Hanyas vagy?
Így szólt a kérdés a kabaréban. Akkor te biztosan emlékszel, amikor...
Valóban ennyire közös
élményünkként csomósodnak ki bizonyos
események, maradnak
emlékezetesebbek egyes
esztendők borról, nőkről,
pasikról, munkahelyről?
Vita helyett csokorba gyűjtöttük az elmúlt év újbudai
eseményeit. Böngészni.
Lásd a 9-12. oldalakon

Újév alkalmából ismét vendégül látta
Molnár Gyula polgármester a kerületi
vállalkozókat, egyházi vezetőket, politikusokat Újbuda közéletének jeles
képviselőit.
Az idei köszöntőre is az immár hagyományosnak tekinthető helyszínen, a Gellért
szállóban került sor január 6-án este 6
órától. A zsúfolásig megtelt emeleti fogadóterembe már mindenki szerencsésen
érkezett, ugyanis egy-egy kitöltött lottószelvény lapulhatott a zsebében. Most is
kiderült, hogy az élet a legnagyszerűbb
rendező: az est háziasszonya, Zelinkai Ildikó ugyanis a másnapi lottósorsolás lebonyolítója is egyben. Molnár Gyula pohárköszöntőjében röviden utalt az előző évi
75 éves jubileumra, hangsúlyozva, hogy
a kezdetek a mai kerületnél jóval kisebb
területre vonatkoztak. – Ez alatt a 75 év
alatt, ami rövid idő történelmi értelemben, nagyon gyorsan élt, fejlődött ez a városrész – hangsúlyozta, majd így folytatta:
ha ma eszünkbe jutna, hogy kiválunk a
fővárosból, az ötödik legnagyobb magyar
város jönne létre.
Jó házigazdaként mindenkihez volt
egy jó szava: a vállalkozóknak azt köszönte
meg, hogy itt működtetik vállalkozásukat,
itt adnak munkát az embereknek, és itt
fizetnek adót, felelősséget érezve szűkebb
környezetükért is. Az egyház képviselőinek azt köszönte meg, hogy saját hitüket
kisugározva adnak bátorítást az újbudai
embereknek. A politikusoknak a vállalható közös célokat említette, amiért érdemes
vállat vállhoz vetve dolgozni, akármelyik
párthoz is tartozik az illető képviselő.
Tett arról, hogy azért búskomorságba ne fulladjon az este: felidézett egy mai
mondást, amely szerint a következő fél esztendőben politikusnak nem szabad hinni,
különösen, ha valamit ígér. És bátorított is
amikor felidézte, hogy a lottó történetének
az első ötös találatát 1957 hatodik hetében
egy kelenföldi négygyerekes anyuka nyerte
meg, aki ötőjük életkorát ikszelte be, kezdve a 24-es, 26-ossal, végezve a 67-essel.
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XVI. ÉVF. 1. SZÁM

Vállalkozók

Képviselők

Az Általános Vállalkozási
Főiskola főtitkára, Antal János
beszélt az iskola nem mindennapos filozófiájáról.

A képviselő-testület tagjai idén
is nagy örömmel válaszoltak a
szerkesztőség által feltett
körkérdésekre.

cikkünk a 14. oldalon

összeállításunk a 4–8. oldalakon

Mádl Ferenc és Dalma asszony a Kápolna avatón

ÚJBUDA
2005

Visszetekintő oldalunkon hét
karácsonyi rendezvényről tudósítunk. Ezt nem volt szívünk
kihagyni...
riportjaink a 17. oldalon

Úgy tűnik, új hagyomány született a Gellért Szállóban: a tavalyi kezdet után mostmár mindenki tudta mire számíthat

A néphagyomány szerint, ha lencse fogyasztásával kezdjük az új esztendőt, akkor egész évre hozzánk szegődik a bőség,
a szerencse és a siker. A pohárköszöntőt
így természetesen lencsefogyasztás követte, és a jelekből ítélve vagy nagyon finomat főztek a séfek, vagy sokan óhajtják a
szerencsét idén is. Az este lényege persze

Imahely a betegeknek
A kápolna névadói, a két arábiai
orvosszent a Diocletianus császár idején
elrendelt keresztényüldözések során haltak vértanúhalált. A hajdani fényes bizánci udvarban hatalmas tisztelet övezte
őket, ezzel magyarázható, hogy a bizánci
császártól kapott magyar korona alsó ré-

?

Mikulások

Biztos recept a szerencsére:
lencse lottószelvénnyel

Kápolnaszentelő a Szent Imre Kórházban

Ünnepélyes mise keretében Forgács
Alajos, a Szent Gellért-templom plébánosa december 15-én a Szent Imre
Kórházban felszentelte a Szent Kozma
és Damján kápolnát.
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szén Szent Kozmát és Damjánt ábrázoló
aranylemez is található.
A kórházi kápolna létrejöttén elsősorban dr. Lipp László atya fáradozott,
aki amellett, hogy Gazdagréten plébános,
egyben a Szent Imre Kórház lelkipásztora
is immár 15 éve. Eddig csupán a kórházi
ebédlőben tudott misézni, ezért László
atya felajánlotta a kórháznak a gazdagréti
templom mellett álló, az épület alapkövét
védő kápolnát.
Felszentelése napján a kápolna megtelt érdeklődőkkel. Az eseményt megtisztelte Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és felesége,
Dalma asszony, a kerület
részéről Molnár Gyula polgármester és Balázs Gyula
alpolgármester volt jelen.
Ott volt Musits Antal esperes és több kerületi lelkész
is. A kórházat dr. Péteri
Miklós volt igazgató képviselte, aki jelentős szerepet
vállalt az imahely létrejöttében, de a jelenlegi igazgató,
dr. László Imre is támogatta az építkezést. A kápolna
érdekessége, hogy a Jairus
leányának feltámasztását ábrázoló főképet maga
László atya festette, továbbá
a templom kerengőjét nem
csupán a hagyományos
passióábrázolások, hanem Mária szenvedésének
stációi is díszítik.
Farkas Annamária

inkább az volt, hogy „egy éve nem látott”
ismerősök üdvözölhették egymást, tréfás
és üzleti megbeszélések váltakozva duruzsoltak a fülünkbe. És nem mellesleg
az ágyaspálinka sem volt megvetendő.
A polgármester ígéretet tett, hogy ezt a
hagyományt jövőre is folytatni fogja. Ez
élénk vidámságot váltott ki a jelenlévők-

ből és alapos nyaktekerést körbe-körbe,
ám a két ellenzéki képviselő hasonlóan
vidáman bólogatott vissza. Lentről a villamos csikorgása hallatszott, a finoman
permetező eső pedig a későn érkezők kabátján színpompásan csillogott. BUÉK
mindenkinek!
(halász)

Kevesebb só és cukor

Reformételek
az iskolákban
Január elejétől a kerületi óvodások
és iskolások egészségesebb ételeket
ehetnek, a 150 milliós pluszköltséget
az önkormányzat fizeti. A közbeszerzésen nyertes cég napi 6000 adag ételt
szállít ki az intézményekbe.
Csapvíz helyett ásványvíz, finomliszt
helyett durumbúzából készült liszt, disznó és marha helyett hal, csirke és pulyka,
kevesebb zsír, só és cukor, több zöldség és
gyümölcs. Röviden ez jellemzi a XI. kerületi önkormányzat által bevezetett reformétkezést, mely a kerület félszáz intézményében nevelkedő gyermekek napközbeni
étkezését érinti. A szülők felől érkezett a
kezdeményezés, melyre a kerület vezetése
azonnal reagált, így ősszel lezárult a közbeszerzési eljárás, és 2006 januárjától már
egészségesebb ételeket kínálnak a menzák.
Dr. Bács Márton alpolgármester lapunknak nyilatkozva elmondta, a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy egészséges,
mindenki számára biztonsággal fogyasztható ételek kerüljenek a gyermekek asztalára. Eddig egy adag étel 300 forintba került,
ez januártól harminc százalékkal növekszik, de a különbséget az önkormányzat
állja, ami 150 millió forintos többletkiadást
jelent. Több magániskolában már eddig is
nagyobb figyelmet fordítottak az egészséges étkezésre, ez a szolgáltatás azonban
csak keveseknek adatott meg. Januártól a
legtöbb gyermek számára elérhetőek a korszerűbb technológiával és egészségesebb
alapanyagokból készült ételek. Számukra
nem jelent nagy változást az új étrend, az is
előfordulhat, hogy szinte ugyanazt kapják,
mint a téli szünet előtt. A különbséget az
alapanyagok gondosabb válogatása és körültekintőbb elkészítése jelenti.
Szöllőssy Anna

Készül a kerület 26 milliárd forintos költségvetése

A feladatokhoz rendeljük a forrást
Karácsony és szilveszter között aligha
ideális időpont Újbuda költségvetéséről
faggatni a pénzügyi igazgatóság vezetőjét,
Hőrich Szilviát. Ő másként látja: derűsen
mutatja irodájában a költözködés nyomait, némi befejezetlenséget, halványabb
tapétafoltokat, árulkodó szögeket, de „a
munkát nem akadályozza semmi”. Nem
kétséges, hogy a szoba lakója képéhez idomul hamarosan, most mégis jelképes ez az
ideiglenesség, állandó átalakulás, olyan,
mint az elkövetkező néhány hét tárgyalásai, alkui a költségvetési szervekkel. Végül
is kerületünk 26 milliárd forintja a tét.




Hosszú évekig az elődje férfi volt legendás munkabírással…

Mennyire bonyolult dolog a költségvetés készítése, feloldható-e a pénzügyek misztikuma?

