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cikkünk a 2. oldalon

Defibrillátor az öbölben
A tragédiák megelőzésére 
életmentő készüléket kaptak 
a Lágymányosi-öböl kajak-
kenu sportolói.

interjúnk a 6. oldalon

Kerületi Superman
Szarka Gábor mindig segít 
elkapni a bűnözőket, vagy 
szétválasztani a verekedőket, 
legutóbb ékszertolvajt fogott.

írásunk a 12. oldalon

Egervári Sándor, az U20-as 
válogatott sikeredzője szerint 
fokozatosan kell beépíteni a fia-
talokat a nagyválogatottba.

Magyar focijövő

Decemberben országszerte nagyjából 
kétmillió karácsonyfa állt ünnepi dísz-
ben, majd folyamatos elszállítással, 
néhány héten belül szinte valamennyi 
a hulladékégetőbe kerül. Budapestre 
mintegy félmillió fa számolható, eze-
ket különjárattal viszik a rákospalotai 
égetőbe. 

A legtöbb fát január hatodika táján dob-
ják ki. Szomorú látvány, amikor a lecsu-
paszított, összeszáradt fák a kukák mellett 
várják sorsukat. Amióta lépten-nyomon a 
környezetvédelem a téma, egyre többen 
gondolkodnak el a szívet melengető ka-
rácsony bizonyos szempontból kímélet-
len szertartásán, a karácsonyfa-állításon. 
Ennek ellenére az elmúlt esztendőben 

sem fogyott kevesebb fa, valószínűleg ép-
pen azért, mert igen nehéz lenne szakíta-
ni ezzel a hagyománnyal. Pláne ott, ahol 
gyerekek lesik, milyen díszes csomagok 
kerültek a pompás fenyő alá.
 Vannak persze alternatív megoldások, 
ilyen a műfenyő vagy a cserepes fa, de ezek 
nem terjedtek el széles körben. Pénztárca-, 
de nem fenyőkímélő a bérelhető fa, ame-
lyért visszaváltáskor háromezer forintos, 
levásárolható kupont kap a bérlő. Ez az 
egyik bútoráruház akciója, idén kilenc-
ezer fenyőbérlőjük volt. Mindenesetre 
egész januárban és még február elején is 
elszállítják a kiszolgált fenyőfákat a gyűj-
tőpontokról, a XI. kerületi a Feneketlen-
tónál található.

b. a.

Kétmillió fenyőfa
Még tavasszal is találni kiszolgált karácsonyfát

Újbuda polgármesterét arra kértük, 
hogy idei első számunkban értékelje 
az elmúlt évet, és beszéljen az új esz-
tendő feladatairól, terveiről. Idén két 
választás is lesz, és ilyenkor felfokozott 
hangulatba kerül az ország. A válasz-
tópolgárt minden politikai irányzat 
szeretné elérni, és persze meggyőzni, 
hová is kerüljön az X a szavazófülké-
ben. Szokatlan helyszínt választottunk 
a beszélgetéshez: az idillikus képet 
sugárzó kandalló a többség nyugalom 
és biztonság iránti vágyára kívánja fel-
hívni a figyelmet.  

– Valóban szokatlan a díszlet, de azzal 
egyetértek, hogy a nyugodt, békés hétköz-
napoknál nincs fontosabb. A politikai élet 
a választások miatt nyilván feszültebb lesz 
a következő hónapokban, de a politika, 
még ha lényeges része is életünknek, nem 
maga az élet. Nekünk az is feladatunk, 
hogy minél kevésbé zaklassuk az embe-
reket, és ezekben a hetekben, hónapokban 
is elsősorban az itt lakó száznegyven-két-
ezer ember életét közvetlenül befolyásoló 
problémák megoldásán dolgozzunk. A 
gazdasági világválság sajnos nem állt meg 
a kerület határánál, az adórendszer válto-
zása, bizonyos támogatások csökkenése, 
a munkahelyek elvesztése érinti Újbuda 
lakóit is. Amit városrészünk saját lehető-
ségei megengedtek, azt eddig is mindig 
megtettük, és a válság terheit a szociális 
segélyezés, valamint az oktatás, közleke-
dés helyi támogatásával továbbra is meg-
próbáljuk kompenzálni. 

 Az elmúlt időszakban Újbuda Önkormányzata 
számos új programot indított útjára. Egyik 
leglátványosabb sikert ezek közül az Újbudai 
60+ program aratta. Negyvenezer hatvan 
év fölötti lakosa van a kerületnek, közülük az 
év elején négyezren, mostanra már hatezren 
vették át a 60+ kártyát, és egyre többen moz-
dulnak meg a program hívására. 

Mivel idén nemcsak az elmúlt esztendő, 
de választási év lévén egy hosszabb idő-
szak mérlegét is érdemes megvonnunk, 
egy kicsit távolabbról kezdeném. 2002-

ben hoztunk egy helyes döntést, amikor 
azt mondtuk, hogy a XI. kerületből le-
gyen Újbuda. Ez akkor látszólag csak egy 
névcsere volt, de 
valójában nagyon 
komoly tartalmi 
változás áll az új 
szóhasználat mö-
gött. Az Újbuda 
név egy természetes, valódi közösségi ösz-
szetartozás szimbólumává vált: a lágymá-
nyosi, a kelenföldi, vagy éppen az őrmezői 
lakosok ugyanúgy sajátjuknak érezhetik 
városrészünk eredményeit, ahogy prob-
lémáit is. Az embernek érzelmi kötődése 
van otthonához, lakóhelyéhez, és ezt – ha 
ez az érzelem pozitív – szívesen megosztja 
másokkal is. Újbudai vagyok – ez a be-
mutatkozó mondat ma már jól hangzik. 
Sokak véleménye szerint városrészünk 
mára Budapest egyik legdinamikusabban 
fejlődő térségévé vált, ahol létrejött egy új 
típusú kohézió, és ahol a helyiek szerint 
egy kicsit jobb élni, mint a főváros más 
területén. Ebben a változásban a legfon-
tosabb az újbudai emberek szemlélete, de 
benne van a város- és közlekedésfejlesz-
tés, a parkfenntartás, Újbuda oktatási és 
szociális gondoskodása is. Bár igaz, hogy 
voltak és vannak terveink, amelyeket nem 
tudtunk megvalósítani, ha visszatekin-
tünk az elmúlt közel egy évtizedre, arra a 
kérdésre, hogy jobb-e ma itt élni, csak úgy 
válaszolhatunk: igen. Újbuda tisztább, 
zöldebb, biztonságosabb, mint évekkel ez-
előtt. Polgármesterként talán erre lehetek 
a legbüszkébb.
 Az említett 60+ program éppen az 
egyik remek példája az említett városi-kö-
zösségi fejlődésnek. 2002-ben megállapítot-
tuk, hogy van két olyan társadalmi csoport, 
amelynek tagjai nehezebben képesek a saját 
erejükből megoldani problémáikat, ezért 
őket kiemelten kell támogatnunk. A két 
társadalmi csoport egyike a több gyermeket 
nevelő, iskoláztató szülői kör – számukra is 
vannak kiemelt programjaink –, a másik 
pedig a nyugdíjas korosztály, ezen belül is 
első körben azok, akik egyedül élnek. 

folytatás a 3. oldalon

Megtartotta első hivatalos ülését a 
kerület napján alakult Társadalmi 
Érték Testület (TÉT). A művészek, szak-
emberek és politikusok alkotta szövet-
ség fogja megszabni, hogyan is váljon 
valósággá a Bartók Béla útra álmodott 
kulturális sétálóutca. Első lépésként az 
üzlethelyiségek kulturális célú haszno-
sítására érkezett pályaműveket érté-
kelték, melyek között jó nevű galériák 
sorát találjuk.

A TÉT a jövőben a Bartók sétány kialakí-
tásának stratégiai döntéseinél ülésezik. A 
tagok formai és tartalmi kritériumokat fo-
galmaznak meg a helyiségekre pályázók-
kal szemben, és azok versengenek, akik 
ezeket a feltételeket teljesíteni tudják. – A 
TÉT megalakulása azt jelenti, mostantól 
tétje van döntéseinknek. Ahhoz, hogy a 
Bartók Béla út „Buda Andrássy útjává” 
váljon, a jövőre nézve is átgondolt dön-

téseket kell hoznunk – mondta az ülésen 
Molnár Gyula polgármester.
 Újbuda Önkormányzata közlekedési 
változtatásokat, homlokzatfelújításokat 
és az üzletek kiadását, átalakítását he-
lyezte kilátásba, ez utóbbi összehangolása 
jelenti a legtöbb munkát. A Bartók 180 
üzlethelyiségéből 56 van önkormányzati 
tulajdonban, ezekből legutóbb 6 helyiséget 
pályáztattak meg kulturális céllal. – Felhí-
vásunk rendkívül népszerűnek bizonyult, 
a 36 pályázó között számos olyan neves 
galéria is szerepelt, amelyek fővárosi, már 
működő „kulturális utcákból” érkeztek, 
úgymint a Falk Miksa, a Ráday vagy a 
Várfok utca. Ebből is látszik, hogy sokan 
találnak benne fantáziát, így hamarosan 
az emberek is látni fogják, mit is jelent az 
egyre többet hangoztatott kulturális főut-
ca elképzelés – közölte Molnár Gyula. A 
polgármester azt is megígérte, hogy azok 
a pályázók, akik csak egy kicsivel marad-

tak le a versenyben, egy következő körben 
még labdába rúghatnak.
 A Társadalmi Érték Testület gyakorla-
tilag azért felelős, hogy az igényesség és a 
magas esztétikai színvonal érvényesüljön, 
amikor a Bartók Béla út néhány éven belül 
– galériák, múzeumok és közösségi talál-
kozóhelyek létesítésével – Buda kulturális 
városközpontjává alakul. A 12 fős grémi-
um tehát minden olyan beruházást minő-
sít, értékel, amelyet az említett útszakaszra 
terveznek. A testület tagjai között találjuk 
a kerülethez három generáción át kötődő 
Karinthy család képviseletében Karinthy 
Márton írót, színrendezőt, Szakonyi Kár-
oly drámaírót, Bodrogi Gyula színművészt, 
Szüts Miklós festőművészt, Gáti György 
fotóművészt, Horváth Károlyt, a Bartók 32 
Galéria igazgatóját, Szegedi Ferenc építészt, 
volt polgármestert,  Cselovszki Zoltán épí-
tészt, az V. kerület főépítészét. 

török

Neves galériák versenyeznek a Bartókért
Társadalmi Érték Testület

Idén szokatlan helyszínen, kandalló mellett beszélgettünk a polgármesterrel

INTERJÚ A 
POLGÁR-

MESTERREL

Mai döntéseink
eredményeit csak 
holnapután láthatjuk

Nyolc év: XI. kerületből Újbuda

A méhnyakrák elleni oltásról rendeztek 
szakmai megbeszélést a kerületi gyer-
mekorvosokkal az önkormányzat és 
az oltóanyagot szállító cég képviselői a 
Zsombolyai utcában. Az 1997-ben szü-
letett újbudai lányok számára térítés-
mentes, illetve az idősebbek számára 
kedvezményes oltásokat februárban 
kezdik el beadni az orvosok, miután 
lezárult az oltások első körére szóló 
jelentkezés január 31-én. Az önkor-
mányzat minden érintett szülőt, aki 
még nem jelentkezett, postán értesít.
További információkat a gyermekor-
vosoktól és a www.ujbuda.hu-ról tud-
hatnak meg az érdeklődők.

Tájékoztatták a 
háziorvosokat a 
HPV oltásokról

KERÜLETÜNK 
IDÉN 80 ÉVES
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sen, vagy a 372-4577-es telefonszá-
mon lehet. Önkormányzati képvise-
lői fogadóóra: minden hónap utolsó 
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi 
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) ország-
gyűlési képviselő január 28-án 17–18 
óráig tart fogadóórát az MSZP kerü-
leti 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.). Ha sze-
retne rendszeres, elektronikus kép-
viselői hírlevelet kapni, küldjön egy 
e-mailt az ujbuda@fidesz.hu címre!
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 
önkormányzati képviselő minden 
hónap 2. és 4. hétfőjén tartja fogadó-
óráját 16–17.30 óra között a Bethlen 
Gábor Általános Iskolában (Bartók 
Béla út 141.).
SURÁNYI ILONA önkormányzati kép-
viselő minden hónap harmadik hét-
főjén tartja fogadóóráját 16–18 óráig 
páratlan hónapban a Dayka Gábor u-i 
Óvodában, páros hónapban a Zólyomi 
úti Óvodában. Tel.: +36/20/472-3137, 
e-mail: suranyiilona@t-online.hu.
SZABÓ VILMOS (MSZP) január 26-án 
(kedd) 17 órakor tartja fogadóóráját, 
a Bartók B. út 19. sz. alatti helyiség-
ben (bejárat a Mészöly utcából).

AZ MSZP XI. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK 
PROGRAMJA
Helyszín: Mérnök u. 40. Tel.: 204-2806 
ez egyben a 16-os sz. országgyűlési vá-
lasztókerület választási irodája. Nyitva 
tartás: hétfőtől csütörtökig: 10–17 órá-
ig, pénteken: 10–13 óráig.
Állandó programok: minden hónap 
első szerdáján 17 órától: jogi, munka-
ügyi-munkajogi; adó, -könyvvezetési és 
vállalkozási; lakásépítési, -vásárlási, -fel-
újítási ügyekben ingyenes tanácsadás.
15-ös  sz. országgyűlési választókerület 
választási irodája:
Helyszín: 1114 Bartók Béla út 19. (be-
járat a Mészöly u. felől) Tel.: 466-6235. 
Nyitva tartás: csütörtök: 16–18 óráig.
17-es sz. országgyűlési választókerület 
választási irodája:
Helyszín: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-
1711. Nyitva tartás: hétfőn: 16–19 órá-
ig, csütörtökön: 16–19 óráig.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI
Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig. Minden hó-
nap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig 
munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, 
adózással, nyugdíjazással kapcsolatos 
tanácsadás. Dr. Oláh András ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart kedden 
15–17 óráig. Ingyenes jogsegélyszolgá-
lat: november és december 2. szerdáján 
16–18 óráig: Fejér Lipót u. 63., félemelet 
3. Minden hétfőn 14 órától táplálkozá-
si tanácsadás. Szeretet-klub működik 
minden hónap 2. csütörtökén 10–12 
óráig, ahová várunk minden korosz-
tályt, nőket és férfiakat, ahol bármiről el-
beszélgethetünk. Célunk, hogy segítsük 
egymást vidám hangulatban. Díjmentes 
lakáshitel- és befektetési tanácsadás 
magánszemélyeknek hétfőnként 17–18 
óra között, bővebb info www.kiado.hu. 
Időpont: Rozgonyi György pénzügyi ta-
nácsadó 06/20/958-6769. Minden szer-
dán 10 órától kismamatorna „Kötődően 
nevelő” anyukák részére.
Program: Január 28-án 18 órakor film-
klub. Jelenczki István: Háború a nemzet 
ellen I-IV. Az elrabolt nemzeti vagyon. 
Dokumentumfilm-bemutató. I. rész. 
A háború megváltozott természete (85 
perc), II. rész. Diktatúrából diktatúrába 
(88 perc). A következő két rész vetítésére 
február első hetében kerül sor.

A FIDESZ–KDNP ÚJBUDA FÓRUMAI
Január 19., kedd 17.30 a József 
Attila Gimnázium ebédlője. Téma:
Közlekedés, parkolás, Bocskai úti 
mélygarázs. Január 20., szerda 18.00-
0 Szent Gellért házasságkötő terem. 
Téma: Négyes metró építése, és a vár-
ható tömegközlekedési változások.

SZDSZ-ÉRTESÍTÉS
Az SZDSZ Ecsed utcai székházának 
telefonszáma megváltozott. Új szá-
muk: 788-6695.

  

Képviselői 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. emeleti 
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés 
az alpolgármesteri fogadóórára az 
Igazgatási Csoportnál személyesen, 
vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képvi-
selő fogadóórájára telefonos egyez-
tetés alapján lehet időpontot kérni. 
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) január 
28-án (csütörtök) 17 órakor tartja fo-
gadóóráját, a Kaptárkő u. 8. sz. alatti 
helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) kép-
viselő minden hónap első péntekén 
17–18 óráig tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban, (Cirmos 
u. 8.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail: 
junghausz.rajmund@fidesz.hu. 
DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ) képvi-
selő minden hónap első keddjén 17 
órakor tartja fogadóóráját a kerületi 
Fidesz gazdagréti irodájában, a Regős 
utca 13.-ban.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester. 
Alpolgármesteri fogadóóra: minden 
hónap harmadik szerdáján 16–17 
óráig a Polgármesteri Hivatalban 
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés 
az Igazgatási Csoportnál személye-

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: hétfőn 15–19, kedden 9–13, 
szerdán 14–18, csütörtökön  
14–18, pénteken 9–13 óráig. 
Telefon: 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
Katasztrófahelyzetekben Újbuda Ön-
kormányzata Polgári Védelmi Kiren-
deltsége segítséget nyújt. Zöldszám: 
06/80-630-600 (éjjel-nappal), ügyelet: 
06/1-318-2218 (éjjel-nappal), kirendelt-
ség: 06-1-385-0078 (munkaidőben).

MDF-HÍREK
Az MDF XI. kerületi irodája (Bartók B. 
út 61. bejárat a Fadrusz u. felől) nyitva 
hétfőn és szerdán 15–18 óráig. Ugyanitt, 
dr. Tóth László ingyenes jogi tanácsadást 
tart minden hónap első és harmadik hét-
főjén, 16 órától, amíg érdeklődő van.

A KDNP PROGRAMJAI
Látogassa meg az Országházat! Dr. 
Rétvári Bence vezetésével parlamenti lá-
togatást szervezünk. Jelentkezni lehet a 

Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti irodában. 
Tel.: 209-0474.

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

MIÉP-HÍREK
A MIÉP XI. Bartók Béla út 96. alatti iro-
dája szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 órá-
ig tart nyitva. A Magyar Fórum régebbi 
számai ingyen elvihetők. Szerdánként 
10–12 óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd in-
gyenes jogi tanácsadást tart. Előzetes 
egyeztetéssel Kerekes Péter (20/5129-
001) lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi 
és jógaoktatást, Szalkai Péter (20/3768-
468) fogyasztóvédelmi tanácsadást tart 
fogyasztóknak és nem-fogyasztóknak.

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ 
újbudai telephelyének kertjében több 
cég és számos magánadományozó 
támogatásával épülhetett fel Budapest 
első integrált játszótere. Az intézmény, 
amely hároméves korig a születési és 
fejlődési rendellenességekkel küzdő 
kisgyermekek terápiáját végzi, azt a 
gondolkodást szeretné meghonosítani, 
amely szerint már gyermekkorban el 
kell kezdeni az elfogadásra nevelést.

– 2007 folyamán fogalmazódott meg ben-
nünk először, hogy intézményünk kert-
jének terápiás és szabadidős lehetőségeit 
jobban ki lehetne használni. A legjobb ötlet 
pedig az integrált játszótér gondolata volt 
– számolt be a kezdetekről Czeizel Barba-
ra, a központ igazgatója. A közös játszóte-
ret nemcsak a fejlesztésben részesülő gyer-
mekek és családjaik, hanem a kerületben 
működő óvodák, bölcsődék csemetéi is 
látogathatják. – Az ép gyermekek így a kö-
zös játék során már ebben a korai életsza-
kaszban megtanulják sérült társaikat elfo-
gadni, megérteni, ami nagyban hozzájárul 
a későbbi valós társadalmi integráció létre-
jöttéhez – hangsúlyozta a fejlesztő központ 
vezetője. Czeizel Barbara szerint ráadásul a 
közös játék, az ismerkedés nem csupán az 
egészséges gyerekekre hat pozitívan. A ku-
tatások azt mutatják, hogy a sérültek fejlő-
dését jobban segíti az épekkel való szociális 
érintkezés, mint az elkülönítés.
 A játszóteret már birtokba vették a 
központba járó családok, és megkezdő-
dött a kapcsolatfelvétel a környékbeli gyer-
mekintézményekkel is. A téren kialakított 

Integrált képességfejlesztő játszótér Újbudán

Ép és sérült gyerekek 
közös élménye

Az ajándék a kajakutánpótlás egészségét is szolgálja

Dakar rali versenyző is támogatta a kez-
deményezést jelenlétével.
 A Henkell vegyipari nagyvállalat  
két életmentő készüléket is vásárolt az 
újbudaiak részére. A csónakházban el-
helyezett szerkezeten kívül a cég Dávid 
Ferenc utcai irodaházában is felszereltek 
egyet, amely nemcsak a dolgozók élet-
mentését szolgálja, de akkor is igénybe 
lehet majd venni, ha a környéken vala-
ki azonnali segítségre szorul. A vállalat 
magyarországi vezetője azt is hozzátette, 
a készülékek elhelyezésén túl tanfolyam-
ok finanszírozását is vállalják mind a 
csónakház dolgozói, mind az irodaház 
munkatársai számára. Így mindig lesz, 
aki használni tudja a berendezést, és élet-
mentő segítséget tud nyújtani addig, amíg 
a mentő megérkezik. Angyal Zoltán, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség kapitánya kö-
szönőbeszédében azt is megjegyezte, nagy 
szükség lenne minden sportlétesítményt 
ellátni az életmentő készülékekkel.
 Molnár Gyula polgármester a meg-
nyitón megköszönte a cégnek társadalmi 
felelősségvállalását, és közölte, a XI. kerü-
letben már több helyen, így Újbuda Ön-
kormányzatának okmányirodájában, a 
Fehérvári úti rendelőintézetben, a Kelen-
földi pályaudvaron is jelen vannak az újra-
élesztő készülékek. Hozzátette, az ügyfél-
szolgálaton elhelyezett műszer azóta már 
megmentette egy idős asszony életét. A 
defibrillátort végül az Újbudai Kajak-Ke-
nu Szakosztály növendékei vehették át.

Török Dániel

Életmentő készülék a Lágymányosi-öbölben

Defibrillátor a csónakházban

Mostantól a Lágymányosi-öbölben 
sportolók is biztonságban érezhe-
tik magukat, hiszen a Henkellnek is 
köszönhetően defibrillátor került a 
Spari kajak-kenu egyesület csónakhá-
zába. A hirtelen szívleállás esetén gyors 
segítséget nyújtó készülék átadásán 
neves sportolók is jelen voltak.

Magyarországon évente 20–25 ezerre tehe-
tő azok száma, akik hirtelen keringésmeg-
állás miatt halnak meg. Kolonics György 

olimpiai bajnok tragikus halála óta a 
figyelem középpontjába került a leállt 
szívet elektromos impulzussal újraindí-
tó készülék. Hat kerületi oktatási és több 
közintézményben folytatnak újraélesz-
tő képzéseket, a készülékek pedig egyre 
több, nagy forgalmat lebonyolító épület-
ben jelennek meg. Az ügy mellett azóta 
számos sportoló kiállt. A lágymányosi 
Spariban rendezett ünnepélyes átadáson 
Kovács Kati és Horváth Gábor olimpiai 
bajnok kajakozók mellett Szalai Balázs 

speciális burkolatok, a gumiburkolat, a 
nagyméretű stabilizált kavics, murva, ho-
mok és fű jól szolgálják a járásügyesség, 
valamint a különféle anyagok felismerési 
képességének fejlesztését. A játszótéren a 

mozgás, látás és hallás fejlesztésére alkal-
mas eszközöket is beépítettek. 
 A Korai Fejlesztő Központot Támo-
gató Alapítvány által fenntartott intéz-
ményhez olyan szülők fordulhatnak bi-
zalommal, akik óvodáskor alatti gyerme-
küknél valamilyen rendellenességet ész-
lelnek. A fejlesztő központban elsősorban 
koraszülöttekkel és születési sérültekkel 
foglalkoznak, így a központ az értelmi 
fejlődés elmaradására, mozgásproblé-

mákra, megkésett beszédfejlődésre, visel-
kedészavarra, szobatisztasági gondokra 
és érzékszervi problémákra is alkalmaz 
terápiákat. Autista gyermekek számára 
egy közösségbe illesztést célzó programot 
is működtet a központ.
 – Mikor egy kisbaba megszületik, a 
hatalmas várakozás után általában meg-
könnyebbülés és öröm tölti el a szülőket. 
Ám előfordulhat, hogy egy idő után az 
anyuka észreveszi, az ő gyermeke valami-
ben más, valami nincs rendben. Ilyenkor 
nagy szükség van arra, hogy a család mel-
lett legyünk, ne csak szakmailag, hanem 
lelkileg is – mondja az intézményben folyó 

munkáról a vezető. Az első találkozás al-
kalmával gyermekorvos, gyógypedagógus 
és gyógytornász jelenlétében komplex di-
agnosztikus vizsgálaton esik át a gyermek, 
majd javaslatot tesznek egy részletes terá-
piás csomagra. Az egészségügyi központ 
szolgáltatásaiért az újbudai gyerekek ese-
tében nem kell fizetni, a más kerületekből 
érkezők pedig alapítványi támogatással 
vehetik igénybe az ellátást.

