 
döntött úgy, hogy él az előreho-
zott öregségi nyugdíj lehetőségé-
vel. Ebből az alkalomból gyűltek 
össze Kovács Mari köszöntésére 
és méltatására, hogy együtt és 
külön-külön is megköszönjék a 
kerületi óvodás gyermekekért, az 
óvónőkért, az óvodavezetőkért, a 
szakma fejlődéséért végzett elkö-
telezett munkáját.

A még töbB MEsét Alapítvány 2008 januárjában elindította  
ÚJ BÖLCSŐDÉJÉT a XI. kerületben a Diószegi utcában. 
Várjuk azon szülők jelentkezését, akik 1–4 éves gyermekük 
számára gondoskodó, megbízható bölcsődét keresnek. 
Jöjjön el és győződjön meg arról, hogy  gyermeke számára  a 
mi bölcsődénk a legjobb hely.
Érdeklődés és jelentkezés a 30/33-23-970 számon Kerek Anná-
nál, illetve személyesen a következő címen: XI. Diószegi u. 51. 

A Lágymányosiak Egyesülete 2008. 
február 27-én 15.00–18.00 óra 
között vérnyomás-, vércukorszint- 
és koleszterinszint-mérést végez 
a 1117 Bp., Kőrösy József utca 17. 
szám alatt a volt közösségi házban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Lágymányosiak 
Egyesülete
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TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanulmány-
ok nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!  
Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosz-
szú évekig gyűjtögettem a tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.
Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidőszak után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptem-
berben sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert, 
amelynek segítségével ő néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és 
vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kül-
kereskedelmi Főiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a 
magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy 
Szakcsi Lakatos Béla.
Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű tan-
anyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre 
és nyelvtanra épülnek, így minden külső segítség nélkül megoldottam őket. Az anyanyelvi lektorok által 
készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Mire végigértem az anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem célnyelven. Így 
gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD mi-
nőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelve-
ket is ezzel a módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelvvizsgázni.
Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Sőt a szerző gondolt 
azokra is, akik már megtanultak angolul, franciául vagy németül, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikér-
dező CD-Tár ezen a három nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írásban 
és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon jól használha-
tó a megszerzett tudás szintentartásában és a reakcióidő csökkentésében, de nem része a tananyagnak.
Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag elvégzéséhez?
Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy 
tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez 

alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után 
néhány nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív 
Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.) 
Tóth László, 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója a XI. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanu-
lási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:

a TEMI Fővárosi Művelődési Házban (Fehérvári u.47.), 
2008. február 25-én, és március 3-án, hétfőn, 17 és 19 óra között.

Oktatási fórum a Budai Sport Általános Iskolában

Egymással kompatibilis tankönyveket!
A kompetenciafejlesztéssel, a nem 
szakrendszerű oktatással és az ehhez 
szükséges tankönyvekkel, segédanya-
gokkal kapcsolatos tudnivalókról ren-
deztek szakmai fórumot a Budai Sport 
Általános Iskolában pedagógusok 
részére. Megtanítani tanulni és gondol-
kodni a gyerekeket – így lehetne össze-
foglalni az új rendszer lényegét. 

Bács Márton alpolgármester a kompe-
tenciafejlesztés szükségességéről beszélt 
bevezetőjében. Említette, hogy a 2006-os 
felméréseken az újbudai iskolások csak a 
középmezőnyben végeztek, így még van 
mit fejlődnünk. 
 Kiss Mihály, a sportiskola igazgatója 
a szakmai fórum céljaként a párbeszédre 
való törekvést nevezte meg. Szükség van 
ugyanis a kommunikációra a tankönyv-
szerzők és -kiadók, valamint a pedagó-
gusok között, hiszen nem ritka, hogy egy 
tanár egy tárgyat egyszerre háromféle 
könyvből kénytelen tanítani. A megoldás 
az lehetne, ha a nagy tankönyvkiadók 
rendszerbe illesztett, egymással kompa-
tibilis könyveket adnának ki. A kompe-
tenciamérések jelentőségéről szólva az 
igazgató úgy fogalmazott, ezek a jövőben 
jelentősen befolyásolják majd egy-egy is-
kola megítélését.  
 A Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigaz-
gatója, Jókai István – maga is tanárember 
– előadásában kifejtette: a kompetencia 
nem új fogalom a közoktatásban, már a 
hetvenes évek végén kiadott módszertani 
anyagokban is találkozhattunk vele, és a 
tantárgyak közötti kapcsolat megmutatása 
már ma is része a tanári munkának, példá-
ul oly módon, hogy természettudományos 
órákon is használnak irodalmi idézeteket. 
A feladat most az, hogy mindez komplex 
módon történjen. A magyar gyerekek tu-
dásának gyakorlati használhatósága nem 
mindig ideális, ezért is történhet, hogy 
nem teljesítenek olyan jól a PISA-teszteken, 
mint például a finnek. A finneket illetően 
két érdekes adalékkal szolgált Jókai István: 
az ottani jó eredmények egyrészt nagyban 
köszönhetők az alacsony, 15 fős osztálylét-
számoknak, másrészt Finnország mutatói 
sem egységesek, hiszen a déli részeken, ahol 

több a bevándorló és társadalmi problémák 
jelentkeztek, alig jobbak az eredmények, 
mint nálunk. Kiemelkedő eredményeket 
jellemzően az északi, zártabb közösségek-
ben érnek el a finn iskolások.  
 A kompetenciafejlesztési rendszer a 
következő tanévtől indul, de még nagy a 
bizonytalanság. Amit elő tudnak készí-
teni, azt meg is teszik, ígérte a Nemzeti 
Tankönyvkiadó vezetője. Szeptember else-
jéig minden eszközt biztosítani fognak, és 
nemcsak a tankönyvrendelésben, hanem 
szakmai kérdésekben is segítséget nyújta-
nak majd a tanároknak. 
 Valaczka András tankönyvszerző elő-
adásában a könnyű, módszeres és hatékony 

Köszönöm 
minden állam-
polgárnak a rész-
vételét az időközi 
országgyűlési 
választásokon. 
Külön köszönöm 
a rám szavazók 
bizalmát!

Lakos Imre
képviselőjelölt

polgárnak a rész-
vételét az időközi 
országgyűlési 
választásokon. 
Külön köszönöm 
a rám szavazók 
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Lakos Imre
képviselőjelölt
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Frenák Pál és Pataky Klári munkái nyertek

2006-ban a Trafó és a MU Színház ala-
pította meg a Lábán Rudolf-díjat azzal 
a céllal, hogy a kortárs magyar tánc 
legszínvonalasabb alkotóinak munkás-
ságát elismerjék és népszerűsítsék. A 
mindössze hároméves „tradíció” sikere 
azóta üstökösként ível, és mára már 
jelöltként részt venni a díjátadón is a 
szakma elismeréseként aposztrofálható.

A névadó Lábán Rudolf, a 20. század  világ-
hírű koreográfusa és táncelméleti kutatója. 
Európa számos városában alapított moz-
gásstúdiót, mely alapjaiban határozta meg 
a világ táncszínházainak fejlődését, de az ő 
nevéhez fűződik a táncjelírás és a tánchar-
mónia-elmélet kidolgozása is. A Lábán Ru-
dolf-díjra most is tíz produkciót nomináltak, 
melyek közül február 12-én a Kosztolányi 
Dezső téren található Art Caféban köszön-
tötték a két díjnyertes alkotást. 
 A döntést a tíz tagból álló szakmai zsű-
rire bízták, akik között volt tánckritikus, 
művészettörténész, esztéta, újságíró, szín-
házkritikus. Nekik kellett eldönteni, hogy a 
MU Színház 500 000 forintja, illetve a Trafó 
által felajánlott 1 500 000 forint valóban a 
legnívósabb alkotók további munkásságát 
segítsék. – A mintegy 100 táncprodukció kö-
zött voltak kifejezetten figyelemre méltóak 

és kezdeti szárnypróbálgatások is – tudtuk 
meg a műsorvezetőtől, Lévai Balázstól. Ami 
viszont szomorú tanulsága volt a 2007-es 
évnek, hogy mintegy 20 százalékkal csök-
kent a táncprodukciók száma. A tíz jelölt 
azonban így is kiemelkedett a mezőnyből. 
Íme: A tavasz ébredése, mely a Debreceni 
Csokonai Színház produkciója, az Instinct, 
a Frenák Pál Társulat előadásában, a 

T.E.S.T. a MU Színház produkciója, az Üveg-
bura, a Budapest Tánciskola előadása, az 
EX-IT, melyet a Magyar Nemzeti Balett Ala-
pítvány mutatott be, In your eyes in my face 
remains, szintén a Magyar Nemzeti Balett 
Alapítvány támogatásával készült, a Nagyon 
jól vagyok, lszi ne keress, melynek koreog-
ráfusa Pataky Klári, a Tér-Forma-Nyelv és a 
Hit et nunc a MU Színház és a MU Terminál 
előadásban és végül az Altera Pars, melyet a 
Közép Európa Táncszínház művészei adtak 
elő. A döntéshozóknak az önkifejezés és ko-
reográfia széles spektrumát kellett górcső alá 
venni, ám felszállt a fehér füst.
 Frenák Pál és Pataky Klári munkáit tar-
totta a szakma 2007-ben a legek legjének. A 
díjátadó egy rövid állófogadással folytató-
dott, ahol a táncszínház jeles képviselői meg-
oszthatták egymással a tapasztalataikat. 

(bp)

Lábán Rudolf-díj a Tranzitban
készségfejlesztésről beszélt. Véleménye sze-
rint a kompetenciafejlesztés bevezetése ab-
ban különbözik az utóbbi évek, évtizedek 
egymást érő reformőrületeitől, hogy való-
jában nem nehéz megvalósítani, kimutat-
ható eredménye lesz, és érdemes megvaló-
sítani, hiszen ezáltal később könnyebben 
tanulnak majd a diákok, ami a tanárok 
dolgát is megkönnyíti. A kompetenciafej-
lesztés lényege: a gondolkodási műveletek 
gyakoroltatása, például halmazok képzése, 
összekapcsolás, a rejtett dimenziók átlátá-
sa, a továbbalkotási feladatok megoldása. 
A cél, hogy ne csak a matematika-, hanem 
minden órán legyenek logikai feladatok. 

