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Vármaketteket adományoztak 
a Don Bosco Katolikus Iskolának, 
hogy a diákokhoz közelebb 
vigyék a történelmet.

cikkünk a 7. oldalon

VármakettekKözbiztonság

összeállításunk az 5. oldalon

Hat szervezet vezetője a főváros 
legnagyobb lélekszámú kerüle-
tének közbiztonsági helyzetéről 
és a feladatokról nyilatkozik.

Ökoiskola

cikkünk a 6. oldalon

A lakótelepen sok gyermek alig 
mozdul ki a természetbe, ők 
először az iskolával járhatják az 
erdőket és a hegyeket.

Újbuda Önkormányzata az ország-
ban elsőként lett vezető partner egy 
olyan európai együttműködésben, 
amelyben az unió 2,5 millió eurót ad a 
projekthez egy sikeres pályázat ered-
ményeként. Öt európai uniós ország 
kilenc önkormányzata és szakmai 
intézete fogott össze, hogy együtt 
gondolkozzanak az idősek helyzetén, 
tárják fel az igényeket és próbálják 
meg azokat kiszolgálni. 

A minőségi időskor városi környezetben 
(Q-Ageing) program összefogója a XI. 
kerületi Önkormányzat. Lengyel, német, 
olasz és szlovén önkormányzatok, vala-
mint a kérdéssel foglalkozó szervezetek és 
intézmények vesznek még részt a csoport 
munkájában. A program nyitánya az a 
nem zetközi konferencia volt, melyet a pá-
lyázaton sikerrel szerepelt Újbuda Önkor-
mányzata szervezett. 
 A Q-Ageing program célja, hogy úgy 
javítsák a városokban a szolgáltatások 
színvonalát, hogy azt az idősek is használ-
ni tudják, valamint olyan környezetet ala-
kítsanak ki, amely előtérbe helyezi a válto-
zó életstílus és a társadalom öregedéséből 
adódó új szükségleteket. A projekt része-
ként először feltárják a részt vevő városok-
ban élő idősek helyzetét, foglalkoztatási le-
hetőségeiket és mindennapi életkörülmé-
nyeiket. Az eredményeket közösen értéke-
lik és meghatározzák azokat a területeket, 
ahol szükség van a változtatásra, és ezután 

készítenek konkrét akcióterveket. Értéke-
lik a megvalósított ötleteket, a legjobbakat 
összegyűjtik, és ezeket azután a szélesebb 
nyilvánosság elé tárják. A tartományok, a 
régiók számára, vagy akár országos szin-
ten ajánlják fel eredményeiket, hogy azok 
máshol is hasznosuljanak. 
 A programot megnyitó konferencia ar-
ra is jó alkalmat adott, hogy a tagok tájéko-
zódjanak, ki hol tart a munkában, miben 
lehet együttműködni, mit érdemes a má-
siktól megtanulni. Az összes résztvevőnek 
volt már saját programja az idősek helyze-
tének javítására (Újbudának a 60+), így az 
ötletekről, a sikerekről  és a nehézségekről 
szóló párbeszédek hasznosak voltak. 
 Újbuda a 60+ projektet mutatta be, 
amelynek célja egyrészt a közösségfejlesz-
tés, hogy vonzó és tartalmas programokat 
kínáljon azoknak a kerületben lakó idős 
embereknek, akiknek igényük lenne a tár-
saságra, a szórakozásra. Az Önkormány-
zat azt reméli, hogy előbb-utóbb önállóan 
találnak majd ki és szerveznek meg ilyen 
eseményeket az érdeklődők. Ezenkívül a 
program azt is célul tűzte ki, hogy segítse 
az idős emberek mindennapi életét: a ke-
rületben működő üzleteket, szolgáltatókat 
arra biztatja, hogy adjanak kedvezménye-
ket a hatvan év felettieknek. A mostani 
nemzetközi összefogást a kerület arra 
akarja felhasználni, hogy kiterjessze a 60+ 
programot: ehhez hasznos a kutatás és a 
tapasztalatcsere. 

folytatás a 3. oldalon

Újbuda a 60+ 
programot 
mutatta be Heteken belül fontos állomáshoz érhet 

a 4-es metró építése: a Szent Gellért 
téri megálló belső, úgynevezett bélés-
fala február második felében elkészül, 
és akkor az északi, illetve a déli pajzsot 
is bevontathatják az állomásra. 

Az északi alagutat fúró szerkezet már be-
tört a megállóba, de ezután rögtön meg 
is állt, a déli még hátrébb tart. Azért kell 
megvárni, amíg megköt a beton bélés-
fal, mert az építkezés fölött lévő Műsza-
ki Egyetem CH épülete tovább süllyed 
– igaz, egyre lassabban –, és közelít az 
előre kiszámított 6 és fél centiméteres ha-
tárérték felé. Ha ezt elérné, akkor minden 
munkát azonnal meg kellene állítani, és 
meg kellene erősíteni a százéves oktatási 
épület alapját. 
 A két fúrószerkezet hosszabb ideig fog 
pihenni a Szent Gellért téren. Itt végzik 
majd el a nagyjavításukat és készítik fel a 
Duna-meder alatti fúrásra. Várhatóan csak 
március közepén indul tovább az északi 
pajzs, majd néhány héttel később a déli. 
 Újbuda szempontjából azért lényeges a 
Szent Gellért téri állomás, mert a Pest felé 
továbbdolgozó fúrópajzsokat innen fogják 
kiszolgálni: a kitermelt földet a teherautók 
a rakparton viszik majd el, és a Szent Gel-
lért térre hozzák az alagút betongyűrűit. 
Így végleg megszűnik a bányavasutak által 
okozott zaj és rezgés, amely több kerületi 
lakónak keserítette meg az életét az elmúlt 
hónapokban, amíg a fúrópajzsokat az Ete-
le térről szolgálták ki. 
 Közben kiderült, hogy egy magyar 
cég építheti meg az alagutakban a végle-
ges sínpályát és az Etele téri járműtelepet. 
A munkát az utóbbival fogják kezdeni, így 
az évek óta üresen álló, Borszéki úti beke-
rített területen is látványos munkafolya-
mat kezdődhet nemsokára.

(gp)

Megszűnhet 
a metróépítés 
okozta zaj

Márciusban indul a pajzs

Európa jobban öregszik, 
mint bármely más tája a világnak

Különleges színfoltja volt a konferenciának 
a Cavinton néptáncegyüttes fellépése

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Új-
reál Gimnázium telephelyén, a Keveháza 
utca kettőben évek óta hagyomány, 
hogy február elején a gyerekek 
plüssmacikat hoznak az 
iskolába, évről évre egyre 
többet. Idén február 3-án 
került sor erre a vidám 
eseményre. Összesen 1633 
macit gyűjtöttek az alsós 
gyerekek, a legtöbbet, 126 da-
rabot Szentmiklósi-Tóth Luca 
(2. c), őt követte Nagy-Hor-
váth Eszter (1. d) 125 maci-
val, míg 

Kolláth Máté (1. c) 59 darabot gyűjtött. Az 
osztályok versenyében a 2. c lett az első 

466 darab plüssmacival.
A gyerekeknek nagy örömöt 

okozott az önkormányzattól 
kapott embernagyságú pan-
damaci, aki reggel fogadta 
őket az aulában. Az Önkor-
mányzat három kis plüss-

pandát is küldött aján-
dékba a nyertes 
osztályoknak. 

Medvenap az iskolában
Elkészült a 2008 novemberében, az 
Önkormányzat szervezésében meg-
rendezett állásbörze értékelése és 
mérlege. Összesen 75 munkáltató és 
magánközvetítő iroda vett részt az 
eseményen, amelyek közel 2000 isko-
lai végzettséggel és szakmával betölt-
hető, valamint nagyszámú betanított 
álláslehetőséget kínáltak az álláskere-
sőknek. Újbuda idén is megrendezi az 
Újbudai Állásbörzét.

Nagyobb volt az álláskínálat, mint az ér-
deklődők száma, ezért a munkáltatók 
nem tudták munkaerőigényüket teljes 
mértékben kielégíteni. Furcsa és kissé ért-
hetetlen dolog ez, amikor egyébként több-
nyire csődökről és elbocsátásokról hal-
lani. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem 
volt meg a kellő érdeklődés, csak az adatok  
mutatják, hogy maradt jócskán betöltet-
len állás is. A börzén megjelentek között 
több mint 2000 kérdőívet osztottak szét 
a szervezők. 
 A látogatók szerint jól szervezett és 
színvonalas volt a rendezvény.  Mivel több 
helyszínen helyezték el a munkáltatókat, 
jól áttekinthető, szellős és tágas helyet 
sikerült biztosítani a munkáltatóknak 
és az álláskeresőknek egyaránt. Néhá-
nyan nehezményezték, hogy nem kínál-
tak elegendő lehetőséget a megváltozott 
munkaképességűeknek, bár a Motiváció 

Alapítványnál mégis mintegy 30 fő talált 
állást magának. A munkaadók szerint is 
hasznos volt a rendezvény, szívesen jön-
nének máskor is, mert valóban informá-
lódhattak a lehetséges munkatársak felől, 
illetve saját szempontjaik szerint válogatni 
is tudtak az álláskeresők közül. 
 A nagyobb munkáltatóknál és köz-
vetítő cégeknél, mint a TESCO vagy a 
MANPOWER az érdeklődők száma meg-
haladta a 300 főt, míg a kisebb cégeknél 
is minimum 40–50 érdeklődő volt. Az 
első céginformációk szerint – ez mintegy 
60 munkaadó nyilatkozatán alapszik – a 
novemberi állásbörzén körülbelül 600 fő 
talált állást magának. 
 A felkínált munkahelyek egytizede 
egyszerű betanított munka, vagy olyan 
fizikai tevékenység, amely nem igényel 
különösebb szaktudást. A többi munka-
kör szakképesítést követelt meg, közép-, 
illetve felsőfokú végzettséggel. Több olyan 
munkakört is sikerült betölteni néhány je-
lentkezőnek, ami eredetileg nem szerepelt 
a meghirdetett állások között. 
 A diplomás állások közül is sokféle 
munkakör talált gazdára, egyrészt a meg-
hirdetett állások között, másrészt a dip-
lomás közvetítésből adódóan. Itt ugyan-
olyan arányban jelentek meg diplomás ál-
lások, mint más középfokú végzettséggel 
betölthető munkakörök.

Ú. M.

Túlkínálat az állásbörzén
Elkészült a mérleg

Újbuda Polgármesteri Hivatala az 
első közintézmény Magyarorszá-
gon, amely működéséhez meg-
újuló energiát hasznosít, mondta 
Molnár Gyula polgármester, 
amikor Újbuda Önkormányzata 
bejelentette, újabb napelemeket 
telepít a hivatal egyik épületére.

Újbudán egy éve helyezték üzembe 
azokat a napelemeket, amelyek hoz-
zájárulnak a három épületből álló 
önkormányzati „negyed” áramellátá-
sához. Az eredeti, Bocskai úti hivatali 
épület mellett két, eleve gazdaságos 
energiafelhasználású épületben mű-
ködik Újbuda Önkormányzata. A 
napelemes épületnek a beruházás óta 
felére csökkent a villanyszámlája, ez 
például a nyári hónapokban négyszáz-
ezer forintos megtakarítást jelent.

cikkünk a 4. oldalon

Napelemek

hogy február elején a gyerekek 
plüssmacikat hoznak az 
iskolába, évről évre egyre 
többet. Idén február 3-án 
került sor erre a vidám 
eseményre. Összesen 1633 
macit gyűjtöttek az alsós 
gyerekek, a legtöbbet, 126 da-
rabot Szentmiklósi-Tóth Luca 
(2. c), őt követte Nagy-Hor-
váth Eszter (1. d) 125 maci-
val, míg 

A gyerekeknek nagy örömöt 
okozott az önkormányzattól 
kapott embernagyságú pan-
damaci, aki reggel fogadta 
őket az aulában. Az Önkor-
mányzat három kis plüss-

pandát is küldött aján-
dékba a nyertes 
osztályoknak. 

Összegyűltek a plüssmackók

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

Boldog 
Valentin-napot!

10. oldal
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DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16 és 17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-
4972. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 10–18, pénteken 11–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdá-
ján 15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, 
gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíja-
zással kapcsolatos tanácsadás. 
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart kedden 15–17 
óráig. Minden hétfőn 14 órától táplál-
kozási tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén dél-
előtt 10 órától NAGYI klub működik.
Életmód-tanácsadás és gyakorlati ügy-
intézés. Ingyenes internetelérhetőség 
várja a böngészni vágyókat, szeptem-
bertől már vezeték nélkül is száguld-
hat az interneten.
Programok:
Február 12-én 18 órakor közéleti est. 
„Félidőben” címmel beszélgetés Tarlós 
Istvánnal, a Fidesz Fővárosi frak-
cióvezetőjével. Házigazda: Schneller 
Domonkos, a Fidelitas budapesti el-
nöke, önkormányzati képviselő. 
Február 24-én 18 órakor emlékezés 
a kommunizmus áldozatainak em-
léknapján. Vendég: Karátson Gábor 
Kossuth-, Munkácsy- és József Attila-
díjas író, festőművész. Házigazda: 
Rétvári Bence országgyűlési képvise-
lő, 15 vk. elnöke.

MDF–IDF-HÍREK
Az MDF kerületi szervezetének irodá-
ja (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz 
u. felől) minden hétfőn és szerdán 15 
és 18 óra között nyitva tart.
Ugyanitt dr. Tóth László ingyenes jo-
gi tanácsadást tart minden hónap 1. 
és 3. hétfőjén.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerü-
leti szervezetének elérhetőségei és leg-
frissebb hírei a www.idf-buda.hu cím 
alatt találhatók.

A KDNP PROGRAMJAI
A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) 
hétköznapokon 14–18 óra között vár-
ja az érdeklődőket.
Minden hónap első hétfőjén 18 
órakor tartja összejöveteleit a  
Szentimrevárosi Kertbarát Kör. 
Mindenkit szeretettel várnak.
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamenti  
látogatást szervezünk. Jelentkezni le-
het a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti 
irodában. Tel.: 209-0474

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók 
Béla út 96.) szerdán 9–17, csütörtö-
kön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar 
Fórum régebbi számai ingyen elvihe-
tők.
Minden szerdán délelőtt 10–12 órá-
ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes 
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter 
pszichoterapeuta lelkisegély-tanácsokat 
ad, önvédelmi és jógaoktatást tart min-
den korosztálynak. Jelentkezés a 06/20/
512-9001-es mobiltelefonszámon.

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
XI. kerületi szervezete várja soraiba az 
igazi rendszerváltozásért tenni is kész 
hazafiakat. A Villányi út 20/A alatti 
pártiroda hétköznap 9–17 óra között 
tart nyitva (telefonszám: 365-14-88), 
itt ingyen kapható a Jobbik tájékozta-
tó kiadványa is.

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.

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
A NEM ADOM FEL Alapítvány he-
ti 2 alkalommal jogsegélyszolgálatot 
nyújt mindazok részére, akik egész-
ségi állapotuk, szociális helyzetük 
vagy etnikai hovatartozásuk foly-
tán hátrányos helyzetben vannak. A 
szolgáltatás ingyenes. Az ügyfeleket 
kizárólag telefonos időpont-egyez-
tetés alapján fogadja dr. Sebestyén 
Kálmán az Alapítvány jogásza a 
785-4355 telefonszámon. Helyszín: A 
NEM ADOM FEL Alapítvány irodája 
(Villányi út 9. fszt. 6.) Félfogadás idő-
pontja: hétfőn 15–17, illetve csütörtö-
kön 9–12 óra között.

  

Fogadóórák, programok

FODOR VINCE (MDF) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati kép-
viselő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) február 
12-én 17 órakor tartja fogadóóráját, az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) kép- 
viselő minden hónap első péntekén 
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Őrmező, 
Cirmos u. 8.). 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 lehet. 
Önkormányzati képviselői fogadóóra: 
minden hónap utolsó szerdáján 17 óra-
kor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő február 12-én 17-től 
18 óráig tart fogadóórát az MSZP ke-
rületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) or-
szággyűlési képviselő minden hónap 
első és harmadik csütörtökén tartja 
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-
irodában (Karinthy F. út 9.).

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
   Kardhegy u. 2. Nyitva tartás: 
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.  
Tel.: 424-5363.
  Fehérvári út 182. Nyitva tartás: 
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.  
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.
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).

Bár a múlt esztendőben többször is 
szóba került, hamarosan a testület elé 
kerül az éjszakai hangoskodással járó 
közterületi alkoholfogyasztást szabá-
lyozó rendelet. Erről beszélt lapunknak 
Molnár László kereszténydemokrata 
önkormányzati képviselő.  

Számos lakossági panasz érkezett a kör-
nyéken található szórakozóhelyekkel, 
kocsmákkal  kapcsolatban. Egyrészt a 
távozók éjszakai zajongása, másrészt a 
hangos zene zavarja az itt lakókat. Saj-
nos, arra is van példa, hogy elindul egy 
internetkávézó szép csendesen, amit ter-
mészetesen  mindenki nagy örömmel 
támogat. De mivel ez nem kifizetődő, 
először elkezdenek alkoholt árulni, majd 
amikor rájönnek, hogy még nagyobb üz-
let, ha esti szórakozóhellyé változnak át, 
akkor karaoke-bárként is működnek már, 
az internet csak díszletnek marad. Ezért 
képviselőtársammal, Sölch Gellérttel arra 
következtetésre jutottunk, hogy az önkor-
mányzatnak igazából nincs erre semmifé-
le eszköz a kezében, hogy ezt valamilyen 
formában szabályozza.  Meggyőződésünk, 
hogy egy önkormányzatnak a jogszabá-
lyi hátteret és kereteket kell biztosítania, 
hogy ezek a szórakozóhelyek megfelelő-
en, kulturáltan és mindenki megnyug-
vására működhessenek. Természetesen 
nem a szórakozóhelyek ellen vagyunk és 
nem akarunk semmit bezáratni, pusztán 
csak azt szeretnénk, hogy ha valami ellen 
ma már szinte kezelhetetlen mennyiségű 
lakossági észrevétel érkezik, akkor erre 
legyen az önkormányzatnak a megfelelő 
eszköztára, hogy mint hatóság fel tudjon 
lépni és megpróbálja a rendet helyreál-
lítani. Az alapprobléma persze kettős, 
egyrészt az embereknek a pihenéshez va-
ló természetes igénye és joga. Elismerjük 
ugyanakkor, hogy van egy másik alapvető 
jog, hogy kedvükre szórakozhassanak. És 
ha már két alapjog van, biztos, hogy ütkö-
zik. Mint körzeti képviselők, számunkra a 
lakosság nyugalma az elsődleges.

Ez a folyamat a múlt év vége felé már elindult...

Tavaly április–május környékén a 
polgámester úrnak volt egy előterjesztése, 
egy meglehetősen szűkszavú és szigorú 
rendelkezés, amit végül indoklás nélkül 
visszavont, és azóta sem került napirendre. 
Képviselőtársammal decemberre dolgoz-
tunk ki egy olyan önkormányzati rende-
letet, amely ennél sokkal cizelláltabb, mert 
különbséget tesz a szórakozóhelyek között 
attól függően, hogy van-e meleg konyha, 

vagy nincs, de természetesen, ez nem a 
szállodák éttermeire vonatkozik. Vannak 
bizonyos területek, amit nem érint, így 
például a Kopaszi-gát területén, ami alap-
vetően arra épült, hogy ott az emberek 
kikapcsolódjanak. Akkor azt kérték, hogy 
további egyeztetéseken tárgyaljuk újra 
részletesen, és ha minden igaz, akkor ez az 
előterjesztés a februári ülésen kerül újra a 
testület napirendjére.

Elárulná, mi az a szigorúság az első előterjesztés-
ben, ami olyan szűkszavú volt?

Ha jól emlékszem, mindössze egyetlen 
mondat szerepelt benne, az hogy kiske-
reskedelmi forgalomban este tíz órától al-
koholt nem lehet árulni. Igen ám, de a kis-
kereskedelmi forgalom elég tág fogalom, 
beletartozik a vendéglátóhely, a bolt, a szál-
loda, a benzinkút éppúgy, mint a Tesco. 

A hivatal, a rendőrség és a közterület-felügyelet 
többször is bejárta a terepet. Volt haszna ennek?

Ezeknek az akcióknak tényszerűen volt 
némi hatásuk, ezt el kell ismerni. Azonban 
az egyik fő probléma, hogy vannak úgyne-
vezett szaknyelven szólva vonulási útvona-
lak, ilyen például a Karinthy Frigyes út. A 
szórakozni vágyók a körtérre érkeznek, és 
amíg eljutnak a Zöld Pardonig, végigmen-
nek a Karinthyn és minden éjjel-nappali-
ban isznak valamit. Ez érthető, mert meg-
éri nekik. De mi azt szeretnénk, hogy ne 
csak a közterületi alkoholfogyasztás, amit 
egyébként nagyon nehéz tetten érni, legyen 
büntethető, hanem ezekben az üzletekben,  
éjjel-nappalikban, zöldségesnél ne lehessen 
este tíz után alkoholt árulni.

Nem tudom, hogy egy paragrafus, vagy rendelet 
milyen szigorú tud lenni, meddig ér el, de jó né-
hány panasz arról szól, hogy nemcsak zajonganak 
éjjel kettő-három felé, hanem az autók tetején 
ugrálnak. Nem komplexebben kellene kezelni a 
kérdést?

Ez már egy következő lépcsőfok. A fő 
probléma az, hogy a szórakozóhelyről 
távozók miatt magát a szórakozóhe-
lyet viszonylag nehéz felelősségre vonni.  
Ezek konkrét szabálysértési eljárások, a 
probléma ezekkel mindig a betartható-
ság, illetve a követhetőség, hiszen tudjuk, 
kevés a rendőr és a közterület-felügyelő. 
Ráadásul nehéz ezeket ebben az időpont-
ban tetten érni, persze minél komplexebb 
egy program, annál nagyobb valószínű-
séggel érünk el pozitív hatást. Úgy vé-
lem, ha ezeket a környékeket megfelelő 
köztéri kamerákkal lehetne figyelni, 
akkor egyértelműen tetten érhetőek  
lennének az elkövetők.

De ha az ország tele lesz térfigyelő-kamerákkal, 
hogy nézünk ki milyen közérzete lesz itt az em-
bereknek? A fiatalság mindig is duhajkodott, va-
dult, de azért harminc évvel ezelőtt nem az volt a 
jellemző, hogy csütörtöktől vasárnap estig éjsza-
kánként autók tetején ugráljon. Ez nevelési, végső 
soron kulturális kérdés.

Igen, ha ennyire kitágítjuk a komplexitást, 
akkor ez természetesen nevelési probléma.  
A szabadidő értelmes eltöltésének a lehe-
tősége az elmúlt időszakban radikálisan 
lecsökkent, nincs megfelelő sportolási le-
hetőség, az igényes kultúrára, mint a mozi 
és a színház, az anyagi korlátok beszűkül-
tek. Amikor egy mozijegy kétezer forint, 
ebből őt korsó sört meg tudnak inni, a 
kettő közötti igény kérdése ez már neve-
lési probléma is. Nemrég olvastam, hogy 
a modern civilizációnak egyik nagy baja, 
hogy az a fizikai terhelés, amit kényelmi 
funkciókkal, gépekkel levesznek az em-
berről, nem vész el, hanem áttevődik az 
idegrendszerre. Ezért mondom azt, hogy-
ha megfelelően lennének fizikailag terhel-
ve a fiatalok, akkor nem feltétlenül ugrál-
nának éjjel kettőkor az autók tetején. 

Megoldás?

A sport erre kitűnő alternatíva lenne. 
Át kell gondolni, mennyire megfelelő a 
sporttámogatás mai rendszere, akár itt 
a kerületben is. Tény, hogy Újbuda sok 
pénzt áldoz a sport támogatására, de  kér-
dés, hogy az élsportot kell-e ennyire támo-
gatni, vagy inkább az utánpótlást, illetve a 
tömegsportot.

(szék)

Nem akarunk semmit bezáratni
MOLNÁR LÁSZLÓ:  számunkra a lakosság nyugalma az elsődleges

A költségvetésről szóló első testü-
leti vita nem hozott végeredményt. 
Ahogy azt sejteni lehetett, a politikai 
ellenfelek első nekifutásra nem tudtak 
megegyezni még abban sem, hogy 
megfelelő előkészítés után készült-e 
el Újbuda idei gazdálkodási tervének 
első verziója.

A rendkívüli testületi ülés mindössze 
egyetlen napirendi pontról szólt: a kerület 
idei költségvetéséről. A vitát a polgármester 
bevezetője indította. Molnár Gyula szerint 
sikerült egy olyan tervezetet összeállítani, 
amely erre az évre is megteremti a kiszá-
mítható, stabil és biztonságos működés 
pénzügyi kereteit. A tervezetben, a korábbi-
akhoz hasonlóan, most is az oktatási felada-
tok jelentik a legnagyobb tételt, a bevételi 
oldalon pedig – egyebek mellett csökkenő 
állami forrásokra – a 2008-as szintnél nem 
magasabb adóbevételre és vagyonértékesí-
tésből származó pénzre lehet számítani. A 
polgármester úgy fogalmazott, az általános 
gazdasági válság idején, nemhogy önkor-
mányzat, de gazdasági társaság is alig akad, 
amelynek reális esélye van az előző évi gaz-
dálkodás szinten tartására. Molnár Gyula 
hangsúlyozta, hogy a vita előtt álló tervezet 
szakemberek által összeállított keretkölt-
ségvetés, amelynek elfogadásával a képvi-
selők biztosíthatják a kerületi intézmények 
és az ellátórendszer zökkenőmentes mű-
ködését, és amelyet a további egyeztetések 

után részleteiben – módosító indítványok 
elfogadásával – továbbalakíthatnak.
 A polgármestert nem támogató oldal 
kevésbé volt elégedett a büdzsé tervezeté-
vel, elsősorban azért, mert a polgármester.
nem adott lehetőséget az „ellenzéki” kép-
viselőknek az egyeztetésre.
 Kupper András, a kerületi Fidesz frak-
cióvezetője élesen bírálta Molnár Gyulát, 
mert véleménye szerint a polgármester fel-
rúgta azt a megállapodást, amely szerint 
hónapokon át tartó közös munka előzi 
meg a költségvetés összeállítását.
 A vitában elsősorban jobboldali kép-
viselők szólaltak meg. Schneller Domonkos 
(Fidesz) többek között sokallta az infor-
matikai és a marketingkiadások tervezett 
mértékét, továbbá kérdésesnek tartotta a 
kelenvölgyi tervezett új közösségi ház egy-
milliárdos költségét.
 Gyorgyevics Miklós (KDNP) déjá vu-
érzésének adott hangot a polgármester ex-
pozéjával kapcsolatban, miszerint válság 
van, de ez a kerületet nem érinti. Továbbra 
sem értenek egyet a kereszténydemokra-
ták a vagyonfeléléssel, bár ennek mértéke 
tavaly némileg csökkent. Bizottsági el-
nökként nehezményezte, hogy a tervezett 
közel 200 millió forint felhasználása nincs 
részletezve, és mint hozzátette, az előter-
jesztett első változat egy válság idején szü-
letett „választási” költségvetés.
 Sass Szilárd (Fidesz) színjátéknak ne-
vezte a legutóbbi egyeztetést, mert a vita 

után hazatérve a postaládájában találta 
azokat a módosításokat, amelyekről né-
hány perce még vitatkoztak.
 Szőke László (ÚVE) szerint a költség-
vetés előkészítését jellemzi, hogy az öt bi-
zottságból négy eleve elutasította azt. Rá-
mutatott, az idei költségvetésnek megnőtt 
a jelentősége, hiszen ez már nem többségi 
beadvány, ebből kiderül, mit tart fontos-
nak a kerület 38 képviselője.
 Fenyvessy Zoltán (MIÉP) kijelentette, 
nem szabad a költségvetést a korábbi mó-
don előkészíteni, mert egyrészt nincs meg 
a testületben a többség, másrészt a kor-
mány költségvetése már több ízben össze-
omlott, ezért arra alapozni felelőtlenség.
 A másik oldalról Balázs György 
(MSZP) a Vicus Alapítvány támogatásá-
nak emelését javasolta 25 millió forinttal, 
Fodor Vince alpolgármester (MDF) mó-
dosító indítványában a Környezetvédelmi 
Alap ütemezésének módosítását és a Szent 
Imre-templom orgonafelújításának támo-
gatását kérte.
 Bár a polgármester nem fogadta el 
a Fidesz azon javaslatát, amely egy ve-
gyes összetételű költségvetési „ad hoc” 
bizottság felállításáról szólt, azonban a 
javaslat szellemiségével egyetértve, négy-
körös egyeztetést helyezett kilátásba, 
még februárban. Ennek megfelelően a 
frakciók képviselői néhány nap múlva  
ismét találkoznak. 

B. A. - SZ. Á.

Elhúzódó vita a költségvetésről

Molnár László képviselő



 
folytatás az 1. oldalról
A szlovéniai Mariborból 
Manja Stebih, a Közgaz-
dasági Intézet munka-
társa elmondta: az ön-
kormányzat és a humán-
erőforrás-fejlesztési köz-
pont tagja a projektnek. 
A második legnépesebb 
szlovén városban az in-
tézet sokat foglalkozik a 
képzéssel, átképzéssel és 
az a célja, hogy rávezes-
se a közelben működő 
cégeket, miért érdemes 
idősebb, tapasztalt em-
bereket alkalmazniuk. 
Egy másik szlovéniai te-
lepülésen, Slovenska Bistricán tavaly már 
létrehoztak egy idősközpontot. Ez ideális 
hely a találkozásra, amellett van könyvtár 
és rendszeresen szerveznek előadásokat, 
illetve programokat az érdeklődőknek. 

A  n é m e t-
országi Frei-
bu rg b ól  a 
Civil Társa-
dalom Fej-
lesztési Köz-
pont (ZZE) 
tagja a közös 
projektnek. 
Silke Marzluff 
tudományos 
mu n k a t á r s 
számolt be 
arról, hogy  
intézetük már 
régóta végez 
kutatásokat 
az idősekkel 
kapcsolatban, 

részletesen foglalkoznak az idősek mun-
kavállalásával. Rosemarie Strobel-Heck, 
Karlsruhe Önkormányzatának idősekkel 
foglalkozó irodavezetője úgy fogalmazott: 
a legnehezebb kérdés az, hogy kit hány 
éves kortól tekintünk idősnek. Ez sok-
féle körülménytől, de legfőképpen attól 
függ, hogy ki hány évesnek érzi magát. 
Különösen nagy érdeklődéssel érkezett 
a konferenciára, mint mondta, szeretne 
megismerkedni azzal, hogy Budapest 
legnagyobb kerülete, Újbuda, milyen le-
hetőségeket tud nyújtani az aktív időskor 
megélésére. 
 Az észak-olaszországi Trevisióban 
az egyedül élő, hátrányos helyzetűekre 

figyelnek különösen, és bentlakásos ott-
honokat alakítottak ki. Ők a most induló 
uniós program keretében szeretnék mobi-
lizálni az időseket. 
 Gianluca Saba, Genova polgármes-
terének tanácsadója elmondta, hogy vá-
rosukban a legmagasabb az idősek aránya 
Olaszország többi részéhez viszonyítva. 
Genovában külön szakértők igyekeznek 
megtanítani az érintett családoknak, ho-
gyan érdemes segíteni az idős hozzátarto-
zókon. A városban már most tapasztalha-
tók azok a demográfiai arányok, amelyek 
a statisztikák szerint 2030-ra egész Olasz-
országra jellemzőek lesznek. Genovában 
a 65 év feletti, rossz egészségi állapotú la-
kosok aránya meghaladja a  teljes lakosság  
13 százalékát, ez több mint 80 ezer embert 
jelent, akiknek többsége egyedül élő nő.
 A Balti-tenger partján fekvő üdülő-
város, Sopot alpolgármestere gratulált az 
újbudai 60+ programhoz, mint mondta, 
annak néhány elemét már városukban 
is alkalmazzák, de szívesen ismerkedik 
most meg a teljes XI. kerületi koncep-
cióval. Az ottani önkormányzat többek 
között az intézményhálózatot fejleszti 
úgy, hogy azt az idősek is minél jobban ki  
tudják használni. 

