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Szurkoljunk együtt!

részletek az 5. oldalon

Az Újbuda Torna Club női kézi-
labdacsapata ezúttal a Gabányi 
László Sportcsarnokban mérkő-
zik meg a Vasassal.

Közel két évszázados múltra 
tekint vissza kerületünk iskolá-
inak korelnöke, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium.

cikkünk a 4. oldalon

180 éves a Petőfi

Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett kerü-
leti központi megemlékezés idén is a 
Polgármesteri Hivatal dísztermében 
volt. Mint minden évben most is egy 
kerületi iskola szolgáltatta az ünnepi 
műsort. 

Ezúttal a József Attila Gimnázium diákjai-
nak bemutatóját tekinthették meg a jelenlé-
vők. Az előadás után, ahogy ez már hagyo-
mánnyá vált Újbudán, kiosztották a Pro 

Communitate kitüntető címeket. 2008-
ban két személynek adták át az elismerést. 
Az egyikük Bajtainé Mayer Éva újságíró, 
német nemzetiségi képviselő, az Újbuda 
Német Kisebbségi Önkormányzat alelnö-
ke, aki közéleti és újságírói munkásságával 
a különböző nemzetiségek, népcsoportok 
kultúrájának, történelmének kölcsönös, 
jobb megismerését szolgálja. Az általa szer-
kesztett Barátság folyóirat a hazánkban élő 
tizenhárom nemzeti és etnikai kisebbség 
közös kulturális folyóirata, mely a kerület 
összes oktatási, szociális, kulturális intéz-
ményébe, valamint könyvtárába eljut. A 
másik kitüntetett Birtalan Lászlóné, aki a 
Mozgássérültek Budapesti Egyesületének 
elnökségi tagja, 2001-től a Mozgássérültek 
XI. kerületi Szervezetének klubvezetője. A 
színvonalas programok szervezése mellett 

aktívan részt vett a mozgássérültek érde-
keinek képviseletében, szerepet vállalt a 
XI. kerületi szociális szolgáltatástervezési 
koncepció elkészítésében.
További elismerést vehettek át azok a jeles 
kerületi személyek, akik az idei nemzeti 
ünnep alkalmából állami kitüntetésben 
részesültek. Dr. Szklenárik György házi-
orvos, az Egészségügyi Minisztériumban 
vehette át az egyik legrangosabb szak-
mai kitüntetést, a Batthyány-Strattmann 
László-díjat, míg Hága Mária, a kerületi 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat veze-
tője a Magyar Köztársaság Érdemkereszt-
jét kapta a cigányság körében végzett sok 
évtizedes munkája eredményeként. Hága 
Mária a következő szavakkal jellemezte 
pályafutását: – Szívesen emlékszem visz-
sza arra az időszakra, amikor még fiatal 
kezdő tanító voltam. Semmi más nem 
dolgozott bennem, csak a hit, a remény, 
a vágyakozás és a tenni akarás. Ha üzen-
nem kellene a roma fiatalságnak, akkor 
azt mondanám, hogy tanuljanak, hisz ez 
a legfontosabb. Én már csak tudom, mivel 
Debrecenben a cigánysoron nevelkedtem. 
Ebből a közegből a legnehezebb kiemel-
kedni. A szegény emberek egyetlen meg-
oldása a felemelkedéshez az, ha tanulnak, 
csak így lehet egyetemes tudáshoz jutni.

K. A.

Két kitüntetett: Bajtainé Mayer Éva és Birtalan Lászlóné

Pro Communitate Újbuda 2008

A közelmúltban Újbuda három pályá-
zaton is sikerrel indult, mindhárom a 
közterületek fejlesztésére vonatkozik. 
Tekintve, hogy a XI. kerület valameny-
nyi városrésze folyamatosan változik, 
az utak és terek évről évre megújulnak 
a siker nem meglepő, de fontos forrá-
sokhoz juttatja az önkormányzatot is.

Korábban Budapest Köztér Program elne-
vezéssel indított városrehabilitációs prog-
ramot a Studio Metropolitana Urbanisz-
tikai Kutató Központ Kht. (SM). Újbuda a 
Költők Parkja megújítási tervével pályázott, 
és a Lakótelepi tér kategória nyertese lett. 
 – Annak ellenére, hogy Újbuda nem 
tartozik a meghatározó budapesti progra-
mok fókuszterületei közé, mint mondjuk 
a belvárosi területek, bátran pályázik, és 
most már elmondhatjuk, hogy a beadott 
terveket minden fórumon elismerik 
– mondta lapunknak Lakos Imre alpol-
gármester. – Továbbra is az a célunk, hogy 
egyetlen városrész se maradjon ki ezekből 
a lehetőségekből. A Köztér Program ígére-
tes szakmai feladatot jelent, hiszen a nyer-
tes pályázók, így Újbuda Önkormányzata 
is, a program menedzselésében is részt 
vesznek, és tapasztalataik mintát jelen-
tenek a programhoz csatlakozó további 
résztvevőknek.

A városrehabilitációs program célja 
egyébként az, hogy a fővárosban tíz, az 
agglomerációban pedig három település 
közterét újítsák meg. A Fővárosi Önkor-
mányzathoz tartozó SM a rehabilitáció 
menedzselését, a humán erőforrás költsé-
geit és a pályázati alap létrehozását vállalta. 
A kivitelezés már a helyi önkormányzatok 
feladata, de nem maradnak egyedül, szá-
mos szervezet segítségére számíthatnak: 
jelenleg a Budapesti Kommunikációs Fő-
iskola, a Budapesti Turisztikai Szolgáltató 
Kht., a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Tájépítészeti Kara és a Főkert Zrt. is 
támogatja a programot.
 A SM a program elindításával a kö-
zös gondolkodást, az eddigi tapasztalatok 
átadását, és mindezek alapján egy kézi-
könyv kidolgozását is szorgalmazza. Azok 
az önkormányzatok, amelyek sikeresen 
vesznek részt a programban, a következő 
projektek menedzserei lesznek.
 Szintén sikeres volt az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Tervhez kapcsolódó 
újbudai két pályázat. Az egyik 
az Alsóhegy utca befe-
jező szaka-

Friss pénz a közterületekre
Pályázati siker: új források Újbudának

Tavaly az Alsóhegy utca jelentős részét felújították

A Keveháza Utcai Általános Iskola 
bevezette a Montessori-módszert két 
alsó tagozatos osztályában. Az érzel-
mi nevelésre és készségfejlesztésre 
spe cializálódott alternatív koncepció 
hamar kiváltotta a szülők elismerését. 

Ma már jó néhány az általános nevelési 
módszertől eltérő irányzatot alkalmazó 
óvodával és iskolával találkozhatunk. A 
legtöbb ilyen intézmény alapítványi vagy 
magániskola formájában működik, ez 
pedig nem ritkán alaposan megterhelheti 
a szülők pénztárcáját. Ennek ellenére so-
kan mégis hajlanak arra, hogy vállalják 

Érzelmi nevelés  
a Keveháza utcában

Családias légkör, játékosság, de a követelmény ugyanaz

az áldozatot, mivel számos olyan pluszt 
nyújtanak, amit a hagyományosak nem. 
Mostantól azonban megszűnhet ez az 
akadály a Keveháza utcai iskolában, hi-
szen önkormányzati támogatással – kí-
sérleti jelleggel – két Montessori-osztályt 
is elindítottak. Az intézmény vezetője, 
dr. Ecsedi Andorné az iskolában tartott 
nyílt bemutatóórák alkalmával arról tájé-
koztatott, hogy már évek óta futnak náluk 
tehetséggondozó osztályok, ám ezek nem 
működnek annyira egységes, kidolgozott 
rendszerű koncepció szerint, mint amit a 
Montessori-módszer kínál.

folytatás a 6. oldalon

Több újság és internetes oldal is veze-
tő helyen foglalkozott azzal, hogy 
Újbuda Önkormányzata kulturális 
városközpontot akar kialakítani a 
Szent Gellért tér és a Móricz Zsigmond 
körtér környékén. A terv nem először 
kerül elő, újdonsága annyi, hogy Mol-
nár Gyula polgármester azt mondta a 
távirati irodának: idén novemberre – a 
kerület napjára – várhatóan megnyílik 
a Hadik kávéház. 

Már többször tervezték a Bartók Béla úti 
Hadik újranyitását, de az önkormányzat 
nehezen jutott birtokon belülre, és megfe-
lelő bérlőt sem talált egyszerűen. A Hadik, 
amelyet akár az új központ szimbólumá-
nak is lehet nevezni, most még üresen 
árválkodik, egyelőre csak évente egy-két 
tárlatnak ad otthont. Idén novemberben 
azonban talán már tényleg megnyílhat a 
kávéház, az étterem és a cukrászda. 
 Az elképzelés azonban nem csak a Ha-
dikról szól: az Önkormányzat azt reméli, 
hogy a Bartók Béla út belső részén a közel-
jövőben galériák, antikváriumok, köny-
vesboltok, éttermek nyílnak majd. Külön 
tanulmánytervezet is készült. A képvise-
lő-testület pedig legutóbbi ülésén ellensza-
vazat nélkül támogatta az új városközpont 
gondolatát. Ezért egyébként a kerületi tu-
lajdonú ingatlanokat kizárólag ilyen célra 

Kulturális híd a kerület szívén át
BARTÓK BÉLA ÚT: A legnagyobb változást a metró hozhatja

szának, a másik a Somogyi úti kerékpár-
út kiépítésére vonatkozott. Előbbire 127, 
utóbbira pedig 19 millió forintos támoga-
tást kap az önkormányzat. 
 – Az Alsóhegy utca befejezése an-
nak a folyamatnak a része, amelyben a 
megnövekedett forgalomhoz, valamint 
a fokozott úthasználathoz folyamatos 
átépítéssel, korszerűsítéssel igyekszünk 
alkalmazkodni. A Somogyi úti siker pe-
dig azért lényeges, mert a kerékpárutak 
mennyisége és minősége egyre figyelemre 
méltóbb ebben a kerületben, szeretnénk, 
ha a biciklisek akadály nélkül, biztonsá-
gosan hajthatnának keresztül Újbudán 
– elemezte a két támogatásról szóló döntés 
hatását az alpolgármester.
 A két útépítési munkához Újbuda a 
támogatás mellett még mintegy 60 millió 
forint önrésszel járul hozzá.

B.A.

fogják bérbe adni. A  Gárdonyi Géza teret 
is megújítanák, a Bartók 32 Galéria a meg-
szokott tartalmas, zenés és irodalmi estek-
kel, kiállításokkal továbbra is várná a lá-
togatókat, az Önkormányzat ide álmodna 
egy helytörténeti múzeumot is. A közelben 
álló laktanya szállodává vagy konferencia-
központtá alakulna, de terveznek oda kö-
zösségi funkciókat és mélygarázst is. Persze 
nincs egyszerű dolga az Önkormányzat-
nak: nem csupán pénz kell a felújításokhoz, 
egyelőre például a honvédség sem akarja 
elhagyni a laktanyát. Legutóbb, amikor a 
téma szóbajött, lapunk kérdésére a minisz-
térium sajtófőnöke azt mondta: még nem 
aktuális a költözés. Az Önkormányzat azt 
tartja a legfontosabbnak, hogy megnyerje 
a terveknek a jelenlegi tulajdonosokat, és 
legfőképpen az itt élőket, hogy számíthas-
son támogatásukra. 
 A kulturális városközpont fejlődésé-
nek és népszerűségének várhatóan az ad 
majd nagy lökést, ha a 4-es metró elké-
szülte után csillapítják a Bartók Béla úton 
az autóforgalmat. Le akarják szűkíteni az 
útpályát, és így a jelenleginél jóval széle-
sebb lesz a járda, csendesebb és tisztább a 
környezet. Ez a munka persze majd csak 
2011 után kezdődhet el.

(gp)

Kerületi elismerések 
és állami kitüntetések
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS ÚJBUDÁN!
2008. április 1-jétől április 30-áig 2. oldal

Nagyszabású jubileumi koncert-
re készül Újbudán az 50 éves, 
világhírű Benkó Dixieland Band. 
Beszélgetés Benkó Sándorral.

Dixie kocsma

interjúnk a 3. oldalon

Reneszánsz 
hétvégék Újbudán
Ahogy közeledik a jó idő, kez-
detét veszik a családi hétvégék 
is a kerületben. A szoká-
sos, az Önkormányzat 
által szervezett 
nagyobb rendezvények 
idén új stílust öltenek. 
Hunyadi Mátyás trónra 
lépésének 550. évfor-
dulója alkalmából 
a vidámparkot 
felváltja a Visegrádi 
Várjátékokat idé-
ző, egész napos, 
a történelmi kort 
megelevenítő 
eseménysor. 

részletek következő 
számunkban
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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 és 17.30 
óra között a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában (Bartók Béla út 141.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) képvise-
lő március 26-án 16–18 óráig tartja 
fogadóóráját a Dayka Gábor Utcai 
Óvodában (Dayka Gábor u 4.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) március 25-én 17 
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B. 
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a 
Mészöly utcából).

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI
Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca 
40. Telefon: 204-2806
Időpont: 2008. április 2. 17 óra 
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi 
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig. 
Minden hónap első és utolsó szerdáján 
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyed-
del, gyessel, adózással, nyugdíjazással 
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási 
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub működik.
Ingyenes internetelérhetőség várja a 
böngészni vágyókat, szeptembertől 
már vezeték nélkül is száguldhat az 
interneten.
Programok:
Április 2-án 18 órakor közéleti est. 
Vendég: Hegedűs Zsuzsa szociológus.

MDF–IDF HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodája 
(Bartók Béla út 61.) minden szerdán 15 
és 18 óra között tart ügyeletet. Ugyanott 
dr. Tóth László ügyvéd minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra 
között ingyenes jogi tanácsadást tart.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi 
szervezetének elérhetőségei és legfris-
sebb hírei honlapunkon, a www.idf-
buda.hu cím alatt találhatók.

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 (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–19, csütörtö-
kön 9–12 óráig tart nyitva. A régebbi 
Magyar Fórum számok ingyen elvi-
hetők. Dr. Csigi Zsolt ügyvéd minden 
szerdán 10–12 óráig ingyenes jogi 
tanácsadást tart. Kerekes Péter me-
tafizikai pszichoterapeuta ingyenes 
lelkisegély-tanácsokat ad, és ingyenes 
önvédelmi oktatást tart minden kor-
osztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-
4873-as mobiltelefonon.

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

TÖRTÉNELMI KIRÁLYSÉTÁK
A Reneszánsz Év országos program-
sorozatból a Budapesti Művelődési 
Központ is kiveszi a részét. Április 6-
án „Történelmi királyséták” címmel 
budapesti városnéző sétákra és hangu-
latos esti reneszánsz dínomdánomra 
invitálja az érdeklődőket. 
A négy – választható – helyszínről két-
óránként (10, 12, 14 és 16 órakor) in-
duló ingyenes sétákat idegenvezető és 
az esetleges külföldi részvevőkre való 
tekintettel tolmács is kíséri, az útvona-
lak érintik a magyar reneszánsz ismert 
és kevésbé ismert helyszíneit. A prog-
ram 17 órakor reneszánsz esttel zárul 
a Budavári Általános Iskola (I. ker. 
Tárnok utca 9–11.) udvarán.
Az indulási pontok és a választható út-
vonalak a következők: 
1. helyszín – Hősök tere. Útvonal: 
Királyok galériája és Vajdahunyad vár. 
2. helyszín – Margitsziget, centenári-
umi emlékmű. Útvonal: szigeti séta a 
Margit-legenda helyszínének felkere-
sésével. 
3. helyszín – Budai Vár – Bécsi kapu. 
4. helyszín – Moszkva téri metró kijá-
rata. Útvonal: Budai hegyek forrásai és 
kolostorromjai.

  
Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
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) országgyűlési 
képviselő április 10-én 17 órakor tart-
ja fogadóóráját, az Őrmezei Közösségi 
Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képvise-
lő minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus 
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel.: 
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy a 372-4577-es telefonszámon le-
het. Önkormányzati képviselői foga-
dóóra: minden hónap utolsó szerdáján 
17 órakor az Albertfalvi Közösségi 
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő április 10-én 17-től 18 

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

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

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

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

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

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

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

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

A Budai Középiskola 2004-ben 
három intézmény, a Kossuth, a Szi-
geti és a Táncsics integrálódásával 
jött létre. 

Az iskola fenntartója, Budapest Főváros 
Közgyűlése úgy határozott, hogy 2007-
ben újabb intézményt csatol a már meg-
lévőkhöz, mégpedig a kerületünkben 
működő Fényes Elek Közgazdasági Szak-
középiskolát. 
 Ettől kezdve a Kőrösy József utca 3. 
szám alatti épület telephelyként működött 
tovább a Budai Középiskolán belül. A kö-
vetkező tanévet azonban már ők is egy új 
helyszínen kezdik. Az intézményben 1918 
óta folyik középszintű kereskedelmi, köz-
gazdasági, illetve ügyviteli szakemberek 
képzése. Így még a régi épületben ünne-
pelhették az intézmény fennállásának 90., 
valamint az iskola egykori névadója szü-
letésének 200. évfordulóját is. A jelenlegi 
épületbe 1941-ben költözött át az iskola. 