Úgy tapasztalom, hogy sokan száraznak
gondolják, és még a kíváncsiskodók is
inkább tamáskodnak, hogy vajon kijön
valami a számokból a végén? Megértem
őket, hiszen annak idején magam is nagyon szerettem a humán tárgyakat, sőt
első diplomámat itt a szomszédban, a
Kertészeti Egyetemen szereztem. Igaz
nem a legszerencsésebb pillanatban, mert
1990-et írtunk, és hirtelen nem volt szükség ránk és a tudásunkra. Ekkor végeztem
el a Közgazdasági Egyetemet. Addig nem
gondoltam, hogy olyasmivel foglalkozom
majd, aminek a matematika az alapja.


lettek, akkor kerestem családbarát pályát.
Gondolom, ez négy gyerekkel érthető. Az
APEH-nél dolgoztam, majd elnyertem az
itt kiírt pályázatot, és 2003 novemberétől
dolgozom a jelenlegi beosztásomban.

A természet lágy öle helyett a pénzügyi iroda zárt
világába került.

Ilyen gyorsan nem ment a dolog. Nyolc
évig a reklám-marketing kötetlenebb, de
zaklatottabb és kiszámíthatatlanabb világában dolgoztam. Mikor az ikrek megszü-

zője –, biztatott, hogy jelentkezzek, ezt a
feladatot nekem találták ki.


Valóban mély vízbe ugrottam. A törvény
szerint november 30-ig minden önkormányzatnak el kell fogadnia a következő
évi költségvetési koncepcióját. Nem egyszerű a dolog, hiszen amitől talán leginkább függünk, az ország költségvetése
ilyenkor még fő számaiban sem teljesen
ismert, arról nem is beszélve, hogy a vita
és a végszavazás során most is tapasztalhattuk, hogy lényegesen módosulhat, ezúttal számunkra kedvező irányba.


Hőrich Szilvia

Úgy tudom, hogy kimondatlanul férfit
kerestek erre a posztra. Aztán úgy tűnik,
látták, hogy a munkafelfogásom, vezetői
elképzelésem nem nőies, hanem attól keményebb elveket valló. Az állásra nyugodtan pályáztam, ugyanis éppen akkor két
magasabb vezetői beosztást is felajánlottak az adóhivatalban. A férjem – aki egy
ugyancsak nagy budapesti kerület jegy-

Biztos megköszönte neki, ha nem is az első napokban, hiszen novemberben készül a költségvetési koncepció…

Mire való a koncepció tulajdonképpen?

A nevében is benne van, hogy nem számszaki, hanem koncepciókat felvonultató
tervezetről van szó. Az egyes szervezeti
egységektől adatokat kérünk be elképzeléseikről, a tervezett feladatokról. A mi koncepciónk lényege az első pillanattól kezdve, hogy elvetjük a bázisszemléletet. Csak
azért, mert egy tétel az előző évi költségvetésben szerepelt, nem biztos, hogy a következő évben automatikusan emelkedik
valamilyen százalékkal, sőt az sem, hogy
egyáltalán bekerül. Ha felújítunk egy
épületet, az súlyos összeg az adott évben,
de utána nem lesz ilyen sor egy ideig. A
példát könnyű átlátni, de a bonyolultabb
esetekben is az a zsinórmértékünk, hogy
konkrét út-, járda-, parképítéshez, nota
bene a feladatokhoz rendeljük a forrást.
folytatás a második oldalon
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Készül a kerület 26 milliárd forintos költségvetése

A FIDESZ IRODA PROGRAMJAI

A feladatokhoz rendeljük a forrást
folytatás az első oldalról


A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
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: 372-45-00
Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK
 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8-18, pénteken 816 óráig. Tel.: 248-0777, 248-0778
KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szerdán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
 XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tartás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szerdán 8-12, csütörtökön 16-16.30 óráig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás:

hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénteken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL

(A BM működteti, okmányügyintézést is végeznek)
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.3016, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

január 26-án,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a Bartók Béla út 19. alatt.
DR. JÓZSA ISTVÁN (17. VK.) január 26-án,
csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő u. 8. alatt.
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyűlési képviselő minden szerdán 18 órától fogadóórát tart a párt XI. kerületi
székházában (Bartók Béla út 61.).
WIESZT JÁNOS január 26-án, csütörtökön 17 órakor tartja fogadóóráját a
Bartók Béla út 19. alatti helyiségben.
DEÁK ANDRÁS, a Fidesz Szentimrevárosi
képviselője minden kedden fogadóórát
tart az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy F. út 9.) 15-17 óráig.
SZABÓ VILMOS (MSZP)

MSZP ÜGYELET

Az MSZP 15. országgyűlési választókerület választási irodája (Bartók
Béla út 19.) minden héten csütörtökön 16–18 óráig ügyeletet tart.
MSZP JOGI- ÉS ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP ingyenes jogi-, valamint
adótanácsadó szolgálata a megszokott
első szerda helyett – csak januárban –
január 18-án, szerdán 17 órától áll az
érdeklődők rendelkezésére a Bikszádi
út 43. sz. alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását január 17-én,
kedden 16 órakor tartja a Bikszádi út
43-ban. Ennek keretében a résztvevők
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, korrepetálhatják nyelvtani ismereteiket.
MDF JOGI TANÁCSADÁS

Dr. Tóth László ügyvéd minden hónap első és harmadik hétfőjén 16-18
óra között ingyenes jogi tanácsadást
tart a párt XI. kerületi székházában
(Bartók B. út 61.).
Minden héten kedden 17-19 óra között ingyenes panelfelújítási tanácsadás a párt kerületi székházában.

Önt hallgatva inkább szakmai, mint politikai feladatnak tűnik a koncepciókészítés, de ha a képviselő-testület vitáira gondolunk, ebben aligha
lehetünk biztosak.

Van szakmai és politikai vonulata is. Az
szakmai, hogy az Államkincstár normatív alapon anyagot ad az önkormányzatoknak, hogy mire számíthatnak. Szakmai
eszmecsere zajlik az érdekegyeztető tanácsban, a kisebbségi önkormányzatokkal, a bizottságokkal és a könyvvizsgáló
írásos véleménye is kizárólag szakmai
alapokon nyugszik. A képviselő-testület
politikai szempontokat is figyelembe véve
dönt arról, hogy például a kötelező feladatok mellé mit vállal önként a kerület, mik
a prioritások, a fő irányok.
A költségvetés végrehajtásáért a testület egésze felel, a szabályos végrehajtásáért pedig a polgármester. Nálunk Molnár
Gyula saját hatáskörben tartotta a költségvetés készítést, folyamatosan odafigyel
rá, szakmai érveinket soha nem söpri le
az asztalról. Alapvető szerepe van abban,
amit az elmúlt években elértünk.


Egyelőre még a koncepciónál tartottunk, de lássuk a medvét, azaz a költségvetést.

Az elfogadott és sokoldalúan egyeztetett
koncepció olyan csontváz, amit élővé kell
tenni hússal, vérrel, izommal. December
27-én jelent meg a Közlönyboltban az országos költségvetés vaskos kiadása. Ezek
az alapadataink, amelyekről szakmai fórumokon részben már korábban értesültünk azoktól, akik az előterjesztéseket elkészítették. A koncepció tartalmazza a fő
céljainkat, s azt, hogy a feladatokat milyen
arányban kívánjuk hitelből, saját, vagy
pályázati forrásból megvalósítani. Az is
a koncepcióhoz tartozik, hogy milyen legyen a működtetés, hogyan alakuljon a
fejlesztés aránya. A fent említett egyeztetéseket újra lebonyolítjuk minden érintett
féllel. Ebben a fázisban már van egy mini
költségvetésünk cetliken és fejben, és látjuk, hogy a kollégáink, jogosan, vagy nem,
de „álmodnak”. Nekünk viszont az a feladatunk, hogy az igényeket, amelyek milliárdokkal meghaladják a lehetőségeinket,
összhangba hozzuk a valósággal. Ezért
nagyon kemények, és minden egyes költségvetési sorra kiterjedőek a tárgyalások
itt, ebben a szobában.


mondani, merre induljon, hogy elkerülje
a legrosszabbat, a marást. Ehhez megszállottság kell, ugyanúgy, mint más hivatásokhoz. Jól látja a tempó gyorsulását. Régebben még volt idő a munkánkhoz tartozó jogszabályok böngészésére napközben.
Ma már annyira összetett a feladatunk,
hogy az otthoni esti és hétvégi órákat kell
feláldoznunk.



Mi az eredmény, mi számít sikernek?

Az elmúlt év gazdálkodása itt, Újbudán
sikerágazat volt. Készen kapott feltételek voltak, súlyos örökség az előző évekből. Már 2003-ban elhatároztuk, hogy
az intézmények, a kerület működtetése
mellett alapvető cél a gazdálkodás fokozatos finomítása, korszerűsítése, a hiány
csökkentése. A tavalyi költségvetés is már
jól megalapozott volt, a beruházási hitelt
sikerült nullára írni. 2003 nyara óta nem
vettünk fel semmilyen, még áthidaló hitelt
sem. Siker, hogy a tényleges hiány nullára
íródott. Ehhez az adóbevételek 20-30 százalékos túlteljesítése is kellett.


Ilyen jó Újbudán az adómorál?

Az is jó, bár nyilván hozzájárult a fizetési
hajlandóság erősödéséhez az is, hogy az
adófelderítés hatékonysága ugrásszerűen
megnőtt.


Elismerésre méltó sikerek ezek. Szóval minden a
legnagyobb rendben van?

A közbeszerzési eljárásokhoz kötött feladatok közül többet nem tudtunk meg-

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat igazgatói álláshelyére






Képesítés és egyéb feltételek:
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
felsőfokú szakirányú végzettség,
legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

Előny az elbírálásnál:
 gazdasági-műszaki szolgáltató, intézményellátó területen szerzett szakmai
gyakorlat,
 önkormányzati ismeretek,
 több szakirányú végzettség,
 közbeszerzési ismeretek.
Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék
megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.