Veresné Kracjár Izabella alpolgármester 
számolt be a sikeres pályázat részletei-
ről, arról a nagyszerű lehetőségről, hogy 
Újbuda ismét egy fontos projekttel hív-
hatja fel magára a figyelmet. Elmondta, 
hogy az elkövetkezendő 38 hónap minden 
partner számára izgalmas kutatások, fel-
mérések időszaka lesz. Nagy felelősség az, 
hogy a mérések, kutatások eredményeinek 
összefoglalása, azok partnerek közötti 
cseréje után, milyen gyakorlati projektek 
alakulnak majd, amelyek mind-mind azt 
segítik, hogy az „öregedő” európában mi-
nőségi és aktív időskort élhessenek meg az 
emberek.   
 
Egbert Holthuis, az Európai Bizottság 
Foglalkoztatási, Szociális és Munkaügyi 
és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának 
osztályvezetője leginkább azért tartja fon-
tosnak ezt az 
összefogást, 
mert a gazda-
sági válság a 
már meglévő 
p r o b l é m á k 
mellé újabba-
kat generált itt, 
Európában. A 
munkahelyek 
elvesztése egy-
re nagyobb 
szegénységet 
okoz, az 50–
60 éveseknek 
csak a fele dol-
gozik. A korai 
nyugdíjazást 
ma már egyet-
len szakember 
sem tartja helyesnek. Meg kell nyújtani a 
munkában tölthető évek számát, támasz-
kodni kell az évtizedek alatt megszerzett 
tapasztalatokra. – Mindehhez persze 
nemcsak az állami, de a magánszférát is 
munkahelyteremtésre kell ösztönözni 
– mondta a brüsszeli szakember. 
 Molnár Gyula polgármester elmondta 
a résztvevőknek, hogy ha csak önmagában 
tekintenénk a kerületet, az ország ötödik 
legnagyobb városa lenne, ahol ma negy-
venezer hatvanon felüli ember él. Úgy 
fogalmazott: fogékony ez a korosztály, 
látszik ez abból is, hogy a 60+ program-
hoz néhány hét alatt több mint négyezren 
csatlakoztak. A lehetőség mindenkinek 
nyitott, a csatlakozás pedig teljesen ön-
kéntes.
 
– Egy olyan programot képviselünk itt va-
lamennyi partnerünkkel, amelyben már 
évek óta dolgozunk mindannyian, sok a 
tapasztalatunk, vannak eredményeink és 
megalapozott terveink. Ez a mostani le-
hetőség arra 
ad alkalmat, 
hogy mindazt, 
amit eddig 
tettünk, ezen-
túl még job-
ban, még ha-
tékonyabban 
és még több 
emberhez el-
jutva tegyük. 
A vezető part-
neri szerep 
megtisztelte-
tés. Komoly 
siker, hogy 
ezt elértük, de 
biztosan ígér-
hetem, hogy 
felelős gaz-
dái is leszünk ennek a programnak, mert 
hosszú, közös munka vár ránk, melynek 
eredményeit minden hatvan év fölötti pol-
gár élvezheti – hangsúlyozta előadásában 
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere.

Vincze Kinga
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Elkötelezett környezetvédőként vallja, 
hogy nem szabad többet elvennünk 
a természettől, mint amennyit annak 
védelmében hozzáadunk. A Parlament 
Gazdasági Bizottságának alelnökeként 
fontos feladatának tekinti, hogy elfo-
gadtassa: a fenntartható fejlődést a 
gazdaságban is figyelembe kell venni. 
Józsa István országgyűlési képviselő 
arról is beszélt lapunknak, mi lehet a 
sikeres válasz a jelen gazdasági válsá-
gára. 

Melyek azok az aktuális szakmai kérdések, ame-
lyek foglalkoztatják?
A pénzügyi, gazdasági válság jelei már 
tavaly év elején érzékelhetőek voltak. Fő 
okai között a túlzott, a lehetőségeken túl-
menő fogyasztás érhető tetten, jellemzően 
a világ fejlettebb részén, ami fedezetlen 
hitelezéshez vezetett. Azokon a területe-
ken, amelyekkel foglalkozom a parlamenti 
munkában, számos lehetőség van a válság 
enyhítésére. Életünk biztonsága két fon-
tos pilléren alapul a jövőben: a környezet 
védelmén és a gazdasági egyensúly meg-
tartásának képességén. Ez utóbbi jelen-
leg a fejlett világban mindenütt kihívás. 
Magyarország tartalékai lehetővé teszik 
az egyensúly megőrzését; de növekedés 
a közeljövőben nem várható, elsősorban 
az export piacaink beszűkülése miatt. Az 
adóterhek átrendezése a munkahelyek 
megőrzését szolgálja. A Környezetvédelmi 
Bizottságban vagy a Gazdasági Bizottság-
ban, ahol egyébként az energetika a fő te-
rületem, olyan jogszabályok előkészítése, 
megalkotása, adott esetben módosítása a 
feladat, amelyek befolyásolják a környe-
zetünk állapotát. Az a cél, hogy az uniós 
normáknak és céloknak megfelelve csök-
kenteni lehessen az energiafelhasználást. 
Emellett a megújuló energiák adta lehető-
ségek kiaknázása, a lehető legtöbb helyen 
való alkalmazása is fontos. Az a pazarló, 
fogyasztói magatartás, amely nem számol 
a természeti erőforrások szűkösségével, 
már a múlté. Nem kerülhetjük meg többé 
a klímaváltozással járó feladatokat. E téren 
korszerűbb feldolgozó iparra, és általában 
az ipari technológiák innovációjára gon-

dolok; a válság egyfajta kényszert is szül ez 
ügyben. Fejlesztés, innováció, új iparágak 
beindítása a siker záloga.

Mit jelent mindez a lakosság, a felhasználó  
szintjén?  

Számtalan törvénymódosítás, sok év 
munkája van azokban a szabályzókban 
és keretekben, amelyeket az országgyű-
lésben megalkottunk. Ezek a jogszabályok 
akkor nyerik el valódi értelmüket, amikor 
a mindennapi életbe beépíthetőkké vál-
nak úgy, hogy az életünket pozitív irány-
ba befolyásolják. Mondok egy példát: a 
lakóházak jobb hőszigetelése, vagy éppen 
a kisebb fogyasztású berendezések hasz-
nálata, valamint a megújuló energia elter-
jedésének lehetősége ilyen. Egyre többen 
keresik a napenergia-felhasználás módjait 
is. Ami állami és kerületi szinten is fel-
adat, hogy támogatásokkal, ösztönzőkkel 
segítsük például a Panel Plusz Programot, 
a Főtáv Ökoprogramját, vagy éppen a tár-

Környezeti és gazdasági egyensúly
Beszélgetés Józsa István országgyűlési képviselővel

Józsa István országgyűlési képviselő

sasház-felújítási programo-
kat. Ezekre folyamatosan 
pénzügyi forrásokat is biz-
tosítani kell. Itt, Újbudán 
is sok szép példa van a la-
kóházak korszerűsítésére, 
Őrmező házai láthatóan 
megújultak, Gazdagrét is 
jól halad. Már megvannak 
az első kerületi ökoház ter-
vei is. A Gazdagréti Közös-
ségi Ház átalakítása után 
nem pusztán energiata-
karékosabb épületté válik, 
hanem a megújuló energia 
felhasználását bemutató 
helyszínné is. Ugyanis a 
környezeti nevelés a jó pél-
dával kezdődik. Nem vé-
letlenül népszerű kezdemé-
nyezés az önkormányzati 
épületre szerelt napelemes  
rendszer.

A kerületi feladatok közül, mely 
területeket emelné ki?

Választókerületem öt, 
adottságaiban, lehetősé-

geiben és problémáiban különböző vá-
rosrészt, Sasad-Sashegyet, Gazdagrétet, 
Őrmezőt, Kelenvölgyet és Kamaraerdőt 
érinti. Kiemelt feladatnak tartom e vá-
rosrészek szempontjából is a közösségi 
közlekedés fejlesztését. Remélem, a metró-
építés egy hosszabb nyomvonalon valósul 
meg, és ismét járhat a kezdeményezésem-
re indított Újbuda-busz, amellyel körbe 
lehetett utazni a kerületet. De emellett 
támogatok minden olyan útfejlesztést, 
amely az élhetőség elvén, a lakónegyedek 
forgalmának csillapítását célozza. Az M0 
keleti ágának átadása jótékony hatással 
van kerületünk forgalmára is. Az M0 kör-
gyűrű építését meggyorsító jogszabályt 
négy éve alkottuk meg, most érezhető 
az eredménye. Ez jellemző a képviselői 
munkára, a legjobb szakmai javaslatok 
képviseletéhez is nagy kitartás kell. Hosz-
szú az út a jogalkotástól a várva várt  
eredmények eléréséig.

A.Sz.

Lévai Katalin EP-képviselő, Molnár Gyula és Egbert Holthuis osz-
tályvezető, Európai Bizottság a sajtótájékoztatón

Silke Marzluff, a freiburgi ZZE tudományos 
munkatársa és Rosemaire Strobel-Heck, 
a karlsruhei önkormányzat irodavezetője 
– Németország

Manja Stebih, a maribori 
Közgazdasági Intézet mun-
katársa – Szlovénia

Pawel Orlowski, Sopot 
alpolgármestere 
–  Lengyelország

Gianluca Saba polgármes-
teri tanácsadó, Genova, 
– Olaszország

Q-Ageing – 60+

Minőségi időskor  
városi környezetben

Az Önkormányzat idei első testületi 
ülésén nem kis meglepetést okozott, 
amikor bejelentették, hogy az Újbudai 
Városszépítő Egylet új, kéttagú frak-
ciót alakított. Már az elnevezésből is 
kiderül, hogy nem párt, hanem egy 
civil szervezet alkotja a hátországot. 
Az alakulás mikéntjéről és a szervezet 
céljairól kérdeztük Hajdu László füg-
getlen képviselőt.

– Mindenki emlékszik, hogy 1988–89-
ben, a rendszerváltást megelőző lázas 
hónapokban az egypárti hegemónia fel-
számolása volt az egyik legfontosabb cél. 
Sorra alakultak a pártok, szinte testvéries 
egyetértésben dolgoztak a képviselőjelöl-
tek és kiépültek a parlamentális demokrá-
cia keretei. Azóta eltelt csaknem két évti-
zed, és a helyzet bizony elég aggasztó. Ha 
megnézzük a különböző közvélemény-
kutatásokat, vagy csak beszélgetünk az 
emberekkel, egyértelműen kitűnik, hogy a 
pártok rokonszenvindexe, elfogadottsága 
mélyponton van. S még nagyobb baj, hogy 
az országos nagypolitika és a parlamenti 
pártcsaták rezdülései évek óta leszűrőd-
nek és megjelennek a helyi, önkormány-
zati politikában, ez pedig tarthatatlan. 
Ezért eszünk ágában sem volt új pártot 
alapítani, egy helyi civil szervezet sokkal 
hatékonyabban és eredményesebben tud 
tevékenykedni a saját közösségéért.

Ezt fejezi ki a névválasztás is?

A nevet ugyan mi adtuk, de nem mi talál-
tuk ki, az országban számtalan helyen, fal-
vakban és kisvárosokban működnek ilyen 
szervezetek. Ennek évszázados hagyomá-
nya van, remélem, Újbudának is haszná-
ra válik a működésünk. Egyébként az is 
biztató, hogy sok az érdeklődő és a csat-
lakozó, a pártokból kiábrándult vagy épp 
kiebrudalt emberek a közös célok értelmé-
ben könnyebben megértésre találnak. Az 
egylet elnöke Bába Iván, az alapítók között 
van Kis Gy. Csaba és Szigethy Gábor.  

Melyek a fő célkitűzések?

Az új évezred első évtizedében mindany-
nyian bőrünkön érezzük a globalizáció és 

a tömegkultúra hatását, előnyeit és hát-
rányait egyaránt. Ezek ellen hadakozni 
nem lehet, nem is érdemes. De valamiféle 
ellensúlyozás csak szükséges, amit egy ci-
vil szervezet is képes kifejteni. Elsősorban 
regionalizmusban gondolkodunk, mert 
fontosnak tartjuk a helyi közösségek auto-
nómiájának megerősítését, a helyi érdekek 
és értékek egyensúlyának kialakítását.
Fontos megemlítenem, hogy nem valami 
ellen jöttünk létre, ami mostanában elég 
gyakori, hanem valamiért. Az alulról jövő 
civil társadalomban generálódott igények 

mindig példaértékűek és sok esetben si-
keresek. Nem a polgárok „hergelése” a 
célunk, hanem a velük közösen kialakított 
és a környezetükhöz alkalmazkodó gon-
dolatok valóra váltása a kerületet érdeké-
ben. Civil szervezetünk csak ily módon 
érzékelheti az itt élő emberek felhatalma-
zását és támogatását. Enélkül nem megy, 
nem lehet igazi várospolitikát vinni, és ta-
lán ez a siker receptje. Egy önkormányzat 
életében sokkal lényegesebb a szakmaiság, 
ezért lehetőleg mellőzni kell a napi politi-
kát. Fontos a kiszámíthatóság a köztiszt-
viselőknek, közalkalmazottaknak, hiszen 
ők is szerves részesei a napi működésnek 
az újbudai közösségben.

Hogyan szeretnék mindezeket megvalósítani?

Azt szoktam mondani, hogy egy városszé-
pítő környezetvédőnek természetesen nem 
az a fő célja, hogy egy fához láncolja magát 
vagy esetleg egy útra feküdve látványosan 
tiltakozzon a különböző építkezések és fej-
lesztések ellen. Az igazi feladat valódi ki-
hívás egy várospolitikusnak, a civilizáció 
és a fejlődés hatásainak az ellensúlyozása 
innovatív, új eszközökkel és megoldások-
kal, a fenntartható fejlődés biztosításával. 
A szép tiszta „nett” környezet létrehozása, 
a közrend és a közbiztonság megerősítése 
szintén prioritása az egyesületnek.
 Számtalan külföldi tanulmány bizo-
nyította, hogy a városban élők egészsé-
gi állapotára igen nagy hatást gyakorol 
az őket körülvevő környezet állapota. 
Ezért nem csak az Önkormányzatnak 
kell  tennie, bizony az Újbudán élőknek, 
mindannyiunknak ki kell venni a részüket 
a tiszta kerület megteremtésére.
 Mindig az alapoknál kell kezdeni. 
Az óvodások, diákok környezeti nevelése  
kulcskérdés és rajtuk keresztül a szülők-
höz is eljutnak olyan gondolatok, amivel 
nemigen találkoznak mindennapi rohanó 
életükben. Nem véletlenül mondják, hogy 
a gyermek a legjobb befektetés a jövőbe, 
hiszen ha nevelésüknél korán összponto-
sítunk a környezettudatosságra, később 
sokkal kevesebb pénzt kell fordítanunk 
azoknak a környezeti károknak a hely-
reállítására, amelyekért sok esetben mi  
vagyunk a felelősek.

Hogyan viszonyulnak az idei költségvetéshez?

Nem bújok ki a kérdés alól. A működőké-
pesség biztosításában kulcsszerepe lesz az 
egyesületnek. Minél előbb meg kell álla-
podni a költségvetés fő számaiban, hiszen 
ahogy említettem, nagyon fontos az itt 
élőknek a nyugalom és a kiszámíthatóság. 
A büdzsé egyébként szinte bármikor mó-
dosítható, ha a körülmények úgy hozzák, 
hogy hozzá kell nyúlni egy jelentősebb 
tételhez. Erre számítok is, mert még hí-
res közgazdász Nóbel-díjasok sem tudják 
megmondani, mennyire lesz nehéz az idei 
esztendő.

(szék)

Hajdu László

Kevesebb politika, több szakmaiság
Zászlót bontottak az újbudai városszépítők
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re csökkent a villanyszámlája, ez például a 
nyári hónapokban négyszázezer forintos 
megtakarítást jelent. 
 Most, az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv (KMOP 3.3.3-2008) pályáza-
tán elnyert  47 százalékos, vissza nem 
térítendő támogatásnak köszönhetően a 
második épületre tervezett napelemek te-
lepítése mindössze 4-5 év alatt megtérül 
az önkormányzat számára, mivel csak 13 
millió forint önerőre van szükség. A 26 
milliós beruházás másik felét a pályázati 
forrás teszi ki.
 Az új beruházás bejelentése kapcsán 
Molnár Gyula polgármester arról beszélt, 
hogy amikor a környezetvédelemről esik 
szó, gyakran megfogalmazzák, kinek mit 

kell tennie, de kevés olyan magánszemély, 
illetve intézmény van, amelyik több-keve-
sebb befektetést is vállal a szívesen han-
goztatott célokért. Újbudán egyébként 
nyárra elkészülnek az új, mintegy 150 
négyzetmétert lefedő napelemek, és ahogy 
a polgármester említette, a tervek között a 
déli tájolású Bocskai úti épület átalakítása 
is szerepel. 
 Molnár Tibor, a két új épületet üze-
meltető önkormányzati tulajdonú Zsom-
bolyai Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a naperőmű 
már megvalósított egysége 20 kilowatt 
névleges teljesítményű, hálózatra kapcsolt, 
polikristályos rendszer. A napelemek 
egyik erőssége, hogy éppen akkor terme-
lik a legtöbb energiát, amikor a legtöbb 
áramra van szüksége a hivatali épületnek 
a működéshez. Ez a nyári időszak, amikor 
sok a napsütés és éppen emiatt csúcsra 
járnak a klímaberendezések. Ráadásul, a 
tetőn keresztül ható napsugárzást, a tető-
szerkezetre megbontás nélkül elhelyezett 
napelemek teljes egészében megakadá-
lyozzák, így az érintett irodákban évente 
csaknem tizedével csökken a hűtési igény, 
ami komoly villamosenergia-megtakarí-
tást eredményez.
 A hét végéken megtermelt és a zár-
va tartás miatt fel nem használt áram az 
Elektromos Művekhez kerül. Így az ön-
kormányzat villanyszámlája az elhasznált, 
illetve a „leadott” energia egyenlegéből 
adódik. Az önkormányzati napelemek 
épületenként hozzávetőleg 27 tonna szén-
dioxidtól menekítik meg a légkört, tehát a 
második beruházás után évente 54 tonna 
káros anyaggal kevesebb lesz a levegőben, 
mint egy évvel ezelőtt. 
 Magyarország természeti adottságai 
a napelemes energiatermelés szempontjá-
ból rendkívül kedvezőek. Az évi napsüté-
ses órák száma az európai átlag felett van 
(2050–2150 óra/év). Célszerű tehát ezt az 
adottságot kihasználni, pláne a szerencsés 
tájolású, illetve lapos tetős épületeknél. 
 A napelemes rendszer kiépítése a meg-
lévő garanciák figyelembe vételével érték-
tartó beruházás. A napelemes modulok 
nem tartalmaznak mozgó alkatrészt, így 
meghibásodásuk esélye minimális, hosszú 
évtizedeken át zavartalanul működnek. 

Az első hivatali naperőmű
Napelemek Újbudán

Helytörténeti kiadvány 
született Gazdagrétről

Egy négyéves kislány életét mentette 
meg Somlyai Zoltán a 33-as busz sofőr-
je. Az ünnepek alatt ettől a hírtől volt 
hangos a média, most pedig Lakos Imre 
alpolgármester hívta meg a buszve-
zetőt a Polgármesteri Hivatalba, hogy 
személyesen köszönje meg hőstettét. 
A cukorkától majdnem megfulladt 
gyermek hálás szülei azóta többször is 
találkoztak az életmentővel.

– Karácsony előtt, aranyvasárnap az ün-
nepi hangulattól eltekintve minden úgy 
ment, mint máskor – magyarázta az esetet 
a háromgyerekes apuka, Somlyai Zoltán. 
– Mikor a Savoyai Jenő térhez érkeztem, 
a megállóban megpillantottam egy férfit, 
aki kétségbeesetten segítségért kiabált, 
miközben egy élettelennek tűnő kislányt 
tartott a kezében. Fölment bennem az 
adrenalin, azonnal leugrottam a buszról, 
közelebbről pedig láttam, hogy a kislány 
ellilult és levegőért kapkod.
 A szülők elmondásából kiderült, hogy 
még a buszon egy idős néni kínálta meg 
a gyermeket egy nagy darab cukorkával, 
amit az apuka nem vett észre. A kislány 
szinte azonnal félrenyelte a cukrot, azt vi-

szont a közelben senki sem tudta, mit is 
kellene ilyenkor csinálni. A buszvezető lé-
lekjelenlétének és tudásának köszönhetően 
megmentette az életét az elsősegélynyújtó 
tanfolyamokon is oktatott Heimlich-féle 
műfogással. Ezt a módszert minden autó-
vezető megtanulja egyszer, de többnyire az 
idő múltával el is felejti. Somlyai úr azon-
ban egy véletlen folytán fel is frissítette tu-
dását, amikor néhány héttel az eset előtt a 
tévé kapcsolgatása közben egy éppen erről 
szóló tájékoztató filmbe botlott.
 Később az életmentő és a megmen-
tett kétszer is találkozott, a szülők ter-
mészetesen nem győztek hálálkodni. 
A 26 éve buszsofőrként dolgozó Zoltán 
tette nem maradt hála nélkül, a BKV ju-
talomban részesítette. Dr. Kocsis István 
a BKV vezérigazgatója saját keretéből 50 
ezer forintot ajánlott fel neki a nem min-
dennapi helytállásáért. Mivel Somlyai 
Zoltán újbudai lakos, a kerületi vezetés 
is szerette volna elismeréséről biztosí-
tani a buszvezetőt, ezért Lakos Imre 
alpolgármester személyesen mondott 
köszönetet, majd egy ajándékcsomagot 
adott át a hősnek.

T. D.

Újbuda is elismerte az 
életmentő buszsofőrt

Még ma is minden pillanatra emlékszik

Ösztönözni kell a társasházakat
Szakmailag megalapozott és támogatandó beruházásnak tartja Újbuda környe-
zetvédelmi tanácsnoka az önkormányzati napelemes rendszer bővítését. Mint 
Hajdu László, – aki egyébként a nemrégiben alakult Városszépítő frakció tagja 
– fogalmazott, az ilyen, megújuló energiát hasznosító projektek ma már nemcsak 
környezetvédelmi szempontból jelentősek, hanem a nehéz gazdasági helyzet mi-
att is indokoltak, hiszen hosszú távon jelentősen csökkentik a működési kiadá-
sokat. Az önkormányzat helyesen teszi, amikor anyagi támogatással ösztönzi az 
ilyen jellegű beruházásokat, ebbe a sorba tartozik például három társasház fűtés-
korszerűsítése is, mondta Hajdu László. 

Országunkban az évi napsütéses órák száma az európai átlag felett van

Somlyai Zoltán autóbuszvezető elismerést és jelképes ajándékcsomagot kapott

25 éves a gazdagréti lakótelep

Mindössze 25 éves múltat tudhat 
maga mögött a gazdagréti lakótelep, 
ráadásul építészeti remekművekben 
sem bővelkedik. A helytörténeti kiad-
vány ötlete azonban mégis helyénvaló 
volt, hiszen az itt élő embereknek 
köszönhetően számos más értékre lel-
hetünk lapozgatás közben.

25 éves születésnapját ünnepelte 
Gazdagrét, ebből 
az alkalomból 
pedig egy hely-
történeti kiad-
ványt mutattak be 
a közösségi ház-
ban. Az esemény 
egyben egy rendez-
vénysorozat elindí-
tója is volt Gazdagrét 
megismerésére és a 
helyi lakók megmoz-
gatására. Jenei Ilona, a 
közösségi ház vezetője 
elmondta, a kicsiktől 
az idősekig mindenkit 
szeretnének bevonni a 
leendő programokba, 
melyek között helytörténeti vetélkedő és 
kiállítások is helyet kapnának. Veresné 
Krajcár Izabella alpolgármester asszony 
beszédében kiemelte: fontos, hogy megis-
merjük múltunkat, hiszen így bizakodva 
tekinthetünk a jövőbe. Hozzátette, az ed-

dig is folyó intézményfelújításokon túl az 
Idősek Parkjának létrehozását is tervezik.
 Farkas Zsolt, aki már harmadik ki-
adványát írja Gazdagrétről, legújabb ösz-
szeállításában felöleli a 25 év történetét, és 
bemutatja a helyi intézmények, közösségek 
működését. A szerző megjegyezte, az épí-
tészeten és a történelmi múlton túl vannak 
más értékei is egy városrésznek. Az em-

berek többségének élete ugyanis 
nem olyan helyeken 
zajlik, mint a Várme-
gye vagy a Városliget, 
hanem hétköznapi 
tereken. A szürke, 
mára azonban egyre 
színesedő panelhá-
zak között rengeteg 
apró érték rejlik, ami 
az itteni emberek 
és civil szervező-
dések munkájában 
nyilvánul meg. Azt 
pedig kevesen tud-
ják, hogy történel-
mi kincseinkre is 

büszkék lehetünk, hi-
szen Gazdagréten több 

ásatás is folyt, melynek során őskori le-
letekre bukkantak. Később pedig egy 
római kori temetőt és egy Árpád-kori 
falut is feltártak, tette hozzá a kiadvány 
szerkesztője.

T. D.

Újbuda Polgármesteri Hivatala az 
első közintézmény Magyarorszá-
gon, amely működéséhez megújuló 
energiát hasznosít, – mondta Molnár 
Gyula polgármester, amikor Újbuda 
Önkormányzata bejelentette, újabb 
napelemeket telepít a hivatal egyik 
épületére.

Újbudán egy éve helyezték üzembe azokat 
a napelemeket, amelyek hozzájárulnak a 
három épületből álló önkormányzati „ne-
gyed” áramellátásához. Az eredeti, Bocs-
kai úti hivatali épület mellett két, eleve 
gazdaságos energiafelhasználású épület-
ben működik Újbuda Önkormányzata. A 
napelemes épületnek a beruházás óta felé-

Tisztelt Hölgyem,Uram!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa Újbuda nehéz szociális helyzetbe került lakóit. 
Az Önkormányzat által létrehozott VICUS XI Közalapítvány célja, hogy segítsen 
azokon az embereken, akik nem tudnak maguktól megbirkózni az egyre emelkedő 
árakkal, és ezért a teljes lecsúszás veszélye fenyegeti őket. Szeretnénk kapaszkodó 
lenni a bajba jutott embereknek. Legyen Ön az egyik kinyújtott segítő kéz.
Támogatásukat kérjük: VICUS XI Közalapítvány, adószám: 18007590 143
     A VICUS XI kuratóriuma nevében
            Fésüsné Kéri Erzsébet elnök

Egy különleges kiállítás és a közte-
rület-felügyelet szükséges bővítése 
kapcsán, valamint az idei környezetvé-
delmi program tervéről beszélgettünk 
Fodor Vince alpolgármesterrel.

Nemrégiben az ön „védnökségével” kiállították 
azokat az olajképeket, amelyek a Szent Koronán 
található zománcképeket mintázzák meg. 
Hogyan került Újbudára ez a tárlat?
Tavaly keresett meg a Gazdagréti Egyesü-
let azzal, hogy segítsek ennek a tárlatnak a 
létrehozásában. Mivel szívesen támogatok 
olyan kezdeményezéseket, amelyek a ma-
gyar államiság történelméhez kapcsolód-
nak, örömmel dolgoztam ennek a fontos 
eseménynek a megszervezésén is. Nyáry 
Éva, aki a festményeket készítette, nem-
zetközi szinten is elismert művész, képei 
lenyűgözőek. Ráadásul ezt az alkalmat né-
mi ismeretterjesztésre is felhasználhattuk, 
hiszen megszerveztük, hogy az önkor-
mányzati intézményekben tanuló gyere-
kek ingyen látogathassák meg a kiállítást. 
Szerencsére pedagógusaink éltek a lehető-
séggel, és így sok gyerek láthatta a korona 
képeit. Ugyancsak érdekes ötlettel keresett 
meg az ’56-os szövetség, amely középkori 
várak makettjeit ajándékozta általános 
iskoláknak. Ebből egy fantasztikus akció 
kerekedett ki, ugyanis a diákok a makettek 
kapcsán kutatásokat végeztek, és gyönyörű 
tablókat készítettek az egyes várakhoz kap-
csolódó történelmi eseményekről.

Noha kulturális eseményekkel indítottuk a be-
szélgetést, az ön szakterülete „hivatalosan” a 
közbiztonság és a környezetvédelem. Előbbi kap-
csán elmondhatjuk, hogy az Újbudai Közterület-
felügyelet munkája lassan beépül a kerület hét-
köznapjaiba?

Érzésem szerint bevált az önálló felügye-
let, munkájuk egyre eredményesebb. 
Ahogy a polgárőrök is megszokott és 
hasznos részét jelentik a közbiztonság 
megerősítésének. Nemrégiben egy érde-
kes eset történt: az egyik polgárőrünk az 
autópálya melletti korlátról húzott vissza 
egy szinte eszméletlen férfit, aki súlyos 
epilepsziás rohamot kapott. Habár az arra 

autózók nem törődve a beteg férfival mind 
elhúztak mellette, polgárőrünk azonnal 
intézkedett, és gyakorlatilag ezzel meg-
mentette a beteg ember életét. Visszatérve 
a közterület-felügyeletre, a visszajelzések 
igen kedvezők. Ennél fogva egyre több 
feladatuk lesz, hiszen munkájuk hasznos 
és eredményes. Az igények alapján úgy lá-
tom, hogy növelni kell a felügyelők létszá-
mát. Szeretném, ha újabb öt kerületőrrel 
és öt közterület-felügyelővel bővíthetnénk 
a létszámot. Ez persze testületi döntést igé-
nyel, hiszen az Önkormányzat számára ez 
milliós nagyságrendű költséget jelent, de 
meggyőződésem, hogy az ilyen kiadások 
többszörösen megtérülnek. 

A közbiztonság erősítését célzó fejlesztésekre mi-
lyen egyéb tervei vannak?

Nagyjából 600 millió forintot kellene fej-
lesztésre költeni. Elkészült például a BRFK 
tanulmánya a kerületről. Az ismert bűn-
esetek alapján javaslatot tettek a bűnügyi 
szakemberek újabb térfigyelő-kamerák el-
helyezésére. Nemrégiben pedig egy egyéni 
képviselő vetette fel, hogy minden iskolá-

hoz és óvodához szerencsés lenne a reggeli 
és a délutáni órákban egy-egy közterület-
felügyelőt állítani, aki egyrészt a közlekedés 
rendjét biztosítaná, másrészt visszatartaná 
az esetleges bűnelkövetőket. Az egyéni 
képviselők egyébként az ilyen javaslatokkal 
és észrevételekkel sokat tehetnek a kerület 
közbiztonságáért. Magam is szorgalma-
zom, hogy képviselőtársaim éljenek a lehe-
tőséggel, és rendszeresen konzultáljanak a 
felügyelet munkatársaival.

Másik szakterülete a környezetvédelem. Elkészült 
már az idei program?