T. D.
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folytatás az első oldalról
Lépésenként kezdtünk a feladatok megol-
dásához, hiszen mindig a lehetőségeink – 
elsősorban a pénz – szabta korlátok között 
kellett haladnunk. Első lépésként az egész-
ségügyi ellátást, a szociális ellátórendszert 
javítottuk, valamint átalakítottuk a lakás-
támogatási rendszert, miközben segítet-
tünk, hogy könnyebb legyen gyógyszer-
hez jutni. Közben azonban rájöttünk, nem 
elég, ha csak a kötelező feladatok színvo-
nalát emeljük magasabbra. Azt akartuk, 
hogy 60 év felett is minőségi életet tud-
junk biztosítani a kerületben lakó idősebb 
polgároknak, ezért indítottuk el a 60+ 
programot, egy új típusú nyugdíjaskorú 
aktivitás lehetőségének megteremtésével. 
A 60+ igazi újbudai közösségteremtés, 
kedvezményes programok szervezésével 
és kiegészítésképpen vásárlási kedvez-
ménnyel. Ma már hatezer felett van azok-
nak a száma, akik jelentkeztek, és számuk 
ugrásszerűen nő, mert a közösség önma-
gát építi: az érintettek egymásnak szól-
nak, beszélnek a dologról, és egyre többen 
akarnak ebben részt venni.

 A közelmúltban azt nyilatkozta, hogy legyen 
bármilyen jó is Újbuda közbiztonsági statiszti-
kája, ha valakit atrocitás ér, akkor az illető nem 
azt fogja érzékelni, hogy jobb lett a közbizton-
ság Újbudán. Pedig a statisztika jó. Kinek az 
érdeme ez: az Önkormányzaté, amely komoly 
eszközökkel támogatja a rendőrséget, vagy 
pedig egyszerűen a rendőrkapitány irányítja 
jobban a rendőri munkát a kerületben?

A közbiztonság csak a rendőrkapitánynak 
és nekem statisztika, mindenki másnak 
egy érzés. Amikor minden sarkon posztos 
rendőr állt és nagy számban működtek 
körzeti megbízottak, az embereket ugyan-
úgy nem érdekelték a statisztikák, de érez-
ték jelenlétük biztonságát. Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy a rendőrség tegye a saját 
dolgát, mi támogatjuk a munkájukat, de 
ezzel párhuzamosan adjunk valami több-
letet a közbiztonság érzetéhez, teremtsünk 
új rendet, tegyünk több szereplőt az ut-
cára, ha kell, költsünk rá több pénzt, pél-
dául térfigyelő-kamerák telepítésével és a 
közterület-felügyelet átvételével. Ebben a 
mostani és az előző kapitány is maximá-
lisan partnerünk volt. Korábban hat fővá-
rosi közterület-felügyelő látta el a feladato-
kat a kerületben, ezért az Önkormányzat 
finanszírozásával huszonegy közterü-
let-felügyelővel és húsz kerületőrrel saját, 
újbudai szervezetet alakítottunk ki. Fel-
adatuk nem csupán az autók és a parkolók 
ellenőrzése, sokkal inkább a közterületek 
rendjének biztosítása, ami az embereknek 
nagyon lényeges. Létrehoztunk egy köz-
biztonsági centrumot, ahol a polgárőrök, 
a közterület-felügyelet és a kerületőrség 
egy helyszínen, jó körülmények között 
tud működni. A közterületi gondokat, il-
legális szemétlerakást és árusítást figyelő 

ennek a nagy ügynek a sikerét bármilyen 
módon kockáztatni. A kulturális város-
központ egy folyamat, amelynek az elején 
vagyunk, elkezdtük. Az Önkormányzat a 
keretet tudja kialakítani, és az okosan sza-
bályozott piac fogja kialakítani a formáját. 

Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez az eszten-
dő a választások éve lesz. Erre pedig a politika 
mindig ígéretekkel készül. Mi garantálja Újbuda 
biztonságát?

Nem választási költségvetést készítünk, 
nem ígérgetünk, de nem táplálunk hamis 
illúziókat sem. A költségvetés-készítésnek, 
a józan stratégiai tervezésnek az alapja 
egy ilyen nagy kerületben kizárólag azon 
szemléleten és meggyőződésen alapul-
hat, hogy a mai döntés eredménye csak 
holnapután fog látszódni. Azok a dönté-
sek, amelyeket ma nem hozunk meg 2–3 
év múlva nagyon hiányozhatnak. Olyan 
költségvetést készítünk, most már évek 
óta, amely működik, biztosítja Újbuda 
fejlődését és stabilitást ad az Önkormány-
zat gazdálkodásához. Ezt annak ellenére 
alakítjuk így, hogy az önkormányzatoktól 
pénzt vesz el a központi költségvetés. Eb-
ben az évben ez 75–80 milliárdos támoga-
táscsökkenést jelent országosan. Mostani, 
előzetes számításaink szerint Újbuda idén 
körülbelül 250 millió forinttal kevesebb 
állami pénzből gazdálkodhat, mint ta-
valy. Mit is jelent ez? Újbuda éves költ-
ségvetése 26–27 milliárd forint. Az elmúlt 
esztendők óvatos és konzervatív újbudai 
gazdálkodása lehetővé teszi, hogy a kieső 
250 millió forint miatt az alapvető célo-
kon ne változtassunk. A válság ellenére 
is kiszámíthatóan és stabilan működhet a 
93 elemből álló intézményhálózatunk, az 
iskolák, óvodák, bölcsődék, egészségügyi, 
illetve szociális intézmények. Mintegy 
2500 közalkalmazott dolgozik ebben a 
rendszerben, azaz 2500 család megélhe-
tését is biztosítanunk kell. Ezt elsődleges 
feladatnak tekintjük a gazdasági krízis 
idején is. Közalkalmazottaink látják el a 
8500 általános iskolás képzését, az óvo-
dáskorúakat, a bölcsődéseket és a nyugdí-
jasokat is. Nyugodtan állíthatom, hogy az 
elmúlt évek nehéz döntései alapján ez egy 
kiszámíthatóan működő rendszer, és idei 
költségvetésünkkel továbbra is biztosítani 
tudjuk a városrész sikeres működését úgy, 
hogy a jövőbe mutató projektek is folyta-
tódhassanak!
 Újbudán a 2010-es esztendő – és ez 
világválság idején nem kis súlyú kije-
lentés – nem fog gyökeres változásokat 
hozni a kerületben élők számára. Mind-
azon szándékok, fejlesztési irányok, cé-
lok, amelyeket korábban megfogalmaz-
tunk, folytatódnak – az újbudaiak az 
eddig megszokott biztonság érzésével 
élhetnek a jövőben is. Ezt személyesen is  
tudom garantálni. 

Vincze Kinga

A homlokzatok felújítása megszépíti a város arcát

Mai döntéseink
eredményeit 

csak holnapután 
láthatjuk

Nyolc év: XI. kerületből Újbuda

Újbuda ma 
szebb, tisztább, 
zöldebb és 
biztonságosabb, 
mint néhány 
évvel ezelőtt. 
Erre vagyok 
ma talán a 
legbüszkébb.

Évnyitó interjú Molnár Gyulával, 
Újbuda polgármesterével
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kamerák korábban két helyszínre befutó 
képei január végétől már itt lesznek kö-
vethetők. Az „Újbudai 112”, egy kerületi 
vészhelyzetközpont, ahol a mindennapi, 
szokásos problémákban maguk intézked-
nek, a bonyolultabb ügyeket pedig továb-
bítani tudják az illetékes hatóságnak: a 
tűzoltóknak, mentőknek, rendőröknek.

 Ha megkérdezik az embereket, mit várnak el 
az Önkormányzattól, ezek a dolgok szerepel-
nek? Nem a rendőrségtől várnak hatékonyabb 
működést? 

Elsősorban három dolgot szoktak megem-
líteni. Ezek a közbiztonság javulása, a köz-
területek rendje, a köztisztaság és a közle-
kedés javítása. Érdekes, hogy mindhárom 
dologban az eszközök jelentős része nem a 
mi kezünkben van. Ennek ellenére, ami-
kor Újbudán az éves költségvetésről be-
szélünk, olyan dolgokra kell többletpénze-
ket fordítanunk, amelyek valójában nem a 
mi kötelező feladataink. A közbiztonság 
állami feladat, a közlekedés fővárosi és ál-
lami feladat, és a kerületi közterületeknek 
csak a fele van a mi kezünkben. Mégis azt 
mondom, az em-
berek tőlem, tő-
lünk várják el ezt a 
fajta rendet, tehát 
az Önkormány-
zatnak lépnie kell, 
mert nekünk nem 
a hivatalos feladat-
megosz tásna k, 
hanem mindenek-
előtt az újbudaiak 
elvárásainak kell 
megfelelnünk.

 Újbudai kulturális 
vár osközp ont. 
Mit jelent ez egy-
általán, és mikor 
láthatunk többet 
belőle terveknél? 
Melyik utcától 
melyik utcáig 
tart?  

A kulturális város-
központ egy olyan 
program, amely 
ebben a politikától 
fűtött időszakban 
is át tudta lépni a politikai megosztottság 
határait, hiszen ebben gyakorlatilag kon-
szenzus van a képviselő-testületben. Min-
denki egyetért azzal, hogy ha a Bartók Béla 
út alatt metró lesz – és ez csak időpontjá-
ban kérdéses –, akkor az út északi része át 
fog alakulni. Hogy ez sikeres vagy sikerte-
len átalakulás lesz, az most rajtunk múlik, 
ez a mi felelősségünk. Az a kérdés, hogy a 
politikai döntéshozók szűkebb csoportér-
dekeket képviselnek, vagy pedig a többség, 
az emberek mellé állnak. Úgy gondolom, 
nem lehet egy szűk vállalkozói csoport 

érdekeit a városrész lakóinak érdekeihez 
mérni, és egy konszenzust a vállalkozókra 
hivatkozva felrúgni. A kérdés az, milyen 
Bartók Béla utunk lesz három év múlva. 
Lehet olyan, mint a Rákóczi út – ahol ma 
már bedeszkázott kirakatokat lehet látni, 

és gyakorlatilag egy városi autópálya lett 
belőle –, vagy pedig lehet olyan, mint Falk 
Miksa vagy a Ráday utca.
 Ha most jó döntéseket hozunk, és eze-
ket következetesen sikerül végrehajtani, 
akkor lesz végre Budán is egy hangulatos 
kulturális főutca. Ma elsősorban a Gellért 
tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti 
Bartók Béla útszakaszban gondolkodunk, 
de ennek tovább kell mennie majd a Fene-
ketlen-tó és a Kosztolányi Dezső tér irá-
nyába. A tematikus utca azt jelenti, hogy 
új típusú közösségi terek, galériák, igényes 

vendéglátás, aukciós házak, kortárs zene-
művészetet támogató helyek alakulnak 
ki. Olyan utca, ahol jólesik végigsétálni, 
benézni egy-egy kiállítóterembe, beülni 
egy hangulatos kávézóba vagy kiülni egy 
teraszra. Ehhez nekünk kell a feltételeket 
biztosítani, így többek között a portálokat, 
a homlokzatokat megtervezzük. Ha vala-
ki most elmegy a Gárdonyi-szoborhoz és 
környékére, látja, hogy az ott lévő öt ház 
már megújult, a galériát pedig közelebb 
akarjuk hozni az emberekhez, utcai meg-
közelítéssel. A Csonka Múzeum az Ön-
kormányzat segítségével kinyit, és végre 
fogadja vendégeit a Hadik Kávéház. Mint 
mondtam, nem sikerült minden úgy, 
ahogy elterveztük. Szándékunk és a piaci 
lehetőségek nem mindig estek egybe, és 
ennek az eredménye a mai állapot. Most 
ott tartunk, hogy a XII. kerülettől várjuk a 
működési engedélyt, és akkor megnyílhat 
a nagyközönség számára is.
 A Skála helyén felépült bevásárló- és 
szórakoztatóközpont üzleti szempontból 
is átalakítja a Bartók Béla utat. A met-
róépítők lassan levonulnak a kerületből, 

megsz ű n nek a z 
építkezés megpró-
báltatásai, és Újbuda 
lakói végre élvez-
hetik a metró nyúj-
totta előnyöket. Ez 
talán a Móricz Zsig-
mond körtéren fog 
a legjobban érződni. 
Megpróbáljuk az ott 
lévő Gombát is egy 
igazi közösségi hely-
lyé alakítani. Nagyon 
izgalmas és rendkí-
vül sikeres ötletpá-
lyázaton vagyunk 
túl, amelynek pá-
lyamunkáit minden 
újbudai megismer-
heti. Az öt győztes 
folytatja a tervezést, 
és rövidesen eldőlhet, 
milyen „Gombát” 
akar Újbuda – és 
ebben főként a kör-
nyéken élő emberek 
véleménye, szavaza-
tai fognak dönteni. 

Kellemes meglepetés, hogy a Bartók Béla 
úton kialakítandó galériákra milyen el-
képesztően sokan pályáztak, nagyon jó 
és nagyon igényes munkák születtek. Az 
látszik, hogy a város és a kortárs művé-
szek felfigyeltek erre a dologra – és ez jó, 
és helyes volt az az elképzelés, hogy a tiszta 
üzleti érdekek helyett a közösségi értéke-
ket helyezte a képviselő-testület a város-
központ koncepció fókuszába. Ha ez meg-
valósul, bebizonyosodik, hogy a közösség 
szempontjai előbbre valók a szűk üzleti 
logika diktálta megoldásoktól. Kár lenne 
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Más önkormányzatok megszüntetetik a cafetériát

Újbuda kompenzálja 
a kieső juttatásokat

 Hogyan tudják a környezetvédelmi szem-
pontokat is figyelembe venni a téli havas 
utak sózásakor?

L. I.: Tudomásom szerint a városban egye-
düliként nálunk működik, hogy a lakosság 
zeolitot vehet kedvezményesen önkor-
mányzati támogatással, így ösztönzünk a 
környezetkímélő módszer elterjedésére. 
Sokan élnek is a lehetőséggel. Úgy tudom, 
ma már bizonyos helyeken az FKF Zrt. is 
használja ezt a kímélő anyagot.
B. P.: A mai sózási technikák és gépek jóval 
korszerűbbek, és ezért környezetkímélőb-
bek, mint a korábbiak. Homokkal kevert 
sót szórunk az utakra, milligrammra meg-
határozott mennyiséget, és természetesen 
egyebek között a gyalogosjárdákon mi is 
zeolitot használunk. Zeolitot alkalmazunk 
még minden olyan helyen, amely korrózió-
veszélynek van kitéve, ilyenek a felüljárók. 
De ugyanezt az anyagot alkalmazzuk a Bu-
dai Várban a barlangrendszer fölött, vagy 
éppen a Városligetben. Egyébként számos 
különböző időjárási viszonynak kell meg-
felelnünk, így mást szórunk, ha ónos eső 
esik, mint ha hó. 

 Komoly térinformatikai adatkezelő rend-
szert dolgozott ki az FKF Zrt. Bevezetése mit 
jelent pontosan és mikortól várható?

L. I.: Tulajdonképpen egy útfelújítási és -
bontási ütemezés készül, mégpedig a köz-
műcégek tervezett feladatainak összesíté-
sével, majd összehangolásával. Nem lesz 
többé olyan, hogy kétszer bontanak fel egy 
utat egymás után, csupán azért, mert nem 
derült ki időben, hogy a két különböző 
munka rövid időn belül esedékes ugyan-
azon a szakaszon. Mivel a rendszer egy-
másfél évre előre látja a feladatokat, össze-
hangolja a különböző csatorna-, vízveze-
ték-, gázcsőépítési és útfelújítási munkákat. 
Újbuda a kerületek közül elsőként szeretne 
rákapcsolódni a rendszerre, adatközléssel. 
Minél több adat van, annál könnyebb az 
összehangolás. A pályáztatást, vagy éppen 
a tulajdonosi hozzájárulások kiadását iga-
zítani lehetne az ütemezéshez. Akár köte-
lezővé is lehetne tenni az adatszolgáltatást, 
minden kerületre.
B. P.: A tervezett közterületi munkákat 
koordináló program egy térképi adatbá-
zison alapuló térinformatikai rendszer 
része, amely még a forgalomszervezésben 
is segít. A térkép ugyanis azonnal mutatja 
egy-egy tervezett munkaterület utcájának 
környékét is, így kiküszöbölhetővé válik, 
hogy a közlekedést megbénítsák az össze-
hangolatlan munkálatok. Korábban papír 
alapú rajzokon voltak feltüntetve a fővárosi 
utakon, vagy a föld alatt végzett aktuális 
feladatok. Később volt ugyan számítógé-
pes rendszer, de az mára elavult. A mosta-
ni program egymást támogató elemekből 
épül fel, és minden feladatunk rávezethető. 
Reméljük, hamarosan elindul a program 
használata, és már az első években érezhe-
tő lesz a hatása.

Szeifried Adél

Bielek Péter és Lakos Imre

Közterületek tisztaságért

Új rendszer az útfelbontások 
összehangolására

A főváros vezetése egyetért a miniszté-
rium azon javaslatával, hogy a benzin 
árához kössék a parkolási díjakat. Egy 
tervezet szerint a 95-ös benzin előző évi 
átlagárának fele lenne a parkolási alap-
díj. Most a BKV-jegy árához kötik a fi-
zetséget. Az új elképzelés alapján több 
körzetben az eddiginél olcsóbb lenne 
a parkolás. A Főpolgármesteri Kabi-
net azt javasolja, hogy egyebek mellett 
rögzítsék a jogszabályban az úgyneve-
zett 15 perces türelmi időt. Azért kell 
új parkolási szabályokat alkotni, mert 
az eddigit az Alkotmánybíróság meg-
semmisítette. Ha június végéig nem 
fogadnák el az újat, júliustól ingyenessé 
válna a parkolás. 


Újabb botrányok a BKV-nál. Már öt 
embert gyanúsított meg a rendőrség 
hűtlen kezeléssel vagy bűnrészességgel 
Hagyó Miklós, volt főpolgármester-
helyettes szóvivőjének fiktív BKV-s 
munkaviszonya miatt. Horváth Éva 
úgy kapott összesen 24 millió forintot, 
hogy egyáltalán nem végzett munkát 
a közlekedési cégnél. Közben előzetes 
letartóztatásba helyezték a vállalat volt 
humánpolitikai vezérigazgató-helyet-
tesét, aki több mint 80 millió forintos 
végkielégítést utalt ki magának, aztán 
mégis tovább dolgozott a BKV-nál. 

A cég jogi igazgatóját pedig tetten érték, 
majd előzetes letartóztatásba helyezték. 
Vesztegetéssel és hűtlen kezeléssel gyanú-
sítják. 


Elkezdték előkészíteni a fővárosi egész-
ségügyi intézmények összevonását: a Fő-
városi Közgyűlés baloldali többsége elfo-
gadta azt az előterjesztést, amely alapján 
idén már közös lesz a beszerzés. Ettől 
jelentős megtakarításokat remélnek. Jó-
váhagyták azt az SZDSZ-es javaslatot is, 
amelynek értelmében az Európai Beru-
házási Bank 150 millió eurós (42 milliárd 
forintos) hitelkeretet nyit a fővárosnak. 
A kölcsönt 2013-ig hívhatja le Budapest, 
nagyberuházások finanszírozására. 


Eladta az Allee tulajdonjogának felét a be-
vásárlóközpontot felépítő ING. A vevő egy 
német ingatlanhasznosító cég. A vételár 
körülbelül 100 millió euró, azaz 27 milli-
árd forint volt. 


Elérte a 4-es metró Rákóczi téri állomását 
a déli fúrópajzs. Másfél hónap alatt építette 
meg az alagutat a Kálvin tértől. A 700 mé-
teres szakaszon problémamentesen folyt a 
munka, pedig több nehézség is veszélyez-
tette: a 3-as metró alagútja fölött kellett 
elhaladni, és több nagyobb épület, így a 
Nemzeti Múzeum és a Magyar Rádió is 

nyomvonal felett fekszik. Klados Gusz-
táv, a DBR metró projektigazgatóság 
vezetője abban bízik, hogy ha a jelenlegi 
tempóban haladnak a munkálatok, már 
nyáron befejezik az alagútfúrást. 


Hibásan építették vissza a szennyvíz-
gyűjtő-csatorna lefektetése után a Mar-
git híd budai hídfőjénél az alsó rakpart 
támfalát. A Budapest Világörökségéért 
Alapítvány szerint emiatt veszélybe 
kerülhet az az európai uniós támoga-
tás, amelyet a csepeli szennyvíztisztító 
építésére kapott Budapest. A szervezet 
szakértői véleményekre hivatkozva azt 
javasolja, hogy építsék újra a támfalat. 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
szerint is vannak hibák, de ezeket ki 
lehet javítani, nem kell teljesen előlröl 
kezdeni a munkát. A javítást egyébként 
megígérte a beruházó.


Négy aluljáróban már működik az a 
kamerarendszer, amelytől azt remé-
lik, csökkenhet a bűncselekmények 
száma. A Deák téri, a Nyugati téri, 
a Ferenc körúti és a Nagyvárad téri 
aluljárót figyelik összesen 60, meny-
nyezetre szerelt kamerán keresztül a 
budapesti rendőrség központjában. A 
tervek szerint három év alatt 29 aluljá-
rót kameráznak be. 

FŐVÁROSI HÍREK

„... hogy védve legyek 
a méhnyakrák ellen.”

ÚJBUDA
gondoskodik róla...

Térítésmentes HPV védőoltás 
minden 14 év alatti újbudai lánynakminden 14 év alatti újbudai lánynak

Jelentkezési 
határidő: JANUÁR 31.

A részletekről érdeklődjön háziorvosánál!
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Január elsején a települések 60–70 
százalékán megszűnt az alkalma-
zottaknak nyújtott, úgynevezett 
cafetéria, a béren kívüli juttatások év 
elején életbe lépett megadóztatása 
miatt. A magáncégek pedig megvál-
toztatták a természetbeni juttatások 
rendszerét – derül ki a Hírszerző által 
végzett kutatásból.