Rózsa Melinda

Budapest világháborús ostromának 
áldozataira emlékeztek

A megemlékezés a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szervezésében történt, melynek 
során Katona Tamás, a bizottság elnöke emlékeztetett Budapest 102 napig tartó ostromára a II. 
világháború alatt. A totális háború beindítása nyomán Budapest negyvenezer épületének 27%-a 
megsemmisült a folyamatos bombázás és ágyútűz következtében. Az emberek hónapokat töltöttek 
a dohos pincékben, hogy túléljék a háborút, de közülük is sokan áldozatul estek a pusztításnak. A 
megemlékezésen részt vett Lomniczi Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, Mécs Imre, Molnár Gyula 
újbudai polgármester, és Sólyom László, köztársasági elnök szárnysegédje. Lomniczi Zoltán azt 
hangsúlyozta beszédében, hogy okulhatnánk a történtekből, hiszen most is sokan állnak az erőszak 
oldalán. Kijelentette: szeretné, ha 2008 a tolerancia éve lenne. A megjelentek sorban elhelyezték az 
emlékezés virágait a civil áldozatok síremlékénél.
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Óvodások műsora, harmonikaszó, disznótoros menü

Nyugdíjas farsangköszöntő
Harmonikaszóval, disznótorossal 
várták az Egyesített Szociális Intéz-
mények (ESZI) munkatársai a kerületi 
nyugdíjasokat a Mérnök utcai konyhán 
rendezett farsangi összejövetelen. A 
programot hagyományteremtő szán-
dékkal szervezték, ha a visszajelzések 
kedvezőek lesznek, semmi akadálya, 
hogy jövőre is megtartsák.

– A kerületben az ESZI végzi a szociális 
alapellátást. Hét idősklubot működtetünk, 
több helyütt házigondozói szolgálatot lá-
tunk el, és egy ötszáz adagos szociális kony-
hát is fenntartunk. Van tehát rálátásunk az 
idősek helyzetére, és ha jó kezdeményezés-
nek tartjuk, egy-egy ötletük megvalósítá-
sában is segítünk – meséi lapunknak Nagy 
Aranka, az ESZI vezetője. – Most is így tör-
tént: a klubtagok felvetették, hogy jó volna 
disznótorossal ünnepelni a farsangot. Mivel 
a konyhán technikailag könnyen kivite-
lezhető az ilyesmi, minden klubból tíz-tíz 
érdeklődőt – vagyis összesen hetven főt – a 
Mérnök utcába invitáltunk. Az összejövetel 
remek alkalmat kínál az ismerkedésre. A 
kerület különböző pontjain működő nyug-
díjasklubok tagjai itt másokkal is találkoz-
hatnak, szóba elegyedhetnek – én legalábbis 
ezt tartom a rendezvény egyik legfontosabb 
céljának. A programot egyébként hagyo-

mányteremtő szándékkal szerveztük, ha 
kedvező visszajelzéseket kapunk, semmi 
akadálya, hogy jövőre is tető alá hozzuk 
– tette hozzá az intézményvezető.
 Akik elfogadták a meghívást – nyolc-
száz forintos belépődíj fejében – reggel 
nyolctól délután négyig tartó, három ét-
kezéssel egybekötött programon vehet-
tek részt. A reggeli pogácsa és boros tea 
volt, az ebéd disznótoros menü – májas és 
véres hurka, aztán sült kolbász, krump-
lival és párolt káposztával körítve –, míg 
az uzsonna frissen sütött töpörtyű, lila 
hagymával és kenyérrel. 
 Ott jártunkkor éppen a szomszédos 
Palánták Óvoda nagycsoportosai köszön-
tötték az időseket, hiszen – mint arra az 
óvó néni rámutatott – a gyerekek is lesznek 
egyszer nyugdíjasok, ahogy az öregek is 
voltak egyszer ilyen zsenge korúak. A Ka-
tica csoport tagjai dalokat adtak elő, ver-
seket szavaltak, majd elénekelték a „Hopp, 
Juliska” kezdetű dal. Ez olyan jól sikerült, 
hogy meg kellett ismételni: az óvodások 
ropták, az idősek pedig szolgáltatták hoz-
zá az énekes kíséretet. A program végén a 
gyerekek átnyújtották az általuk készített 
ajándékokat – papírból kivágott bohócfi-
gurákat – az időseknek, majd az évszakvá-
ró Tavaszi szél című dallal búcsúztak. 

R. H.

XI. kerületben lévő ügyfélszolgálati, valamint 
ügyfélszolgálati és okmányirodák

On-line időpontfoglalás az önkor-
mányzatban működő okmányirodába a 
www.ujbuda.hu honlapon. Fontos: 
kérjük, mielőtt felkeresi ügyfélszolgála-
tunkat, tájékozódjon a szükséges doku-
mentumokról!

Ügyfélszolgálati és okmányiroda
 Bocskai út 39–41., telefon: 3724-500

Hétfő: 8–18 óráig 
Kedd: 8–18 óráig 
Szerda: 8–18 óráig 
Csütörtök: 8–18 óráig 
Péntek: 8–16 óráig 

Anyakönyvi és a vállalkozói csoport

Hétfő: 13–18 óráig 
Szerda:   8–16 óráig 
Péntek:   8–12 óráig 

Ügyfélszolgálatunk bejárata a Vincellér 
utca és Bocskai út sarkán található.

Az okmányirodán működő posta nyitva tartása:

Hétfő:   8–18 óráig 
Kedd:   8–18 óráig 
Szerda:   8–18 óráig 
Csütörtök:   8–18 óráig 
Péntek:   8–16 óráig 

Eleven Centerben lévő kihelyezett 
ügyfélszolgálati és okmányiroda
Rétköz u. 7., telefon: 248-0777, 248-0778

Hétfő: 15–19 óráig 
Kedd:   9–13 óráig 
Szerda: 14–18 óráig 
Csütörtök: 14–18 óráig 
Péntek:   9–13 óráig 

Kihelyezett ügyfélszolgálatok 
(okmányügyintézés nincs)
Bazsalikom u. 24., telefon: 228-5770

Hétfő: 13–17 óráig 
Kedd:   8–11 óráig 
Szerda: 13–17 óráig 
Csütörtök: 11–12 óráig 
Péntek: zárva 

Fecskeház
Fehérvári út 182., Telefon: 372-3497

Hétfő:   8–12 óráig 
Kedd: 14–17 óráig 
Szerda:   8–12 óráig 
Csütörtök: 13–17 óráig 

Bm központi okmányiroda
Fehérvári út 83., telefonszám: 371-1324

Hétfő: 8.30–16 óráig 
Kedd: 8.30–16 óráig 
Szerda: 8.30–16 óráig 
Csütörtök: 8.30–16 óráig 
Péntek: 8.30–13 óráig 

Bevándorlási és migrációs hivatal
Bm működteti, okmányügyintézést is végeznek
Budafoki út 60., telefonszám: 463-9100, 463-9233

Hétfő: 8.30–16 óráig 
Kedd: 8.30–16 óráig 
Szerda: 8.30–16 óráig 
Csütörtök: 8.30–16 óráig 
Péntek: 8.30–13 óráig

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

Az újonnan kialakításra kerülő praxisok lakos-
ságszáma kevesebb mint 1500 fő.

Az ellátandó területek Újbuda közigazgatási 
határán belül az alábbi orvosi rendelők von-
záskörzetébe tartozó, 70-től 81. sorszámú kör-
zetek. Ezen pályázat nem érinti a jelenleg 
már működő felnőtt háziorvosi praxisokat.

Pályázhat az az orvos, aki szakirányú egyete-
mi diplomával, képesítéssel, és a pályázat-
ban, valamint a jogszabályokban előírt alap-
feltételekkel rendelkezik, továbbá a praxist 
vállalkozói formában akarja betölteni.

 biztosítja a rendelő takarítását, a veszélyes 
hulladék tárolását és elszállítását, az ingat-
lan higiénéjét az ÁNTSZ előírásai szerint,

 büntetlen előéletű.

A kiíró kéri a pályázót vállalkozása gazda-
sági formájának és üzleti tervének bemu-
tatására.

A pályázat benyújtási határideje: 
2008. FEBRUÁR 29. 

Helye: Újbuda Önkormányzata Polgármeste-
ri Hivatal Molnár Gyula polgármester titkár-
sága, 1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 5.

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

Molnár Gyula, polgármester

A pályázati kiírás teljes szövege Újbuda honlapján és az Egészségügyi Közlöny 2008. január 18-i számában megtekinthető.
További tájékoztatást kérni és az utcajegyzéket megtekinteni dr. Gosztonyi Juditnál  lehet. Telefon: 372 -3414.

Érdi u. 2. orvosi rendelő vonzáskörzete 2 praxis  
Albertfalva u. 3. orvosi rendelő vonzáskörzete 3 praxis 
Bazsalikom u. 60.  orvosi rendelő vonzáskörzete 1 praxis 
Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő vonzáskörzete 4 praxis 
Sasadi út 13. orvosi rendelő vonzáskörzete 2 praxis 

A PÁLYÁZAT ALAPFELTÉTELEI
Személyi feltételek:
 a pályázó orvos megfelelő 

szakképzettsége,
 szakképzett asszisztens foglalkoztatásának 

vállalása.

Jogszabályban rögzített alapfeltételek:
A pályázó megfelel a
 a 2000. évi II. törvény,
 a 18/2000.(II. 25.) Korm. rendelet, 
 a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, illetve
 a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásai-

nak,
 rendelkezik működtetési joggal, továbbá 

az ÁNTSZ részéről a működési engedély 
megadásának feltételeivel,

Újbudán idén is számos kulturális, szórakoztató és sport rendezvény várja 
az érdeklődőket. Az Újbuda Média (Újbuda újság, ÚjbudaTV, www.ujbuda.
hu) rendszeresen beszámol ezekről, illetve előzetesen tájékoztat a pontos 
programokról. A kiemelkedő események várható időpontját táblázatunk 
tartalmazza, ám ezen kívül is sok érdekes program várja az újbudaiakat . 

FIGYELJÉK AZ ÚJBUDA MÉDIÁT !