Éppen most dolgozzuk át azt a terjedelmes 
anyagot, amely több évre szólóan rögzíti a 
feladatokat. Ki kell emelnünk a legfontosab-
bakat ezek közül, hiszen mindent egyszerre 
nyilvánvalóan nem tudunk megoldani. Az 
én prioritásaim között a Feneketlen-tó és 
környékének mielőbbi rendbetétele, vala-
mint az önálló környezetvédelmi csoport 
felállítása szerepel. A Feneketlen-tóról most 
egy végzős műszaki egyetemista minden 
kutatási eredményt összegyűjt és rendsze-
rez. Noha ez a munka egy szakdolgozat 
alapja, mégis azt gondolom, mi is jól hasz-
nosíthatjuk ennek tapasztalatait. Az önálló 
környezetvédelmi csoportra pedig azért 
lenne szükség, hogy a kiadásokat és a mun-
kát koncentráljuk, mert jelenleg sokfelé 
ágazik ez a tevékenység az önkormányza-
ton belül, így sok az átfedés, több a költség 
és kevesebb az eredmény. Ennek persze ki 
kell találni a struktúráját, az elhelyezését és 
természetesen az anyagi forrását. Ugyan-
csak lényeges a szelektív hulladékgyűjtés 
kiterjesztése az óvodákra és iskolákra. A 
kerület légszennyezettsége miatt pedig 
továbbra is népszerűsítenünk és támogat-
nunk kell az alternatív fűtési megoldásokat. 
Tavaly 30 millió forintot tudtunk fordítani 
három lakóház fűtéskorszerűsítésére. Szin-
tén ezzel összefüggő feladat a kerület átszel-
lőzésének mielőbbi vizsgálata. Persze az, 
hogy idén mire lesz lehetőségünk, nagyban 
függ a költségvetéstől, amelynek vitája még 
néhány hétig eltart, legalábbis a legutóbbi 
testületi ülés alapján erre számítok.

B. A. 

Bevált a közterület-felügyelet
Beszélgetés Fodor Vince alpolgármesterrel

Fodor Vince alpolgármester
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Balázs Norbert, Újbuda
rendőrkapitánya
„Fontos dolog a kapitányság működésé-
ben, hogy március elsejétől egész Budapes-
tet érintően megváltozik a szervezeti rend. 
Régiók alakulnak, ebben a XI. kerület, az 
I. kerület és a XXII. kerület együtt alkotja 
a Dél-Budai régiót. A három rendőrkapi-
tányság nyomozói közösen, összehangol-
tan dolgoznak például a gépkocsilopások, 
a betöréses lopások és a rablások felderíté-
sénél. A vezetési módszer változtatásától 
az várható, hogy hatékonyabb lesz a nyo-
mozás és az értékek felkutatása. Gyakori 
ugyanis, hogy egy-egy bűncselekmény 
szálai a környező kerületekbe vezetnek. 
A BRFK-tól autót, számítógépet kapunk, 
és lehetőségünk nyílik a létszámbővítésre 
is. Az új, az Önkormányzat támogatására 
épülő rendőralapítványról a konszenzus 
megszületett, a technikai részletek meg-
tervezése, majd az alapítvány létrehozása a 
következő lépés. Nagyon fontos emellett a 
már meglévő alapítvány is, amely tovább-
ra is fogadja és várja az adományokat, pél-
dául a személyi jövedelemadó 1%-át.” 

Junghausz Rajmund, 
közbiztonsági tanácsnok
„Közbiztonsági szempontból a kerület leg-
nagyobb problémája az évek óta tapasz-
talható folyamatos rendőrhiány. Most, 
amikor erre az évre egy hozzávetőlegesen  
400 millió forintos közbiztonsági csomag 
terveit készítjük elő, olyan hatékony és 
gazdaságos megoldásokat kell keresnünk, 
amelyek valóban a kerületieket szolgálják. 
Nagyon fontos a társszervezetek kiegészí-
tő, egy-egy feladatot átvállalók munkája, 
ám szeretném hangsúlyozni, hogy a rend-
őrség megerősítésében látom a hosszú tá-
vú megoldást, az itt élők megnyugtató vé-
delmét, biztonságát. Tehát amellett, hogy 
a tavaly alakult helyi közterület-felügyelet 
és a kerületőrség, valamint a polgárőrök 
és a vagyonvédelmi társaság feladatainak 
ellátását a jövőben is támogatni kell, szük-
ség van a kapitányság vezetője által koráb-
ban vázolt új közbiztonsági alapítványra. 
Olyan motivációs rendszert lehet megva-
lósítani az alapítványon keresztül, amely 
egyrészt képes arra, hogy itt tartsa a jelen-
leg a kerületben dolgozó rendőröket, más-
részt vonzóvá tegye az itteni szolgálatot 
mások számára is. A költségvetés döntési 
folyamatában azt fogom képviselni, hogy 
a legtöbb közpénz azokhoz jusson, akik az 
utcán teljesítenek szolgálatot, illetve tevé-
kenységük hatása nem reprezentációs, ha-
nem valós közbiztonságot javító intézke-
désekben mutatkozik meg. Ugyanakkor a 
felesleges vagy kevésbé hatékony kiadások 
lefaragása után a már működő alapít-
ványnak is megvan a szerepe, hiszen ez 
alkalmas arra, hogy adományokat, támo-
gatásokat gyűjtsön. Meg kell nézni, hogy 
melyek azok a területek, amelyek műkö-

dőképesek, melyek azok, amelyek nem, és  
ezeket a tapasztalatokat figyelembevéve én  
szakmai döntéseket szorgalmazok.

Kovács Sándor, az Újbudai 
Közterület-felügyelet vezetője
„A közbiztonság, a közrend társadalmi 
ügy, és mint ilyen, közös feladatokat ró 
minden olyan szervezetre, amely e terü-
leten dolgozik. Tavaly, az önálló kerületi 
közterület-felügyelet megalakulásának 
évében, a munkatársak felvétele és kép-
zése, a Fraknó utcai épület berendezése, a 

számítógépes adat-nyilvántartási rendszer 
és egyéb technikai feltételek megteremtése 
voltak a fő feladatok. Emellett sikeres volt 
a nyáron végrehajtott – szórakozóhelyeket 
érintő – „Csendes Éj” akciónk, valamint a 
roncsautók elszállítására vonatkozó kez-
deményezéseink, így mintegy 300 roncs 
köztérről való elszállításában működtünk 
közre. A kerületőrök között területi elven 
osztottuk fel a kerületet, a frekventált he-
lyeken állandó posztos járőrök dolgoznak. 
A közterület-felügyelők tizenhárom mun-
kacsoportban dolgoznak, ezek érintik a 
köztisztasági feladatokat csakúgy, mint a 
KRESZ-szabálysértéseket, vagy az épít-
kezésekkel összefüggő közterületi kérdé-
seket.
 A főváros és a kerület közötti megál-
lapodás alapján az egész kerületben a mi 
munkatársaink végzik a közterület-fel-
ügyeleti feladatokat, kettőt leszámítva, a 
taxidrosztok ellenőrzését és a kóbor ál-
latok befogását. A kerületőrök a közterü-
let-felügyelőkkel ellentétben nem hatósági 
személyek, de munkájuk nagyon fontos. 
A lakossággal, a helyi képviselőkkel fo-
lyamatosan építik a kapcsolatot, közre-
működnek a problémák megoldásában. 
A közterület-felügyelők együttműködnek 
a polgárőrökkel, a rendőrökkel. Tervezett 
idei költségvetésünk 160 millió forint. A 
folyamatban lévő beszerzések eredmé-
nyeként hamarosan már négy gépkocsival 
és három motorkerékpárral járőröznek 
munkatársaink.”

Takaró Gergely, az Újbuda 11 
Vagyonvédelmi Szolgáltató Kht. 
ügyvezető igazgatója
„Idén számos korábbi programunk folyta-
tását tervezzük, emellett újabb feladatok-
ra is javaslatot teszünk. A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum elnökeként a gyerekek 
és fiatalok védelmében fontosnak tar-
tom a széles körű szakmai egyeztetést a 
drogprevenció területén. A kerület álta-
lános és középiskoláiban folytatódik a 
drogprevenciós programunk, valamint 
idén is megszervezzük a zebegényi bűn-
megelőzési tábort. A kerület közlekedés-
biztonságát javító programjaink között 
szerepel a meglévő sebességmerő táblák 
számának bővítése és az iskolásoknak 
szóló gyakorlati közlekedésbiztonsági ok-
tatássorozat. A bűnmegelőzést szolgálja 
a két éve meghirdetett „Kedvezményes 
Hevederzár Program”, melyet ebben az 
évben is folytatni kívánunk. Közbizton-
sági szempontból kiemelkedően fontos 
terület a térfigyelőrendszer üzemeltetése, 
melynek hatékonyságát növelné, ha több 
ütemben lehetőség nyílna a jelenleg mű-
ködő két rendszer összevonására és bőví-
tésére. A tervezett Közbiztonsági Központ 
adna helyet a térfigyelőrendszer központ-
jának is, akárcsak a már működő Polgárőr 
Centrumnak, és a lakosság érdekében ki-
alakítandó diszpécserszolgálatnak.

Fodor Vince közbiztonságért 
felelős alpolgármester  
„Számos feladatunk van idén is, hogy a 
kerület lakosai úgy érezhessék, a közbiz-
tonság folyamatosan javul. Megoldandó 

problémát jelent a hajléktalankérdés, az il-
legális árusítóhelyek felszámolása, az ille-
gális szemétlerakás megfékezése. Nagyon 
fontos a közterületeken az érezhető rend-
őri jelenlét és a rendőri munka segítése. 
Évi 60–80 millió forinttal támogatjuk az 
Újbuda Közbiztonságáért Alapítványun-
kat. Emellett a tervezett új alapítványnak 
is van létjogosultsága, hiszen más funk-
ciókat töltene be. Ha jogszabályi akadá-
lya nincs, támogatandó az életre hívása.  
Terveinkben szerepel egy Közbiztonsági 
Centrum létrehozása a Fraknó utcában, 
ahol 24 órás telefonos ügyelet működne. 

A zöldszámon minden, a közbiztonsággal, 
közterülettel, váratlan élethelyzettel össze-
függő bejelentést megtehetnek a lakosok. 
Tárgyalunk a Rendőrtiszti Főiskolával; 
a terveink szerint július–augusztus hó-
napban 10-10 főiskolás egyfajta szakmai 
gyakorlat keretében teljesítene szolgálatot 
a kerület utcáin. Újabb közbiztonsági fel-
adatokat fog jelenteni az öt új metrómeg-
álló megépülése, amely tömegeket vonz.”

Klimstein László, a Sashegy  
Polgárőr egyesület vezetője
„Összegzésként a múlt évről: egyesüle-
tünk első lett a mintegy hatvan, főváros-
ban működő polgárőr egyesület közül, 
mind a szolgálatban eltöltött időt, mind a 
hatékonyságot, mind a létszámot tekintve. 
Ebben az évben a tavalyihoz hasonlóan 
az egész kerületet lefedve dolgozunk, de 
előfordult korábban is, hogy Budaőrsön, 
vagy éppen a XXII. kerületben volt szük-
ség segítségre. Bővült a lovas egységünk, 
jelenleg tizenkét lovas járja a hegyvidéki, 
természeti városrészt, összlétszámunk 
huszonnyolc fő. Tagjaink napi szolgálatot 
látnak el, rendőrökkel közösen és egyedül 
is. Három hónapja minden hétköznap ob-
jektum őrszolgálatot adunk a rendőrség-
nél, ezzel egy rendőr felszabadul, aki az ut-
cán tud teljesíteni. Nagyon jó a kapcsolat a 
kerületi kapitánysággal, ahol egy polgárőr 
hölgy adminisztrációs segítséget nyújt, 
ha szükséges. Ebben az évben is vállaljuk 
a kerületi intézmények körüli szolgálatot, 
és rendezvények, ünnepségek biztosítását 
is, igény szerint. Idén négymillió forintos 
költségvetést nyújtottunk be, amely az 
alapvető működési költségeket fedezi.”

Tóth László, a XI. kerület  Közbiz-
tonságáért Közhasznú Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke
„A gazdasági válság jeleit az alapítvány is 
megérzi. Egyfelől az önkormányzati tá-
mogatás szintjén, ami a 2002-es évinek 
megfelelő, emellett a polgárok és vállalko-
zók adományozási készségén, képességén 
is lemérhető a visszaesés. Ennek ellenére 
tavaly öt új gépjárművet tudtunk vásárol-
ni a rendőrségnek, ezzel megújítva a gép-
kocsiparkot. Többletbevételhez pedig úgy 
tudtunk jutni, hogy a rendőrlakásokban 
élőknek értékesítettük az ingatlanokat. 
Az adományok visszafogásában nem csak 
gazdasági okokat látok, sajnos a rendőr-
ség megítélésében javulásra van szükség, 
a bizalom pedig elsősorban a közbizton-
ság jelentős javulásával állítható helyre. 
Sok a vagyon elleni bűncselekmény, de 
nem minden probléma igényel rendőrségi 
fellépést. Mégis a közbiztonságot a rend-
őrség munkájával azonosítják a lakosok. 
Ezért a rendőrségnek a társszervezetekkel 
együttműködésben komoly feladata van. 
A tervek szerint a polgárőröket technikai 
eszközökkel segíti a rendőrség, a felaján-
lott GPS-ek átadása javítja a munkafelté-
teleket. Költségvetési tervünk 60 millió 
forintos támogatással számol. Idén is 
mindent megteszünk, hogy a potenciális 
adományozókat felkutassuk, valamint a 
nyilvánosság minden fórumán hirdessük 
tevékenységünket, feladatainkat.”

A. Sz.

Közbiztonság –  
közös érdek

Költségvetési döntés előtt
Hat szervezet – beleértve az Önkor-
mányzatot is – dolgozik azon, hogy 
a főváros legnagyobb lélekszámú 
kerületében hatékony közbiztonsá-
gi program álljon össze. Már meg-
lévő szervezetek és új intézmények 
együttműködése, feladatmegosz-
táson alapuló munkája lehet a 
záloga annak, hogy az újbudaiak 
tisztának, rendezettnek, bizton-
ságosnak és élhetőnek érezzék 
városrészüket. Összeállításunkban 
az érintett intézmények képviselői, 
a közbiztonság javításában szere-
pet vállalók beszélnek az előttük 
álló feladatokról.

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapít-
ványt kerületünk rendőrkapitánysága, 
tűzőrsége, polgárőr szervezeteinek és 
közterület-felügyeletének támogatására 
hozta létre Újbuda Önkormányzata. 
Hogy többet tudjunk segíteni, ajánlja fel 
személyi jövedelemadója 1%-át!

A kedvezményezett neve:
A XI. Kerület Közbiztonságáért 
Közalapítvány
Adószám: 18007844-2-43
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A Farkasréti Esték sorozat keretében 
idén a SASFA, azaz a Sasadi és Farkas-
réti Öregdiákok Egyesületének első 
vendége dr. Bogár László közgazdász 
professzor volt, aki Válságok örvényei-
ben címmel tartott telt házas előadást 
a Farkasréti Általános Iskola könyvtá-
rában.

A professzor három tételre építette elő-
adását. Az elsőben a megvalósult abszur-
ditások világát elemezte. A természet és 
a szociokulturális világ lepusztulása irá-
nyítja rá a figyelmünket arra, hogy milyen 
abszurd világban élünk. Ezt az elmúlt év-

század magyar viccei remekül tükrözik, a 
filozófiai mélységeket kifejezve, tette hoz-
zá Bogár.
 Cinikus jelszó lehet: szegény ország-
ban ne igyál vizet, gazdag országban ne 
vegyél levegőt! Miközben az ember 3 perc 
alatt elpusztul levegő, 3 nap alatt víz és 3 
hét alatt élelem nélkül, mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy szétron-
csoljuk évmilliárdos tartópilléreinket. 
Magával a teremtéssel fordultunk szembe, 
állapította meg a professzor. Érdemes el-
gondolkodni azon, hogy jutott az embe-
riség erre a végzetes lejtőre. Igen gyorsuló 
ütemben haladunk a végkifejlet felé, és 

A globalizáció egy evolúciós zsákutca?
Bogár László professzor tartott előadást Farkasréten

Bogár László: A magyar társadalom történelmi mélypontra süllyedt

Ujkériné Diviák Mária, az Őrmezei 
Általános Iskola igazgatónője négy éve 
pályázaton nyerte el kinevezését, előtte 
tíz évig ugyanebben az iskolában törté-
nelmet tanított. Lapunknak elmondta, 
hogyan lehet egy lakótelepi iskolában 
környezettudatos nevelést alkalmazni.

 Több változás is volt az iskolában az utóbbi 
években.

2000-ben összevonták a két őrmezői is-
kolát, és ez azzal járt, hogy mindkét iskola 
elveszítette azokat a tagozatait, amelyek sa-
játos arculatot adtak. Nálunk az ének-zene 
és a testnevelés, a volt Neszmélyi iskolának 
pedig az idegen nyelvi tagozata szűnt meg. 
Ezért gondoltuk, hogy valami olyat ke-
ressünk, ami nem igényel komoly anyagi 
forrásokat, de mégis egyedi. Így pályáztuk 
meg az ökoiskola címet 2006-ban. Lakóte-
lepi iskolaként ez egy elég érdekes történet, 
hogyan lehet megvalósítani a visszatérést a 
természethez vagy a környezettudatos gon-
dolkodást, de végül is elnyertük a pályá-
zatot, és úgy gondolom, nekünk ez bejött, 
hiszen olyan új programokat találtunk a la-
kótelepi gyerekeknek, amelyek kimozdítják 
őket a közvetlen környezetükből.

 Maradt valami a régi hagyományokból?

Igyekszünk őrizni a hagyományokat. 
Miután a létszám csökkent, az énekkar is 
kisebb lett, de azért ma is működik és fo-
lyamatosan vállalnak fellépéseket. Az an-
goloktatásunk nagyon erős, színvonalas, 
és a pedagógiai programunkban rögzí-
tettük, hogy a kötelező három óra mellett 
négyórás csoportot is foglalkoztatunk. Ők 
valamelyest emeltebb szinten tanulhatnak 
angolt, méghozzá nagyon szép eredmény-
nyel, mert a kerületi mérésekben most is 
az elsők között voltak a gyerekeink. Ha-
gyományőrzőnek mondhatom a sportot 
is, mert az adottságaink, amelyek egykor 
testnevelés tagozatossá tettek minket, 
megmaradtak, és a sportolás lehetősége a 
gyerekeknek ugyanúgy adott. 
 Ide tartoznak még a különböző dél-
utáni foglalkozásaink, szakköreink. Az 
énekhez kapcsolódik, hogy helyben van a 
Weiner Leó Zeneiskola,  az épületen belül  
tudnak a gyerekek hangszeres oktatásra, 
szolfézsra is járni, és ez nagy dolog, mert 
nem kell a szülőknek megoldani délután a 
zeneórákra való utazgatást. Elég sokan él-
nek is vele, és az azért a gyerekek neveltsé-
gi szintjén is érződik, hogy milyen egyéb 
foglalkozásokat vesznek igénybe.

 Milyen változásokat hozott ez az arculat-
váltás?

Igazából minden területen hozott vál-
tozást, az oktatásban, a tantárgyakban 
is igyekszünk azokat a témákat előtérbe 

helyezni, amelyek kapcsolódnak ehhez, 
ezeket próbáljuk kidomborítani. Legyen 
ez például egy angolóra, mert angolul is le-
het olvasni mondjuk a szelektív hulladék-
gyűjtésről. Ilyen módon a tantárgyakban 
is megjelenik történelem-, földrajz-, bioló-
giaórán, másrészt pedig a tanórán kívüli 
életben is, a szabadidős programokban. 
Egy saját vállalásunk is van ebben a prog-
ramban, minden tanévben egy nemzeti 

parkot az egész iskola felkeres – tehát el-
sőtől nyolcadikig –, és ez a kezdeményezés 
nagyon sikeres a gyerekek körében. Már 
három nemzeti parkot bebarangoltunk és 
készülünk a negyedikre. Jártunk a Bala-
ton-felvidéken, a Bükkben, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkban, most pedig a Fertő-
Hanság területére készülünk.

 Hogyan viszonyulnak a programokhoz a 
szülők és a gyerekek?

Ezek a kezdeményezések nagyon szimpa-
tikusak a szülők számára, a kirándulások 
mellett számos kisebb programunk is 
van, például a különböző világnapokhoz 
kapcsolódóan mindig kitalálunk valamit, 
kiállításokat, vetélkedőket, vagy éppen 
sport- és akadályversenyeket rendezünk 
különböző témákkal, az oköiskolaság je-
gyében. Megmozgatjuk a gyerekeket, akik 
a környezettudatos életmód szerint nevel-
kednek, például a szelektív hulladékgyűj-
tést itt az iskolában nagyon szívesen vég-
zik a diákönkormányzat vezényletében. 
Az itt tanultakat pedig haza is viszik, a 
gondolkodásuk formálódik. Azt remélem 
és gondolom is, hogy talán ők már kör-
nyezettudatosabb felnőttek lesznek, mint 
az idősebb generációk.

 Mit emelne ki az iskola legfőbb erényeként?

Sokat ad nekünk és a diákoknak is az, 
hogy ökoiskola vagyunk. Kevesen gon-
dolnák, hogy itt a lakótelepen sokan alig 
mozdulnak ki a természetbe, így sok gye-
rek velünk jut el először ezekre a helyekre. 
Úgy gondolom, ezek a lehetőségek vonzók 
lehetnek a szülők számára, a gyerekek 
pedig mindig szívesen jönnek velünk ki-
rándulni, rengeteget tanulhatnak arról, 
hogyan vigyázzanak a környezetükre.

 Ráadásul a szülők bepillanthatnak az iskola 
életébe is.

Így van. Minden évben rendezünk nyílt 
napokat, külön tartunk december elején 
az első osztályokban, mert ott a szülő kí-
váncsi, hogy a belépés után néhány hó-
nappal hova jutott a gyermeke. Azután 
március folyamán tartunk egy alsós és 
felsős nyílt napot, valamint külön a leendő 
elsősök számára is bemutatjuk az iskolát. 
Ilyenkor az óvodások jöhetnek szüleikkel, 
és megnézhetik a leendő tanító néniket 
az órákon, a saját osztályukban hogy ho-
gyan dolgoznak, milyen módszerekkel, 
szóval meg lehet ismerkedni az iskolá-
val. Emellett a többi iskolával is tartjuik 
a kapcsolatot, 2006-ban rendeztünk 
egy találkozót a kerületi ökoiskoláknak, 
és most újra készülünk egy hasonló  
eseményre. 

 A pályázat szerint 2009-ig ökoiskola az őr-
mezei. Mi lesz ezután?

Három évre lehet elnyerni ezt a címet, és 
mi két év úgy gondoltuk után, hogy újra 
megmérettetjük magunkat. Mivel lehe-
tőség van arra, hogy újra lehet pályázni, 
tavaly megpróbáltuk és ismét elnyertük 
ezt a címet. Úgyhogy most 2011-ig visel-
hetjük.

kép és szöveg: Tóth Andrea

ahogy József Attila írta: „ős patkány ter-
jeszt kórt miköztünk, a meg nem gondolt 
gondolat”, ez a fő probléma, hogy nem 
gondolkodunk.
 Bogár László második tételében az 
önmagát globalizációnak nevező jelen-
séggel mint az evolúció zsákutcájával 
foglalkozott. Álláspontja szerint a globa-
litás létmódja válságban van, hiszen ez 
a létmód a modernitás deszakralizációs 
válságára adott hamis válasz, ráadásul 
arra törekszik, hogy ezt a deszakralizációt 
még inkább elmélyítse, gigantikus ha-
talmi gépezetével egy mesterséges  
valóságot építve fel. 
 A közgazdász harmadik tételével rá-
tért hazánkra, hangsúlyozva, hogy a glo-
balitás projektjének elszenvedői vagyunk, 
amely „egy Magyarország nevű lokalitás 
felszámolására” irányul, miközben a ma-
gyar társadalom történelmi mélypontra 
süllyedt, a népesség drasztikusan csökken. 
Sokrétű válsághelyzetben vagyunk. Szét-
roncsolódott a magyar nemzet spirituális 
talapzata, és válságban van a közbeszéd is.
Mi lehet a megoldás? Bogár szerint a je-
len helyzetben az az elsődleges, hogy el 
tudjunk érni egymástól egymásig, kezd-
jük az átalakítást mikroszinten, hogy 
megtalálhassuk azokat a lehetőségeket, 
amelyek visszafordíthatnak bennünket 
a lepusztulási pályákról. Új nyelvet kell 
beszélni, szükséges egy számvetés elké-
szítése a nemzet erőforrásairól, a nemzeti 
vagyonról, ezt követően lehetne elindítani 
azt a nemzetstratégiát, amely újratárgyalja 
a rendszerváltást megalapozó összeomló-
ban lévő egyezségrendszert. 

R. M. 

Ökoiskola Őrmezőn

Nemzeti parkokat látogatnak

Ujkériné Diviák Mária: Angolul is lehet a szelektív hulladékgyűjtésről olvasni

Az Őrmezei Közösségi Házban megbú-
jó e-ház, vagyis internetezési lehetősé-
get nyújtó számítógépes terem immár 
öt éve szolgálja és elégíti ki a közösség 
igényeit, vendégei között Őrmező 
apraja-nagyja megtalálható.

Délelőtt inkább a nyudíjközeli generáció 
tagjai képviseltetik magukat, míg a tanítás 
utáni órákban a diákoké a számítógépes 
terem. A nyugdíjasoknak, akiknek más-
hol és másvalakitől nem lenne esélyük ta-
nulni, tanfolyamokat szervez a közösségi 
ház, és az önkormányzatnál támogatást 
is lehet kérni – így jelképes összeget kell 
csak fizetni. A siker akkora, hogy váró-
listát vezetnek, de nem kell megijedni, 
mindenkinek jut hely. Az időseket szer-
vezett, számítógép-felhasználást oktató 
programok várják: a „Kattints rá Nagyi!” 
és az „Internet Nagyi”, ezek azért is bírnak 
nagy jelentőséggel, mert így könnyebben 
és olcsóbban tudnak messzire szakadt 
unokáikkal kapcsolatot tartani. 
 Az eddigi legidősebb jelentkező 84 éves, 
ő az unokájának akart levelet írni, a tanfo-
lyam óta sikeres internetfelhasználónak 

vallja magát. A csúcsidő négy-öt óra körül 
kezdődik, de mindenki sorra jut, hiszen a 
„hivatalos” nyitvatartási idővel szemben 
többnyire este nyolcig – vagy akár még to-
vább is – látogatható az internetkuckó. A 
13 éves Krisztián majdnem mindennapos 
vendég, de szigorúan tanulás után szokott 
lejárni, játszani és a barátaival beszélget-
ni. Hozzá hasonlóan a szakközépiskolás 
István is a tanítási idő után használja a 
termet: megnézi az e-mailjeit, valamint az 
ismert közösségi portálra kíváncsi. 
 Lányok egy lehelletnyivel kevesebben 
vannak, de a gépeket ők is szívesen bir-
tokba veszik. Szilvi éppen állást keres, de 
a közösségi oldalakat is szívesen böngészi. 
A felnőttek általában komoly okok miatt 
keresik fel az e-Házat, például, amikor au-
tóvásárlást terveznek, vagy ha el akarnak 
olvasni egy cikket. A kapu hétfőtől pén-
tekig nyitva áll, a közösségi ház készséges 
személyzete pedig mindig szívesen segít.
 Az Őrmezei Közösségi Ház számtalan 
programjára szeretettel várja az érdeklő-
dőket, tájékozódni személyesen, telefonon 
és interneten is lehet.

Csani

Távhőfórumot szervezett a XI. kerületi 
Fidesz–KDNP február 3-án a Bárdos 
Lajos Általános Iskola és Gimnázium-
ban. A fórum házigazdája dr. Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő, vendé-
gei Balog Zoltán, a Főtáv Zrt. szóvivője 
és György István fővárosi képviselő, 
a Főtáv Zrt. felügyelő bizottságának 
tagja voltak.

A számtalan környékbeli lakost vonzó 
távhőfórum meghívott vendégelőadói 
igyekeztek a legégetőbb kérdésekre vála-
szolni az általános iskola ebédlőjét zsúfo-
lásig megtöltő érdeklődőknek. 
 Dr. György István, Kőbánya korábbi 
polgármestere munkája során már szem-
besült a távhőszolgáltatás problémáival. 
Kifejtette, hogy az egyik nehézség jelen-
leg a 2006-tól megszűnt alanyi jogon járó 
távhődíj-támogatás, ráadásul 2007-ben a 
szolgáltatás díja 44 százalékkal emelke-
dett, amit a lakosság fizetőképessége nem 
tudott követni. A Főtáv Zrt. ugyan javas-
latot tett a távhődíjat terhelő áfa 20-ról 5 
százalékra mérsékelésére, ám idáig sem-
milyen döntés nem született. 
 A távhő a gázfűtéssel szemben drá-
gább, mert el kell juttatni a kívánt hőmeny-
nyiséget a fogyasztókhoz, ugyanakkor jó-
val környezetkímélőbb megoldás. A prob-
léma ott kezdődik, mondta az előadó, hogy 
a magas távhődíj a panellakásokban élő, 

szociálisan nehezebb helyzetűeket sújtja. 
Az áfa csökkentése és a nagyfogyasztói 
gáztarifa (az erőművekbe kerülő gáz olcsó-
sítása) lehetne az első számú megoldás, véli 
dr. György István, ám sajnos a kormány a 
mai napig nem tett lépéseket, holott koráb-
ban az összes párt támogatta a távhő árával 
kapcsolatos javaslatokat. A gáz és a távhő 
közti versenyhátrányt pedig csakis a kor-
mányzat képes megváltoztatni. Egyre több 
társasház válik le a távhőszolgáltatásról, de 
sok épület erre alkalmatlan, aminek követ-
keztében a rendszerben maradottak egyre 
magasabb árra számíthatnak. A távhő te-
hát környezetkímélő, de rendkívül drága 
fűtési módszer, amit jelenleg Magyaror-
szágon 1,6 millió ember kénytelen igénybe 
venni. A kérdés azonban nemcsak techni-
kai, hanem szociális probléma, állítja dr. 
György István, aki szerint hiába fogadta el 
a közgyűlés a távhő díjának 8,5 százalékos 
mérséklését, ha ezt a fogyasztók csak 2009 

novemberétől fogják majd a pénztárcáju-
kon érezni. A cél, hogy az épületek a fele-
lőtlen árpolitika miatt ne kényszerüljenek 
a távhőszolgáltatásból kimenekülni. A 
megoldás pedig az áfa és a nagyfogyasztói 
gázár ésszerűsítése lehet, valamint a pa-
nelházak korszerűsítése, amellyel rengeteg 
energiát spórolhatunk. 
 Nyugat-Európában a kormányok 
határozottan támogatják a távfűtést, vet-
te át a szót Balog Zoltán, aki részletesen 
elmagyarázta, hogy a januári gázválság 
még inkább az egyéb fűtési megoldások 
felé fordítja az érdeklődést. A szakember 
szerint a távhő és a gáz közti árkülönb-
ség csak határozott gazdaságpolitikai in-
tézkedésekkel oldható meg, olyanokkal, 
mint például az Ökoprogram, amelynél 
az állami támogatás mellett a lakosok is 
vállalnak némi önrészt. Erre nagyon ked-
vező hitellehetőség biztosított, amelyhez a 
Főtáv is hozzájárul, így lakásonként havi 
körülbelül 2000 forint lenne a korszerű-
sítésre fordítandó összeg. A panellakások 
fűtéskorszerűsítése amúgy is szükséges, 
így legalább szabályozhatóvá válik a távfű-
tés, és csökkenek a költségek. A Főtáv Zrt. 
bevezette az egyenletes kamatmentes fize-
tési lehetőséget, amelyben az éves költség 
12 részre oszlik, így ugyanakkora összeget 
fizethet a fogyasztó az év minden hónap-
jában, és a téli, hidegebb időszak nem je-
lent majd nagyobb anyagi megterhelést. 