Dr. Ács Katalin, a Budai Középiskola igaz-
gatója lapunknak a következőket nyilat-
kozta:

Az iskola jellegét a személyek 
és a szellemiség határozza meg

– Ezek az ünnepek arra hívják fel a figyel-
met, hogy a változást észre kell venni, és 
ezt tovább kell alakítani. Én vadonatúj 
igazgatóként azért vagyok itt, hogy segí-
teni tudjam ezt a változást. Ha ezt kellő 
optimizmussal és közös erővel végigvisz-
szük, a gyerekek javát fogja szolgálni. Itt 
nem pusztán az épületről van szó, hanem 
azokról az emberekről, akik életet lehel-
nek bele. Nem az határozza meg az iskola 
jellegét, hogy milyen falai vannak, hanem 
a személyek, a szellemiség. És a kollégák 
továbbra is velünk lesznek. Az elmúlt egy 
évet ismerve azt kell mondanom, hogy na-
gyon magas szintű közgazdasági szakkép-
zés folyik itt. A diákok szép eredményeket 
értek el a szakmai tanulmányi versenye-
ken. Tehát az, hogy más intézményekkel 
összefogva ilyen értékű iskolával gazdago-
dunk, mindenképp jót fog tenni minden-
kinek, és a közös ügynek, az oktatásnak is. 
A mai nap az utolsó ezen a helyszínen, de 
a másik hely ugyanilyen hagyományokkal 
rendelkezik. Hiszen a beolvadó intézmény, 
a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközép-
iskola éppen úgy 1918-ban alakult, mint 
a Fényes Elek. Vagyis csak annyi a vál-
tozás, hogy ami eddig két helyen volt, az 
egy helyszínen lesz. És bízom benne, hogy 
ugyanolyan értékes munkát végezve fog 
tovább folytatódni.

K. A.

Új épületbe költözik a Fényes Elek Szakközépiskola

Újbuda Önkormányzata 1990 óta 
tünteti ki a kerület kiváló sportolóit és 
edzőit. Egy számukra szervezett ünne-
pélyes eseményen idén is 20 sportolót 
és edzőt díjaztak, akik a 2007. évi ered-
ményeik alapján világ- és Európa-baj-
nokságokon nyújtottak kiemelkedő 
teljesítményt.

A kitüntetettek oklevelet és eredményeik-
től függően pénzjutalmat kaptak. Többen 
közülük nem tudták személyesen átven-
ni a díjat, mivel az esemény ideje alatt is 
külföldi edzőtáborokban voltak. Ebben 
az évben kajak-kenu, úszó, koronglövő, 
vívó, karate és öttusa szakágban osz-
tották ki a jutalmakat. Balázs György, a 
Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke 
kiemelte, hogy szerencsére sok olyan ke-
rületi sportoló, illetve edző van, aki remek 
eredményt ért el, és ezzel is jó hírét viszi a 
kerületnek. 

Molnár Gyula polgármester megnyitó-
beszédében elmondta, mára sikerült egy 
kiszámítható és stabil hátteret létrehozni 
Újbuda sportéletében. Nem szabad szét-
aprózni a sportra fordítható erőforrásokat, 
tette hozzá, inkább kevesebb, ám nagyobb 
volumenű eseményt szeretnének szervez-
ni, illetve támogatni. Ennek jó példája az 
Újbudai Torna Club, a kerület saját sport-
egyesülete, melyet idén 158 millió forint-
tal támogat az Önkormányzat. A klubban 
labdarúgó-, kézlabda-, kosárlabda-, röp-
labda- és teniszszakosztály van, tehát nem 
a szakosztályhalmozás a lényeg, hanem a 
hatékony működés. 
 Mátrai István számszeríjász szenior 
Európa-bajnok is elismerésben részesült, 
aki a civil életben grafikus tervező. A ta-
valyi szentpétervári Európa-bajnokságon 
az 55 év felettiek versenyén sportlövő-
ként érte el ezt a kimagasló eredményt. 
A számszeríjász elmondása szerint – más 

Kitüntették a legjobb sportolókat és edzőket

Elismerés Újbuda bajnokainak

Néhányan a kitüntetettek közül Molnár Gyula polgármesterrel

testmozgással ellentétben – a sportlövé-
szethez nem kirobbanó energiára, ha-
nem visszafogottságra, nyugalomra van 
szükség. A számszeríj kifejezést sokan 
a szerszám szóhoz kötik, de ez valójá-
ban a szláv „szamosztrej” szóból szár-
mazik és nyílpuskát jelent. Ez nem más, 
mint egy puskára helyezett nyíl – Tell 
Vilmos is ezt használta. A sportlövészet-
ben Mátrai István olimpiai 10. helye-
zést ért el, illetve világbajnokságon állt 
már a dobogón is. 
 Az Önkormányzat idén jutalmazta 
utoljára ilyen formában a kiváló sporto-
lókat és edzőket, ugyanis jövőre máskép-
pen fogják elismerni őket. A kivitelezés 
módja még nem körvonalazódott, de a 
polgármester biztosította a jelenlévőket 
arról, hogy az igazán kiemelkedő ered-
ményeket a továbbiakban is méltó mó-
don jutalmazzák.

Huszák Nina

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS ÚJBUDÁN!

ALBERTFALVI ÉS KELENFÖLDI LTP. 
április 1.–április 10.
LÁGYMÁNYOSI LAKÓTELEP 
április 11.–április 16.
GAZDAGRÉTI LAKÓTELEP 
április 17.–április 23.
ŐRMEZEI LAKÓTELEP 
április 24.–április 30.

VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉK-
GYŰJTÉS ÁPRILIS 26-ÁN 8–12 ÓRÁIG
Gazdagrét:  Rétköz utca–Torbágy utca sarok
Őrmező:  Cirmos utcai parkoló
Kelenföld:  Vahot utcai parkoló

Tisztelt Újbudai Polgárok!
Az elmúlt évekhez hasonlóan Újbuda Önkormányzata idén 
tavasszal is megszervezi a kerület közterületeinek nagyta-
karítását. Ennek érdekében kérem, hogy Önök is vegyenek 
részt lakókörnyezetük, a házak előtti előkertek szebbé 
tételében és a járdák megtisztításában.
Az Önkormányzat konténerek kihelyezésével és ingyenesen 
igényelhető műanyag zsákok biztosításával is gondoskodik 
az összegyűjtött zöldhulladék elszállításáról. A zsákokat 
az Újbuda Prizma XI. Kht. székhelyén, a Hamzsabégi út 60. 
szám alatt vehetik át a kerület lakosai, hétfőtől csütörtökig 
9-től 16 óráig, pénteken 9-től 13 óráig. A zöldhulladékkal 
megtelt zsákokat kérjük, hogy szíveskedjenek a kukák mellé 
elhelyezni, melyet az FKF Zrt. ingyenesen elszállít. A tavaszi 
nagytakarítási akció keretében, az alábbi helyszíneken az 
Újbuda Prizma XI. Kht. munkatársai is részt vesznek a köz-
területek megtisztításában.

Molnár Gyula
polgármester

2008. április 1-jétől április 30-áigA XI. kerületi Önkormányzat az Újbuda Prizma XI. Kht. 
közreműködésével tavaszi nagytakarítási akciót szervez.
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A Skála helyén épülő városközpont 
munkálatait éberen figyelik a kör-
nyezetvédők, az Önkormányzat, a 
közterület-felügyelők és leginkább a 
környéken élők. Ezért – és a beruházó 
megfelelő hozzáállása miatt – az épít-
kezés ma már viszonylag csendesen és 
a környező utakat megkímélve zajlik.

Az év elején több panasz is napvilágot lá-
tott, amelyek szerint az új városközpont 
építése közben a rendszeresen és tömege-
sen felvonuló teherautók rakománya sarat, 
port terít a környező utakra, zavarva ezzel 
a környéken élőket és az arra haladókat. 
Tekintve, hogy az építkezés eme szakaszá-
ban rendkívül sok bontási 
hulladékot, illetve földet 
kell szállítani, ez a prob-
léma némileg kézenfekvő, 
ha nem elég gondos a ki-
vitelező. 
 – A legfontosabb, 
hogy az évekig tartó 
építkezés a lehető legke-
vesebb gondot okozza a 
környéken élő lakóknak 
– mondja az esetről La-
kos Imre alpolgármester. 
– Éppen ezért nagyon 
jó, ha panaszaik eljutnak 
hozzánk, mert így gyor-
san és hatékonyan felszá-
molható a baj. Bármeny-
nyire is nagy és impozáns 
beruházásról van szó, a 
rendet mindenkitől el-
várjuk. Szerencsére jelen 
esetben az ING vezetői 
szinte azonnal rendezték 
a dolgot, ma már teher-
autóik ponyvával járnak, 
és az esetleges sarat, port 
letakarítják az utakról. 
Szeretném, ha a lakók en-
nél az építkezésnél és más 
ügyekben továbbra is bi-
zalommal fordulnának 
hozzánk, mert így a leg-

rövidebb idő alatt tudjuk kezelni a kínos 
helyzeteket.
 Az alpolgármester egyébként levélben 
fordult a beruházóhoz, amelyben megkér-
te azt a gondos és tiszta munkavégzésre, és 
egyben felkérte a közterület-felügyelőket, 
hogy fokozottan figyeljék az összes beru-
házást, ha pedig kell, akár bírsággal is lép-
jenek fel a környezetszennyezés ellen. Az 
ügyben egyébként a Levegő Munkacso-
port is képviselte a lakók érdekeit. Mind-
azonáltal az ING tavaly május óta tájékoz-
tató irodát működtet a beruházás helyszí-
nén, ahova már több lakossági észrevétel 
is érkezett, melyeket azóta rendeztek.

B. A.

Lehet kulturáltan építkezni
Panaszkodtak a lakók

Újbuda Önkormányzatának képviselő-
testülete legutóbbi ülésén tárgyalta a 
részönkormányzatok létrehozásának 
lehetőségét. Az ülés előtt Király Nóra 
képviselőt kérdeztük a részletekről.

– A Farkasréti iskola megmentése köz-
ben, a szülőkkel és a civil szervezetek-
kel való egyeztetések során jött szóba 
a részönkormányzat intézménye. Két 
másik fideszes képviselőtársammal, 
Sass Szilárddal és Surányi Ilonával úgy 
gondoltuk, Sasad-Sashegy egy olyan 
része a kerületnek, amelynek speciális 
problémákkal kell szembenéznie, ezért 
jó lenne, ha itt részönkormányzat jön-

ne létre, amely hatékonyabban tudná 
a terület érdekeit képviselni. Az előké-
szítő munka folyamán feltérképeztük a 
többi részönkormányzatot, Budapesten 
más kerületben is működik ilyen, sőt, 
vidéken is. A cél az, hogy a Sasadon 
élők gondjaival kiemeltebben lehessen 
foglalkozni. Például nagyobb hangsúlyt 
kellene fektetni a Sashegy Természetvé-
delmi Területre, ez fő profilja lehetne a 
részönkormányzatnak.

Ugyancsak a testületi ülés előtt kérdeztük 
Molnár Gyula polgármestert az előter-
jesztéssel kapcsolatban.
 – Az én polgármesteri programom-
ban szintén szerepelt, hiszen magam is 
úgy gondolom, van annak jelentősége, 
hogy a 142 ezres kerületben részérdeke-
ket megjelenítő szerveződések is léteznek. 
Ezek nem feltétlenül politikaiak, hanem 
főleg civilek. Ezért is szorgalmaztam a Ci-
vil Fórumot, amely azóta már működik. 
Ennek az a lényege, hogy a város és a civil 
szervezetek egyeztetnek, és elmondják ta-
pasztalataikat a testület előtt. Az azonban 
még nem bizonyos, hogy feltétlenül Sasad-
Sashegynek lesz először települési részön-
kormányzata. Ma én azt fogom javasolni 
a testületnek, hogy általában döntsünk a 
részönkormányzatok létrehozásának le-
hetőségéről. Több városrészünk is jelent-
kezett: Albertfalva, Gazdagrét és Kelen-
föld is jelezte szándékát, és én úgy vélem, 
hogy ahol a legjobban megvalósítható, 
ahol a leginkább úgy érezzük, szükség van 
rá, ott próbáljuk meg ezt a leghamarabb 
létrehozni. Támogatom, és jó ötletnek 
tartom a kezdeményezést. Abban bízom, 
hogy az újbudaiak összefogásának, közös-
ségteremtő energiáinak ad majd új intéz-
ményes kifejezési formát, és nem a belső 
vitákat és feszültségeket növeli tovább.
 Újbuda Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a március 20-i ülésén a követ-
kező határozatot fogadta el: 
A napirend 11. pontja: Szándéknyilatkozat 
Sasadi Részönkormányzat létrehozásáról. 
Előterjesztő: dr. Surányi Ilona, Sass Szilárd, 
Király Nóra képviselők.
Határozat: A képviselő-testület 34 igen sza-
vazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dással úgy határozott, felkéri a polgármes-
tert részönkormányzatok létrehozásának 
előkészítésére, azaz hogy:
– teremtse meg a tárgyi, személyi és pénz-

ügyi feltételeket,
– készítse elő a képviselő-testület Szerveze-

ti és Működési Szabályzatának módosí-
tását,

– tegyen javaslatot tagokra, illetve a veze-
tők személyére.

A témára májusban tér vissza a testület.

Civil szerveződések  
a helyi érdekekért

Szándéknyilatkozat a részönkormányzatokról

Az Őrmezei Közösségi Házban egyre 
érdekesebb dolgok történnek mos-
tanában. Ahogy arról már az Újbuda 
Média beszámolt, március elején a 
Benkó Dixieland Band is koncertezett 
náluk, Rehberger Ildikó selyemfestő 
kiállításával egybekötve. Ez az alkalom 
teremtett lehetőséget arra, hogy a 
világhírű, 50 éves zenekar alapítójá-
val és vezetőjével, Benkó Sándorral 
beszélgessünk. 

Különleges ez a mai este, hisz gyakorlatilag egy 
világsztár együttes lép fel, ugyanakkor különböző 
művészeti ágak is találkoznak. 
Régi barátság köt a házigazdákhoz, közös 
munkák és élmények, örömmel vettük a 
meghívást. Szerintem egyébként ez csak 
mostani jelenség, hogy a művészek ilyen 
szanaszét élnek. Hiszen ha Párizsra, az 
1800-as évek második felének végére gon-
dolunk, látjuk, hogy akkor a kávéházakban 
ott ücsörgött a költő, író, festő, szobrász, 
egymást húzták, egész nap csevegtek, esz-
mecseréltek. Mindazt, amit elvisz a televízió 
és a társadalmi események sodrása tőlünk, 
a művészeknek régen megvolt. Ma már na-
gyon oda kell figyelni, jól meg kell szervez-
ni, hogy találkozni és beszélgetni tudjunk 
a barátainkkal, akik más művészeti ágat 
művelnek, szerencsére néha azért összejön. 

Rehberger Ildikó egy különleges művésznő: 
nemcsak a festészete, hanem önmagában a 
selyem is érdekes téma. A selyemről az em-
bernek mindig a finomság jut eszébe, mély 
gondolatokat idéz fel bennünk, mindegy 
hogy lebegő semelyről, vagy mondjuk mély 
brokátról van szó, amelyet meg sem lehet 
mozdítani. A művészek életében a selyem 
fontos szerepet játszik, hiszen a színházak 
is ilyennel vannak bélelve.

Azontúl, hogy barátai vannak itt, van-e más kötő-
dése Újbudához?

A XI. kerületben nőttem föl. Megjelent 
rólunk egy jubileumi könyv 50 éves fenn-
állásunk alkalmából, ebben az első képen 
Benkó Sanyika látható, hatévesen a ki-
bombázott Bocskai úti épület előtt ácso-
rog,  ágról szakadtan. Itt indult a karrier, 
és képletesen a Bush elnökkel való törté-
net átfogásával fejeződik be. Valóban úgy 
vélem, hogy ez szép pálya 50 év alatt, sok 
küzdelem, élmény, tapasztalat volt benne. 
Nagyon boldog lehetek, hogy megadta a 
Jóisten, hogy mindezt megélhessem. 

A nagyvilágban járva, hogyan maradhatott mégis 
lokálpatrióta? 

XI. kerületi lelkemet nem vesztettem el so-
ha – nem véltetlen, hogy a muzsikánkhoz 
kapcsolódó, általa ihletett képek kiállítása 

is itt van. Azonban az 50 éves jubileum 
kötelez bennünket az egész világban: a né-
met, a holland turné már mögöttünk van, 
és a Sportarénában egy jubileumi koncer-
tet is tartottunk. De májusban egy abszo-
lút különleges koncertre, egy újbudaira 
készülünk. A Schönherz kollégium mű-
szaki egyetemi hagyománya, hogy a di-
ákok mindig előszeretettel jöttek a dixie 
kocsmába, a gyerekek kötetlenül beszél-
gettek, iszogattak az oktatókkal együtt. A 
kötetlenség jellemezte ezeket a koncerte-
ket. Ma már Zeneakadémiákon, a Kong-
resszusi Központban tartjuk ezeket, ezért 
jó kis kirándulás lesz május 7-én a világ 
legnagyobb dixie kocsmája. Bizony ki 
merem mondani, hogy ekkorát még sen-
ki nem szervezett a Földön, ez egyben a 4. 
Budapesti Dixieland Fesztivál és a Műsza-
ki Értelmiség Napjának kiemelt kulturális 
rendezvénye. A műszaki egyetemisták, a 
150 ezer műszaki értelmiség számos jeles 
tagja ott lesz. Különlegesség, hogy lehet 
szabadon jönni-menni (ami egyébként 
tilos), lesznek terített asztalok, mindenki 
táncolhat a hatalmas táncparketten. Lesz-
nek persze vendégzenekarok Dániából, 
itthonról, és az egésznek a koronája az 50 
éves Benkó Dixieland-koncert, amely re-
méljük, ezúttal is nagyon nagy siker lesz. 