Az biztos, hogy a finanszírozás mértéke
nem változik meg, pedig az élet drágul.
Varga Sándor, a pénzügyminisztérium
egyik vezető munkatársa úgy fogalmazott
egy tanácskozáson, hogy picit szűkösebbek lesznek az önkormányzati források,
mint 2005-ben, de mindenképpen jobb
helyzetben leszünk, mint 2007-ben. Az
idei országos költségvetés tervezete számos korábbi önkormányzati sort lenullázott, de a szavazás során mintegy 13
milliárd forintot visszaadtak a képviselők. A tavalyi közalkalmazotti béremelés
áthúzódó hatását például 50 százalékban
átvállalja a költségvetés, a többit az önkormányzatoknak kell kigazdálkodni. Tavaly
kellett először államháztartási céltartalékot képezni – nekünk 216 millió forintot
–, amit aztán nem oldottak fel, vagyis nem
is költhettünk el. Idén hasonló összegről
van szó, de most legalább felhasználhatjuk bérfejlesztésre.


Úgy tűnik, valódi csapatmunka az Önöké.

A szakértelem, a tapasztalat nagyon sokat
számít a mi munkánkban, de önmagában
nem elég. Találkoznia kell a vezetés akaratával. Mi a jogszabályokra figyelve a jó
és szabályos megoldásokat keressük meg.
Öröm, hogy a szakmaiságunkat a polgármester és a testület egy pillanatig sem
kérdőjelezte meg. Indoklást sokszor kérnek, de a bizonyítható magyarázatokat elfogadják. Talán a jó együttműködésnek is
köszönhető, hogy évről évre csökkentjük
valamelyest a költségvetésen belül a működtetési kiadások arányát a fejlesztések
javára. Ez utóbbi a korábbi 10 százalékról
20-25 százalékra nőtt. Ennek a jelentőségét pedig nem hiszem, hogy magyarázni
kellene bárkinek.
H. L.

A magasabb vezetői megbízás határozatlan
időtartamra szól. A pályázat benyújtási határideje 2006. január 27. A pályázat elbírálása a képviselő-testület rendes 2006. március
havi ülésén történik
A pályázatot írásban, szakmai önéletrajzzal, szakmai-vezetői programmal, a
képesítést igazoló okmányok másolatával,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvánnyal, illetve megkérését igazoló dokumentummal kell benyújtani zárt
borítékban, „GAMESZ Pályázat” jeligével,
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteréhez címezve
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). A szakmai önéletrajzot és a szakmai-vezetői programot e-mail-ben (palyazat11@ujbuda.hu),
vagy CD-n, illetve floppyn is be kell nyújtani.
A CD vagy a floppylemez a pályázati anyagot tartalmazó zárt borítékba helyezendő.
Érdeklődni lehet Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, Fodor Aladárné humánpolitikai vezetőtől a 361-4203- telefonszámon.

KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉS

Csapody Miklós országgyűlési képviselő személyes találkozóra vár mindenkit az MDF Székházba (XI., Bartók
Béla út 61.), a Fórum 11 Kávézóba
január 11-től szerdánként 17 órától.
A fogadóórájának időpontja nem változik. Az általa vezetetett következő
parlamenti látogatás időpontja január
28. 12 óra 30. A találkozó az ‘56-os
Örökmécsesnél lesz!
FKGP ÖSSZEJÖVETELEK

A Független Kisgazdapárt kerületi székháza (XI., Zsombolyai út 16.)
minden második szerdán 18 órától
tartja összejöveteleit. Érdeklődni lehet
személyesen és a 203-1168-as számon.
MIÉP HÍREK

Szeptemberben a Somlói út 6. előtt az
utat tartó támfal bedőlt a ház kertjébe, és
megsüllyedt az út, amit emiatt lezártak, és
a 27-es busz útvonalát is megváltoztatták.
A helyreállítást Újbuda önkormányzata
rendelte meg, a munkálatok fedezetére a
fővárosi „Vis Maior” alaphoz nyújtottak
be pályázatot. A munkálatok december
23-án befejeződtek – az érintett szakaszon korszerű technikával vasbeton támfal épült –, így december 24-én reggeltől
a 27-es busz ismét a régi útvonalon jár.
A forgalom egyelőre egy sávon indulhatott meg, az útpálya teljes szélességben
januárban lesz kész.

A gazdálkodás, a pénzügyi tervezés nagyon is élő folyamat: a zárás, a koncepciókészítés és a költségvetés, majd annak
végrehajtása olyan, mint egy nagyon
hosszú kígyó: laikus nem igen tudja meg-

A meghirdetett munkahely, beosztás:
Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat, igazgató, 1116 Budapest, Bükköny u. 2–4.

Már értjük a költségvetés-készítés menetét, mégis megtippelné ebben a fázisban, hogy milyen lesz
a 2006-os esztendő az Ön szemszögéből?

Újra a régi útvonalon járhat a Somlói
úton a 27-es busz. A gellérthegyi utcát
egy támfal leomlása miatt zárták le.

Mindeközben még a tavalyi év lezárása sem történt meg. Nincs ebben némi ellentmondás?

A meghirdető szerv: Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata képviselőtestülete, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.



Elkészült az új
támfal

Kik hivatalosak ilyen finom teára, mint amilyet
most szürcsölgetünk?

A Gamesz költségvetése a legnagyobb,
és ez látja el a gazdálkodási feladatokat a
részben önálló intézményeinknél. Rajtuk
kívül minden költségvetési szervezetünk
ellátogat hozzánk. A megállapodásunkról
jegyzőkönyv készül, amit minden résztvevő aláír. Az emlékezetünk ugyanis olykor
utólag megtréfálhat bennünket. A fővárosi
forrásmegosztás valamikor január végén
kristályosodik ki, s akkor még pontosabb
adatokkal dolgozhatunk tovább. Február
28-ra elfogadott költségvetésünknek kell
lenni, ahogy a többi önkormányzatnak is.


valósítani. Tavaly szerettük volna teljesen
felújítani a Petőfi iskolát, de ez áthúzódik.
Az általunk remélt 45 millió forintért nem
volt vállalkozó. Más esetekben is előfordult, hogy jelentkező hiányában, vagy
magasabb vállalási díj miatt eredménytelennek kellett nyilvánítani a közbeszerzésünket.

Állandó programok: minden kedden
ingyenes jogi tanácsadás 14-17 óráig (dr. Oláh András), a hónap első és
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi
tanácsadás, minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig táplálkozási
tanácsadás, minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8-9) és haladó (9-10),
Gyere Nagyi klub minden hónap első
csütörtökén 10 órától.
Szolgáltatások: ingyenes Internet, becsületkasszával működő kávézó, konzervatív hetilapok, a Demokrata újság mellékleteként megjelenő DVTV
DVD-jének megtekintési lehetősége.
Január 11., szerda 18 óra: Civil szervezet közéleti fóruma. Gorka Sebestyén
biztonságpolitikai szakértővel és
Pröhle Gergellyel, Magyarország volt
berlini és berni nagykövetével beszélget Szarka Istvánné, az Asszonyok a
Nemzeti Egységért Mozgalom elnöke.
Január 17., kedd 18 óra: Kubik Anna
és Trokán Péter színművészekkel beszélget Csúri Ákos főszerkesztő-helyettes, újságíró. Január 18., szerda 18
óra: Demokrata Közéleti Est. Bencsik
András, a Demokrata főszerkesztője
dr. Kupper Andrással, a Fidesz MPSZ
budapesti elnökével beszélget. Január
24., kedd 18 óra: Közéleti Est. Ungvári
Zsolt újságíró beszélgetőtársa Kristóf
József, a 16. vk. elnöke. A programokról bővebb információ a 209-3439-es
és a 06/20/471-4972-es számon kapható. A helyszínük: XI., Budafoki út
9-11. Az iroda nyitva tartása: hétfőcsütörtök 10-18-ig, péntek 11-17-ig.

Az okmányirodák
nyitva tartása
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,
hogy az Ügyfélszolgálati és okmányiroda ügyfélfogadási rendje 2006. január-február hónapokban az új, nagyobb
és kényelmesebb ügyfélszolgálati és
okmányiroda kialakításának ideje alatt
módosul.
Az átalakítás befejezéséig, 2006.
február 28. napjáig a gazdagréti Eleven
Centerben működő kihelyezett okmányiroda a Központi Okmányiroda
nyitvatartási rendjében, hétfőtől csütörtökig 8-18 óráig, pénteken 8-16 óráig
fogad.
Január 5-től a Polgármesteri Hivatal Bocskai úti épületében, irodáiban is
tudjuk korlátozottan fogadni az ügyfeleket hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig,
pénteken 8-14 óráig.
Az építkezés idejére be kell vezetnünk az időpontra adott sorszám rendszerét. A kellemetlenségek miatt megértésüket és szíves elnézésüket kérjük!