Újbudai rendezvények 2008-ban

Rendezvény neve Tervezett ideje  Információ 

Senior ki-mit tud 2008. március 2.  Őrmezei Közösségi Ház, tel: 310-06-44

Gazdagréti tavasz 2008. április 11-13. Gazdagréti Közösségi Ház, tel: 246-52-53

Bikás Majális 2008. május 24. Újbuda Média, tel: 246-62-59

Gyermeknap 2008. május 31. Kamaraerdei Ifjúsági Park, tel: 249-97-59

Albertfalvi Napok 2008. június 5-8. Albertfalvi Közösségi Ház, tel: 204-67-88

IV. Újbudai Ünnepi Könyvhét 2008. június 5-9. Önkormányzat Sajtóosztály, tel: 372-4645

Nagy Újbudai Egészségnap 2008. június 14. Újbuda Baráti Kör, tel 372-3492

Gazdagréti Szentivánéji Napok 2008. június 20-21. Újbuda Média, tel: 246-6259

Kelenvölgyi Szent István Nap 2008. augusztus 20. Kelenvölgyi Közösségi Ház, tel: 424-5363

Újbuda Party 2008. szept. 6.-7. Újbuda Média, tel: 246-6259

Őrmező Ünnepe 2008. szept. 13. Őrmezei Közösségi Ház, tel: 310-06-44

Halászléfőző verseny 2008. szept. 20. Újbuda Média, tel: 246-6259

Gazdagréti Ősz 2008. szept. 26-28. Gazdagréti Közösségi Ház, tel: 246-5253

III. Újbudai Állásbörze 2008. október Önkormányzat Sajtóosztály, tel: 372-4645

Festészet Napja 2008. október 17. Újbuda Baráti Kör, tel 372-3492

Évtizedek Újbudán 2008 2008. november 8. Újbuda Média, tel: 246-6259

Karácsonyi Randevú 2008. november 28.  ASSA Kft., tel: 365-0894Karácsonyi Randevú
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ÚJBUDAI ÍZEK

Az A38 Hajó étterme

Ezen a napon történt – február 20.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 
1949-ben Berde Mária erdélyi írónő. 
1942-ben fejezte be ezt a regényét (N, 
E). 14. Színész (József). 15. Lehangolt. 16. 
Becézett női név. 17. Angolai függetlenségi 
szervezet (UNITA). 19. Lom betűi kever-
ve. 20. Szobának fülkeszerűen elkülönülő 
ablaktalan része. 21. Tehergépkocsi, röv. 
22. Róma folyója, latinul. 25. Politikai 
uralmi rendszer. 26. Történelmi éra. 28. 
Filmcsillag, idegen szóval. 30. Kétell! 32. 
Imád az elején! 33. Chris …, blues-zenész. 
35. Rangjelző szó. 36. Kicsinyítő képző. 37. 
Táblás játék. 39. Hangjegy. 41. Gárdonyi 
Géza színműve. 43. Gennyes bőrbetegség-
ben szenvedő. 44. Mesehős az 1001 éjsza-
kából. 45. Kopp ikerszava. 46. Gerincesek 
szilárd vázának egy része. 48. Fundamen-
tum. 49. Személyes névmás. 50. Vércso-
port. 52. Kettőzve: Heyerdahl könyve. 53. 
Orszáczky Miklós. 54. Kiejtett betű. 55. 
Férfinév. 57. Dunakeszihez csatolt falu. 
59. Jód és prazeodímium vegyjele. 61. Szí-
nész (Gyula). 64. Zenei félhang. 66. Gáz-
tűzhely. 68. Verskellék. 69. Pompázik. 71. 
Pest megyei település. 72. A választott nép 
mennyei tápláléka. 74. Brazil tagállam. 75. 
Ezen a napon született 1912-ben Pierre 
Bouelle francia író. Ebből az 1952-es re-
gényéből film is született (A, O). 
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon halt meg 
2002-ben Both Béla színész, rendező. 
1987-ben játszott ebben a filmben (O, 
Z, T). 2. Pisszenés. 3. Női név. 4. Jatagán 

része! 5. Aszlányi Károly. 6. Fa levélzete. 
7. Szóba hoz. 8. Angol ingovány (MOOR). 
9. Bróm vegyjele. 10. Félig zsarol! 11. Köl-
csönöz. 12. Orosz férfinév. 13. 1844-ben 
ezen a napon született Munkácsy Mi-
hály festő. 1867-ben festette ezt a képét 
(Z, T, S). 18. Parányi rész. 20. … Nielsen, 
némafilmsztár. 23. Irídium vegyjele. 24. 
Szintén. 27. Megszerez. 29. USA tagállam. 
31. Klasszikus nyelv. 33. Zenepedagógus, 
szövegíró (Ernő). 34. Both Béla egyik le-
gendás alakítása ebben az 1969-ben for-
gatott filmben (Bástya elvtárs). 36. Tréfás 
fej. 38. Kálium, vanádium és foszfor vegy-
jele. 39. Csepű. 40. Női énekhang. 42. Az 
egyik oldal. 47. Csőrös fuvola. 51. Jogász, 
politikus (István). 53. A zöld egyik árnya-
lata. 55. Női becenév. 56. A kiütés jele. 57. 
Ezüst vegyjele. 58. Költő, Háry megálmo-
dója (János). 60. Balszerencse. 62. Húzás, 
angolul (DRAW). 63. …potens, minden-
ható. 65. Zokogó. 67. Novi …, Újvidék. 70. 
Impala páratlan betűi. 72. Mikes Kelemen. 
73. Vissza: növény.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 75., függ. 1., 13. és 
34. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 27. 
AZ 3. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: 
„Párbaj a városban, Swaithling club, Nem-
zeti drogéria, Négyszáz csapás, A csók”. AZ 
3. SZÁM NYERTESE: Dr. Posfalvi Ödön, 1119 
Budapest, Etele út. Nyeremény: Suzuki 
Plusz ajándéka. Átvehető: 1116  Budapest, 
Kondorosi út. 5/A. Tel.: 464-70-00.

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.

Ha az előző két hét folyamán megfogadta 
a tanácsomat és megnyílt az új lehetőség 
felé, akkor most valósággal szárnyalhat. 
Ha viszont akkor egy kicsit tétovázott, 
még mindig nem késő elfogadni az élet 
kihívásait. A nagyon kora tavasz amúgy is 
egy hatalmas adag többletenergiát hoz ki 
magából. Igaz, hogy égi útján a Nap még 
a Halak jegyében vándorol, ám ahogy on-
nan lassan közelít a Koshoz, egyre bátrabb, 
magabiztosabb lesz. Fontos tanács erre a 
két hétre, hogy minden körülmények kö-
zött vállalja önmagát.

február 18.–március 2.
HOROSZKÓP

Békés, vidám időszak áll ön előtt, amikor 
különösebb esemény nem zavarja meg sem 
a munkáját, sem a napi életét. Kedves Bika-
szülött, vallja be őszintén, most éppen erre 
van a leginkább szüksége. Február utolsó 
napjaiban hajlamos lehet egy kis lustálko-
dásra is, de március első hete meglehetősen 
dolgos lesz. Munkahelyén akár még valami 
friss ötlete is támadhat, amit kollégái szokat-
lan lelkesedéssel fogadnak.

Valami munkahelyi probléma miatt egy 
kissé gondterhelten köszönt be ez a két hét. 
A legjobb, amit tehet, ha megbeszéli a témát 
az érintettekkel, és nem viszi haza a feszült-
ségeket. Otthon amúgy sem megy minden 
igazán úgy, ahogyan szeretné. Társa vagy 
egy szeretet családtagja egy lényeges kér-
désben mást akar, mint ön, és ez okozhat 
egy kis feszültséget. Mindkettőjüknek en-
gednie kell a maga igazából. Bármennyire 
is az állatöv egyik leginkább társaságked-
velő embere, ha teheti, most legyen annyit 
egyedül, amennyit tud.

Az előző periódushoz hasonlóan ezekben 
a napokban is vegyes lesz még a hangulata, 
bár most már sokkal több lesz benne a vi-
dámság. Ennek főként az lesz az oka, hogy 
egy családtag nagy örömet szerez, amivel 
egyben egy régebben lappangó problémát 
is le tudnak otthon zárni. Március első 
napjaiban barátaihoz is közelebb kerül 
majd, valósággal sütkérezhet környezete 
szeretetében. Valaki komolyabb segítséget 
fog kérni, amit szívesen megtesz, mivel 
úgy érzi, hogy szükség van önre.

Az elmúlt időszakban sok remek ötlete tá-
madt, most eljött annak az ideje, hogy learas-
sa ezek gyümölcseit. Magabiztosabb lesz, 
mint valaha, pedig hát önnek meglehetősen 

ritkán van önbizalommal kapcsolatos gond-
ja. Arra azonban vigyázzon, nehogy aka-
ratlanul elnyomjon a környezetében olyan 
embereket, akik valamivel bátortalanabbak 
önnél. Ha van gyermekük, vagy gyermeke-
ik, akkor ő (vagy ők) most egy kicsivel több 
türelmet igényelnek.

Ne aggódjon olyan dolgok miatt, amelyeket 
úgysem tud befolyásolni, vagy esetleg soha 
nem is következnek be! Ez persze nem azt 
jelenti, hogy az önre jellemző óvatosságot 
sutba kellene dobnia, de az optimistább hoz-
záállás az élet dolgaihoz most nagy segítség 
lenne. A felesleges szorongás viszont épp azt 
a derűt és lelki erőt veszi el öntől, amelyre 
most különösen szüksége van. Anyagi hely-
zete jobban alakul, mint ahogyan várta, még 
valami olyasmit is megengedhet magának, 
amire máskor sajnálta volna a pénzt.

Ez a két hét egy olyan időszakot jelez, amikor 
minden másképp alakul, mint ahogyan várta. 
Ez mind a kissé bosszantó, mind a kellemes csa-
lódásokra igaz lesz. Egy munkához kedvetlenül 
fog hozzá, ám az sikerélményt nyújt, egy csip-
csupnak vélt elintéznivaló pedig bosszúságot 
okoz. Környezete tagjai és kollégái közül is azok 
segítenek majd a legtöbbet, akiktől a legkevésbé 
várta. Március első hetében azonban a magán-
élete egy kisebb, de nem várt kedvező fordula-
tot vesz, és ettől máris szebb fényben fogja látni 
a világot. Figyeljen az álmaira, mert könnyen 
lehet, hogy fontos üzenetet kap általuk.

Kommunikációs képessége remek formában 
lesz. Ez kedvező lehetőséget teremt, hogy né-
hány korábbi vitát, félreértést rendbe hozzon, 
tisztázzon. Ez nagy pszichés energiát szabadít 

majd fel önben. Ha valakivel nem ért egyet, 
bátran, határozottan védje meg az álláspontját! 
Sajnos az anyagi helyzete nem lesz túlságosan 
fényes, ám ez egyben lehetőséget teremt arra, 
hogy átgondolja kiadásai és bevételei egyensú-
lyát. Akad valaki a környezetében, aki új ener-
giák kifejtésére inspirálja. 

Ha már régebb óta úgy érzi, van olyan életterü-
let, amelyen változtatni szeretne, akkor remek 
időszak érkezett el ahhoz, hogy ezt megtegye. 
Előtte azonban gondolja át, min és miképp 
szeretne módosítani. Egyszerre csak egy do-
logra koncentráljon, ellenkező esetben csak fél 
sikereket érhet el. Egy nagy előrelépés sokkal 
többet lendíthet élete menetén, mint több apró 
siker. Igaz, hogy jelentős bolygó most nem vo-
nul át a jegyén, de ez nem megtorpanást jelez, 
hanem sokkal inkább azt, hogy az öné a kez-
deményezés.