VK

A világ legnagyobb dixie kocsmája
Selyemmel bélelt színházak, zenével társított képek

Jelképes Zöld Zóna táblát szereltek föl 
kereszténydemokrata aktivisták  
a Kosztolányi Dezső téren. Szerintük 
az állam és a főváros nem tesz sem-
mit a levegőszennyezés csökkentése 
érdekében. A szakminiszter és a 
főpolgármester közben támogatásáról 
biztosította azt a tervet, amely nem 
engedné be a környezetszennyező 
személyautókat a belvárosba. 

Bár a teherautók közlekedését márciustól 
szigorították a fővárosban, és jelentősen 
drágultak a behajtási díjak is, személyautó-
val egyelőre – a Budai Vár és a Margitsziget 
kivételével – mindenhova be lehet jutni. 
Ám lehet, hogy már nem sokáig. A kor-
mányoldal és az ellenzék is pártolja azt az 
elképzelést, hogy a szennyező személyautók 
se hajthassanak be Budapest belső területe-
ire, vagy külön fizetniük kelljen ezért. 
 Rétvári Bence, Újbuda belső részének 
országgyűlési képviselője úgy látja: a kor-
mány és a főváros vezetése nem tesz sem-
mit azért, hogy a terv megvalósuljon. Elő-
ször módosítani kellene a KRESZ-t, hogy 
szerepeljen benne egy olyan tábla, amely 
kijelöli a zóna határát. Ehhez kormány-
döntésre van szükség. Majd ki kell jelölni 
a területhatárt, és meg kell határozni azt a 
küszöbértéket is, amely fölött már nem le-
het behajtani a Zöld Zónába. Ezután már 
csak azt kell kitalálni, hogyan ellenőriz-
zék az autókat. A kereszténydemokrata 
képviselő úgy látja, a táblák kihelyezése 
nem nagy költség, az ellenőrzésre pedig 
részben alkalmas lenne a már működő 
közterület-felügyelet. Szerinte elvileg már 
idén kialakíthatnák a zónát, legalábbis Né-

metországban egy év alatt megvalósították 
a rendszert. Rétvári úgy véli, csak a politi-
kai döntés csúszik, miközben egyre többen 
betegednek meg légúti betegségekben. 
 A kormányoldal és az ellenzék véle-
ménye ezúttal egyezik az elképzelésről: 
Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter 
és Demszky Gábor főpolgármester közös 
tájékoztatón jelentette be, hogy szigorít-
ják a határértékeket és támogatják a Zöld 
Zóna bevezetését. A jelentős por-, illetve 
nitorgén-dioxid-koncentrációt a Fővárosi 
Önkormányzat egyébként a teherautó-for-
galom csökkentésével is próbálja mérsé-
kelni. Márciustól drasztikusan megemelte 
a behajtási díjat, és szűkítette azon útvo-
nalakat, ahova ráhajthatnak a teherautók. 
Azt azonban nem tudni, hogy a személy-
autóknál miként akarják elérni a forgalom, 
és ezáltal a szennyezés csökkenését. 
 Az sem egyértelmű még, hogyan 
csatlakozhatna ez a rendszer egy másik 

tervhez, amely minden autóst fizetésre kö-
telezne, ha behajtana Budapest belső terü-
leteire. Ilyen rendszer Európában egyelőre 
Londonban és Stockholmban működik. 

(G. P.)

Jelképes táblával a 
valós szennyezés ellen

Korlátoznák az autóforgalmat a belvárosban

Fiatal trombitással egészült ki az ötvenéves Benkó Dixieland Band

Király Nóra, önkormányzati képviselő

A március 9-i népszavazás újbudai eredményei  
a lehetséges kétféle százalék számítással

A választópolgárok száma: 
Érvényes szavazatok száma: 
Érvényes szavazatok aránya a választópolgárok számához képest:
IGEN szavazatok száma:
IGEN szavazatok aránya az érvényes szavazatokhoz képest: 
IGEN szavazatok aránya a választópolgárok számához képest:
NEM szavazatok száma: 
NEM szavazatok aránya az érvényes szavazatokhoz képest:
NEM szavazatok aránya a választópolgárok számához képest: 

KÓRHÁZI NAPIDÍJ 
107 788 
60 630 
56,25%
45 811

75,56%
42,50%
14 819

24,44%
13,75%

TANDÍJ 
107 788 
60 660 
56,28%
43 962
72,47%
40,79%
16 698
27,53%
15,49%

VIZITDÍJ 
107 788 
60 651 
56,27%
44 566
73,48%
41,35%
16 085
26,52%
14,92%
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Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 19/2005./IV. 27./XI.ÖK 
sz. rendelete alapján kiírja „Újbuda-Mecénás” Művészeti Ösztöndíj 
pályázatát 2008. évre Alkotói ösztöndíj, Egyszeri alkotói ösztöndíj, 
Pályakezdő ösztöndíj elnyerésére.

A pályázatok közül csak egyre, azok a kerületben élő mű-
vészek jelentkezhetnek, akik legalább 5 éve – pályakezdő 
ösztöndíj esetében 3 éve – XI. kerületi állandó lakóhellyel 
rendelkeznek. Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-két fő 
részére adományozhatók. Nem pályázhat az a művész, aki 
más, a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban részesül, vagy 
nappali tagozatos PhD-ösztöndíjas
 
 Az „Újbuda-Mecénás” Alkotói ösztöndíj 1–12 havi időtar-

tamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege: minimum 
bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint.

 Az „Újbuda-Mecénás” Egyszeri alkotói ösztöndíj megha-
tározott célú művészeti alkotómunkára adományozható. 
Az ösztöndíj összege minimum bruttó 400 ezer forint, de 
legfeljebb bruttó 600 ezer forint.

 Az „Újbuda-Mecénás” Pályakezdő ösztöndíj annak adomá-
nyozható, aki a pályázati kiírás közzétételekor a 35. életévét 
nem töltötte be. Az ösztöndíj 1–12 havi időtartamra 
adományozható. Az ösztöndíj havi összege minimum 
bruttó 40 ezer forint, de legfeljebb bruttó 60 ezer forint.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának az „Újdbuda-Mecénás” művészeti 
ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 
19/2005./IV. 27./ XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező 

pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező 
mellékletekkel (1. Szakmai önéletrajz, és az eddigi 
művészeti tevékenység bemutatása, 2. A munkaterv rövid 
leírása – max. 1 oldal) együtt lehet. 
Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hiva-
talban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocskai 
út 39–41.) és letölthetők az Önkormányzat honlapjáról 
(www.ujbuda.hu).
A pályázat beadásának határideje: 2008. április 18.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális 
Osztályára (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4., tel: 3723-
472) személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott 
határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, 
vagy postai úton küldhető be.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2008. május 30. 
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.

Budapest, 2008. március 17. 
Molnár Gyula, polgármester
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Ember-lánc-szemek

Dr. Horváth Ferenc és Beák Attila. 
Mindketten eggyel túl az ötvenen, 
jól érzik magukat és ritkán lepőd-
nek meg. Társaságuk megnyugtató, 
hivatásuk a bizalmon alapul. Horváth 
Ferenc nőgyógyász főorvos, nők és 
babák egészségét óvja. Beák Attila 
ingatlanforgalmazóként a mindennapi 
élet színtere, az ideális otthon megta-
lálásában segít. 

Harminckét évvel azután, hogy a nő-
gyógyászatot választotta, dr. Horváth 
Ferenc főorvos a reményt keltő „Gyógy-
ír” névvel illetett (ezúton is üdvözlet a 
keresztapának) kerületi szakorvosi ren-
delőintézetben fogad. Vége a rendelési 
időnek, a szokásos harminc-negyven 
páciens után velem szemben ül az orvos, 
akinek egy sűrű nap után még van ked-
ve beszélgetni. Mi több, beszéltetni. Mert 
nem titok: a munkája – és hogy először 
is meghallgat embereket, ráadásul nőket, 
– a vérévé vált. Így hát társalgásunk egyik 
felében át kell adjam a terepet – mármint 
a kérdezését. Jólesően. Érdeklődő, fáradt-
ságnak nyoma sincs rajta. Valami mélyről 
jövő, derűs nyugalmat sugároz, ahogyan 
mesél. Hamar a bizalom jön szóba, ekkor 

már tudom, a lényeglátás tudósával van 
dolgom. Minden emberi kapcsolat alapja 
a bizalom, mondja, pontosabban vallja. 
Megérzem, hogy nála ezek nem csupán 
szavak. Minden nap tapasztalja a felé for-
dulóktól, hogy bíznak benne. Legyen az 
kamaszlány vagy 
nagymamakorú, 
idős hölgy. Azt 
juttatja eszembe, 
hogy szereti az 
embereket, min-
denkit. Eközben 
arról beszél, hogy 
mi, nők jobbak va-
gyunk, mint a fér-
fiak. Ösztönöseb-
bek, odaadóbbak, 
gondoskodóbbak. 
Harminckét éve 
egyazon helyen 
dolgozik, a mai 
Szent Imre Kór-
házban és a szak-
rendelőben i s ; 
nincs magánpraxi-
sa. Szerinte ebben 
egyedülálló. Nem 
hajt, de nem is hajszolt. A nyugalomért, 
amit maga körül megteremt, hálás lehet 
a család, a kollégák és a páciensek. Azt 
mondja, a magánrendelőben sem lenne 
jobb orvos, mint így. Nem rendelte magát 
alá az anyagiaknak, és már nem is fogja. 
Elhangzik, hogy nem cserélne senkivel, 
talán csak önmagával. Több mint há-

romezer gyermek világrajövetelét segí-
tette, figyelte, élte meg. Azt mondja, nem 
létezik olyan fantázia, ami ki tudná talál-
ni, amit az élet megrendez olykor. Ez igaz 
egy szülésre, vagy egy nagyon bizalmas 
mondatra, amit páciense megoszt vele. 

Nagyot változott a világ három évtized 
alatt – ő maradt. A nőkön keresztül sok 
család történetét ismeri meg, fantaszti-
kus katalizátorként adva át az egyik ta-
pasztalatait a másiknak. Csak a jó ember 
lehet jó orvos – mondja. Hát igen, mind-
annyian láttuk már, hogy a jó szakember 
az orvosi esetet nézi. De Horváth főorvos 

úr nem csak. Egy vele való beszélgetést 
receptre kellene felírni. Bárkinek.

* * *
Beák Attila tizenhat évesen utolsó orszá-
gos úszóbajnokságán öt számban indult. 

Mind az ötben lecsú-
szott a dobogóról. 
Ekkor megunta, hogy 
a Hargitay–Verrasztó–
Soós triumvirátus 
mögött folyton csak a 
negyedik. Az úszózse-
nikkel egy korcsoport-
ban lehetetlen volt az, 
ami minden sportoló 
álma: a győzelem! 
Nem volt könnyű dön-
tés egy évtized után le-
rázni magáról a vizet. 
Annak idején eleven 
gyerek volt, édesanyja 
az úszásban látta jó-
nak levezetni a fölös 
energiát. És hogy mi-
lyen remek az anyai 
megérzés, semmi nem 
igazolja jobban, mint-

hogy Beák Attila néhány évvel később 
maga jött rá, nem a győzelem a fontos, 
hanem a játék. Végig vízipólózta és úszta a 
katonai éveket, meg az azt megelőzőeket és 
követőket is. Mesélni való, kalandos élmé-
nyek zsákszámra. Évekkel később, amikor 
már javában családapa és híres ingatlanos, 
egy-egy felüdítő, pihentető, sportos utazás 

Sorozatunk olyan gyűjtemény, ami 
által megpihenünk, elidőzünk kicsit. 
Maradunk itthon, Újbudán. Hőseink 
tudatosan vagy ösztönösen közössé-
gük fontos láncszemei, így a mieink 
is. Róluk készítünk pillanatfelvétele-
ket. Örülnénk, ha velünk tartanának, 
még inkább, ha szűkebb-tágabb 
környezetükben önök is keresnék az 
összetartó szemeket. Hisszük, hogy 
felismerésük által fényes-ékes em-
berláncokká válnak.

Beák AttilaHorváth Ferenc

Történetek az élet szeretetéről

A Bethlen Gábor Általános Iskola 
és Újreál Gimnázium

2008. április 10-én 17 órai kezdettel 

 JUBILEUMI GÁLAMŰSORT AD
 az iskola fennállásának 120. évfordulójára.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
régi tanárainkat és tanítványainkat.

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék 
az iskola telefonszámán 203-89-32/111 vagy 112 melléken. ART(É)R GALÉRIA – SZEGED    Tel.: 06-30-9533-486; 06-30-3850-723

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fővárosi Művelődési Ház
Budapest, XI. Fehérvári út 47.

Ideje: 2008. ápr. 5. (szombat) 11-18 óra; 
ápr. 6. (vasárnap) 10-17 óra

ORSZÁGOS OLAJFESTMÉNY VÁSÁRT rendez 
a SZEGEDI ART(É)R GALÉRIA, ahol több mint negyven 

művész kb. 150 alkotásából választhat: 
Fassel F., Bánfalvy Á., Novák A., Zoltai A., t. Tabaka, Bubelényi L.,  

Losonci L., Hornyik Z., Bóna J., Várkonyi J., Rajczi Z., Rengei L.; stb.
Kamatmentes részletfizetési lehetőség!  

Készpénz esetén kedvezmény!

 Kert-, telekrendezés
 Talajcsere, bozótirtás, fűkaszálás, favágás, 

veszélytelenítések alpintechnikával, gyepe-
sítés, metszés, permetezés, földmunka.

 Öntözőrendszer kiépítése, kertépítés, 
térkövezés, járdakészítés. 

 Támfalépítés, kőműves, ácsmunkák, 
épületek bontása, szállítása.

Mu0000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mobil: 06/20/947-5830, 06/20/479-6244

E-mail: mu0000@freemail.hu

FELNŐTTOKTATÁS 
kezdőknek és haladóknak

GYERMEKKÉPZÉS 
már 5 éves kortól

Tel.: 0620-331-1300
e-mail: ezo01@t-online.hu

TENISZOKTATÁS 
ÚJBUDÁN

mellett még mindig ki tud lépni a világ kü-
lönben nem mindig szerethető részéből. A 
sportnak köszöni a koncentrációt és a kap-
csolatokat. Előbbi néha túlfeszített, forgal-
mas munkájában segít, utóbbi pedig több-
ször volt már előny az üzleti életben is el-
engedhetetlen bizalom megteremtésében. 
Ráillik, hogy az igazi sportember a pályán 
(medencén) kívül is az. A versenyzés után 
majdnem jogi végzettséggel földhivatali 
gyakornok lett. Az egyetem ugyan elma-
radt, de jött a főiskola majd egy ajánlat az 
akkor egyedüli fővárosi ingatlanközvetí-
tőtől. Még nincs harminc, amikor a meg-
üresedett vezérhelyettesi posztra felkérik. 
Éppen krisztusi korban van, amikor már 
a cég élén áll, amit kitartóan próbál össze-
tartani. Végül privatizálnak és leépítenek. 
Sok víz lefolyt azóta a Dunán, Beák Attila 
önálló vállalkozása másfél évtizede sike-
res. Maradt az ingatlanpiacon. A sokszor 
még ma is zavaros viszonyok között meg-
bízható pont. Az ingatlanvásárlás bizalmi 
kérdés, és benne megbíznak az ügyfelek. 
Az úszást és a győzelem ízét pedig érdekes 
módon éppen az ingatlanpiac adta vissza 
neki. Sok éve egy értékbecslés volt teríté-
ken, amikor a partnerről kiderült, sze-
niorúszó. Azonnal csábította a csapatba 
Újbudára, a Kondorosi Uszodába. Oszlo-
pos tag lett, és bár annak idején lemondott 
a küzdelemről, ismét versenyez. Szenior-
olimpiákon, világbajnokságokon. Meséli, 
hogy egy évben legalább tíz európai vá-
rosban rendeznek versenyt. Nem könnyű 
mindig időt hagyni az edzésre és utazás-
ra, és néha fáradt is, de megéri. Ugyanis 
Beák Attila ma, ellentétben tizenhat éves 
kori önmagával, rendre győz. Európa- és 
világbajnok, a csapattal váltóban is volt 
már aranyérmes. A világon nem sok olyan 
úszó van, aki elhúz mellette. Pillangóban 
verhetetlen. 

Kép és szöveg: Szeifried Adél

A stúdió 1995-ben alakult a XI. kerületi 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gim-
názium diákjaiból. Azóta már Újbuda és 
Budapest számos iskolájából, egyetemé-
ből, főiskolájából tartoznak a stúdió tár-
sulatába, mely közel 100 fő tagot számlál. 