A tavaly megszavazott adóváltozások 
alapján idéntől jelentősen szigorodott a 
béren kívüli juttatások, az úgynevezett 
cafetéria rendszere. Míg az elmúlt évben 
az összes cafetériaelemet adómentesen 
nyújthatta a munkáltató 
a foglalkoztatottaknak, 
január 1-jétől a jut-
tatások többsége 
adóköte le s s é 
vált. Az álla-
mi intézmé-
nyek 79, a 
magáncégek 
72 százaléka 
döntött úgy, 
hogy idén még 
nem változtat a 
cafetériára szánt 
összegen, azonban 
annak többletköltségként 
megjelent adóterheit a foglalkoz-
tatottak juttatásának nettó értékéből 
vonja le. A béren kívüli juttatások ked-
vezményes, 25 százalékkal adózó elemeit 
a munkáltatók több mint kétharmada 
meghagyja, de nem növeli a költségke-
retet, a dolgozók nettójuttatása pedig az 
adó összegével csökken idén – derül ki a 
Hírszerző felméréséből, amelyet a Sodexo 
Pass cafetériával rendelkező cégek köré-
ben végzett. 
 Az új szabályok szerint a legmagasabb 
adósávba került a hideg étkezési jegy, a 
csekély értékű ajándék és a művelődési 
intézményi támogatás. Ezek a juttatások 
értékük után 54 százalékos adóterhet vi-
selnek, tehát például 1000 forintnyi ilyen 
juttatás után 540 forintot kell adóznia a 
munkáltatónak, és ehhez jönnek még a 
munkáltatói, illetve munkavállalói járu-

lékok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
ezek a béren kívüli juttatások eltűnnek, 
ugyanis ha a munkáltatók bérként adják 
munkavállalóik jövedelmét, akkor a nettó 
bérnek „csak” további 38–40 százalékát 
kell adók és járulékok formájában befizet-
niük az államnak.
 A vállalkozások többsége, ha eddig 
100 ezer forint értékben adott melegétke-
zési-utalványt, ebből most már csak nettó 
80 ezer forintnyi juttatást ad a dolgozók-
nak, 20 ezret pedig az államnak fizet be. 
A cégeknek csak a 16 százaléka tartja vagy 
növeli meg a juttatások nettó értékét. Az 
önkormányzatok keményebb lépésre vál-

lalkoztak. Az utóbbi években már jelen-
tősen csökkentették a béren 

kívüli juttatásokat, 
idéntől pedig a te-

lepülések 60–70 
százalékában 
megszűnt az 
alkalmazot-
taknak nyúj-
tott cafetéria. 
 M o l n á r 

Gyula, a Tele-
pülési Önkor-

mányzatok Or-
szágos Szövetségének 

elnöke és Újbuda polgár-
mestere úgy látja, egyetlen önkor-

mányzat sem lesz képes a béren kívüli jut-
tatások nettó értékének megőrzésére, ezért 
ha nem csökkentik az adó összegével az 
eddigi juttatásokat, akkor beépítik az éves 
jutalomkeretbe. Újbuda Önkormányzatá-
nál évente 170 ezer forintos jutalomkerete 
van a dolgozóknak, ezt emelnék meg az 
eddig cafetériában kifizetett összeggel. 
Természetesen ebben az esetben is kell 
adót és járulékot fizetnie az önkormány-
zatnak, de még így is jobban járnak, mert 
kevesebb lesz az elvonás, mondta el a Hír-
szerzőnek a szocialista politikus, aki úgy 
véli, olyan negatív másodlagos hatásokat 
fog eredményezni a béren kívüli juttatá-
sok megadóztatása, mint például a falusi 
turizmus várható mérséklődése az üdülési 
csekkek nettó értékének szűkítése miatt.

B. A.

Köztisztaság, szelektív hulladék-
gyűjtés, útfelbontással összefüggő 
munkák koordinálása – ezek voltak a 
fő témák Lakos Imre alpolgármester 
és Bielek Péter, a Fővárosi Közterület-
fenntartó (FKF) Zrt. vezérigazgatója 
beszélgetésének. A találkozón elhang-
zott az is, hogy Újbuda – a kerületek 
közül elsőként – csatlakozna az FKF 
Zrt. által kidolgozott, a tervezett köz-
területi munkákat koordináló új prog-
ramhoz. 

 Számos területen kell együttműködnie az 
Önkormányzatnak és az FKF Zrt.-nek, me-
lyek a legfontosabbak? 

LAKOS IMRE: Annyit elöljáróban szeretnék 
elmondani, hogy a hulladékkezelés a fő-
város legjobb szolgáltatása. Mint a fővá-
rosi Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
és mint kerületi alpolgármester is tapasz-

talom a pozitívumokat. Ez egy láthatatlan 
nagyüzem, a hétköznapok működő, rá-
adásul nagyon lényeges része. Gondoljunk 
csak arra, mi történt Nápolyban, amikor 
a szemét elöntötte a várost… Kerületi 
szinten az együttműködésünk nagyon jó. 
Az újbudaiak, érthető módon, nálunk je-
lentkeznek egy problémával, amely lehet 
kátyú, illegális szemétlerakás, vagy egyéb, 
köztérrel, parkkal kapcsolatos gond. Akár 
kerületi, akár fővárosi ügyről van szó, 
munkatársaink értesítik egymást, infor-
mációkat cserélnek. Így tudunk összehan-
goltan és gyorsan dolgozni. Ennek, és per-
sze az útfelújításoknak is köszönhető, hogy 
az utóbbi évek során jelentősen csökkent a 
kátyúk száma. Saját közterület-felügye-
lőink és az önkormányzati munkatársak 
egyaránt részesei a kooperációnak.
BIELEK PÉTER: Fő feladatunk a hulladékok 
elszállítása és ártalmatlanítása, valamint 
a fővárosi tulajdonú közutak kezelése. Fo-
lyamatosan fejlesztünk annak érdekében, 
hogy egyre jobb szolgáltatásokat nyújt-
sunk. A kerülettel közös a küzdelem egye-
bek között az illegális szemétlerakás ellen 

is, amely sajnos rengeteg pénzt elvisz az 
adófizetők zsebéből. Egy példa: csupán a 
szelektív hulladékgyűjtők köré elhelyezett 
illegális szemét elhordásának ára tavaly 
megközelítette az 1 milliárd forintot. 

 Újbuda élen jár a környezetvédelem, így a 
szelektív hulladékgyűjtés megszervezésé-
ben és kialakításában. E téren mik a jövő 
tervei?

L. I.: Budapesten négy év alatt ezer szelek-
tív hulladékgyűjtő sziget épült, ez a szám 
ideális, jelentősen bővíteni nem tervezzük. 
Azonban a már meglévők fejlesztése, meg-
újítása folyamatos feladat. Akárcsak azok 
környékének rendben tartása. A házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtési minta-
projektbe másodikként kapcsolódott be 
a kerület, egy gazdagréti panelházzal. A 
módszer sikeres, bevált, ezért több ház be-
vonását is tervezzük, ha lesz rá lehetőség. 

Az ezzel kapcsolatos fővárosi döntés ha-
marosan megszületik. Kezdeményezni fo-
gunk egy újabb mintaprojektet, amelynek 
lényege, hogy új típusú, föld alá süllyesztett 
hulladékgyűjtőket helyezünk el. Ezek kör-
nyezete automatikusan mentesül az illegá-
lis szemétlerakás problémájától. Akár kö-
zös költségvállalással, ebben is szeretnénk 
partnerre találni az FKF Zrt.-ben. 
B. P.: Nyitottak vagyunk rá, és amennyi-
ben a feltételek összeállnak, jó volna több 
helyen is elhelyezni a modern gyűjtőket. 
Nagyon kulturáltak, csupán a formater-
vezett csövek állnak ki a földből. A szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek egyébként ak-
kor vannak jól elhelyezve, ha minél több 
lakó elérhető közelségében van egy. Ez 
mára megvalósult. Azonban növelni sze-
retnénk a házhoz menő hulladékgyűjtők 
számát, hiszen az Újbudán és Erzsébet-
városban működő első kettő még minta-
projekt keretében valósult meg, nagyon jó 
tapasztalatokkal. A működésből lemérhe-
tővé vált hatékonyságuk, ezért reméljük, a 
Fővárosi Önkormányzat pozitív döntést 
hoz ez ügyben.



Az újbudai 60+ program 
hírei és rendezvényei
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A Színházjáró program jegyei 
átvehetők a 60+ klubban!

JANUÁR 23., SZOMBAT: Természetjárás 
– Séta a Normafa környékén. Talál-
kozó: 8.45-kor a Moszkva téri 61-es 
vill. megállójában. Túravezető: Bartha 
Gyula (Bakancsos Kör), 206-3854.
JANUÁR 26., KEDD: 14–17 óra között – 60+ 
Fotókör. Az Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpontban (Zsombolyai u. 6.).
JANUÁR 29., PÉNTEK: Úti beszámoló Szi-
cíliáról: 16 órakor, a Kisújszállás u. 10. 
alatti 60+ klubban.
JANUÁR 30., SZOMBAT: Természetjárás: 
Normafa–Csacsi-rét–Budakeszi. Ta-
lálkozó: 8.45-kor a Moszkva téri 61-es 
vill. megállójában. Túravezető: Bartha 
Gyula (Bakancsos Kör), 206-3854.
FEBRUÁR 1., HÉTFŐ: Farsangi álarckészí-
tés 16 órakor a Gazdagréti tér 1. alatt.
FEBRUÁR 2., KEDD: Magyar körtánc, dalta-
nulás 16 órakor a Budafoki u. 12. alatt.

FEBRUÁR 6., SZOMBAT: „Botticellitől 
Tiziánóig” a Szépművészeti Múzeum-
ban. Találkozó: 14 órakor a pénztárnál. 
Túravezető: Mógor Gabriella (TTE) 
+36-70-380-8871.
FEBRUÁR 6., SZOMBAT: Természettudo-
mányi Múzeum. Találkozó: 10 órakor 
a Nagyvárad térnél (madár szobor).
Túravezető: Soltész Ferencné (CAO-
LA) +36-70-572-0184. 
FEBRUÁR 6., SZOMBAT: Normafa–Anna-
rét–Szépjuhászné. Találkozó: 8.45-kor 
a Moszkva téri 61-es vill. megállójában. 
Túravezető: Bartha Gyula (Bakancsos 
Kör), 206-3854.
Az OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE min-
den szerdán nyílt túrát rendez a nyug-
díjasok részére! Találkozó: 7.20-kor 
a Moszkva téri óra alatt. Túravezető: 
Kremser Ferenc (Tel.: 06-30-5608042).

Januári–februári természetjárás

Pilinszky-est
A 60+ programon belül a Magyar Kul-
túra Napjára emlékezünk. Program: 
Egyenes labirintus – Pilinszky János 
verseit Závory Andrea színművésznő 
adja elő.
HELYSZÍN: 60+ klub (Kisújszállás u. 10.)
IDŐPONT: JANUÁR 22. 15 ÓRA.

Idősek akadémiája 
A társasházi törvény változásai, a tu-
lajdonosok jogai, jogainak védelme és 
kötelességei címmel tart előadást dr. 
Gyenes Hajnalka közgazdász, társas-
házi szakértő.
AZ ELŐADÁS IDŐPONTJA: FEBRUÁR 4. 9 ÓRA 
HELYSZÍN: Újbuda 60+ Klub- és prog-
ramközpont (A TIT épületében, 
Zsombolyai u. 6.)

60+ Portré Pódium
Az Albertfalvai Polgárok Köre és az 
Albertfalvi Közösségi Ház szervezésé-
ben. IDŐPONT: JANUÁR 20. 16 ÓRA
Aki kérdez: Kaposvári Mari szom-
szédsági önkéntes

Vendég: dr. Csikány József huszon-
nyolcszoros Európa-bajnok szenior-
úszó
Információ: 204 6788, http://akh.
ujbuda.hu
HELYSZÍN: Albertfalvi Közösségi Ház 
(Gyékényes u. 45–47.)

A programok ingyenesen 
látogathatók!

HAMAROSAN FOLYTATÓDNAK 
A TANFOLYAMOK

Februártól ismét indulnak a 
tavaly megkezdett Újbuda 60+ 
angol nyelvi kurzusok, valamint 
az internethasználat elsajátítását 
segítő tanfolyamok. Kérjük, ke-
resse következő lapszámunkban 
a részletes tájékoztatást!

60+ angol- 
és internetoktatás

Régóta ismerem, mindig nyüzsgő, aktív, 
kreatív, igazi pedagógus volt, olyan, ami-
lyen a nagykönyvben meg van írva. Felka-
rolta a tehetségeket, lehetőségeket adott és 
tanított, tanított, tanított… Stúdiót épített 
a középiskolában, és otthon sem gond neki 
a hang- vagy a videovágás – profi szinten. 
Alapítója és tiszteletbeli tagja a Diák- és If-
júsági Újságírók Országos Egyesületének 
(DUE), 25 évig működtette a Diákrádió 
Mikroton Stúdióját, ahonnan sokan ke-
rültek az országos és regionális médiá-
hoz. Alapítója és munkatársa volt egészen 
a megszűnéséig a Rádió 11-nek, mely a 
XI. kerület saját, önkormányzati rádiója, 
amely még a rendszerváltozás előtt első-
ként jött létre az országban mint kis rádió. 
Csanády László számos elismerésben és 
kitüntetésben részesült. Műszaki tanár, 
médiapedagógus, a Kreatív Médiaműhely 
mindenese, elektronikus újságíró.
Most, betöltve 60. életévét úgy érzi, hogy 
megváltozott körülötte a világ.

– 2009 áprilisától lettem nyugdíjas. Mint 
gépészmérnök-műszaki tanár 1974 óta ta-
nítottam főfoglalkozásban egy pesterzsé-
beti szakközépiskolában, és óraadóként 
egy kispesti gimnáziumban a médiafakul-
táció keretében rádiós és televíziós újság-
írói ismereteket és gyakorlatot vezettem. 
Sajnos a szakmai képzés soha nem látott 
szintre süllyedt, amellyel szakmáját és hi-
vatását szerető pedagógusként nem tud-
tam azonosulni.

 Ekkora volt az elkeseredésed? Te, aki soha 
nem adod fel, abbahagytad?

Adódott a lehetőség, hogy betöltve 60. élet-
évemet előrehozott nyugdíjba vonuljak. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy ne érezném jól 
magamat a diákok körében. Sőt! Hiányuk 
szinte fáj. Elkötelezett, a gyerekek érde-
keit szem előtt tartó, ambiciózus, kreatív, 
rugalmas, naprakész ismeretekkel bíró, 

el, ahol bemondó gyakornok lettem. Mit je-
lentett számodra az a tojástartóval hangszi-
getelt kis stúdió a Kaptárkő utcában? 

A Rádió 11 az egyik szerelmem volt. Éppen 
20 éve, hogy elindult. Négy évig volt hallha-
tó, míg végül megszűnt. Akkor azt hittem 
vége a világnak… Az a pici rádió nagyon 
szépen, jó minőségben szólt, színvonalas 
műsorokat sugárzott. Az akkori híres rádi-
ósok és tévések közül rengetegen vezettek 
ott műsort, és azt hiszem, mindannyian 
tanulhattunk tőlük. Csak találomra, hadd 
mondjam: Rékai Gábortól Stefka Istvánon 
keresztül annyian adták a hangjukat és a 
tudásukat, hogy öröm volt nézni, illetve 
hallgatni. A szakma krémje fordult meg 
ott. Senki sem felejti el például azt, hogy 
Rátonyi Róbert is vezetett ott műsort, a 
táncos-komikus egy másik szerepben 
mutatkozott meg, hihetetlen precizitásról, 
profizmusról , szakmai alázatról téve tanú-
bizonyságot. Mi, műsorkészítők, szerkesz-
tők kipróbálhattunk mindent, amit jónak 
tartottunk. Egy igazi műhely volt ez.

 Ez a múlt, de ahogyan ismerlek, vannak 
terveid. Most hol lesz ilyen „igazi” műhely?

Most a 60+ programban a televíziós mű-
hely munkájában igyekszem hasznossá 
tenni magam. Hétfőnként a 60+ program-
irodában (Zsombolyai utca, TIT Stúdió) 
várom azokat, akik ebben részt kívánnak 
venni, akik alkotótársaim lennének, akik 
beszélgetnének az alkotás lehetőségeiről és 
örömeiről, akik  belekóstolnának a riport- 
az interjúkészítés és  operatőrködés rejtel-
meibe. Akik a társadalomnak még aktív 
tagjai akarnak maradni. Várom mindazo-
kat, akiknek bármilyen ötletük van, ami-
vel ehhez a programhoz hozzá tudnánk 
járulni, önmagunk és mások örömére. 
Szívesen gyűjtöm össze a gondolatokat és 
továbbítom az Önkormányzatnak, hogy 
együtt gondolkodjunk tovább.

Vincze Kinga

Egy igazán aktív 60 pluszos
Csani tanár úr alkotótársakat keres

Csanády László

Újbudán szinte valamennyi általános 
iskolának van valami jellegzetessége. 
A Bocskai István Általános Iskolában 
nem egy olyan egyedi program van, 
amely különleges módszerként segíti 
a pedagógusok munkáját. Minderről 
az iskola igazgatóját, Feith Bencét kér-
deztük. 

 A Bocskai milyen pluszt nyújt a diákjainak?
Elsősorban – a tevékenységpedagógiát 
vallva – a vívást említem, amely órarendi 
keretben, felmenő rendszerben illeszkedik 
Pedagógiai Programunkba. Hasonlóan, 
mint a néptáncoktatás. A 4. évfolyamtól 
kezdve sakk-, 5. és 8. osztályban tanulás-
technikai oktatáson és tréningen vesznek 
részt gyermekeink. Ezeknek a tevékenysé-
geknek, a sportnak, a táncnak, a sakknak, 
mind nevelő erejük van. A vívás önfegyel-
met ad, megtanítja, hogy a fej parancsol 
a kéznek. Szemtől szembeni, tisztességes 
küzdelemre nevel, egyúttal az ellenfél 
tiszteletét, megbecsülését is megtanítja. 
A sakk a stratégiai gondolkodást fejleszti. 
Vívóink országos eredményekkel büszkél-
kedhetnek, sakkban, néptáncban pedig 
nemzetközi versenyen lettünk elsők. Meg-
figyelhető, hogy a versenyszerűen vívó 
tanulóink tanulmányi eredménye közel 
egy egész érdemjeggyel jobb, mint a nem 
sportoló gyermekeké. Szerintem az sem 
hétköznapi, bár egyre elterjedtebb, hogy 
három interaktív táblával rendelkezünk. 
Minden évfolyamon bevált ez az eszköz, 
kollégáim és a gyerekek is szívesen hasz-
nálják.  

 Honnan eredt a vívásoktatás ötlete?

Az indok, ami miatt a vívásoktatást vá-
lasztottam iskolánkban – az előbb említett 
pedagógiai okok mellett –, az volt, hogy a 
kerületben nem volt ilyen jellegű oktatás. 
Halla Péter vívóoktató barátom szakmai-
lag és emberileg is garancia volt arra, hogy 
minőségi munkát tudunk végezni ezen a 
téren is. Egy év után a Magyar Vívószö-
vetség utánpótlás-bázisiskolája lettünk. 
Egyetlen az országban. Saját fejlesztéssel, 
saját erőből egy romos pincehelyiségből 
4 pástos elektromos kijelzővel rendelkező 
vívótermet alakítottunk ki.

 Mi változott még, amióta ön az igazgató?

Feith Bence, az iskola igazgatója

Bocskai: Újra kellett gondolni az iskola értékrendjét

Vívás, néptánc, sakk nem csak 
szabadidőben

Mostantól könyvben olvashatjuk a 
60+ vers- és prózaíró verseny résztve-
vőinek alkotásait. Az ősszel kiírt pályá-
zatra hatalmas volt az érdeklődés, a 
kerület hetén tartott eredményhirde-
tésen pedig ennél is nagyobb a siker, 
hiszen kiemelkedően értékes művek 
születtek. Az év végi ünnepségen 
ezzel a kötettel ajándékoztak meg 
minden résztvevőt.

Tavaly ősszel a Gazdagréti Közösségi Ház 
szervezésében irodalmi pályázatot írtak ki 
a kerületben élő 60 éven felüliek számára, 
hogy vers- és novellakategóriákban meg-
mutathassák eddig szunnyadó tehetsé-
güket a műkedvelő idősek. A Gazdagréti 
Közösségi Ház vezetője, Jenei Ilona főszer-
vező a TIT Stúdióban tartott ünnepségen 

elmondta, legnagyobb örömükre rengeteg 
pályamű érkezett, a zsűri munkája közben 
pedig kiderült, számos beküldött alkotás 
valódi irodalmi értéket képvisel.
 – A novemberben tartott eredmény-
hirdetésen, miután elhangzottak a dobo-
gós versek és novellák, azonnal eldöntöt-
tük, a sikertörténetnek folytatódnia kell 
– tette hozzá a főszervező. A közösségi 
házban úgy gondolták, nem szabad hagy-
ni, hogy a feledés homályába vesszenek az 
értékes művek, így az Önkormányzat tá-
mogatásával könyv formában jelentették 
meg az idősek alkotásait. A TIT Stúdió-
ban tartott rendezvényen minden jelen lé-
vő nyugdíjast megajándékoztak a kötettel, 
melyet könyvtárakba és nyugdíjasházakba 
is eljuttatnak majd.

T. D.

Könyvformában a 60-on túli 
irodalmárok művei

A beküldött pályázati művekből készült a válogatás
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szakmailag felkészült pedagógusnak tar-
tom magam. A média, az újság, a rádió és 
a televízió világában eligazodni szándéko-
zó diákoknak szívesen tartanék szakkört, 
készítenénk sulirádiós műsorokat, video-
filmeket az iskola és a kerület életéből. Szí-
vesen készítenék ifjúsági filmet, általuk írt 
forgatókönyv alapján, vagy dokumentál-
nám az iskolai programokat, színielőadá-

sokat, és boldogan segítek azoknak, akik 
a mozgóképkultúra és médiaismeret című 
tantárgyból szeretnének érettségizni. Azt 
is elképzelhetőnek tartottam volna, hogy 
vendég előadóként a médiaismeretet, mé-
diainformatikát, kommunikációelméletet 
megismertessem a diákokkal. Néhány ke-
rületi középiskolát megkerestem, de szinte 
szóba sem álltak velem.

 Ismeretségünk még akkor kezdődött, ami-
kor én gimnazistaként a Fazekas színeiben 
országos versmondó versenyt nyertem, te 
pedig fiatal tanár voltál. A Rádió 11-be vittél 

Újra kellett gondolni az iskola értékrend-
jét, például, hogy mit értünk szorgalom 
alatt, milyen tanár-diák és tanár-szülő 
viszonyra törekszünk. A vizsgálat során 
szembesültek a kollégáim azzal, hogy szá-
mos esetben az Illyési-gondolat valósult 
meg, nevezetesen, hogy ha egy magyar 
ember azt mondja, hogy „és”, a másik 
ember azt érti, hogy „kés”. Számos peda-
gógiai alapfogalmat egymástól eltérően 
értelmeztünk. Emiatt hat kollégánktól 
meg kellett válnunk. Elkészítettük az is-
kola folyamatszabályozását. Újradolgoz-
tuk az alapdokumentumokat. Kezdemé-
nyeztem az alapító okirat módosítását, 
és az iskola alaptevékenységébe vontuk 
az integrált nevelést is. A sérült gyere-
kekkel való együttélés erősíti az épek fe-
lelősségtudatát és toleranciáját ezekkel a 
gyerekekkel szemben.

 Melyek a következő feladatok?

A beindított folyamatok minél színvona-
lasabb végrehajtása, az élet által diktált 
változásoknak, kihívásoknak való meg-
felelés. Biztonságot adni az iskola dol-
gozóinak, ezen keresztül a családoknak, 
és ahol szükséges még nyitottabbá tenni 
az iskolai életet.

 Ön személy szerint hogyan vélekedik a hatosz-
tályos, valamint nyolcosztályos gimnáziumi 
rendszer hatékonyságáról? 