Kisebb megfázásokra lehet hajlamos ezek-
ben a hetekben, ami talán nem is csoda kora 
tavasszal. De ön most azért is fogékonyabb 
az enyhébb betegségekre, mert az elmúlt 
időszakban elfáradt, sok apró bosszúság érte, 
ami az immunrendszerére is rossz hatással 
volt. Fogyasszon sok vitamint, ásványi anya-
got, és csempésszen jóval több derűt, kelle-
mes élményt napjaiba. Lehet, hogy furcsán 
hangzik, de most a legjobb gyógyszer a meg-
hűlések ellen a nevetés. Legyen olyan nyitott 
az élet örömeire, amennyire csak képes.

Ha az előző hetekben viták, problémák voltak 
a magánéletében, akkor most kedvező perió-
dus érkezett arra, hogy ezeket rendezze. Úgy 
fogja érezni, hogy partnere sokkal megértőbb 
és figyelmesebb, ami igaz is, de ugyanakkor 
ön is nagyobb figyelemmel fordul felé. Ez 
valósággal szárnyakat ad önnek. Különösen 
március első hete teremt jó lehetőséget, hogy 
szeretet iránti igényét és szabadságvágyát 
összhangba tudja hozni úgy, hogy senkit nem 
bánt meg. Még az sem okoz gondot, ha anyagi 
helyzete egy kissé megtorpan.

Az elmúlt hónapban már nőtt egy kicsit az 
önbizalma, és ez a nagyszerű érzés most 
még jobban fokozódik. Ha rájött, milyen 
nagyszerű dolog, ha nem követi mindenben 
mások elvárásait, akkor most igazán fellen-
dülhet a magabiztossága. Még fizikailag is 
jobban fogja érezni magát, embertársai egé-
szen másképp néznek önre. Ha ebben a két 
hétben ünnepli a születésnapját, akkor egy 
vidám, kellemes meglepetéseket tartogató 
nap lesz. De a nem szülinapos Halak-szü-
löttek is számíthatnak egy kisebb, kellemes 
ajándékra az élettől.

Nagy András

Címlap idézet: Petőfi Sándor
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

Báli szezon

– Most farsangol vagy szintén jelmezben bújkál a villanyszámlás elől, Kovács néni?!
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Kis magyar „kampányosdi”
Már elkezdődött a kölcsönös gyanúsítga-
tás: a szembenállók manipulatív fogásnak 
minősítik egymás politikai húzásait. Pil-
lanatokon belül különböző programkez-
deményekkel is szembesülnünk kell; itt 
következő előzetesemmel előre föltálalom 
a pártok hónapokig lerágható csontjait. 
 Várható kifejezések mostantól a sza-
vazásig: MI felelőséggel azonnal meg-
változtatjuk, megoldjuk, megmentjük, 
képviseljük, szolgáljuk, fölszámoljuk, 
visszahozzuk, emeljük, csökkentjük, fel-
építjük, eltöröljük, hagyományhű, kor-
szerű, emberközpontú, polgárbarát, igaz, 
tiszta, becsületes, európai, magyar, békés 
öregség, boldog fiatalság, biztos jövőkép, 
alagút vége, Isten, haza, család, fogjunk 
össze, csak mi, csak bennünk, csak ve-
lünk, csak, csak, csak. 

ŐK bezzeg felelőtlenül, halogatták, 
megnehezítették, felélték, kiárusították, 
lerombolták, nemzetidegen, átjátszot-
ták, visszaéltek, idegen érdek, adófize-
tők pénzéből, bűnös, korrupt, hazug, 
mocskos, meghamisították, szolgasor-
ba, osztoztak a koncon, befurakodtak, 
kiszipolyozták, elkótyavetyélték, mo-
nopolizálták, visszarendezték, nem 
átallották, istentagadók, maffiózók, ha-
zaárulók, vessünk véget, ne engedjük, 
most vagy soha.
 Íme, kiteregettem az összes párt érv-
készletét. Ha bármelyik közülük meríteni 
próbál idézeteimből, kampánykeretéből 
szavanként ezer forintot tartozik befizet-
ni az elgyötört választópolgárok segély-
alapjába.

Kaposy Miklós

AZ ÉLET A LEG-
NAGYOBB KINCS. 
MENTSÜK MEG! 

Gólyahíresek az Újbuda Partyn

1%

HUMOR

Segítsen ne-
künk, hogy se-
gíthessünk! 
A Gólyahír Egyesü-
let mint kiemelten 
közhasznú szerve-
zet jogosult gyűjte-
ni az adófizetők által 
felajánlott 1%-ot.
Mint arról már la-
punkban olvashattak, 
és az ÚjbudaTV-ben 
filmet is láthattak, az 

egyesület a válsághelyzetbe került, terhességüket tit-
koló anyákon segít. Ha valaki a körülményei miatt nem 
képes vállalni újszülöttje felnevelését, az egyesület nyílt 
örökbefogadással segít, hogy már a kórházból szerető 
családba kerülhessen a kisbaba. Az egyesület tevékeny-
sége folytán számos krízishelyzetbe került asszony és 
lány csecsemőjéről tudott ily módon gondoskodni. A vál-
sághelyzetben lévő várandós anyákért és gyermekeiért:

Adószám: 18687343-1-13
Bankszámlaszám: 64800073-10705005 
Ingyen hívható krízisvonal 06–22 óráig: 06-80-203-923

Kacsamell káposztás 
tésztával, portói mártással
HOZZÁVALÓK: 4 db 20 dkg-os bőrös ka-
csamell, 1 kisebb fej káposzta, 10 dkg 
kristálycukor, 40 dkg kockatészta, 4 dl 
tejszín, 2 evőkanál balzsamecet, 1 dl por-
tói bor, 2 evőkanál méz, őrölt bors, só.
ELKÉSZÍTÉSE: A káposztás tésztát a szoká-
sos módon készítsük el. A kacsamellet a 
bőrös felével lefelé tegyük serpenyőbe, és 
addig süssük, míg a zsírja kisül és a bőr 
ropogós nem lesz. Sózzuk, borsozzuk 
meg, majd a másik felét is pirítsuk meg. 
Ezt követően tegyük tepsibe, és 180ºC-
on süssük körülbelül 6 percig. Közben 
forraljuk fel a tejszínt, adjuk hozzá a bal-
zsamecetet, a bort, a mézet, sót, borsot, 
majd forraljuk mártás sűrűségűre. Ami-
kor minden kész, együtt tálaljuk.

Kakukkfüves Creme 
Brulée Earl Grey zselével
HOZZÁVALÓK: 4 dl tejszín, 2 dl tej, 
10 dkg cukor, 6 db tojássárgája, 2 g 
friss kakukkfű, 2 db teafilter, 8 db 
zselatinlap vagy 2 g zselatin, citrom.
ELKÉSZÍTÉSE: A teafilterből, citrom-
ból és kevés cukorból teát készítünk. 
Amikor langyos, átszűrjük és hozzáke-

verjük a zselatint, majd egy olyan edény-
be öntjük, amelyben a zselé vastagsága 
közel 1 cm. Ezután hűtőszekrényben 
kidermesztjük. A tejszínt, tejet, cukrot, 
kakukkfüvet, tojássárgákat kikeverjük, 
és tűzálló edénykékbe tesszük, aztán 
vízfürdőben 95 fokon mintegy 2–3 órán 
át főzzük. Amikor elkészül, hűtőbe tesz-
szük, és kihűtjük. Tálaláskor cukrot 
karamellizálunk a tetejére, és a teazselét 
kockára vágva tesszük mellé.

Az ételeket Vipler György séf ajánlotta.
A38 étterem, Petőfi híd budai hídfő

Asztalfoglalás: 464-3946
e-mail: etterem@a38.hu

www.a38.hu
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Igazi muzikális ínyencséggel szolgált 
az állóhajó január végén, amikor  
a műfajában kiemelkedő hazai elis-
mertségnek és nemzetközi hírnévnek 
is örvendő zenekar adott koncertet. 
Népzene féktelen életörömmel és 
emelkedett szomorúsággal, hozzá 
egy csipetnyi komolyzene, blues és 
musical – ezt játszotta a Budapest 
Klezmer Band.

A klezmer nem csupán a már az első tak-
tusokról könnyen felismerhető jiddis hang-
szeres tánczenét jelenti, hanem az ezt játszó 
zenész elnevezése is. Bár ez a muzsika a 

Először az A38-on a Budapest Klezmer Band 

Hegedűs a hajógyomorban
héber kultúrában gyökerezik, mindenütt 
szorosan összefonódott a befogadó közeg 
hagyományos zenéjével, így például a múlt 
századi Amerikában a ragtime vagy a blues 
motívumaival. A klezmert a rugalmassága 
tette igazán különleges műfajjá. Tele van 
humorral és lendülettel, azzal együtt, hogy 
a történelemi múltból adódóan az ünnepek 
felhőtlen vigassága mellett az üldöztetés 
szomorúságát is magában hordozza. 

Ezt a lenyűgöző zenei világot ápolja im-
már tizennyolc éve a hazai zsidó muzsika 
legmarkánsabb képviselőjeként a Jávori 
Ferenc által alapított Budapest Klezmer 

Kőhalmi Zoltán humorista, egykori 
építészhallgató volt a Budapesti 
Műszaki Egyetem R-Klubjának vendé-
ge. Az egyetem diákjaival zsúfolásig 
megtelt klubban igencsak felforróso-
dott a hangulat, dőltek a nevetéstől a 
fiatalok, a végén pedig addig tapsol-
tak, míg három ráadást is kierőszakol-
tak maguknak. 

Az R-Klub, a Műegyetem népszerű di-
ákklubja napközben hangulatos teázóval 
várja a hallgatókat, alkalmat teremtve az 
óraközi pihenésre, újságolvasásra és ze-
nehallgatásra. Esténként színházi speci-
álkollégiumoknak, egyetemi amatőrcso-
portoknak ad otthont, és szívesen fogad 
külső kezdeményezésű rendezvényeket is. 
Kőhalmi Zoltán, az 1998-as Humorfesz-
tivál győztese és – mint ahogy azt az est 
folyamán többször is szóba hozta – örökös 
építészhallgató szakított a mostanában 
oly divatos humorista attitűddel, és nem 
a napi politika kifigurázásával vagy altesti 
humorral kívánta megnyerni közönségét. 
Az elején úgy tűnt, a nehezebb utat válasz-
totta, amikor a huszonéves fiatalok valódi 
életérzését, mindennapos gondjaikat állí-
totta a szatirikus humor centrumába. 