Elsőként a Mária evangéliuma című rock-
operát vitték színre 1996-ban, melyet ők 
mutattak be először Erdélyben, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház színpadán. 
Öt éve játsszák a Valahol Európában cí-
mű musicalt. Ezt szintén láthatta tőlük az 
erdélyi közönség 2001-ben, a Nagyváradi 
Nemzeti Színházban, a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházban, Csíkszeredán, va-
lamint 2003-ban a kárpátaljai Beregszá-
szon. A darabot 2004 nyarán felújították, 
és a Lakner Bácsi Gyermekszínházával, 
valamint az Operettszínház színészeivel 
karöltve (Szinetár Dóra, Dolhai Attila, 
Jantyik Csaba) a Városmajori Szabadtéri 
Színpadon vitték ismét színre Somogyi 
Szilárd rendezésében. A nagy sikerre va-
ló tekintettel 2005-ben és 2006-ban újból 
láthatta a közönség a Városmajorban.
 2004-ben készült el a külön a stú-
dió számára írt új musical Szabó Mag-
da: Álarcosbál című resénve alapján. Az 
ősbemutató 2004 decemberében volt. A 
musicalt 2008 februárjában nagy sikerrel 
felújították. Szabó Magda ajánlotta, hogy 
ezt a regényét vigyék színpadra. Somogyi 
Szilárd – aki a stúdióból indult, és ma már 
az Operettszínház rendezője – készítette 
a színpadi adaptációt, és ő is rendezte. Ő 
rendezi az Abigélt is, amit eredetileg a stú-
diónak adományozott Magda néni. Mivel 
anyagi erőiket ez meghaladta, az Operett-
színház támogatásával a Tavaszi Fesztivál 
keretében a Thália Színházban lesz a be-
mutatója március 27-én, és a stúdió mos-
tani, ma már profi színészként működő 
tagjai is szerepelnek benne.
 2006 nyarán mutatták be A muzsika 
hangja című musicalt a Városmajori Sza-
badtéri Színpadon hat előadásban, Kék-
kovács Mara, Siménfalvy Ágota és Kaszás 
Attila főszereplésével. A telt házas előadá-
sokra való tekintettel 2007-ben ismét hat 
alkalommal játszották a darabot, Pápai 

Erika, Szolnoki Tibor és Jantyik Csaba 
közreműködésével.
 Gyakran láthat tőlük a közönség mu-
sicalgálákat, melyekben a magyar és a 
külföldi musicalirodalom legszebb dalait, 
táncait adják elő. Sok vidéki előadás mellett 
(pl. Keszthely: Balaton Színház – bérletes 
előadások, Siófok: Dél-Balatoni Kulturális 
Központ – bérletes előadások, Rétság: Mű-
velődési Központ – vidéki bemutató szín-
ház, Balatonszemesi Színházi Nyár, Hajdú-
nánás, Hollókő stb.), Budapesten a Fővárosi 
Művelődési Házban lépnek fel rendszeresen, 
nyaranta a Városmajori Szabadtéri Színpa-
don láthatja a stúdió tagjait a közönség.
 Tagjaik közül többen elvégezték, il-
letve jelenleg végzik a Színház és Film-
művészeti Egyetemet, az Operettszínház 
Pesti Broadway Stúdióját, a Teátrum Szí-
niakadémiát, és ma már profi énekesként, 
színészként szerepelnek a különböző szín-
házak színpadán. Operettszínház: Bálint 
Ádám, Lukács Anita, Nádasi Veronika, 
Pálfalvi Attila, Somogyi Szilárd, Vágó 
Zsuzsi. Budapesti Kamaraszínház: Gilicze 
Márta. Veszprémi Petőfi Színház: Ónodi 
Gábor. Színművészeti Egyetem végzős 
hallgatója: Radnay Csilla. Megasztár dön-
tős: Bálint Ádám, Mujahid Zoltán. Társu-
lat: Fejes Szandra. A stúdió vezetője: Bősze 

Néhány szó a Petőfi Musical Stúdióról
A fiatal profi amatőrök

Sándorné, aki munkája elismeréseként 
1998-ban – alapítótársával, Szabó József-
fel együtt – megkapta a PRO CULTURA 
XI. kerület díjat. Aki szívesen támogatná a 
stúdió munkáját, megteheti az Albertfal-
va Gyermekeiért Alapítvány Petőfi Musi-
cal Stúdiója adószámára utalt összeggel: 
18008766-1-43.

A kerületi iskolák korelnökeként a Pető-
fi Sándor hatalmas ünnepléssel tudatta 
mindenkivel, hogy betöltötte 180. élet-
évét. Ez alkalomból az intézmény egész 
napos programokkal készült.

Nehéz elhinni, hogy ilyen régen létezik a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium. 
Azaz eleinte csak Albertfalvi Iskola, mely 
1948-ban vette fel a forradalom hős költőjé-
nek nevét. Az ünnepséghez méltóan hatal-
mas tömeg gyűlt össze a Fővárosi Művelő-
dési Ház aulájában, hogy a nap zárásaként 
megtekintsék a petőfis diákok produkcióit.
 De ez már csak hab volt a tortán, hiszen 
az intézményben egész nap sportvetélke-
dőkkel, fodrász-, illetve sminkversennyel, 
és természetesen a „Ki tud többet Petőfi-
ről” játékkal szórakoztatták a diákokat. 
Az iskola igazgatója, Farkasné Orsolyák 
Irén elmondta, népszerűségük mottójuk-
ban rejlik: Hatéves kortól a szakmáig. Itt a 
gyerekek biztonságban érezhették magu-

kat, mivel az általános iskolából kikerülő 
diák továbbtanulhatott a gimnáziumban, 
ennek elvégzése után pedig szakmát is vá-
laszthatott az intézmény keretein belül.
 A Petőfi másik vonzerejét a sokak által 
ismert Petőfi Musical Stúdió adja, ahonnan 
már számos tehetség került ki. Pályájukat a 
Színművészeti Egyetemen vagy a Zeneaka-
démián folytatták. Az emelt szintű zenei 
oktatás mellett most sportosztály is indul a 
nagy érdeklődésre való tekintettel. Az idei 
születésnap azért is jelentős, mert az intéz-
mény ebben az évben van utoljára „együtt” 
régi formájában. Az önkormányzat oktatá-
si koncepciója szerint a gimnáziumi kép-
zést kimenő rendszerben megszüntetik.
 Az iskola vezetősége arra is emlékezett, 
hogy tavaly volt növendékek tértek vissza, 
akik a Musical Stúdióból indulva mára 
már sikeres előadókká lettek. A tanárok 
pedig ennél pontnál egyhangúlag megje-
gyezték: a petőfisek mindig visszatérnek.

T. D.

A petőfisek mindig visszatérnek... 

180 év az oktatás szolgálatában
SZÍNHÁZ-ZENE
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Kézilabdameccs!
Tavaly novemberben megalakult az Újbuda Torna Club. Talán kevéssé is-
mert, hogy az egyesület női kézilabdacsapata a magyar élvonalban játszik, 
és ott a középmezőny elején foglal helyet. Szeretném felhívni a 
figyelmüket, hogy a kézilabda-mérkőzések jó hangulatban, 
sportszerű légkörben zajlanak, így akár az egész család 
rész vehet a programon. A következő hazai megmé-
rettetés ezúttal a Gabányi László Sportcsarnokban 
(Hauszmann Alajos utca 10.) lesz

április 6-án, vasárnap  
ahol ismét nagy csatának lehetnek tanúi, melyre 
szeretettel meghívom önöket és kedves családjukat. 
Ekkor lesz az 

ÚJBUDA–VASAS 
mérkőzés, 18 órai kezdettel. 
 
Előtte a két csapat ifjúsági korosztálya mérkőzik meg 
egymással 15 órai kezdettel, érdemes az utánpótlást is megnézni.  
A sportcsarnokban minden együtt van ahhoz, hogy egy családi 
sportprogram jól sikerüljön (belépődíj nincs). 
Mindenkit szeretettel várok, buzdítsuk együtt a MI csapatunkat, ÚJBUDÁT!

Balázs György, a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke

Bár a terhesség fiziológiás folyamat, 
az anyai szervezetben mélyreható vál-
tozásokat okoz, szinte minden szerv 
rendszerére kihat. 

A bőr is jellegzetes átalakulásokat mutat, 
gyakoriak a striák (csíkok), a terhességi 
foltok, növekszik a pigmentált bőrterületek 
elszíneződése. A verejtékmirigyek műkö-
dése szintén fokozódik, amit az öltözködés-
nél érdemes figyelembe venni. A ruházat 
legyen kényelmes és könnyű. Kerülendő az 
alsó végtagok keringését akadályozó kör-
gumis harisnyatartó. Indokolt a napi több-
szöri fehérneműváltás a fiziológiásan is bő-
vebb hüvelyváladék miatt. A várandósság-
ban fokozatosan növekvő súly és statikai 
viszonyok miatt kényelmes cipő javasolt.
 A földi élet egyik legfontosabb külső 
feltétele a napfény, mely többféle sugárból 

áll. A látható fénysugarak azok, amelyekre 
szabad szemmel nézhetünk. A hősugarak 
(infrasugarak) hullámhossza a legkisebb, 
ezért kémiai változásokat képesek előidéz-
ni a szervezetben, ám ha hosszabb ideig 
érik a bőrt, égési sérüléseket okozhatnak. 
Az ibolyántúli sugarak hullámhossza 
a legkisebb, energiatartalmuk azonban 
a legnagyobb, ezért számos biokémiai 
folyamat beindításában vesznek részt a 
szervezetben. Ezek a sugarak fényaller-
giát válthatnak ki, illetve ezek okolhatók 
a bőr rosszindulatú elváltozásaiért is. A 
babavárás alatt a kismama pocakját sem-
mi esetre se érje hosszú ideig napfény, 
mert fényallergiát okozhat a magzatban. 
A szolárium nem javasolt. Az ibolyántúli 
sugarak a hám- és pigmentképződést úgy 
fokozzák, hogy vérbőséget idéznek elő. Ha 
ezek a sugarak túlzott mennyiségben érik 

a bőrt, akkor az gyulladással válaszol. Fi-
gyeljünk a tavaszi napsütésre! A 11 és 15 
óra közötti időtartományban kerülni kell 
a napon való hosszas tartózkodást. Emel-
lett elengedhetetlen a megfelelő fényvédő-
szerek használata a bőr típusát, valamint 
az egyén fototípusát is figyelembe véve. 
Egyéb tanácsokért bizalommal forduljon 
védőnőjéhez minden kismama, hisz meg-
felelő szakmai tudás birtokában, illetve az 
adott várandós életformáját, állapotát is fi-
gyelembe véve egyénre szabott tanácsok-
kal, ötletekkel tud segíteni.
 

A napfény hatása a várandós anyákra

Mihály Etelka
területi védőnő
Gyógyír XI. Kht.

1113 Budapest, Kökörcsin u. 5.

Hasznos tanácsok az áldott állapotban lévőknek VÉDŐNŐ

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
XI. kerületi legalább 4 lakást tartalmazó lakóházak 
felújításának pénzügyi támogatására.

A jelentkezés feltételei: 
 a lakóház legalább 4 lakást tartalmaz,
 a Közgyűlés a felújítási munkát megszavazta, és döntött a lakó-

ház tulajdonostársait terhelő költségek viseléséről. A pályázaton 
elnyert összeg feletti teljes pénzügyi fedezetnek (társasházi 
önrésznek), elkülönített számlán rendelkezésre kell állnia,

 a felújítási munkát 2008. június 4. és 2008. november 28. között 
végezteti el a tulajdonosközösség megbízottja, kivétel a gáz-
szolgáltatásból kizárt lakóépület, a közgyűlés által jóváhagyott 
műszaki tartalommal és a megnevezett kivitelezővel,

 a társasház szakirányú végzettségű felelős műszaki ellenőrt 
alkalmaz,

 a háznak köztartozása nem lehet,
 társasházak esetén az Önkormányzattal szemben peres ügye nincs.

A pályázat útján támogatott tevékenység:
teljes vagy részleges lakóépület felújítás. 

A támogatás jellege:
egyszeri vissza nem térítendő, a felújítási munka tényleges költsé-
geinek meghatározott hányadát fedező pénzbeli támogatatás.

A támogatás mértéke:
 4-től 12 lakásig 400 000 Ft,
 13-től  30 lakásig 600 000 Ft
 31-től 100 lakásig 1 200 000 Ft
 101 lakástól 2 000 000 Ft
A pályázat elbírálásakor odaítélt összeg, de legfeljebb a felújítási 
összköltség 40%-a

A jelentkezés módja:
pályázni az Újbuda Önkormányzata által biztosított jelentkezési 
adatlapon lehet. Az adatlapot kitöltve (az ott jelzett mellékletekkel 

együtt) 2008. április 23-án 16.00 óráig kell a társasházak 
képviselőinek személyesen benyújtani a Budapest Főváros XI. 
kerületi Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pénzügyi 
és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályához 
(Bp. XI. Zsombolyai utca 4. III. 308.). A postán vagy iktatón 
keresztül érkeztetett pályázat érvénytelen!

Az elbírálás főbb szempontjai:
 életveszélyt, balesetveszélyt megszüntető felújítás  

(kémény és gázvezeték),
 az épület további állagromlását megakadályozó felújítás  

(tető, gépészet),
 lakóépületek szellőző kürtőinek tisztítása és fertőtlenítése,
 homlokzatok felújítása, különös tekintettel a település 

értékvédelmi védettségű épületeire,
 lakóépületek akadálymentesítése

A támogatás igénylésének módja:
a felújítási munkát a jelentkezési adatlap hátoldalára leírtak szerint 
kell végezni. A szabályok be nem tartása a pályázatból történő 
kizárást eredményezheti.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi
szükséges irat benyújtásával lehet kérni. 
A műszaki átadás-átvétel lebonyolításának és az elszámolás 
benyújtásának határideje: 2008. november 28. A határidő nem 
hosszabbítható! 

Az elbírálás és kiértesítés határideje: 2008. június 4.

Budapest, 2008. március 4.
Molnár Gyula, polgármester

Ebben a rohanó, zajos világban sok-
szor nem ismerjük fel, milyen nagy 
szükségünk lenne a belső csend 
megteremtésének képességére, hogy 
az ebből fakadó értékeinket felszínre 
hozhassuk, és hatékonyan használjuk 
munkánkban. 

Már annyira hozzászoktunk a rohanás-
hoz, az állandó gondolkodáshoz, hogy 
még az éjszaka csendjében sem tudunk 
hatékonyan pihenni. Sok ember szenved 
alvászavarban, és kevesen ismerik fel, 
hogy a stressz egyik fő oka a haszontalan 
gondolatok állandó körforgása, zakatolá-
sa bennünk. Ez igen jó táptalajt biztosít a 
stressz kialakulásának. 
 A belső csend megteremtése, a gon-
dolataink lecsendesítése, helyes meder-
be terelése nem mindig könnyű, ám 
mindenki által elsajátítható képesség. 
Bár sok gyakorlást, türelmet és „szak-
tudást” igényel, átélése csodákra képes. 
Óriási pozitív változást tud létrehozni 
bennünk és környezetünkben. Megíz-

lelése, valamint fenntartása mindenki-
nek olyan létszükséglet, mint az oxigén 
a szervezetünk számára. Az igazi csend 
tapasztalata, gyógyító hatása önmagá-
ban is felbecsülhetetlen értékű. A belőle 
fakadó értékek nemcsak a szervezetünk-
ben teremtenek harmóniát, hanem az 
egymáshoz való viszonyainkban, kap-
csolatainkban is.
 A mindennapi életben általában jó-
val több időt szánunk a másokról való 
gondoskodásra, mint amennyit saját 
magunkra fordítunk. Különösen igaz ez 
azokra a szakemberekre, akik egész éle-
tüket mások gyógyítására szentelik, és 
szinte alig marad idejük arra, hogy ön-
magukkal is törődjenek. 

A pihenés fontossága a gyógyulásban
Az Értékek az Egészségről Való Gondos-
kodásban (EVGM) Közhasznú Egyesület 
létrejöttét elsősorban az motiválta, hogy 
segítsen ezeknek, az egészségügyben vagy 
szociális és egyéb szférában dolgozó szak-
embereknek. Másokon csak akkor segít-
hetünk igazán, ha saját magunk jó álla-
potban vagyunk. 
 Az EVGM különböző programokat 
szervez, és módszereket kínál fel ebben 
a témában. Fiatal egyesületről lévén szó 
ugyanakkor olyan együttműködő társakat 
is keres, akik szívesen vennének részt ebben 
a sokakat érintő feladatban és munkában. 
 További felvilágosítás a 249-3570 te-
lefonszámon vagy az evgm@freemail.hu 
címen kapható.

A belső csend megteremtése elsajátítható
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Simogató napsugár, virágzó fák, hangos 
madárcsicsergés és szokatlanul kedves 
iskolacsengő hangja köszöntötte a ta-
nulókat március 17-én, az iskola 40. 
születésnapja alkalmából.
 A gondozott kert, a csodálatos 
„éden” igazi paradicsomi állapotokat 
sejtet. Belépve az épület aulájába ked-
ves origami figurák, távolabb iskola-
történeti fényképkiállítás mesél a régi 
időkről. Teleki Blanka szobra mintha 
figyelné, számolná az érkező gyerme-
keket, és örömmel nyugtázza, hogy 
közel hatszázan vannak. A kerület 
legmagasabb létszámmal működő ál-
talános iskolája nem felejti a múltat 
(diákokat, pedagógusokat), dolgozik a 
jelen sikeréért, amely a jövő alapja.
 A Telekiben nem a mának élnek, 
hiszen a múlt kötelez, a sikeres jövő a 
cél. Az iskola folyosóján egykori diá-
kok fotó- és képzőművészeti tárlatát 
láthatjuk. Ötletes a pólókiállítás is. 
Virágos iskola, mondhatnánk, hisz 
ápolt zöldnövényei kedvessé, otthonos-
sá varázsolják az aulákat, folyosókat. 
Az intézmény ebédlője egyedülálló a 
kerületben. A műfüves pályákon 21. 