A hat- és nyolcosztályos iskolák haté-
konyságát nem tudom megítélni, de 
alapvetően ellenzem ezeket az iskola-
típusokat. Mert például a negyedik és 
a hatodik év végén a legjobb tanulókat 
viszik el az általános iskolákból. Az osz-
tályokat így megfosztják a jól tanuló, 
„húzó” gyermekektől. Felborulnak az 
osztályközösségek, újra kell gondolni az 
értékrendet is. Előfordult, hogy két négy 
évfolyamos osztályból egy nagy létszámú 
ötödik osztályt kellett létrehozni. Ez a 
felső tagozaton munkaerő-gazdálkodási 
problémákat vont maga után. 
 Tapasztalatom szerint számos diák 
nagyon komoly beilleszkedési problémá-
val küzd az új iskolájában. A 17–18 éve-
sek életvitele sok esetben nem követendő 
példa egy 11–12 éves gyermek számára. 
Bár a bocskais diákok tanulmányi mun-
kában megállják helyüket az új középis-
kolákban, az osztályközösség megtartó 
ereje miatt nem jelentős a hat- és nyolc-
osztályos középiskolákban továbbtanu-
lók száma.

Kelemen Angelika

A Színházjáró program alábbi előadásaira lehet je-
gyeket átvenni. A korábbi gyakorlathoz ha-
sonlóan egy-egy előadásra a jegyeket 
meghatározott napon lehet átvenni. 
Amennyiben a meghirdetett napon 
Önök a jegyet nem tudják átvenni, de 
az adott napon az előadást meg kívánják 
tekinteni, kérjük, jelezzék e-mailen vagy 
telefonon a 06-1- 372-4636-os telefonszá-
mon. A jegyeket érkezési sorrendben lehet át-
venni, előfoglalásokat nem tudunk figyelembe venni. 

A Színházjáró program alábbi előadásaira 
lehet jegyeket átvenni: 
1. BÉRLET: Vörös és fekete (Vígszínház) február 
21-i előadásra a jegyek átvehetők február 15-én. A 
Bunbury (Radnóti Színház) február 15-i előadására 
jegyek átvehetők február 8-án. 
2. BÉRLET: A kaktusz Virága (Játékszín) február 5-i 
előadására a jegyek átvehetők február 8-án. 
4. BÉRLET: Figaró házassága (Vígszínház) február 
11-i előadásra a jegyeket február 4-én lehet átvenni.

A Tudós Nők (Karinthy Színház) 
február 22-i előadására a jegyeket 

február 15-ig lehet átvenni.
5. BÉRLET: az Őrült nők ketrece 

(Játékszín) február 19-i előadásra a 
jegyeket február 12-én lehet átvenni. 

A kertész kutyája (Vígszínház) február 
4-i előadására a jegyeket január 28-án 

lehet átvenni. A napsugár fiúk (Karinthy 
Színház) február 28-i előadására a jegyek február 
22-én vehetők át.

A bérletekben szereplő előadásokat a színházak több 
alkalommal tűzik műsorra. Egy-egy előadásra csak 
30–70 jegyet adnak, azért, hogy legyen Önöknek 
választási lehetősége a dátumok között.
Aki rendelkezik bérlettel, annak mindenképpen 
biztosítjuk a jegyeket az abban szereplő összes elő-
adásra a 2010. májusig tartó színházi évad során!
Az Újbuda 60+ Klub- és programközpont 
(Zsombolyai utca 6, a TIT épületében) nyitva tartása: 
munkanapokon 9–14 óra.
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Főrendőri köszönet a segítségért

A budai Superman

Újbuda rendőrkapitánya az eset 
kapcsán köszönetet mondott Szarka 
Gábor alezredesnek. Balázs Norbert 
lapunk kérdésére elmondta: tavaly 

9 esetben sikerült vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetőjét azonnal 

elfogniuk lakossági beavatkozás, 
polgárőrök vagy térfigyelő-kamera 

segítségével. Számos esetben a nyo-
mozás kezdetekor kapott helyszíni 

adatok és tanuk által adott informá-
ciók alapján végződött sikeresen 
az ilyen típusú felderítés. Évente 

nyolcvan–kilencven, azaz hetente két 
olyan esettel lehet számolni, amikor 

vagy üzletben, vagy benzinkúton 
történik lopás. Ilyen helyeken gyak-
ran a biztonsági őrök tartják vissza a 
tolvajokat a rendőrök kiérkezéséig. 

Voltak tavaly tettenéréses elfogások 
is, gépkocsilopást sikerült megakadá-

lyozni lakossági jelzés alapján.

Tavaly ünnepelte pappá szentelésének 25. évfor-
dulóját. Hogyan kapott meghívást erre a szolgá-
latra?
Sok minden közrejátszott abban, hogy a 
papságot választottam. Többek között a 
vallásos neveltetésem. Pannonhalmán vol-
tam bencés diák. Már gyermekkoromban 
vágyat éreztem magamban az elesettek és 
a rászorulók szolgálatára, így a papi hiva-
tásra is. Különösen sokat számított ifjú 
koromban a szent liturgia, a szentmise 
ünneplése és a templomi cselekmények. A 
klasszikus zene nagymértékben formálta 
lelkiségemet, és érzékennyé tett a termé-
szetfeletti dolgok elfogadására.

Több fontos egyházi tisztséget is ellát...

Közel tizenhat éve annak, hogy a Farkas-
réti Plébánia vezetője lettem. Négy évvel 
ezelőtt Erdő Péter bíboros atya a Budai 
Középső Espereskerület esperesének neve-
zett ki. Tavaly az érsek atya megalapította 
a Budapesti Katolikus Központi Temető-
lelkészséget, amelynek szervezését és ve-
zetését rám bízta. Ennek az intézménynek 
a feladata, hogy összehangolja a budapesti 
katolikus temetéseket. 2009 nyarán, ami-
kor Lipp László atya már nagyon beteg 
volt, felkértek arra, hogy több paptestvérrel 
közösen lássuk el Gazdagréten a helyette-
sítést. Sajnos augusztus 25-én László atya 
visszaadta lelkét a Teremtőnek. Ezért bí-
boros úr arra kért fel, hogy plébániai kor-
mányzóként intézzem Gazdagrét ügyeit 
– szentmiséket mutassak be, keresztelőket 
és temetéseket tartsak, de ami talán a leglé-
nyegesebb, hogy a félig kész templom épí-
tését folytassuk. Ez az, ami a legnagyobb 
feladata lesz az új lelkipásztornak.

Milyen munkálatok vannak még hátra ahhoz, 
hogy, a gazdagréti templom teljesen kész legyen?

A templom mint épület, szerkezetkész ál-
lapotban van. Ugyanakkor a komfortos-
ság alapvető elemei hiányoznak. A belső 
tér nincs megfelelően szigetelve, nincs 
véglegesen kialakítva a liturgikus tér, és a 

Mennyiben folytatják László atya terveit?
László atya nemcsak emberi méreteiben 
volt nagy, de mint sportember is látványos 
eredményekre törekedett. Ugyanakkor 
papi nagysága és a szolgálatban alkalma-
zott újításai is naggyá tették őt. Ennek kö-
szönhetően igen sok embert szólított meg, 
és könnyen szót értett a kereső lelkekkel 
vagy az egyházon kívülálló testvérekkel. 
László atya tervei is nagyok voltak, ezért a 
templom épületegyüttesét is nagynak ter-
vezte, mely a születéstől a keresztelésen és 
esküvőn át az idős- és beteggondozás szol-
gálatával a halálig végigkíséri az emberek 
életét. A templom amellett, hogy Isten há-
za, a kulturális élet színtere is lehet, ezért 
terveztek az épület alá színháztermet is, 
ami koncerteknek, zenei áhítatoknak vagy 
egyéb előadásoknak is otthont biztosíthat. 
A szerveződő plébánia már az első perctől 
kezdve vállalta, hogy a lakótelepen nem 
létező intézményeket, például sportléte-
sítményeket működtet. Ezért a templom 
szomszédságában már több sportpálya is 
megépült. Ily módon is szolgálva az ott la-
kó embereket. És, mint tudjuk, a templom 
úgy épült meg, hogy mindig nyitva áll a 
hívek és a keresők számára. Isten házának 
menedéket kell nyújtania az elesetteknek, 
vigasztalást a szomorúaknak, hálaadást az 
örvendezőknek.

A közelmúltban kiemelkedő esemény történt az 
egyházközség életében, és Gazdagért hamarosan 
jubileumot is tart.

Valóban, hiszen a Gazdagréti Római 
Katolikus Lelkészséget, amelyet Paskai 
László bíboros atya 1991. február 11-én 
alapított, most Erdő Péter főpásztorunk 
hivatalosan is plébániai rangra emelte. 
Így lett a neve: Budapest-Gazdagrét Szent 
Angyalok Plébánia. Idén tavasszal fontos 
jubileumra készülünk, László atya gaz-
dagréti kezdeményezéseinek elindulását, 
a templom alapkőletételének 20. évfordu-
lóját ünnepeljük.

Ozsváth Kálmán

László atya cipőjében
Interjú Szederkényi Károllyal, a gazdagréti egyházközség új lelkipásztorával

Szederkényi Károly bencés diák volt

A napokban kezdődnek a középisko-
lai központi felvételi vizsgák. Tavaly 
decemberben döntést kellett hozniuk 
a nyolcadikosoknak, hol folytatják 
tanulmányaikat. A gárdonyis tanulók 
java része ismét valamely híres gim-
názium alma materébe jelentkezett, 
a többiek művészeti iskolában vagy 
szakközépiskolában szeretnének 
továbbtanulni.

Az iskolák minőségének egyik fő mérő-
száma, hogy milyen továbbtanulási mu-
tató marad diákjaik után. Bár a statisztika 
mindent nyilván nem fedhet le az iskolák 
jellemzőiből, ez az adat mégis meghatáro-
zó megítélésükben. 
 Természetes, hogy a szülők a lehető 
legjobb, a csemeték fejlődését, képessé-
geiknek kiaknázását leginkább lehető-
vé tevő középiskolában szeretnék tudni 
gyermekeiket. Ezért is igen fontos, hogy 
az indító általános iskolából milyen szel-
lemiségű, lexikális tudású és általános 
műveltségű tanulók kerülnek ki. Hogy 
könnyedén megállják-e helyüket a maga-
sabb szintű képzésben, nagyban függ az 
alaptól, hiszen az egyébként is erős váltás 
több téren újfajta terhelést és feladatot je-
lent számukra. Ha az általános iskolában 
képessé váltak a tudás megszerzésére, és 
rutint szereztek annak visszaadásában, 
kevésbé terheli meg őket a felvételi vizs-
ga, és az első időkben sem esik vissza a 

majori Gimnázium. Sokan jelentkeznek 
a piaristákhoz és a reformátusokhoz is. A 
visszajelzések alapján szívesen vesznek fel 
gárdonyis diákokat, mert nagyra értéke-
lik, hogy rendre intellektuális attitűddel, 
magas neveltségi szintű, jó magaviseletű 
diákok érkeznek az oktatási intézményből. 
Évről évre visszatérők a tavalyi továbbta-
nulási adatok, eszerint a tanulók 84 száza-
léka gimnáziumban, 8-8 százaléka pedig 
művészeti és szakközépiskolában folytatja 
tanulmányait. 
 Beszédes szám még, hogy az egykor 
gárdonyis gyerekek 68–70 százaléka egye-
temi diplomát szerez. A tanulók későbbi 
sikerében nagy szerepet játszanak a tan-
órán kívüli, tehetséggondozó programok. 
Ezek között az alaptárgyak színes oktatá-
sa, érdekességeinek felvillantása csakúgy 
megtalálható, mint a művészeti ismeretek 
átadása. Kiemelkedő az iskola idegen nyel-
vi képzése, amely két nyelv, az angol és a 
német oktatását foglalja magában. E két 
nyelv megtalálható a tanórán kívüli fog-
lalkozások között is, akárcsak a matemati-
ka, a földrajz, a magyar nyelv és irodalom, 
a kémia vagy a történelem. Angol nyelvi 
filmklub, művészettörténet és festészet szí-
nesíti a foglalkozások körét. Ezeken az órá-
kon továbberősítik egy-egy készség, képes-
ség fejlődését, hogy amikor nyolcadikban 
elérkezik a döntéshelyzet, könnyebb legyen 
választani a számtalan lehetőség közül. 

Sz. A.

Tehetséggondozás a Gárdonyiban
Kiemelkedő eredmények a továbbtanulásban

Végéhez közeledik a 4-es metró budai állomásainak szerkezet-
építése, nagyobb munkák már csak a Szent Gellért téren vannak, 
ahol még építik a kijáratot. A többi állomásról az eddig ott dolgo-
zó cégek fokozatosan levonulnak, elkezdődnek a belsőépítészeti 
munkálatok, bár ezeknek még nincsenek meg a végleges tervei. 
 A belsőépítészeti munkák során fejezik be a félkész állo-
másokat: a peronokat, a válaszfalakat, a lépcsőket, valamennyi 
padló- és falburkolatot. Ezenkívül behelyezik a mozgólépcső-
ket és a lifteket, valamint kiépítik a gépészeti és a villamossági 
hálózatokat is. A munka részeként készülnek el a felszíni épít-
mények, és rendezik a metrókijáratok környékét. Az összes ál-
lomáson ugyanaz a cég, a Swietelsky dolgozik majd.

Közben Újbuda felszólította a beruházót, a DBR Metró Pro-
jektigazgatóságot, hogy fizesse meg azt a több mint százmillió 
forintot, amellyel az állomásokat építő cégek tartoznak a kerü-
letnek, amiért jelentős közterületeket zártak le munkájuk so-
rán. Az építők a 2008-as és 2009-es közterület-használati díjjal 
tartoznak, annak ellenére, hogy a fizetendő összeg a kerületi 
rendeletben meghatározott díjnak csupán a tíz százaléka, és 
nem is a teljes körbekerített részt számítják. Korábban a fővá-
ros kérte a kerületi önkormányzatot, hogy a teljes díjat engedje 
el. Újbuda tárgyalt is erről a Fővárosi Önkormányzattal, de vé-
gül nem tudtak megegyezni.

(g. p)

Több mint százmillió forintot követel 
Újbuda a metróépítőktől

RENDELET A FÁK VÉDELMÉRŐL
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2009. január elsejétől hatályos a fás szárú nö-
vények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet, amely a korábbi 21/1970. 
(VI.21.) sz. Kormányrendelet helyébe lépett, és új alapokra helyezi a fás szárú növények 
védelmét: előírja a tulajdonos ápolási kötelezettségét, illetve a téli sózás tilalmát is.

„5. § (2) Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivéte-
lével – a síkosságmentesítésre csak olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak 
közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.”
Ez utóbbi értelmében az utak sózása 2010. szeptember 1-jéig lehetséges, ezt követően 
viszont egyéb, környezetkímélő megoldást szabad csak alkalmazni a közterületi járdák 
síkosságmentesítésére. Erre kínál megoldást az Önkormányzat a lakosság részére zeolitos jég-
oldó árusításával 10 kg-os kiszerelésben, zsákonként bruttó 500 Ft-os egységáron. A jégoldót 
az Újbuda Prizma Kft. Hamzsabégi úti telephelyén (bejárat az Ajnácskő utca felől) lehet megvá-
sárolni hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken pedig 8–13 óráig, előzetes egyeztetés a 203-
8015 telefonszámon.

Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete helyi rendeletet fogadott el a kerület 
fáinak védelme érdekében. A fás szárú növények védelméről szóló 51/2009. (XII.18.) XI. 
ÖK sz. rendelet szövege elérhető Újbuda honlapján.

A helyi rendelet értelmében a XI. kerület mellékelt térképén zölddel jelölt területén a magánte-
rületi fakivágás engedélyhez kötött, az ehhez szükséges formanyomtatvány a rendelet 1. mel-
lékletében található.
Magánterületi fa kivágásához akkor kell engedélyt kérni, ha a fa törzskörmérete (törzsének ke-
rülete 1 méter magasságban) meghaladja a 30 cm-t, vagyis átmérője több 10 cm-nél. 
A kivágott fát kötelező pótolni, amennyiben ez nem lehetséges, 
pénzbeni megváltásnak van helye. Aki engedély nélkül fát 
vág ki, szabálysértést követ el.
Mindannyiunk érdeke, hogy a kerület 
komoly zöld területtel rendelkező ré-
szei megmaradjanak. „Újbuda tüdejé-
nek” kiemelt szerepe van a levegő tisz-
tításában (fotoszintézis), a felmelegedés 
elleni védelemben (fák árnyékoló hatása), 
a talajdegradáció elleni küzdelemben (a 
növényzettel borított felszínről nem 
mosódik le a talaj), a biológiai aktivitás 
fenntartásában, és ezek által élhetőbb 
környezetet biztosít a városi ember 
számára.

tanulmányi eredményük – derül ki a 
visszajelzésekből. 
 A gárdonyis diákok többsége immár 
évtizedek óta olyan, neves gimnáziumok-
ban tanul tovább, mint a kerületi Szent 
Imre, a Szent Margit, vagy az országos 
hírű Fazekas, az Eötvös, vagy a Veres 
Pálné, az Apáczai, a Radnóti és a Város-

templom legfontosabb helye, a szentély. 
Az egyházközségek életében elengedhe-
tetlen, hogy a mindenkori plébánosnak 
legyen egy állandó lakóhelye, de Gaz-
dagréten még ez sem épült meg teljesen. 
A templom környezete is rendezésre 
szorul. Emellett számos olyan félkész 
beruházás van, amit a reális pénzügyi 
keretek között kell megvalósítani. Kö-
zösségi tereket kell kialakítani, illetve 

irodákat, amelyek a plébánia életét szol-
gálják. Nagyon fontos feladat, amihez 
Molnár Gyula polgármester úr segítsé-
get ígért, hogy a templom előtti területet 
parkosítsuk. Talán egy könnyű faszerke-
zetes kerengő épülhet, amely közrefog 
egy nagyobb parkot, ami alkalmas lesz 
találkozásokra, beszélgetésre, gyüleke-
zésre, ismerkedésre. Itt padok lehetnek, 
fák és szökőkutak, virágok és sok zöld. 
Reméljük, hogy Újbuda képviselő-tes-
tülete is támogatja kezdeményezésün-
ket. Így a lakótelep szomszédságában a 
templom képe is megváltozhat, szép lesz 
és megnyugtató. 

Nem érdemes összefutnia Szarka 
Gáborral annak, aki rossz úton jár. A 
budai Superman időnként akarva-
akaratlan ott terem, ahol életet kell 
menteni, vagy éppen dühöngőket kell 
lenyugtatni. Legutóbb a saját háza 
földszintjén lévő ékszerboltból mene-
külő tolvajt csípte nyakon. Mert vélet-
lenül épp akkor pont arra járt…

Mi történt azon a decem-
beri napon?
Békésen mentem az 
utcán, a házunk kö-
zelében jártam már, 
amikor kiabálásra let-
tem figyelmes, és lá-
tom, hogy a házunk-
ban lévő ékszerbolt 
felől sietősen távozik 
valaki. Az ékszerbol-
tost pedig ismerem, 
kinn áll az utcán. 
Nyomába eredtem 
a csuklyás fiatalem-
bernek, és követtem, 
néztem, merre megy, 
vannak-e esetleg se-
gítői. Amikor észre-
vett, futni kezdett. 
Nem volt más válasz-
tásom, utána kellett 
erednem. Nem volt 
igazán gyors, hamar 
utolértem, és nem túl 
kesztyűs kézzel lete-
pertem. Nem tudhat-
tam, van-e nála fegy-
ver vagy kés, úgyhogy 
nem kockáztathat-
tam, nem eresztettem. 
Közben odakiabáltam 
a járókelőknek, hogy 
hívjanak rendőrt, ez 
többszöri próbálko-
zásra sikerült is. Ne-
gyedórát tartottam 
a tolvajt, aki – mint 
később kiderült – egy 
ötkilós kalapáccsal 
törte be a kirakatot, 
és vitte el az ott talált 
ékszereket. Ha nem 
érem utol, valószínűleg sosem lett volna 
meg a több száz ezer forint értékű ékszer. 

Olyan végtelen természetességgel mesél, mintha 
egy tegnap látott Belmondo-film történetét adná 
vissza. Ön inkognitóban egy képzett Superman?

Lassan hozzászokom, hogy ilyesmik 
rendszeresen történnek az életemben. 
Egyébként, ha „Superman-képzőbe” nem 
is jártam, katonatiszt vagyok, alezredesi 
rangban. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem tiszti hallgatóinak parancsnoka-
ként az a feladatom, hogy munkatársaim-
mal a katonai mentalitás kialakulásában 
segítsük a hallgatókat. Ez röviden a rend, a 

szabálykövetés, a fegyelem elsajátíttatását 
jelenti. Innen az a bátorság, hogy kemény 
helyzetekben higgadt tudok maradni, és 
közbe merek avatkozni. Van elképzelé-
sem, mit érdemes és szabad tenni. Azért 
ezt nem ajánlom mindenkinek.

Említene még néhány esetet kalandos életéből?

Párizsban tanultam, ott két fiatalem-
berrel futottam versenyt egy ízben: egy 

kislány kezéből 
csavarták ki a 
mobiltelefonját. 
Bemenekültek egy 
kórház területére, 
de ott már a biz-
tonságiak is meg-
jelentek. Eldobták 
a telefont, és elro-
hantak. A telefon 
visszajutott a gaz-
dájához. Egy má-
sik esetben, még 
a mobiltelefonok 
hőskorában, ami-
kor alig volt még 
néhány unknak 
készüléke, egyik 
alkalommal épp 
a feleségemmel 
beszélgettem a 
Batthyány térnél 
a 19-es villamos 
me gá l ló já b a n . 
Látom ám, hogy 
emberek kiabál-
nak és integetnek 
felém a rakpart-
ról. Lementem, 
hát kiderült, hogy 
egy hölgy beesett 
a Dunába, és a 
telefon miatt szó-
lítottak engem, 
hívtuk is a men-
tőket. De gondol-
tam, azért tenni 
kéne valamit, míg 
kiérnek. Majd-
nem beugrottam 
már a vízbe, ami-
kor észrevettük, 
hogy a mólóhoz 

ki van kötve egy csónak. Beszálltunk, és 
azzal mentettük ki a hölgyet. Két hónap-
ja az egyik metrószerelvényen két ember 
agyba-főbe verte egymást, vér is folyt. Az 
utasok menekültek, kénytelen voltam a 
verekedők közé állni, és sikerült lenyug-
tatnom a kedélyeket. Úgy látszik, vonza-
nak az akciódús szituációk…

Amikor nem a jövő tisztjeit neveli, mivel foglalko-
zik legszívesebben?

Harmincnyolc éves vagyok, két csodás 
gyermekem van. A szabadidőm a csalá-
domé.

Szeifried Adél
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Lemondott a budapesti 
közlekedési tanácsnok

Lakos Imre levele Demszky Gáborhoz Popovics Béla előadása a kárpátaljai magyarságról

Meg kell ismernünk egymást

Popovics Béla összefogást hirdetett

Tények az Őrmezőre tervezett közlekedésfejlesztésről 
Válaszol a metróbiztos és a kerületi főépítész

KUPPER ANDRÁS online fogadóórájaKUPPER ANDRÁS KUPPER ANDRÁS 
Január 21-én, 14 órától www.ujbuda.hu

Kérdéseiket előzetesen, a fogadóórát megelőző napokban, vagy akár már most is feltehetik a www.kupperandras.hu honlapon.
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Lakos Imre lemondott budapesti köz-
lekedési tanácsnoki posztjáról, mivel 
véleménye szerint a jelenlegi fővárosi 
önkormányzati irányításban ennek a 
tisztségnek nincs szakmai tartalma. 
Az alábbiakban annak a levélnek a 
legfontosabb részét olvashatják, 
amelyben Lakos Imre a 
főpolgármesternek fejti 
ki lemondásának indo-
kait. 