Az Esti Showder és más műsorok háttér-
embere, aki a MANCS kritikája szerint 
leginkább egy „alkoholista katowicei bá-
nyamérnökre” hasonlít, bár férj és két-
gyermekes családapa, mégis épp az egy-
szerű és őszinte esetlenségével hódítja meg 
a közönséget, ez adja meg azt az egyéni 
báját, amivel a fiatalok azonosulni tudnak. 
Ezen az estén sem volt olyan gyermek-, 
illetve serdülőkori téma, ami ne került 
volna szóba, és ne fakasztott volna hangos 
nevetést a hallgatóságban. 
 Az előadó az a szentesi fiatalember, 
aki nem felejtette el, honnét jött. Közel 
egy évtizede – szerinte csupán véletlenül 
– mosolygott rá Fortuna, amikor fellé-
pett a showman műsorában, melynek 
azóta is háttérmunkása. Pedig hát ismer-
jük el, azért tehetség is szorult Kőhalmi-
ba, hiszen anélkül a puszta szerencse ke-
vés lett volna. Teljesen egyszerű, átlagos 
fiú, bocsánat, fiatal férfi, családfenntartó 
ő, aki zavarba ejtő őszinteséggel karikí-
rozta ki saját maga egykori botladozásait 
épp úgy, mint a fővárosban egyetemre 
kerülők út- és társkereséseit. Nagyon jó 
este volt, már csak azért is, mert egy szó 
sem esett a politikáról. 

Deák Attila 

BME R-Klub

Politikamentes humor

A hétköznapi fáradtság egyik igencsak 
kellemes feloldási módja: dzsessz-
muzsikát hallgatni élőben egy csésze 
forró csokoládé vagy pohár koktél 
mellett egy barátságos vendéglátó-
ipari egységben. Az őrmezői Muzsikus 
Kávéházban oly sok ínyenc választotta 
ezt a kikapcsolódást, hogy bizony pró-
bára tette a hely befogadóképességét.

Alig öt éve alakult a Chameleon Big Band, 
és azóta nemcsak a komoly profizmussal 
művelt klasszikus könnyűzenére fogé-
kony közönség, hanem számos muzsi-
kushíresség tetszését is elnyerte. – Nagy 
élmény volt együtt fellépni ennyi tehetsé-
ges, fiatal zenésszel, a jövő reménységeivel 
– Bergendy István szavai ezek a szakmai 
méltatások közül. 
 Az együttes repertoárja a nomen est 
omen summázatot idézi. Swing, dzsessz, 
ragtime, blues, rock, funky, latin, ráadás-
ként táncosokkal vagy éppen tűznyelőkkel, 

tehát nem véletlenül nevezték el magukat a 
kaméleonról. Sok szálon kötődnek kerüle-
tünkhöz: próbahelyszínük a Weiner Leó Ze-
neművészeti Szakközépiskola, és az újbudai 
zenei események rendszeres résztvevői.
 A közel kéttucat tagú zenekar a Mu-
zsikus Kávéház szerényebb méreteihez, 
ugyanakkor elegánsan könnyed hangulatá-
hoz illően a mostani előadásán Chameleon 
Small Band összeállításban zsonglőrködött 
a hangjegyekkel és az instrumentumokkal. 
Horváth Péter trombitált, Bakó István sza-
xofont fújt, Kopasz Andor basszusgitáro-
zott, Reményi András a billentyűknél ült, 
Nádasdi Péter dobokkal táplálta a lendüle-
tet. A főleg dzsesszel fűszerezett este külön-
legességét erősítette, hogy az együttes veze-
tője, Bálint Rezső harsonaművész-karnagy 
a születésnapját ünnepelte. Így a közönség 
igazán oldott hangulatú örömkoncert él-
ményével gazdagodott a kávéház csábító 
illatai és ízei között.

szmá

Chameleon-zenészek a Muzsikus Kávéházban

Péntek esti örömkoncert

Moszkvától New Yorkig, Stockholmtól Jeruzsálemig számtalan alkalommal bűvölték el a közönséget

A furfangos paraszt, a pöffeszkedő bíró, 
a léha urak, valamint az álruhás Mátyás 
király, aki tanulságosan megjutalmazza 
őket, érdemük szerint… Ugye ismerő-
sek ezek a történetek? De jó is lenne, 
ha az igazságos uralkodó ma is köztünk 
járna! – emlegetik sokszor.

Nos, a legnépszerűbb királyunk alakja és 
tettei megelevenedtek a Budapesti Műve-
lődési Központban. A MiaManó Színház 
társulata nemcsak a csöppségeket vará-
zsolta el humorral és bölcsességgel, hanem 
kacagtatóan erősítette meg a szüleik igaz-
ságérzetét is.

Az oktatási és kulturális miniszter a ma-
gyar reneszánsz évének nyilvánította a 
2008-as esztendőt, emlékezve arra, hogy 
a legendás Hunyadi Mátyást 550 éve, 
1458 januárjában választották királlyá. 
Kiállításokon, tudományos konferenciá-
kon, gasztronómiai eseményeken, csak-
nem másfél száz alkalommal frissítheti 
fel és gazdagíthatja majd ismereteit ki-ki 
a szép emlékű uralkodóról, illetve a rene-
szánsz koráról. 
 A BMK igazán szórakoztató műsor-
ral kezdte a magyar Reneszánsz Évhez 
kapcsolódó programjait. A legifjabb 
nemzedéknek szóló előadásával hívta 
meg a meghökkentő nevű MiaManó 
Színházat. A társulat alig ötéves története 
során méltán hívta fel magára a figyel-
met: számos hazai művelődési házbeli 
és fesztiválszereplés mellett játszott a 
felvidéki magyaroknak, továbbá a bécsi 
magyar kulturális intézetben is. Klasz-
szikus meserepertoárjukból most Mesék 
Mátyás királyról címmel adtak elő len-
dületes, rekeszizomedző, ugyanakkor ér-
tékközpontú történeteket korhű zenével, 
valamint öltözékben.
 A telt házas családi délutánon a gyer-
mekek előbb ötleteikkel segítették bátran 
Mátyás királyt a fölényeskedő alattvalók-
kal szemben, majd az igazság győzelmé-
től lelkesen, vidáman készítették el rene-
szánsz díszeiket a BMK Guzsalyas boltja 
munkatársainak segítségével.

kép és szöveg: Szamos Márton Ádám

A MiaManó Színház szerepelt a BMK-ban

Mesék Mátyás királyról

A gyerekek is segítették ötleteikkel a szereplőket

Band. Hazánkban gyakorlatilag vala-
mennyi hagyományos koncerthelyszí-
nen felléptek már, de a Magyar Tudo-
mányos Akadémián is, éppúgy, mint a 
Fővárosi Állat- és Növénykertben, kül-
földön pedig Moszkvától New Yorkig, 
Stockholmtól Jeruzsálemig számtalan 
alkalommal bűvölték el a közönséget. 
Itt volt hát az ideje, hogy egyebek között 
a Hegedűs a háztetőn hajógyomorban 

is megszólaljon, az 
A38-on.
     Percre pontosan 
este nyolckor el is kez-
dett áradni a zongora, 
a klarinét, a harsona, 
a harmonika, a nagy-
bőgő, a dob, és persze 
a hegedű egymást 
serkentő, varázslatos 
muzsikafolyama. A 
tradicionális és újraér-
telmezett jiddisdara-
bok mellett a zenekar 
olyan produkcióiból 
is válogatott, mint a 
Győri Balettel való 
eg y üt t mű ködésé-
ből született Purim, 
vagy a világ első 
klezmermusicaljeként 
ismert Menyasszony-
tánc. Noha most éne-
kesnőjük, Bíró Eszter 
nélkül léptek színpad-
ra, az előadásukkal 
bizonyították, hogy 
a klezmer szöveggel 
vagy anélkül, ülve 
vagy táncolva, netán 
sötét napszemüvegben 

és cigarettázva is éppolyan nagy hatással 
van a valódi zenei csemegék iránt elköte-
lezett közönségre.

Sz. M. Á.
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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, redőny, reluxa, szalag-
függöny, szúnyogháló, harmonika ajtó. Ingyenes 
kiszállás. Elektromos kályhák javítása. 
Tel.: 203-2225, mobil: 06/70/235-6644. 
www.villanysukein.uw.hu 

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

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés csöpögéstől generál ki-
vitelezésig. Duguláselhárítás azonnal. 
06/30/678-1961, 784-5204.

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.

LAKÁSSZERVIZ
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.

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

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

SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, bur-
kolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk 
bútormozgatással, fóliatakarással. 
260-7534, 06/70/312-7991.

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

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

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.

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

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, referen-
ciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes ár-
ajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 
XI., (Gazdagrét) Regős u. 8., 787-4882, 226-4539, 
06/20/946-7557, budaszer@t-online.hu.

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

ASZTALOS-LAKATOS munkák, zárjavítás. 
Helyszíni javítások. 
06/30/678-1961, 784-5204.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával. 
206-3579, 06/30/943-9282.

LAMINÁLT padlózás, parkettázás. Nyikorog, 
mozog? Bontás nélkül megszüntetem! 
Tel.: 06/30/522-1595.

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
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion, 

Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, 
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS hétvégén is, hardver-
, szoftvertanácsadás, vírusirtás, optimalizáció. 
06/20/377-0951, gwsolutions@t-online.hu, 
www.gws.hu.

TV-, video-, monitorszerviz. Nyugdíjasoknak 
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás. 
06/20/414-6003, 309-0418.

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.

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, 
fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelem-
mel, lélekkel. 06/30/418-6663, 
gold333@freemail.hu.

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes 
fák ágankénti lebontással való kivágása. 
06/20/485-6547.

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

ADÓBEVALLÁS, könyvelés, adótanácsadás cé-
gek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére 
adószakértő, regisztrált mérlegképes könyvelő 
többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, 
Kelenföldi Városközpontnál. konyveles@ebevallas.
hu , 382-0490, 06/30/951-2977.

IRODATAKARÍTÁS! Betéti társaság referen-
ciák felmutatásával vállalja irodák, irodaházak 
takarítását. Csipak Gyuláné. 
06/30/400-8274.

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával hétvégén 
is, kerületben 20% kedvezménnyel. 340-1459, 
06/20/209-4646.

XI., LECKE utcában 21 nm-es üzlethelyiség 
csendes tevékenységre 37 000 Ft/hó kiadó. 
06/70/325-4307.

VADONATÚJ berendezett garzonlakás Bicskei 
úton kiadó: 06/20/432-5329.

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

BÉRELNÉNK 40–60 nm körüli lakásokat meg-
bízható üzleti partnereink részére. Tel.: 785-2212, 
06/30/982-3965.

GARÁZS
TEREMGARÁZS kiadó hosszú távra a 

Nádorliget lakópark alatt. Tel.: 06/30/517-7120.
HAMZSABÉGI úton 18 nm-es önálló garázs 

eladó. 3,6 millió. Tel.: 365-8252, este.