Születésnap a Telekiben
századi „hangulat” uralkodik a test-
nevelésórákon. A jövő célja az iskola 
belső udvarának felújítása. A régi, re-
pedezett betontömeg nem illik a gon-
dozott iskola képéhez. 
 Az ünnep fényét a meghívott ven-
dégek neves névsora emelte. Újbuda 
polgármestere, Molnár Gyula, képvise-
lője, Budai Miklós, Pál Jánosné, korábbi 
igazgató, valamint helyettesek, nyugdí-
jasok, akik megteremtették, lerakták az 
alapokat. Megtisztelték az intézményt 
a környék más iskoláinak, óvodáinak 
vezetői is, akikkel mindig a jó kapcsolat 
kialakítására törekszenek. A jubileumi 
évkönyv mindent felölel, igazi útmuta-
tó, amit most is érdemes forgatni, ám 
évek múltán igazi kinccsé válik. A gyere-
kek ajándéka egy kitűző, osztályonként 
egy falióra az évforduló lógójával. 
 Azt mondják a diákok, ők abból 
érzik, nagy ünnep van, hogy a peda-
gógusok izgatottak. Ők minden nap 
boldogan jönnek, mert jó idejárni, jó 
telekisnek lenni. 
Bizonyára igazuk van! 
Boldog születésnapot!

Győri Tamásné, igazgatóhelyettes

Molnár Gyula polgármester is gratulált azoknak, akik sokat tettek az iskoláért

folytatás az első oldalról
A tan Maria Montessori nevéhez fűző-
dik, aki 90 évvel ezelőtt nyitotta meg el-
ső intézményét Casa dei Bambini néven 
Rómában. Pár év múltán a módszer már 
elterjedt Nyugat-Európában és Ameri-
kában is, majd nemsokára ismertté vált 
minden kontinensen. Ma reneszánszát éli 
az alternatív tan, hiszen a világ gyors fejlő-
dése miatt nem a tudás mennyiségére, ha-
nem a személyiség formálására, a képes-
ségek fejlesztésére kell törekedni. Maria 
Montessori pedagógiájának legjellemzőbb 
mondata: „Segíts nekem, hogy magam 
csinálhassam!”.
 – A tanuló tehát kérhet segítséget 
– magyarázza az igazgatónő –, de csak 
annyit, amennyire szüksége van az önál-
ló feladatmegoldáshoz. Az új osztályban 
indirekt módon érzelmi nevelés is folyik, 
hogy a gyerekek egymással és tanáraikkal 
is egészséges kapcsolatot létesíthessenek. A 
kölcsönös megértés és szeretet, önmaguk, 
illetve egymás megismerése mind egy cél 
felé vezet: hogy boldog gyerekek legyenek. 
 Ezt a családias, játékos légkört segíti 
az is, hogy a tanító nem az emelvényről 
nyilatkoztatja ki az elsajátítandó infor-
mációkat, előad, parancsol, hanem kö-
zéjük ül, együtt dolgozik velük, mint egy 
„nagy diák”. A gyermekek a munka során 
megtanulják kivárni egymást, és tisztel-
ni a másik foglalatosságát, megtanulnak 
örülni a másik eredményeinek, segíteni 
egymáson. Itt a cél az összetartozás, az 
egymásra figyelés, az önfegyelem és a fe-
lelősségtudat kifejlesztése. A Montessori-
pedagógia lényege tehát nyugodt, békés 
légkörben egymással toleráns, segítőkész, 
tevékeny gyermekeket nevelni. A módszer 
alapvető része a környezettudatos nevelés 
is. Elérendő cél, hogy a kisdiákok szeres-
sék és védjék a környezetet, valamint ér-
tékeljék a szépet mindenütt, így például a 
művészetben is.
 – Ezekhez a fontos célokhoz és kifino-
mult módszerekhez természetesen rend-
kívül felkészült pedagógusok kellenek 
– teszi hozzá az igazgatónő. A tanárok egy 
120 órás továbbképzésen vettek részt, mi-
közben az ELTE kétéves kurzusára járnak, 

melynek végén szakvizsgával kell bizonyí-
taniuk tudásukat. Hiszen az órák családi-
as hangulata ellenére a módszer hatalmas 
munkát igényel a tanítóktól, minden per-
cet meg kell tervezniük. A tapasztalatok 

Érzelmi nevelés a Keveháza utcában
Családias légkör, játékosság, de a követelmény ugyanaz

szerint a játékosság sem vezet anarchiá-
hoz, a gyerekek rendkívül fegyelmezetten 
dolgoznak a módszer egyik jellegzetessé-
gét képező speciális készségfejlesztő esz-
közökkel.
 – A nem siettető, részletekre is oda-
figyelő attitűd mellett azonban a köve-
telmény ugyanaz, mint a hagyományos 
osztályokban. A tantervet be kell tartani 
– hangsúlyozza az intézmény vezetője. 
A tankönyvek, az órarend és a követel-
ményrendszer megegyezik más osztá-
lyokéval, így a gyerekek a 4. osztály vé-
gére ugyanazt tudják, mint a többiek. A 
montessorisoknál viszont gyakran előfor-
dul, hogy egy órán belül matekoznak, éne-
kelnek és környezetismeretet tanulnak.
 Az igazgatónő azt is elárulta, hogy in-
dulnak a Zöldkert pályázaton, amelynek 
keretében kis veteményes kertje lehetne 
minden osztálynak, hogy jobban vizsgál-
hassák a növények fejlődését. A bemutató-
óra után az érdeklődő szülők nagy lelkese-
déssel és számtalan kérdéssel árasztották 
el vezetőnőt, aki arról biztosította őket, 
minél több Montessori-osztályt szeretné-
nek indítani a jövőben.

Török Dániel

A gyermekek megtanulják kivárni egymást
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18.00 Khamoro – cigány-tánctanfolyam, 19.00 
Költészet napja – Weöres Sándor megzenésí-
tett verseivel Németh Sándorral, valamint az 
ANZé zenekar koncertjével. ÁPRILIS 9. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta együttes 
– táncház. ÁPRILIS 10. 20.00 Csángó táncház – a 
Szigony együttessel. ÁPRILIS 11. 20.00 Khamoro. 
Szabolcs megyei autentikus cigánydalok, táncok 
– táncház. ÁPRILIS 12. 19.00 Spanyol Tavasz ‘08 
– egy csipet Andalúzia… ÁPRILIS 14. 18.30  
Budai tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. 
ÁPRILIS 15. 18.00 Khamoro – cigány-tánctan-
folyam, 20.00 Hommage á magyar Borbély 
Mihály, Fülep Márk és Lukács Miklós koncertje.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ 9.30 Fióka foglalkoztató – ovi-előkészí-
tő foglalkozás, 16.15 Szivárvány fejlesztőfog-
lalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató – zenepe-
dagógiai foglalkozás 0–3 éveseknek. ÁPRILIS 
5. 11.00 Mesefonó – családi délelőtt. ÁPRILIS 
9. Nem akarok többé boszorkány lenni! 
– gyerekszínház. ÁPRILIS 11. 11 és 14 Gryllus 
Vilmos költészet napi koncertje. ÁPRILIS 12.,  
26. Kolompos – családi mulattság. 

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.00 Bharatanatyam 
– Klasszikus indiai tánc felnőtteknek. HÉTFŐ–
PÉNTEK 9.00–12.00, 15.00–18.00  
Bluppo családi játszókuckó. KEDD 17.00  
Muzsikás gyermektáncház. KEDD, SZERDA 
17.00 OKJ-s két féléves virágkötészeti 
tanfolyam. SZERDA 9.00, 9.45, 10.30, 11.15 
Csiri-biri torna 1–3 éves korig. PÉNTEK 9.30, 
10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás 6 hónapos 
kortól 3 éves korig, 17.00 Nemezkészítő szak-
kör kezdőknek, 17.00 Foltvarró (patchwork) 
szakkör kezdőknek és haladóknak. MINDEN 
ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés Baráti kör. 
ÁPRILIS 7., 14., 19.00 Ír táncház a Greenfields 
együttessel. ÁPRILIS 1, 8., 15. 17.00 Muzsikás 
gyermektáncház. ÁPRILIS 11., 25. Balkáni 
táncház a Falkafolk együttessel. ÁPRILIS 4.  
Moldvai táncház a Csürrentő együttessel. 
ÁPRILIS 12. 19.00 Csángó – magyar táncház 
a Sültü zenekarral. ÁPRILIS 5. 8.00–13.00 
Babaruha- és gyermekholmi börze. ÁPRILIS 
10. 19.30 a Katan együttes bemutatkozó 
koncertje. ÁPRILIS 12. 11.00 Palya Bea koncert 
Álom, álom kitalálom címmel.

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

SZERDA 11.00 Ringató, 15.00 Kártyaklub. SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. PÉNTEK 
13.00 Intimtorna, 16.00 Fashion dance, 18.00 
Taoista tai chi. ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti 
Közösségi számítógépes központ és 
e-Magyarország Pont. ÁPRILIS 11. 19.30 
Chameleon Big Band – Latin est.

KIÁLLÍTÁSOK

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706

ÁPRILIS 10. 18.00 Alkotó Muzsikusok 
Társasága: Humor a zenében.

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

KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás gye-
rekeknek, 17.00 Ifjúsági klub. KEDD 10.00, 
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Szeniortorna. SZERDA 10.30 
Ringató. PÉNTEK 18.00 Társastánc. HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet lakossá-
gi internethasználat.

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

HÉTFŐ 19.00, KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka 
Színpad – őrmezei nyugdíjas színpad, 16.00 
Hip-Hop, 17.30 Törpördög tánctanoda kezdő, 
18.15 haladó. CSÜTÖRTÖK 14.30 Civil Alkotók 
Közössége. MINDEN MÁSODIK KEDD17.00 Reform 
életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG  
10.00–18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország 
pont. Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak ingyenes. ÁPRILIS 29. 19.00 
Őrmezei Művészetbarátok Klubja. 20.00 Újbuda 
Jazz Kedd. Bálint Rezső vendége: Náray Erika.

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

HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 10.00 és 11.00 
Minimuzsika. SZERDA 9.00 és 10.00 Izgő-
mozgó gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 16.00 
Tánclánc, 17.00 Összművészeti drámaműhely 
óvodásoknak. Gyógymasszázs kismamáknak, 
nyelvórák: előzetes jelentkezés alapján.

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

ÁPRILIS 2. 18.00 Ásványbarátkör. 
Ásványfelismerési gyakorlat. ÁPRILIS 3. 17.00 
Csapody Vera Növénybarátkör. Érdekességek a 
világ fenyőiről. ÁPRILIS 7. 18.00 Gombászklub. 
A 2007. évi gombamérgezések statisztikája. 
ÁPRILIS 9. 18.00 Ásványbarátkör. Videovetítés. 
ÁPRILIS 14. 18.00 Gombászklub. Gombákról 
két felvonásban: I. Amiről a „kis cédulák” 
mesélnek, II. Gombagasztronómia.
Tudományos előadások: ÁPRILIS 4. 17.00 
Integratív Pszichoterápiás Egyesület. ÁPRILIS 9. 
18.00 Magyar Madártani Egyesület.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás. 
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója, 
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
Plébánia u. 2.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

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

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

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

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

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

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

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

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

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

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

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 

ARTUS STÚDIÓ
Sztregova u. 7. T.: 204 3755 
ÁPRILIS 3., 4., 5. 20.00 Don Quijote 
Mauzóleum.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 2. 20.00. 23. 19.00 Jövőre veled 
ugyanitt 1. 
ÁPRILIS 4. 19.00 Társasjáték New Yorkban. 
ÁPRILIS 6. 20.00 Huzatos ház.
ÁPRILIS 9. 19.00 Az atléta. 
Gyermekelőadás: 
ÁPRILIS 2., 16. 10.00, 14.30 A hétfejű tündér. 
Premier I.-II. Gyerekbérlet 6. előadás.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 4. 19.00 Dollárpapa. 
ÁPRILIS 5. 19.00 A new york-i páparablás. 
ÁPRILIS 6. 19.00 Őrült nász. 
ÁPRILIS 7. 19.00 Dominó.
ÁPRILIS 9. 19.00 Őrült nők ketrece.
ÁPRILIS 11. 14.30 Tanár úr, kérem! 

SZÍNHÁZAK

ÁPRILIS 12., 17. 19.00 A trükk.
ÁPRILIS 13. 14.30 Dominó.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 3., 4., 5. 20.00 Darvasi László:  
Bolond Helga. Bemutató. 
ÁPRILIS 8., 9. 20.00 compagnie drift (Svájc): 
Tönkretehetetlen.
ÁPRILIS 10. 20.00 Andaxínház: Forte Piano.
ÁPRILIS 14., 15. 20.00 Tünet Együttes: Szeánsz.
Műkeddvelő
ÁPRILIS 15. 18.00 Versgráf – Nyitott est.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 2., 3., 6., 7. 20.00 Anyám orra.
ÁPRILIS 12., 13., 14., 15. 20.00 A Démon 
Gyermekei.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
ÁPRILIS 8. 19.00 AKT: Bolond vasárnap.  
ÁPRILIS 11. 19.00 Dumaszínház: Kőhalmi 
Zoltán  humorista estje.

„Hozdd el a kedvenc versed” megzenésített 
versekkel közreműködik Darabos Pál.
Kiállítás: ÁPRILIS 4. 19. 30 CsuZsu Misztérium 
c. kiállításának megnyitója. A kiállítás megte-
kinthető ÁPRILIS 30-ÁIG, hétfőn, szerdán, csü-
törtökön, pénteken 10–14 óráig, vagy előzetes 
egyeztetés alapján.

BIBLIA-HÁZ 
Bertalan L. u. 21.

Méregfogak – a házasságban és emberi kapcsola-
tainkban. Hogyan szabadulhatunk tőlük? 
ÁPRILIS 5. 15.00 Kommunikációzavar.

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

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gye-
rekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
9.00 és 10.45 Bagolyvár játszóház. SZOMBAT 
16.00 Őszidő Nyugdíjasklub.

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.

ÁPRILIS 6. 20.00 Debreceni Református 
Kollégium Kántusa. ÁPRILIS 13. 20.00 Szent 
Efrém férfikar.

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

ÁPRILIS 2. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes – táncház. ÁPRILIS 3. 
20.00 Csángó táncház – a Somos együttessel. 
ÁPRILIS 4. 18.00 Illés-klub. ÁPRILIS 5. 10.00 Egész 
napos Budai Tangó-kurzus, 20.00 Ez a vonat, ha 
elindult, hadd menjen... a Csík zenekar lemezbe-
mutató koncertje. ÁPRILIS 6. 10.00 Egész napos 
Budai Tangó-kurzus. ÁPRILIS 7. 18.30 Budai 
tangó – tánctanítás Budai Lászlóval. ÁPRILIS 8. 

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. 
ÁPRILIS 15-ÉIG Hegedűs Hajnalka és Nagy 
M. Hedvig grafikusművészek kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

ARTUS GALÉRIA 
Sztregova u. 7.
ÁPRILIS 6-ÁIG Kohán Ferenc és Várhelyi Tímea 
kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. HÉTFŐ 18.00 Tajcsi. SZERDA 18.00 
Alakformáló tréning. ÁPRILIS 4-ÉIG Regős 
István  Világok találkozása című kiállítása 
látható. ÁPRILIS 15. 18.00 Szüts Miklós 
Winterreise c. kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető MÁJUS 9-ÉIG munkanapokon 
12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 8-ÁIG Széles Judit textiltervező mű-
vész kiállítása látható. 
ÁPRILIS 9. 18.00 Orth István nagyszebeni 
festőművész kiállításának megnyitója.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO
Tas vezér u. 7. 
ÁPRILIS 30-ÁIG Székács Zoltán festőművész 
kiállítása látható.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga. 
ÁPRILIS 4. 18.00 Péterfy Gizella erdélyi 
festőművész kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető ÁPRILIS 25-ÉIG munkana-

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

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
ÁPRILIS 10-ÉIG A fotografus.hu Alapítványi 
Iskola végzős növendékeinek kiállítása. 
Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

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

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. 
ÁPRILISBAN Gross Arnold rézkarcai láthatóak.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
ÁPRILIS 9-ÉIG Macskássy Izolda festmény-
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétközna-
pokon 10 és 20 óra között. ÁPRILIS 11. 18.00 
Szigeti Edit festőművész Újra dübörög a 
zenegép c. kiállításának megnyitója.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5. 
első emelet 
ÁPRILIS 23-ÁIG Scheffer Galéria Köszönet 
kékben c. kiállítása az elkészült katalógus 
művészeinek képeiből.

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.

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

ÁPRILIS 2. 20.00 House of Lords (UK) lemez-
bemutató. ÁPRILIS 3. 21.00 Parov Stelar & 
Band (A), Singas Project, DJ Parov Stelar. 
ÁPRILIS 4. 22.00 NVC.pres. Fairmont (aka Jake 
Fairly) Live (border community), Polymorphin 
(Schallschnelle records), Fine Cut Bodies (Chi 
recordings), Isu (Licktheclick!), Subotage vs 
Ioda (nvc), Dr Zoidberg (nvc), Tempo! (nvc), 
Bergi (Monkey6), Vizuál: Kiégő Izzók. ÁPRILIS 
5. 22.00 Plaid (Warp Records, Peacefrog) (UK), 
Kode9 (Hyperdub) (UK), Tigrics live act, Cadik. 
ÁPRILIS 7. 21.00 Brooklyn Funk Essentials 
(USA). ÁPRILIS 9. 20.00 Death Angel (USA), 
Mercenary (DK), Extrema (I), Demolition 
(A). ÁPRILIS 10. 21.00 Zdob si Zdub (MAC), 
Let3 (CRO), Zuboly. ÁPRILIS 11. 21.00 Kaisers 
Orchestra (NO), Geoff Berner (CAN), Psycho 
Mutans. ÁPRILIS 12. 22.00 Analogue presents: 
Plump DJs (lee rous), skeam / analogue, 
subscope, crez / analogue, Mar-C and guests. 
ÁPRILIS 13. 19.00 Nevergreen, Beholder, 
Vastrabant lemezbemutató koncertek.