Dr. Filipsz Andrea, jegyző

A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI.,
Bartók B. út 96.) minden szerdán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter pszichoterapeuta ingyenes lelki segély tanácsokat ad. Jelentkezés a
06/30/384-4873 telefonon.
JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyarok Lapja és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi irodájában (Villányi út 20/A, tel.:
365-1488). Elektronikus hírlevelünk a
www.jobbik.hu honlapon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A Munkáspárt kerületi szervezete
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI.,
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes
szépirodalmi kiskönyvtár.
VÉDETT LETT A BUSZPÁLYAUDVAR

A nemzeti kulturális örökség miniszterének rendelete alapján december
30-án műemléki védelem alá került
a Bukarest utcai volt távolsági autóbusz-pályaudvar épülete.
FOTÓS-FILMES IFJÚSÁGI STÚDIÓ

A Budai Fotó- és Filmklub (XI.,
Villányi út 28/c.) Molnár Gyula polgármester védnökségével megalakította az Újbudai Fotós-Filmes és Ifjúsági
Stúdiót, mely alapfokú fotóművészeti
tanfolyamot indít 2006 februárjától.
Jelentkezés a klubirodában január 11én, 18-án, 25-én és február 1-jén 1619-ig. Telefon: 06/30/961-8221.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.
TÉVES SZÁMLASZÁM

Előző számunkban hírt adtunk a
csángó gyermekek oktatását segítő
akcióról. A felhívásra sokan jelentkeztek, ám a számla száma, amelyre
az adományokat várják, tévesen jelent
meg. A pénzt a 12010116-0012687200200006 számú bankszámlára kérik
eljuttatni. További információ a 2090474-es és a 209-3439-es számokon.
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Demszky Gábor: A kerületeknek a városrészi önkormányzati státusz is elég lenne

Budapest olyan, amilyenné tesszük...
A magyar önkormányzatiság tavaly volt
15 éves. Ebből az alkalomból számos
cikket és egy nagyobb összeállítást közöltünk az Újbudában visszatekintésképpen.
Legutóbb a szabad választások utáni első
parlament elnökét interjúvoltuk meg. A
visszatekintés záró írása a fővárost 15 éve
vezető Demszky Gábor megszólaltatása. Direkt politikai kérdést szinte nem is
vittünk magunkkal – igaz arra az egyre
kitérő választ kaptunk –, inkább a város
vezetőjének ars poeticáját rajzolgattuk. És
persze nem tagadhattuk meg magunkat: a
kérdések, utalások minduntalan visszakanyarodtak Újbudához.


dás következett be a közbiztonság erősítése és az utak javítása terén is. A város
irányításában egyébként kezdettől fogva
máig részt vesz Tiba Zsolt főjegyző, de
másokat is említhetnék.


A város irányításában persze még 23 önkormányzat vezetése is részt vesz. Újabban egyre inkább
hangoztatják, sőt követelik az egyenrangúságot.

24 egyenrangú önkormányzat működik
ugyanazon a területen, s az érdekek gyak-

Ez a kép hízelgőnek tűnik, különösen annak a
ténynek az ismeretében, hogy a hajdani kétmilliós
város a KSH adatai szerint ma 1,7 milliós lélekszámú, kétszázezer beköltöző ellenében 4-500 ezren
költöztek vidékre, az agglomerációba.

A városi lakosság elöregedése olyan tény,
ami nem változtatható meg egykönnyen
sem fővárosi, sem kormányzati eszkö-

Sok feladat áll előttünk, megoldásukhoz uniós városrehabilitációs forrásokra is számítunk


Egy gondolat erejéig térjünk vissza az elmúlt 15
évhez. Kik vezetik a várost, mennyire stabil a csapat? Előbb Székely Gábor látszott erős embernek,
aztán Atkári János, mégis elhagyták a csapatot.

Székely Gábor a pénzügyi helyettesem
volt, akitől sokat tanultam. Atkári János
nevéhez pedig annak a pénzügyi modellnek a kidolgozása fűződik, amely a kiadások csökkentésével forrásokat teremt a
fejlesztések számára. Ma sem mondhatok
egy rossz szót sem a személyéről, sem a
munkájáról. Ugyanakkor tavaly óta újra a
mindenki számára látható és érzékelhető
konkrét fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt. Koalíciós partnerünkkel korrigáltuk a hibákat, jó viszonyt teremtettünk a
közös munkához, kevesebb a konfliktus.
Elértük, hogy a kormány pénzügyileg is
támogassa a terveinket. Hangsúlyeltoló-

Budapest utolsó nagy
városfejlesztési lehetősége
– Az önkormányzat nem értékesítette a
madárhegyi területet, és nem alapított
saját kft-t sem az összközműves lakóövezet megvalósítására – mondta Lakos Imre alpolgármester a tervezett beruházás
sajtótájékoztatóján –, inkább megnyerte

infrastruktúrához kapcsolja, valamint
értékesíti. A két fél az eladások hasznából
egyenlő arányban részesül.
Az alpolgármester a sajtótájékoztatón
elmondta, a madárhegyi terület hasznosításának ügye már évtizedes múltra
tekint vissza. Már az előző ciklusban vásárolt itt területeket az önkormányzat,
de csak a mostani vezetés határozott – a
képviselő-testület nagy többségének támogatása mellett – az építési telkek kiala-

Egy asztalnál az alpolgármester és az ingatlanfejlesztő cég képviselői

a szakértelmet és a vállalkozói tőkét, és
a Futureal Ingatlanfejlesztő Kft.-vel egy
zártkörű, nyílt végű ingatlanalapot hozott létre. A céget egy kétfordulós pályázat
alapján választották ki. Az ingatlanalap 1
millió 638 ezer forintos induló tőkéjét az
önkormányzat és a Futureal Kft. egyenlő
arányban jegyezte le. Az önkormányzat
készpénzzel nem vesz részt a fejlesztésben. Az alap a tulajdonába adott területet
közművesített építési telkekké alakítja, a
környezetüket parkosítja, a meglévő út-





Madárhegy: új városrész születik

Újbuda önkormányzata és a Futureal
Ingatlanfejlesztő Kft. együttműködésével egy új lakóövezet kialakítása
kezdődött meg a Madárhegyen.

Más a helyzet az infrastruktúrával. Súlyos
gondot jelent ugyanis, hogy az utak nem
egy kézben vannak, adót nem csak a főváros szed, elválnak a szegény és gazdag
kerületek. Ezért Budapestet egy központi
vezetés hatékonyabban tudná irányítani,
a helyben végzett tevékenységhez pedig a
kerületeknek a városrészi önkormányzati
státusz is elég lenne.

Ne legyünk igazságtalanok: ha az előbb Újbuda
sikerének könyveltük el a járóbeteg-szakellátás
átvételét, a Szent Imre Kórházban is történt egy s
más. Szóba került egy gyógyszálló megépítése is.

A Szent Imre Kórház Dél-Buda és az agglomeráció legfontosabb gyógyintézete, ezért
a főváros kiemelten fontosnak tartotta a
rekonstrukcióját. Tervszerű és következetes folyamattal, felújítások egész sorával,
új kórházépület építésével, műszerbeszerzésekkel újítottuk meg. A főváros több
ütemben megközelítőleg tízmilliárd forintot fordított erre a célra. Az is jó, ha a magántőke bevonásával a kórház a gyógyvizet
kihasználó projektben részt tud venni, ám
ebben a tekintetben a főváros pénzügyi elkötelezettséget nem tud vállalni.

Főpolgármester úr a demokratikus ellenzék egyik
vezetője volt, szálka az akkori hatalom szemében.
Aztán hirtelen az egyik legbefolyásosabb posztra
került. Mennyi idő kellett a betanulásra, mi újat
hozott az ön városvezetése?

Budapest kétmilliós nagyváros, és legalább
egy ciklus kellett a folyamatok megértéséhez, áttekintéséhez. Az első szabadon
választott vezetés egy szürke, szocialista
várost örökölt, tönkrement és leépítendő
nagyiparral, a gazdasági válság nyomán
megjelent hajléktalan-problémával, sivár
kulturális élettel. Elődeink kétségtelenül
megépítették a robbanásszerűen népesedő város lakótelepeit és két metrót, ám a
kétmillió ember szemetét bányagödrökbe
rakták, amelyek hamar beteltek, a szennyvíz nyolcvan százalékát pedig tisztítatlanul a Dunába engedték. Ezt a romlásnak
indult, rosszul üzemeltetett, lerobbanó,
gazdasági krízis sújtotta várost polgárai
segítségével mára olyan világvárossá fejlesztettük, amellyel Bécs és Prága verseng.
Mi persze okkal vagyunk elégedetlenek
továbbra is sok mindennel – de fontos,
amit az ide érkező külföldiek véleményére alapuló felmérések mutatnak: ők pedig
úgy látják, hogy Budapest Európa egyik
legbiztonságosabb városa, ahol az életminőség világviszonylatban is élvonalbeli.


zökkel. Biztató tendenciát sejtet viszont
az, hogy a 2005-ös esztendő a be- és kiköltözés arányát tekintve nullszaldós.
Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy
az utak, a tömegközlekedés fejlesztése és
a városrehabilitáció terén óriási feladatok állnak előttünk. De óriási lehetőségek is, mivel az Európai Unió 2007-13-as
költségvetése pénzeket különített el a
városrehabilitációra, ami az eddiginél
gyorsabb fejlődést tesz lehetővé.

kításáról. A Gazdagrét és Budaörs között
fekvő Madárhegy a főváros utolsó igazán
nagy irányított városfejlesztési lehetősége.
Mintegy 10 hektáron nem spontán módon, pillanatnyi magánbefektetői érdekek
alapján, hanem az önkormányzat által
ellenőrzötten, tervezhető módon és kulturáltan jöhet létre az új városrész. A terület
közlekedését is úgy alakítják ki, hogy az új
városnegyed illeszkedjen, integrálódjon
a kerület egészébe – emelte ki. Jelenleg a
közművesítési, útalakítási és parkosítási

ran ütköznek. Ma úgy gondolom, hiba volt,
hogy az önkormányzati törvény 1990-es
elfogadása után fél évvel belementem annak megváltoztatásába. Az 1994-es módosítással sem sikerült megoldani a forrásmegosztás kérdéseit, s mivel kétharmados
törvényről van szó, ebben a ciklusban már
biztosan minden marad a régiben. Most
annyi változás történik, hogy a közös források 48 százaléka a fővárosé, 52 százaléka
a kerületeké lesz, ez utóbbi elosztásáról pedig a kerületek egyeznek meg egymással.