 A fórumon bemutatatott Vicus Köz-
alapítvány az olyan kerületi lakosoknak 
nyújt segítséget, akik az önkormányzat 
szociális hálójából kiesve, de mégis rá-
szorulóként igényt tartanak fűtéstámoga-
tásra. Sokszor csak néhány száz forinttal 
több a nyugdíj, mint amennyi a szociális 
juttatásokhoz szükséges, így könnyű ki-
maradni a támogatásokból. Az alapítvány 
célja, hogy lehetőleg minél kevesebben 
kerüljenek adósságba, ha pedig ez elke-
rülhetetlen, akkor ún. adósságcsökkentő 
támogatást biztosít a rászorulóknak. 
 Az előadók részletes beszámolóit kö-
vetően a hallgatóság kérdésekkel fordulha-
tott a meghívott szakemberekhez. Számos 
egyedi esetet hallhattunk, úgy tűnt, sokan 
választ kaptak eddig megválaszolatlan 
kérdéseikre. A távfűtés árváltozása, a pa-
nellakások korszerűsítése azonban még 
nem egy lezárt fejezet. 

Farkas Annamária 

Az áfa csökkentése és a nagyfogyasztói gáztarifa 
lehetne az első számú megoldás

A távfűtés költsége 
szociális kérdés

Hasznos volt a fórum, hiszen a távfűtés árváltozása még nem egy lezárt fejezet.

Az internetkuckó sikere 
Reggeltől estig nyitva
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Nyílt napra várják az érdeklődő 
szülőket, nagyszülőket a XI. kerü-
leti Logopédiai Intézetbe (Kanizsai 
utca 17–25.) február 19-én, csü-
törtökön. A részletekről az intézet 
igazgatóját, Lengyelné Molnár 
Ágnest kérdeztük. 

Milyen programmal  
készülnek? 
Délelőtt és délután 
is várjuk az érdek-
lődőket,  mind 
a két fél napon 
ugyanazzal a prog-
rammal, reggel 
kilenctől körülbelül fél 12-ig, 12-ig, il-
letve fél 2-től 4-ig. Az elején tartok egy 
rövid megnyitót, ahol általánosságban 
bemutatom a logopédusok munkáját. 
Ezt követően azt tervezzük, hogy elő-
adások lesznek, kiscsoportos beszélge-
tésekkel. Kétszer öt témában (például 
a rekedtség terápiája, dadogás, beszéd-
észlelés, beszédértés) készülünk, így 
minden látogató két helyre is be tud 
ülni. Adunk tanácsokat arra vonatko-
zóan, hogyan tudnak a szülők otthon 
segíteni. Bejárható lesz az egész intéz-
mény, levetítjük a foglalkozásainkon 
készült filmeket. Az előtérben fejlesztő 
játékokat, könyveket mutatunk be. 

Milyen korú gyerekek szüleit várják? 
Intézetünk óvodásokkal és iskolá-
sokkal foglalkozik, de a megkésett 
beszédfejlődéssel kapcsolatban már 
bölcsődéseknek, két és fél éves kortól is 
tudunk tanácsot adni. 

Hány gyerek jár az intézetbe? Mennyi időt 
vesznek igénybe a logopédiai foglalkozások? 
Összesen közel 800 gyerek jár hoz-
zánk. Az ideális általában a heti két 
alkalom, de van, aki csak egyszer jön, 
és olyan is, aki ötször egy héten. A fél 
tanév a minimum ideje a kezelésnek, 
de ez problémafüggő. Az átlag egy 
tanévet jár, de előfordul, hogy 5–6 évig 
is kell egy gyerekkel foglalkozni. 
Mivel fenntartónk az Önkormányzat, 
szolgáltatásaink ingyenesek.

Nyílt nap a 
Logopédiai 
Intézetben

Az ’56-os Budapesti Szövetség 
vármaketteket ajándékozott a Don 
Bosco Katolikus Általános Iskolának. A 
gesztus a szervezet azon elhatározásá-
ból indult ki, hogy a diákokhoz köze-
lebb vigyék, valamint kézzel foghatób-
bá tegyék a történelmet. A várak élére 
rögtön kis kapitányokat is kineveztek, 
akik felesküdtek erődjük védelmére.

Az albertfalvai iskolában már kora reggel 
nagy volt a nyüzsgés, hiszen az ötödikes 
fiúk már tudták, ma van a nagy nap, a vár-
kapitányi kinevezésük napja. A hat, tör-
ténelmileg hű vármakettet adományozó 
’56-os Budapesti Szövetség ugyanis úgy 
gondolta, ajándékot megkapni könnyű, 
megtartani viszont már nehezebb. Az áta-
dó ünnepségen hivatalos kinevezésüket is 
megkapták az ifjú kapitányok, ezzel pedig 
vállalták, hogy ha nem is az életük árán, de 
megvédik saját erődítményüket, ha nem is 
az ellenségtől, de a portól biztosan.
 Az átadáson Fodor Vince alpolgár-
mester megjegyezte, biztos benne, hogy a 
makettek jó kiegészítő eszközei lesznek a 

történelemóráknak, hiszen már elhelyezé-
sükkor is élénk érdeklődés mutatkozott az 
új építmények iránt.
 Az iskola legforgalmasabb pontján, 
a lépcsőfordulóban elhelyezett makettek 
Keselőkő, Likava, Dettrekő, Tarkő, Kapi és 
Tátika várának a kicsinyített másai. – Így 
a diákok a számukra főként ismeretlen 
várakról nemcsak tudomást szereznek, 
hanem egyben megismerik azok réteges 
felépítését, és a benne folyó élet minden 
részletét – tette hozzá Vitéz Kapcsos Já-
nos, a maketteket készítő szövetségi tag. 
– A kicsinyített építmények a Rákóczy-
féle szabadságharc időszakából származó 
végvárak, amelyek többnyire az osztrák 
benyomulástól védték az országot. A vá-
rak megformálásánál fő szempont volt az 
is, hogy azok magyar királyokhoz vagy fő-
úri családokhoz kötődjenek – tette hozzá 
az alkotó, aki szerint az ajándék izgalmas 
nyomozómunkára is lehetőséget ad a gye-
rekeknek, akik a könyvekben megpróbál-
hatják felkutatni az említett erődítménye-
ket, illetve azok történetét.

T. D.

Történelmi vármakettek 
a Don Boscóban

Segíthetik az oktatást

Már néhány tízmillió forint is sokat 
lendítene Újbuda járóbeteg-ellátásért 
felelős társasága, azaz a Gyógyír Kht. 
működésén. Így összegezte a kerületi 
SZDSZ frakcióvezetője az intézmény-
ben tett látogatás tapasztalatait. Lakos 
Imre úgy véli, az Önkormányzat egyik 
legfontosabb feladata a szakrendelő 
biztonságos működtetése, mert ez 
kétszázezer ember egészségi állapotát 
befolyásolja. 

Az SZDSZ-frakció sorra látogatja az Ön-
kormányzat szolgáltató társaságait. Leg-
utóbb a Gyógyír Kht. által működtetett 
szakrendelőt járták be a frakciótagok. 

Lakos Imre alpolgármester, frakcióvezető 
úgy véli, a januárban kinevezett új igaz-
gató törekvései támogathatók, fejlesztési 
elképzelései reálisak. 
 – A közelmúltban lezajlott egymilliár-
dos épület-felújításnál nem állhat meg az 
önkormányzat gondoskodása – mondta a 
frakcióvezető –, erre a területre folyamato-
san figyelni kell, hiszen a járóbeteg-ellátás 
színvonalas működtetése az Önkormány-
zat kiemelt feladatai közé tartozik. Mivel 
a jelek szerint az intézményben adott a 
szakértelem és a felelősségteljes hozzáál-

lás, az SZDSZ-frakció eltökélt a kht. törek-
véseinek támogatásában.
 A rendelők felszerelése az alapesz-
közöket tekintve kielégítő, de tény, hogy 
néhány speciális szakrendelés kisebb-na-
gyobb korszerűsítése nagyban megköny-
nyítené a gyógyítás folyamatát. 
 Dr. Kóti Tamás igazgató szerint az 
egyik legérzékenyebb terület a dolgozók 
bérezése, hiszen számos alkalmazott fi-
zetése a viszonyítási alapot jelentő közal-
kalmazotti bértábla megfelelő sávjának 
szintjét sem ér el. Ráadásul a bérfejlesztés 
időbeni és pénzügyi lehetőségei más-más 
jövedelmet eredményeztek azonos kép-
zettségű és szolgálati időt letöltött orvo-

sok, illetve ápolók 
esetében. Mivel a 
dolgozók nagyjá-
ból egyharmadá-
nak a fizetése még 
mindig nem zárkó-
zott fel az általános 
szinthez, ez jelenti 
a legsürgősebben 
megoldandó fel-
adatot. Az igazga-
tó szerint ennek 
a költsége hozzá-
vetőleg 25 millió  
forint évente.
 Lakos Im-
re úgy véli, a kht. 
egészséges műkö-
dése érdekében a 
képviselő-testület 

meggyőzhető a néhány tízmillió forintos 
többletkiadás szükségességéről. A frak-
cióvezető szerint az egyik legfontosabb 
szempont, hogy a korábbiaktól eltérően 
legyen rendszeres az információáram-
lás a Gyógyír Kht. és fenntartója, azaz az 
Önkormányzat között. Így ugyanis olyan 
elengedhetetlen, de pénzügyi vonzatát 
tekintve nem túl megterhelő segítséget 
nyújthat az Önkormányzat, amely jelen-
tős előrelépés a kerületben élők ellátása 
szempontjából.  

B.A.

A járóbeteg-ellátás 
kiemelt feladat

SZDSZ-bejárás
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Számos kérdéssel felfegyverkezve 
érkeztem a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztériumba, ahol a dr. 
Szaló Péterrel területfejlesztési és épí-
tésügyi szakállamtitkárral „nemzet-
közi pályázati források – partnerség 
az EU-ban” témában szándékoztam 
interjút készíteni. 

Bár a téma nehézsége kissé aggasztott, a 
szakállamtitkár közvetlensége pillanatok 
alatt nyitott légkört teremtett. Kérdéseim 
kapcsán sok érdekes történetet mesélt az 
EU-források nemzetközi partnerségben 
történő felhasználásáról, mint például a 
határokon átnyúló Dunai-együttműkö-
dés, mely jelentős változást hozhat Ma-
gyarország folyami turizmusában. Kez-
dődő beszélgetésünket egy sürgős telefon-
hívás szakította félbe, így szünetet tartot-
tunk, és én szemtanúja lehettem, hogyan 
dolgozik egy szakállamtitkár. Néhány ha-
laszthatatlan anyag átküldése után vissza-
tért hozzám, elnézést kért, és készen állt a 
folytatásra. Ez alatt a tíz perc alatt azon-
ban arra az elhatározásra jutottam, hogy 
megváltoztatom a beszélgetés vezérfona-
lát. Az addig megemlített történetei alap-
ján ugyanis úgy találtam, olyan élményei 
vannak az európai uniós csatlakozással és 
magával az EU-val kapcsolatban, amelyek 
a mai napig nagy hatással vannak – nem-
csak rá – hanem rám is. 

 Amikor megemlítette, hogy Újbudán él, 
nagyot dobbant a szívem. Hány éve ismeri 
lakosként a kerületet?

Hány éve is? Körülbelül 25 éve élek 
Újbudán, és költözéskor is csak egy szom-
szédos utcáig jutottam. Jól ismerem, és na-
gyon szeretem a kerületet. 

 Eredetileg építész és közgazdász, mégis je-
lentős a nemzetközi tevékenysége, illetve 
szerepvállalása. Honnan jön ez az európai-
ság iránti vonzalom?

Jelenlegi tevékenységem hosszú múltra 
tekint vissza. 1991-től veszek részt az eu-
rópai szervezetek, az Európa Tanács, az 
Európai Közösség munkájában, az „Eu-
rópa 2000” programtól a csatlakozási elő-
készületekig. 26 területfejlesztési és a határ 
menti PHARE-program (előcsatlakozási 
támogatások) irányítójaként már az uniós 
csatlakozás előtt is a fejlesztésekkel foglal-

koztam. Legnagyobb büszkeséggel azon-
ban az tölt el, hogy az EU-csatlakozás so-
rán a magyar tárgyaló delegáció tagjaként 
a regionális politikával foglalkozó fejezet 
fő felelőse lehettem. 

 Kíváncsivá tett. Milyen volt az EU-csatlako-
zás a gyakorlatban?

Nos, az Európai 
Unió egy átvilágí-
tást kért minden 
szakterülettel kap-
csolatban, mely so-
rán mintegy másfél 
méternyi doku-
mentumot adtak 
át, és ennek men-
tén vizsgálta meg 
felkészültségün-
ket. A feladatom e 
kérdések alapján a 
felzárkózást igény-
lő irányvonalak 
meg hat á roz á s a 
és a támogatási 
rendszerünk EU-
konformmá ala-
kítása volt. A mai 
napig emlékezetes 
számomra, hogy személyesen is jelen le-
hettem azon az utolsó tárgyaláson, amikor 
a fejezetünket lezárták, mely – költségve-
tési kihatása miatt – a legutolsó kérdőjele 
volt az EU-taggá válásunknak. Nagy pilla-
nat volt ez.

 Bevallom, néha úgy érzem, hogy sokan 
csak a negatívumokat emelik ki az EU-tag-
sággal kapcsolatban. Mit jelent az unió az 
ön számára?

Egy kedves történettel válaszolnék erre. 
Michel Barnier, az Európai Bizottság Regi-
onális Politikáért felelős francia főbiztosa 
a csatlakozási felkészülés alatt ellátogatott 
Magyarországra. Nekem jutott az a meg-
tisztelő, ám nehéz feladat, hogy progra-

mot szervezzek neki. A regionális- és vi-
dékfejlesztés híveként úgy gondoltam, bár 
Budapest gyönyörű, vidéket is látni kell a 
főbiztosnak. Így a győri szennyvíztisztító-
ban szerveztünk szakmai programot, és 
Pannonhalmán a főapát úrtól kértem egy 
hivatalos fogadást. A főbiztos – sok más 
külföldivel egyetemben – nem sokat tu-

dott a magyar történelemről és hagyomá-
nyainkról. A főapát a magas rangú láto-
gató fogadását a kerengő díszkapuja előtt 
kezdte. Gyönyörű francia nyelven mutatta 
be az ezeréves apátságot, ezeréves európa-
iságunkat. Térképen láthattuk a több száz 
európai, köztük francia monostort, me-
lyekkel már sok-sok évszázaddal ezelőtt 
szoros kapcsolatban voltak. A Főapátsá-
got a magyar származású Szent Márton 
tiszteletére emelték, akit a franciaországi 
Tours püspökévé választottak. A kolos-
tor a fejedelmi alapítás szándéka szerint 
a középkori Európa kultúrájának keleti 
hídfőállása lett. A francia kapcsolatok és 
a főapát úr mondatai népünk mély euró-
pai kötődéséről, hogy milyen történelmi 

nehézségeket, válságokat bírt ki, szemmel 
láthatóan jelentős hatást gyakoroltak a fő-
biztosra – átszellemülten csókolt kezet a 
főapátnak. Megértette nemzeti hovatarto-
zásunkat, hogy a magyarok „Európában” 
vannak évszázadok óta, és érdemesek az 
Európai Unióba való belépésre. 

 Megható történet... 

Biztos vagyok ben-
ne, hogy más is 
megélt már hason-
ló élményeket. Az 
unióhoz való csat-
lakozásunk óta a 
tagországok jobban 
ismerik a magyar 
népet, kultúrát, 
történelmet, és a 
térképen nemcsak 
névvel, hanem tar-
talommal vagyunk 
jelen. 

  A csatlakozás mi-
lyen újabb feladato-
kat adott a regionális 
politika területén?

A Nemzeti Fejlesz-
tési Hivatal elnökeként a hazai EU pá-
lyázati források koordinálásával, illetve a 
svájci és norvég alapokból elérhető támo-
gatásokkal és az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv (2007–2013) (az ÚMFT a hazai 
pályázati források központi programja) 
előkészítésével foglalkoztam a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség megalakulásáig. 
Szakállamtitkárként jelenleg a nemzeti 
támogatások, a városfejlesztés és az építés-
ügy problémái tartoznak hozzám. Ezen-
kívül a Transznacionális Együttműködési 
Programok (pl. Közép-európai Program, 
Délkelet-európai Program) Nemzeti Bi-
zottságának elnökeként segítem a hazai 
érdekek érvényesítését. Így ismertem meg 
Újbuda pályázati projektjét is, melyet té-

maválasztásában nemzeti szinten támo-
gatandónak tartottam.

 Vannak-e újabb európai uniós kihívások a 
területfejlesztés és városfejlesztés szakte-
rületén?

2011 első fél évében Magyarország lesz az 
EU soros elnöke, ami azt jelenti, hogy fél 
éven keresztül a spanyolokkal és belgákkal 
együttműködésben mi határozzuk meg az 
EU irányvonalát és mi képviseljük az EU-t 
a nemzetközi tárgyalásokon. Budapesten 
nagy nemzetközi jelenlét lesz, de az elnök-
ségi szerep kiváló lehetőséget kínál egész 
Magyarország számára, hogy megmutas-
sa magát a világnak. Az én apparátusom a 
soros elnökségre történő felkészülés során 
két fontos – a területfejlesztési és városfej-
lesztési – miniszteri találkozót készít elő. 
Az első esetben a Területi Agenda (me-
netrend az elmaradottság és fejlettség, az 
energetikai és környezeti kockázatok, az 
elöregedés és munkahelyteremtés terü-
leti problémáira) megújítását és a Dunai-
stratégia elfogadását irányozzuk elő, míg 
a másik találkozó témája a Lipcsei Char-
ta végrehajtása és megújítása, melynek 
kulcsszavai a fenntarthatóság, környezet-
tudatosság, klímaváltozás lesznek. Ehhez 
tartozik például az Integrált Városfejlesz-
tési Stratégia (IVS) bevezetése is, melyet 
Magyarországon már 160 önkormányzat 
dolgozott ki – sokakat megelőzve.

 Sok szinten lát rá a fejlesztési igényekre, 
lehetőségekre. Üzen-e valamit Újbudának?

Újbuda nemzetközi pályázati projektjére 
magyarországi szinten nagyon büszkék 
vagyunk. Gratulálok hozzá! (szerk.: „Q-
Ageing”, ti. „Minőségi Időskor” c. pályázat). 
Az Európai Unió immár határok nélkül 
működik. Keresni kell a sikerélményeket a 
nemzetközi együttműködésekben, akár pá-
lyázati partnerség, akár személyes kapcsola-
tok útján. Utazni kell, és másoktól tanulni, 
látni, a tapasztalatokat pedig nemcsak ha-
zahozni, de integrálni a napi munkába. Be-
szélünk nyelveket, és ezt érdemes használni. 
Nem a nyelvi hibákra kell figyelni, hanem 
– ahogy azt a külföldiek teszik – arra, hogy 
mit akar a másik mondani. Együtt gondol-
kodni, együtt fejlődni. Ezt kell megtanulni. 
További sikereket kívánok!

Az interjút készítette: Szentpéteri Mónika  
az újbudai EU-iroda vezetője

DR. SZALÓ PÉTER: Az unióhoz való csatlakozásunk óta a tagországok jobban ismerik a magyar 
népet, kultúrát, történelmet

Unió határok nélkül
Beszélgetés dr. Szaló Péter szakállamtitkárral 

Hegyesi Bélával, a transznacionális 
programok magyarországi kapcso-
lattartójával és Csalagovits Imre 
Jánossal, a Délkelet-európai Program 
Közös Szakmai Titkárság (JTS) igaz-
gatójával az Európai Unió közép-
európai programjáról beszélgetett 
Szentpéteri Mónika, az Újbuda EU-
irodájának vezetője.

Hegyesi Béla, a transznacionális progra-
mok magyarországi kapcsolattartója a 
Közép-európai Program keretében be-
nyújtott Q-Ageing című pályázat egyik 
munkatársa volt. Híd szerepet tölt be a 
bécsi irányító hatóság és a magyar pá-
lyázók között. Másfél éves együttműkö-
désünk során kérdéseimmel bármikor 
zavarhattam, az azonban csak az interjú 
készítése során derült ki, hogy újbudai 
kötődése is van.

Bevallom, eddig nem jutott eszembe megkérdez-
ni, mennyire ismeri Újbudát, hisz az elmúlt másfél 
év alatt minden kommunikációnk a Közép-euró-
pai Programban benyújtandó pályázatról szólt. 
Úgy érzem azonban, most időszerű a kérdés…

Nos, valóban. Újbuda pályázati sikere 
számomra külön személyes öröm. Gyer-
mekkorom délelőttjeit a Soproni Úti Ál-
talános Iskolában töltöttem, délután pedig 
a Hengermalom úti lakótelepen bicikliz-
tem. Sokfelé tekertem azóta Budapesten 
és a világban, haza azonban most is akkor 
érek, amikor legurulok a Szabadság hídról 
a Gellért térre.

Átérzem. Engem is eltölt a „hazaérkeztem” ér-
zése, amikor belépek a kerületbe. Ön jól ismeri 
a Minőségi Időskor című nyertes pályázatunkat, 
hisz nemcsak a fogantatásnál volt ott közvetve, 
de a megszületésénél, nyertessé nyilvánításánál 
is. Nehéz nemzetközi megmérettetésben kerül-
tünk be a támogatandók közé. Mivel magáról a 
projektről folyamatos a híradás, én a transzna-
cionális programokról kérdezném. Mit érdemes  
tudni róluk?

A hazánknak szánt uniós források nagy 
része a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen 
keresztül kerül pályáztatásra és elköl-
tésre. A transznacionális programokkal 
viszont annak a lehetőségét teremti meg 
az Európai Unió, hogy a gazdasági, föld-
rajzi vagy társadalmi szempontból ösz-
szetartozó országcsoportok, közösen ke-
ressenek megoldásokat a térséget érintő 
problémákra. A Közép-európai Program 
esetében – amelyhez Újbuda pályázata is 
tartozik –, a közös preferenciarendszer 
kialakítása és a támogatandó projektek ki-
választása is nemzetközi szinten történik. 

A nyolc tagország delegáltjainak ülésén 
politikamentesen, konszenzussal szület-
nek a döntések – projektkiválasztás esetén 
is a témaválasztás újszerűsége és a szak-
mai tartalom európai szintű kezelése a 
mérvadó. A nemzetközi végrehajtás prog-
ram- és projektszinten is kihívás, hiszen a 
partnereknek együtt kell pályázatukat ki-
dolgozni, és az elnyert összeg szabályszerű 
felhasználásával azt megvalósítani.

Miért jó ez, hiszen úgy tűnik, a nemzetközi kör-
nyezet bonyolítja a projektmegvalósítást?

A projekt- és programvégrehajtást kétségte-
lenül bonyolítja, ugyanakkor kikényszeríti 
a szomszédos országok együttműködését. 
Mondok egy példát: az unió 2004-es bő-
vítésekor az új tagállamok intézményei jo-
gosulttá váltak arra, hogy vezető partnerek 
lehessenek transznacionális együttműkö-
désekben. Az egyik új tagállam pénzügyi 
rendszere nem tette lehetővé a közszféra 
számára a külföldre történő euró-utalást 
(ami a vezető partner feladata egy ilyen 
projektben), ezzel hátrányba hozta orszá-
gának pályázóit. Fél év alatt átalakították a 
rendszert, elhárítva ezt az akadályt. Tehát a 
nemzetközi együttműködés segíti a korlá-
tok lebontását, és ezáltal gyorsítja a fejlődést 
az Európai Unióban.

Mennyire gyakori, hogy egy önkormányzat egy 
pályázat vezető partnere?

Elég ritka. Gyakoribb, hogy kutatóinté-
zetek, egyetemek, fejlesztési ügynökségek 
indulnak nemzetközi pályázaton, miköz-
ben az önkormányzatok is jogosultak rá. 

Ön szerint mi az oka az önkormányzatok távolma-
radásának?

A közszféra intézményei még nem elég 
proaktívak és elkötelezettek a nemzetközi 
együttműködések és általában a projektek 
terén. Ez részben a hivatalok szerepének 
kissé divatjamúlt „szabályozó-végrehaj-
tó” értelmezéséből fakad, miközben ezen 
intézmények a helyi fejlesztések motorjává 
válhatnának. Az adminisztratív nehézsé-
gek viszont leküzdhetők, a szemléletváltás 
a nehezebb. Ezt azonban jelentősen segít-
heti a nemzetközi partnerség, melyben 
külföldi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat 
láthatunk és integrálhatunk a rendszere-
inkbe. Szerencsére a változás jeleként a hi-
vatalokban egyre gyakrabban találkozni 
nyelveket beszélő, szakterületükön profi 
és érdeklődő munkatársakkal, de ez még 
inkább a kivétel. Példaértékűnek tartom, 
hogy Újbuda vállalta ezt a nemzetközi 
megmérettetést. Úgy gondolom, egy olyan 
újfajta együttműködési formát fog megta-
nulni, amely eleinte nem lesz könnyű, de 
hosszú távon hozzájárul e szemléletváltás-
hoz. Ilyen értelemben az önkormányzati 
szférában mindenképp élen jár, projektje 
kuriózum.

Információ: www.central2013.eu 


Csalagovits Imre János, a Délkelet-eu-
rópai Program Közös Szakmai Titkár-
ság igazgatója már itthon is nemzetközi 
környezetben dolgozik, mivel a program 
székhelyeként Budapestet szavazták meg 
a tagállamok.

Korábban többnyire Brüsszel volt minden EU-s 
szerveződés székhelye. A Közép-európai (KE) 
Program bécsi központtal működik, a Délkelet-
európai (DKE) Program Budapestre helyezte a 
Közös Szakmai Titkárságát (JTS). Hogyan esett 
Budapestre a választás?

Hárman voltunk igazán versenyben az 
olaszokkal és görögökkel. Magyarország-
nak – sikeres határ menti programjaink-
nak köszönhetően – nagy tapasztalata van 
az EU-tag- és a tagjelölt országoknak szánt 
források kezelésében. Emellett a jó föld-
rajzi elhelyezkedés is számított, amikor a 
tagállamok nagy szavazati aránnyal a mi 
fővárosunknak adtak bizalmat.

Hogyan esett önre az igazgatói felelősség?

Tíz éve foglalkozom határ menti és transz-
nacionális programokkal. A kelet-közép-
európai teret lefedő CADSES program 
1996 óta létezett, 2000 és 2006 között olasz 
és német menedzsment irányította. A vég-
rehajtás javítása érdekében a programteret 
két kisebb országcsoportra bontották, így 
lett belőle a 2007–2013-as időszakra a Kö-
zép- és a Délkelet-európai Program. Tehát 
megvolt a szakmai múlt.

Mi a különbség a két program között?
Kezdeném a hasonlósággal: Magyaror-
szág mindkettőben teljes területével részt 
vesz. A különbség az, hogy a KE Program 
a gyorsan fejlődő országok számára teszi 
lehetővé a forrásbővítést, míg a DKE Prog-
ram a balkáni országok EU-tagállamokkal 

történő együttműködésén keresztül segíti 
integrálódásukat. További különbség, 
hogy a déli programban kétfordulós a 
pályáztatás: a projektvázlat benyújtása 
után a legígéretesebb ötleteket benyújtó 
partnerségek dolgozhatják ki a részletes 
pályázatot.

Ön, mint említette, régóta a szakmában van. 
Milyennek látja a magyar pályázókat?

A magyarok alapvetően sikeresek, az új 
belépők között a legjobbak. Tapasztalat-
ban azonban a régi tagállamok partnerei 
– egyelőre – jobbak nálunk.

Öröm ezt hallani. Talán ez nincs is annyira a köztu-
datban. Minek köszönhető nemzetközi pályázati 
sikerünk?

Az egyik ok az, hogy Magyarországon 
már jóval a csatlakozás előtt felállítottuk 
a pályázati rendszert, így részben a PHA-
RE-programok kapcsán megtanultunk 
pályáztatni és pályázni. Másrészt kedve-
ző a földrajzi helyzetünk, így bizonyos 
témákban (pl. közlekedés, Duna, Tisza) 
nem lehet minket megkerülni.

Mennyire népszerűek ezek a nemzetközi pályáza-
ti programok?

Beszéljenek a számok: a DKE első körében 
közel ezer előpályázat érkezett be, ebből 
95 adhatott be később teljes pályázatot, és 
várhatóan ezek harmada kerül majd jóvá-
hagyásra. De az egyfordulós rendszerben 
pályáztató KE programban is ötszörös 
volt a túljelentkezés. A már lezajlott és a 
tervezett felhívásokról a honlapok teljes 
körű információval szolgálnak, és a part-
nerkeresésben is segítenek. 

A pályázás tehát olajozottan működik. Mit tart 
kihívásnak a program kapcsán?

Először is fontos megjegyeznem, hogy 
a transznacionális pályázatok nem a ta-
pasztalatcseréről szólnak, hanem szigo-
rúan a közös fejlesztésről. Amire tehát 
érdemes lesz odafigyelni, az a projektek 
közös megvalósítása, bemutatása, azaz az 
eredmények ismertetése. Ez pedig azért is 
kihívás, mert a végrehajtásban figyelembe 
kell venni az érintett országok eltérő jog-
szabályait, ugyanakkor meg kell valósítani 
a transznacionális együttműködést. Ezért 
izgalmas ez.

Információ: www.southeast-europe.net 

Európai együttműködés
Nemzetközi programok: Megtanultunk pályázni és pályáztatni

Csalagovits Imre János

Hegyesi Béla

A Q-AGEING nemzetközi projekt  
nyitó konferenciájáról szóló  

beszámolónkat az 1–3. oldalon  
olvashatják.
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Tizenkét, parasportolókat 
ábrázoló fotóból nyílt kiállítás 
a Tranzit Art Caféban. Az alko-
tások a pekingi olimpia évében 
születtek, és a legjobbnak bizo-
nyultak a paralimpiai mozgal-
mat támogató bank fotópályá-
zatán. A nyertes alkotás Kovács 
Tamás fotós munkája.

A parasportolók elismerése, kivé-
teles elhivatottságuk, erőfeszítésük, 
kitartásuk és sikerük bemutatása 

volt a cél, amikor az olimpiai moz-
galmat évek óta támogató K&H 
Bank meghirdette fotópályázatát. 
Háromszáztizenöt profi és hobbi-
fotós által készített alkotás közül 
került ki az a tizenkét kép, amely-
ből kiállítás nyílt a Tranzitban. 