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

KEDD 9.30, 10.15., 11.00 „Ringató” zenei foglal-
kozás.19.00 Kezdő, 20.00 Haladó kubai salsasuli, 
21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Divattánctanoda 6–10 éveseknek. 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 Haladó. VASÁRNAP 17.30 
Kezdő, 18.30 Haladó társastánc. 19.30 Táncklub. 
ÁPRILIS 9. 16.00 Költészet napi teadélután. 
Karinthy Frigyes irodalmi összeállítás DVD-n,  

köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonykör.
 CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. 
MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet.

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

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

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

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

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 
19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent 
István Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál. 
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise 
után szentségimádási óra a szerzetesi és papi 
hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség 
a Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30 Szentolvasó 
imádkozása. MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai 
elmélkedések (SZIH).
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. 
ÁPRILIS 2. II. János Pál pápa halálának 3. 
évfordulója. ÁPRILIS 6. Húsvét 3. vasárnapja. 
20.00 Kórusok a Biblia évében – a Debreceni 
Református Kollégium Kántusa. ÁPRILIS 7. 
10.00 Szeniorklub. Szent István Ház.
ÁPRILIS 13. Húsvét 4. vasárnapja. Papi és 
szerzetesi hivatások vasárnapja. 11.30 
Monteverdi: Missa in illo tempore, Palestrina: 
Alma redemptoris. 20.00 Szent Efrém Férfikar: 
A történelmi Magyarország egyházi zenéje.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállí-
tással, riportokkal, magazinműsorral, koncert-, sport- és 

közösségi programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével 
ellátott otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

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

amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

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

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

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

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

Újbuda a mi otthonunk.

Kapcsoljon haza!

A Szenior Ki-Mit-Tud? döntősei minden magazinban!
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Szent Flórián étterem

Ezen a napon történt – április 2.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon halt meg 1997-
ben Durkó Zsolt zeneszerző. 1984-ben írta 
ezt a kollektív improvizációs művét (S, A).  
14. Népi hosszmérték. 15. …iacta est, a koc-
ka el van vetve. 16. A zöld egyik árnyalata. 17. 
Apó. 18. Patinás német szerszámkészítő gyár. 
20. Várpalotával egyesült. 22. Kettőzve: vizek 
városa. 23. OLR. 25. Vízi állat. 27. Nitrogén és 
szelén vegyjele. 28. Kín betűi keverve. 29. Étel. 
32. Kötöző anyag. 34. Zeneszerzőnk (Ferenc). 
36. Picurka részlet! 38. Némán átüzen! 39. 
Lágy hangsor. 40. Őrült. 42. Sári László. 43. 
…hal, békaporonty. 44. 1969-ben ezen a na-
pon született Pados Gyula operatőr. 1996-
ban Angliában forgatta ezt a filmet (2 angol 
szó). 45. Az olasz közszolgálati rádió-televízió 
névbetűi. 46. Római 11. 47. A Gödöllői-domb-
ság legmagasabb csúcsa. 48. Gázlómadár. 
49. Atmoszféra eleje! 50. Barázdakészítő. 51. 
Bélyegberakó. 52. Tároló felület. 55. Kőszén-
kátrányból nyert anyag. 57. Ocelot egynemű 
betűi. 58. Félig rekken! 60. Tartó. 61. Igen régi. 
63. Elektronvolt, röv. 64. Idegen Károly. 66. 
Horony. 68. Keresztül. 69. Szlovákiai magyar 
falu (NÁNA). 71. Svéd férfinév. 73. A Ko-
rán egy fejezete. 75. Ezen a napon halt meg 
Tormay Cécile írónő. 1935-ben írt szicíliai 
útirajzait ezen a címen jelentette meg (É, A).
FÜGGŐLEGES: 1. 2005-ben ezen a napon 
hunyt el II. János Pál pápa. 1981-ben adta ki 
a munkáról és munkásokról szóló encikli-
káját (R, E). 2. Kontinens elválasztó hegység. 

3. Orosz helyeslés. 4. Világhatalom. 5. Labdát 
az ellenféltől megszerez. 6. Tantál vegyjele. 7. 
Középen telik! 8. Alant. 9. Ázsiai ország. 10. 
Kubai politikus (Raúl). 11. Orosz repülőgépjel-
zés. 12. Vas megyei település. 13. 1995-ben II. 
János Pál új enciklikát jelentet meg (E, E, V, 
E). 19. Kelta eredetű férfinév. 21. Ezen a napon 
halt meg 1952-ben Molnár Ferenc író. 1910-
ben fejezte be ezt a színpadi művét (itt névelő 
nélkül!). 24. Női ruhadarab. 26. Halfajta. 28. 
A Duna jobboldali mellékfolyója. 30. Talál. 31. 
Molnár Ferenc egy másik írása 1908-ból. 33. 
Orosz motorkerékpár-márka. 35. Becézett fér-
finév. 37. Nagyon ijesztget. 40. Elhord páratlan 
betűi. 41. LAA. 42. Könnyű lábbeli. 44. Orosz 
női név. 45. Női rabszolga. 47. Metélő egyne-
mű betűi. 48. Római 551. 49. Képzőművészeti 
alkotás. 51. Tőzsdei ügynök. 53. Gépkocsi ré-
sze. 54. Megállóhely. 56. Elektromosan töltött 
részecske. 59. Fekete István gólyája. 62. Áb-
rahám felesége. 64. Fakultás. 65. Kis ház. 67. 
Útzár része! 70. Nikkel vegyjele. 72. Az alap-
hangsor 4. és 7. hangja. 74. Egészen friss.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 44., 75., függ. 1., 13., 
21. és 31. A 6. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Piri min-
dent tud, Hyppolit, a lakáj, Pesten kezdő-
dött, Maszat és társai, Felelet, A vadkan.” A 
6. SZÁM NYERTESE: Postásné Balázs Ildikó, 
1062 Budapest, Bajza u. Nyeremény: SUZUKI 
PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, 
Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.

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.

Három fontos hatással bíró égitest vonul át 
a jegyén ebben az időszakban, ami hatal-
mas életerővel, cselekvő aktivitással ruház-
za fel. A Vénusz még emberi kapcsolataira, 
örömérzésére is jótékony befolyást gyako-
rol, sőt, a bolygó jelképiségénél fogva akár 
valami kisebb anyagi fellendülést is hozhat. 
Április közepe fele a mottója leginkább az 
lehet, hogy „fogj bele, valósítsd meg!”. De 
azt hiszem, ezt nem is kell külön mondani.

március 31.–április 13.
HOROSZKÓP

Az előző két hét nyugodtabb hangulata 
most is megmarad, bár bizonyos napokon 
több elintéznivaló szakad a nyakába, mint 
szeretné. Ebben annak is szerepe lesz, hogy 
mások helyett is átvállal dolgokat, és ez a 
segítőkészség most túl nagy terhet ró önre. 
Először tehát küzdjön meg saját feladatival, 
és ha marad ereje, illetve ideje, akkor végez-
ze el mások tennivalóit. Ez egyébként a házi-
munkában és a munkahelyen is igaz lesz.

Ha az elmúlt kéthetes periódusban ma-
radt olyan, amit emberi kapcsolataiban 
nem tisztázott, és ami feszültséget okoz a 
mindennapokban, az legyen az első, hogy 
megpróbál az illető felé közeledni. Higgye 
el, most ő is, de ön is sok mindent máskép-
pen, megértőbben fog látni. Még az sem 
kizárt, hogy együtt nevetnek majd azon, 
ami korábban félreértést okozott. Ha 
március végéről vagy április első napjairól 
maradt pár elvégezetlen, „nemszeretem” 
munkája, most azt könnyedén bepótolja.

A Mars a jegyén vonul át égi útján, ami szo-
katlanul nagy tetterőt ad. Lesznek napok, 
mikor szinte alig bír az energiájával. A leg-
jobb tehát, ha már a kéthetes ciklus első nap-
jaiban átgondolja, mire szeretné fordítani 
belső erejét. Van-e olyan életterület, amelyen 
változtatni szeretne, ami különösen megéri 
az energiakifejtést. Ha ezt megtalálta, semmi 
nem tarthatja vissza a sikertől. A Rák-férfiak 
magánélete különösen jól alakulhat. Ámor a 
mosolygós arcát fordítja feléjük.

Kedves Oroszlán, most az egyszer tegye 
meg, hogy elengedi a napi gondokat és 
lazít egy kicsit! Ez persze nem azt jelenti, 
hogy hanyagolja el a munkáját (azt úgy-
sem tudná megtenni), de legalább ne vál-
laljon pluszfeladatokat. Így marad egy kis 

szabadideje, ami csak az öné, és ami feltöl-
ti a lelkét. Találkozik majd valakivel, aki 
egy új, érdekes szabadidős programot kí-
nál. Ne habozzon kipróbálni, úgyis régen 
próbált már ki új dolgokat, holott most 
épp erre lenne a legnagyobb szüksége.

Ha április első napjaiban sikerült egy ré-
gebbi tervét megvalósítania, vagy legalább-
is lépéseket tenni felé, akkor most minden 
áldását kiélvezheti a szép tavasznak. De 
azért vigyázzon, ne váljon elbizakodottá, 
mert még állnak ön előtt nehézségek. Vi-
szont ha megőrzi jelenlegi kitartását, akkor 
ezekkel nem lesz semmi gond. Ne engedje, 
hogy bárki lebeszélje arról, amit elhatáro-
zott. Április közepétől anyagi helyzete is 
szépen lassan javulni fog.

Elképzelhető, hogy kissé kedvetlenül kezdő-
dik ez a két hét, ám az élet egy olyan kellemes 
meglepetést tartogat, ami visszahozza erejét 
és életkedvét. Ez valószínűleg egy különös, 
új találkozás lesz, ami segít sok mindent más 
fényben látni. A második héten már ön lesz 
az, aki levertebb embertársaiba vigaszt csö-
pögtet. Szívesen lesz emberek között, olykor 
a társaság fénypontja is lehet, mint általában 
az őszintén vidám emberek.

Az előző két, feszültebb hét után a sors 
megint a mosolygósabb arcát mutatja. 
Igaz, ebben nagy része lesz annak is, hogy 
bátrabb, magabiztosabb, mi több, az öntől 
megszokott hatalmas adag maximaliz-
musa is visszatér. Nemcsak a korábban el-
hanyagolt feladatokat fogja bepótolni, ha-

nem még előre is dolgozik, sőt, szerényebb 
képességű munkatársainak is tud segíteni. 
Most azzal sem lesz gondja, hogy párkap-
csolatát és hivatását összeegyeztesse.

Többször említettem már, hogy erről a 
jegyről azt tartja az asztrológiai hagyo-
mány, hogy általában ott szeret lenni, ahol 
éppen nincs. Ezt most azért hangsúlyo-
zom, mert ebben a ciklusban különösen 
eleven lesz, szívesebben lesz úton, mint 
odahaza, mintha az élete állandó mozgás-
ból, helyváltoztatásból állna. Lehet, hogy 
családja ennek nem igazán örül majd, de 
azért csak-csak sikerül velük egy egészsé-
ges kompromisszumot kötni. A férfi Nyi-
lasok kiváltképp hajlamosak arra, hogy 
drágább ajándékot vegyenek párjuknak.

Két fontos, a kapcsolatokért és a kommu-
nikációért felelős bolygó vetít kedvezőtlen 
fényszöget a Bak jegyéhez, ami egy kicsit 
megzavarhatja emberi kapcsolatait. Lesz-
nek olyan napok, mikor egyenesen úgy ér-
zi, hogy a szavak a félreértések forrásai. Ha 
teheti, ne keveredjen vitába senkivel, in-
kább vonuljon félre. Ez nem megalkuvás, 
most ösztönösen is érzi majd, hogy több 
csendre, nyugalomra van szüksége. Hét 
végén nyugodtan mondjon le egy progra-
mot, ha nincs kedve elmenni.

Mindaz, ami az előző periódusban meg-
torpant, ebben az időszakban olyan ele-
mi erővel kap majd lendületre, hogy még 
ön is meg fog lepődni rajta. Azt ajánlom, 
használja ki jól a sors szelét, azaz állítsa 
vitorláját a szél irányába. Ne aggódjon, 
ha másoknak túl gyors lesz a tempó, amit 
diktál. Legyen határozott, magabiztos és 
higgyen a sikerében. Az élet most éppen 
azt az energiát fogja visszaadni, amit ön 
beléfektetett.

Kedves Halak-szülött, olykor az is jó hír, 
ha nincs rossz hír. Kissé feszült lesz ápri-
lis közepe fele, de végül semmi rossz nem 
leselkedik önre. Higgye el, nem szabad 
olyan dolgok miatt aggódni, amelyek ta-
lán soha be sem következnek. Ez felesleges 
lelki energiát von el, amire bőven szüksége 
van. Akkor teszi a legjobban, ha ebben az 
időszakban a szeretteivel, a legközelebbi 
barátaival törődik. Hétvégén még egy kis 
romantikázásra is kedve támadhat.

Nagy András

– Hát persze, hogy rosszul lett a sütitől Petike. Se tartósítószer, se színezék, se E-412 nincs benne!
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A tavasz jelei
Mi jelzi a naptárnál is biztosabban a ta-
vasz megérkezését?
– A szerelmek járványszerű elterjedése,
– a tavaszi fáradtságot taglaló tudomá-

nyos elemzések, melyeket már senki 
sem olvas el, csak hivatkozik rájuk.

A tünetek rendszerint egyszerre és egy-
mással kölcsönhatásban jelentkeznek, 
vigyáznunk kell, hogy össze ne kevered-
jenek, mert a legcsekélyebb óvatlanság 
esetén is szörnyűséges bonyodalmak ke-
letkezhetnek. Néhány intő példát bocsá-
tunk a lakosság rendelkezésére .
 Mi a teendő, ha megkapjuk a ta-
vaszi szerelmet? Legfontosabb: semmi 
kapkodás, semmi fejetlenség! Vágjunk 
hozzá higgadt képet, maradjunk kiis-
merhetetlenek! A baj ott kezdődik, ha a 
szerelmes elveszti a fejét, félrebeszél, da-
dog, és izgalmában különböző ígéreteket 
tesz, amelyeket aztán józan állapotban 
esze ágában sincs megtartani. Így kelet-
kezhet a későbbiekben a legszebb tavaszi 
szerelemből is jövőre csúnya tavaszi fá-
radtság.
 A tavaszi fáradtságot – ellentétben a 
szerelemmel – már képes megszüntetni 
a tudomány vitaminok segítségével. Kü-
lönlegessége, hogy munkavégzés előtt és 
közben lepi meg a dolgozót, utána már 
jóval ritkábban. Elemi erővel rohanja 
meg mindazokat, akiket anyagi érde-
keltségtől mentes tevékenységre szólíta-
nak föl. A páciens szeme abban a pilla-
natban leragad, tagjai ólmossá válnak, 
térdei rogyadoznak. Ilyenkor a vitamin-
szedés mellett mindenekelőtt aludni 
kell.
 Néhányan úgy vélik, hogy a tavaszi 
fáradtságot kedvezően ellensúlyozza 
egy szép kis tavaszi szerelem. Sajnos, ez 
téves föltevés, hibás logikai kör. A szere-
lem ugyanis sok esetben okoz álmatlan-
ságot, amitől még fáradtabbak leszünk. 
A huzamos tavaszi fáradtságra pedig a 
szerelemben nem ajánlatos hivatkozni.

Kaposy Miklós

Toscana csirkemell steak 
burgonyával és salátával
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 60 dkg 
csirkemell, 30 dkg paradicsom, 10 dkg 
fokhagyma, 40 dkg gomba, 30 dkg 
mozzarella sajt, 80 dkg steak burgonya, 
só, bors. SALÁTÁHOZ: jégsaláta, paprika, 
paradicsom, uborka, sárgarépa, lilahagy-
ma, olívaolaj, citromlé, só, bors. 
ELKÉSZÍTÉSE: A kiklopfolt húst serpenyő-
ben megsütjük, aztán ráhalmozzuk a lepi-
rított gombát, a karikára vágott paradicso-
mot és a mozzarella sajtot, majd az egészet 
grillsütőben ropogósra sütjük. Eközben 
olajban kisütjük a steak burgonyát.  
Mialatt a burgonya sül, fris-
sen elkészítjük a salátát. 
A saláta alapanya-
gait tetszés sze-
rint szeleteljük, 
ol ívaolaj ja l , 
c i t rom lé ve l 
meglocsoljuk, 
sóval, borssal 
ízesítjük. 
TÁLALÁS: Az el-
készített ételeket 
egymás mellé hal-
mozzuk.