Több helyütt, így Újbudán is a járóbeteg-szakellátás átvételével jó gazdaként csodát tettek a helyi
önkormányzatok. Sokan mondják, hogy a kerületeket kellene helyzetbe hozni, nem a fővárost.

A kerületek az alapellátásnak, a járóbetegellátásnak, a szociális ügyeknek jó gazdái.
tervek engedélyeztetése folyik. Ha márciusban elfogadják azokat, akkor megkezdődhet a kivitelezés, és szeptember-októberben már át is adhatják a területet.
2005 novemberében már megindult a
telkek értékesítése is. December közepéig
600 érdeklődővel beszéltek – elsősorban
magánszemélyekkel, de akadt közöttük
befektető is –, közülük 10 komolynak
számított, de az ügyfelek az áfa-csökkentés miatt csak idén kötnek szerződést. Ha
ilyen szintű marad az érdeklődés, akkor
1-1,5 év alatt befejeződhet az értékesítés.
A budai hegyvidék utolsó beépítetlen
gyöngyszemének számító Madárhegyen
az érvényes szabályozási terv szigorú korlátokat állított fel, mivel 75 százalék minimális zöldterület mellett 15 százalékos a
beépíthetőség, egy telken négy lakás engedélyezhető. Több szempontból is előnyös
Madárhegyen összközműves építési telket
vásárolni – ezek egyébként 1000–1500 m2
nagyságúak, és áruk 48,5 millió forintról
indul. A II. és XII. kerülethez képest itt
most még szinte fél áron lehet telkekhez
jutni. Másrészt a madárhegyi viszonyok
rendezettek, míg a többi budai kerületben
gyakoriak a problémák, legyen szó a megfelelő közmű- és úthálózatról vagy a tulajdonviszonyokról. Fontos szempont lehet,
hogy a területen olyan gerinchálózatok
épülnek ki, amelyekre majd a környékbeli
telektulajdonosok is rá tudnak csatlakozni, így a terület környezetében is jelentős
értéknövekedés lesz tapasztalható.
Az alpolgármester hangsúlyozta, a
madárhegyi beruházás példaértékű lehet
bármely más önkormányzat számára,
mert olyan megoldást találtak, amely révén az önkormányzat végig ellenőrzést
gyakorolhat az ingatlanfejlesztés felett.
Elsősorban azoknak az önkormányzatoknak ajánlható ez a forma, amelyek nem a
költségvetési hiányukat szeretnék pótolni, és hosszú távon gondolkodnak, mert
nem csak hatósági jogkört szeretnének
ellátni az ingatlanértékesítés után. A ciklusokon átívelő projektben kamatoztatni
kívánják az ingatlanfejlesztő szakértelmét, az önkormányzat számára pedig
biztosítani akarják az átláthatóságot és a
számonkérhetőséget.
Wihart-Kiss Tamás

Látványos volt tavaly Gazdagrét körbeaszfaltozása, a Budafoki út, a Kőérberki út átépítése, de mi
lesz ebben az évben?

Útfelújításokat tervezünk a Péterhegyi
úton a Neszmélyi és a Ringló út között, a
Budaörsi úton a Holdvilág utcától a Villányi útig, a Karolina úton a Bartók Béla
úttól a Nagyszőlős útig, a Fehérvári úton
a Kondorosi út és a Forgalmi utca között.
2007-ben ez az utóbbi felújítás folytatódni
fog a Hengermalom útig. Ebben az évben
146 kilométer utat építünk át a fővárosban,
ha a kormány minden forintunkhoz hozzá
tud tenni újabb egy forintot. Az is elképzelhető, hogy a közlekedési tárca Budapest országos útjainak felújítását egy 3 milliárdos
csomagban átveszi tőlünk.


Ha az ígéreteknél tartunk: az 1-es villamos helye
ott a Lágymányosi hídon, a támfal már omladozik, de a villamos nem akar megérkezni Budára.

Ennek viszont csupán akkor van értelme, ha legalább a Fehérvári útig el tudjuk
vezetni, vagyis tényleges haszna lehet a
forgalom, a tömegközlekedés javításában.
Ugyanis csak a hídon több mint egy milliárd forintba kerül a sínek átvezetése. A

jelenlegi helyzetben, amikor az Újbudát
érintő három nagy közlekedési beruházásunk, a 4-es metró építése, az új nagykörúti villamosok beszerzése és forgalomba
állítása, valamint a 2-es metró folytatódó
felújítása 300 milliárd forint forrást igényel,
nem vághatunk bele újabb nagy feladatba.
A következő nagy közlekedési beruházásunk az 1-es villamos folytatása lesz.


Nem népszerű Újbudán megkérdezni, mikor lesz
metró, de nem megkerülhető legalább az, mikor
indulnak a fúrópajzsok?

A tendereztetés során kizárt japán cég
megtámadta az eljárást. Ha sikerül a szerződést megkötni, akkor tavasszal megérkezhetnek a pajzsok a volt MÁV-területre.
Összeszerelésüket követően, legkorábban
augusztusban kezdődhet el a fúrás.


Apropó fúrás. Nálunk sokan fúrják a kijelölt ideiglenes (?) metróvégállomást. A majdan kész metróhoz újra felvonulnak egy-két megálló miatt a
pajzsok? Egyáltalán lesz a metrónak folytatása?

Lesz, de a metró a másik irányba fog továbbépülni, nincs fedezete más megoldásnak. A
logikus pedig az, hogy az utaslétszám dönt
a beruházás sorsáról és irányáról.


A dél-budai duna-hid(ak) a 2015-ig szóló tervekben nem is szerepelnek. Pedig épül-szépül Újbuda
és gyarapodik a lakossága.

Ha uniós forrásokat sikerül szereznünk,
akkor lehet dél-budai Duna-híd is. Budapest olyan, amilyenné tesszük. Tavaly
10 ezer lakás épült Budapesten, ebből
Újbudán négyezer. Ezekbe a lakásokba
közepes, vagy magasabb jövedelmű családok költöztek. Látható, hogy évről évre
több lakás épül, és rengeteg iroda és szálloda is. Ez előre vetíti a bevezetőben említett problémák megoldását is: azt, hogy
megáll a lakosság csökkenése, gazdagodik a város, több lesz a bevétele. Többet
lehet majd költeni olyan rendezvényekre is, mint a Tavaszi és az Őszi Fesztivál.
Számomra kedves az új Városháza Park,
amely máris rendezvények sorát fogadja
be. A felújított belváros is vonzza a látogatókat. Tavaly rekordszámú, 2,5 millió
turista több mint 4 millió vendégéjszakát
töltött Budapesten. Ez 100 ezer embernek
adott munkát.


Kerültük a direkt politikát, de álságos lenne nem
megkérdezni, hogy Ön személy szerint mit tervez,
indul-e ismét a főpolgármesteri posztért?

Ma nem időszerű ezen gondolkodnom. Majd
a tavaszi választások után. Addig teljes erővel
azon dolgozom, hogy a budapestiek jobban
érezzék magukat közös városunkban.
Halász Lajos

Egyházi és kerületi vezetők találkozója

Adventi beszélgetés
Újbuda egyházi elöljáróit adventi
beszélgetésre hívta meg a kerület
vezetése december 15-én délelőtt a
Polgármesteri Hivatalba.
Hét felekezet, a katolikus, a református,
az evangélikus, az izraelita, az unitárius,
a baptista és az adventista egyház képviselői vettek részt az immár hagyományosan
megrendezett találkozón. Molnár Gyula
polgármester bevezetőjében megfogalmazta, a kerület vezetésének célja, hogy
a hívő és nem hívő embereket egyaránt
szolgálják. Fontosnak tartják az újbudai
hitéleti helyek gondozását, 2005-ben az
önkormányzat a kerületi református
templom felújításához járult hozzá.
Ezután ünnepélyes pohárköszöntő
következett, a megjelentek békességet és
jóakaratot kívántak egymásnak. Molnár Gyula külön köszöntötte a 90 éves
Oloffson Károly Placid atyát, kerületünk
díszpolgárát, aki tavaly ünnepelte vasmiséjét, ami a 65. esztendős szolgálatot jelent.
Ebből az alkalomból akkor a kerület emlékplakettjével tüntette ki a polgármester.