„…Továbbra is meg-
győződésem az, hogy 
a koalíciós megálla-
podásban rögzített 
tanácsnoki pozíciók 
létrehozása a gyakorlat-
ban nem igazolta létjogosultságát. Nem 
bizonyult többnek egy tartalom nélküli 
politikai alkunál, amely címeket, névje-
gyeket, ezekhez rendelt javadalmazást és 
infrastruktúrát hozott létre. A koalíció fel-
bomlását követően már teljes mértékben 
indokolatlanná vált az MSZP-s tanácsno-
ki pozíciók további fenntartása is. 
 A tanácsnoki rendszer ellentmondá-
sain túl az elmúlt időszak eseményei meg-

erősítették bennem azt az elhatározást, 
hogy névleg sem érdemes fenntartani a 
közlekedési tanácsnok pozícióját, hiszen 
annak sem hatásköre, sem intézkedési 
jogköre, sem érdemi tárgyalási pozíciója 

nincs a folyamatokban.
Ugyanakkor ezúton is hadd hívjam 

fel T. Főpolgármester úr fi-
gyelmét arra, hogy a 
kormánnyal kötött 
megállapodás csak 
rövid távú tüneti keze-
lés. Elengedhetetlenek 
a BKV-t, a közösségi 

közlekedés rendsze-
rét átalakító, mély-
reható strukturális 

döntések, és a járműál-
lomány cseréjére vonatkozó sürgős tulaj-
donosi döntések is. 
Ezzel párhuzamosan nem nélkülözhető a 
Főpolgármester és az SZDSZ-frakció egy-
értelmű, határozott elhatárolódása mind-
azon bűncselekményektől, korrupciógya-
nús ügyektől, amelyek a két szocialista fő-
polgármester-helyettes fennhatósága alatt 
történtek….” 

Lakos Imre

A kerületi KDNP meghívására érkezett 
Budapestre Popovics Béla munkácsi 
helytörténész, hogy Kárpátalja kultúr-
történetéről és az egységes magyar 
nemzet megújulási lehetőségeiről 
tartson előadást az érdeklődőknek. 
A találkozó legfőbb üzenete szerint 
intenzívebb kapcsolatokra lenne 
szükség az anyaország és a határon 
túli magyarok között, de az is kiderült, 
nem is vagyunk már olyan távol egy-
mástól, mint azt általában gondoljuk. 

A Szent Margit Gimnázium egyik előadó-
termében annyian gyűltek össze a Mun-
kácsról érkezett helytörténész előadására, 
hogy végül a hallgatóságot át kellett köl-
töztetni az emeleti díszterembe. A közön-
séget az est házigazdája, dr. Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő köszöntötte, majd 
a Kárpátaljai Cserkészszövetség tisztelet-
beli elnökét, a Magyar Kultúra Lovagját, 
Popovics Bélát szólította mikrofon elé. 
 Az előadó beszéde elején megjegyezte, 
akivel csak beszélt megérkezése óta, úgy 
érezte, mintha ezer éve ismernék egymást. 
Éppen ezért lenne nagy szükség fejleszte-
ni az emberek közötti baráti kapcsolato-
kat határon innen és túl. – Hiszek abban, 

hogy a magyarságnak lesz egy gyönyörű 
felemelkedése, ehhez viszont alapvetően 
fontos, hogy egészséges nemzeti önérté-

keléssel rendelkezzünk a határ mindkét 
oldalán. Az önértékeléshez pedig meg kell 
ismernünk közös kincseinket, melyeket a 
politikai elszakított egymástól – jelentette 
ki a helytörténész. 

Az ismert szakember arról is beszélt, 
hogy az elmúlt hatvan évben a politika 
elhallgatta az egykori Nagy-Magyaror-
szág részét, Kárpátalját, az ottani ma-
gyarság helyzetét. Ezért az itthoni ma-
gyarok vajmi keveset tudnak erről a Tria-
nonban elszakított területről és az ott élő 
emberekről. 
 – Közelebb szeretném hozni min-
denkihez a szülőföldem hegyeit, kultú-
ráját, és mindazt a szépséget, ami éppúgy 
az önöké, mint az enyém – mondta el az 
előadó. A helytörténész arra is kitért, mai 
szabados világunkban különösen lényeges 
átadni gyermekeinknek emberi, erkölcsi 
értékeinket, hiszen egyre több a tévúton 
járó, gyökértelen fiatal. 
 Arról is szót ejtett, hogy a két ország 
közötti fizikai határvonal nem jelent fel-
tétlenül szellemi határt, ezt pedig egyre 
többen ismerik fel. Az ukrán határon még 
ott a szögesdrót, de azok számára, akik 
baráti, rokoni kapcsolatokat szeretnének 
ápolni, a nehézségek áthidalhatók. – Egy-
re többen keresik fel, ismerik meg egy-
mást, és ez sokkal hamarabb lebontja a 
határokat, mint a politika – hangsúlyozta 
az előadó.

T. D.

A Levegő Munkacsoport – a 4-es 
metró beruházói által megrendelt 
műszaki tervek ellenébe – készíttetett 
egy tanulmányt a Közlekedés Kft.-vel, 
amely „Az őrmezői lakótelep forga-
lomcsillapítási tanulmányterve” címet 
viseli. A terv tavaly tavasszal készült el, 
és ismertetésére két lakossági fórumot 
is szerveztek a lakótelepen. A tanul-
mánytervet a megrendelő december-
ben juttatta el a főváros illetékes szak-
bizottsága részére, így azt részleteiben 
is tanulmányozhatták, megismerhet-
ték a szakemberek.

Első részében a terv részletesen vizsgálja 
az őrmezői lakótelep belső közlekedési 
viszonyait, és javaslatokat tesz a könnyebb 
és biztonságosabb gyalogosközlekedésre. 
Ezeket a hasznos ajánlásokat célszerű a 
közterület üzemeltetőinek is megismerni, 
és munkájuk során a szükséges korrekci-
ókat elvégezni. A Közlekedés Kft. tanul-
mányterve nagyobb szerepet szán a térség 
közlekedési helyzetének alakulásának 
vizsgálatára a 4-es metróvonal megvaló-
sítása utáni állapotban. A vizsgálat tárgya 
a metróvégállomás őrmezői kijáratára 
és környezetére készített – és időközben 
szakhatósági engedélyezésen is átesett 
– Kerületi Szabályozási Terv, valamint a 
metró beruházói által készített műszaki 
tervek voltak. Tekintettel arra, hogy az el-
múlt időszakban két alkalommal is meg-
tartott helyi lakossági fórum résztvevői-
nek nem volt lehetősége a Közlekedés Kft. 
terveiben szereplő írásos javaslatokat tény-
szerűen megismerni, az alábbiakban a ta-
nulmányterv idevonatkozó legfontosabb 
megállapításaiból idézünk, szó szerint.

 A metróvégállomás őrmezői kijára-
tánál létesítendő autóbusz-végállo-
máshoz – a megfelelő színvonalú és 
utasforgalmi szempontból hatékony 
autóbuszkapcsolat kialakításához – a 
Budaörsi út–Balatoni út–M1/M7 cso-
mópontrendszerrel a végállomás és a 
városhatár felőli irányok közötti rám-
pákat és útvonalat ki kell építeni.

 A Boldizsár út Cirmos utca és 
Péterhegyi út közötti szakaszának 
kiépítése az autóbusz-végállomás és 
a P+R parkoló kialakításához nem 
szükséges, az őrmezői lakótelep forga-
lomcsillapítása szempontjából hátrá-
nyos. (Megjegyzés: e megállapítással 
teljesen azonosultak a metró beruhá-
zói és a Főmterv tervezői is, ezért fel 
sem vetődött bennük, hogy ezt a sza-

kaszt megtervezzék, pontosan azon 
érvek alapján, hogy ne növekedjen a 
lakótelep forgalma. Egy rövid szakasz 
kiépítése ugyan szükséges a P+R par-
koló megközelítése miatt, de a Boldi-
zsár utcával nem kerül összekötésre, 
oda forgalmat nem generál!)

 A Rimaszombati út és Boldizsár út 
között a terület tengelyében javasolt 
út a tervezett új beépítések közúti kap-
csolatai kialakításának nem feltétele, 
kiépítése Őrmező szempontjából ked-
vezőtlen lenne. (Megjegyzés: ennek az 
útnak egy részét azért kell megépíteni, 
mert ezzel lehet biztosítani a P+R par-

koló megközelítését. Hangsúlyozni 
kell, hogy ez az út sincs összekötve a 
Boldizsár utcával, tehát semmilyen 
forgalmat nem visz a lakótelepre.)

 A Kelenföldi pályaudvar nyugati olda-
lán megszüntetendő vágányok helyén 
a P+R parkoló kapacitása a szintek 
növelésével bővíthető, de a terület 
biztosítása a MÁV-programtól függő. 
(Megjegyzés: a Szabályozási Terv ké-
szítői és a Főmterv tervezői is ide te-
lepítették a többszintes mélyparkolót, 
amely jelenleg a MÁV területe. A terü-
let felszabadításáig készül egy ideigle-
nes 300 férőhelyes gépkocsiparkoló és 
220 férőhelyes kerékpártároló a volt 
sportpálya területén.)

 A Péterhegyi út tervezett kiépítése az 
autóbusz-végállomás és a Neszmélyi út 
között a lakótelep közlekedési és kör-

nyezeti állapotát nem befolyásolja, de 
az Egér út felől a lakótelepen áthaladó 
dél-észak irányú forgalom átvezetésé-
re, annak kiváltására alkalmas lehet.

 Az autóbusz-végállomás megközelíté-
se a metrótól a Beregszászi út vonalá-
ban a Budaörsi útig tervezett új úttal 
és a nyugati irányban közúti aluljárós 
megoldással biztosítható.

 A BKV-Volán végállomás az alábbi 
térségekből ad közvetlen kapcsolatot a 
metróhoz: Rácz Aladár utcai hegyvi-
dék, Farkasrét, Kamaraerdő, Budaörsi 
repülőtér, Irhás-árok, Gazdagrét, Tö-
rökbálint, Tükörhegy, Anna-hegy, Bu-

daörs, Törökugrató, Budapark, a Vo-
lán vonatkozásában Érd, Biatorbágy, 
Etyek, valamint a Zsámbéki medence.

 A metróépítés EU-támogatásának 
feltétele az intermodalitás biztosítása. 
Közlekedési szempontként lényeges, 
hogy a metró üzembe lépésekor meg-
felelő mértékben és kiépítettségben 
valósuljon meg az átszállási kapcso-
lat, a teljes beruházás komplexitása és 
költségessége, főleg a közúti elemek 
miatt, ugyanakkor ezek a közfunkci-
ók és az üzleti fejlesztések közös keze-
lését követelik ki.

A tanulmányterv készítői javaslatot tesz-
nek a buszvégállomás eltérő módokon tör-
ténő kialakítására is. A 4 variáció mind-
egyikét egyben minősítik is, mivel jelzik, 
hogy melyiknek mi a hátránya.

A fenti idézetek mellé még 
néhány gondolat:
 Gyakran elhangzik (így a legutóbbi 

fórumon is), hogy a metró virágpia-
ci meghosszabbítása után felesleges 
beruházások maradnak az őrmezői 
ideiglenes végállomáson. Egyrészt is-
merve a realitásokat, a virágpiaci meg-
hosszabbítás kiépítése a legoptimis-
tább megközelítés mellett is minimum 
5 év. Addig viszont kifogástalanul és 
komplexen kell működnie a kelenföldi 
végállomásnak! Másrészt a lakótelep 
jelenleg is parkolóhiányos, azon pozi-

tívan fog változtatni a kiépülő parkoló 
többletkapacitás. Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy a P+R parkoló nem 
az autópálya teljes forgalmát hivatott 
kiváltani – ahogy azt egyesek tévesen 
hiszik és magyarázzák, illetve szem-
beállítják a metróberuházás érdemi 
koncepciójával –, hanem a gépkocsi-
val a végállomásra érkezők egy részét 
kell tudnia fogadni, illetve később a 
lakótelepi gépkocsiknak védett par-
kolást biztosítani. Ennek a parkolónak 
nem feladata, hogy megállítsa, illetve 
érdemben megszűrje az autópálya for-
galmát, arra más fejlesztések lesznek 
alkalmasak.

 Többen felvetik, hogy nem szabad 
megépíteni a Budaörsi úti külön szin-
tű átvezetést, mert drága és a metró 
virágpiaci meghosszabbítása úgyis je-

lentősen csökkenteni fogja az autópá-
lya forgalmát. Kérdés, hogy a későbbi, 
új végállomás érdemben elégséges-e 
a gépjárműforgalom jelentős csök-
kenéséhez. Belátható, hogy a metró 
meghosszabbítása szükséges, de nem 
elégséges feltétele a Budaörsi úti tartós 
forgalomcsillapításnak. Megnyugta-
tó megoldást hosszabb távon csak az 
jelenthet, ha az autópályán beáramló 
forgalmat az Egérút térségében el lehet 
vezetni. Ehhez viszont meg kell épí-
teni a Rózsavölgyi alagutat, az albert-
falvai hidat, illetve a Körvasút menti 
körutat. Ez a kerület vezetésének is a 
leghőbb vágya! Itt is a legoptimistább 
városfejlesztési lehetőségekkel szá-
molva, minimum 10 éves időtávlatban 
megvalósítható fejlesztési időszakot 
kell feltételezni. Addig viszont meg 
kell élni, illetve oldani a Budaörsi úti 
csomópontban a keresztező forgalmat, 
amelyet közlekedési lámpával, ilyen 
forgalom mellett nem lehet kezelni. 

 A Levegő Munkacsoport által készít-
tetett tanulmánytervben is szerepel 
a kétszintű autópálya-csomópont 
megépítésének szükségessége, mi-
ként az az idézett szövegből is kiderül. 
A Közlekedés Kft. tanulmányterve 
ugyan kidolgozott négy variációt a 
buszok közlekedésére a külön szintű 
útkapcsolatok elhagyásával, de rend-
re megfogalmazta azok hátrányait is, 
amelyek alkalmatlanná teszik a to-
vábbgondolásra.

 A Péterhegyi út kiépítése is szerepel a 
Levegő Munkacsoport által készítte-
tett tanulmánytervben mint az autó-
busz-végállomás elhelyezésének egyik 
lehetséges megoldása. Ezért sem ör-
dögtől való dolog ennek az útnak a ré-
zsű oldalába bevágott kiépítése, amely 
térben nagyobb részt elkülönül a fel-
színtől. Azon a rövid szakaszon, ahol 
a felszínhez közel vezetik, ott viszont 
hangfallal védik a lakótelep nyugal-
mát. A keletkező füstgázokat pedig az 
uralkodó széljárás a vasúti pályák felé 
sodorja.

 Összességében kijelenthető, hogy – a 
téves információkkal szemben – a tö-
megközlekedést nem vezetik át Őrme-
zőn, ezért ezzel nem borul fel a város-
rész élete, a tervezők és a beruházók a 
lehető legnagyobb mértékben óvták a 
lakóközösség nyugalmát és terhelését 
a tervkészítések során.

Kovács Levente, Újbuda metróbiztosa és 
Schreffel János, Újbuda főépítésze
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Ezen a napon történt – január 20.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1920-
ban Federico Fellini olasz filmrendező. 
1957-ben forgatta ezt a művét (I, S, I). 13. 
Kas betűi keverve. 14. Áron aluli. 15. Rosta. 
17. Antal Imre. 18. … Ramazotti, olasz éne-
kes. 19. Közel-keleti nyelv, az arámi nyelv-
törzs egyik ága. 21. Névelő. 22. Állat bun-
dája. 24. Nemzeti Alaptanterv, röv. 26. Úr-
nak szólít. 28. Sámson kedvese. 30. Vízben 
tempózó. 32. Londonban ül! 34. Electric 
Light Orchestra, röv. 35. Veri. 36. Az idegen 
elnyomók ellen harcoló indiai katonai-poli-
tikai szervezet tagja. 38. Női énekhang. 40. 
1884-ben ezen a napon született Gábor 
Andor író, humorista. Ez az írása 1915-
ben jelent meg. 43. Fasor. 44. Félig mögé! 
45. Találó. 46. Folyékony zsiradék. 48. Orosz 
repülőgépjelzés. 49. Szezon. 51. Házrész. 53. 
Becézett Ádám. 54. Hirtelen mozdulattal 
levesz. 56. Króm és ittrium vegyjele. 57. 
Orosz gépkocsimárka. 59. Nyugat páros 
betűi. 60. Kárt okozó. 62. Kotkoda párja a 
rajzfilmben. 64. Kicsiny. 66. Kínai út. 68. 
Arab fejedelmi cím. 69. Az alaphangsor 3. 
és 5. hangja. 71. Mikszáth Kálmán Miklósa. 
73. Község Veszprém megyében. 75. Kipling 
kígyója. 76. Kurtítá. 78. Ezen a napon szü-
letett 1889-ben Sík Sándor piarista tanár, 
költő. Ez a kötete 1963-ban jelent meg. 80. 
A hét vezér egyike. 81. Sík Sándor egy má-
sik verseskötete 1936-ból (M, O, A).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 
1958-ban Lorenzo Lamas amerikai 
színész. 2003-ban játszott ebben a TV-
filmben (A, B). 2. Amely személyre. 3. 
Kettőzve: gyermekjáték. 4. ROR. 5. Kosz-
tolányi Dezső költeménye. 6. Pest megyei 

település. 7. Kötőszó. 8. Vátesz. 9. …-hegy, 
kedvelt Budapest környéki kirándulóhely. 
10. Szép Ernő műve. 11. A szabadba. 12. 
Baranya megyei község. 16. 1808-ban 
ezen a napon született Vajda Péter költő. 
Ez az elbeszélése is az emberi szabadság 
szeretetéről szól (A, S). 18. Férfinév. 20. 
Összetör. 23. Létezés. 25. Biztos, idegen 
eredetű szóval. 27. Román folyó. 29. … 
de Vega, spanyol drámaíró. 31. 1970-ben 
ezen a napon született Skeet Ulrich ame-
rikai színész. 1996-ban szerepelt ebben 
a filmben. 33. Település Aszódtól Ny-ra. 
35. Ezen a napon hunyt el 1934-ben De-
ák-Ébner Lajos festőművész. Ezt a képét 
1880 után festette (2 szó). 37. Csendhábo-
rítás. 39. Ágyú. 41. Alumínium és foszfor 
vegyjele. 42. Lejjebb. 45. Dal betűi kever-
ve. 47. Nemes tokaji bor. 50. Iratcsomó. 52. 
Huzal. 53. Alváskor látjuk. 55. Szlovák vá-
ros a Duna partján. 58. Svéd bútoráruház-
lánc. 61. -ről párja. 62. Egykori K-európai 
birodalom. 63. Sírásra késztet. 65. Brazil 
tagállam. 67. Német gépkocsimárka. 70. 
Kettőzve: buta. 72. Középen kiásó! 74. 
Sisera egynemű betűi. 77. Frígia része! 79. 
Római 55. 80. Termelő-szövetkezet, röv. 
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 40., 78., 81., függ. 1., 
16., 31. és 35. A 24. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Ár-
mány és szerelem, A testőr, Lovas a vízpar-
ton, Álom a színházról, Márió, a varázsló, 
Risi, Othelló, A vadász, Zivatar”. A 24. SZÁM 
NYERTESE: Zombory Viktor, 1119 Andor u. 
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Át-
vehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A. 
Tel.: 464-7000.

Horváth Andrea

KOS
március 21.–április 20.

BIKA
április 21.–május 20.

IKREK
május 21.–június 21.

RÁK
június 22.–július 21.

OROSZLÁN
július 22.–augusztus 23.

SZŰZ
augusztus 24.–szeptember 23.

MÉRLEG
szeptember 24.–október 23.

SKORPIÓ
október 24.–november 22.

NYILAS
november 23.–december 22.

BAK
december 23.–január 20.

VÍZÖNTŐ
január 21.–február 19.

HALAK
február 20.–március 20.

Az a furcsa érzés hatalmasodik el önben, 
hogy szeretne valamit megváltoztatni az 
életében, de még nem igazán tudja, hogy 
mit. Azt tanácsolom, egyelőre ne hozzon 
fontos döntést, várja meg inkább, amíg a 
dolgok egyértelművé válnak.

január 20.–február 9.

HOROSZKÓP

Kissé hajlamos lehet a megfázásra, jobb 
lenne tehát védekezni. Nemcsak arra 
gondolok, hogy fogyasszon több vita-
mint, hanem arra (is), hogy nevessen 
minél többet, mert ez a világ legjobb im-
munerősítője. Szerencsére vidám hangu-
latával valósággal vonzza majd magához 
a jókedvű embereket és a derűt.

Ez az időszak arról szól, hogy tanuljon 
meg nemet mondani. Most ugyanis kör-
nyezetében sokan hajlamosak lesznek 
visszaélni jóindulatával és nagy munka-
bírásával. Kedves Ikrek-szülött, higgye 
el, nincs nélkülözhetetlen ember. Senkit 
nem fog megbántani azzal, ha kimondja, 
amit gondol. Ha egy ügynök akar vala-
mit önre sózni, legyen határozott.

Ez a periódus remek lehetőséget sejtet bár-
milyen üzlet megkötéséhez. Tudom, nem 
igazán kockázatvállaló, de most még-
is nyugodtan lehet kicsit bátrabb, mint 
egyébként. Ne feledje az elcsépelt mondást, 
hogy aki mer, az nyer. Még az sem kizárt, 
hogy ezekben a napokban fogja megala-
pozni az egész évi anyagi biztonságot.

Noha igaz, hogy a jegyén jelenleg átvonu-
ló Mars a Földről nézve hátráló mozgást 
végez, ennek ellenére mégis annyi ener-
giát és lendületet ad, hogy még irigyei is 
akadhatnak. Sebaj, most kiváló képessége 
lesz ahhoz, hogy irigyeit csodálóivá tegye. 

Munkahelyén végre egy olyan feladattal 
bízzák meg, amit örömmel végez, és amit 
igazi kihívásnak érez. Lehet, hogy ez 
anyagilag nem azonnal gyümölcsözik, de 
visszahozza életkedvét, és ezáltal sokkal 
vidámabban fog állni a dolgokhoz. Bár-
mennyi munkája is van, ne hanyagolja el 
a párkapcsolatát, mert társa most kicsit 
érzékenyebb a megszokottnál.

Baráti viszonyai átalakulóban vannak: 
lesz, akitől kissé eltávolodik, egy korábbi 
ismerős viszont sokkal közelebb kerül. 
Ha elfogadja utóbbi közeledését, nem ki-
zárt, hogy egészen új emberek is belépnek 
életébe. Talán több nyüzsgést is hoznak, 
mint ahogy képzelte, ám sok új lehetőség 
is érkezik velük. Szokatlan módon most a 
hétvégék lesznek csendesebbek.

Úgy érezheti, hogy családján belül a 
szekér annyi irányba húz, ahányan 

Nem igazán értékelik munkáját, és ez 
kedvetlenné teszi. Ezért tehát inkább 
visszavonul a magánéletbe, ahol viszont 
minden rendben van. Január végén kel-
lemes híreket fog hallani, ami akár új le-
hetőségeket is felkínálhat a jövőre nézve. 
Nagy kár lenne kihagyni!

A kommunikációért felelős Merkúr be-
lépett a jegyébe, ami sikereket hozhat 
mindenféle megbeszélésen, vizsgán, 
tárgyaláson. Január utolsó hete egy re-
mek üzleti megbeszéléssel kecsegtet. 
Még az is lehet, hogy ez már február 
első napjaiban gyümölcsözik. Módja 
nyílik egy nagyobb befektetésre, amit 
már régen tervezett.