A szervezők célja szerint a kü-
lönböző helyszíneken készült 
fényképek közelebb viszik a 
parasportot az emberekhez. A 
megnyitón Gömöri Zsolt, a Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság elnöke 
elmondta, bár a parasportolók ke-

Parasport fotópályázat

Nyert a „Segítség”

Nyerjen könyvet! –  Dzsentlmenek

vesebb figyelmet kapnak, teljesít-
ményük sokszor felülmúlja ép tár-
saikét. Hozzátette: a kiállítás azért 
is fontos, mert olyan embereket 
mutat be, akiknek van céljuk, küz-
denek, dolgoznak és kitartóak.
 „Segítség” – ez a címe Kovács 
Tamás fotós nyertes alkotásának. 
A startjelre váró úszó mögött se-
gítője áll, kezében tartva a sportoló 
lábprotézisét. Csapatmunkájuk 
abban a pillanatban vált egyéni 
küzdelemre, amint megszólal a 
sípszó. A mások díjat szintén Ko-
vács Tamás nyerte el. A képen egy 
vak futó áll térdelőrajtban. Mögöt-
te, a sportoló arcát tenyerébe fogva 
feszülten vár segítője is. 
 – Igazi csapatmunkáról van 
szó, hisz a segítő végigkíséri a futót, 
szóban segíti a tájékozódást. Nagy 
élmény volt látni, hogy a kezük ösz-
sze vannak kötve, és csak az utolsó 
ötven méteren oldják fel a kötést, és 
onnan egyedül ér célba a verseny-
ző – meséli Kovács Tamás az „At-
létika a sötétben” címet viselő fotó 
kapcsán. Az MTI fotósa a pekingi 
olimpián készítette a pályázatra is 
benyújtott fényképeket. A távirati 
irodánál minden témát fel kell dol-
gozniuk a hírek függvényében, de 
ha kedvenc témát választhatna, az 
a sport lenne, tette hozzá. 
 A Tranzit Art Cafe támogatá-
sával nyílt kiállítás február 20-áig 
tekinthető meg.

Sz. A.

Újbudai könyvajánló JÁTSSZON VELÜNK!

Magyarországon nem sokat 
hallottunk a hazájában (és már 
külföldön is) ünnepelt svéd szer-
zőről. Vagyis bevezetőnek nem 
árt néhány adat. Klas Östergren 
1955-ben született Stockholmban, 
eleinte forgatókönyveket, kissé 
epigon prózát írt, aztán 1980-ban 
kiadta a Dzsentlmenek című regé-
nyét, és másnap arra ébredt, hogy 
híres lett. Esszé- és prózakötetek, 
drámafordítások, forgatókönyvek 
után a sikerkönyv 2005-ben publi-
kált folytatásával, a Gengszterek cí-
mű regénnyel ismét a középpontba 
került – utóbbi hamarosan állító-
lag magyarul is olvasható lesz. Egy 
1980-as svéd nagyregény – ugyan 
hogyan is hangozhatna másként 
első kérdésünk: nem kissé megké-
setten került magyar asztalunkra? 
Feltehetően nem. Egyrészt min-
dig szívesen olvasunk szórakoz-
tató és egyben fajsúlyos regénye-
ket, másrészt: mert a nemrég 
sok fórumon ünnepelt és átko-
zott, agyonelemzett 1968-as év 
új aktualitást kölcsönözhet a 
szövegnek, ami korképnek vagy 
-dokumentumnak sem utolsó. 
Az egyik főhős, Henry Morgan 
amatőr bokszoló és zongoris-
ta, svéd katonaszökevényként 
Párizsban tölti az úgynevezett 
diákmozgalom legforróbb ta-
vaszát és nyarát, és egyszer 
egy tüntetésen kérdez valamit 
Sartre-tól. Választ ugyan nem 
kap, de azzal vigasztalja magát, 
hogy a híres francia egziszten-
cialista kiábrándítóan alacsony 
volt. Ez az apró jelenet jól meg-
világítja a regény hangulatát, 
emberképét: Östergren (aki ön-
magát, mint Borges, a saját ne-
vén szerepelteti a regényben) erős 
öniróniával ábrázolja a svéd „nagy 
generáció” útját, mely lényegében 
ugyanúgy alakult, mint az akkori 
haladás élén álló franciáé, nyugat-
németé. Vagyis a nagy ambíciók-
ból, roppant elszánásokból, a sok 
tehetségből és képességből nem 
lett semmi, vagy alig valami ma-
radt; a csodálatosan invenciózus 
testvérpár ifjabbik tagja, a Salinger 
kamaszzsenijeire emlékeztető Leo 
Morgan három jelentős verseskö-
tet (címeik: „Herbárium”; „Álszent 
tehenek”; „Homlokzatmászás és 
egyéb hobbik”) publikálása után 
1970-ben elnémul, tébolydába ke-
rül, majd teljes alkoholizmusba 
süllyed, Henry pedig sosem tartja 
meg döntő jelentőségűnek szánt 
zongoraestjét Stockholm egyik 
legelegánsabb előadótermében, 
ahol a tervek szerint előadná Eu-
rópa, porladó töredék című „nagy 
formátumú” művét, melyet meg 
sem ír voltaképpen. Éppen ilyen 
szimbolikus, hogy Henry élére áll 

annak a kincsásó mozgalomnak, 
melyet még nagyapja alapított (a 
„Világlátott Pallérozott Gavallé-
rok” asztaltársaság örökös, össze-
fogottan bohém titkára) a húszas 
években: a Stockholm belvárosá-
ban szenvedélyesen kaparó brigád 
(évente pompás ünnepi vacso-
rát rendeznek az egyik vájatban) 
Adolf Fridrik, a híresen nagyevő 
18. századi svéd király állítólag itt 
elrejtett kincsei után kutat. Igen, 
ezek a félhősök vagy pontosabban 
álhősök ábrándjaik világában él-
nek; ködlovagok ők, de tisztessé-
güket mindvégig megőrzik, sem 
olcsó, sem jól fizetett kompromisz-
szumokra, megalkuvásokra nem 
hajlandók, ezért könnyen elnyerik 
az elbeszélő és a mi együttérzésün-
ket is. Dzsentlmenek, egyszóval. 

Vagy másként: kedves hóhányók. 
Vagy netán „ártatlan varázslók”, 
hogy egy régi és eléggé elfeledett 
Andrzej Wajda-film címét idéz-
zem. Ilyen például a Stockholm 
egyik legkellemesebb negyedében, 
a Mariatorget környékén serte-
pertélő, Palack becenévre hallgató 
félhajléktalan, aki üres üvegeket 
gyűjt, és naponta olykor kétszáz 
koronát is keres ezzel (1978-ban 
járunk!), ilyen az Orgazdák Ki-
rálynője, ilyen a Dohányárus 
– természetesen kincskeresők va-
lamennyien, és ilyen az elbeszélő, 
„Klas Östergren” is, aki 1978 nya-
rán, egy Göteborgban rendezett 
Bob Dylan-koncert után haza-
térve kirámolva találja lakását, és 
akinek a bokszklubból felületesen 
ismert Henry Morgan azonnal 
felajánlja, hogy költözzék oda ha-
talmas, régi bútorokkal (többek 
közt „Hermann Göring ágyával”) 
megrakott lakásába, és írja meg 
Strindberg A vörös szoba című 
híres regényének modern kori 

folytatását, amelyre nemrég ka-
pott szerződést és előleget egy jó 
nevű stockholmi kiadótól. Ez hát 
Henry udvartartása. És kicsoda 
Henry? Henry, le gourmet, Hen-
ry, le boulvardier és katonaszöke-
vény Párizsban, Henry, the clerc 
Londonban, der Barmeister, der 
Schlossdiener az Alpokban, der 
Geheimagent Nyugat-Berlinben, 
profi nőbolondító és reménytelen 
trubadúr és még sorolhatnánk; 
– micsoda idők! – kiált fel „Klas 
Östergren”, az elbeszélő. Aki 
– egyetlenként a csapat tagjaiból 
– egy szédítően izgalmas év után 
kiszáll a dzsentlmenek romanti-
kusan széthullott és rokonszenve-
sen mihaszna köréből, és miután a 
Morgan testvérek eltűntek, végre 
megtalálja a maga hivatását: a kan-

dallóban eltüzeli A vörös szoba 
teljesen elkészült sequeljének 
kéziratát, és belefog regényébe, 
mely nyilván a Dzsentlmenek 
címet viseli: „Szentélyt emelek, 
műemléket állítok a Morgan 
fivéreknek”. Talán e nagyon 
vázlatos képből nagyjából kide-
rült, miféle gazdagon megrakott 
svédasztalt kínál a regény, tele 
remek helyzetekkel, emlékezetes 
figurákkal, hiteles miliőrajzzal 
– mindezt elsőrendű elbeszélői 
elánnal előadva. De olykor túl-
ságosan is zsúfoltnak tűnik az 
asztal, a kínálat túlzott, és a svéd 
nagy generáció regénye mellé 
még kapunk egy társadalmi re-
gényt is, továbbá egy családre-
gényt, nem is beszélve a krimi 
elemeiről, valamint az elbeszélő 
saját nevelődési regényéről. Ti-
pikusan fiatalkori mű, mely töb-
bet markol, mint amennyit meg 

is képes tartani, és a sokat mondás 
olykor nagyotmondássá válik. De 
semmitmondássá soha sem. Szó-
val egészében remek olvasmány a 
Dzsentlmenek, a nálunk olyany-
nyira hiányzó színvonalas, nem 
link, de mégis viszonylag könnyen 
megemészthető nyugati middle-
brow irodalom egyik átgondolt, 
színes és igaz terméke. Jól jöhet a 
hosszú téli estéken egy olyan kan-
dalló előtt, mint amilyen például 
Henry lakásában terpeszkedik. Ha 
ugyan vannak még kandallók.
 Azok közül, akik az alábbi 
kérdésre helyesen válaszolnak, ki-
sorsolunk egy értékes könyvcso-
magot a Scolar Kiadó jóvoltából. 
A megfejtéseket a web@ujbuda.hu 
e-mailcímre várjuk legkésőbb feb-
ruár 16-áig. A tárgyban tüntessék 
fel: Scolar Kiadó – megfejtés.
 Kérdés: Soroljon fel három 
másik skandináv írót, akinek a 
Scolar Kiadó gondozásában jelent 
meg könyve.

K. A.

A busók február 13-án Buda-
pestre jönnek, méghozzá a 
Fonó Budai Zeneház jóvoltából. 
Az új esztendőt új vezetőség-
gel indító kulturális intézmény 
egész évre innovatív program-
tervet dolgozott ki, melynek 
első látványos momentuma, 
hogy a mohácsi eredetű busó-
járást nem mindennapi élmény-
ként a Váci és Ráday utcában 
kísérhetik figyelemmmel a 
fővárosi járókelők.

A busójárás a 
Mohácson le-
telepedő sokác 
(horváth ere-
detű) népcso-
port ünnepe 
volt, de eredete 
a török időkre 
vezet vissza. 
A kezdetben 
a tél elűzésére 
szolgáló rítus 
mára a város 
turisztikai lát-
v á n y o s s á g a 
lett, ugyanak-
kor megőrizte a nemzeti kisebbség 
hagyományait és azok jelentés-
tartalmát. A farsangi időszakban 
zajló esemény komolyságára jel-
lemző, hogy általában 500–600 
ember öltözik busónak, akik aztán 
kisebb csoportokba szerveződve 
járják a házakat, hogy termékeny-
ségi, betegséget vagy gonoszt űző 
rituálékat végezzenek. –A jelleg-
zetes maszkok annak idején lehe-
tővé tették, hogy ilyenkor olyan 
dolgokat is megtehessenek, ami a 
hétköznapokban tilosnak számít 
– részletezi a busójárás rejtelmeit 
Minorics Tünde etnográfus, a Pécsi 
Tudományegyetem tanára. A kar-
neváli hangulatot gyakran kísérték 
fékevesztett mulatozások, erotikus 

megnyilvánulások, vagy olyan já-
tékok, melyek egy aktuális történet 
vagy hír karikatúrái voltak. Az eh-
hez hasonló ünnepek bárhol a vi-
lágban feszültséglevezető fukcióval 
is bírtak, a résztvevők ilyenkor 
megtapasztalhatták a korlátok nél-
küli „másság” érzését.
 A busójárás persze azóta meg-
szelídült, a budapesti karnevál cél-
ja sem a rendbontás lesz, hanem 
a főváros farsangi hangulatának 
megteremtése az igazán látványos 

m e g m o z -
dulás révén, 
– tette hozzá 
a Fonóban 
tartott sajtó-
tájékoztatón 
Soóky Éva, a 
rendez vény 
koordináto-
ra. A farsangi 
vigadalom és 
felvonulás a 
Váci utca déli 
részéről indul 
majd, végül 
pedig keresz-
tül halad a 

Ráday utcán. Az utcai ünneplés 
után a Fonóban folytatódik a ren-
dezvény egy busó szokásokról 
szóló előadást, majd egy sokác 
zenekar húzza a talpalávalót. A 
busójárást ráadásul most talán 
minden eddiginél érdemesebb lesz 
megismerni, hiszen jó eséllyel ha-
marosan nemzetközi védelem alá 
kerülhet. Az UNESCO tagállamai 
2003-ban egyezményt írtak alá a 
szellemi örökségek védelméről, 
melyhez 2006-ban hazánk is csat-
lakozott. 2008-ban a busójárás fel-
került a magyar nemzeti jegyzék-
be, jelelenleg pedig az „Emberiség 
szellemi kulturális örökségének” 
listájára várja felkerülését.

T. D.

Busójárás a Fonóban

A mohácsi hagyományt most 
az újbudaiak is megismerhetik

Az Újbuda újság tavalyi utolsó számában közzé-
tettünk egy nyereményjátékot az Újbuda-kispan-
dával kapcsolatban. A nyertesek nevét itt olvas-
hatják. Az Újbuda Kispanda-játék megfejtése: 
A vörös macskamedve másik elnevezé-
se: kispanda. Újbuda Önkormányzata 
2008. május 22-én fogadta örökbe. 
 A szerencsés nyertesek: 
  Baintner Lili 
  Könyves-Tóth Márton 
  Németi Zsófi 
Nyereményük egy-egy kispanda-ajándékcsomag. 
A nyerteseknek gratulálunk, az általuk megadott 
elérhetőségeiken értesítjük őket!

KISPANDA

A szervező rémálma, amikor egy 
kulturális eseményre az érintet-
teken és azok hozzátartozóin 
kívül szinte senki nem jön el.

Az viszont, ha egy nagy kiállító 
terem szűknek bizonyul, mert a 
vendégek csak úgy férnek be, hogy 
minden fellelhető helyet kihasznál-
nak a karzattól a lépcsőkig, igazán 
komoly sikerként könyvelhető el.
 Ez történt január huszonhar-
madikán, pénteken este Golda Mag-
dolna festő és Balogh János grafikus 
művész közös kiállításának megnyi-
tóján a Tető Galériában.
 És hogy a varázslat teljes legyen, 
mindez meghitt, szeretetteljes lég-
körben zajlott az elejétől a végéig, 
amit azért érdemes kiemelni, mert 
a vendégek közül igen sokan akkor 
látták egymást először, lévén, hogy 
Golda Magdolna más kerületből, 
más művészeti közösségből, más 
társasággal érkezett.
 Noha a huszonkettedik kerület 
nem először szerepelt a Tető Galé-
riában, sőt, kiállítottak itt már kül-
földi művészek is szép számban, 
ilyen intimitása talán még sosem 
volt ilyen jellegű rendezvénynek. 
Az már tényleg csak ráadás, hogy 
mindez a Magyar Kultúra Napja 
alkalmára íródott.

Itt egy pillanatra érdemes meg-
állni. Minek köszönhető ez a si-
ker? Természetesen a hely kultu-
ráltságának, a szép és barátságos 
környezetnek is, de elsősorban 
az embereknek. Az embereknek, 
akik ily módon akarnak kitörni 
a hétköznapok szorításából, és az 
embereknek, akik hisznek abban, 
hogy ezért érdemes dolgozni.
 Kell hozzá egy Makra Klári, 
aki személyes varázsával és intui-
tív hozzáállásával maga köré tudja 
vonzani a szereplőket. Kell hozzá 
egy Balázs Gyuszi, aki a régi gár-
dával, (egyikünk már örökös tagja 
a Nagy Egésznek) Koncz Zsuzsá-
ból táplálkozott szabadságvágy ál-
tal megfogalmazott „nem kérdem 
ki küldött” elv alapján igazi ját-
szóteret akart az embereknek, és 
kellenek hozzá azok, akik saját igé-
nyeik alapján, saját akaratukból, 
saját maguk által szabadon megfo-
galmazott módon óhajtanak élni, 
alkotni, szórakozni.
 Pár szót a művészekről. Mol-
nárné Golda Magdolna építész 
családból származik, ezt tükrözték 
az itt kiállított képei. Diópáccal ké-
szített, nagy érzékenységgel meg-
fogalmazott művei, a régi szépia 
képeslapok hangulatát idéző stílus-
ban mutatja be nekünk a ma már 
részben nem létező régi Budafok 
gyönyörű épületeit, panorámáit.
 Balogh János sötét, fényelnyelő 
alapra könnyedén odavetett virtu-
óz, fényes huzalrajzai rabul ejtik a 
fényt és a szemlélőt egyaránt, meg-
döbbenve, hogy mit mire is lehet 
használni, és hogy mi is hat rám 
jobban? A mű újszerűsége vagy a 
lenyűgöző rajztudás.
 Klári jól rendezett. Az alap-
hangulatot alkalomhoz illő nívós, 
de nem súlyos műsor teremtette 
meg. Kecskeméti Rita és Barna 
István híres bordalokat énekeltek 
szólóban és duettben, Hegedűs 
Valér pedig nemcsak a zongora-
kíséretet biztosította, hanem egy 
önálló művet is előadott. 

Egy kiállítás margójára

Garbóczi László: 
Tedd a kezed homlokomra...

Diópác grafikák és drótrajzok

Molnárné Golda Magdolna: 
Sacelláry kastély

Garbóci László helytörténész 
nemcsak hatásosan és érthetően 
elemezte a kiállított műveket, de 
visszafogottan rövid is volt.
 Mindkét kiállító művész me-
sélt valamit az életéről, ami után 
mindenki úgy érezhette, hogy az 
itt jelen lévők tulajdonképpen egy 
családhoz tartoznak.
 Majd mikor mindenki úgy érez-
te, hogy ez egy tökéletes megnyitó 
volt, jött a meglepetés, az ajándék, 
a csúcspont, a be nem konferált, 
plakáton és meghívókon nem fel-
tüntetett csoda, mindaddig az egyik 
irodában türelmesen várakozó 
Taskovits Judit színművésznő sze-
mélyében, aki egy szál gitárral, tisz-
ta bársonyos hanggal és mindenkit 
rabul ejtő közvetlenségével énekelt 
egy-egy dalt mindkét kiállítónak.
 És végül egy idézet Balogh Já-
nos Makra Klárához írt leveléből:
„Kedves Klárika!
 Túl vagyok a meglepetés ha-
tásának elmerengésén, feldolgozá-
sán, a megilletődésem, de inkább 
meghatódásom ismételt átérzésén, 
hogy minket ilyen szép és csodála-
tos élményben részesítettetek!”
 „Ma reggel felhívott Magdolna 
és áradozott, hogy ez a tegnapi nap 
milyen sokat jelent neki, nem merte 
hinni, hogy ez így megtörténhet.”

Szesztay András
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Számos történet kering a Valentin-nap 
eredetéről. Ha egy picit utánanézünk, 
egyszer csak azon kapjuk magunkat, 
hogy már két-három történetet is 
elolvastunk, de hogy melyik a leghite-
lesebb, azt nehéz lenne kideríteni. Íme 
egy kis ízelítő a Valentin-nap eredeté-
ről, és hogy melyik a valódi, azt döntse 
el ki-ki a maga tetszése szerint. 

Az egyik leginkább elterjedt történet sze-
rint Valentin II. Claudius császár idején, a 
keresztényüldöztetéskor élt. Egy 
idő után a császár, keresztény 
hite miatt – mert megtagadta 
a pogány istenek imádását –, 
börtönbe vetette, majd i. sz. 
269. vagy 270. február 14-én 
kivégeztette. Azonban amitől 
ünneppé lett e dátum, annak 
oka valószínűleg egy vak leány, 
aki az egyik börtönőr gyerme-
ke volt abban a börtönben, ahol 
Valentin sínylődött. Mikor a pap 
megtudta, hogy a lány vak, imájával 
segített, hogy az visszanyerje látását. Ám 
feltehető, hogy a Valentin-nap még ettől 
sem alakult volna ki, és vált volna kultusz-
szá. Az egésznek a lényege és a gyökere 
egyetlen cédulában volt, amit Valentin 
küldött a lánynak, mielőtt kivégezték vol-
na. Nem voltak nagy szavak e lapon, csak 
egyetlen mondat: „a Te Valentinod”. 
 Egy másik hiedelem szerint nem is 
volt semmiféle vak lány a történetben. 
Valentint egyszerűen a keresztény hite 
miatt bebörtönözték, és míg a halálára 
várt, barátainak, ismerőseinek cédulákat 
küldött, amit a következő sorokkal látott 
el:„Szeretlek benneteket!” és „Ne felejtsé-
tek el Valentint!”.
 De az is meglehet, hogy Valentin-pap 
Claudius törvényének ellenszegülve, mely 
ideiglenesen megtiltotta a házasságkötést, 
párokat adott össze, és emiatt végezték ki. 
Sőt, néhány könyvben arról is számot ad-
nak, hogy talán nem is egy, hanem kettő, 
esetleg három Valentin is volt, és az ő tör-
ténetükből lett legenda. 
 A számos históriában egyvalami azért 
közös. Maga a történet legyen bármelyik 
is, Rómához kötődik, és itt kell megemlí-
teni egy sokadik lehetséges eredetet. Eb-
ben a városban is, mint Itáliában szinte 
mindenütt nagyon szerették az emberek 
a mulatozást, és erre minden lehetséges 
alkalmat meg is ragadtak, így még a ki-
sebb ünnepeket is megtartották. Egy ilyen 
kisebb örömnap volt Lupercakia ünnepe 
február 15-én, mely Luperca istennőről 
kapta a nevét, ki az erdők, mezők, tüzek 
istenének volt a hitvese. Ekkor az emberek 
a város dombjának a lábánál találkoztak, 
áldozatot mutattak be és a szíjjakkal, me-
lyeket az áldozati kecske bőréből hasítot-
tak a férfiak, megcsapkodták a közelükben 
lévő lányokat. Természetesen ez még nem 
minden. Egy faládába összegyűjtötték a lá-
nyok neveit, melyeket fiatal, nőtlen férfiak 
húztak ki. Így tudtak a fiatalok egymással 
megismerkedni, és ha végül szerelem lett 
a dologból, a következő év ünnepén össze 
is házasodhattak. Ez is lehetséges történet 
a szerelmesek napjának kialakulására, de 
e történet kapcsán bárki joggal kérdezhe-
ti, hogy akkor mégis miért Valentin-nap, 
hiszen itt egy istennőről, Lupercaról van 
szó. A válasz igen egyszerű. A keresz-
ténység terjedésekor Celasius pápa elren-
delte, hogy Luperca ünnep helyett Szent 
Valentinra emlékezzenek egy nappal ko-
rábban, február 14-én, melyet hamar el is 
fogadtak az emberek. Mindegyik történet 
valósnak hihető, de van egyvalami, ami 
biztos: mára a Valentin-nap a szeretet, a 
szerelem ünnepe lett. A világnak szinte 
minden részén hagyomány volt és most 
is az, hogy február 14-ét megünnepeljék, 
és ahogy mondani szokták: ahány ház, 
annyi szokás, úgy igaz ez a mondás a sze-
retet ünnepének szokásaira is. Angliában 
egy régi szokás szerint a fiatalok e nap 
reggelén, akivel először összetalálkoznak 
(természetesen más nembeli kell, legyen) 

azt Valentin vagy Valentine néven szólít-
ják és megajándékozzák. E találkozásnak 
van azért „következménye” is, mégpedig 
az, hogy az említett személyt egy éven át 
kitüntetett figyelembe kell részesíteni, 
mintegy a jegyesünknek tekinteni. Fran-
ciaországban a fiúk kihúzzák a lányok ne-
veit, a lányok pedig a fiúk neveit egy piros 
szív alakú dobozkából. Francia hon érde-
kessége, hogy innen származnak az első 
Valentin-napi verseskötetek is, melyek az 

1700-as években jelentek meg, 

majd a 19. szá-
zadban vál- tak divatos-
sá az üdvözlőkártyák, melyek a mai napig 
megmaradtak.
 A középkorban a Valentin-nap a flör-
tölés napja volt, mely az asszonyoknak ked-
vezett, ugyanis e napon nyugodt szívvel 
félreléphettek, a férjük pedig egy szót sem 
szólhatott érte, és nem is tehetett semmit. 
 Nálunk Magyarországon a leginkább 
elterjedtebb formája a Valentin-napi kö-
szöntésnek a virágátadás, de természete-
sen népszokásaink nekünk is vannak, sőt, 
tájjellegű népszokásaink is. Így például a 
mohácsi sokácok e napon böjtölnek, csak 
egyszer esznek, vagy zsír nélkül főznek, 
gyónnak és imádkoznak a templomban. 
Balatongyörökön megmetszik a szőlő 
négy sarkát, hogy távol tartsák a tolvajokat 
és a madarakat.

Magyarországon a szerelmesek napját iga-
zából 1990-től, a rendszerváltástól tartjuk 
számon mint nyugatról beáramlott ünne-
pet, pedig a hitvilágunkban már jóval ez 
előtt is megtalálható volt, bár ekkor még 
inkább a keresztény jellege volt domináns. 
Elsősorban az itáliai Valentin vértanú le-
gendájához kapcsolódik, de tudomásunk 
van egy másik Bálint-történetről is. Ez egy 
németországi püspököt jelenít meg, kinek 
segítségében elsősorban a nyavalyatörősök 

és a lelki betegek bizakodtak. Később e 
két legenda összefonódott. Gya-

korlatilag nálunk maga az ün-
nep Valentin és Bálint néven 

egyaránt megjelenik. Hol 
így használják, hol úgy, de 
a lényege ettől még nem vál-
tozik. Akár Valentin-napot 
akár Bálint-napot mondunk, 

most már mindegyik a szere-
tet, szerelem ünnepét takarja.
      Elődeink igen sok furfangos 

dolgot találtak ki, hogy megsze-
rezzék maguknak a kiszemelt párt 

vagy megtartsák kedvesük szerelmét. 
Íme néhány közülük érdekességnek (vagy 
kipróbálásnak, hátha beválik):
 – Keressünk egy almát, melynek 9 
magja van, együk meg, majd ezt a 9 magot 
egy óvatlan pillanatban dugjuk a kisze-
melt fiú zsebébe, így biztosan beleszeret 
abba a lányba, aki ezt ügyeskedte.
 – Keressünk 9 kutat, mind a 9-ről 
hozzunk vizet és itassuk meg a kiszemelt 
fiúval vagy leánnyal, így a kedves mindig 
szeretni fog.
 – Azok a párok, akik mindig együtt 
akarnak maradni, 1-1 hajszálukat süssék 
bele egy kalácsba, s közösen egyék meg.
 A fent említett furfangos fogások mel-
lett egyvalamit azért ne felejtsünk el. Ez 
a nap a szeretet napja, és mindannyiunk 
kedvese megérdemel annyit, hogy bol-
dogságot szerezzünk neki egy kis apró fi-
gyelmességgel, egy szál virággal vagy egy 
kedves szóval.

K.A.

A Bálint-nap története
Lány- és fiúnevek egy szív alakú piros dobozkában

Németh János (73) 
nyugdíjas
Én nem hiszek az 
ilyen fajta ünnepek-
ben. Mi a nejemmel 
a házassági évfordu-
lónkat szoktuk ün-
nepelni. Az a mi na-

punk. Szerintem ezt az ünnepet csak a 
virágárusok találták ki.

Özv. Márkus 
Miklósné (92 éves) 
nyugdíjas
Amikor én voltam 
fiatal, még nem volt 
szokásban ez a fajta 
ünneplés. De az uno-
káktól és dédunokák-

tól hallom, hogy a Bálint-nap divat lett. 
Ők sütnek-főznek meg virágot vesznek. 
Én mindig azt mondom nekik, hogy 
ezt gyakrabban kellene csinálniuk, nem 
csak ilyenkor. Mindig szeretnünk kell a 
hozzánk közelállókat és figyelni rájuk.

Kocsis Brigi (18) 
tanuló
A Valentin-nap sze-
rintem egy nagyon 
fontos ünnep. A 
szerelmünk a leg-
fontosabb a világon, 
és jó, hogy van egy 
olyan nap az évben, 

amikor egy kicsit megállunk, és el-
gondolkodunk: milyen nagy ajándék, 
hogy nem egyedül vagyunk a világon. 
Persze én sem csak február 14-én ked-
veskedem a barátomnak, vagy lepem 
meg egy-két aprósággal, de minden-
képpen tartogatok valamit aznapra is.

Csanád Kriszta (23) 
tanuló
Három éve van pá-
rom, de nem szoktuk 
ünnepelni a Valen-
tin-napot, mert sze-
rintünk ez inkább az 
üzletről szól. Ame-
rikában elterjedtebb, 

ha ott élnék, talán megtartanám. Én 
annak a híve vagyok, hogy inkább a 

Hogyan ünneplik 
a szerelmesek napját Újbudán?

G. Márfi Ildikó (28)
Szá momra dup-
lán ünnep ez a nap, 
ugyanis épp öt éve 
február 14-én talál-
koztam a férjem-
mel. A Valentin-nap 
pont ezért az egyik 
legfontosabb ünne-

pünk. Már hetekkel ezelőtt elkezdtem 
rá készülni. A meglepetést persze nem 
árulom el, mert a férjem addig bizto-
san elolvassa az Újbudát, de ha lehet, 
megragadnám az alkalmat, hogy itt is 
üzenhessek neki. Ugyanis ő a legfon-
tosabb ember az életemben.

mindennapokban apróságokkal meg-
lepem a szerelmemet, odafigyelek rá és 
finomat főzök neki. 

Einstein szerint a boldog élethez két 
dolog kell: jó egészség és rossz memó-
ria. Az alábbiakban az első megőrzésé-
hez olvashatnak tippeket.

A télből – elvileg – már csak pár hét van 
hátra, nem árt azonban ilyenkor is vi-
gyázni. A hol magasabb, hol alacsonyabb 
hőmérséklet igen kedvező körülményeket 
teremt a vírusok és baktériumok terjesz-
kedésének. 
 Testünk számára fontos a rendszeres 
és kielégítő folyadékbevitel, télen is. Ehhez 
nem kell más, mint napi 7–8 pohár víz, 
melyet teával, ízesített ásványvizekkel és 
tejjel egészíthetünk ki. Segít, hogy rugal-
mas maradjon a bőrünk, finom tapintású 
legyen a hajunk, de ez még nem elég. 
 Ha azon szerencsés felfogás híveinek 
vallják magunkat, miszerint azért eszünk, 
hogy éljünk, és nem fordítva, akkor máris 
hatalmas lépést tettek a jó közérzet meg-
tartása felé. A mostani, rohanó 
világ nyújtotta szemlélet és idő-
beosztás nem lesz 
segítségükre, te-
hát csak maguk-
ra számíthatnak. 
Ha egy-egy al-
mát vagy banánt 
csempésznek a 
saját, vagy család-
tagjaik táskájába, azt 
mondhatják, hogy 
nagy lépést tet-
tek. Amennyi-
ben a családi 
költségvetés 
engedi, és a 
mennyiséget nö-

velik (vagy legalábbis szinten tartják), 
akkor azt kell mondjam: a magyar átlag 
felett teljesítettek, ami – vallják be – nem is 
olyan rossz érzés. 
 Kettő az egyben, vagyis pénztárca-
kímélő és immunnövelő koktélokat ké-
szíthetünk, ha van körülbelül három per-
cünk például reggelenként. A kávé előtt, 
után vagy helyett elkészíthetjük a reszelt 
almából, reszelt céklából és mézből álló 
csodaszert (nem kell kilós kiszerelésben, 
hiszen frissen az igazi!), mely kifejezetten 
hatásos az influenzás időszakban, ráadá-
sul nem tartalmaz legalább öt különböző, 
„természetazonos” adalékanyagot. 
 Egy kiló savanyú káposzta megvásárlá-
sa nem jár túl nagy anyagi megterheléssel, 
viszont a nyereség nagy lehet (mármint 
mínusz számokban mérve), mert az általa 
elkerült betegséggel megtakaríthatjuk az 
orrcseppek, az orrkenőcsök, antibiotiku-
mok árát. A benne lévő C-vitamin megta-
lálható a céklában, paprikában, a gránátal-
mában, citromban, kiwiben és narancsban 
is. Utóbbi gyümölcsből napi két darab 

biztosítja egy felnőtt napi 
C-vitamin-szükségletét!