Az adventi találkozón a katolikus egyház
képviseletében ott volt dr. Kerekes Károly
nyugalmazott zirci főapát, Brückner Ákos
Előd, a Ciszterci Szent Imre-templom plébánosa, Forgách Alajos, a kelenföldi Szent
Gellért-templom plébánosa, Halmos Ábel,
a pesti bencés rendház igazgatója és képviseltette magát a lazarista rend is. Jelen
volt Takaró Károly, a kelenföldi református egyházközség vezetője és Joób Máté,
a kelenföldi evangélikus egyházközség
igazgató lelkésze. Az izraelita vallásúakat
Radnóti Zoltán rabbi, míg az adventista
hívőket Zarka Péter képviselte.
Balázs Gyula alpolgármester szerint
Újbudának egyedülállóan jó a viszonya
az egyházakkal, amit ez a meghitt és barátságos találkozó is bizonyít. Mindig
igyekeznek figyelembe venni az egyházak
kéréseit, igényeit. A jó viszonyt az egyházi
vezetők is megerősítették, hozzátéve, hogy
kevés olyan hely létezik az országban, ahol
a kapcsolat ilyen felhőtlen, márpedig ez
fontos szerepet játszhat abban, hogy a magyar társadalom ne szakadjon szét.
(farkas)

ÉRDEKEL A VÉLEMÉNYE!
Ön szerint az SZDSZ a parlamenti választásokon milyen eredményt ér el?
1. 5% alatti
2. 5 és 10% között
3. 10% fölött

Válaszadáshoz, kérem, hívja a 371-3233
telefonszámot.
A válaszadók között Nyéki Imre Uszoda
(Kondorosi út) uszodabérletet sorsolunk ki.
Lakos Imre alpolgármester (SZDSZ)
a 15. számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje
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Balázs Gyula (SZDSZ)

Korszerű járóbeteg
szakrendelőnk lesz

1. Az elmúlt esztendőt – és nem azért,
mert felvettük az Újbuda nevet – a kerület sikereként éltem meg. Gondolják el
– végre tiszta, korszerű járóbeteg szakrendelőbe térhetünk be, ha szakorvoshoz
kell fordulnunk, nyugodtan végigautózhatunk úgy a külső Bartók Béla úton,
hogy nem kapunk tengelytörést, egyre
több a korszerű játszóterünk, muskátlik
díszítik a lámpaoszlopokat, karácsony
táján a főváros egyik legszebb ünnepi
díszkivilágítása a miénk és még sokáig
lehetne a sort folytatni.
2. Sokat kell még tennünk a közlekedés, a parkolás terén, a lakótelepi belső
utcák már szinte járhatatlanok. Az 1-es
villamos átvezetését a budai oldalra már
nem halogathatja a főváros, hiszen egyre
több lakás épül az albertfalvai területen.
A jövőben át kell gondolnunk, hogy az
új lakóparkok ne épülhessenek fel óvoda, iskola nélkül. Remélem, hogy most
már a 4-es metró is valóban megépül és
bekapcsolja kerületünket is a város vérkeringésébe.

Az Újbuda ismét újévi
körkérdéssel fordult a képviselő-testület tagjaihoz.
Kértük, hogy ezúttal is
tiszteljék meg olvasóinkat
válaszaikkal. A körkérdést
és a válaszokat két részletben közöljük lapunk újévi
első, illetve második számában.
Kérdéseink a következők:
1. Városunk 2005-ben
ünnepelte 75. születésnapját, s ez alkalomból
felvette az Újbuda nevet.
Ön milyennek látta Újbuda
ünnepnapjait és hétköznapjait, az elmúlt évet?

3. Úgy hiszem, hogy az önkormányzati
képviselő, mint a kerület lakója, mind
saját maga tapasztalata, mind családtagjai, ismerősei véleménye alapján ismeri
a kerület lakóinak véleményét, vágyait,
kívánságait. És mindig több vélemény,
kívánság van. Lehet persze egy-egy területet félrevezetni, lehet nagyon hangosan
élére állni – mint például a kelenföldi
szabadidő park sportkertjének felújításakor történt, ami a többség, az ifjúság
mozgását, sportolását, szórakozását segíti
elő –, de azt remélem, hogy minden ilyen
esetben győz a józanság és a képviselő,
aki több információval rendelkezik, mint
az őt megválasztó állampolgár, a tisztességes és helyes oldalra áll. Meg lehet
ismerni a kerületünket akár részletekbe
menően is, ha valaki tényleg sok időt fordít erre. Sokat kell mozogni a kerületben,
sok emberrel kell személyesen beszélgetni, és ehhez mindenkinek nagyon ajánlom a kerékpározást.
4. Bízom abban, hogy kerületünk idei éve
is a fejlődés és nyugalom éve lesz annak
ellenére, hogy két választás elé nézünk.
Remélem, hogy továbbra is minden párt
önmérsékletet tanúsít és korrekt, tényeken alapuló választási kampányt fog
folytatni. Én a kerületi SZDSZ elnökeként pártom nevében ezt megígérhetem.

Dr. Bács Márton (MSZP)

2. Egy-két évre előretekintve melyek a legsürgetőbb
teendők az Ön meglátása
szerint Újbudán?
3. Mennyire élheti át egy
képviselő Újbuda lakóinak
életét, vágyait, kívánságait? Egyáltalán lehetséges
ekkora várost részletekbe
menően megismerni?
4. Noha 2006 főképp a
választásokról szól majd,
az itt élőknek működtetett, üzemeltetett, élhető
városra van szükségük. Ön
szerint mire számíthat a
kerület lakossága egyéni
képviselőjétől, a képviselőtestület egészétől ebben az
esztendőben?

Újbuda sok régi álma
vált valóra
1. Számomra elsősorban nem az ünnepek, a rendezvények voltak a legfontosabbak, inkább a köztük lévő „szürke
hétköznapok”. Az elmúlt évben Újbuda
sok régi álma vált valóra: a külső Bartók
Béla út és a Fehérvári úti Rendelőintézet
felújítása, elkezdődött a Lágymányosiöböl beruházása is, hogy csak a nagyobbakat említsem. De ugyanolyan fontosak a kisebb volumenű, de az emberek
hétköznapjait legalább annyira érintő
dolgok: a régi játszóterek szabványosítása, újak építése, a kátyú-program,
vagy akár a karácsonyi díszkivilágítás,
vagy az egyre szaporodó muskátlik a
lámpaoszlopokon.
2. Az egyik legfontosabb feladatunk
mindenképpen a panelházak felújításának támogatása. Ez a munka 2005-ben
elindult, lakótelepi lakások ezreit újítják
fel állami és önkormányzati támogatással. Fontosnak tartom a közterületek,

utak, parkok felújításának folytatását és
a játszótér-programunk és a közterületek akadálymentesítésének befejezését.
A sportolni vágyók számára is több lehetőséget szeretnénk biztosítani, kerékpárutak építésével, új uszodával és
sportcsarnokkal. Szívügyemként tekintek a közbiztonság javítására, a térfigyelő
rendszer bővítésére.
3. 2002-ben pont ezeknek a vágyaknak,
kívánságoknak alapján összeállított
programmal nyertük el a választók bizalmát. Meggyőződésem, hogy nem kell
szégyenkeznünk, vállalásainkat teljesítettük, amit akkor megígértünk, mára
valósággá váltak, vagy a megvalósulás
stádiumába kerültek. Soha ennyi minden nem történt még a kerületben, mint
az elmúlt néhány esztendőben. Büszke
vagyok arra, hogy részese lehetek ennek
a munkának. Hogy lehet-e egy ekkora –
városnyi – kerületet teljesen megismerni,
fizikai valójában, a benne élők minden
gondjával-bajával, azt nehéz megmondani, de mindenképpen törekedni kell erre.
35 éves vagyok, ez az első ciklusom a helyi önkormányzat képviselő-testületében,
nem szégyellem, hogy sokat kell még tanulnom, megismernem. Amit azonban
elvállaltam, legyen ez a választókörzetem
Albertfalván, vagy az alpolgármesterként
felügyelt területek (oktatás, parkolási
ügyek vagy a kerületi intézményhálózat
üzemeltetése) azt ismerem, és legjobb tudásom szerint látom el.
4. 2006 a számadás és a megmérettetés
éve lesz. Most dől el, hogy jól végeztük-e
a munkánkat, beváltottuk-e a hozzánk
fűzött reményeket. Persze nekem erről
van véleményem, de az talán elfogult
egy kicsit. Várjuk meg a nagy napot, e
kérdés megválaszolását hagyjuk meg a
választóknak. Persze attól, mert választások lesznek, az élet és a munka nem
állhat meg. Mi továbbra is tesszük a
dolgunkat, képviseljük azokat az önkormányzatban, akiktől bizalmat kaptunk.
Ha pedig mindezt jól végezzük, nem
lesznek álmatlan éjszakáink a választások közeledtével…

ÚJBUDA 2006. JANUÁR 11.
mostani kormányoldal győz a 2006-os
országgyűlési és önkormányzati választásokon, ezzel elősegítve az ország és
kerületünk, Újbuda további fejlődését.
Szeretném tovább képviselni választóim
érdekeit, közvetlen baráti kapcsolatban
fogadóóráimon, és azon kívül is mindent
megteszek azért, hogy Gazdagrét lakói
szép, tiszta és biztonságos környezetben éljenek. Végezetül kívánok minden
újbudainak sikerekben, egészségben gazdag boldog új esztendőt!

Dr. Fazekas Róbert (Jobbik)

Elsőrangú az itt élők
véleményét ismerni
1. Szerkesztő úr valószínűleg túl sokat
járt az elmúlt esztendőben a Polgármesteri Hivatal épületében, ezért kérdez ünnepnapokról. Amint az országban, úgy a
kerületben is igaz, hogy a szociálliberális
kormányzat ugyan remekül érzi magát a
hatalomban, ám sikerpropagandájuk éles
ellentétben áll a valósággal. Az országban és Újbudán is a mindennapok küzdelmeibe belefáradó, lelkileg meggyötört
emberek tömegével találkozik az ember,
akik képtelenek ünnepelni, azaz felülemelkedni a mindennapok gondjain.
2. Két szó: tömegközlekedés és parkolás.
Úgy tűnik, az ígéretek ellenére nem léptünk előre egy tapodtat sem.

akkor állandóan nyitott szemmel jár, folyamatosan tájékozódik, és ha valamilyen
általa nem ismert kérdésről van szó, akkor
lelkiismeretesen meghallgat minden véleményt pro és kontra.
4. Az egyéni képviselői munkának van
egy szép oldala az önkormányzati testületi munkához képest: sokkal kevésbé
átpolitizált. Az egyéni választókörzetben
az ott élők érdekei (néhány nehezen feloldható érdekellentét kivételével – mint
az autósok-gyalogosok, a kutyabarátok-kutyát nem tartók – egybeesik. Ha
kamerás térfigyelő-rendszer épül, javul
a közbiztonság, zajvédőfal épül a MÁV
vonala mellett, új útburkolatot kapnak az
utcák, rendezettebbek a parkok, gyakoribb a közterület tisztítása... stb., az mindenkinek jó. Az elkövetkező időszakban
a korábbi képviselői elveimnek megfelelően szeretnék dolgozni. Azt szeretném,
ha körzetem, a Lágymányosi lakótelep és
a Skála környéke az adottságainak megfelelően kulturált, szép, kellemes sziget
lenne a kerületben. Eddig is ezért dolgoztam, ezután is ezt teszem.