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan még 
mindig nagy lesz a szabadság utáni vá-
gya. Ez most a közvetlen környezetében 
is okozhat némi problémát, nem igazán 
értik önt, sőt, egyesek még különcnek is 
tartják. Ne törődjön vele, és ne akarjon 
megfelelni az elvárásoknak! Hallgasson 
inkább megérzéseire.

Ha tehetné, inkább átaludná ezt a telet. 
Nem szívesen nyílik meg a változások 
előtt, az új emberek pedig kifejezetten 
fárasztják. Szerencsére napjai békés, 
nyugodt hangulatban telnek. Más sze-
mében ez akár egyhangúnak is tűnne, 
de önnek most éppen erre van a legna-
gyobb szüksége.

Nagy András
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Február első napjaiban egy kisebb anyagi 
fellendülés okoz örömöt.

vannak. Mást akar ön, mást a társa és 
a mást a többi családtag. Ebből bizony 
könnyen vita alakulhat ki, amit egye-
dül ön tud megelőzni. Különösen ja-
nuár utolsó napjai lesznek alkalmasak 
arra, hogy egy meghitt, őszinte családi 
megbeszélést tartsanak.

SAKKSAROKSAKKSAROK

Troickij, A (1909)
Sarokba szorítva
Az állás döntetlen lenne, ha a sötét tiszt-
jei nem állnának ilyen passzívan. Így 
azonban a világos fonalasan mattot ad 
vagy bástyát nyer. A mattkép meglepő 
és tanulságos!
 A megfejtéseket 2010. február 1-jéig 
várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban 
(1118 Budapest, Törökugrató utca 9.), 
illetve az info@gkh.ujbuda.hu e-mail 
címen! A helyes megfejtést beküldők 
között könyvjutalmat sorsolunk ki, 
amelyet a Gazdagréti Közösségi Ház-
ban lehet átvenni. A nyertes nevét a kö-
vetkező számban közöljük.

A 2010-es esztendő első nyertese: Karsai 
Márton, akinek szívből gratulálunk!

AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA: 

1.h4!  b3  [ 1... c3   2.b1  d3  3.b3#;  
1...xa1   2.c2  a2  3.a4# ] 2.c1!  c3  
3.a3#

GKH-Jakobetz

media@ujbuda.hu

Mozgásszínház a MU Színházban

Két rövid etüd. Az első egy kis kertbe visz el minket, ahol a nők mint színes virágok nyílnak. Az 
ő világukba pillant bele Hámor József. Vajon hogyan látja a férfi a nőket? Aztán Nemes Zsófia a 
férfi lélek labirintusába kalauzol el bennünket. Vajon hogyan látják a nők a férfiakat? Mit gondol 
rólunk a másik nem? Kiderül a PR-Evolution Dance Company BE4 (bemutató) című előadásából: 
február 9–10. 20 óra, MU Színház.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
felhívja azon IDŐS ORVOSOK, GYÓGYSZERÉSZEK figyelmét, 
hogy akik állandó XI. kerületi lakóhellyel rendelkeznek és 
1940-ben, 1945-ben, 1950-ben vagy 1960-ban szerezték 
meg diplomájukat, hogy a díszoklevél megadása iránti 
kérelmüket 2010. január 15. és 2010. február 15. között 
nyújthatják be a XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal, Humánszolgálati Igazgatóság Szociá-
lis és Egészségügyi Osztályán (1113 Bp., Zsombolyai u. 4. 
II. emelet 205-ös szoba).

A benyújtott kérelemhez az alábbi dokumentumokat 
kérjük csatolni:
  rövid szakmai önéletrajz    a pályán eltöltött mun-
kaviszony (minimum 30 évnek kell lennie!) igazolását 
(munkakönyv)    arany oklevélhez az 50 évvel ezelőtt 
szerzett oklevél másolatát    a gyémánt (60), a vas (65) 
és a rubin (70) oklevél igényléséhez az előző díszoklevél 
másolatát    továbbá a személyes adatokon kívül az 
adószámot és a taj-számot.

Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztálya 
felhívja azon IDŐS PEDAGÓGUSOK figyelmét, akik állandó 
kerületi lakosok és 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezték meg 
diplomájukat, hogy díszoklevél megadása iránti kérel-
müket 2010. január 15-étől nyújthatják be a XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humán-
szolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztályán 
(1113 Bp., Zsombolyai u. 4. IV. emelet 402. szoba)

A kérelemhez mellékletként a következőket kérjük 
csatolni: 
  rövid szakmai önéletrajzot    arany oklevélhez: az 50 
évvel ezelőtt szerzett oklevél másolatát, a gyémánt (60), 
vas (65) és rubin (70) oklevél igényléséhez az előző dísz-
oklevél másolatát    a pályán eltöltött munkaviszony 
(minimum 30 évnek kell lennie) igazolását, (munka-
könyv)    személyi adatokat, adószámot, taj-számot.

A KÉRELMEK BEADÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE 2010. FEBRUÁR 15.

Díszdiploma idős orvosoknak, 
gyógyszerészeknek és pedagógusoknak

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy 2010. január 11-étől a fővárosi 
központi ügyfélszolgálatok és ügy-
félszolgálati kirendeltségek nyitva 
tartása az alábbiak szerint alakul:

hétfő: 8.15–18.00
kedd: 8.15–12.00

szerda: 8.15–16.00
csütörtök: 8.15–12.00

péntek: 8.15–12.00

A változás a vidéki ügyfélszolgálati 
kirendeltségek ügyfélfogadási idő-
pontjait nem érinti.

APEH Közép-magyarországi 
Regionális Igazgatósága

APEH-tájékoztatás
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Filmcsillagokról másképp
Beszélgetés Bokor Pállal új könyvéről

Átadták a telefonközpont feltaláló-
ja, a hazai távközlés megteremtő-
je, Puskás Tivadar mellszobrát. A 
Szombathelyi téren felállított 
szobor létrejöttét a környék-
beli lakók kezdeményezték, az 
ügyet pedig a Magyar Elektro-
technikai Egyesület karolta fel.

A környéken lakók keresték 
meg a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesületet, hogy az 
utcanév nyomán köztéri szo-
bor készüljön a csendes kis 
térre. – Mivel Puskás Tiva-
dar szellemi örökségét a Hír-
közlési és Informatikai Tudo-
mányos Egyesület gondozza, 
a két egyesület természetesen 
összefogott az ügy érdekében 
– számolt be a kezdetekről az 

avatóünnepségen Kovács András, 
a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület főtitkára. 
 2009 februárjában a 

Hírközlési és Informatikai 
Tudományos Egyesület, 

a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület, vala-
mint a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum 

közös emlékbizottságot 
hozott létre Puskás Tivadar 
születésének 165. évfor-
dulója alkalmából. – Ez az 
emlékbizottság koordinálta 
a szobor engedélyeztetéseit, 
megalkotását és az adomá-
nyok összegyűjtését – tette 
hozzá a főtitkár. A köztéri 

szobor elkészültéhez ugyanis 
számos villamossági és táv-

Felavatták Puskás Tivadar szobrát
Ha a mobiltelefont megérhette volna...

Nehéz időkben még fontosabbak a 
kulturális élmények – véli Szesztay 
András. A Kulturális Bizottság elnöke 
elmondta, Újbudán idén folytatódnak 
a kulturális városközpontot érintő 
fejlesztések, és a hagyományos támo-
gatásokra is számítani lehet. Előfordul-
hatnak a karácsonyi gyermekrajzpályá-
zathoz hasonló, kisebb támogatandó 
kezdeményezések is. A maga nemében 
ugyanis mindegyik nagyon fontos. 

 Nagy feltűnést keltett karácsonykor, hogy 
az Önkormányzat képeslapja ezúttal egy 
gyermekrajz alapján készült.

Egy gyönyörű gyerekrajzon megakadt 
a szemem… A „Mennyből az angyal” 
pályázatra több száz mű érkezett. Külön-
leges élmény volt, ahogyan nézegettük a 
rajzokat, festményeket. Számtalan rajz-
pályázatban vettem részt zsűritagként, 
rendszeresen nyitok meg és látogatok ki-
állításokat, ám ahogyan a karácsony meg-
ihleti ezeket a gyermekeket, ahhoz semmi 
nem fogható. Mert a szeretetről szól. Ez 
adta az ötletet, és szerencsére mindenki-
nek elnyerte a tetszését. Nagyon fontosak 
a gyermekeink, és jó, hogy van egy ilyen 
különleges hely a kerületben, mint a Tran-
zit, amely Egri Orsolyának köszönhetően 
minden értékes, akár kisebb kezdeménye-
zésnek is teret ad. 

 Hogyan jut közpénz a kultúrára idén?

A szigorúbb feltételek közötti gazdasági 
helyzetben, még lényegesebb a kultúra, 
bármely fajtájáról legyen is szó. Nem sza-
bad e területtől elvenni. Amikor nehéz a 
helyzet, a kulturális élmények adta öröm-
re, felszabadultságra, katarzisra és együtt-
létre még inkább szükség van. Annak 
idején, amikor nem mehettünk nyugatra, 
és a szabadságnak voltak más korlátai is, 
úgy éltük ki magunkat, hogy hangver-
senyekre, moziba és színházba jártunk, 
valamint olvastunk, mert azt viszont 
megtehettük. Így könnyebb volt elviselni 
a negatív hatásokat. A kulturált, művelt 
emberrel egyszerűbb kommunikálni, szót 
érteni, együttműködni. Talán kevesebb 
gyűlöletet és több szeretetet éreznek. A 

kultúra ezt tanítja. Ezért is remélem, hogy 
Újbudán eztán is kiemelt helyen marad a 
kultúra támogatása.

 Hol tart a kulturális városközpont megva-
lósítása?

A kulturális városközpont története hat–
hét évre nyúlik vissza, az ötletemhez sok 
partner és társ kapcsolódott, és ma már a 
megvalósítás folyamatában vagyunk. Ez a 
fejlesztési program értékeket és új színeket 
hoz az egyébként is színes kerület színes 
kulturális palettájára. Múlt héten bontot-
tunk pályázatot, és büszkén mondhatom, 
hogy harmincketten jelentkeztek arra az 
öt önkormányzati üzlethelyiségre, ame-
lyet első körben meghirdettünk. Ezeket 
már a kulturális városközpontra vonatko-
zó új szabályozás és kedvezményrendszer 
szerint adjuk bérbe. Olyan nevek szeretné-
nek hozzánk jönni, mint a Ráday Galéria, 
a Wamp vagy Szalóky Károly galériatulaj-
donos. Ezzel párhuzamosan a Bartók Béla 
út, Gellért tér és Móricz Zsigmond tér kö-
zötti házainak homlokzatai megújulnak, 
ráadásul az eredeti állapotot szeretnénk 
rekonstruálni a helyreállításokkal. A leen-
dő bérlők belsőépítészeti terveit háromta-

gú szakértő zsűri fogja szemlézni, mely-
nek elnökéül sikerült megnyernem Fekete 
Györgyöt, a szakma egyik nagyját. 

 Mit emelne még ki a kulturális palettáról?

Természetesen a Gombát, amely záró pont-
ja a kulturális városközpontnak. Minőségi 
építészettel megújuló kulturális-szórakoz-
tató hellyé válik. A történet eddigi alaku-
lása újabb sikertörténetet ígér. Büszkék 
vagyunk ugyanakkor azokra a kerületi in-
tézményekre, amelyek mára országos hírű-
vé váltak. Ilyen a már említett Tranzit Art 
Cafe vagy a B32 Galéria. De az A38 is ide 
sorolható, és hosszú a sor, amelyben nem 
csupán a kerület, hanem egész Budapest 
fontos kultúrpontjai ott vannak. A Fonó 
és a MU Színház például olyanok, amelyek 
nem tudnak önállóan megélni, nem telje-
sen populáris műfajt képviselnek, Mivel 
mégis fontos a támogatásuk, így velük és 
másokkal a hagyományoknak megfelelően 
közművelődési megállapodásokat kötünk. 
Gyakorlatilag műsort vásárlunk, így tudjuk 
támogatni őket. És ott vannak természete-
sen a közösségi házaink, amelyek működé-
sének biztosítása szintén feladat. 

Szeifried Adél

Gyermekrajz az önkormányzat képeslapján

Sokszínű kerület, sokszínű kultúra 

közlési szervezet járult hozzá adománya-
ival. 
 Az avatóünnepségen Molnár Gyu-
la polgármester is beszédet mondott, 
aki elmondta, a hely szellemét az itt élő 
közösség adja, és köszöni nekik, hogy 
Újbuda újabb köztéri szoborral gazdago-
dott. Később dr. Pap László akadémikus, 
egyetemi tanár, a Hírközlési és Informa-
tikai Tudományos Egyesület tiszteletbeli 
elnöke emlékezett Puskás Tivadar élet-
útjára. Az akadémikus elmondta, Puskás 
Tivadar magát a telefonközpontot találta 
fel, és előbb Párizs, majd – öccse segít-
ségével – Budapest távközlési hálózatát 
építette ki, ezzel pedig a rádió alapjait 
teremtette meg. A jelenlévők végül meg-
koszorúzták a Szatmári Gyöngyi Mun-
kácsy-díjas szobrászművész által készített 
mellszobrot.

T. D.
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Bokor Pál az MTI munkatársaként 
került ki az Egyesült Államokba, ahol 
1980-ban tudósított először az Oscar-
díjak átadásáról. Saját elmondása 
szerint nem a hollywoodi filmek iránti 
csodálata miatt vágott bele a „Siker…” 
trilógiába. Véleménye szerint az ame-
rikai filmek 95 százaléka művészeti 
szempontból értékelhetetlen, 50 szá-
zaléka pedig a szórakoztatás céljainak 
sem felel meg. 

Filmcsillagokról szól az új könyve. Túl lehet szár-
nyalni ebben a témában a bulvármédiát, mely 
úgy dolgozik, mint a gőzgép, és naponta szállít új 
pletykákat írásban, képben, hangban?
Semmi közünk egymáshoz. Az én sztár-
jaimnak semmi köze a média sztárjaihoz. 
Nem nagyon érdekelnek Angelina Jolie 
étkezési szokásai, és nem tudom, milyen 
ruhában lesz Nicole Kidman a legköze-
lebbi Oscar-gálán, pedig biztos, hogy már 
tervezik azt a ruhát. A sztárrituáléhoz ez 
is hozzátartozik. Azt nem 
mondom, hogy a sze-
relmi életük sem érde-
kel, mert a felfokozott 
szexualitás egyfajta 
foglalkozási betegség a 
filmiparban, mely néha 
egy karriert is megha-
tározhat, mint Marilyn 
Monroe esetében. Alap-
vetően azonban az én 
sztárjaim güzük. Kemé-
nyen robotoló, őrülten 
tehetséges, és nemritkán 
szuperintelligens emberek. 
Az életüket tették fel arra, 
hogy millióknak szórako-
zást, kikapcsolódást, mű-
vészi élményt nyújtsanak. 
Valóságos lényüket senki nem 
ismeri, mert az elsüllyedt a szórakoztató-
ipari újságírás pletykatengerében. Ameny-
nyit tudtam, megmutattam belőlük. 

Erről szól „A siker titka a sztár?” című könyve? 

Hétköznapjaink bálványairól szól, de egy 
másik, remélem, kulturáltabb dimenzi-
óban. A sztárok persze sokan vannak, a 
stúdiók még ma is tenyésztik őket, és ezért 
néha szinte már csereszabatosak. Szuper-
sztár sokkal kevesebb van, és ők sokszor 
öntörvényűbb emberek. Ebben a könyvem-
ben azonban mindenekelőtt az állócsilla–
gokról van szó, a legnagyobbakról, akikből 
alig néhányat találtam. Arra voltam kíván-
csi, miért éppen ők a legnagyobbak.

Negyvenhét „állócsillagot” vonultat fel a köteté-
ben. Voltak személyes élményei is?

Most, hogy volt időm összegezni életem-
nek azt a szakaszát, melyet a film köze-
lében töltöttem íróként és producerként, 
magam is meglepődtem, milyen sokakkal 
találkoztam közülük. Újságíróként kíván-
csi természetű vagyok, soha nem hagytam 
ki lehetőségeket. Michael Jacksonnal Bu-
dapesten töltöttem egyszer néhány órát, 
Woody Allennel csak tizenöt másodper-
cet töltöttem kettesben egy New York-i 
szálloda liftjében, de ezek nagyon tanul-
ságos pillanatok voltak. Salma Hayekkel 
három percig beszélgettem egy hollywoo-
di partin, de ez is érdekes találkozás volt. 
Ilyenkor a riporter, ha figyel, beleláthat a 
lelkekbe, és megpróbálhatja elválasztani 
az embert a maszkjától. Egyébként azon-
ban a sztár mint ember, a sztárság mint 
jelenség érdekelt. 

Miből áll a sztárság?
Jó színész, jó film, jó szerep és szerencse. 
Ez a sztárság. És még van pár dolog, ami 
nem ennyire fontos, de része a sztárlétnek. 
Bizonyos értelemben még a kicsapongó 
életmód is a sztárléthez tartozik. Minél 
nagyobbak a feszültségek, annál köny-
nyebben borul a lelki egyensúly. És a sztár 
a testét is kénytelen néha áruba bocsátani. 
Marilyn Monroe húszévesen az éhezés 
elleni ötven dollárját kereste meg egy fo-
tóstúdióban azzal, hogy meztelenre vet-
kőzött. Liz Taylor később a Kleopátrában 
már egymillió dollárt kapott azért, hogy 
hatvan ruhában mutogassa magát.

Előző filmes könyveiben, „A siker neve Oscarban” 
és „A siker helye Hollywoodban” számos magyar 
vonatkozású érdekesség szerepel. Sokan önnek 
tulajdonítják, hogy ma már tudjuk, melyik tolcsvai 
házban született Adolph Zukor. Mi a helyzet a ma-
gyar világsztárokkal? Voltak-e, vannak-e ilyenek?

Voltak, remélem, lesznek 
is. Tony Curtis, aki most 
84 éves, és sajnos nagyon 
beteg, legalább három ma-
radandó filmben játszott, 
és ez számít a legtöbbet. 
Lukács Pál, azaz Paul 
Lukas, aki eredetileg a 
Vígszínház művésze 
volt, a második világ-
háború idején, egészen 
a Casa blanca bemuta-
tásáig nagyobb sztár 
volt, mint Humphrey 
Bogart. Csak később 
nem volt nagy sze-
rencséje a filmekkel, 
melyekben szerepelt. 
Lugosi Béla neve 

változatlanul fogalom, hiszen 
ő volt a legjobb Dracula gróf a filmtörté-
netben. Peter Lorre, aki Rózsahegyen szü-
letett Löwenstein László néven, minden 
idők legérdekesebb karakterszínészeinek 
egyike volt. Ez a vigyorgó gnóm, ez a töké-
letes ördögfajzat Hitchcocknál főszerepet 
is játszott, de feltűnik a Casablancában is. 

Van érdeklődés külföldön a Hollywood-trilógia 
iránt?

Tudtommal Amerikában sem létezik 
hasonló könyv, de ott egyhamar nem 
fognak kiadni egy kelet-európai kötetet 
Hollywoodról, mivel a nézőpont nagyon 
is eltérő. Olasz és német kiadók komolyan 
érdeklődnek a könyveim iránt, de a részle-
tekről még korai beszélni. 

Három éven át dolgozott ezen a témán. Van kö-
vetkező projekt?

Mindig van. Több is. De maradjunk a 
filmnél. A film mint mozgás című köny-
vemen öt éve dolgozom. Balázs Bélának 
azt a zseniális, de részleteiben soha ki 
nem dolgozott megfigyelését akarom 
benne kibontani, mely szerint a film lé-
nyege nem a kép, hanem a látható moz-
dulat. Ha sikerül, ki fog derülni ebből a 
könyvből, mi kell egy művészi és köznapi 
értelemben is jó film megszületéséhez. 
Receptek ugyan nincsenek, de a fontos 
támpontokat ismerni kell. Sajnos a főis-
kolákon még ma is többnyire régen el-
avult elméletekkel tömik a fiatal filmesek 
fejét. Ez meg is látszik a magyar filmeken. 
A mozirajongó sem tudja már, mire kell 
odafigyelnie, és mire nem érdemes. Ezen 
változtatni kellene.

Kelemen
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OKTATÁS 
ANGOL, spanyol, francia, olasz, német 

Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi tanárok. 
+36/20/354-4879. 

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön, min-
den korosztálynak, egyénileg. +36/1/205-6732, 
Rudas Katalin.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sas-hegyen. (Minden szinten.) 
Tel.:+36/1/319-5724.

GIMNÁZIUMI angoltanár érettségire felké-
szít, korrepetál a körtérnél. +36/20/546-8963, 
386-2382.

ANGOLOKTATÁST vállal nyelvvizsgáztató ta-
nárnő Kelenföldön. 
+36/1/277-9316, +36/30/350-0554.

ANGOL, német oktatás, korrepetálás, nyelv-
vizsgára felkészítés, középiskolai tanárnőnél 
(Mikes Kelemen utca). Szombaton és vasárnap 
házhoz megyek Kelenföldön, Kelenvölgyben, 
Albertfalván, Őrmezőn. +36/20/341-2488.

RAJZ, festészet, szobrászat, kicsiknek, nagyok-
nak, felvételizőknek. www.corvinrajziskola.hu, 
+36/70/517-3982.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! XI. kerületi gyorsszol-

gálat. Lefolyótisztítás, falbontás nélkül, azonnal. 
+36/1/228-6193, +36/30/921-0948.

FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gáz-
bojlerek, konvektorok javítása, villanybojler 
vízkőtelenítése, csapok javítása. +36/1/359-5033, 
+36/30/924-8010.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lő mester. +36/20/934-4664, +36/1/246-9021. 
ELMŰ által minősített vállalkozás.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István. 
Tel.: +36/20/317-0843.

VÍZ-FŰTÉS szerelés, burkolás, teljes felújítás, 
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseré-
je, garanciával. Balázs János épületgépész techni-
kus. Tel./fax. +36/1/362-4050, +36/20/917-0697.

GÁZ-, VÍZ-, központifűtés, csatornaszerelés, 
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: +36/30/944-6513, Nagy László épü-
letgépész. www.nl-gaz.hu

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hiba-
elhárítás kiszállási díj nélkül. +36/1/246-0927, 
+36/20/926-1533.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
+36/1/310-4018, +36/20/915-2678.

VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók 
szerelés, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával. 
+36/1/310-4018, +36/20/915-2678.

VÍZ- FŰTÉSSZERELÉS. Csöpögéstől generál 
kivitelezésig, duguláselhárítás, csatornaépítés 
földmunkával. +36/20/388-3191.

VILLANY-, vízszerelés, ingyenes kiszállás. 
(Csak a munkámért kérek pénzt.) Apróbb 
munkáktól a teljes felújításig. Elektromos cse-
répkályhák, kályhák javítása. ELMŰ-s enge-
délyeztetés. Mobil: +36/70/235-6644, vonalas: 
+36/1/203-2225. www.villanysukein.uw.hu

LAKÁSSZERVIZ 
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást, 

tapétázást, ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-, 
gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést 
vállal kisiparos garanciával, azonnalra is. +36/1/ 
202-2505, +36/30/251-3800.

ÜVEGESEK Kft. helyszínen is, termoüveg, 
tükör, képkeret. Bp. 1116 Kondorosi út 7. 
+36/1/208-2352, +36/30/966-0259.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, má-
zolást, tapétázást, hosszú távú garanciával. 
+36/1/285-2882, +36/30/878-8977.

FŰRDŐSZOBAFELÚJÍTÁS, víz, fűtés, bur-
kolás, kőművesmunkák anyagbeszerzéssel. 
+36/30/306-3337.