OKTATÁS
MATEMATIKA-, fizika-, kémia-, biológiaokta-

tás a Gellért térnél. 385-3280, Obádovics.
0-RÓL angol felsőfok fél év alatt. 367-0465.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-

talanoknak és gyermekeknek is. 367-0465.
A VOLT Budai Skálánál német-angol tanítás, 

korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön egyéni 

foglalkozásokkal. Tel.: 205-6732. Rudas Katalin
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás 

tanártól XI. kerületben. Tel.: 466-4670.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-

kat, középiskolásokat, egyetemistákat. 
Tel.: 365-2969.

INTERNET-, számítógép-használat oktatása 
kezdőknek, e-ügyintézés, ügyfélkapu, e-adó hala-
dóbbaknak Móricz Zs. körtéri iskola számítógép-
termében csoportosan vagy egyénileg. 
06/20/558-5371, 226-5811.

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

ANGOL nyelvklub anyanyelvi tanárokkal 
Kelenföldön! Haladó és társalgási csoportok 
hétfőn 17.30-tól, péntek de. 9.30-tól. Óradíj: 300 
Ft/óra. Érdeklődni: 06/20/969-8412. A klubokat a 
Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
gazdagréti templomnál, nyelvtanárnál. 246-8246, 
06/20/585-4515.

ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-
korrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakor-
lattal. Tel.: 06/30/277-9107.

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

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

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

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

VÍZ-, fűtésszerelés 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.

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. 

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. 

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

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, építési telkeket, irodákat. 
16 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.

KERESÜNK társasház, irodaház, családi ház, 
raktár építésére telkeket. 06/30/922-9053. 

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

BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál 
eladó, kiadó lakásokat, üzleti ingatlanokat, pontos 
szolgáltatással. 215-7336.

GAZDAGRÉTEN Torbágy utcában 10. emeleti, 
74 nm-es, 2,5 szobás, jó állapotú, jó beosztású la-
kás eladó. Irányár: 17,6 M Ft. 06/70/944-0088.

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.

ÉRDEN, Parkvárosban eladó 3 éve épült, 150 
nm-es önálló családi ház gondozott kerttel, pano-
rámával. 32,9 M Ft. 06/30/251-4000.

KERESEK eladó 2 szobás lakást, téglaépítésű 
házban. 06/30/922-9053.

ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat tagja 
évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-kiadó la-
kásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket 
(ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI., Fehérvári út 
57. fsz. 4. Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.

I., SZIRTES utca közelében 60 nm-es, 2 szobás, 
hallos, felújítandó lakás (várra panorámával) el-
adó. 29,8 M Ft. 06/30/530-5338.

A TÖLGYES Lakóparkban 53 nm-es, 2 szobás, 
teraszos lakás eladó. Napos, csendes, sok extrával. 
Irányár: 23,9 M Ft. Érdeklődni: 06/70/277-4818.

ZUGLÓI Nyugdíjasházban lévő önkormányzati 
lakást cserélek nyugdíjas által lakott önkormány-
zati lakásra. 06/70/558-6599.

VENNÉK a Fehérvári út környékén panel la-
kást minimum 3 lakóhelyiségest, maximum 7. 
emeletig, 12–15 M Ft-ig. 
Tel.: 785-2212, 06/30/982-3965.

BÁNK BÁN utcában 63 nm-es 2 szobás lakás 
eladó. www.banalp.hu, 06/20/364-8676.

BÉRLEMÉNY  
KIADÓ, eladó irodák nagy kínálata. 

www.banalp.hu, 361-4287, 06/30/922-9053.

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

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, szőnyeg-
padló, PVC fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529. 

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

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

CSALÁDIAS, igényes kozmetikába várom sze-
retettel vendégeimet külső, belső megszépülésre 
és méregtelenítésre. Cím: XI. kerület, Ulászló u. 
18. Tel.: Ákos Katalin: 06/20/398-7345, 
www.szepitokucko.hu

FÜGGÖNYVARRÁS, nadrág- és szoknyafel-
hajtás, igazítások, zippzárcsere. 06/70/315-2783, 
gazdag55@freemail.hu

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  

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

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

TESTSÚLYPROBLÉMÁK (túlzott elhízás és 
soványság) komplex, lelki gyógymódokat is ma-
gában foglaló gyógykezelése magánorvosi rende-
lőben. 06/70/203-2828.

GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek! 
Nemre és korra való tekintet nélkül a Lótusz 
Szépségszalonban! 06/20/444-1140.

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

RÉGISÉG, KÖNYV 
EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányo-

sat is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát 
és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan. 
365-4657.

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.

ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-
veket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan 
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.

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.

RÉGI képkeretet, fotókat, használati és dísztár-
gyakat vásárolok. Rédai János 06/30/264-0568.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes 

bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket, 
takarítókat közvetítünk. Empátia. 
336-1094, 06/70/380-5620.

FODRÁSZ, műkörmös, pedikűrös, masszőr 
vállalkozót felveszek Bartók Béla úti szépségsza-
lonba. 06/20/332-4280.

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

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

ÁPOLÓNŐ idősgondozást, takarítást vállalna. 
Pedikűrhöz modellt keresek. Ingyenes. 
06/20/327-7758.

GRAFIKUST, informatikust keresünk buda-
pesti irodánkba. Érd.: 06/30/694-4924.

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.

ALSÓ tagozatos gyermek rendszeres dél-
utáni felügyeletét vállalja 59 éves nyugdíjas 
népművelőnő. 319-2589.

KÖZZÉTÉTELI  HIRDETMÉNY
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) 
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rend. szerint véle-
ményezésre megküldte a BUDAPEST, XI. KER., 
MAGYAR TUDÓSOK KÖRÚTJA, BME „Q” ÉPÜ-
LET ÉSZAKI ÉS DÉLI SZÁRNY LÉTESÍTÉSÉNEK 
előzetes környezeti vizsgálatát.
A közzétételi közlemény teljes szövege a KDV-
KTVF honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, 
Archív hírek 2008. január 28.) található. 
A dokumentáció helybenolvasással március 1-
jéig tekinthető meg
– a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Ter-

mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen 

(VII. ker. Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda 
9.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek 9.00–12.00 
óráig), valamint 

– a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján 
(XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 210. szoba), 
ahol előzetes időpont-egyeztetés esetén ügy-
félfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben 
várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon:  
37-24-684 vagy 37-24-633).

A telepítés helyével, a hatástanulmány tartalmá-
val vagy hatásvizsgálat lefolytatásával kapcsola-
tos észrevétel írásban tehető a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségen legkésőbb március 1-jéig.
Budapest, 2008. február 7.

dr. Filipsz Andrea jegyző

Munkarend
A Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium tájékoztatása szerint munka-
nap-áthelyezések miatt két hosszú 
hétvége lesz 2008-ban. Április 26-
án, szombaton dolgozzák le a mun-
kavállalók a május 2-i, pénteki pihe-
nő napot, míg az október 23-a utáni 
pénteket október 18-án, szombaton 
kell ledolgozni. Karácsonykor a de-
cember 24-i szerda helyett a szom-
batra eső 20-a lesz munkanap. 
 A 2008. évi munkaszüneti 
napok körüli – a naptár szerinti 
munkarendtől való eltéréssel járó 
– munkarend a következő:

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület  
Újbuda Önkormányzata  
közterület-felügyelőket keres

Alkalmazási feltételek és szakmai  
követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 középfokú iskolai végzettség (érettségi),
 közterület-felügyelői vagy azzal 

egyenértékű szakképesítés (rendészeti 
szakközépiskolai, rendőr szakközépiskolai, 
határrendészképző szakiskolai végzettség, 
rendőri szakképesítés, határrendész 
szakképesítés).

Előnyt jelent:
 közterület-felügyelői vizsga,
 kiváló kommunikációs készség,
 jó problémamegoldó- és konfliktuskezelő

készség,
 gépjárművezetői engedély,
 idegen nyelv ismerete.

Ellátandó feladatok:
 közterületen, egyenruhában, gyalogos 

őr-járőr szolgálat keretében hivatalos sze-
mélyként jogszabályokban meghatározott 
hatósági ellenőrzés végzése,

 esetenként rendészeti feladatok ellátása.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározá-
sa a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény, és az Újbuda Közterület-felügye-
let belső szabályzatai alapján történik.

A pályázat benyújtásának feltételei: 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. 
március 14. (péntek) 12.00. A pályázatot a 
Humánpolitikai Csoportnak címezve kell 
benyújtani „közterület-felügyelő” jelige megje-
löléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Elbírálás határideje: 2008. március 28.
Munkakör betöltésének ideje: 2008. április 25.

Csatolandó iratok: 
 a pályázó személyi adatait is tartalmazó, 

részletes szakmai önéletrajz,
 hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló 

okiratok másolatai.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilá-
gosítás kérhető Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjától 
(3724-507).

A Fővárosi Közterület-felügyelet által működtetett Vészhelyzeti Infor-
mációs Központ két zöldszámmal is rendelkezik. Mindkettő tehát in-
gyenesen hívható telefonszám. Elsősorban azokat a jelzéseket várjuk, 
amelyekben a felügyelet munkatársai közvetlenül tudnak segíteni, de 
minden mást is igyekszünk megoldani. Úgy gondoljuk, hogy helyet kap-
hatna a közérdekű telefonszámok között.
Ez a két zöldszám:
Fővárosi Közterület-felügyelet – Vészhelyzeti Információs Központ
06-80-220-220, 06-80-330-330

Pályázati felhívás
A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata kétfordulós pályázatot ír ki  
élelmiszerüzlet bérbeadására

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata kétfordulós pályázatot ír ki a 
Budapest XI. kerület, Bocskai út 63–65. szám alat-
ti 4641/18/A/39 és 4641/18/A/57 helyrajzi számú 
összesen 292 m2 alapterületű (földszint 148 m2, 
pince 44 m2), működő élelmiszerüzlet bérbeadása 
tárgyában, a meglévő tevékenység megtartása 
mellett. Az ingatlanok jó műszaki állapotúak. 
Közüzemi ellátottságuk: víz, villany, távfűtés.
A pályázat benyújtási határideje: 
2007. március 12. 12 óra.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály 
(1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 3. II. em. 206. szoba).
Bérleti díj minimum: 386 839 Ft/hó.
Második forduló megtartása esetén, annak helyé-
ről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a 
megajánlott bérleti díj összegének függvényében 
a Vagyongazdálkodási Bizottság határoz, amiről 
az érintettek írásban értesítést kapnak.
Licit lépcső: 10 000 Ft/hó 
Pályázati biztosíték: A megajánlott bérleti díj 
háromszorosa
Bérleti szerződés:
 határozott, vagy határozatlan időre jön létre,
 bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata,
 a bérleti díj összege évente, január 1-jétől 

a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz 

viszonyítottan automatikusan megnő a KSH 
által az előző évre megállapított infláció
mértékével,

 óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződés-
kötéskor fizetendő,

 a leendő bérlő vállalja, hogy a bérleti jog 
megszerzésének ellenértékeként az alábbiak 
szerint kiszámított vissza nem térítendő 
összeget a szerződés megkötése előtt a XI. 
Kerületi Önkormányzat javára megfizeti. Az
ingatlan forgalmi értéke: 37 870 000 Ft + áfa,

 az élelmiszerüzlet működéséhez szükséges 
hatósági és egyéb engedélyek birtokában 
lehet megkezdeni a tevékenységet, melyek 
beszerzése a bérlő feladata,

 a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő köte-
lezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a 
mérőórákat köteles a nevére átíratni, a távfűtő 
művekkel a díjfizetésre megállapodást kötni,
valamint a hulladék elszállítására közvetlenül 
szerződni a szolgáltatóval,

 a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban 
veszi bérbe,

 a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen tör-
ténő megszűnése esetén a bérbeadó részére 
történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő 
kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti 
jogviszony megszűnésének napján.