 Ki-ki vá-
lasszon hát pénztár-
cája, ízlése, netán a 
közeli bolt választé-

k a szerint. Tartsuk szem 
előtt, hogy minél alacsonyabb hő-

fokon készítjük ezeket az étele-
ket, annál több értékes vi-

tamin és tápanyag 
m a r a d  me g 
bennük. 
Jó egészséget!

Cs. K. 

Pirulák helyett reszelt alma
Előzzük meg a tavaszi fáradtságot!

A szobanövények felületére ugyanúgy 
rárakódik a por, mint a bútorzatra, 
ezért esetenként időt kell áldoz-
nunk a növényeink csínosítására. 
Növényeink zavartalan fejlődé-
se érdekében tisztán kell tarta-
nunk a leveleket, virágokat.

 A klorofill a növények zöld festékanyaga, 
amely elnyeli a fényenergiát, és azt aktivi-
zálja. A klorofill a felszívott víz molekuláit 
oxigénre és hidrogénre bontja. A hidrogén-
nek szén-dioxidra van szüksége a folyamat-
ban. A szén-dioxidhoz a növény föld feletti 
részein, a levelek fonákjain lévő pórusokon 
keresztül jut hozzá. Ha a levelek felületét a 
por és piszok elzárja, csökken a szén-dioxid- 
fényfelvétel, ami gátolja a növény fejlődését, 
ezért kell növényeinket tisztán tartani.
 A nagy termetű növények leveleit 
alul megtartva nedves ruhával töröljük 
át. A kisebb termetű növényeket fejjel le-
felé megfordítjuk úgy, hogy a cserépben 
elhelyezkedő tövet ujjaink közé fogjuk. A 
virágot egy vödörbe előkészített langyos 
vízben mozgassuk óvatosan ide-oda. A le-
rakódott port, az elpusztult rovarokat így 
távolíthatjuk el. Ha a növényünk nagyon 
piszkos, az áztató vízbe tehetünk kevéske 
szappant (mosóport tilos), majd még egy-
szer öblítsük tiszta langyos vízzel.
 A pozsgás növények, a kaktuszok, 
a szőrös levelűek, mint az afrikai ibo-
lya könnyen megsérülhetnek. Szivaccsal 
vagy puha ruhával tisztítsuk, a leveleket 
finom szőrkefével portalanítsuk. Érzé-
keny levelű növényeinket permetezzük le 
finom vízpermettel, ügyelve arra, hogy a 

nedvesség ne csapódjon ki apró cseppek-
ben a levélen. A szobanövények levelei-
nek fényesítésére kiválóan alkalmas az 
aeroszolos készítmény, amelyet a fikusz, 
a filodendron leveleinél használunk. A 
közvetlen napfénynek kitett növényeknél 
semmiféle vegyszert ne használjunk. 
 Az ellenállóbb növények kimondottan 
élvezik a frissítő záport. Ezt a munkát álta-
lában szabadban végezzük, de csak akkor, 
ha nincs fagy. Hagyjuk megszáradni, és 
csak azután vigyük a szobába. Ha túlsá-
gosan hideg van kint, a zuhanytálcát hasz-
nálhatjuk. A cserépben a földet fedjük le 
műanyag fóliával, nehogy túlnedvesedjen 
a talaj. Langyos vizet és finom permetet 
használjunk. A túl erős vízsugár tönkrete-
szi a fiatal hajtásokat.
 Rendszeres zuhanyoztatással port és 
rovarokat távolíthatunk el a virágunkról. 
Reggeli órákban tusoljuk a növényt, hogy 
legyen idő a száradásra. A növényt olyan 
helyre tegyük száradni, ahol jó a szellőzés, 
de nincs huzat. Ne használjunk semmiféle 
tisztító keveréket (tej, olívaolaj), mert ezek 
megkötik a port és elzárják a légréseket.
 Ne felejtsük el, hogy a virágok a leve-
leknél sokkal érzékenyebbek.

Bánhidi János

A levelek tisztítása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) pontja értelmében értesítjük 
a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot, 
hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megrendelte Bp. XI kerület, GALVANI UTCA–SZERÉMI ÚT–BA-
RÁZDA UTCA–BUDAFOKI ÚT által határolt terület kerületi sza-
bályozási tervét. A terv készítésének célja a munkahelyi övezet-
be sorolt terület beépítési feltételeinek tisztázása és a tömb egy 
részén intézményi övezet létrehozásának megcélzása.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) pontja értelmében értesítjük 
a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot, 
hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megrendelte Bp. XI kerület, ANDOR UTCA–THÁN KÁROLY UT-
CA–MAJOR UTCA–PAJKOS UTCA által határolt terület kerületi 

A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőt-
teket keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás 
elsajátításában segítsenek a kerületi általános iskolás diákok-
nak. Legyen Ön is a Szenior Mentor Program tagja:
 segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye 
 a tanulmányi akadályokat;
 dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
 kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ: 06 1 789-9093
www.civilvallalkozasok.hu           info@civilvallalkozasok.hu

Szenior Mentor 
Program®

szabályozási tervét. A terv készítésének célja a korábbi funkció 
megváltozása miatt a jelenleg KV-TB-XI övezetbe tartozó tömb 
hasznosítási lehetőségeinek feltárása az esetleges övezetmó-
dosítási lehetőségekkel egyetemben.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 9.§. (2) bekezdés a.) pontja értelmében értesítjük 
a tisztelt érdekképviseleti szerveket és az érintett lakosságot, 
hogy a Bp. XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
megrendelte Bp. XI kerület, KELENFÖLD–TÁRNOK VASÚTVO-
NAL XI. KERÜLETI SZAKASZÁRA vonatkozó kerületi szabályozási 
tervet. A terv készítésének célja a vasútvonal bővítéshez (új vá-
gány fektetéséhez) szükséges terület pontos meghatározása.

Budapest, 2009. január 22.
Molnár Gyula, polgármester

ÉRTESÍTÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivata-
lának Jegyzője Ipar és belkereskedelmi 
igazgatási, vállalkozói ügyintézőt keres

A MEGHIRDETŐ SZERV: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, 
Bocskai út 39–41.). A MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BEOSZTÁS: 
Hatósági Igazgatóság, Igazgatási és Szabálysértési Osztály 
ipar és belkereskedelmi igazgatási, vállalkozói ügyintéző (1 
fő határozott időre). ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK ÉS SZAKMAI 
KÖVETELMÉNYEK: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazda-
sági felsőoktatásban (ezenbelül kereskedelmi, vendéglátó és 
szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon) szerzett szakkép-
zettség; jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszer-
vezői szakképzettség, vagy középiskolai végzettség és keres-
kedelmi, vendéglátó-ipari, élelmiszer-ipari szakképzettség; 
középiskolai végzettség és szakképző iskolában szerzett ipari, 
élelmiszer-ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesí-
tés. FELADATAI: Üzletek működési engedélye, telephelyenge-
délyek kiadásával, fizető-vendéglátással, hatósági igazolás-
sal, hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint 
vállalkozói igazolvány ügyintézés. ELŐNYÖK AZ ELBÍRÁLÁSNÁL: 
nyilvántartási és okmányügyintéző OKJ-s képzésről szóló bi-

zonyítvány, államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, 
jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, magas 
szintű írásbeli kifejezőkészség, felhasználói szintű számítógé-
pes ismeretek (Word, Excel). ILLETMÉNY ÉS EGYÉB JUTTATÁS: A 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 
előírásai szerint. A JELENTKEZÉSEKET: írásban, szakmai önélet-
rajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), 
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok 
másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány (másolat vagy igazolás) csatolásával. Budapest Főváros 
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegy-
zőjéhez 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 „Ipar és belkereskedelmi igazgatási, vál-
lalkozói ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–
41. A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2009. március 6., 
péntek 13 óra. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. 
március 20. AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2009. április 1.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgató-
ság Igazgatási és Szabálysértési Osztályán (Dezsőné Sramkó 
Ágnesnél a 3724-535-ös vagy dr. Berkovics Gáborné dr.-nál a 
3724-695-ös telefonszámon).

A szobanövények felületére ugyanúgy 
rárakódik a por, mint a bútorzatra, 
ezért esetenként időt kell áldoz-
nunk a növényeink csínosítására. 
Növényeink zavartalan fejlődé-
se érdekében tisztán kell tarta-

 A klorofill a növények zöld festékanyaga, 

Szobanövények 
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KIÁLLÍTÁSOK

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. 
FEBRUÁR 26-ÁIG „Farsang”.

ARTALAKULÁS GALÉRIA 
Brassó út 91.
FEBRUÁR 26-ÁIG Horváth Dávid fotográfus 
Fény-kép-ereje című kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. FEBRUÁR 13-ÁIG ÉS Tárlat. Megtekinthető 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig. FEBRUÁR 24. 18.00 A Magyar 
Festők Társaságának kiállítása Kép a képben 
címmel. Megtekinthető MÁRCIUS 20-ÁIG 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig.

BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.
FEBRUÁRBAN Rogán Miklós kanadai-magyar 
festőművész kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
FEBRUÁR 19. a XXIV. Vizuális Művészeti Hónap 
grafika-kisplasztika-szobrászat pályázati 
anyagának kiállítása. FEBRUÁR 20–MÁRCIUS 
5. Tomor Gábor grafikus, a XXIII. vizuális mű-
vészeti hónap díjazottja kiállítása.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
FEBRUÁR 20. 18.00 Bóta Csaba festőművész  
Szivárványkitörés című tárlata. MÁRCIUS 13-
ÁIG munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig és a rendezvények ideje alatt. 

MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM
Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
MÁRCIUS 21-ÉIG „Itália” címmel Molnár-C. Pál 
Olaszországban festett, illetve Itáliáról szóló 

Keresse és kérje kábelszolgálta-
tójától az ÚjbudaTV-t!

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

ujbudatv@ujbudatv.hu 
www.ujbudatv.hu

CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga), Karibi táncok 
19.00 kezdő, 20.00 haladó, 21.00 Salsaklub. 
PÉNTEK 19.00 AKH festő és rajzstúdió, Standard 
és latin társastánc 19.15 kezdő, 20.15 haladó. 
FEBRUÁR 14. 19.00 Western lineadance. 
Country táncház.
FEBRUÁR 15. 10.30 Keresztény játszóház.
FEBRUÁR 21. 20.00 Farsangi bál. Musical rész-
letek, táncbemutatók, a talpalávalót a Márki 
Duó játssza. FEBRUÁR 22. 10.30 Al~Fa mese-
ház: „Itt a Farsang áll a Bál”. A Palinta Társulat 
zenés farsangi télűző gyermekkoncertje. 
Minden jelmezben érkező gyerek farsangi 
fánkot kap.

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

HÉTKÖZNAP 10.00 Kriston intimtorna.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00 Gyermekbalett, 
17.45 Gerinctorna, 19.00 Mélyizomtorna, 
18.00, 19.15 Hastánc. SZERDA 16.00 Guzsalyas 
kézművesműhely gyerekeknek, 18.00  
Fotótanfolyam kezdő. SZERDA, PÉNTEK 
17.00 Pilates torna. CSÜTÖRTÖK 10.00 
Egészségmegőrző torna, 18.00 Virágkötő-tan-
folyam, 18.00 Fotótanfolyam haladó.
PÉNTEK 16.30 Wellness-jóga. 17.00 
Szabadegyetem. Téma: Budapest történelme 
és művészettörténe. 
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. 
KÉTHETE SZERDA 17.00 Reflex fotóklub. 
MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Sakk-klub. MINDEN 
HÓ ELSŐ PÉNTEK 14.00 Kreatív játékhálóklub. 
MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ Képzőművészeti kon-

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

FEBRUÁR 12. 22.00 Five Corners Quintet (FI), 
Infragandhi, Cyborg Templar, Negro.
FEBRUÁR 13. 21.00 Folkfree lemezbemutató, 
Freestylers (MC Sirreal & MC KW Arms) (UK), 
Bauchklang (A), Dub Pistols (UK), KRSA, Cadik, 
Nice. FEBRUÁR 14. 22.00 Ninjabreakz pres.: 
Aquasky (UK), Palotai, Psyon, Pryus, Krueger, 
Kebab, Gumilap, Mheola. FEBRUÁR 17. 20.00 
Braindogs – Tom Waits dalok; fellépők: Ian 
Siegal (UK), Ripoff Raskolnikov (A), Kiss Tibor, 
Frenk, Varga Livius, Nagy Szabolcs, Varga Laca.
FEBRUÁR 18. 20.00 Richie Kotzen (US).
FEBRUÁR 20. 21h MARLEY 64 – Hungarian 
Reggae Ambassadors Tribute To Bob Marley 
Another Day & Ladánybene 27Feat: Lord 
Panamo (PASO), György Ákos „Doki” (ex.
Jah’s Warriors), Roots Kompakt, T-Rex Riders 
és a PASO Brass! LB Reggae Sound System 
(RasTamás, T.B.Homelock). FEBRUÁR 21. 22.00 
MONKEY6 1st Birthday Bash with Round Table 
Knights (CH), Ludmilla, TMX, Bergi & Svindler.

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

KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató, 
14.00 Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00 
Bogozgató, Salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00 ha-
ladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 
Mesetorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, 
SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna. 
SZERDA 19.00 Szenior táncrendklub. 
SZERDA, PÉNTEK 18.00 Divattánctanoda. 

zultáció. HÉTFŐ–PÉNTEK 14.00–19.00, 
SZOMBAT 8.00–12.00 Ingyenes e-
Magyarország pont. FEBRUÁR 12. 19.00 
Valentin-napi irodalmi est: „Én nem tudom 
mi ez…” Szerelmes versek csokra. Átnyújtják: 
Tóth Zsóka és Tóth Zsuzsanna előadóművé-
szek. FEBRUÁR 15. 10 Családi vasárnap: Cirkusz 
az erdőben a Pitypang Színpad előadásában.  
Az előadás után kézműves-foglalkozások a 
Guzsalyas Kézműves Műhelyben. 
FEBRUÁR 17. 17.30 Színháztörténeti sorozat. 
Totus mundus agit histrionem, avagy színház 
az egész világ! Erzsébet-kori színjátszás. Globe 
Színház. Shakespeare munkássága. 

CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.

FEBRUÁR 15. 10.15 Haydn 200/1, Haydn: 
Missa Rorate coeli desuper. Közreműködik a 
templom kórusa és kamaraegyüttese korabeli 
hangszereken.

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

FEBRUÁR 11. 18.00 Szilágysági Táncház – 
Fondor Zenekar. FEBRUÁR 14. 20.00 A Vágtázó 
Csodaszarvas Zenekar „Júlia Szép Leány” cím 
ünnepélyes estje. FEBRUÁR 16. 18.30 Budai 
tangó. FEBRUÁR 17. 18.00 Khamoro cigány 
táncstúdió. FEBRUÁR 18. 18.00 Szilágysági 
Táncház – Fondor Zenekar. FEBRUÁR 20. 20.00 
Palatkai farsangi bál. FEBRUÁR 21. 20.00 Sacreo 
Flamenco koncert. FEBRUÁR 23. 18.30 Budai 
Tangó. FEBRUÁR 24. 18.00 Khamoro cigány 
táncstúdió. Gyermekprogramok: 
CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató. 
SZERDA 17.00 Ringató zeneovi. 
FEBRUÁR 14., 28. 16.00 Kolompos családi mu-
latság és Tipegő-topogó játékos foglakozás.

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

HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés, 
17.30 Hatha jóga, 17.30 Indiai tánc haladó.
HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Alakformáló torna, 18.30 
Hastánc. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00, 16.00  
Nyugdíjastorna, 17.00 Alakformáló torna, 
18.00 Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc.
KEDD 10.00 Csikung, 10.15 Kreatív angol, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.00 
Ninjatanfolyam, 19.30 Latin társastánc.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Anyuka aerobik.
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc kicsiknek.
SZERDA 17.30 Szövőtanfolyam, 19.00 Picasso.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Csiri biri torna és muzsika.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Foltvarró haladó, 17.30 
Indiai tánc kezdő. PÉNTEK 15.00 Alma 
rajzszakkör, 17.00 Foltvarró kezdő, 17.30 
Nemezelőszakkör. SZOMBAT 12.00 Társastánc. 
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub. FEBRUÁR 7. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 11. 19.00 Mennyből a hulla.
FEBRUÁR 13. 11.00 Sors bolondjai (nyilvános 
főpróba). FEBRUÁR 14., 15. 19.00 Sors bo-
londjai. FEBRUÁR 16. 19.00 Liliom.
FEBRUÁR 18. 19.00 Karnyóné.
FEBRUÁR 23. 19.00 Sors bolondjai.
Gyermekelőadás
FEBRUÁR 11., 18. 10.00 Nyakigláb,
Csupaháj, Málészáj. FEBRUÁR 11., 18. 14.30 
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 11. 14.30 A tavasz ébredése.
FEBRUÁR 13. 19.00 Dominó.
FEBRUÁR 15., 26. 19.00 A Napsugár fiúk.
FEBRUÁR 18. 17.00  A tavasz ébredése.
FEBRUÁR 20. 19.00 Őrült nők ketrece.
FEBRUÁR 21. 19.00 Roncsosderby Posta 
Irénnel. FEBRUÁR 22. 14.30 Tanner John há-
zassága. FEBRUÁR 24. 19.00 Tanár úr, kérem! 
Gyermekelőadás 
FEBRUÁR 15. 10.30 A kis hableány.

művei láthatók. A galéria nyitva tartása: 
szerda 10–13, csütörtök 15–18, szombat 
10–13 óráig.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
Kiállítás – Galéria
FEBRUÁR 28-ÁIG Lisányi Endre festőművész 
Váróterem c. kiállítása. 

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI 
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
FEBRUÁRBAN ZÁRVA TART.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 4-ÉIG Széll Ferenc festőművész 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap-
okon 10 és 20 óra között. 
FEBRUÁR 25-ÉIG In memoriam Kürthy Sándor 
címmel Galambos Attila kiállítása. 
A tárlat megtekinthető hétköznapokon 
10 és 20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA 
Kosztolányi D. tér 4.
FEBRUÁRBAN Gross Arnold művei láthatóak.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
FEBRUÁR 18-ÁIG Molnárné Golda Magdolna 
festőművész és Balogh János grafikus 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap 
15–18 óráig.

TRANZIT ART CAFÉ
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
FEBRUÁR 20-ÁIG Parasport fotókiállítás. A 
tárlat megtekinthető hétköznap 9–23, 
hétvégén 10–22 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármest. Hivatal, Zsombolya u. 5. 1. em. 
FEBRUÁR 19-ÉIG Atlasz Gábor festőművész 
kiállítása. A tárlat megtekinthető hivatali 
időben.

XI. KER.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.

SZÍNHÁZAK

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 11. 20.00 Hámor József – Gangaray 
Táncszínház: T.R.I.P. (beolvasás). Bemutató.
FEBRUÁR 14., 15. 20.00 Juhász Kata 
Társulata: Bach – testben. Egy nő. 
Bemutató. Juxtaposition (egymás mellé 
helyezés). Bemutató. FEBRUÁR 21., 22. 20.00 
Természetes Vészek Kollektíva és Gergye 
Krisztián: Vér-Reflex. Bemutató.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 12., 13. 20.00 Parasztopera.
FEBRUÁR 15., 16., 17. 19.00 Csontbrigád.
FEBRUÁR 18., 19., 20. 19.00 A tizennégy kará-
tos autó. FEBRUÁR 21. 19.00 Victims of Duty. 
Angol nyelvű előadás.
FEBRUÁR 22., 23. 19.00 Katasztrófa Maraton.
FEBRUÁR 24., 25. 19.00 Bozgorok.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
FEBRUÁR 17. 20.00 Kókai János: Verziók. 
Koncert. FEBRUÁR 18. 20.00 Mandragóra 
Társulat: Kétségbe vonva. Bemutató.

12.00 Repülés baráti köre. 
FEBRUÁR 11. 10.30 Gryllus Vilmos Maszkabál 
című koncertje. FEBRUÁR 13. 19.00 A Falkafolk 
együttes balkáni táncháza. 
FEBRUÁR 14. 19.00 A Sültü együttes csángó 
táncháza. FEBRUÁR 16. 19.00 A Greenfields 
együttes ír táncháza. 
FEBRUÁR 20. 18.00 Gyerek Bubabál, 
19.00 A Csürrentő együttes moldvai táncháza. 
FEBRUÁR 21. 8.00–13.00 Babaruhabörze.

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

HÉTFŐ 10.00  Nyugdíjas angol társalgási 
klub,10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia gyer-
mek aerobik. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Ringató. 10.00 Eklektikaklub.
KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate.
SZERDA 15.00 Kártyaklub,15.00 Társastánc.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna.
PÉNTEK 10.30 Bukfenc, 16.00 Fashion dance.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia Gyülekezet igehir-
detése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 15.00  Rét 
Nyugdíjasklub, 18.00 Verses-Lelkes együttlét. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti 
Közösségi Számítógépes Központ.

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

HÉTFŐ 13.00 Pingpong, 15.30 MKM Férfikórus. 
KEDD 15.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.00 
Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. 
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
SZERDA 14.00 Sakk. CSÜTÖRTÖK 12.00 Torna, 
16.15 Ovitánc. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 
Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör.

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

FEBRUÁR 17. 19.00 Viscount Orgonakoncertek 
Orgonakoncert. FEBRUÁR 18. 15.00 Bárosan 
szép az élet. FEBRUÁR 21. 19.00 Empty Pubs: 
Végtelen tenger.

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

HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsessz-gimnasz-
tika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító 
torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés.
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Pilates. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad–őrmezei 
nyugdíjas színpad, 15.00, 16.00 Hip-Hop, 
17.30 Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.15 ha-
ladó. KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédel-
mi tanácsadó munkatársának ingyenes jogi 

Megnyitottuk legújabb fi ókunkat 
a kerületben, ahol szeretettel várjuk 

ügyfeleinket teljes körű 
BANKI szolgáltatásainkkal!

Forduljon hozzánk bizalommal!

INGYENES BANKÁRTYA

INGYENES NETBANK

Az első éves kártyadíjat elengedjük!

INGYENES NETBANK

Bartók Fiók elérhetősége:
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Tel.: (1)464-7900   Fax: (1)328-5426

Most regisztrációs díj nélkül kínáljuk 
elektronikus szolgáltatásunkat!
Ajánlataink csak a KDB Bartók Fiókban érvényesek 
2009.03.06-ig, amennyiben ezt a hirdetést felmutatja! 
Részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

képviselete. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 
Callanetics. SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00, 
17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek.
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. SZOMBAT 9.00 
Commedia 2000 Diákszínpad.
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó 
eMagyarország pont. Minden megkezdett óra 
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
FEBRUÁR 20. 17.00 Operett- és dalest Ötvös 
Csilla és tanítványai előadásában.
FEBRUÁR 24. 19.00 Előhívó – Újra felfedezett 
filmesek. Nosztalgia filmklub.

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

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30 
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00 
Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.

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. PÉNTEK  18.00 
Ifjúsági óra. VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-
bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00 
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és 
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP 
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP 
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-ma-
ma klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–
18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 
Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 
4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 
20.00. VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.

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 UTOLSÓ 
PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. 
SZOMBAT 16.00 Diakóniai közösség, 17.30 
Szeretetvendégség.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 REFORMÁTUS EK.
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 REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia 
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. 
SZERDA 10.00 Asszonykör. 
CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi bibliaóra. 
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele párhuza-
mosan gyermekfoglalkozás.

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

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

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen 
beszélgetés az iszlámról.

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

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyete-
mista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30, 
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
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 szülőikör.
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 (templom), 
19.30 Katekumenátus (Szent István-ház). 
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése 
(Szent István-ház).
SZOMBAT 6.30 órai szentmisében Laudes, 
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szenior klub 
(Szent Imre-ház). 
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30 
Szentségimádási óra hazánkért, szerzetesi és 
papi hivatásokért. MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 
7.00  Szentolvasót ima. 
MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai elmél-
kedések (Szent Istvánhház). 
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a 
plébánia betegeiért, szenvedőiért. 
FEBRUÁR 11.  Lourdes-i jelenés napja. Betegek 
világnapja. FEBRUÁR 14.  Szent Cirill szerzetes 
és Szent Metód püspök, Európa társvédő-
szentjei. 9-14.00 Országos Cursillos Ultreya, 
15.00 Betegek világnapja megünneplése, 
szentkenet felvételi lehetőséggel, 15.00 
La Saletti fogadás (Szent István-ház), 19.00 
Cserkészbál (Szent Imre Gimnázium).
FEBRUÁR 15.  Évközi 6. vasárnap. 10.15 Haydn: 
Missa brevis alla Capella (Szt. Imre-kórus). 
FEBRUÁR 18.  19.00 Dorottya c. előadás 
(Szent Imre-ház). FEBRUÁR 21.  16.00-
19.00 Zsibongó-klub Farsangja (Szent Imre 
Gimnázium), 19-3.00 Budai Egyházközségek 
bálja (ELTE, új lágymányosi épülete).  
FEBRUÁR 22.  Évközi 7. vasárnap. Országos 
gyűjtés a katolikus iskolák javára. 
FEBRUÁR 24.  Szent Mátyás apostol napja.



azt a mundán asztrológia alapján népek, 
országok sorsának elemzésére is, mely 
nemcsak annak gazdasági, pénzügyi 
helyzetével, szomszédos országokkal való 
viszonyával, foglalkoztatási politikájával, 
törvényhozásá-
val foglalkozik, 
hanem a külön-
böző természeti 
jelenségekkel is. 
 A  t ör t é -
nelem során 
az asztrológiát 
nagyon sokféle-
képpen gyako-
rolták. Eleinte 
a Nap és a Hold 
emberekre gya-
korolt hatásait 
próbálták ma-
gyarázni, majd 
ez kiegészült a 
planétákkal, a 
zodiákus jegyek-
kel, a fényes csillagokkal, az aszteroidokkal 
és számos más asztronómiai tényezővel, 
melyeket együttesen kozmikus hatásnak 
nevezhetünk. Így vált az asztrológia egy 
olyan rendszerré, amely azt vizsgálja, mi-
lyen hatást gyakorolnak a vélt kozmikus 
tényezők az emberi magatartásra, viselke-
désre. Hívei szerint az asztrológia  megjó-
solja a jövőt, és megmutatja, hogy az égi-
testek miképpen határozzák meg – közve-
tett módokon – az emberek sorsát.
 Kétszáz évvel ezelőtt az a megfogal-
mazás, mely szerint az asztrológia csupán 
jövendőmondás, megállta volna a helyét, 
de napjainkban inkább az a meghatáro-
zás divatos, hogy az asztrológia nem az 
események bekövetkeztének valószínű-
ségét, hanem az emberi viselkedés in-
dítékait vizsgálja. Ezt akár „humanista 
asztrológiának” is nevezhetjük. A jöven-
dölés központú forma komoly szinten 
a mundán asztrológiában, pénzügyi te-
rületeken  és szórakoztató céllal az új-
ságok napjegy szerinti horoszkópjaiban 
használatos.
 Akit érdekel ez a furcsa „tudomány”, lá-
togasson el  a Gazdagréti Közösségi Házba.

Nff

csillagjegy. Ezekben az 
elemzésekben a Nap 
helyzete mutatja 
meg a jellembeli 
tulajdonságokat, és 
ez csak egy szelete 
a tortának. A valódi 
horoszkóp egy ember 
asztrológiai képlete, a születési időpontjá-
ra felállított személyi adatokkal, életese-
ményekkel korrigált speciális térkép. Így 
minden képlet személyes, és így kaphat 
pontos választ sorsfeladatára, hivatásával 
kapcsolatban, családi ügyekben, párkap-
csolati témában, egészségügyi és sok más 
területen.
 Horoszkópot nemcsak személyeknek 
készíthetünk, hanem alkalmazhatjuk 
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Ezen a napon történt – február 11.
VÍZSZINTES: 1.Ezen a napon született 1927-
ben Fekete Sándor író, irodalomtörténész. 
1968-ban adták ki a legnagyobb magyarról 
szóló könyvét (H, T, N). 13. Becézett fér-
finév. 14. Adogatás. 15. Az elején imád! 17. 
Nyelvtani fogalom. 19. Hóhér. 20. Tüzérségi 
alegység. 21. Burkolatsúly. 23. Tantál vegy-
jele. 24. Petőfi barátja (János). 25. Ipper Pál. 
27. Folytonossági hiányban szenvedő, népie-
sen. 29. Tanít. 30. SRD. 32. Szinkópa eleme! 
33. Kézben fog. 34. Az alaphangsor 3. és 5. 
hangja. 35. Nulla. 37. Színészünk. (Ervin). 39. 
Klasszikus én. 40. Délutáni tea időpontja (2 
szó). 42. Galamb páros betűi. 43. Füvet eszik. 
45. Tyúkhang. 46. 1926-ban ezen a napon 
született Leslie Nielsen kanadai–amerikai 
színész. 1965-ben játszott ebben a filmben. 
49. Nagyotmondó obsitos (János). 50. Er-
refele! 51. Rekesz. 52. Palics része! 54. Ritka 
férfinév. 55. Egyén. 56. Kisragadozó. 58. Kaló 
Flórián. 59. Az oxigén régi neve. 61. Kettős 
betű. 62. Hírhedt római császár. 64. Verébfé-
le. 65. Éles hangon sikoltozik. 67. Engesztel. 
69. Ittrium, foszfor és oxigén vegyjele. 70. 
Nagy farakás a boszorkányok alatt. 72. Török 
kisváros Izmir közelében (FOCA). 73. Ezen 
a napon született 1380-ban Gianfrancesco 
Poggio Bracciolini itáliai író. 1438-tól 
1452-ig írta az „Elmésségek könyve”-t ékes 
latin nyelven (L, E, I).
FÜGGŐLEGES: 1. Leslie Nielsen 1998-ban 
fergetegeset alakított ebben a vígjátékban 
(K, V). 2. Zsongó páratlan betűi. 3. Létezés. 
4. Idéz. 5. Kiejtett betű. 6. Újzélandi és belga 
autójel. 7. Ír költő (William Butler). 8. Fü-

zet. 9. Kocsmai helyiség. 10. Súlyarány, röv. 
11. Megkérdőjelez. 12. Fohász befejezése. 
16. 1936-ban ezen a napon született Burt 
Reynolds amerikai színész. 1981-ben 
szerepelt ebben a vígjátékban (Ú, U). 18. 
Védelmez. 20. Kiönt. 22. Amely személyek. 
24. Műszálféle. 26. Az igazságszolgáltatás 
első tisztviselője az ókori Rómában. 28. 
Ezen a napon halt meg Harry Martinson 
Nobel-díjas svéd író. 1956-ban szerezte 
egyik legismertebb művét, egy sci-fi ver-
set, amely egy űrhajóról szól. 29. Oda betűi 
keverve. 31. Huzal. 33. 1909-ben született 
ezen a napon Joseph Mankiewicz Oscar-
díjas amerikai filmrendező. Ezt az 1936-
ban készült filmet még producerként je-
gyezte. 34. … és emberek (Steinbeck). 36. 
Félig szór! 38. Az egyik oldal. 39. Egyenlő 
a teniszben. 41. Amennyi. 44. Bosszúságot 
kifejező szócska. 47. Nagy költőnk (Endre). 
48. Európai főváros. 51. Becézett Léna. 53. 
Csoportos Életbiztosítás, röv. 55. Földre ejt. 
56. Számnév. 57. Ugratás. 60. Mocsárral 
kapcsolatos. 61. Szövetség. 63. Történelmi 
éra. 65. Kerékabroncs. 66. Gyerek fele! 68. 
Jód és réz vegyjele. 70. Londoni úr, röv. 71. 
Aján Tamás.  
BEKÜLDENDŐ: AZ 1. SZÁM MEGFEJTÉSE: „A 
pillantó szemek, Kislány pojácával, Az Ál-
mok Palotája, Juharfalvi Emil, A betörő, 
Duo, Az estve”. A 1.  SZÁM   NYERTESE: Győri 
Jenő, Budapest, Kuruclesi u. NYEREMÉNY: SU-
ZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Buda-
pest, 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.