FESTÉS, víz-, fűtés-, klímaszerelés, karban-
tartás, teljes körű lakás-, házfelújítás, átala-
kítás, nyílászárócsere. Tiszta, precíz munka. 
+36/30/388-0926. www.ingatlangeneral.hu

REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít minden 
típusú redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellen-
zőt, rovarhálót. +36/1/370-4932.

TÉLI KEDVEZMÉNY! Tetőtől a pincéig! 
Részleges és teljes lakás-, ház-, iroda felújítás. 
Minden szakmában megbízható, magyar szak-
emberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kez-
déssel. Tétény-Épszer Kft. Tel.: +36/1/226-4539, 
+36/20/946-7557.

TELJES körű lakásfelújítás, burkolás, festés, 
parkettázás, olcsón garanciával! 
+36/70/293-1469.

ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőműves 
munkát, gipszkartonozást, szőnyegpadlózást stb. 
takarítással vállalunk. +36/20/998-2369. Tel./fax: 
+36/1/365-2662, e-mail: delabt@vipmail.hu

HÁZÉPÍTÉS, lakásfelújítás, kertépítés! 
Csempeburkolás, kőművesmunkák, szobafestés, 
gipszkartonozás, parkettázás, villanyszerelés, 
vízszerelés, mendenceépítés! Anyagbeszerzéssel! 
+36/30/960-4525.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP 
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal! 

Villamosmérnök végzettséggel, garanciával! 
Tel.: +36/20/410-6393.

SZÁMÍTÓGÉP javítás otthonában nonstop. 
Vírusirtás, internet beállítás, rendszer beállítás, 
hibás alkatrészek cserélése, komplett számí-
tógépek és részegységek beszerzése! Nyugdíja-
soknak 10 % kedvezmény! +36/20/988-5147, 
www.benyosoft.hu

COMPUTERKLINIKA! Számítógépjavítás, kar-
bantartás, vírusirtás, bővítés ingyenes kiszállással. 
Hívjon bizalommal. +36/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS 
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, bú-

torszerelés, csomagolás, ingyenes felmérés. +36/1-
/403-9357, +36/20/972-0347, +36/30/589-7542.

KÖZÖS KÉPVISELET társasházi könyvelés, 
könyvvizsgálat referenciával. +36/20/944-0094. 
kozos-kepviselonk.hu

FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes 
fák ágankénti lebontással való kivágása. +36/20-
/485-6547.

REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés, javítás, gurtni 
csere, szúnyogháló. +36/30/212-9919.

TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel, 
kerületi Kft. +36/1/204-0765, +36/30/618-7929.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK műszaki ellenőrzést, mű-
szaki vezetést vállal. +36/30/618-7929.

ÜGYVÉDI irodám Kedves Ügyfeleit ezúton 
értesítem, hogy nyugdíjazásom miatt, ügyeikkel 
dr. Karsai Edina kolléganőmet hétfőn, szerdán 
és pénteken 17–19 óra közt kereshetik fel, régi 
irodám címén, a XI. Bertalan L u 13. I. emeletén. 
Mobiltelefon: +36/30/924-5958 Dr. Horányi Antal

PROFESSZIONÁLIS favágás kötéltechnikával, 
ipari alpinista munkák, kertépítés. Megbízható 
csapat, korrekt ár. +36/30/907-5948.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk, 
korrekt árakon. +36/20/311-0606.

ÉPÜLETASZTALOS és bútorasztalos munkát 
vállalok garanciával. Tel.: +36/20/200-9886.

SVÉDASZTALOS ebéd, korlátlan fogyasz-
tással 12–15 óráig, H–P 1 390 Ft. Szo-V 1 990 

LAKÁS, INGATLAN
ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál több köz-

vetítőhálózat tagja évtizedes tapasztalattal 
eladó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlet-
helyiségeket (ipari ingatlanokat is). Készítünk 
épületenergetikai tanúsítást is. Fehérvári út 57. 
fsz. 4. Tel.: +36/1/204-1028, +36/30/934-8120, 
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu

DÉL-BUDÁN generációs kertes családi 
ikerház mindkét része tulajdonostól eladó. 
Ára egyben: 47 900 000 Ft. 
+36/20/548-5705.

PIHENŐKERTES családi ikerház eladó 
Budafokon (alkalmi vétel). Ár: 25 000 000 Ft + 
hitelképesség. +36/70/526-3077.

KEMENES utcában 56 nm-es, 2 szoba-étke-
zős földszinti lakás 12 600 000 irányáron eladó. 
+36/30/922-9053.

BARANYAI téren 44 nm-es, másfélszobás, er-
kélyes lakás eladó. +36/30/922-9053.

TEMESVÁR utcánál 30 nm-es, erkélyes 
kertre néző lakás 8 500 000 irányáron eladó. 
+36/30/922-9053.

KAROLINA úton 36 nm-es garzonlakás eladó. 
+36/30/922-9053.

SAVOYA tér feletti domboldalon 1200 nm-es  
nyeles építési telek eladó. +36/30/922-9053.

SASADON, 3 lakásos házban 4 szobás lakás 
garázzsal, tárolóval eladó. +36/30/922-9053.

ŐRMEZŐ közelében 180 nm-es, 6,5 szo-
bás karbantartott ikerház fél 47 900 000 Ft 
irányáron eladó, két generációnak is alkalmas. 
+36/30/922-9053.

XI., MADÁRHEGYI telkek adásvétel-
ének közvetítése. Madárhegyi Ingatlaniroda. 
Tel.: +36/1/249-3006.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó új építésű, 
földszinti, saját kertes 80 nm-es lakás, garázzsal, 
38 M Ft. +36/30/251-4000.

XI., BORNEMISSZA utcában eladó új építé-
sű, I. emeleti, 43 nm-es lakás, garázzsal, 21 M Ft. 
+36/30/251-4000.

XI., OZORAY utcában eladó I. emeleti, 50 nm-
es, csendes, világos, meghitt lakás. Saját külön 
kerttel. 20,8 M Ft. +36/30/251-4000.

ÉRTÉKESÍTJÜK ingatlanát kerületi őslakos, 
tapasztalt ingatlanspecialistáinkkal (panel, tégla, 
családi ház). Újbuda Szekció. +36/1/204-8560, 
+36/30/315-1929.

SÜMEGEN várra panorámás 100 nm családi 
ház eladó, vagy egyetemekhez közeli lakásra cse-
rélhető. +36/30/491-3082 este.

GELLÉRT térnél eladó egy másfél szobás, 3. 
emeleti lakás. Tavaly lett felújítva, rezsije alacsony. 
Irányár: 15,3 millió. Érd.: +36/30/311-0179.

BÉRLEMÉNY  
A MÁTRA nyugati városában, Pásztón, a bel-

városban, kiváló helyen kiadó egy 40 nm-es, két 
bejáratú, összkomfortos üzlethelyiség, parkolási 
lehetőséggel bármilyen célra. Az ingatlan ipa-
ri árammal ellátott. Frekventáltságát igazolja, 
hogy 200 méteren belül szinte minden közin-
tézmény és közlekedési lehetőség megtalálható. 
Tel.: 06/20/572-4067.

IRODÁNAK Ulászló utcai másfél szoba hallos, 
64 nm-es lakás kiadó. +36/30/261-3519.

ÜVEGESMŰHELY kiadó, kft-vel együtt el-
adó, 33 éve működő tehermentes 144 nm-en, 
készlettel, kisteherautókkal, XI. kerületben 
+36/30/948-6969.

ÜZLETHELYISÉG bérbeadó, 39 nm társas-
házi tulajdonú a XI. kerület, Eszék utcában. 
Tel.: +36/70/259-0300 közös képviselő.

KIADÓ lakásokat keresünk! 40-100 ezer 
forint között! Lőrincz Péter +36/1/351-9578, 
+36/70/383-5004.

Ft. Szeged Étterem, XI. kerület Bartók Béla út 1. 
+36/1/466-6503, +36/1/209-1081. Várjuk kedves 
vendégeinket!

BÚTORASZTALOS vállalja, konyhabú-
torok, gardróbszekrények, könyvespolcok 
egyéni tervezésű bútorok készítését, javítását. 
+36/20/921-0343.

TAKARÍTÁST, bejárónői tevékenységet válla-
lok, (nagytakarítást is) precíz, gyakorlott, kulturált 
középkorú nő. +36/30/578-3602.

GYÓGYÁSZAT 
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. 
Tel.: +36/1/368-6349, +36/20/968-6886.

PSZICHOTERÁPIÁS rendelés – gyermek, ifjú-
sági, felnőtt – a XI., Andor utcában. +36/20/218-
0316, sziget.bea@gmail.com, www.lelekkor.hu

FOGSOR készítés tavalyi áron!! 2010-ben is 
várja a Mauks Dental kedves vendégeit, Budapest 

Az Újbuda hirdetési ajánlata

oldal/hasáb méret (mm) fekete-fehér színes

1/1 álló 282 x 421 - 460 000

1/2 fekvő 282 x 209 - 230 000

1/4 álló 140 x 209 - 160 000

1/8 fekvő 140 x 103 88 000 95 000

1/16 álló  68 x 103 55 000 63 000

1/32 fekvő 68 x 50 34 000 36 000

első oldali csík     282 x 37 - 285 000

1/74 fekvő        53 x 74 35 000 40 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

A keretes hirdetések árai és méretei:

10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 120 Ft/szó + áfa. 
Az apróhirdetésnél 10 szó díja 
a minimális tarifa, és 40 szó a 
maximális terjedelem 
Felvilágosítás: szerkesztőség
Telefon: 372-0960, fax: 372-0961

Apróhirdetések:

legkedvezőbb áraival. Törés javítás csak 3000 
Ft! Baranyai tér 8. fsz. 4. +36/30/935-4395, 
www.mauksdental.hu

BŐRGYÓGYÁSZAT, onkológiai magán-
rendelés, általános és gyermekbőrgyógyászat. 
Bejelentkezés: +36/1/466-8328, XI., Bartók Béla 
út 57. dr. Bánfalvi.

ÁLLÁS 
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk le-

informálható bébiszittereket, idősgondozókat, 
házvezetőket. Micimackó. Tel.: +36/1/205-8700, 
+36/1/243-8280, +36/20/575-7435.

GAZDAGRÉTI, szépen felújított, világos 
szépségszalonba fodrász vállalkozót keresek. 
Vendégkör van! +36/30/410-5211.

DIGITÁLIS nyomda keres, nyomdagép-operá-
tort (betanítás helyszínen) számítógépes alapis-
meretekkel, azonnali belépéssel. 
Jelentkezés, e-mail címre önéletrajzzal: 
nyomdamunka@freemail.hu

ÜDÜLÉS, TÁBOR
KÜLFÖLDI és belföldi üdülési jogok adás-

vétel és bérbeadás közvetítése. Eladná üdülési 
jogát? Hívja irodánkat: +36/1/769-0114, +36/83-
/769-110, +36/30/460-5855, +36/70/776-0898. 
www.udulesijoginfo.net

TÁRSKERESÉS
DISZKRÉT, fényképes társkereső iroda sze-

mélyre szabott segítséggel! +36/30/393-1353.

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

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

SZOMBATONKÉNT -10% !!!-10% !!!

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT

MOL GREEN KÁRTYA
ÖNNEK, CÉGÉNEK, CSALÁDJÁNAK!

Tartsa kézben üzemanyagköltségeit 
és kerüljön elônybe Ön is! 
Garantált kedvezmény kompromisszumok nélkül!
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GONDOZÁS
MEGBÍZHATÓ, tapasztalt babyszitter referen-

ciával, gyermekfelügyeletet vállal. +36/30/437-
6313.

GYERMEKFELÜGYELETET és idősgondozást 
vállal, képesítéssel nyugdíjas, hétvégén is. +36/3-
0/281-3188.

RÉGISÉGEK
RÉGISÉGEK eladók Pásztón. Népi eszközök so-

kasága, festmények, szekrények, asztalok, székek, 
kredencek, tálalók, csillárok, vas-, réz-, bronz- és 
fából készült figurális tárgyak sokaságát kínálom. 
Egyben való elvitelük olcsóbb, de válogatás is szó-
ba jöhet. Tel.: 06/20/572-4067.

VEGYES  
PIANÍNÓK árengedménnyel! Hangolás, javítás. 

klavirzongora.hu. 
+36/1/209-3247, +36/20/912-4845.

EVA-S KFT-T, vagy BT-t, vásárolok készpénz-
ért! Teljes körű ügyintézés! +36/30/216-2006.

KÖZLEMÉNY
A „PETŐFI” Jövőjéért Alapítvány ezúton kö-

szöni meg a 2009. évi támogatói felajánlásokat. 
A befolyt összegből (906 000 Ft), erdei táborokat, 
ösztöndíjakat, rendezvényeket, szociális segélye-
ket, versenyeket, DÖK programokat segítettünk. 
Köszönjük és várjuk további támogatásaikat 
(számlaszám: 11711034-20853886).

2010. évi 1. Kuratóriumi ülésének 
időpontja 2010. január 21. (csütörtök) 9 óra. 

Helyszín: Újbuda Önkormányzata
 Polgármesteri Hivatal, XI. Zsombolyai u. 5. 

alagsor 1. sz. tárgyaló

A XI. KERÜLET 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY

2010. január 31-től 2010. december 31-ig terjedő 
időszakra pályázatot hirdet a kerület közbiztonsá-
gának javítása érdekében, az alábbi témakörök-
ben a rendelkezésre álló összeg erejeig:  
  Eszközbeszerzés, működesi költség átvál-
lalása mellett    Működési támogatás    
Továbbképzés támogatása.
A támogatási kérelem benyújtása pályázati 
adatlapon történik, ez beszerezhető a Budapest 
Főváros Xl. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal, A Xl. Kerület Közbiztonságáért 
Közalapítvány irodájában (1113 Bp. Bocskai ut 
39–41. félemelet 32. szoba, hétfőn és szerdán 
9–14 óráig) vagy letölthető a
www. 11 .kozbiztonsagaert.hu honlaprol.
A pályázati adatlaphoz civil szervezetek (egye-
sületek) esetén csatolni kell a bejegyzésről szóló 
bírósági végzést. A hiteles aláírással ellátott pályá-
zatokat kettő példányban kell beadni.
Az elbírálás a legközelebbi kuratóriumi ülésen tör-
ténik, ennek eredményéről a pályázókat írásban 
tájékoztatjuk. A jelentkezési határidő és az elbírá-
lás a rendelkezésre álló pénzkeret függvényében 
folyamatos. A támogatott a kapott támogatással 
köteles a kuratóriumnak elszámolni a tárgyévet 
követő év január 15-ig.

Dr. Tóth László, a kuratórium elnöke

A Xl. Kerület Közbiztonságáért 
Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÚJ, KORSZERŰEN FELSZERELT 
ALAPÍTVÁNYI ÓVODA FOGAD GYERMEKEKET 

KÜLÖNBÖZŐ KORCSOPORTBAN
Kiváló szakemberek vezetésével logopédiai szakszolgálatot, 
teljes körű gyógypedagógiai megsegítést biztosít a rászoru-

lóknak. Ezen kívül szenzoros (Ayres) torna, lovasterápia, BHRG 
viziterápia, tehetséggondozás, nyelvoktatás  is igénybe vehető. 

EGÉSZ NYÁRON NYITVA TARTUNK.

Jelentkezés, érdeklődés: 06-309-7050-85; 061-207-3938; 
06-305-574-181; drkopp@t-online.hu; beszov@t-online.hu

Cím: 1225 Bp. Nagytétényi út 67. Felvétel érkezési sorrendben!



PROGRAMOK 11ÚJBUDA 2010. JANUÁR 20.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY  
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Mahunka Imre-
emlészoba, az Első Magyar Repülőgépgyár, 
borgyűjtemény, Albertfalva asztalosiparának 
története.

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788 
JANUÁR 27-ÉIG Latyák József fafaragó kiállítá-
sa. Megtekinthető hétköznap 10–14 óráig, 
vagy előzetes egyeztetés alapján.

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15. 
JANUÁR 28-ÁIG Goda Richárd „Szentek, Vadak, 
Viharzók, Álmodók” c. kiállítása. JANUÁR 29.–
FEBRUÁR 19. Eckensberger Lilian kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. JANUÁR 29. Vojnich Erzsébet kiállításának 
megnyitója. Megtekinthető FEBRUÁR 26-ÁIG 
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 
10–14 óráig.

BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
JANUÁRBAN ÉS FEBRUÁRBAN Turcsán Miklós 
festőművész kiállítása.

BMK GALÉRIA
Etele út 55. Tel.: 371-2760
JANUÁR 30-ÁIG A XXV. Vizuális Művészeti 
Hónap grafika, szobrászat, kisplasztika pályá-
zat kiállítása.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 2. 18.00 Mészáros Annarózsa 
„Zenészek a liftben” című fotókiállításának 
megnyitója.  
A tárlat megtekinthető FEBRUÁR 28-ÁIG.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
JANUÁR 31-ÉIG Bozsó Ágnes „India hét szent 
városa” című fotókiállítása látható.

KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JANUÁR 21. Kréher Péter kiállításának meg-
nyitója a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
Megtekinthető FEBRUÁR 5-ÉIG munkana-
pokon 11–18 óráig, szombaton 10–14 óráig 
és a rendezvények ideje alatt.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA 
Cirmos u. 8. 
JANUÁR 22. 17.00 Láng Zsana festőművész 
Színes barangolások c. kiállításának megnyi-
tója. A tárlat megtekinthető FEBRUÁR 12-ÉIG, 
hétköznap 10–18 óráig.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9. 
FEBRUÁR 3-ÁIG Pusztay Ildikó akvarell-kiállí-
tása. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 
10 és 20 óra között.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 788-6695
FEBRUÁR 10-ÉIG Juhos Nándor fotóművész 
Kárpáti rapszódia c. kiállításának megnyitója. 
A tárlat megtekinthető hétfőtől péntekig 
15–18 óráig.

ÚJBUDA GALÉRIA
Újbuda Polgármesteri Hiv., Zsombolya u. 5. 1. em. 
FEBRUÁR 17-ÉIG Csortos Szabó Sándor 
fotóművész VilágNézet című kiállításának 
megnyitója. 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.

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

JANUÁR 21. 21.00 „Noises from the Neighbour” 
– osztrák koncertsorozat az A38-on 
– Waxolutionists (AT) live – We paint colors! 
lemezbemutató koncert, Texta (AT) live, 
Bankos-Norba, NKS, Kool Kasko, DJ Dan 
(TEXTA/Shakwell Sound) (AT). JANUÁR 22. 
20.00 Óriás, Shell Beach, Plastic Bitch, Grand 
Mexican Warlock. JANUÁR 23. 21.00 Barabás 
Lőrinc Eklektric, Oded Kafri – The DruMachine 
Project (FR), DJ Negro (The Uptown Felaz / 
Shiftin’ Gear Records). JANUÁR 28. 21.00 Est 
Music presents Turbo, Odett és a Go Girlz!,Bella 
Levente és az Eric Plancton. JANUÁR 29. 22.00 
Welcome Back To The Jungle pres – Bizzy B 
(Planet Mu/Brain Rec/UK) feat MC TDK (UK), 
Isu (Lick The Click!) b2b Mesterházy, Numek.
JANUÁR 30. 20.00 Unorthodox Girls Fire Up 
The Amps! – Pandora (BE) lemezbemutató, 
Betty Poison (IT). 23.00 Rave Kikötő with 
Monkey6 & Kollektiva – Elektró Gyomor: TMX 
/ Fullstereo / Popbitch (Kollektiva), Bergi / 
Svindler (Monkey6); Minimál Motorbár: Mira 
(Mirajoo.com), Soulrise (Mustbeat), Max 
Factor (Monkey6).

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

HÉTFŐ 16.00 Zeneovi. KEDD 9.00, 9.45, 
10.30 Ringató, 14.00 60+ Gyógytorna, 17.00 
Bogozgató, 19.00 Salsa rueda kezdő, 20.00 
Salsa rueda haladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 17.00 „Fitt” torna, 18.00 Mesetorna. 
SZERDA 19.00 Szenior táncrendklub.
SZERDA, PÉNTEK 18.00 Divattánctanoda.
CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga, 19.00 Karibi tán-
cok kezdő, 20.00 Karibi táncok haladó, 21.00 
Salsaklub. PÉNTEK 18.00 AKH festő- és rajzstú-
dió, 19.15 Standard és latin társastánc kezdő, 
20.15 haladó. SZOMBAT 10.00 „Fitt” torna”. 
MINDEN HARMADIK SZERDA 13.00 Cukorbetegek 
Klubja. JANUÁR 20. 13.00 Cukorbetegek 
Albertfalvai Klubja, 16.00 60+ Portré Pódium.
Vendég: dr. Csikány József európa- és olimpiai 
bajnok seniorúszó.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 tajcsi csikung.

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

KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna, 19.00 
Mélyizomtorna. PÉNTEK 9.30 Energetizáló tor-
na, 15.00 Játékhálóklub, 18.30 Hastánc kezdő
SZOMBAT 9.00–13.00 Tanulási nehézségek 
javítása Kulcsár-módszerrel (ingyenes)
PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 15.00 Ingyenes nyelvi 
teaház angol és német anyanyelvi tanárokkal.
JANUÁR 20. 14.00 Én is állampolgár vagyok! 
Intézményjáró sorozat.

FARKASRÉTI ÁLT.  ISK.KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.

FEBRUÁR 10. 18.00 Farkasréti Esték. Vendég: 
Bíró András Zsolt antropológus, humánbi-
ológus, a KURULTAJ főszervezője. Téma: A 
kazakisztáni Madjar törzs genetikai vizsgálata. 
(A magyarok nyomai Közép-Ázsiában.)

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

HÉTFŐ 18.00 Budai tangó. KEDD 19.00 Ceroc 
társastánctanfolyam. CSÜTÖRTÖK 9.00–12.00 
Ringató. JANUÁR 20. 18.00 Utolsó Óra Táncház 
– Szalonna és bandája. JANUÁR 22. 20.00 Buda 
Folk Band, Tűz Lángja koncert és táncház, ven-
dég: Ferenczy György (Rackajam). JANUÁR 23. 
20.00 Zenész bál- Muzsikál a Magyarpalatkai 
Banda. JANUÁR 27. 18.00 Utolsó Óra táncház 
– Hagyományörző Bál. Szeret zenekar, Ordasok 
táncegyüttes. JANUÁR 28. 20.00 Padkaporos 
Tekerős- Dudás zenész klub. JANUÁR 29. 19.00 
Cimbaliband koncert és élő lemezfelvétel - km. 
Arco di Capriccioso  kamarazenekar. JANUÁR 
30. 20.00 Buda Folk Band, Tűz Lángja koncert 
és táncház. FEBRUÁR 1. 18.00 Budai Tangó. 
FEBRUÁR 3. 18.00 Utolsó óra táncház. Fondor 
zenekar. FEBRUÁR 5. 18.00 Erdélyi zenekarok 
klubja: Türeiek. Zenetanítás és táncház. FEBRUÁR 
6. 16.00–24.00 Csutorás klub. Farsangi bál, 
táncház, táncegyüttesek fesztiválja.