Túrós álom
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 4 db pa-
lacsinta, 50 dkg túrótöltelék, 8 dl vanília-
öntet, 4 dl ribizliöntet, porcukor. 
ELKÉSZÍTÉSE: Az elkészült palacsintát ha-
gyományos túrótöltelékkel megtöltjük, 
leöntjük vaníliaöntettel, majd grillsü-
tőben összesütjük, végül ribizliöntettel 
és porcukorral tálaljuk. RIBIZLIÖNTET: 
10 dkg kristálycukrot 1 dl vízzel felfor-
ralunk, fél dl citromlevet adunk hozzá, 
majd miután forr, beleöntjük a ribizlit.
A recepteket Rácz Sándor, konyhafőnök ajánlotta.  
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

VÁROSRENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐT KERES

Alkalmazási feltételek 
és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 elsőfokú szakirányú végzettség (építészmérnök, település-

mérnök, városgazdasági mérnök).
Feladata:
 szabályozási tervek készíttetésével kapcsolatos teljes körű 

ügyintézés, koordinálás,
 az önkormányzati vagyon-nyilvántartási rendszer kezelése, 

üzemeltetése, a változások nyilvántartása,
 lakossági tájékoztatás a készülő és a jóváhagyott szabályozá-

si tervekről.
Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett szakirányú szakmai gyakorlat,
 a főépítészi szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó továb-

bi szakirányú végzettség (pl. út, közmű, környezetvédelem),
 kerületi helyismeret,
 jó kommunikációs, problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

(Word, Excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 
előírásai szerint.

A jelentkezéseket
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai 

tevékenység ismertetésével),
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok 

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai 
szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső 
borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati anya-
got tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az „Városrendezési 
ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

A pályázat beérkezésének határideje: 
2008. április 25. 12 óra
Pályázat elbírálásának határideje: 
2008. május 30.
Állás betöltésnek várható időpontja:  
2008. június 15.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján Pártos 
Juditnál a 3724-509-es telefonon.

GLOSSZA
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„Lényeg, hogy erkölcsös tolvaj légy, 
szabj magadnak határt, amit aztán 

tarts be, vagy szigorú elvek men-
tén magyarázd meg, hogy a tör-

vény miért kívánta, sőt, egyenesen 
követelte meg, hogy áthágd.” – egy 
jellemző részlet az észt Andrus Kivirähk 
nálunk is sikeres, mulatságosan 
abszurd regényéből, amelyet az alter-
natív darabokban remeklő Budakeszi 
Kompánia Társulat értelmezett újra 
kreatív játékkal a Szkéné Színházban.

Északi rokonaink fiatal írója hazája kor-
társ irodalmának egyik legizgalmasabb, 
legnépszerűbb képviselője. Novelláit, regé-
nyeit, színdarabjait a baltikumi határokon 
túlterjedő kritikusi és olvasói elismerések 

A Budakeszi Kompánia Társulat előadása a Szkénében

Ördöngős idők
kísérik. Az Ördöngős idők a magával ra-
gadó, jellegzetes humorával – az eladott 
példányszámát is tekintve – kiemelkedő 
helyet foglal el a művei között.
 A Polar Kiadónál négy éve magyar 
fordításban is megjelent regény úgy meséli 
el egy falucska mesés-valóságos novemberi 
napjait, hogy a báró uradalmát és az egy-
más javait egyaránt fosztogató parasztok 
történeteinek iróniáján túl a fejlett észt ön-
irónia is kacagtató élményt jelent. A dolgos 
krattok mellett – akikkel bármikor ké-
nyelmesen el lehet lopatni bármit – rémek, 
mumusok és egyéb fura lények gondos-
kodnak arról, hogy ne teljenek unalmasan 
a hétköznapok. A mértéktelenség megárt, 
érzik is a falusiak, de ahogy minden más, a 
becsület is együtt jár a kockázattal…

Óvodáskorunk óta tudjuk, hogy a népi 
gondolkodásmód, a néphagyomány a 
népmesékből és -dalokból ismerhető 
meg legkönnyebben. Talán mindany-
nyian emlékszünk néhány mesecímre, 
el tudunk énekelni egy-egy strófát.  

De mikor hallottunk utoljára az elejétől 
a végéig időtálló, tréfás-tanulságos tör-
ténetet? Énekelt-e nekünk mostanában 
valaki a Kárpát-medencén túli, de mégis 
valamiképp ismerősen csengő népdalt? A 
Fonó Budai Zeneház kacagtató és anda-
lító élménnyel nyújtott lélekemelő estét a 
tradicionális értékek iránt fogékony kö-
zönségnek. Ízes beszéddel előadott székely 
mesék és furfangos, hétköznapi történe-
tek, majd gyönyörűen megzenésített észt 
régi énekek keltettek derűs hangulatot a 
koncertteremben.
 Szabó Annát méltán fogad-
ta telt házas érdeklődés. Ta-
valy nagy sikerrel mutatko-
zott be az országos nyilvá-
nosság előtt Fábry Sándor 
televíziós műsorában, 
aki most is kíváncsian 
hallgatta a tehetséges, 
csinos székelyföldi 
mesemondó höl-
gyet az első 
sorból. 

Szabó Anna Csíkszeredában született, 
szülei, nagynénikéje és nagyszülei által 
életre szóló élményekkel, tanításokkal 
gazdagodott. Kislánykorától tanult he-
gedülni, zeneművészeti iskolába járt. Az 
érettségi után elhagyni kényszerült szü-
lőföldjét, Magyarországra jött. Akkor azt 
hitte, az indulatok hamarosan elcsende-
sednek. Bár nem így történt, vallja, hogy 
a zenével, a mesével lélekben elcsendesít-
hetők a viharok. Amerre jár, Berecz And-
rás tanítványaként adja át kicsinyeknek 
és nagyoknak az ősök éltető bölcsességét.
 Anu Taul zenész-énekesnő és barátai 
a Magyarországi Észt Intézet meghívá-
sára érkeztek Budapestre. Mari Kalkun, 
Tarmo Noormaa és testvére, Triinu Taul 
egyaránt úgy tartja: az ember akkor teljes 
egység, ha az ősöktől eredő források táp-
lálják. A Viljandi Kultúraakadémián vég-

zett fiatal zenészek hagyományos észt 
hangszerekkel, citerával, dudával, do-

rombbal, harmonikával a dzsessz, a 
bossanova, és a pop stílusában dol-
gozzák fel a régi énekeket. Nem-
csak hazájuk folklórfesztiváljain, 
de külföldön is nagy tetszést arat-
va bizonyítják elhivatottságukat.
 A mostani estén a közönség 

felemelő hatással találkozott ele-
inknek a keservet és az örömöt 

egyaránt bölcsességgel fogadó 
tartásával, az ezt messzi roko-

nainknál is hirdető, éltető 
zenével.

sz.m.á.

Szabó Anna, Anu Taul és barátai estje a Fonóban

Eleink éltető bölcsessége
Nemrég nyílt meg Széles Judit textil-
művész kiállítása a Budai Klub Galé-
riában. Szakolczay Lajos irodalom- és 
művészetkritikus beszélt, majd ünne-
pélyes műsorral emlékeztek meg a 
’48-as forradalom és szabadságharcról.

Az iparművész a nyolcvanas évekig a Bu-
dakalászi Textilgyárban dolgozott, 1970-
től számos egyéni és csoportos tárlaton 
láthattuk művei. Ezen a kiállításon a 
legjobb és a művésznő számára legkedve-
sebb képek láthatók. Az alkotó leginkább 
a múltba szeretne visszamenni textilké-
peivel. Gyakran időzik az egykori szülői 
házban, ahol régi emlékek és bútorok ve-
szik körül. Az ott fellelhető, gyermekkori 
emlékeket felidéző textíliákat használja, 
így azok nem merülnek feledésbe. – A té-
ma tehát adott, a textillel pedig mindent 
ki lehet fejezni, amit akár a szobrászat-
tal, akár a festészettel. Elfogult vagyok a 
textillel szemben – mondta a művésznő. 
Úgy gondolja, hogy a textúra, a mintázat, 
a kopottság, az átlátszóság és persze az 
anyagtársítás mind alkalmas arra, hogy 
kifejezzünk vele. 

Az alkotót gyakran jellemzik bibliai 
szimbólumok és népi motívumok is, 
melyekben életre kel a groteszk, azon-
ban benne rejlik a titokzatosság és néha 
a mosoly is. Munka közben geometriai 
formákat és szabálytalan elemeket is 
használ, ezeket olykor szigorú szerke-
zetbe ágyazva, mint például Az álma-
im kertje című alkotásában, amelyről 
így fogalmaz: – Arra gondolok, hogy 
itt összejöhet mindenki, akit szeretek, 
barátok, család, és lehetne bolyongani 
a kertben. Sétálgatni, beszélgetni. Azt 
hiszem, idő sincs arra, hogy barátokkal 
legyen az ember. Rövid beszélgetésekre 
szokott idő lenni. Egymással foglal-
kozni, ez nagyon gyönyörű lenne. Az 
eseményen megünnepelték Széles Judit 
férjének, Ágh István író, költő, műfor-
dítónak 70. születésnapját is. A mű-
vész házaspár sokszor dolgozik együtt, 
ugyanis az író munkáinak címlapjait 
felesége készíti.
 Ezután a megemlékezés követke-
zett, ahol Schneller Domonkos képvise-
lő mondott beszédet 1848 üzenetéről.

Huszák Nina

A múltat felidéző textil varázsa
Kiállításmegnyitó és megemlékezés

A Lukács László által vezetett, kilenc éve 
alakult Budakeszi Kompánia Társulat fo-
lyamatos kísérletezéssel törekszik a szín-
padi formák megújítására. A fiatal, lelkes 
tagság a kitartóan érlelt munkájával sike-
resen emelkedett az alternatív színjátszás 
olyan ismert nevei közé, mint Pintér Béla 
Társulata, a Hólyagcirkusz Társulat vagy a 
Krétakör Színház. Idén megkapták a Cso-
konai Vitéz Mihály Közösségi Díjat.
 Andrus Kivirähk könyvének groteszk 
alakjai olyan kifejező arcvonásokkal, jel-
legzetes mozgással jelentek meg a színpa-
don, az árnyékszékközpontú díszlet adott-
ságait annyira jól kihasználták a színé-
szek, hogy a tüneményes miliőt csak gaz-
dagították az olyan „effektusok”, mint a 
nézőtér egyik székének elfűrészelése vagy 
a lobogó tűz. Mindenképpen meg kell em-
líteni a történethez kitűnően idomuló élő 
zenei kíséretet, ami további lendületet vitt 
az amúgy is sodró ritmusú, önfeledt szó-
rakozást kínáló színdarabba.

Szamos Márton Ádám

BUDAI KLUB GALÉRIA
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RENDELŐNEK, irodának alkalmas földszinti 
lakás kiadó Bartók Béla úton (76 nm).
06/20/332-4280.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs-

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

MATEMATIKA-, fizika-, kémia-, biológiaokta-
tás a Gellért térnél. 385-3280, Obádovics.

KUNG-FU magánoktatás hatékony önvéde-
lem, harcművészet, közelharctechnikák, csikung. 
06/20/920-3624.

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

MŰKÖDŐ magántanodánk felkészítést vállal 
minden szinten matematikából, fizikából, kémi-
ából, nyelvekből, több évtizedes referenciákkal. 
250-2003 vagy 06/20/934-4456.

0-RÓL angol felsőfok fél év alatt. 367-0465.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátor-

talanoknak és gyermekeknek is. 367-0465.
ANGOL, spanyol, olasz, francia, német, dán, 

norvég, svéd, orosz Gazdagréti Nyelviskolában. 
Anyanyelvi oktatók is. Tel.: 06/20/354-4879.

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

MATEKTANÍTÁST, érettségire felkészítést 
vállal matematikus, nagy oktatási tapasztalattal. 
Bartók Béla út 28., 06/20/287-0780.

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

ANGOL-, matematikatanítás minden szinten 
ELTE-n végzett szaktanárnál. 06/30/919-0625.

INTERNET-, számítógép-használat oktatása 
kezdőknek Móricz Zsigmond körtéri iskola szá-
mítógéptermében csoportosan vagy egyénileg. 
06/20/558-5371, 226-5811.

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

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

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

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS. Gyorsszolgálat. 
Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, kamerás 
csatornavizsgálat, műszeres csőrepedés keresése. 
06/30/914-3588.

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

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés, -ter-
vezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. 
T.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

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 felújí-
tás, 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.

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

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

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

VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS. Csöpögéstől ge-
nerál kivitelezésig. Azonnali duguláselhárítás. 
06/30/678-1961, 784-5204.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

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

FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával, ga-
rantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmun-
kák, villanyszerelés, burkolatok. 06/20/990-9309.

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

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

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

TETŐ víz- és hőszigetelését, 10–15 év garanciá-
val, épületfelújítást, homlokzat-hőszigetelést vállal a 
18 éve működő VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

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

REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése, 
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 06/20/292-4380.

TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat válla-
lok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461. 

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít reluxát, szalag-
függönyt, rovarhálót, napellenzőt. Harmonikaajtó, 
roletta három munkanap alatt. 370-4932.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parketta 
javítása, csiszolása (laminált), gipszkartonszerelés 
kedvezménnyel. 788-1411, 06/30/232-8732.

REDŐNYÖSMUNKÁK. Készítés-javítás. 
Szúnyoghálók, szalagfüggöny, harmonikaajtó, 
gurtnicsere. 06/30/212-9919.

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

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.

ASZTALOS, lakatos mindenféle javítások, 
zárcsere, ajtó-ablak passzítás. 06/20/411-4349, 
789-3958.

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

TETŐSZIGETELÉS korszerű, modifikált bi-
tumenes lemezekkel, referenciákkal. Garancia 
10–12 év. Homlokzatfelújítás és egyéb szakipari 
munkák kivitelezése alpintechnikával. Géczi 
Imre: 06/20/471-1870. Tel./fax: 273-1857.

ABLAKCSERE. Kiváló minőségű német mű-
anyag ablak. 06/70/313-1414, www.kertshaz.hu

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

FESTÉST, mázolást, kisebb kőművesmunkákat 
mérsékelt áron vállalunk. 06/70/504-0326.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztasági-
tól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormoz-
gatással, fóliatakarással, garanciával, számlaképe-
sen. 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu

VILLANYSZERELÉS és árnyékolástechnika (re-
dőny, reluxa stb.). Ingyenes kiszállás. Elektromos 
kályhák javítása. Tel.: 06/70/235-6644, 203-2225. 
Kisebb munkáktól a teljes lakásfelújításig. 
www.villanysukein.uw.hu 

PARKETTACSISZOLÁST, -lakkozást, -javítást, 
lamináltlerakást, szegélyezési munkákat vállalok. 
06/20/972-1213.

LAKATOS-, asztalos-, kovácsoltvasmunkák. 
Helyszíni javítások. 06/30/678-1961, 784-5204.

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

CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok kőműves-
munkával, vízvezeték-szereléssel. 
206-3579, 06/30/943-9282.

LAMINÁLT padlózás, parkettázás. Nyikorog, 
mozog? Bontás nélkül megoldom. Csiszolást, lak-
kozást vállalok. Tel.: 06/30/522-1595.

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

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

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

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

FARKASRÉTEN, Hegyalja út, Koszta József ut-
ca sarkán eladó 47 nm-es, 1,5 szobás, kertre néző, 
földszinti lakás. Irányár: 17 800 000. Érdeklődni: 
06/30/654-6281.

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

KERESEK 2-3 szobás eladó lakást 8-as, 53-as 
buszok vonzáskörzetében. 06/20/582-3012.

VI., OKTOGONNÁL, Teréz körúton eladó egy 
124 nm-es, háromszobás, utcai, I. emeleti, felújí-
tandó öröklakás 3 bejárattal. Irányár: 39,9 M Ft. 
06/30/535-2713.

XI., BARANYAI utcában, 8. emeleti, 37 nm-es 
lakás 12,7 M Ft-ért eladó. 06/20/932-6428.

XI. KERÜLETBEN keresünk eladó-kiadó ingat-
lanokat. www.ebeningatlan.hu, 06/20/479-9009.

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

KELENFÖLDÖN, épülő metrónál Etele úti, 4. 
emeleti, 50 nm-es, kétszobás panellakás 11 milli-
ós áron eladó. Munkanapokon: 266-1860.

BÉRLEMÉNY  
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év: 

1995.). Keres kiadó lakásokat, házakat, kereske-
delmi és szolgáltató ingatlanokat a kerületben! 
351-9578, 06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net.

KIADÓ, eladó irodák nagy kínálata. 
www.banalp.hu, 361-4287, 06/30/922-9053.

ÜGYVÉD, ingatlanos, könyvelő társat keresek 
Bartók Béla úti földszinti lakásba. 06/20/332-4280.

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. 

VILLA-LUX Ingatlaniroda! 19 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék 
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu, 
villalux@villalux.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.

GELLÉRTHEGYEN és környékén in-
gatlant elad vagy keres? Hívjon, segítünk: 
06/30/547-4854, www.gellerthegyingatlan.hu, 
info@gellerthegyingatlan.hu.

ELADÓ Szentendrén tulajdonostól 0516/6 hrsz. 
733 nm külterületi telekingatlan. Ár: 4,7 MFt. 
Tel.: 06/30/438-6451. DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú 

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

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

TISZTELT Megrendelőim! Vállalom min-
den típusú mosógép, villanytűzhely javítását. 
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz 
típusokat is!) Tisztelettel, ifj. Sablyán Ferenc. 
246-8324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion, 

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 

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

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

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

FUVARVÁLLALÁS, zárt, dobozos 3,5x2x2 m-
es rakterű kistehergépkocsival Budáról. Sziráki. 
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217.

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

GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Manikűr. 
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.

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

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

IRODATAKARÍTÁS! Betéti társaság referenci-
ák felmutatásával vállalja irodák, irodaházak ta-
karítását. Csipak Gyuláné 06/30/400-8274.