A pályázandó helyiség megtekintését a Túróczi 
János felszámoló biztos biztosítja telefonon tör-
tént egyeztetés alapján (tel: 451-3716)

Ruha- és könyv-
gyűjtő akció

Az Ifjúsági Demokrata Fórum tavaszi 
ruha- és könyvgyűjtő akciót hirdet. 
Az összegyűjtött felajánlásokat egy 
kárpátaljai magyar gyermekekkel 
foglalkozó általános iskolának adjuk 
át húsvét alkalmából. 
 Bármilyen feleslegessé vált ru-
ha, illetve könyv – elsősorban regé-
nyek, mesekönyvek – nagy szolgá-
latot tesz.
 Hívjon minket a 06-20-942-2116–
os telefonszámon! 
 Az akcióban közreműködő 
egyetemisták telefonon egyeztetett 
időpontban kisteherautóval érkez-
nek az Ön címére az adományokért, 
hogy ne kelljen fáradnia. 
 Hívásaikat 2008. március 10. és 
március 21. között várjuk! Az össze-
gyűlt könyveket és ruhákat húsvét-
kor szállítjuk Kárpátaljára.

Tisztelt ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy az APEH Közép-
magyarországi Regionális Igazgatósága
– Bp., XIV., Hungária krt. 179–187. és
– Bp., XIV., Fogarasi út 3. szám alatti 
ügyfélszolgálati irodái 2008. január 31-ével 
megszűnnek.
Az APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága által kiadott illetékfizetési megha-
gyásokkal, felhívásokkal, illetékügyi határozatokkal 
kapcsolatos ügyintézés helye 2008. február 1-jétől:
Bp., XIV., Hungária krt. 179–187.
Folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban 
tájékoztatással az alábbi időpontokban állunk 
rendelkezésükre: 

hétfő: 13.00–18.00, kedd: 8.15–13.00, szerda: 
8.15–17.00, csütörtök: 8.15–13.00, péntek: 
8.15–13.00 óra között. 
Az illetékügyekkel kapcsolatos általános kér-
déseiket feltehetik, valamint konkrét ügyekkel 
kapcsolatos beadványaikat (kérelem, fellebbezés, 
illetékbélyeg visszatérítése stb.) benyújthatják 
az APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága ügyfélszolgálatain és ügyfélszolgálati 
kirendeltségein, illetve posta úton a 1438 Budapest, 
Pf. 511. címre küldhetik el.

APEH Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatósága

Közlemény
A Budapest Főváros Főpolgármes-
teri Hivatal Közlekedési Ügyosz-
tály kérelmére lefolytatott előzetes 
vizsgálatban a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség 
megállapította, hogy a Budapest 
1-es villamos vonala Budafoki 
útig történő meghosszabbításának 
jelentős környezeti hatása nincs, 
ezért kiadta a továbbtervezés szem-
pontjait részletező határozatot.
 A határozat teljes szövege a 
KDV-KTVF honlapján (kdvktvf.
zoldhatosag.hu archív hírek febr. 
7.) és ügyfélfogadási időben a Zöld 
Pont irodáján (Bp., VII. Nagydió-
fa u. 10–12.), illetve a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodáján 
(Zsombolyai út 5. II. em. 210.) te-
kinthető meg.

Tizenéves rongálók
Vasárnap este lakossági bejelen-
tésre Újbuda-Sashegy polgárőrei 
kivonultak a Budai Parkszín-
padhoz, mivel ott nyolc, magá-
ból kivetkőzött tizenéves fiatal 
szörnyű rongálásba, rendbon-
tásba kezdett. A polgárőrök – 
észlelvén a helyzet komolyságát 
– értesítették a kerületi rendőr-
kapitányságot, melynek járőrei 
perceken belül a helyszínre ér-

a) április 26., szombat munkanap,
 május 2., péntek pihenőnap,
b) október 18., szombat munkanap,
 október 24., péntek pihenőnap,
c) december 20., szombat munka-

nap, december 24., szerda pihe-
nőnap.

Felhívjuk az olvasók és a netezők 
figyelmét, hogy július 1-je a köz-
tisztviselők napja. Ezen a napon 
többnyire az állami hivatalok 
zárva tartanak, így Újbuda Ön-
kormányzatán is szünetel az ügy-
félfogadás.

Pályázati felhívás
Április 22. – „Föld Napja” alkalmából 
Újbuda Önkormányzata környezetvé-
delmi pályázatot hirdet „Zöld sarok-
tankert” kialakítása céljából oktatási  
intézmények számára. 

A pályázat célja: 
Az óvodás-iskolás gyermekek számára az intéz-
mény területén lehetőséget biztosítani a termé-
szet napi megfigyelésére, tényleges ápolására.  
A pályázat védnöke: 
Fodor Vince alpolgármester.
Formai követelmények: 
Az intézmények adottságaihoz alkalmazkodva: 
növényültetés, fák, egynyári/évelő növények 
ültetése, gyógynövénykert, mediterrán kert, 
konyhakert; kerti építmény – sziklakert, kertbe-
rendezési tárgyak; vízi architektúra – kerti/zárt 
terű tó, csobogó kialakítása. 
Cél az önkormányzati forrásból biztosított ösz-
szegből minél nagyobb hozzáadott eszmei érté-
ket létrehozni.

Az elnyerhető pályázati összeg: 
Maximum 100 000 Ft.  
Pályázati keret: 
500 000 Ft. 
A pályázati anyagok leadási határideje: 
Március 5. 
Pályázatok elbírálási határideje: 
Március 14. 
A nyertes pályázatok kivitelezésének 
határideje: 
Április 21. 
Díjazás: 
Április 22. „A Föld Napja” alkalmából. 

Budapest, 2008. 02. 06.
Fodor Vince alpolgármester

keztek. A nyolc tettesből négyet 
sikerült a helyszínen elfogni és 
előállítani, a többiek elszalad-
tak. Az „esti szórakozás” ered-
ménye: több millió forintos kár.
 A polgárőrök munkája 
eredményeképpen a közelmúlt-
ban több bűneset, körözött 
személy, valamint súlyos sza-
bálytalanságot elkövető került a 
rendőrség intézkedése alá.
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Idősek Klubja nyílik a Seniorházban
Radányi 
I l o n a 
kedves 
és hatá-
r o z o t t 
h ö l g y. 

35 éve dolgozik szociá-
lis területen, 8 évig volt 
a XI. kerület Gondozási 
Központ Idősek Klub-
jának vezetője. Élő, re-
mekül működő klubot, 

valódi közösséget ho-
zott létre. A sok munka 
után akár kényelmesen 
hátradőlve élhetné min-
dennapjait, de ő nem az 
a típus, aki ül-
dögél a babé-
rokon. Most 
sem „tétlen-
kedik”, aktívan 
dolgozik a 
májusban nyí-
ló Seniorház 
n y u g d í j a s 
k l u b j á n a k 
„életre-hívá-
sán”. Március 
7.-re már be-
m u t a t k o z ó 
Nyílt Napot 
szervez, erről 
beszélgetünk.
Élmény egy 
ilyen aktív 
és magával ragadó 
emberrel beszélgetni. 
Olyan lelkesedéssel és 
hozzáértéssel beszél a 
munkájáról, mindjárt 
én is klubtag leszek! 
Mondja el, hogyan le-
het ehhez a klubhoz 
csatlakozni? 

Az Idősek Klubja a ház 
lakóinak, valamint az új 
jogszabályoknak meg-
felelően a Klub prog-
ramjait és az étkezési 

lehetőségeket igénybe ve-
vő ún. „külsős tagoknak” 
nyújt szociális-, egészségi-,  
és mentális állapotuknak 
megfelelő közösségi szol-
gáltatásokat. Ez a hivatalos 
és kissé száraz megfogal-
mazása. Kicsit színeseb-
ben az aktivitás, a derű és 
a jó hangulat, a testi-szelle-
mi frissesség megtartása, a 
magány és az elszigetelt-

ség feloldása a szabadidő 
hasznos eltöltésének meg-
szervezése az igazi felada-
ta ennek az újonnan szer-
veződő klubnak.

Mondjon egy kicsit töb-
bet nekünk. Miért jó eh-
hez a klubhoz tarozni, 
miért jó itt klubtagnak 
lenni?

Mert a Klubban közösség-
alkotás folyik. Azt szeret-
nénk, ha a tagjaink egy 
közösséget alkotnának, 

együtt, egymásért is len-
nének. Mindezt úgy, hogy 
a hangsúly a kapcsolatte-
remtésen, a társas és csa-
ládi kapcsolataik őrzésén 

legyen, 
feloldva 
a füg-
g ős é gi 
é r z é s t 
és  le -
küzdve 
az öreg-
s é g t u -
d a t o t . 
Hiszem 
és tu-
d o m , 
h o g y 
azok az 
e m b e -
rek, akik 
e d d i g 
nagyon 
egyedül élték meg a min-
dennapjaikat, mostantól 
tartozhatnak valahova. A 
mi Klubunkba!  Olyan jó 
lesz együtt, közösen ebé-
delni a Seniorház szép 
éttermében, közösen ká-
vézni pavilonban! Tudni és 
ismerni egymás örömét, 
bánatát. Együtt nevetni 
és támasznak lenni, ha 
kell. Nosztagia-délutánt 
és névnapokat szervezni. 
A szerda délutáni bridzs-

partikra már szinte alig van 
hely!

Milyen konkrét progra-
mokkal várják az érdek-
lődőket?

Rengeteg színes esemény-
nyel! A Klub havi, tervezett 
program alapján működik 
majd, a programokból ki-

ki kedvére válo-
gathat. Ars po-
eticánk: „Nem-
csak a húszéve-
seké a világ!”  