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

HÉTFŐ 14.00 Morvai Piroska Zenebarátok 
Klubja, 17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnósklub.
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00 Nyugdíjas hölgyek 
tornája, 18.00 Klasszikus indiai tánc, 18.00 
Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc. KEDD 10.00 
Yan-xin csikung, 21.30 Szenior társastánc 
18 éves kortól. SZERDA 18.30 Hastánc, 19.00 
Picasso festőklub felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 
17.00 Patchwork haladó. PÉNTEK 17.00 
Patchwork kezdő. SZOMBAT Társastánc 
12.00 kezdő, 13.30 haladó, 16.00 14 éves 
kortól, 13.00 Lágymányosi Bélyeggyűjtő 
Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapesti Hobbi Klub, 
15.00 Nosztalgiaklub. MINDEN HÓ ELSŐ 
SZOMBAT 12.00 Repülés Baráti Kör. JANUÁR 22. 
10.00, 16.00 Babakalamajka - Lakner Bácsi 
Gyermekszínháza. JANUÁR 22. 19.00 a Falkafolk 
együttes balkáni táncháza. JANUÁR 23. 19.00 
a Sültü együttes csángó táncháza. JANUÁR 25. 
19.00 a Greenfields együttes ír táncháza.
JANUÁR 26. 20.00 Pándzsabi és radzsasztáni 
Táncest. JANUÁR 29. 18.00 a Csürrentő együttes 
moldvai táncháza.

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

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási 
klub, 10.30 Cseppzene, 16.00 Fantázia 
gyermekaerobik. HÉTFŐ 17.30, SZERDA 18.00 
Aikido. KEDD 10.00 Eklektikaklub, 19.30 Kenpo 
karate. KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK15.00 Sakk-klub.
SZERDA 10.00 Ringató, 10.00 60+ Német 
nyelv-tanfolyam, 15.00 Kártyaklub, 
15.00 Társastánc gyerekeknek, 18.00–20.00 
Ingyenes jogi tanácsadás, polgári jogi tárgyú 
kérdésekben, előzetes bejelentkezés alapján.
SZERDA, PÉNTEK 14.30 Ízületi torna. CSÜTÖRTÖK 
19.00 Kenpo karate. PÉNTEK 16.00 Fashion 
dance. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia gyülekezet igehir-
detése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 Verses-
lelkes együttlét. MINDEN HÓ UTOLSÓ CSÜTÖRTÖK 
16.00 Gazdagréti „őszikék” nyugdíjasklub.

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

FEBRUÁR 7. 17.00 Saint-Saëns emlékest a 
zeneszerző születésének 175-ik évfordulója 
alkalmából.

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

HÉTFŐ 16.00 MKM Férfikórus, 13.00 Ping-
pong. KEDD 10.30 Trilla énekiskola, 17.00 
Kártyaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
SZERDA 17.20 Corrisus klub. CSÜTÖRTÖK 16.00 
Balett. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. 
PÉNTEK 20.00 Társastánc. MINDEN ELSŐ PÉNTEK 
18.00 Autómodellklub. MINDEN MÁSODIK KEDD 
14.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.30 Kézműves-
foglalkozás gyerekeknek. MINDEN MÁSODIK 
CSÜTÖRTÖK 16.00 Horgászklub.

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

HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek. HÉTFŐ, 
SZERDA 15.00 Ezüstklub. HÉTFŐ 18.00,  
SZERDA 17.00 Pilates. HÉTFŐ 19.00, SZERDA 
18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 Szeniortorna. KEDD 19.00 
Callanetics.KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Callanetics, 
10.30 Tarka Színpad, 15.00 Fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, 15.00, 16.00 Hiphop, 17.15 
Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.00 haladó. 
SZERDA 10.00 Hastánc, 15.00 Sakk- és kár-
tyaklub, 16.00 Balettiskola 9–13 éveseknek, 
19.00 Pingpongklub.  
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate. PÉNTEK 18.00 
Pingpongklub. SZOMBAT 9.00 Commedia 
2000 Diákszínpad. VASÁRNAP 8.00 Katolikus 
szentmise, 19.00 „Goldance” tánciskola. 
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó 
e-Magyarország pont. Minden megkezdett 
óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingye-
nes. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 16.00 Újbudai 
Botladozó – Szenior néptáncklub.
JANUÁR 26. 19.00 „Előhívó” – művész filmklub. 
Francois Truffaut: Négyszáz csapás. JANUÁR 29. 
18.00 Új év, régi dallamok – opera, operett 
est. Fellépnek Ötvös Csilla a Magyar Állami 
Operaház magánénekesnője és növendékei.

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

JANUÁR 20. 18.00 Ásványbarátkör. Nyári tervek 
megbeszélése. JANUÁR 25. 18.00 Gombász 
Klub. Beszámoló a 2009-es évről. 
JANUÁR 27. 18.00 Ásványbarátkör. 
Klubdélután. JANUÁR 29. 18.00 Törpenyúl Klub. 
Évnyitó klubnap, nyulas nap.
Kiállítás:
Öveges József-emlékterem és -kiállítás. 
Emlékszoba megtekintés: életmű, dokumen-
tum-, tárgyi emlékek; Öveges-kísérletek és 
-interjúfilm vetítése csoportoknak és egyéni 
érdeklődőknek előzetes bejelentkezés alapján.

ÚJBUDA 60+ PROGRAMKÖZPONT 
Zsombolyai u. 6.

JANUÁR 20. 10.00–14.00 Előadássorozat, I. 
rész. Téma: Bevezetés az Idősügyi Nemzeti 
Stratégiába. Az idősek helyzete ma Magyar-
országon. Gazdasági aktivitás, foglalkoztatás, 
öngondoskodás és életúttervezés. Nyugdíj és a 
nyugdíjrendszer fenntarthatósága.

EGYHÁZI PROGRAMOK

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.

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

A szerkesztett műsoron kívül a 
képújság hírei mellett

 időről időre kapcsoljuk Újbuda 
forgalomfigyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

 WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

RÉSZLETES MŰSOR  
A KÉPÚJSÁGON !

Kapcsoljon haza!

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

22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00, 
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 

4.00, kedd 18.00 és 22.30 . 

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.

BUDAPESTI ÖRMÉNY KAT. LELKÉSZSÉG
Orlay u. 6.

VASÁRNAP 16.30 Istentisztelet örmény, illetve 
magyar nyelven.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-
mek istentisztelet. 
MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP Úrvacsorai közösség.
MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés.
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. 
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18 évesek-
nek. 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.

HETEDNAPI ADVENT. EGYHÁZ  GYÜLEK.
Szüret utca 19. Ménesi u. sarok

SZOMBAT 9.30 Bibliatanulmányozás, 11.00 
Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti 
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.3-
0 Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal 
házasok összejövetele.  
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub. 
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-
ség, 17.30 Szeretetvendégség.  
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi isten-
tisztelet. 
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, 
gyermekistentisztelet 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 istentisztelet.

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
Menyecske u. 16. Tel.: 06/30/973-5708 

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

SZABAD METODISTA GYÜLEKEZET
Villányi út 44. / Ábel Jenő u. sarok

VASÁRNAP 10.30 Bibliaóra felnőtteknek és 
gyermekeknek. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Helyreálló csoport.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520

VASÁRNAP 9.00 Szentmise. HÉTKÖZNAP Liturgia, 
illetve szentmise váltakozva 8.00 és 18.00.
MINDEN NAP 18.30 Rózsafüzér.  
KEDD 19.00 Taizei ima.  
MINDEN PÁROS KEDD 18.30 Katekézis.

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

Szentmiserend: 
HÉTKÖZNAP 6.30, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS 
ÜNNEPNAP 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00. 
HÉTKÖZNAP 7.45  Irgalmasság szentolvasó ima.
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 Misével 
egybekötött Laudes, 17.30 Zsolozsma a Jézus 
Szíve oltár előtt. MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 
Szeniorklub (Szent István-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 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
JANUÁR 25. 14.30 A Pál utcai fiúk – Beavató 
színház. JANUÁR 27. 19.00 Retro szerelem,  
avagy özvegy Karnyóné és a két szelebur-
diak. JANUÁR 31. 19.00 A jó pálinka itassa 
magát! 2.0
Gyermekelőadás:
JANUÁR 20. 14.30 Varázsfuvola. 
JANUÁR 30. 11.00 A hétfejű tündér.
FEBRUÁR 1. 19.00 Anconai szerelmesek.
FEBRUÁR 5. 15.00 Szeretem a feleségem. 
Nyilvános főpróba. FEBRUÁR 6.  19.00 
Szeretem a feleségem. Bemutató.
FEBRUÁR 8. 19.00 Szeretem a feleségem.

KARINTHY SZÍNHÁZ
Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 21., 29. 19.00  Büszkeség és balítélet. 
JANUÁR 21. 10.30 Árvácska – Nyilvános 
főpróba. JANUÁR 22. 19.00 Árvácska 
– Bemutató. JANUÁR 23. 19.30 Tanner John 
házassága. JANUÁR 27. 17.00 Árvácska.
JANUÁR 28. 15.00 A tavasz ébredése.
JANUÁR 30. 19.00 Őrült nők ketrece. JANUÁR 
31. 19.00 Tudós nők. FEBRUÁR 3., 6. 19.00 
Büszkeség és balítélet. FEBRUÁR 4. 17.00 A 
tavasz ébredése. FEBRUÁR 5. 19.00 Őrült nők 
ketrece. FEBRUÁR 7. 19.00  Tudós nők.

MU SZÍNHÁZ
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 22., 23. 20.00 Új Táncok/9 a Budapest 

SZÍNHÁZAK

elmélkedések (Szent István-ház).  
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a 
plébánia betegeiért, szenvedőiért.
JANUÁR 22. Boldog Batthány-Strattmann 
László emléknapja, 18.30 Ökumenikus isten-
tisztelet és agapé. JANUÁR 23. 15.00 Zsibongó-
klub: táncház (Szt. Imre-ház). JANUÁR 25. Szent 
Pál apostol megtérése ünnepe. JANUÁR 26. 
Ciszterci Alapító atyák: Szent Róbert, Szent 
Alberik, Harding Szent István főünnepe.

Keresztény egyesületek 
január 20.–február 3. 
közötti programjai
SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET -SZIE
WWW.SZIE.COMMUNIO.HU  
BABA-MAMA KLUB minden szer-
da délelőtt a Szent István-ház-
ban (Himfy u. 9.), info.: 226-
8907, tunde@gportal.hu
RAJZ- ÉS FESTŐSZAKKÖR ked-
denként, a Szent Imre Gimná-
ziumban, info és jelentkezés: 
sagodi.ferenc@chello.hu
HOBBI JÉGTÁNC-tanfolyam 
keddenként, jelentkezés: 
sanyi717@freemail.hu
SZIE TÁRSASJÁTÉK  ÉS FILMKLUB 
szerdánként a SZIE pince-
klubban, (Himfy u. 9.), info: 
gilyenpeter@gmail.com
TAROKK TANFOLYAM, info: 
torokt@gmail.com

– A masszázs olyan művelet, ame-
lyet a bőr felületén, kézzel, könyök-
kel, alkarral végzünk. A kezelések 
módszeres, rendezett és adagolt ere-
jű fogások sorozatából állnak – ad-
ja meg a pontos definíciót Csipak 
Zoltán, aki tizenegy éve dolgozik 
gyógymasszőrként, szabadidejében 
pedig hordozható masszázsággyal 
otthonukban vagy munkahelyükön 
keresi fel a lazítani, frissülni vagy re-
generálódni vágyókat. 
 – Mit kell tudni még a masz-
százsról? – kérdeztük a szakember-
től. – Regenerációs céllal, műtétek 
utáni rehabilitáció, ideg- és kerin-
gési panaszok, anyagcsere-zavarok 
kezelésére alkalmazzuk. Végezhető 
frissítő céllal krónikus fáradtság 
csökkentésére is – mondta Csipak 
Zoltán. 
 Mint magyarázta, az elfáradt 
izmon a hatás olyan kifejezett le-
het, hogy a teljesítőképességet az 
eredetinek 3–7-szeresére növeli! 
Masszázzsal javíthatjuk az izmok 
funkcióit, összehúzódó képességü-

ket, rugalmasságukat. A masszázs 
általános hatásaival kapcsolatban 
kifejtette, hogy az befolyással van a 
vérkeringésre, így javul a nyirok- és 
véráramlás. Kitárulnak a kapillá-
risok, felélénkülnek az anyagcse-
re-folyamatok. A légzés, a pulzus-
szám, a vérnyomás megváltozik, a 
vércukorszint csökken. Az ingerlő 
masszázsfogások hatására foko-
zódik a szervezet aktivitása, míg a 
nyugtató fogásokkor ellazul, meg-
nyugszik. 
 Kérdésünkre, hogy mikor nem 
javallott a masszázsterápia, számos 
tünetet sorolt fel. Lázas betegségek-
kor, heveny gyulladásos tünetek-
kel, ízületi gyulladások (duzzanat, 
nyomási fájdalom, bőrvörösség) 
idején nem tanácsos masszázst 
alkalmazni. Tiltott rándulások so-
rán, ficamok heveny szakaszában, 
bőrfertőzésekkor, mélyvénás trom-
bóziskor és a vénák gyulladásakor, 
visszerességkor is. 
 Nem lehet alkalmazni még fo-
kozott vérzékenységben (leukémia, 

skorbut, hemofília) szenvedőknél, 
de a menstruáció első két napján 
(kivételt képezhet egy végtagré-
szen körülírt masszázs) sem. A 
pszichiátriai páciensek (epilepszia, 
skizofrénia) sem lehetnek kliensek, 
ahogy a rosszindulatú daganatos 
betegek sem, akiknek betegsége 
utolsó stádiumba került. De a ter-
hesség első három hónapjában, 
TBC-s fertőzésekkor, alkohol- és 
drogfogyasztás esetén sem lehet 
masszírozni. 
 Akik egészségesek, hétvégén és 
munkaszüneti napokon is igénybe 
vehetik Csipak Zoltán masszázsát, 
előzetes megbeszélés alapján. Iro-
daházakban is van lehetőség rész-
masszázsra, amennyiben többen 
kérik egy helyszínen. 

15 perc kétezer forint, 30 perc négy-
ezer, a teljes testmasszázs 60 perc-
ben 8000 forintba kerül. Elérhetősé-
gei: 06-20/595-3057, valamint 1043 
Bp., Virág utca 17.

(x)

Gyógymasszázs az otthonában
Csipak Zoltán a Széchenyi fürdő gyógymasszőre 

Tánciskola táncosainak estje – Bemutató. 
JANUÁR 24., 25. 20.00 Tünet Együttes: Olyan 
furcsa vagy ma ; Lomtalanítás – szóló. 
JANUÁR 26., 27. 20.00 Gergye Krisztián 
Társulata: A szatír.
JANUÁR 29., 30.  20.00 Ágens Társulat: 
Fatum. FEBRUÁR 2., 3. 20.00 Pont(y) 
Műhely: A konyha. FEBRUÁR 5. 15.00 K.V. 
Társulat: Fellebbezés. FEBRUÁR 5. 19.30 
Szputnyik Hajózási Társaság – Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Kockavető. FEBRUÁR 6. 16.00 Neptun 
Brigád: Toszkána. FEBRUÁR 6. 19.30, 22.30 
Szputnyik Hajózási Társaság – Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet – Labor: 
Bérháztörténetek 0.3. FEBRUÁR 7. 15.00  
TERRA INCOGNITA (I. rész): Ausztria. FEBRUÁR 
7. 20.00 Andaxínház: Visszaverődések 
– Bemutató.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
JANUÁR 19., 20. 19.00 Szkéné-Picaro produk-
ció: A tizennégy karátos autó. JANUÁR 21., 
23. 19.00 Szkéné-Picaro produkció: A látha-
tatlan légió. JANUÁR 25. 19.00 Scallabouche 
Company: Victims of Duty. JANUÁR 26., 27. 
19.00 Kompánia Színházi Társulat: Marlon és 
Marion. JANUÁR 28. 19.00 Tünet Együttes: A 
élet értelme.
Gyermekelőadás:
JANUÁR 31. 11.00 Epopteia Társulat: A 
nagyidai cigányok.

(Tranzit Art Cafe, Bukarest u., Ulászló u. 
sarok. Tel.: 209-3070)

JANUÁR 22. (PÉNTEK) Karamell.
JANUÁR 23. (SZOMBAT) A barátko-
zás lehetőségei.
JANUÁR 29. (PÉNTEK) Candy.
JANUÁR 30. (SZOMBAT) Nyócker.
FEBRUÁR 5. (PÉNTEK) Hervadó 
virágok.
FEBRUÁR 6. (SZOMBAT) A magya-
rock halottai – Radics Béla.

A VETÍTÉSEK KEZDÉSI IDŐPONT-
JA: 19 ÓRA. A BELÉPÉS INGYENES.

TRANZIT  
MOZIMŰSOR 
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Családi programokhoz 

Minden család más, de nekünk egyformán fontosak, ezért a családi beszélgetésekhez most két akciós készüléket is adunk 0 forintért, két új előfizetés egyidejű vásárlása 
és kétéves hűségnyilatkozat aláírása esetén.

T-Mobile Vairy Text
■ QWERTY billentyűzet
■ E-mail kliens
■ 2 MP kamera

Nokia 5130 XpressMusic
■ Zenelejátszó
■ 2 MP kamera
■ Sztereó FM-rádió RDS-sel

Két készülék 0 Ft-ért

Budafoki úti T-Pont: 1117 Budapest, Budafoki út 103 - 107., Tel.: 06-30/900-9002

A készülékakció 2010. január 1-jétől visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes, MobilOtthon Prémium díjcsomaggal nem vehető igénybe. A készülékakcióban egy előfizető a kedvezményt legfeljebb egy alkalommal veheti igénybe. Az akció 
további, teljes körű és részletes feltételei a T-Pontokban, Partner üzleteinkben és ügyfélszolgálatunkon érhetők el: 1430, 06-1/265-9210.
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„A sport művészei” címmel beszél-
getéssorozat zajlik a Molnár-C. Pál 
Műterem-Múzeumban. Kovács Kokó 
István és Kemény Dénes után Eger-
vári Sándorral, a Magyar Köztársaság 
Lovagkeresztjének kitüntetettjével 
beszélgetett Gundel Takács Gábor. A 
2009-es év szövetségi kapitányának 
választott szakember az év csapatának 
kinevezett U20-as labdarúgó-válo-
gatottal bronzérmet hozott haza az 
Egyiptomban megrendezett világbaj-
nokságról.

A szövetségi edzőnek mindössze egy hó-
napja volt, hogy megismerje a fiúkat a baj-
nokság előtt, hiszen ekkor lett a válogatott 
vezetője. A megmérettetés előtti hetekben 
összesen 12 napot töltött együtt a csapat. 
– Ez nagyon kevés idő. Egy edzőnek ren-
geteg információra van szüksége ahhoz, 
hogy bölcsen tudjon dönteni az éles hely-
zetekben – magyarázta. Egervári Sán-

dor átalakította a korábbi játékrendszert. 
Az egyiptomi sikercsapatba – ami végül 
bronzérmet szerzett a világbajnokságon 
– a Both József-féle válogatottból öt, a Sisa 
Tibor vezette gárdából hat-hét játékos ér-
kezett. Így vágtak neki a tornának.
 Az U20-as világbajnokság első mecs-
cse, a Honduras–Magyarország (3:0) 
vesztes összecsapása után rögtön ösz-
szezuhantak a fiúk. Az edző komoly 
fejmosásban részesítette a fiatalokat. 
Egervári Sándor elmondta, erre azért 
volt szükség, mert sok szakmai hibát 
vétettek, olyanokat, melyekről az edzése-
ken beszéltek, amelyek elkerülését sokat 
gyakorolták. Fagyos volt a légkör, volt, 
aki meg is sértődött. Hozzátette, hogy 
végül a csapatkapitány, Koman Vladimir 
zárkózott be egy szobába a csapattagok-
kal, ahol mindenki kikiabálhatta a baját, 
és dühönghetett. 
 – Nem tartom magam ostoros edző-
nek. A fiúk mesternek, Sanyi bának, 
trénernek hívnak. Még az első találkozá-
sunkkor kértem őket, hogy tegezzenek, de 
nem áll rá a szájuk – mesélte Egervári, aki 
hiszi, hogy a kölcsönös tisztelet és a biza-
lom az alapja az együttműködésnek. En-
nek is köszönhetően a következő meccsre 
egy összeért, egységes csapat állt fel.
 A további nehéz pillanatokra emlé-
kezve a mesteredző a szállodában ural-
kodó körülményeket említette. A csa-
patot egy régimódi, elszigetelt hotelben 
szállásolták el. A szobák ajtajai egy sötét 
folyosóra nyíltak. Az összezártság alapból 
is feszültséget okoz, különösen, ha ezt a 
környezet is tovább fokozza, magyarázta 
a kapitány. Egervári próbálta enyhíteni a 
körülményeket. 
 – A fiúkkal bementünk a városba, és 
lementünk a tengerpartra is. Azt is megen-
gedtem, hogy a vacsora mellé megigyanak 
egy sört a szállodában, mert nem szeret-
tem volna, hogy este kimenjenek. Ennek 
többek között a fertőzésveszély volt az oka. 
Az angol csapatból például többen ágynak 
estek. A Ghána elleni meccs félidejében, 
0:2-nél kiabáltam a fiúkkal. Annak idején 

az én edzőim – például a legendás Lakat 
Karcsi bácsi – is használták ezt a módszert 
kritikus pillanatokban. Felemelt hangon 
mondtam, hogy minden magyar szurko-
ló a televízió előtt ül, és nekik drukkol, ne 
merjék cserbenhagyni őket, szedjék össze 
magukat, mert képesek rá. Van, amikor 
erre van szükség, hogy újra feléledjen a 
versenyszellem. Megértették, amit mon-
dani akartam…
 Egervári Sándor tudatos és szilárd ter-
vekkel várja a jövőt. Szerinte az elsődleges 
cél, hogy minél több csapattag játszani 
tudjon a nagyválogatottban. Úgy gondol-
ja, bármilyen jó ez a csapat most, kifejezet-
ten rossz lenne, ha feltennének hat-nyolc 
embert egyszerre az A válogatottba. Éven-
te egy-két fiatal beépítése jelenti a tudatos 
és eredményes csapatépítést.

Magyar foci: a múlt, a jelen, és milyen lesz a jövő?
Egervári Sándor mesteredző és az U20-asok dicsősége

Egervári a fiúknak Sanyi bá, mester, tréner

– Több játékos beerőltetése a nagyváloga-
tott tagjai közé, konfliktusokat, viszályo-
kat és sértődéseket okozna. A folyamatos, 
de megfontolt stratégia segít ebben a hely-
zetben. Szeretnék a jövőben is hasonló 
örömöket okozni ezzel a generációval a 
magyar szurkolóknak – mondta Egervári.
 A fiatal gárdával kapcsolatban kifej-
tette: ebben a korosztályban a csapattagok 
cserélődése ma már természetes folyamat, 
és ez mindenképp pozitívum. Hozzátette, 
hogy régen, aki 14 évesen válogatott lett, 
azt végig is vitték az összes korosztályon, 
viszont nagyon kevés figyelmet fordítot-
tak az idő közben megjelenő új tehetsé-
gekre. Az edző szerint a magyar realitás 
még mindig az, hogy Juhász Roland, a 
nagyválogatott védője, 50–60 NB 1-es 
meccsel a háta mögött tud csak bekerülni 

Egyik reménységünk: az U20-as válogatott kapusa, Gulácsi Péter

egy európai középmezőnybe tartozó kül-
földi csapatba. 
 A kérdésre, hogy hova tart a magyar 
futball, és érdemes-e külföldön karriert 
keresni egyértelmű választ adott: – Idő 
előtt kimenni külföldre még csírájában 
megöli a karrier lehetőségét. A 16, 17, 18 
évesek, akik kimennek, kanosszát járnak. 
A képzés ilyenkor befejeződött már, azon-
ban a fejlődéshez szükséges tétmérkőzé-
sekre nincs lehetőség, pedig arra az em-
lített korosztályokban óriási szükség van. 
Az általános magyarországi sporthelyzet-
re kitérve elmondta azt is, az állam mind-
össze a költségvetés 0,2 százalékát fordítja 
a sportra. – Ez rettentően kevés. Amíg ez 
nem változik, nem lehetünk nagyon opti-
misták – összegzett a mesteredző. 

Vida Eszter
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