Dr. Hoffmann Tamás (Fidesz)

Milyen beruházástól
vonja el a forrást

Mások csettintsenek,
hogy jó itt nálunk élni

1. A születésnapok mindenki számára
fontosak, azonban tudni kell kellő szerénységgel ünnepelni. Idő kell még ahhoz, hogy az Újbuda név általános elfogadottságot nyerjen. Jó lett volna, ha a „keresztelőbe” a rokonságot – azaz a kerület
polgárait – jóval nagyobb mértékben
vonják be. Ha nem is népszavazás formájában, de megtalálva a módját annak,
hogy a történelmi városrészekben élők
számára is átérezhetővé, megélhetővé
váljon a Buda elé biggyesztett „új” jelző.
Szerencsés lenne az is, ha a településrészek nevei erőteljesebben jelennének meg
a mindennapokban, mert ez a lokálpatriotizmust is jobban erősíti. Hogy menynyire volt sikeres 2005? Voltak évek óta
betervezett, mindenki által támogatott
és igényelt fejlesztések. Ilyen volt a külső
Bartók Béla út és a Fehérvári úti szakrendelő felújítása. A polgármesteri hivatal új,
csillogó-villogó épülete már felvet kérdéseket. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy
amire jó sok közpénzt áldoznak, az milyen más beruházástól vonja el a forrást?

1. 2005-ben Újbuda Önkormányzata
számos feladatot oldott meg. Sok-sok
új, a kerületi lakosság számára is fontos ügyben történt előrelépés, például új ügyfélszolgálatok kialakítása,
idősek gyógyszertámogatása, útjaink
gyors kátyúzása, Gazdagrét főútjainak
újraszőnyegezése, parkolóhelyek létesítése. Örülök annak, hogy a XI. kerületünknek is van egységes neve Újbuda!
Egész évben a kerület évfordulóját ünnepeltük több nagy rendezvénnyel. Szinte
minden városrészben, nívós kultúr- és
sportműsorokat rendeztünk, amit sok
lakótárssal együtt színvonalas, méltó
megünneplésnek tartottunk.

2. A magánerőből megvalósuló látványos lakó- és irodaépületi fejlesztések
miatt kerületünkben rendkívüli módon
megnövekedett a közúti forgalom. Ennek levezetése, kezelése a legfontosabb
teendőnk. A kerület régi és új lakói nem
szebbnél szebb közlekedésfejlesztési
koncepciókban, hanem megvalósuló
közúthálózati fejlesztésekben érdekeltek. Ebben a városvezetés részéről némi
erőtlenséget, fejetlenséget vélek felfedezni. Ugyanerre a problémára vezethető
vissza a zöldterületek csökkenése is, ami
az életminőség romlásához vezet. Nem
látom azt, hogy a zöldterületek fejlesztésére lenne a vezetésnek koncepciója.

Balázs György (MSZP)

3. Csakis az önkormányzat és az itt lakók összefogásával lehet sikeres Újbuda.
Közhely, hogy az emberek kiábrándultak a politikából. Ezt főként a politikusok hibájának tartom, amelyet nekünk,
magunknak kell kijavítanunk. Ebben a
munkában elsőrendű feladat az itt lakók
véleményének megismerése.
4. Minden képviselőnek arra kell törekednie, hogy a választások ne járjanak
együtt az élet felfordulásával, és így Önnek, szerkesztő úr, legközelebb ne legyen
oka ezt a kérdést feltennie. Azt hiszem, ez
közös újévi kívánságunk!

Farkasné Kéri Katalin (MSZP)

2. Fontosnak tartom, hogy tovább tudjuk
fokozni kerületünknek az elmúlt közel
három évben elkezdődött fejlődését,
szépítését. Épüljön, fejlődjön kerületünk
ugyanolyan dinamikusan, mint ahogy
elkezdődött a ciklus elején. Legyen olyan
jó itt Újbudán élni, lakni, vállalkozni,
dolgozni, szórakozni, hogy mások csettintsenek: ez igen, jó itt Újbudán. Javítanunk kell a közbiztonságon, a közlekedés
néhány területén. Épüljön fel az öböl s
legyen a főváros büszkesége! Kezdődjön
el a gazdagréti uszoda építése!
3. Újbudai lakosként szinte minden
nap bejárom kerületünket, nagyon sok
emberrel találkozom nemcsak a fogadóóráimon, azon kívül is. Több mint
harminc éve élek a kerületben, illetve
dolgozom itt. Egyéni képviselőként
a körzetem gondjaival, problémáival
együtt élek, s ezekre, mint eddig is, szeretnék megoldást találni.
4. A választások mellett ugyanúgy kell
figyelnünk a lakosság gondjainak, problémáinak megoldására is. Korrekt választást remélek, bízom abban hogy a

Tempó- és stílusváltás
következett be
1. A jelenlegi önkormányzati ciklusban
tempó- és stílusváltás következett be kerületünk életében. Áthelyeződtek a hangsúlyok a lakótársaink életkörülményeit
befolyásoló feladatkörökre: a szakorvosi
ellátás, a parkok, az utak és járdák, a játszóterek állapota, a közbiztonság, az ügyintézés színvonala, és sok más fejlődött,
szépült. Jó időpontban kapta kerületünk
az Újbuda nevet. Mindez a korábbiaknál
elfogadhatóbb hétköznapokat és vidám,
méltó születésnapi ünneplést tett lehetővé.
2. A legközelebbi jövőben el kell kezdeni a közlekedési és parkolási gondok
megoldását. Hiába szépül, javul a közvetlen környezetünk, ha a jelenlegi kor
megnövekedett helyváltoztatási igényének a feltételei nem, vagy nem megfelelően biztosítottak. Budapesten sehol sem
jó a helyzet, de Újbuda, a mi kerületünk
földrajzi elhelyezkedése miatt a legsúlyosabban érintett településrész. Nem okozhatnak állandó feszültséget az autózás és
a parkolás gondjai sem az autósoknak,
sem a gyalogosoknak.
3. Szerintem tökéletesen. A képviselő is
ugyanolyan lakótárs, mint mindenki más,
őt is éppúgy bosszantják a rosszul sikerült
dolgok, vagy meg nem oldott problémák, ő
is éppúgy szeretné, hogy a környezetében,
a kerületben minden a legszebb és legjobb
legyen. Ami a megismerés korlátait illeti: ha egy képviselő jól végzi a munkáját,

3. Itt születtem és itt is élek a kerületben,
itt laknak a barátaim, itt dolgozom. Napmint nap tömegközlekedéssel járok, tehát
azt hiszem, mindig szembesülök a helyi
problémákkal. Egyéni képviselőként természetesen saját körzetem problémáit
jobban ismerem, mint a kerület más részeit, azonban a XI. kerület képviselőtestületének tagjaiként az egész kerületért kell felelősséget vállalnunk.
4. A kerület polgárai nem érezhetik meg,
hogy a választási kampány miatt saját
ügyes-bajos dolgaik nem kerülnek elintézésre. Viszont a 2006. év a választások éve
lesz, és én nyilván a Fidesz győzelmében
bízom, és ezen is munkálkodom. Bármelyik oldal győz, természetesen vannak
tovább folytatandó programok, feladatok.
Ilyen többek között a panelfelújítás, a közbiztonság javítása érdekében a térfigyelő
kamerarendszerek bővítése és az egészségügyi ellátórendszer további fejlesztése
is. Elkezdődött a játszóterek felújítása is,
de ez néhol nem túl célszerűen és néhány
esetben indokolatlanul drágán történt. A
két és fél éves kislányommal még nem tudunk felhőtlenül örülni neki.
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Dr. Bácskay Antal (MSZP)

Sikerélmény volt az új
nevünk elfogadása
1. Ez évben már 12. éve vagyok önkormányzati képviselő. Módomban volt
három választási ciklusban dolgozni és
az önkormányzat munkáját értékelni.
Véleményem szerint a jelenlegi polgármesteri vezetés az, amelyiknek a munkája megkezdésekor határozott és elérhető céljai voltak, és azokat világosan
is megfogalmazta. Az elmúlt esztendő
volt ebből a szempontból a döntő, mivel
a kitűzött célok megvalósítása gyakorlatilag megtörtént, illetve kisebb részük
húzódik át 2006-ra. Csak címszavakban:
parkok-játszóterek építése, illetve átépítése, szakorvosi rendelő felújítása, külső
Bartók Béla út átépítése, lakások építése,
közbiztonság javítása stb.
Sikerélmény volt az Újbuda név általános elfogadtatása, továbbá a 75. évi
jubileummal kapcsolatos ünnepségsorozat. A kerület látványos fejlődését, az
elért sikereket a más kerületben lakó
ismerősök, illetve családtagok is látják
és elismerik.
2. Véleményem szerint a kerület nagyarányú fejlődésével kapcsolatban várható problémák megoldására fel kell
készülni. Röviden: nő a gyermeklétszám, s ez bölcsődei, óvodai és iskolai
férőhely-gondokat vet fel, főleg területi
egyenetlenség formájában, növekszik a
lakosság, ami örvendetes, ám ehhez a
szakorvosi rendelő kapacitása szűkös.
Az átmenő forgalom alól tehermentesíteni kell a kerületet.
3. Az egész kerület problémáit csak egy
kollektív testület tudja kezelni, véleményem szerint az egyéni képviselő egy-egy
városrész problémáját képes részletesebben áttekinteni. Szerintem ebben segít,
ha az egyéni képviselő lehetőleg a körzetében vagy az adott városrészben lakik.
4. A lakosság a kerület működésében
lényeges változást nem fog tapasztalni.
A dolgok mennek majd a maguk útján,
a már jól bevált gyakorlat szerint. Az
áthúzódó fejlesztések befejeződnek, és
következik az elvégzett munka számbavétele. Ennek során, azt hiszem, nem
kell szégyenkeznünk, az eredmények
majd magukért beszélnek. Az egyéni
képviselők az eddigi gyakorlat szerint
begyűjtik a lakosságtól a különböző
észrevételeket és javaslatokat, és indokolt esetben közreműködnek azok
megvalósításában.