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

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

MŰSZAKI ellenőrzés, energia auditálás, okle-
veles építészmérnök. 06/30/618-7929.

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  

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk re-
ferenciával, szakmai tapasztalattal. 06/20/973-6929.

KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, adóbevallás, tár-
sasházak, egyéni vállalkozók részére. Elszámoló 
Bt. 246-1815, 06/20/527-4408.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csont-
ritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásel-
látás, lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

NE SZÍVJA tovább! Éljen egészségesen! 
Dohány zás  leszoktatás garanciával. 
06/30/977-7675.

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

FOGSOROK, hidak készítése, javítá-
sa soron kívül, fogszabályozó, fogfehérí-
tő. Mozgáskorlátozottakhoz házhoz me-
gyünk! Tóthné Hűvös Katalin fogtechni-
kus mester. Budapest, Krisztina krt. 51. 
06/30/222-3016. Egészségügyeseknek, tanárok-
nak kedvezmény. Fogászati háttér biztosított!

REUMATOLÓGIA és lézerterápia dr. Podlovics 
Ágota szakorvos magánrendelésén, gyógytor-
na és gyógymasszázs helyben. Kedd és csütör-
tök délután, XI., Kruspér u. 5–7. Bejelentkezés: 
06/20/970-5353, internet: www.reumadoktor.hu

PSZICHOTERÁPIA , hipnoterápia, család-
terápia. Depresszió, pánik, konfliktuskezelés. 
06/30/234-8506. 

RÉGISÉG, KÖNYV 
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol köny-

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

SZELLŐ JÁNOS díjtalan lakáskiürítéssel vásá-
rol cserépedényeket, bútort, festményt, mindenfé-
le régi dolgot. 06/30/347-7713.

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

FESTMÉNYEKET, műtárgyakat, szőnyegeket, 
ezüstöt vásárolunk készpénzért. 
Tel.: 06/20/976-3929.

A LEGMAGASABB árat szeretné kapni? 
Hívja bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet. 
Vásárolunk: bútort (figurás előnyben), fali-, aszta-
li, karórát, bronz-, fa-, márványszobrokat, minden 
korból festményt, szőnyeget (hibásat is), ezüst ét-
készletet, 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 
fali-, asztali, kandalló órát, zsebórát, valamint kar-
órát (Doxa, Morvin, Schafhausen, Patek Philipe, 
stb.) Kiszállás díjtalan, hétvégén is. 365-4657, 
06/70/209-9991.

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

ÁLLÁS
BP. XI. KERÜLETÉBE sok évtizedes tapaszta-

lattal rendelkező, kertszerető hobbikertészt kere-
sünk díszkertünk igényes ápolására, részmunka-
időben. Érd.: 382-7112, 06/30/547-0777.

HETI 30 óra irodai munka Budapesten, 180 000 
Ft. 06/30/954-3189.

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

FESTŐKET keresünk Budapest XI. és XXII. ker. 
környékéről azonnali belépéssel, változó munka-
területre. Önéletrajzokat a flamstop@flamstop.
hu-ra kérnénk. Tel.: 877-5959.

DÉLUTÁNOS, 6 órás irodai, telefonos asszisz-
tensi munka nyugdíjasoknak a Délinél lévő iro-
dánkban. Tel.: 14 óra után: 880-9180.

SZAKKÉPZETT háziorvosi nővért keresek XI. 
kerületi rendelőbe. Tel.: 06/20/989-0440.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szak-

képzett ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vál-
lalunk. www.embellish.webzona.hu, 
06/30/442-4079.

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

LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár 
kötne gondozás, törődés, illetve anyagi támoga-
tás fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést.  
Hívjon bizalommal! 06/20/415-1536, 365-4657.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
ÜDÜLÉSI jog Murauban 16. hét, 700 000 Ft. 

06/30/618-7929.

VEGYES 
NEGYVENESEK, ötvenesek, nyugdíjasok, ér-

telmiségi, baráti társasága bővülne, intelligens, 
jószívű, érzékeny, humort, kötetlen beszélge-
téseket kedvelő emberekkel. Jelige: „barátság” 
1462 Bp., Pf. 659.

PIANÍNÓK kedvezményes áron! Akció, 
hangolás, javítás.  209-3247, 06/20/912-4845. 
www.klavirzongora.hu.

55 FELETTIEK kultúrát, sportot, táncot kedvelő 
farkasréti magántársaságát bővítenénk párokkal 
és szóló férfiakkal. 06/30/747-6920.

KÖZLEMÉNY
ZÓLYOMI Óvoda Alapítvány Kuratóriuma 

köszönettel fogadta a személyi jövedelemadó 
1%-ának felajánlását. A beérkezett 504 932 Ft-ot 
udvari játékok vásárlására fordította.

A SZABAD LÉGÚT Közhasznú alapítvány 2007. 
évi 1%-os adófelajánlását köszönettel veszi. Az 
átutalt 111 672 Ft-ért a betegek részére textíliát 
vásároltunk.

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

ÚJBUDA MÉDIA 
ÚJBUDA ÚJSÁG 

telefon: 372-0960 
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3. 

ÚJBUDATV 
telefon: 246-6259  

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

www.ujbuda.hu

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERES

Alkalmazási feltételek 
és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 

1. sz. mellékletének 16. pontjában meghatározott 
végzettség

Feladata:
 építmény- és telekadó bevallások fogadása, 

az adó megállapítása, könyvelése, adófelderítés,
 gépjárműadó kivetéssel kapcsolatos feladatok 

ellátása,
 jogszabályban meghatározott végrehajtási 

eljárások lefolytatása.
Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

(word, excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény (Ktv.) előírásai szerint.
A jelentkezéseket
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, 

szakmai tevékenység ismertetésével),

 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okmányok másolatával, három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy 
igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a 
humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla 
zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre 
címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó 
borítékon pedig feltüntetve az “Adóügyi ügyintéző” 
jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A pályázat beérkezésének határideje: 
2008. április 25. 12 óra
Pályázat elbírálásának határideje: 
2008. május 16.
Állás betöltésnek várható időpontja:  
2008. június 15.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztályán Chvála 
Tibornál 3724-541-es telefonon.
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Bemutatkozott 
a Szent Gellért Seniorház 

Idősek Klubja
Már csak né-
hány hónap 
és megnyit-
ja kapuit a 
Szent Gellért 
Seniorház. A 

ház gyönyörű, szinte teljesen 
kész van, gőzerővel folynak a 
nyitással kapcsolatos előkészü-
letek. Ennek jegyében szervez-
tünk a kerület nyugdíjasainak 
nyílt napot március 7-én. Nő-
napi meglepetésekkel, egy szál 
virággal és friss, langyos pogá-
csával vártuk vendégeinket. 

Érdeklődőkben nem volt hi-
ány, több mint százan voltak 
kíváncsiak ránk. A vendégeink 
megnézhették a házat a „pin-
cétől a padlásig”. Az éttermet 
és a könyvtárat, a kártyaszo-
bát és a foglalkoztatókat, sőt a 
tornatermet is. Lehetőség nyílt 
megnézni a beépített kony-
habútorral felszerelt kisebb és 
nagyobb apartmanokat és re-
gisztrálni az épület átadásával 
egy időben induló Klubba is. 
Több mint 60 regisztráció ér-
kezett be a klub vezetőjéhez, 
Radányi Ilonához, akinek neve 
garancia arra, hogy a Seniorház 
lakói és a klubtagok tartalma-

san tölthetik majd napjaikat az in-
tézmény falain belül és kívül szer-
vezett programokon. 

Balásdi-Szabó István, a beruhá-
zó cég ügyvezetője köszöntötte 
elsőként a vendégeket, majd Bu-
dai Miklós és Tóthné Vécsei Éva 
önkormányzati képviselők ke-
rültek bemutatásra. Mary Zsuzsi 
fergeteges műsorral hozta lázba 
a közönséget, majd Nyertes Zsu-
zsa színművésznő Schiliga Miklós 
zongoraművész kíséretével adott 
át egy zenés nőnapi csokrot. 

Radányi Ilona lelkesítő szavakkal 
ecsetelte a klub várható előnyeit, 
majd az érdeklődők kísérettel kö-
rülnézhettek az épületben. Sokan 
érezték úgy, hogy itt szeretné-
nek élni és keresték a lehetősé-
get, hogy kiválaszthassák a nekik 
megfelelő apartmant. 

Jó hangulatú, vidám nőnapi meg-
emlékezés volt ez a nap. Akik eset-
leg lemaradtak erről az esemény-
ről, ne keseredjenek el! Májustól 
folyamatosan lehet jelentkezni a 
klubba, az apartmanházban pe-
dig még vannak üres lakások… 

Mostantól az érdeklődők nem 
csak kívülről járhatják körbe az 
épületet, hétköznap reggel 9 és 

délután 3 között tekinthetik meg 
a bemutató lakást és kérhetnek 
bővebb felvilágosítást a  bekerü-
lés feltételeiről Radányi Ili, vagy 
Gallov Andrea személyes kapcso-
lattartóktól.

Hívjon bennünket  
a 06/30-676-1364,  
vagy 06/30-951-6099  
telefonszámokon. 

Várja Önt a  
Szent Gellért Seniorház!

(X)

Nyertes Zsuzsa műsora

Radányi Ilike kedves vendégeink között

Mary Zsuzsi énekelt nekünk
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A Keveháza Utcai Általános Iskola ritmikus gimnasztika csapatai a Pestszentlőrinci-Pestimrei 
Athletikai Sport Club által szervezett diákolimpia területi döntőjén Deregánné Dévényi Gyöngyi 
edző vezetésével csoportos gimnasztika, karika- és labdagyakorlatok számban első helyezést 
értek el, és bejutottak az Országos Diákolimpiára. Gratulálunk!

Bejutottak az Országos Diákolimpiára

A huszonöt éves fiatalemberről el 
lehet mondani, hogy a fél életét a 
kenuban tölti. Napjait immár másfél 
évtizede meghatározzák az edzések 
időpontjai, és nem is haszontalanul: 
talán már idén drukkolhatunk neki  
az olimpián. 

Mikor kezdett evezni? 
Tízéves koromban. Az edzők eljártak az 
iskolákba toborozni, de először nem is az 
én osztályomba jöttek, hanem a bátyámé-
hoz, aki 20 hónappal idősebb nálam. Ő 
akkor elment kenuzni, én pedig követtem, 
és ott is ragadtam.

Miért éppen a kenut választotta, és nem a kajakot?

Véletlenszerűen alakult így, mert pont egy 
kenus edző, Kovács Tamás volt az, aki to-
borzott. Ha kajakos edzővel találkozunk, 
akkor ma kajakoznék. Később nyolc évig 
Koletics Miklós volt az edzőm, ma pedig 
Oláh Tamás és Soltész Árpád. A KSI SE-
hez a kezdetek óta hűséges vagyok.

Hány edzése van?

Napi kettő, reggel az egyik, délután a má-
sik, valamint kiegészítésképpen futás vagy 
kondicionálás. Szombatonként csak egy 
edzésünk van, a vasárnap a pihenőnap.

Milyen eredményeket ért el? 

Tavaly felnőtt versenyben világbajnoki 
bronzérmet szereztünk Duisburgban és 
II. helyezést értünk el a pontevedrai Euró-
pa-bajnokságon. Korábban korosztályos 
versenyeken volt EB második, illetve har-
madik helyezésünk. 2007-ben négyesben 
indultam, előtte párosban. Ez utóbbi az a 
kategória, amelyben a felnőttek között ed-
dig még nem sikerült nyernem, ezért most 
ezt szeretném erősíteni.

Mi a következő megmérettetés, amire készül?

Május elején lesz a hazai válogató, utána 
következik az Európa-bajnokság, majd 
a szegedi világkupa és persze az olim-
pia. Ahhoz azonban, hogy kijussak Pe-
kingbe, legelőször is a hazai pályán kell 
jól teljesíteni. Sajnos még nem tudom, 
hogyan alakul a felkészülés, hiszen az 
a párom, akivel a legtöbb időt töltöttük 

együtt, egyesben is szeretne indulni. 
Mindenesetre tavaly a válogatóversenye-
ken vele másodikak lettünk, ezen kellene 
idén javítani. 

Milyen felállásban evez szívesebben? 

Egyesben azért jobb, mert nem kell más-
ra támaszkodni, nem függ a teljesítmé-
nyem másokétól. Párosban vagy négyes-
ben viszont azért könnyebb kenuzni, 
mert a versenyeken megoszlik a teher. Én 
inkább csapatembernek tartom magam, 
öt-hat éve nem is indultam sehol egyes-
ben. És minthogy a cél most a Peking-

be való kijutás, maradok a párosnál, az 
olimpián ugyanis nem rendeznek kenu 
négyes versenyeket.

Melyik volt a legemlékezetesebb versenye?

Tavalyelőtt történt 500 méteres párosban, 
hogy csak ezredmásodpercekkel, mind-
össze néhány centivel lemaradva kaptunk 
ki egy orosz párostól. A célba éréskor min-
dig azonnal bemondják az eredményt, itt 
azonban fél órán keresztül tanakodtak 
a szervezők, hogy ki a győztes. Mi nem 
hittük, hogy elsők vagyunk, amikor még-
is ezt hallottuk, természetesen nagyon 
örültünk. Később azonban kiderült, hogy 
mégis az oroszok nyertek, pedig közben 
úgy tűnt, ki is zárják őket, mert az egyik 
célfotón úgy látszott, egyikük idő előtt ki-
esett a hajóból.  

Mit csinál, amikor nem kenuzik? 

Most, hogy az olimpia évében vagyunk, 
igyekszem kizárólag a sportra összponto-
sítani. Később majd szeretnék tanulni va-
lamit, de még nincs konkrét elképzelésem. 
Érdekel az üzleti élet, és persze a sporttal 
kapcsolatos egyéb elfoglaltságok, szívesen 
lennék edző is. 

Addig is, meg lehet élni a kenuzásból?

Az első vonal jól megél belőle, de én még 
nem tartok itt. Sok függ a szponzoroktól, 
valamint a reklámlehetőségektől is.

Szívesen reklámozna valamit?

Ha felkérnének rá és nem ütközne a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség kikötéseibe, 
igen. Léteznek egyéni lehetőségek is, pél-
dául van, aki táplálékkiegészítőket nép-
szerűsít.

Fogyaszt ilyen készítményeket? 

Csak edzések után szoktam regeneráló 
italokat inni, de mindenki másra esküszik. 
Van, aki táplálékkiegészítőkre, mások a 
Pi-vízre vagy a tudatos táplálkozásra. Én 
ez utóbbival is csak annyiban foglalko-
zom, hogy versenyek előtt odafigyelek 
arra, hogy könnyebb ebédet fogyasszak, és 
tésztát, hiszen szükség van a szénhidrátra, 
hogy feltöltsön.

Rózsa Melinda

Véletlenül ült a kenuba
Balázs Gábor: csapatembernek tartom magam

Nyuszi Kupa óvodásoknak
A frissen alakult Újbuda Torna Club 
„Nyuszi Kupát” rendezett a Budai 
Sport Általános Iskolában. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel vették a váltóver-
senyek akadályait, a klub vezetője 
pedig az egységesített sportszervezet 
előnyeiről beszélt.

Már 15 esztendeje, hogy minden évben 
megrendezik az újbudai óvodások körében 
a Nyuszi és a Mikulás-kupát. – A két sport-
rendezvény arra ösztönzi a gyerekeket, 
hogy a csoki-  és sütievés mellett a sportra 
is figyelmet fordítsanak – meséli Vladár 
László, a nemrégiben alakult Újbuda Torna 
Club ügyvezető alelnöke.
 A sportnap hatalmas szervezőmunkát 
igényelt, hiszen 210 gyerek szállta meg az 
iskolát egyszerre, akiket jól beosztott tur-
nusokban versenyeztettek a szervezők. A 21 
óvoda tíztagú csapata hatalmas lelkesedés-
sel húzta a kötelet, gurult a hasán egy gör-
deszkán, vagy éppen kosárra dobott.
 Az ÚTC alelnöke kiemelte, a torna 
klub fő célja, hogy egy sportos kerületet 
alakítsanak ki, így már óvodában  megsze-
rettetnék a gyerekekkel a mozgás örömét. 

Az újonnan alakult kerületi sportklub-
ról kérdezve Vladár László elmondta, az 
ÚTC-vel egy átfogó sportkoncepció men-
tén szerveződhet Újbuda sportélete.
 A sportklub a hatékonyabb műkö-
dés érdekében szakosztályokra tagozódik 
(pédául labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
röplabda, tenisz), ezáltal pedig arányosab-
ban oszlanak szét a támogatások, így végre 
megszűnhet az a helyzet, amelyben néhány 
sportág mostoha sorsra kényszerült.
 A klub másik előnye, hogy az utánpót-
lás-nevelést is kiemelten kezeli. – A keve-
seknek szóló kirakat versenysport helyett 
tehát tömegsportot kell adni a kerületnek 
– összegezte a célokat az alelnök. Az után-
pótlás-keresést tehát itt sem szabad görcsö-
sen erőltetni, a Tömegsport és Szabadidő 
Szakosztály éppen azoknak szól, akik csak 
úgy, „szerelemből” sportolnának akár csel-
gáncsról, akár túrázásról van szó.
 Így a versengő ovisokból sportkedvelő 
fiatalok, vagy akár világbajnok sportolók 
válhatnak. Azzal, hogy mindenki egy pólót 
és csokitojást vihetett haza, megszerezték el-
ső sikerélményüket ezen a területen.

Török Dániel
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