Ez a kéthetes ciklus egy teli holdas éjsza-
kával köszönt be, ami azt jelenti, hogy 
mind a két hét alatt fogyatkozó fázisban 
lesz a Hold. Ez most nagyszerű alkalom 
lehet arra, hogy bármiféle rossz szokásról, 
régi beidegződéstől megszabaduljon. Most 
ugyanis nemcsak a kedve lesz hozzá elég-
séges, hanem a kitartása is. A Valentin-
nap valami nagyon kellemes meglepetést 
tartogat.

február 9.–február 22.

HOROSZKÓP

A február közepe olyan békés időszakot 
sejtet, amilyennek szereti az életet. Kevés 
zajos élmény és új kihívás, inkább belső 
béke és nyugalom fogja a mindennapja-
it jellemezni. Valentin-napra lehetősége 
lesz saját magát meglepni valami érdekes 
ajándékkal, amire már régen vágyott, csak 
korábban sajnálta rá a pénz.

A korábbi kisebb feszültségek, amelyek 
megkeserítették napjait, mintha egy 
szélfuvallatra elmúlnának. Önmaga is 
meg fog lepődni, hogy mennyivel pozi-
tívabban látja a világot. Családtagjaitól, 
különösen a párjától sok figyelmet és 
segítséget kap, amit örömmel el is fogad. 
Hétvégeken menjen minél többet em-
berek közé, a barátainak szüksége lesz a 
derűjére.

Még mindig kicsit passzívabb időszakát 
éli, de egy fiatalabb családtag hoz némi 
változatosságot az életébe. Ennek először 
nem fog örülni, de később rájön, hogy ez 
a fordulat nem is olyan rossz, talán csak 
kissé szokatlan. A Valentin-nap hétvégéje 
pedig olyan remekül fog sikerülni, hogy 
valósággal megtölti energiával.

A jegyével szemköz átvonuló bolygók 
okozhatnak némi feszültséget emberi 
kapcsolataiban. Családja túl magabiztos-
nak véli, párja pedig úgy érzi, mindennek 

úgy kell történnie, ahogyan ön szeretné. 
A Valentin-nap jó lehetőséget teremt, 
hogy a vitát megbékéléssé, a haragot ne-
vetéssé változtassa. Február közepén egy 
barát érdekes javaslattal áll elő. Ne utasít-
sa el, még akkor sem, ha kezdetben szo-
katlannak tűnik.

Egy munkáján belüli változás váratlan 
helyzet elé állítja, és arra kényszeríti, hogy 
alakítson munkarendjén. Nemigen kedveli 
a változásokat, de végül kiderül: több sza-
badideje marad. Ezt pedig most rendkívül 
hasznosan fogja felhasználni. A jegy hölgy 
szülöttei már ezekben a napokban belefog-
nak a tavaszi nagytakarításba. Nemcsak a 
tárgyi világukban, hanem az érzelmeikben 
is rendet fognak teremteni.

Kommunikációs képessége valóságos 
csúcsformában lesz, aminek kapcsán sok 
emberrel fog beszélgetni, kellemes, pezsgő 
vitákat folytatni. Vigyázzon, nehogy vé-
letlenül elszólja magát egy olyan témában, 
ami ismerősei körében esetleg kínos lehet. 
Ha bármiféle tanulmányt végez, komoly 
sikerekre számíthat. Az sem kizárt, hogy 
valami új szellemi terv lép be az életébe, 
ami tágabbá teszi horizontját.

Kissé kimerültnek érzi magát ebben a 
periódusban, aminek az az oka, hogy az 

egyik uralkodó bolygója, a Mars ked-
vezőtlen fényszöget vetít a jegyéhez. 
Hallgasson szervezete jelzéseire, és pi-
henjen annyit, amennyit csak tud. A Va-
lentin-napjának hétvégéje egy kellemes 
programot kínál, ami jó hatással lesz 
közérzetére.

Ha valami érdekes, új kihívásra vágyik, 
akkor a legjobb időt választotta, hogy el-
induljon az álmai után. Most nem csupán 
a sors, hanem a környezete is segíteni fog, 
ön pedig szárnyalónak és magabiztosnak 
érezheti magát. Hétvégén egy baráti vitá-
ban kell megvédenie álláspontját, amivel 
sok pártfogót szerez.

Ne hagyja, hogy lehetetlen ötletekkel bár-
ki is kihozza a sodrából. Legendás türel-
mére most hatalmas szüksége lesz. Egyes 
családtagjaival eltérnek a pénzköltési szo-
kásaik, ami most szintén vitákat válthat 
ki. Szerencsére azonban a munkáján belül 
joggal sikeresnek érzi magát, ebben pedig 
vigaszra talál.

Boldog születésnapot, kedves Vízöntő! Ha 
valaki ebben az időszakban vidám, eleven 
emberrel találkozik, egészen biztos lehet 
benne, hogy az egy Vízöntő. Sok nagyon 
kedvező hatású bolygó vonul át a jegyén, 
ami bátorrá, magabiztossá teszi. Ha valaki 
álmodozónak véli, ne hallgasson rá, ha-
nem inkább kövesse álmait.

Vidám, ám alapvetően mégis inkább 
nyugodt időszak áll ön előtt. Ez a két 
hét nem a nagy változások, hanem a 
megtalált belső béke periódusa lesz, 
aminél nagyobb szüksége egy Halak-
nak aligha lehet. A Valentin-nap kissé 
érzelmesebb hangulatba ringatja. Kedve 
lesz egy gyertyafényes vacsorához vagy 
egy holdfényes sétához. Kedves Halak-
szülött, hallgasson a szívére és mutassa 
ki az érzelmeit!

Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Rubin Wellness & Conference Hotel, Galéria Étterem

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:  60 dkg 
bélszín, 2 fej vöröshagyma , 40 dkg színes 
paprika (piros, zöld, sárga), steakfűszer, 
ízlés szerint, mustár, fehérbors, 1 gerezd 
fokhagyma, olívaolaj, só. ELKÉSZÍTÉS: A 
bélszín pácolása: a 60 dkg-os bélszínt le-
hártyázzuk, mustárral, őrölt borssal be-
kenjük. Egy tálba tesszük, olajat öntünk 
rá úgy, hogy ellepje. Hűtőben, letakarva 
3 napig érleljük. A felhevített olívaolajban 
megdinszteljük a csíkokra felvágott 
vöröshagymát. A pácban érlelt 
csíkozott bélszínt ráhelyez-
zük a forró olajra, és fél-
kész állapotig pirítjuk. 
Beletesszük az össze-
zúzott fokhagymage-
rezdet. A fűszerekkel 
ízlés szerint ízesít-
jük. Ráhelyezzük 
a csíkokra felvágott 
színes paprikákat, és 
az egészet készre pirít-
juk. TÁLALÁS: Köretként 
rösztiburgonyát adunk hozzá.

FEBRUÁR 26-ÁN, A TORKOS CSÜTÖRTÖKÖN 
50% KEDVEZMÉNNYEL VÁRJUK VENDÉGEINKET 
A GALÉRIA ÉTTEREMBE!

Címlap idézet: Petőfi Sándor

Főszerkesztő: Vincze Kinga  Főszerkesztő-helyettes: Székely Ádám
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a T-Mobile

Munkatársainkat 
a City Taxi szállítja

ÚJBUDA

A felhevített olívaolajban 
megdinszteljük a csíkokra felvágott 
vöröshagymát. A pácban érlelt 
csíkozott bélszínt ráhelyez-
zük a forró olajra, és fél-

az egészet készre pirít-
Köretként 

rösztiburgonyát adunk hozzá.

Sok olyan olvasónk van, aki lapunkat 
kézbe véve először a horoszkópot 
olvassa el, de más újságok esetében 
is gyakori, hogy ezzel, illetve a sport-
oldallal kezdenek. Ha csak kicsit is 
hiszünk a jóslatokban, szívesen nézzük 
meg, mire számíthat az Oroszlán, a 
Mérleg, a Hal vagy a Vízöntő a szere-
lemben, az egészségben, a munkában. 

A Gazdagréti Közösségi Ház vezetője, 
Jenei Ilona mindig kitalál valami meg-
lepőt. Most, hogy 25. születésnapját ün-
nepli Gazdagrét, egy asztrológust kért fel 
arra, hogy fogadja az érdeklődőket. Fruh 
Erzsébet, aki hét éve foglalkozik asztro-
lógiával, lapunknak hangsúlyozta, hogy 
nem 12 típusú ember van, mint ahogy 12 

Fruh Erzsébet: Az égites-
tek helyzete befolyásolja 
életünket, jövőnket

Megmondják a csillagok? 
Szokatlan szolgáltatás a közösségi házban

SAKKSAROKSAKKSAROK

Világos lép és nyer.

Botvinnik

E heti feladványunkhoz egy kvízkérdés 
is párosul: Ki az az idős nagymester, aki 
Kelenföldön lakik négy évtizede, és az 
alábbi ábraállásból legyőzte Botvinnik 
exvilágbajnokot 1969-ben, Belgrádban?
A. Bilek István 
B. Forintos Győző 
C. Lengyel Levente

Világos lép és nyer.
Beküldendő a nagymester neve, és a vi-
lágos 34. lépése utáni leegyszerűsítés.
A megfejtéseket 2009. február 16-áig 
várjuk a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban (1118 Budapest, Törökugrató ut-
ca 9.), illetve az info@gkh.ujbuda.hu 
e-mailcímen! A helyes megfejtést be-
küldők között könyvjutalmat sorsolunk 
ki, amelyet a Gazdagréti Közösségi 
Házban lehet átvenni. A nyertes nevét a 
következő számban közöljük.

A szerencsés nyertes Belák József, aki-
nek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBAN MEGJELENT REJT-
VÉNYEK MEGOLDÁSA:

Bakcsi György

Mrs. Baird

A receptet Sárkány Róbert séf ajánlja.
Rubin Wellness & Conference Hotel, 

Galéria Étterem
Újbuda, Dayka G. u. 3.

Asztalfoglalás: 505-3600
www.hotelrubin.com

Rubin bélszíncsíkok

ASZTROLÓGIA
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A Magyar Kultúra Napja nem 
tartozik a hivatalos piros betűs 
ünnepeink közé, de már hosszú 
évek óta egyre eredményeseb-
ben hívja fel a figyelmet azokra 
a tárgyi, illetve szellemi érté-
kekre, melyeket méltán érezhe-
tünk magunkénak.

Január 13-án lezajlott a Magyar Ké-
zilabda Szövetségben a női kézilab-
da Magyar Kupa negyeddöntőbeli 
mérkőzéseinek sorsolása. Fortuna 
istennő nem lehetett volna ennél 
kegyesebb, hiszen a versenyben 
maradt csapatok közül az egyetlen 
velünk egy csoportban lévő NB I/ 
B-s Füzesabonyi SC-t sorsolták 
össze az újbudai lányokkal. A ta-
lálkozó február 18-án, szerdán lesz. 
Ősszel – idegenbeli bajnoki mér-
kőzésen – 17 góllal vertük a füzes-
abonyiakat, tehát az előjelek igazán 
biztatóak. De ez azért nem ok a túl-
zott önbizalomra. Külön érdekes-
ség, hogy a heves megyei csapattal a 
bajnokság keretében is találkozunk, 
hiszen a kezdődő tavaszi idény első 
itthoni mérkőzését február 14-én 
vívjuk ellenük. A február tehát 
amolyan „füzesabonyi” lesz lánya-
ink számára. A két mérkőzés hely-
színe már a Sportmax kőérberki 
csarnoka lesz – mivel befejeződtek 
annak átépítési munkálatai –, és 
reméljük, szépszámú szurkolótábor 
előtt folyik majd a küzdelem.
 A Magyar Kupában egyébként 
igazán érdekes végjátékot alakított 
ki a szövetség sorsolása, hiszen a 
Hódmezővásárhely a Debrecennel, 
a Vasas a Kiskunhalassal, az FTC 
pedig a Dunaferr-Győri Audi ETO 

KC győztesével mérkőzik meg a 
legjobb négy közé jutásért. Köny-
nyen lehet – az erőviszonyok isme-
retében –, hogy az Újbuda TC női 
kézilabdacsapata egyedüli fővárosi 
csapatként kerül a négy közé. Ott 
pedig pestiesen szólva „bármi le-
het”, és ez már többről is szól.
 Tekintsünk egy kicsit feljebb: 
2009 elején az NB I-es klubjaink 
közül mind a Győr (Bajnokok ligá-
ja), mind a Debrecen (KEK), illet-
ve a Fehérép Alcoa FKC és az FTC 
(EHF Kupa) versenyben van még, 
és nehéz mérkőzéseknek néz elébe 

Útban a siker felé?

Bemelegítés a Magyar 
Kupa negyeddöntőjéhez

Január utolsó napján, szombat dél-
előtt rendezte az Újbudai Grosics 
Gyula Sport Általános Iskola az 
évek óta hagyományos Iskolakós-
tolóját. 2001 tavasza óta vált rend-
szeresé a sportiskolában, hogy  
tanárok és diákok együtt mutat-
koznak be a leendő elsős gyerme-
keknek és szüleiknek. Ilyenkor 
minden osztályteremben más-más 
program és meglepetés várja az ér-
deklődőket. 
 Ezen a napon az iskola könyv-
tárában Martinek János öttusázó 
olimpikon várta a kis nebulókat. 
Malomjátékra hívta őket, közben 
egy-egy sportkérdéssel „tesztel-
te” a vendégeket. – Némelyikük 
igen magabiztosan válaszolt ar-
ra a kérdésre, hogy az olimpia öt 
karikájának színe mely kontinen-
seket jelöli. Meglepő volt, mennyi 
sportágat ismernek a kicsik. Sőt, 
még egy-két új lépést is megtanul-

Megemlékezés a sportiskolában

Martinek János az iskolakóstolón

Magyar Kultúra Napja

Január utolsó napján a hazai 
amerikai futballt szeretők tábo-
ra immár harmadik alkalommal 
gyűlt össze Újbuda Tóvárosban, 
a Sportmax csarnokban. 

Ugyanúgy, mint a labdarúgásban, 
az amerikai futballban is létezik 
egy alternatíva a hideg, téli napok-
ra. Ugyan kisebb a pálya, rövidebb 
a játékidő és a stoplist is otthon kell 
hagyni, azért az ország különböző 
részeiről érkező 11 csapat nagy 
lendülettel vetette bele magát a já-
tékba. Az elmúlt évhez hasonlóan 
ismét a Budapest Wolves csapata 
lett a kupagyőztes, de a csarnokot 
zsúfolásig megtöltő szurkolók örö-
mére, a többiek is megmutatták, 
mire képesek. A szervezésnek hála 
nem volt idő unatkozni, a 21 le-

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én 
fejezte be Szatmárcsekén a Him-
nusz megírását, ez év januárjában 
immár 186 éve. Ennek emlékére 
egy évtizede, vagyis 1989-től, janu-
ár 22-én a Magyar Kultúra Napját 
ünnepeljük. Az Újbudai Grosics 
Gyula Sport Általános Iskola ta-

nulói méltó módon emlékeztek 
meg e jeles napról. Örömteli volt 
hallani, látni, amikor több mint 
négyszáz ajkon egyszerre szólalt 
meg a költemény. 
– Hagyományteremtő szándékunk 
szerint a Magyar Kultúra Napján 
az együvé tartozás megerősítése je-

játszott mérkőzés irama és persze 
a fiúk lelkesedése egész napra jó 
hangulatot teremtett, reggel 9-től 
este 9-ig nem volt megállás. Azok, 
akik nem tudtak kilátogatni a hely-
színre, az interneten követhették 
az eseményeket. Az érdeklődésből 
az látszik, hogy az amerikai futball 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend hazánkban.
 A téli felkészülés közepén jót 
tett egy kis izgalom mind a né-
zőknek, mind a játékosoknak, 
hiszen márciusig még várniuk 
kell az első mérkőzésekig, de ez a 
„terem amerikai foci” minden-
képpen egy emlékezetes esemé-
nye marad az évnek, és remélhe-
tőleg ez a hagyomány jövőre is  
folytatódni fog.

kép és szöveg: Tóth Andrea

Olimpikon várta a leendő elsősöket

Telt ház a Sportmaxban
III. Cellect Aréna Kupa

Az úgynevezett kompetencia 
alapú oktatás lényege, hogy az 
iskolákból kikerülő gyerekek 
olyan tudással rendelkezzenek, 
amely hozzásegíti őket a mai 
viszonyok közötti eligazodáshoz 
és a képességeiknek megfelelő 
munkahely megszerzéséhez. 
Erről beszélgettünk Bács Már-
tonnal, Újbuda oktatási ügye-
kért felelős alpolgármesterével.

Az oktatás céljai kapcsán mindig elhang-
zik, hogy használható tudást kell a gyere-
kek kezébe adni. Ez valójában mit jelent?
Olyan tudást jelent, amivel bol-
dogulni lehet. A megértéshez azt 
kell végiggondolni, hogy milyen 
körülmények közé érkezik egy pá-
lyakezdő, tágabb értelemben pedig 
azt, hogy milyen változások zajlot-
tak le a világban az elmúlt évtize-
dekben. Anélkül, hogy túl messzi-
re mennénk, érdemes azt a tényt 
mérlegelni, hogy három-négy 
évtizede még a világ ipari terme-
lésében dolgozott a munkavállalók 
majdnem fele. Ma effektív terme-
lő munkát az emberek maximum 
egyötöde végez, a többi munkahe-
lyet a termelőfolyamat szervezése, 
infrastruktúrája, a marketing, az 
eladás, a fejlesztés és egyéb kap-
csolódó tevékenységek kötik le. 
Mindehhez még egy elsöprő erejű 
informatikai robbanás is párosult, 
a folyamatok jelentős része digita-
lizált, az internetkultúra megke-

rülhetetlen, szinte minden terü-
leten számítógépek váltották fel a 
korábbi struktúrát. Tehát egy ilyen 
közeggel szemben kell felvértezni 
a gyerekeket az életben alkalmaz-
ható tudással. Olyan képességekre 
van szükség, amelyek segítségével 
helytállhatnak az ilyen környezet-
ben adódó munkahelyeken.

Melyek az alapvető képességek, amelye-
ket korábban nem kezelt kiemelten az 
oktatási rendszer?

Nem elég ötéves számítógépe-
ken viszonylag jól kezelni a Word 
programot. Most már digitális 
műveltségről beszélünk, a világhá-
ló gyors és hatékony használatáról, 
a beszerzett információk szűrésé-
ről, megfelelő csoportosításáról. 
Nagyon fontos továbbá, hogy az 
úgynevezett lexikális tudás meg-
szerzése után és közben kialakul-
jon az a tudás, amely a hétköznapi 
döntéseknél nyújt kapaszkodót. Be 
kell épülnie továbbá az élethosszig 
tartó tanulás igényének. Ezek az 
oktatás modern filozófiai elemei.

És az ehhez szükséges eszközök?

Az egyik a digitális tábla, amely 
érdekesebbé, mozgalmasabbá teszi 
az órát, és amely ideális esetben a 
tanulók speciális laptopjához kap-
csolódik. Ez a laptop speciális, ki-
mondottan erre a célra kifejlesztett, 
kisméretű mobilszámítógép. Egyik 
specialitása, hogy kevésbé alkal-

mas játékprogramok tárolására és 
használatára, mint a megszokott 
és elterjedt gépek. Ezen a téren je-
lenleg még csak puhatolózunk, fel-
térképezzük a lehetőségeinket. Per-
sze a kézzelfogható gépek mellett 
ugyanolyan fontos, hogy felkészült 
oktatóink legyenek, hogy megfelelő 
módszertant alkalmazzunk. Nyil-

ván nem ez az egyetlen megoldás, 
ez egy esély arra, hogy korszerű tu-
dást adhatunk a gyerekeknek.

Ha a feltételek előállnak, mikor lesz eb-
ből a tervből az iskolákban kézzel fogha-
tó valóság?

Egyelőre ott tartunk, hogy az év 
végére minden iskolába szeretnénk 
két-két digitális táblát telepíteni. 
Természetesen digitális tartalmak-
kal támogatva az ezeken zajló ok-

Korszerű tudás a gyerekeknek
Beszélgetés Bács Márton alpolgármesterrel

tatási munkát. Jó lenne, ha ezeket a 
tartalmakat idővel maguk a peda-
gógusok készítenék el, a legjobba-
kat pedig érdemes lenne közkinccsé 
tenni. A pedagógusokat másrészt 
képzéssel is támogatnunk kell, az 
Újbudai Pedagógiai Intézet egyéb-
ként már szervezett ilyen progra-
mot. Digitális tábla egyébként már 
egy-egy iskolában működik, az a 
tapasztalat, hogy nem idegenked-
nek tőle a tanárok, sőt, inkább az a 
probléma, hogyan osszák be egy-
más között a kapacitást.

Az iskolák kapcsán leggyakrabban az 
épületfelújítást kérik számon. Nem lesz-
e emiatt kedvezőtlen visszhangja az in-
formatikai fejlesztéseknek?

Ezt a kettőt nem szabad szembe-
állítani egymással. Nem azt mon-
dom, hogy az épületekkel nem kell 
foglalkozni, de azt semmiképp 
nem hagyhatjuk, hogy a világ el-
menjen a mai gyerekek mellett az 
oktatás idejétmúlt sablonjai miatt. 
Gazdasági eredmények igazolják, 
hogy azok az országok, amelyek-
ben az oktatási rendszer módsze-
reiben és eszközeiben progresszív 
és korszerű, nincs baj a gazdaság 
teljesítményével sem. Úgy vélem, 
hogy annak ellenére, hogy Ma-
gyarországon az oktatás mindig 
áldozata a negatív gazdasági fo-
lyamatoknak, a terület fejlesztését 
nem lehet megspórolni.

Bárczy Andrea 

gyében mindig egy, a magyar köl-
tészet kiemelkedő alkotása szólal 
meg. Jövőre Vörösmarty Mihály 
Szózata. Évezredes tradícióinkra, 
gyökereinkre, nemzeti múltunk-
ra szeretnénk emlékezni ezen a 
napon, felhívni a figyelmet azok-
ra az értékekre, amelyeket az év-
századok alatt sikerült megőrizni 
– mondta a megemlékezés végén 
Kiss Mihály, az iskola igazgatója.

V. Zs.

februárban. Az európai nemzet-
közi kupákban való szereplésünk 
igen eredményes, számos végső 
győzelemmel dicsekedhetünk. 
Elmondhatjuk, hogy mindig a leg-
jobbak közé kerültek csapataink, a 
hagyomány pedig minden érintett 
csapatot „kötelez” a maximális 
erőbedobásra. 
 És mi a fenti kitérő oka? A jú-
niusi végső bajnokságbeli helyezés 
és a kupavégeredmény alapján az 
elszámolásnál eldől, hogy ki indul 
ősszel a nemzetközi kupában. Még 
kimondani sem merjük, hogy a ta-
valy őszi újbudai kézilabda sikertör-
ténete nem csupán ismét az NB I-es 
mérkőzésekkel, hanem nemzetközi 
megmérettetéssel is folytatódik. 
 A csapat egyébként most 
Tápiószentmártonban van, téli 
edzőtáborban. Reméljük, újabb 
energiát gyűjtenek az eddigi lelkes 
és fegyelmezett szakmai munka 
folytatásához.
 Hajrá Újbuda!

kép és szöveg: Vendégh Zsolt

tam tőlük a malomjátékban – ösz-
szegezte mosolyogva Martinek 
János a délelőttöt, aki egyébként 
számos sportiskolai rendezvé-
nyén volt aktív közreműködő az 
elmúlt években.

Már csomagolt délben, mikor egy 
nagycsoportos ovis visszaszaladt 
hozzá, hogy játsszon még vele egy 
mérkőzést. Martinek szó nélkül 
tette le a kabátját.
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XI., FENEKETLEN-TÓNÁL új, garzonlakás ki-
adó. Érdeklődni: 06/30/414-6527.

LÁGYMÁNYOSI utcában 101 nm-es lakás iro-
dának is kiadó. 06/30/922-9053.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézs- 

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

MATEMATIKA szaktanár felkészítést, fel-
zárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak. 
06/20/380-2039.

MATEMATIKA-, fizikaoktatás, felkészítés min-
den szinten referenciákkal. 250-2003, 
06/20/934-4456.

WWW.CORVINRAJZISKOLA.HU tanfolyam-
ok gyerekeknek, kamaszoknak, szakirányú előké-
szítők felvételizőknek. 209-2832.

FEHÉRVÁRI úti piacnál német-angol tanítás, 
korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön min-
den korosztálynak, egyénileg. 205-6732, Rudas 
Katalin. 

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását nyelvvizsgára 
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztály-
nak. Cégeknél is, házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337.

MATEMATIKAOKTATÁS, érettségire felké-
szítés okleveles matematikustól, nagy oktatási 
tapasztalattal. 06/30/200-0634.

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

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, középiskolásokat, egyetemistákat. 
365-2969, 06/30/523-8631.

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

MATEMATIKA különóra 5-8. osztályosoknak. 
Gyakorlott, szakmailag elismert szaktanár segít-
ségével. Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

DÍNOMDÁNOM vigalom, nincs a táncra tila-
lom! Farsang farka előtti mulatságra várunk sze-
retettel február 20-án 15–19 óráig. Jelmezbál, csa-
ládi játékok, tánc és zene meghívott előadókkal. 
Most mindenki nevessen, mosolyogva szeressen! 
1114 Budapest, Fadrusz u. 4. Tel.: 787-9158.

ÚJ MOZGÁSMŰVÉSZETI programok a Forrás 
Játszóházban! Örömmozgó 1–4 éveseknek és szü-
leiknek mondókákkal. Művészi mozgás zenére 
2–4 éveseknek. Esztétikus testképző gimnasztika 
Berczik Sára néni módszerével 4–12 éves lányok-
nak. 1114 Budapest, Fadrusz u. 4. Tel.: 787-9158.

ÚJ MŰVÉSZETI foglalkozás a Forrás Játszó-
házban 2,5–4, 4–7, 7–12 éveseknek. Körjátékok, 
szituációs játékok sok zenével és tánccal, festés-
sel, rajzolással az együttes játék örömével, érzel-
mek megélésével. Szeretettel várunk mese-játék 
programunkra. 1114 Budapest, Fadrusz u. 4.  
Tel.: 787-9158.

LECKEGYÁR. Segítünk! Korrepetáló foglal-
kozás és leckeírás szaktanár, fejlesztő pedagógus, 
logopédus segítségével alsósoknak és felsősöknek 
egyaránt. Foglalkozások iskolába készülő gyere-
keknek egyénileg vagy kiscsoportban. + Sok a 
kötelező olvasmány? Együtt könnyebb! Közös 
szövegfeldolgozás. 1114 Budapest, Fadrusz u. 4. 
Tel.: 787-9158.

ÓVODAI felkészítő csoport piciknek hétköz-
nap délelőttönként 8–12 óráig. Minden napra 
egy csoda: bábozás, rajzolás, zenélés, mozgás! 
Anyanyelvi fejlesztés, művészeti foglalkozások 
szakképzett felügyelettel. 1114 Budapest, Fadrusz 
u. 4. Tel.: 787-9158.

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

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

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal.  
359-5033, 06/30/924-8010.

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

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

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

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

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

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

VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat cé-
ges, társasházi karbantartást is vállal. 246-9953, 
06/30/947-6036.

KISEBB vízszerelés, csempézés, kőműves- 
munkák, javítások, helyreállítások garanciával. 
06/30/981-8340. 

VÍZ-, fűtésszerelés, csöpögéstől generál-
kivitelezésig. Duguláselhárítás éjjel-nappal. 
06/30/678-1961.

VÍZSZERELÉS nonstop, mosógépek bekötése, 
mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások. 
06/30/954-9554.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, bur-

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

BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők, 
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 
249-2664, 06/20/944-9015.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést vállal kisiparos 
garanciával, azonnalra is. 
202-2505, 06/30/251-3800.

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

TELJES lakásfelújítást, kisebb javításokat válla-
lok garanciával. 06/20/430-1461.

KŐMŰVES-, burkolómunkákat teljes körű la-
kásfelújítást minőségi munkával, referenciákkal, 
rövid határidőre vállal építőipari cég. 
06/30/280-7257.

TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, 
ház-, irodafelújítás minden szakmában, magyar, 
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlat-
tal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. 
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló készítése-javítása. 
Tel.: 213-2033, 06/30/964-8876.

CSEMPÉZÉS, javítás, felújítás, kőművesmun-
kák készítése, szakmunkással. 
Tel.: 06/30/328-2871, 200-8897.

REDŐNY, reluxa, napellenző, harmonikaajtó, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, függönykarnis javí-
tása, készítése. 356-4840, 06/30/954-4894.

LAKÁS, INGATLAN
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán, többgenerá-

ciós, kertes, családi ikerház mindkét része eladó. 
Ára egyben: 47 900 000 Ft. Tel.: 06/20/548-5705.

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó lakásokat, házakat, irodákat, telkeket, ipari 
ingatlanokat. www.banalp.hu, 361-4287.

KORREKT ingatlanközvetítés! Lakóingatlanok, 
ipari és kereskedelmi ingatlanok. TAWELLCO 
Tel.: 06/30/931-1211.

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

SASADON 200 nm-es, igényes, önálló ház el-
adó. 06/30/922-9053.

TÓVÁROS-Lakóparkban 53 nm-es, 2 szobás, 
igényesen kialakított, új építésű lakás teremga-
rázzsal eladó. 22,4 M Ft-ért. 
www.ujlakas.info/tippan. 06/70/332-1111.

FEHÉRVÁRI úton erkélyes, tégla garzonlakás  
8 900 000 Ft-ért eladó. 06/20/364-8676.

KERESEK 2-3 szobás eladó lakást mellékutcá-
ban. 06/20/351-3141.

TARDOSKEDD utcánál kétszobás, gázfűtéses 
lakás 14 900 000 Ft irányáron eladó. 
06/20/351-3141.

KERESEK 3-5 szobás eladó lakást, csendes ut-
cában. 06/30/922-9053.

ALBERTFALVÁN 3 szobás, 100 nm-es sorházi 
lakás eladó. www.banalp.hu. 06/30/922-9053.

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

BUDAPESTEN és környékén nagy forgal-
mú saját tulajdonban lévő benzinkutak eladók. 
06/30/251-4000.