Némi ízelítő, 
hogy miket 
tervezünk:

– Időskori ge-
rinckímélő torna 
és relaxáció

– „Jöjjön el 
egy kávéra hoz-
zánk!” – kötet-
len beszélgeté-
sek az időseket 
érintő fontos 
kérdésekről egy 

csésze kávé mellett

– „Intim sarok” –mentál-
higiénés foglalkozás 
(egyéni és csoportos), 

amelynek keretében 
szükség szerinti pszi-
choterápiás foglako-
zást, a hitélet gyakor-
lásának feltételeit, a 
családi és társadalmi 
kapcsolatok fenntartá-
sát biztosítjuk, valamint 
segítjük és támogatjuk 
az Seniorházon és a 
Klubon belüli kis kö-
zösségek, társas kap-
csolatok kialakulást és 
fejlesztését

– „Segítő kéz” – gyakor-
lati segítségnyújtás az 
idősek ügyes-bajos 
ügyeinek intézésében

– Irodalmi délutánokat (X)

szervezünk meghívott 
előadóművészekkel

– Nosztalgia teadélutá-
nokat csinálunk

– Névnapokat, születésna-
pokat ünneplünk meg

– A Húsvét-, Karácsony 
meghitt, bensőséges 
ünneplése is feladatunk

– Múzeum-,színház-, 
koncertlátogatásokat 
szervezünk

– Egészségügyi felvilágo-
sító előadásokat szer-
vezünk

– Klub-szakköröket indí-
tunk be.

Várjuk mindazon kerü-
leti nyugdíjasok előze-
tes jelentkezését, akik 
szeretnék szabadidejü-
ket egy vidám, befoga-
dó közösségben, vonzó 
programokkal eltölteni. 

A klubtagság és a klub 
által nyújtott progra-
mok, rendezvények 
és események térítés-
mentesek.

Érdeklődni lehet a  
205-39-13 vagy a  
06/30-676-1364 telefon-
számokon, Radányi Ili 
személyes kapcsolattar-
tónál.

Szeretettel várjuk, keres-
sen meg minket!

Kilátás a seniorházból

A Seniorház egyik mintalakása

A Seniorház bejárata

Üvegtetős átrium a belső udvarban

Radányi Lászlóné, személyes kapcso-
lattartó



MŰVÉSZET12 ÚJBUDA 2008. FEBRUÁR 20.

Horváth Károly, a B32 Galéria igazgatója a kultúra ápolásáról, a klubéletről, a nyitottságról

A keringőtől az El Kazovszkij festményekig
A B32 Galéria a kerület kulturális éle-
tének fontos helyszíne. Tavaly kiemel-
kedően sikeres évadot zártak, így ez 
alkalomból a 2007-es év gyorsmérle-
gének elkészítésére kértük Horváth 
Károly igazgatót, ám a beszélgetés 
során sok minden másról is szó esett. 
Többek között arról, hogy a B32 a 
közelmúltban ünnepelte fennállásá-
nak harmincadik évfordulóját. 

– A galériát – akkor még mint kiállítóter-
met – 1977-ben hozta létre az akkori ke-
rületi tanács. Jelenleg az önkormányzat 
intézménye, a Karinthy Szalonnal együtt 
vezetem. Egyébként mindvégig ezen a he-
lyen, a Bartók Béla út 32. alatt lévő épület 
udvarában várta a látogatókat. Akik itt 
nőttek fel, emlékezhetnek rá, hogy koráb-
ban tánciskola működött itt, környékbeli 
diákként én is ide jártam. Abban a terem-
ben tanultunk tangózni vagy keringőzni, 
ahol most El Kazovszkij festményei füg-
genek. Emlékszem, Guller úr, az iskola 
vezetője nemcsak táncokra, de illemre is  
oktatott bennünket.

 Ma is a kultúra ápolása, a műveltség ter-
jesztése a létesítmény célja. Az intézmény 
profilja – ebből a szempontból – mintha 
nem is változott volna…

Jellegét tekintve viszont igen: elsősorban 
a vizuális kultúrát közvetítjük, minőségi 
és izgalmas kortárs kiállításokat kínálunk 
az érdeklődőknek. Emellett persze arra is 
törekszünk, hogy egyéb művészeti ágak-
kal is megismertessük a közönségünket: 
kamaraszínházi produkciókat, filmklubot 
szervezünk. Ez utóbbin például külön-
leges opera-, illetve művészfilmeket vetí-
tünk a látogatóknak.

 Hacsak azok nem mennek inkább máshová. 
A szintén ön által vezetett Karinthy Szalon 
például mennyiben jelent konkurenciát a 
B32 Galériának?

Azon vagyok, hogy egyáltalán ne szívja 
el innen az érdeklődőket: a két intéz-
ményben más és más kínálattal várjuk a 
látogatókat. A Karinthy Szalon ad helyet 

a komolyzenei koncerteknek, a gyer-
mekprogramoknak és a szélesebb réteg 
érdeklődésére számot tartó kiállítások-
nak. Ott jó értelemben vett populáris 
produkciókat tekinthet meg a közönség, 
míg ide, a B32 Galériába az ínyencebb 
kultúrafogyasztókat szeretnénk becsa-
logatni.

 A művészeti élet képviselői egyre gyakrab-
ban panaszkodnak, hogy a közönség részé-
ről mind kevesebb idő, pénz jut a kultúrára, 
és bizony mintha az iránta mutatkozó ér-
deklődés is apadna. Ön milyen tapasztala-
tokat szerzett e téren?

Csak pozitív dolgokról tudok beszá-
molni. Önkormányzati fenntartású 
intézmény vagyunk, így nálunk a tár-
latokra nem kell belépődíjat fizetni, 
egyéb rendezvényeinkre pedig csupán 
jelképes összegűt. Az anyagiak tehát 
nem jelenthetnek visszatartó erőt. Ami 
pedig az időt illeti: olyan programokat 
kell szervezni, olyan alkotókat kell be-
mutatni, amelyek behozzák a közön-
séget. Épp ebben rejlik a kihívás, de 
büszkén mondhatom, ennek a helynek 

rangja van, nálunk olyan képzőművé-
szek lépik át a küszöböt, akiket kisebb 
galériák nem tudnak meghívni.

 Szintén gyakori észrevétel, hogy a mai fel-
gyorsult, technikai csodákkal zsúfolt világ-
ban a fiatalok elveszítik érdeklődésüket a 
szellemi értékek, vagy például a képzőművé-
szet iránt. Mivel szólítják meg ezt a réteget?

Úgynevezett múzeumkommunikációs 
vagy múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat szervezünk általános iskolai alsó ta-
gozatosok számára. A tanulók eljönnek 
ide, megnézik az éppen aktuális kiállí-
tást, utána pedig – hasonló technikával 
– ők is elkészíthetik saját alkotásaikat, 
miközben szól a zene. A két és fél órás 
foglalkozást persze avatott művészpeda-
gógus vezeti, így a diákok – anélkül, hogy 
tudnák, és anélkül, hogy a visszatetszést 
kiváltó „tananyag” szó elhangozna – já-
tékos vizuális képzésen vesznek részt. E 
programok a legnépszerűbb rendezvé-
nyeink közé tartoznak, átlagban havon-
ta egyet szervezünk. Bármelyik kerületi 
iskola bejelentkezhet, szívesen látjuk az 
osztályokat.

 A fiatalok tehát nem számítanak elveszett 
nemzedéknek. Mi a helyzet az idősekkel?

Rájuk is gondoltunk. Ebben az évben egy 
speciális képzést szeretnénk szervezni a 
számukra. A kerületi közösségi házak – 
az Őrmezei Ház koordinálásában – idén 
megrendezik a Szenior „Ki mit tud?”-ot. 
Az itt felszínre kerülő ambiciózus szenior 
tehetségeknek indítanánk egy tanfolya-
mot, amely beavatás az előadómű-vészet, 
a színpadi szereplés titkaiba. Nos, terve-
ink szerint – hangsúlyozom, ez még csak 
terv – ilyen kurzust indítanánk, termé-
szetesen profi szakemberek vezetésével.

 A tervek után lássuk, mi a helyzet a meg-
valósult elképzelésekkel. Tavaly melyek 
voltak a legnépszerűbb programok?

Ami a külföldi kiállítókat illeti: a 2007-
es évadban egy svéd festőművész, egy 
japán grafikus, a román képzőművé-
szek színe-java, valamint partnerváros-
unk – Stuttgart Bad Canstatt – alkotói 
is elhozták hozzánk munkáikat, nagy 
érdeklődést keltve. A legtöbb látogatót 
ugyanakkor Vojnich Erzsébet újbudai 
festőművész tárlata, illetve El Kazovszkij 

Papírfríz II. című kiállítása vonzotta. A 
Karinthy Szalonban Varga Győző grafi-
kus munkáit bemutató, Kodály Zoltán 
emlékét idéző kiállítás, illetve az ehhez 
kapcsolódó rendezvénysorozat bizonyult  
kiemelkedően sikeresnek.

 Összesen hányan nézték meg e tárlatokat?

A két galériában huszonkettő kiállítá-
sunk volt, a megnyitók közönségét is 
számolva ez körülbelül 5000–6000 láto-
gatót jelent.

 Tekintsünk kissé előre is! Mivel készülnek 
az idei évadra?

A teljesség igénye nélkül: itt, a Bartók Béla 
úton a farsangi időszakban Gál József Egy-
ügyűek című anyagát lehet megtekinteni; a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál programsoro-
zatának részeként Regős István szentend-
rei képzőművész munkáit mutatjuk be, de 
hogy két kerületi festőt is említsek: Szűts 
Miklós és Szepessy Ákos is kiállít nálunk. 
A szobrászokat – többek között – Ézsiás 
István és Gádor Magda képviselik majd. 
A Karinthy Szalonban a Matricák című, 
kisméretű elektrografikákat felvonultató 
tárlat, illetve egy képzőművész családot 
– a Bráda család tagjait – bemutató kiállí-
tásunk ígérkezik különösen izgalmasnak.

 A kínálat alapján feltételezhető, hogy oly-
kor bizony nagy a jövés-menés az udvar-
ban. A ház lakói mit szólnak hozzá?

Igyekszünk, hogy ne legyen okuk panasz-
ra. Még este sem üres a helyiség – a galéria 
nyitva tartása után tai chi chikung klub 
működik nálunk –, de mert kis létszámú, 
csöndes, meditatív programról van szó, 
nem találkozott a lakók ellenérzésével. 
Amúgy is barátságos viszonyt alakítot-
tunk ki velük, lakógyűlések céljára példá-
ul térítésmentesen és szívesen bocsátjuk 
rendelkezésükre termeinket. Ennek a 
benti létnek ugyanakkor hátrányai is van-
nak: csak az jön be ide, akit igazán érdekel 
az adott program. Számunkra szerencsés 
volna, ha közvetlenebb kapcsolatunk len-
ne az utcafronttal.

Regényi H.
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