XXII., ANGELI úton eladó 1063 nm-es üdülő-
övezeti, nagyon kellemes telek. 11,5 M Ft. 
06/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA térnél, új építésű, 8 laká-
sos társasház épül. Lakások leköthetők. 
06/30/251-4000.

XI., MOHAI utcában eladó IV. emeleti, 65 nm-
es, 3 szobás, felújított, reprezentatív lakás 15,5 M 
Ft. 06/30/251-4000.

XI., KONDOROSI Lakóparkban eladó 7. eme-
leti, 2 szobás, panorámás lakás sok extrával. 16,5 
M Ft. 06/30/251-4000.

XI., BÖLCSŐ utcában eladó liftes házban IV. 
emeleti, 56 nm-es lakás, 16,5 M Ft. 
06/30/251-4000.

FENEKETLEN-TÓNÁL 30 nm-es, felújított 
garzonlakás, villaházban eladó. Közvetítők kímél-
jenek. 06/70/949-4013.

XI., KARINTHY Frigyes úti, I. emeleti, külön 
bejáratú, másfél szobás, étkezős téglalakás eladó 
13 800 000 Ft-ért, 06/30/355-0249.

GARÁZS
GARÁZS eladó Albertfalván a 7-es autóbusz 

végállomásánál. Irányár: 2 M Ft. Érdeklődni: a 
06/20/931-5710-es számon.

TEREMGARÁZS eladó Petz S. u. 2/B-ben. 
Irányár: 1 650 000 Ft. Érdeklődni: 203-5573, 
06/30/283-0079.

BÉRLEMÉNY  
KIADÓ Bánát utcában (XI.,) 30 nm-es, alagsori 

helyiség. Tel.: 06/70/325-4309.
XI., FADRUSZ utcában kiadó 111 nm-es egye-

di fűtésű üzlethelyiség. Tel.: 06/70/325-4309.
BOCSKAIN 50 nm-es, felújított iroda 70 000 

Ft-ért kiadó. 06/20/364-8676.

LAKÁSOK, üzlethelyiségek teljes körű átalakí-
tását, felújítását vállaljuk. Festés, mázolás, gipsz-
kartonozás, villany-, vízszerelés, asztalosmunkák, 
egyedi bútorok készítése reális áron. Érdeklődni: 
06/20/553-4341.

SZOBAFESTÉST, vízvezeték-szerelést, csem-
pézést, parkettázást vállalok. 
06/30/975-0053, 226-2527.

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

ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőműves 
munkát stb. takarítással vállalunk. 
06/20/998-2369. Tel/fax.: 365-2662, 
e-mail: delabt@vipmail.hu. 

PARKETTA, parafa, laminált parketta leraká-
sát, csiszolását, javítását lakkozással vállalok. PVC, 
műgyanta és tarkett fektetése. 06/20/972-1213.

FESTÉS, mázolás, tapétázás, gipszkarto-
nozás! Minőségi garancia, ingyenes felmérés.  
06/70/250-9132.

ÉPÜLET-, lakásfelújítás, hőszigetelés, homlok-
zatok, tetők, erkélyek felújítása, szakipari munkák. 
Alpintechnikai szakmunkák, veszélyelhárítás. 
ATRIUM Kft. 06/20/935-7089.

JÁRÓLAPOZÁST, csempézést vállalok refe-
renciákkal. Tel.: 06/30/227-9616.

FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítá-
sa, csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés 
anyagbeszerzéssel, garanciával. 06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciá-

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

HŰTŐGÉPSZERVIZ, háztartási, kereskedelmi, 
vendéglátó-ipari hűtők javítása írásbeli garanciá-
val. Klímaberendezések eladása, házhoz szállítása 
kedvezményes áron. Beüzemelés, karbantartás. 
Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/941-2797, 
huto-klima@fw.hu 

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal villamos-

mérnök végzettséggel, garanciával. Tel.: 06/20/4-
10-6393.

COMPUTERKLINIKA! Számítógép-javítás,  
-karbantartás, -bővítés, vírusirtás. Ingyenes ki-
szállással. Hívjon bizalommal!  06/30/857-2653.

TV-VIDEO-MONITOR szerviz. Nyugdí-
jasoknak 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.

KERTGONDOZÁST, gyümölcsfa-, sző-
lőmetszést, permetezést vállalok vidéken is.  
Tel.: 06/30/682-4431.

RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, köz-
épületek elektromos betörésvédelme, meglévő 
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor 
06/20/227-0056.

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

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.

SZÖVETKEZETI ház megbízható gondnokot 
keres, nyugdíjazás miatt. Cserelakás szükséges. 
205-8168.

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

FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5x2x2 m3-
es rakterű kistehergépkocsival Budáról. Sziráki. 
Tel.: 06/70/316-1533, 395-1217.

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

TÁRSASHÁZAK teljes körű közös képviseletét 
vállalja vállalkozó. 
Tel.: 295-3802, 06/30/933-4279.

A JET SERVICE BT. Biztosítja mindazt, ami-
re egy irodában szükség lehet. Forgalmazunk 
nyomtatókellékeket, egyéb irodaszereket, iroda-
gépeket, notebookot, monitort. Szolgáltatásaink: 
irodagépszerviz, műszaki tanácsadás. Bővebb 
információ: tel.: 248-0414, fax: 248-0413, mo-
bil: 06/20/946-9060, e-mail: info@jetservice.hu,  
web: www.jetservice.hu. 

RÉGISÉG, KÖNYV 
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben. 

Arany: 2000 Ft–3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg 
–400 Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásá-
rolunk. Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084.

DRÁGAKŐ (briliáns), aranyékszer, régi tört-
arany és ezüst evőeszközök, dísztárgyak vásár-
lása készpénzért a legmagasabb áron. Tekintse 
meg a google-ban a Louis Galériát. E-mail: 
lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II., Margit krt. 
51–53. sz alatti Louis Galériában. Tel.: 316-3691.

VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő helyszíni kész-
pénzfizetéssel vásárol régi koloniál bútorokat, 
rádiókat, porcelánokat, festményeket, órákat, 
szőnyegeket, könyveket, csillárokat, ezüstöket, 
szőrmebundákat, zongorákat, mindenféle régi 
lakberendezési tárgyakat, hagyatékot, kiürítéssel 
is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. Hívjon 
minket! Tel.: 259-0786, vagy 06/30/324-4986.

1945–1960 közötti fotókat, lakberendezési 
tárgyakat, hagyatékot vásárolok készpénzért. 
06/30/264-0568.

GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK hidak készítése, javítá-

sa soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő. 
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk! 
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin 
fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016.

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

ÁLLÁS
NÍVÓS CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk 

leinformálható bébiszittereket, időgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. 
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.

GONDOZÁS
NEMZETKÖZI Gyermekmentő Szolgálat 

Magyar Egyesület nevelőszülőségre ke-
res családokat, házaspárokat. Érdeklődés: 
ngysz@gyermekmento.hu, esetleg telefonon: 
475-7000.

TÁRSKERESÉS
SÍELÉSHEZ 65 év körüli férfipartnert keres, 

autóval rendelkező nő. 06/30/899-5539.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítha-

tó, félprofi, elektronikus visszajelzős fitnesz-
lépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000 
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mail címre fényképet is 
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.

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

FELOLVASÁST, otthoni, kávéházi társalkodást, 
színházlátogatást vállal idős hölgyek, urak részére 
értelmiségi hölgy. Elérhetőség: 06/20/594-1360.

1117 Bp., Fehérvári út 24.,  T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54.,  T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18     Sz: 9–14

ZÁR, KILINCS LAKAT, VASALAT

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
• ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
• EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
• HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
• ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁR-
 BETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!
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Óvodavezetői 
pályázatok

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ 
SZERV: Bp. Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete (1113 
Bp. Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT MUNKAHELY, 
BEOSZTÁS: Óvodavezető Alsóhegy Utcai Óvoda (1118 
Bp. Alsóhegy u.  13–15.). KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FEL-
TÉTELEK: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat. A pályázathoz 
mellékelni szükséges a szolgálati idő beszámítását 
tartalmazó hiteles munkáltatói igazolást. A pályá-
zatot papíron és CD-n vagy floppy lemezen is kérjük 
beadni. JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, PÓTLÉK, EGYÉB: 
ÁEI: 2009. aug. 1. A megbízás 5 évre, 2014. július 31-
éig szól. PC: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata, 
Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Bp. Zsombolyai 
u. 4. ILL.: a KJT szerint. V.P.: a KJT szerint. PBHI.: a 
megjelenéstől számított 30 nap. PEHI.: a megjele-
néstől számított 90 nap.

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Bp. Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
(1113 Bp. Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT MUN-
KAHELY, BEOSZTÁS: Óvodavezető Bükköny Óvoda 
(1116 Bp. Bükköny u. 9.). KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FEL-
TÉTELEK: Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat. A pályázathoz 
mellékelni szükséges a szolgálati idő beszámítását 
tartalmazó hiteles munkáltatói igazolást. A pályá-
zatot papíron és CD-n vagy floppy lemezen is kérjük 
beadni. JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, PÓTLÉK, EGYÉB: 
ÁEI: 2009. aug. 1. A megbízás 5 évre, 2014. július 31-
éig szól. PC: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata, 
Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Bp. Zsombolyai 
u. 4. ILL.: a KJT szerint. V.P.: a KJT szerint. PBHI.: a 
megjelenéstől számított 30 nap. PEHI.: a megjele-
néstől számított 90. nap

 A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Bp. Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testü-
lete (1113 Bp. Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT 
MUNKAHELY, BEOSZTÁS: Óvodavezető Keveháza 
Utcai Óvoda (1119 Bp. Keveháza u. 4.). KÉPESÍTÉSI 
ÉS EGYÉB FELTÉTELEK: Felsőfokú óvodapedagógusi 
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végzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat. A 
pályázathoz mellékelni szükséges a szolgálati idő be-
számítását tartalmazó hiteles munkáltatói igazolást. 
A pályázatot papíron és CD-n vagy floppy lemezen is 
kérjük beadni. JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, PÓTLÉK, 
EGYÉB: ÁEI: 2009. aug. 1. A megbízás 5 évre, 2014. 
július 31-éig szól. PC: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkor-
mányzata, Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Bp. 
Zsombolyai u. 4. ILL.: a KJT szerint. V.P.: a KJT szerint. 
PBHI.: a megjelenéstől számított 30 nap. PEHI.: a meg-
jelenéstől számított 90 nap.

Iskolaigazgatói pályázatok

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Bp. Főv. XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  (1113 Bp. 
Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BE-
OSZTÁS: Igazgató Domokos Pál Péter Általános Iskola. 
(1119 Bp. Sopron u. 50.). KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉ-
TELEK: Egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 
szakképzettség, legalább 5 éves szakmai gyakorlat.A 
pályázathoz mellékelni szükséges a szolgálati idő be-
számítását tartalmazó hiteles munkáltatói igazolást. 
A pályázatot papíron és CD-n vagy floppy lemezen is 
kérjük beadni. JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, PÓTLÉK, 
EGYÉB:  ÁEI: 2009. aug. 1. A megbízás 5 évre, 2014. 
július 31-éig szól. PC: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkor-
mányzata, Humánszolgálati Igazgatóság 1113 Bp. 
Zsombolyai u. 4. ILL.: a KJT szerint. V.P.: a KJT szerint. 
PBHI.: a megjelenéstől számított 30 nap. PEHI.: a 
megjelenéstől számított 90 nap

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Bp. Főv. XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete (1113 Bp. 
Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BE-
OSZTÁS: Igazgató Gazdagrét – Törökugrató Általános 
Iskola. (1118 Bp. Törökugrató u. 15.). KÉPESÍTÉSI ÉS 
EGYÉB FELTÉTELEK: Egyetemi vagy főiskolai szintű vég-
zettség és szakképzettség, legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat. A pályázathoz mellékelni szükséges a szol-
gálati idő beszámítását tartalmazó hiteles munkálta-
tói igazolást. A pályázatot papíron és CD-n vagy floppy 
lemezen is kérjük beadni. JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, 
PÓTLÉK, EGYÉB: ÁEI: 2009. aug. 1. A megbízás 5 évre, 
2014. július 31-éig szól. PC: Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda 
Önkormányzata, Humánszolgálati Igazgatóság 1113 

Bp. Zsombolyai u. 4. ILL.: a KJT szerint. V.P: a KJT 
szerint. PBHI.: a megjelenéstől számított 30 nap. 
PEHI: a megjelenéstől számított 90 nap.

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Bp. Főv. XI. Ke-
rület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
(1113 Bp. Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT MUN-
KAHELY, BEOSZTÁS: Igazgató Lágymányosi Bárdos 
Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1117 Bp. Ba-
ranyai u. 16–18.). KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK: 
Egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat. A pályázathoz 
mellékelni szükséges a szolgálati idő beszámítá-
sát tartalmazó hiteles munkáltatói igazolást. A 
pályázatot papíron és CD-n vagy floppy lemezen 
is kérjük beadni. JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, PÓT-
LÉK, EGYÉB: ÁEI: 2009. augusztus 1. A megbízás 5 
évre, 2014. július 31-éig szól. PC:  Bp. Főv. XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata, Humánszolgálati Igazga-
tóság. 1113 Bp. Zsombolyai u. 4. ILL.: a KJT szerint. 
V.P.: a KJT szerint. PBHI.: a megjelenéstől számított 
30 nap. PEHI.: a megjelenéstől számított 90 nap.

Egyéb vezetői állások

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Bp. Főv. XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testü-
lete (1113 Bp. Bocskai út 39–41.). MEGHIRDETETT 
MUNKAHELY, BEOSZTÁS: Igazgató Újbudai Peda-
gógiai Intézet (1117 Bp. Erőmű u.4. KÉPESÍTÉSI ÉS 
EGYÉB FELTÉTELEK: Egyetemi szintű végzettség és 
szakképzettség és végzettség legalább tíz év meg-
felelő szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni 
szükséges a szolgálati idő beszámítását tartalmazó 
hiteles munkáltatói igazolást. A pályázatot papíron 
és CD-n vagy floppy lemezen is kérjük beadni. 
JUTTATÁSOK (FT) ILLETMÉNY, PÓTLÉK, EGYÉB: ÁEI: 
2009. aug. 1. A megbízás 5 évre, 2014. július 31-éig 
szól. PC: Bp. Főv. XI. Kerület Újbuda Önkormányza-
ta, Humánszolgálati Igazgatóság. 1113 Bp. Zsom-
bolyai u. 4.. ILL.: a KJT szerint. V.P.: a KJT szerint. 
PBHI.: a megjelenéstől számított 30 nap. PEHI.: a 
megjelenéstől számított 90 nap.

Budapest, 2008. december 17.
Molnár Gyula

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

www.ujbuda.hu
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Az Allianz szárnyai alá vette a lakóközösségeket: biztonsági programja széles 
kör�en gondoskodik a lakóközösségek biztonságáról és pénzügyeir�l. Jelent�sen 
megkönnyíti a közös képvisel� munkáját és a tulajdonosok teend�it azzal, hogy 
egy kézben tudhatják a ház összes biztosítási és banki ügyét, s�t, csökkenthetik 
költségeiket is!
A részletekért keressék az Allianz tanácsadókat, akik részletesen elmondják 
Önöknek, milyen el�nyökkel jár, ha az Allianz �rangyala vigyáz a házukra!

06-40-421-421
www.allianz.hu

Allianz. Pénzügyi megoldások A-tól Z-ig

Együtt akár havi 9792 forint!*

�rangyal, aki a pénztárcájára is  gyel

*A példában szerepl� összeg tartalmazza a 9302 Ft lakóközösség-biztosítási és 490 Ft számlavezetési díjat. 
A havi 9302 Ft biztosítási díj tájékoztató jelleg�, a számítás egy budapesti, 1990-ben épült, 1 kaputelefo-
nos, 4 emeletes, 16 albetétes, magastet�s, 800 m2-es társasházra, alapbiztosítás, kiegészít� tet�beázás-
és panelhézag-biztosítás, kiegészít� rongálásbiztosítás, felel�sségbiztosítás kockázatokra vonatkozóan, 
negyedéves Allianz banki díjlehívásos díj zetéssel készült. A havi 490 Ft számlavezetési díj összege a tranz-
akciós költségeket nem tartalmazza.

Ujbuda Ujsag 140x209.indd   1 1/30/09   1:17:02 PM

A tarifaajánlatot a 2009. február 1. és 2009. március 31. között Domino Aktív díjcsomagba váltó előfizetők vehetik igénybe. A díjmentes SMS-ek 2009. április 30-ig használhatók fel. A kedvezményre azon előfizetők jogosultak, akik az akció ideje alatt, a díjcsomagba 
váltás időpontjától számítva a megelőző 90 napban nem voltak Domino Aktív díjcsomagban. A készülékakció 2009. február 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Az akciók további, teljes körű és részletes feltételei a T-Pontokban, üzleteinkben 
és ügyfélszolgálatunkon érhetők el: 1430, 06-1/265-9210.

www.t-mobile.hu

Nokia 5310

Domino 
csomagban

24 990 Ft

 Ha nem tudsz neki ellenállni, vásárold meg 
most Nokia 5310-es készüléked, 
aktiváld hozzá 

a Domino Aktív díjcsomagot

és 1000 SMS-t küldhetsz 
díjmentesen hálózaton belül.

A díjcsomag időszaki díja 450 Ft (30 napra).

Beleszerettél?

Budafoki úti T-Pont: 1117 Budapest, Budafoki út 103 - 107., Tel.: 30/900-9002
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Nem könnyű a Móricz Zsigmond körtér környékén lakóknak, hiszen a metróépítés hosszú hónapok óta valóságos csatatérré változtatta a 
területet. De akkor mit szóljanak a Bercsényi utca, a Siroki utca, a Váli utca lakói? A gigantikus építkezés elmondásuk szerint rettenetes zajjal 
és kosszal jár, a csapadékos idő is rontja a már amúgy is elviselhetetlen körülményeket, beton- és salaklében totyog minden arrajáró. És vajon 
mit szól az a szegény buszsofőr, aki egy munkagép mögött cammog? 

Száz évvel ezelőtt csak a legélesebb elmével bírók sejthették 
meg azt, amit ma minden ember tud és saját magán napról 
napra, sőt a nap minden órájában tapasztalni kénytelen, azt, 
hogy a politikának igazán csak egyetlen nagy problémája van: 
az állam elhatárolása az egyéntől és az egyénekből álló társada-
lomtól. Hogy ma az emberek világosabban látják a problémát, az nem azt jelenti, 
mintha mélyebb politikai belátásuk lenne, mint száz év előtt: ma egyszerűen saját 
testükön veszik észre a problémát, bőrükön, ruhájukon kitapintják, élelmiszerükön 
és italukon át ízlelik, mozdulataik folytonos korlátozásán akaratlanul is észreveszik 
az államot, mely rajtuk nemcsak háború alatt és háború miatt, de azt megelőzőleg 
is régóta uralkodik. Az államnak ezt a túlnyomó hatalmát valamikor az úgyneve-
zett abszolút monarchia hozta létre, de az abszolutizmus azóta függetlenítette ma-
gát a kormányformáktól, aminthogy ez utóbbiak is lényegtelenné váltak. Bizonyos, 
hogy az állam abszolút hatalma ma is különböző meggondolásokkal igazoltatik, 
melyeknek hátterében mindenütt a „közjó” áll, azaz mindnyájunk java, de napja-
ink és az elmúlt évtizedek sok-sok tapasztalata arra mutat, hogy ennek a „közjó”-
nak érdekében az állam gyakran annyi rosszat követ el, annyi súlyos dolgot rak 
polgárai vállára, hogy ezek a közjót néha csak igen nagy távolban, messzi ködökön 
át, szinte csak sub specie aetarnitatis* tudják megpillantani. 

 Szekfű Gyula: Valahol utat vesztettünk 1943
* az örökkévalóság jegyében

Tarisznya

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET
www.szie.communio.hu
 
BABA-MAMA KLUB otthon lévő óvodásko-
rúak és szüleik számára, szakképzett óvónő 
vezetésével, minden szerdán 9.30-tól 12.30-
ig a Szent István-házban ( XI. Himfy u. 9.).
FELNŐTT HITTAN február 12-én, 20.15-kor 
a Szent Imre-templom alsó hittantermében 
Kállay Emil atya vezetésével, téma: Próbatétel, 
feszültségek az anyagi javak miatt.
CSALÁDOK TALÁLKOZÓJA február 14-én 
a dunaparti Piarista rendházban 17.30-kor,  
gyülekező a Sapientia Főiskola II. emeleti 
aulájában, V. ker Piarista köz 1.
CSALÁDOS FARSANG február 21-én, 16 
és 19 között a Szent Imre Gimnázium IV. 
emeleti Pest-Buda termében, belépő: 
házisütemény vagy üdítő. Téma és jelme-
zek: A Csodaszarvas mondája, erdőlakók.
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BeSkálázva

Prága legrégebbi kőhídja, a 12. század-
ban épült Judit-híd maradványait kere-
sik rendőrségi búvárok a Moldvában. A 
hidat, amely a mai Károly-híd közelében 
volt, az 1342-es árvíz sodorta el. –Biztosan 
tudjuk, hogy a híd maradványai valahol a 
mélyben rejtőznek. Amit nem tudunk az 
az, hogy hány pillére, és milyen állapot-
ban maradt fenn – nyilatkozta a kutatással 
kapcsolatban Ondrej Sefcu, a cseh Nemze-
ti Örökségvédelmi Intézet képviselője.
 A gótikus Károly-hídtól eltérően, 
amely a 14. században IV. Károly német-
római császár uralkodása alatt épült, vaj-
mi keveset tudni román stílusú elődjéről. 
Önmagában már az, hogy a híd női nevet 
visel, Judit királyné után nevezték el, na-
gyon szokatlan. Abban az időben a hida-
kat nem nevezték el, a Károly-hidat is egy-

szerűen kőhídnak nevezték egészen a 19. 
századig. 
 A szakértők szerint, ha sikerülne fel-
fedezni a Judit-híd pilléreit, pontosan be 
lehetne azonosítani az egykori helyét, és 
elemezni lehetne a felhasznált építőanya-
got is. A kutatók arra is választ kaphatná-
nak, hogy milyen módszerrel épült meg a 
híd. A búvárok, ha megtalálják a híd ma-
radványait, semmit sem mozdíthatnak el 
a helyéről, csupán le kell fényképezniük a 
leleteket. 
 A Judit-híd, amely Prága legelső kő-
hídja volt, nevét a Premysl-dinasztiabeli II. 
Ulászló cseh király (1110–1174) feleségéről 
kapta, 1170 körül épült. Hossza 514 méter, 
szélessége pedig 6,9 méter volt. A Judit-
híd megépítése előtt a Moldva két partját 
ugyanott egy fahíd kötötte össze, amelyet 

Prága középkori ékessége

Búvárok keresik a kőhidat

A város közepén a folyó medrében pihen az a kőhíd, amely szokatlan módon női nevet viselt

Rablók a Bercsényi utcában
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. ke-
rületi Rendőrkapitánysága 2009. február 1-
jén őrizetbe vette K. A. 16 éves és R. N. 18 
éves fiatalokat, mert megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy 2009. január 26-án 
az éjjeli órákban a Budapest XI., Bercsényi 
utcában egy nő válláról letépték táskáját, 
majd személygépkocsival elmenekültek. 
A két támadót a VII. kerületi rendőrök a 
Thököly úton elfogták. 

Megtévesztők 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. 
kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen. 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint az ismeretlen elkövetők – négy férfi 
– 2008. november 24-én a Budapest XI., 
Fehérvári útegyik lakásába – magukat 
vízóra-leolvasónak kiadva – bementek, és 
a sértett figyelmét elterelve a lakásból ék-
szereket  tulajdonítottak el. A sértett ket-
tőjükről személyleírást adott. Az elköve-
tők egyike körülbelül 30–35 éves, 165–170 
centiméter magas, normál testalkatú férfi, 
társa, akivel a sértett egy helyiségben tar-
tózkodott, körülbelül 50–60 éves, 180 cen-
timéter magas férfi. 

Mobilfeltöltős csalók
Több csalás is történt az elmúlt hetek so-
rán, amely a feltöltőkártyás mobiltelefonok 
tulajdonosait célozta meg. A csalók azzal 
hívták fel a mobiltulajdonosokat, hogy a 
szolgáltatójuk egy nyereményakciót hir-
detett meg, mely során nagy összegű pénzt 
vehetnek fel. A nyeremény átvételéhez csak 
egyetlen dolgot kell tenniük: vásárolni egy 
feltöltőkártyát. A sértettek a telefonáló csa-
lónak bediktálják az adatokat, akik ezt a 
saját maguk által használt telefonokra töl-

Közgyűlés Újbudával

Előző lapszámunkban tudósítottunk arról, hogy a Budaőrsi út 4–18. lakótömbje bensőséges 
karácsonyi ünnepséget szervezett. Február 2-án évi rendes közgyűlésüket tartották a Szent Imre 
Gimnázium dísztermében, ahol a meghívott vendég Balázs Norbert kerületi rendőrfőkapitány 
volt. Felvételünkön a résztvevők épp a legutóbbi Újbudát olvassák, talán nem véletlenül...

KÉK FÉNY

A KÍSÉRLETEZŐ, új utakat kereső Juhász 
Kata koreográfus évek óta dolgozik azon, 
hogy tőlünk időben elválasztott, klasszikus-
nak számító zeneszerzők műveit lehetőség 
szerint élő előadásban színpadi műveinek 
részévé téve kortársainkká avassa. Ravel és 
Debussy után most Bach műveihez nyúlt, 
így Bach-testben című koreográfiájával mu-
tatkozik be 2009. február 14-én és 15-én 20 
órakor a MU Színházban.
MINDKÉT SZÍNPADI MŰ különálló koreog-
ráfia, melyek zenei alapja egy-egy szóló-
hangszerre, hegedűre, illetve csemballóra 
írt Bach-mű: a g-moll hegedűszonáta 
Itzhak Perlman előadásában, majd pedig a 
Goldberg-variációk ezúttal zongorán, Glenn 
Gould híres interpretációjában hangzik 
el felvételről. Az est táncos előadói között 
található Kopeczny Kata Harangozó-díjas 
táncművész, a fiatal táncosokból álló csa-
patban ott van Sebestyén Tímea és Grecsó 
Zoltán, a koreográfus korábbi tanítványai, 
akik már más alkotók több darabjában is 
bizonyítottak, valamint olyan, pályájukat 
most kezdő fiatal tehetségek, mint Gulyás 
Anna, Gulyás Oszkár és Kelemen Krisztián.
DJ PALOTAIT valószínűleg senkinek sem 
kell bemutatni. Számtalan év számtalan 
szavazásán nyerte el a legjobb DJ kitüntető 
címét. Majd két évtizedes tapasztalatával a 
leginkább tisztelt hazai „underground” DJ-k 
közé tartozik. Zenei irányvonalát lehetetlen 
meghatározni, drum and basst éppúgy ját-
szik, mint Britney Spearst, bossa novát vagy 
bangrát – amit épp a helyzethez illőnek 
érez. Épp ezért február 14-én, Valentin-na-
pon feltehetően a megszokottnál is több dal 
fog szólni a szerelmesekhez az A38 hajón.

AJÁNLÓ

Konferencia a válságról címmel ankétot 
rendez a Kereszténydemokrata Néppárt 
február 14-én, szombaton 10 órakor  a 
Szent Margit Gimnázium dísztermében 
(Villányi út 5–7.)
 A rendezvény célja a pénzügyi világ-
válság okainak és hatásainak bemutatása 
pénzügyi-gazdasági, morális, európai és 
pszichológiai szempontból.
 Meghívott előadók: Veres András 
szombathelyi püspök, dr. Csaba László 
közgazdász, dr. Buda Béla pszichiáter és dr. 
Fodor István, az Ericson Magyarország volt 
vezérigazgatója. A rendezvény házigazdája 
Rétvári Bence oszággyűlési képviselő.

Vita a válságról

A Kereszténydemokrta Néppárt XI. 
kerületi nőtagozatának vendége 
február 11-én, szerdán 18 órakor a 
Karinthy Frigyes út 9. szám alatt lé-
vő választókörzeti irodában Kudlik 
Júlia lesz. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

Kudlik Júlia 
Újbudán

Az Újbudai Pedagógiai Intézet az olaszországi régiók ízei 
címmel indít tanfolyamot, ahol a résztvevők megtanulhat-
ják az egyes ételek elkészítésének fortélyait. Valamennyi, 
a tanfolyamon elkészített étel receptjét nyomtatott for-
mában is megkapják. A tanfolyam olasz nyelven, tolmács 
közreműködésével folyik. A résztvevők diplomát kapnak. A 
tanfolyamot Raimondo Mandolia mesterszakács tartja.
TEMATIKA: 1. A toszkán konyha, 2. Liguria ízei, 3. Emiliana 
tartomány receptjei, 4. Ismerkedés Piemonte ízeivel, 5. 
Dél-Itália ételkülönlegességei. IDŐPONT: 2009. február 
16–20-ig, hétfőtől péntekig 16–19 óráig. Helyszín: Újbudai 
Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterme 1117 Budapest, 
Erőmű u. 4. II. em. A TANFOLYAM KEDVEZMÉNYES RÉSZ-
VÉTELI DÍJA: kerületi lakóknak: 8000 Ft, pedagógusoknak 
és diákoknak 5000 Ft. Jelentkezni lehet Tóth Ferencné 
szervezőnél a 381-0664-es telefonon 8 és 16 óra között. 
A tanfolyam minimum 20, maximum 25 fő jelentkezése 
esetén indul. JELENTKEZÉSI ÉS FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 
2009.  február 13., péntek 12 óra.

Olasz ízek 

K
ir

ál
y 

C
sa

b
a

tik fel, és természetesen semmiféle nyere-
ményt nem kapnak a felhívott személyek. 
Ha hasonló esettel találkoznának, akkor 
feltétlenül jelezzék a rendőrségnek, akik 
megindíthatják az eljárást a csalók ellen.

Két férfi, két eset
Egy kerületi bevásárlóközpont raktárhelyi-
ségéből tulajdonított el készpénzt két isme-
retlen férfi tavaly novemberében. Az ott dol-
gozó alkalmazottnak elterelték a figyelmét, 
így csak később vette észre, hogy hiányzik a 
pénz. Egy hónappal később szintén egy ke-
rületi bevásárlóközpontban történt hasonló 
eset. Az ékszerbolt alkalmazottjának szin-
tén két férfi terelte el a figyelmét, miközben 
nagy értékű ékszereket tulajdonítottak el. 
Mindkét bűncselekmény elkövetését biz-
tonsági kamera rögzítette, a felvételek elem-
zése során felmerült a gyanú, hogy mindkét 

bűncselekményt a 
képen látható férfi 
követte el. Aki fel-
ismeri az elkövetőt, 
bejelentést tehet az 
ingyenesen hív-
ható 06-80-555-
111 „Telefontanú” 
zöldszámán.

Rendőrkézre került a rabló
Elfogta a rendőrség azt a 44 éves férfit, aki 
2009. január 26-án rabolt ki egy Bartók 
Béla úti bankot. A rendőrség szerint a fér-
fihoz a tanúkihallgatások, adatgyűjtések 
és állampolgári bejelentések vezettek el. A 
gyanúsítottat csütörtökön reggel fogták el 
budapesti, II. kerületi lakóhelyén. A laká-
sán talált bizonyítékok alapján a rendőr-
ség egy tavaly októberi, II. kerületi posta-
rablással is meggyanúsította. A rendőrség 
kezdeményezi a férfi előzetes letartózta-
tásba helyezését és vizsgálja, lehetett-e kö-
ze több más fegyveres rabláshoz.