Bató András (KDNP)

ÚJÉVI KÖRKÉRDÉS
figyelmet. De mindhiába! Nem megfelelő a közpénzekért végzett munka
ellenőrzése. Sajnos ez nemcsak a fővárosi útfelújítások esetében van így. A
Kondorosi út most év végén felújított
szakaszán nemcsak az út felületén lévő
műtárgyak elhelyezése hibás, hanem a
burkolat felülete is.
2. Három feladatot kell megemlítenem,
amelyek megvalósításával kerületünk
lakóinak életét javíthatnánk: Az egészségügyi ellátás teljes egészét átfogó információs rendszerünk megvalósítása,
kiépítése. Az e-önkormányzat mielőbbi
kiépítése. A környezetvédelem leválasztása az építészektől.
3. Kerületünk önkormányzati képviselője csak úgy élheti át Újbuda lakóinak
életét, hogyha ő is itt lakik, és együtt éli
életét velük. A kerület egészéről az önkormányzati képviselőknek egyénenként
csak töredékes a tudásuk. A testület hivatott arra, hogy együtt ismerje a várost
minden részletében.
4. Amire eddig ebben a választási ciklusban. Az egy fős többség mandátuma
végéig fog élni lehetőségeivel ebben az
évben is.

Bojta László (MDF)

Ismerni kell az egyéni
problémák típusait is
1. Nehezen szokom az Újbuda elnevezést,
kissé erőltetettnek tartom, hisz az ilyen
névadás természetes szóhasználaton kell,
hogy alapuljon. Ünnepeink is mesterséges ünnepek, önmaguk ünneplésére. Kevesen tudják, hogy ez kb. 100 millióba került. Természetesen a választás jegyében,
de Újbuda mögé rejtve. Ez így valóban
„új” itt Budán! Az egyetlen helyes dolog
a nagy ünneplések közepette, hogy nem
feledkeztek meg a kerületben élő kiváló
polgárokról sem, még ha a politikai válogatás szempontjai is érvényesültek néha.
Városrészünk, kerületünk hétköznapjai
a fejlődésnek titutált beépítések, a vagyon
kiszerkesztése, és a járóbeteg-szakellátás
feneketlen pénzemésztő kútjának vonaglásaival telnek, vegyítve a kátyúk, és
kilométeres dugók élvezeteivel. Ha, ezt a
100 milliót, például az otthonról intézhető ügyek számítástechnikai költségeire fordítják, valóban teremthettek volna
Új Budát, budai részt, ahol nem kell az
ügyekkel annyit vesződni…
2. Legsürgetőbb teendőnk, hogy megóvjuk kerületünk természeti értékeit, a
zöldterületeket, megszüntessük, vagy
csökkentsük a zajártalmakat, egyáltalán
élhetőbb körülményeket teremtsünk,
felülvizsgálva azokat a döntéseket, amelyek fejlesztés címén újabb kocsik ezreit
hozzák be a kerületbe, és eltüntetik eddig
óvott zöldfelületeinket, vízbázisainkat.
3. Az egyéni képviselőktől mindenképp
elvárható hogy „minden fűszálat” ismerjenek körzeteikben. Bizonyos határokon
belül még az egyéni problémák típusát
is ismerniük kell, a különleges eseteket
mindenképp.

Nem tudnak a multik
sem utat építeni
1. Az elmúlt 75 év városrészünk életében a Szentimreváros létrehozásától
az Újbuda névadásig tartó időt tárja
elénk. A névadás, az ünnep életünk kiemelkedő eseménye. Sokszínűek voltak
kerületünk ünnepnapjai. Méltó volt az
ünnepségsorozat a mi XI. kerületünkhöz. Bár a legutolsó rendezvény nem
aratott osztatlan sikert Albertfalván.
Többen jogosan vették zokon, hogy az
Albertfalvi Napok helyett Savoya napokat ünnepeltettek kerületünk határán.
A hétköznapok a kerületért folytatott
munkával teltek, mint minden más településen. Több olyan hétköznap kellene, amikor olyan dolog történik, amitől
kerületünk jobb lenne, mint a többi. Az
elmúlt év ismét arról győzött meg, hogy
nem tudnak utat építeni a multik sem.
A Bartók Béla út, a Tétényi út csatornafedelei még mindig nem az út síkjában
fekszenek, hanem ferdén megsüllyedve
sűrű zökkenőkkel hívják fel magukra a

4. A választások évében sok képviselői arc
megváltozik majd, előjönnek a bűbájos
mosolyok, és a mennyei ígéretek is. Tele
lesznek a levélládák, a rádió, a tv ügyesen
szerkesztett „mézesmadzagokkal”, hogy
gyomorrontást kapjon a polgár a politikától. Mindez annak a tábornak kedvez majd,
amelyik régi tagsági könyveit eltitkolva,
nov. 7-én csendben elénekli az Internacionálét, és hazafias kötelességének érzi, hogy
urnához járuljon, mert megszokta már,
hogy őróla gondoskodnak…Minden választópolgárnak azt ajánlom, hogy vegye
elő gyermeke, unokája képét. Távol a tv
zajától gondoljon őrájuk, hisz a jövőt nekik
építjük, ők a nemzet! És arra szavazzon,
akiben azt látja, hogy szintén fia, és unokája nevében dönt: nem csak a ma nyeresége
érdekli, és erről alkotott véleménye nem
függ a nemzetközi „realitásoktól”!
Úgy kívánok minden kedves olvasónak
boldog újévet, hogy érezze, valóban fontos az ő véleménye, józan kritikája: közös
ügyünkhöz, nemzetünk és közvetlen környezetünk élhető jövőjének alakításhoz.

Görög András (MSZP)

Szép ajándékokat
kapott a kerület
1. Egy születésnapról gyakran az ajándékok jutnak eszünkbe. Úgy gondolom,
hogy az évforduló alkalmából a kerület
olyan „ajándékokkal” gazdagodott, amelyek minden itt lakó számára értéket képviselnek: útfelújítások, iskola-felújítások,
az egészségügyi szakellátás javítása, kulturális programok és még sokáig lehetne
sorolni. Külön öröm számomra, hogy
szűkebb lakóhelyem – választókörzetem
–, Albertfalva tömegközlekedése sokat
javult az elmúlt évben: meghosszabbított
útvonalon jár a 18-as villamos, és a 7-es
busszal is sűrűbben találkozhatunk Albertfalván december eleje óta.
2. Újbuda fejlődik, lakossága nő, ami
elsősorban az új építésű lakásoknak
köszönhető. Ezek azonban újabb problémákat is felvetnek, többek között közlekedési vonatkozásban. Rendezni kell
a tömegközlekedés (pl. 1-es villamos) és
az autósok problémáit. Az átmenő forgalomtól tehermentesíteni kellene a kerületet, az itt lakók közlekedését pedig gyorsítani. Már nemcsak a belvárosi részen
probléma a parkolás, hanem a lakótelepeken is egyre nehezebb megállni. Erre
mindenképpen megoldást kell találni.
3. Minden képviselő értelemszerűen nem
ismerhet minden problémát a legkisebb
részletig, de az önkormányzati rendszer
megalkotásakor ezért találták ki az egyéni képviselők rendszerét. Én születésemtől élek, dolgozom Újbudán, Albertfalván így az itt lakókkal együtt élem meg a
kerület gondjait és örömeit.
4. Ugyanúgy mint eddig is, körzetem lakói bármikor felkereshetnek gondjaikkal,
bajaikkal és ha megoldható, megkeressük a megoldást. Magam részéről azon
leszek, hogy a kerületben beindult fejlődés töretlen legyen és egy élhető, lakható
kerülettel találkozzanak az itt élők.
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telt jelentett a kiszámítható, folyamatos
bérleti díjbevételek helyett. Így az egyik
legsürgetőbb feladat biztosan egy stabil
gazdálkodás megteremtése lesz, amihez
változásra van szükség az ország és a kerület életében egyaránt. A legnagyobb
gondnak és megoldandó feladatnak továbbra is az áthaladó hatalmas forgalom
mérséklését, a közterületek tisztábbá,
rendezettebbé tételét, valamint a közbiztonság javítását tartom.
3. Nyilván egy nagyvárosban másmilyen
az élet, mint egy kisebb vidéki településen, ahol mindenki mindenkit és mindent ismer. Ugyanakkor egyéni képviselőként rendelkezem azzal az előnnyel,
hogy születésem óta itt élek, itt él a családom, sok barátom, ismerősöm, ők folyamatosan jelzik számomra, mivel vannak,
és mivel nincsenek megelégedve. Természetesen tartom a fogadóóráimat, és ami
még nagy segítséget jelen a problémák
megismerésében, az a civil szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás.
Mindazonáltal őszintén szembe kell
néznünk azzal, hogy milyen sokan távol
tartják magukat a közélettől, fordultak
el a politikától országos és helyi szinten
egyaránt. Biztos sok mindent másképp
kell tenni ahhoz, hogy az emberek bizalmát megszerezzük.
4. Nagy baj lenne, ha a mindennapos
működés tekintetében az itt élők megéreznék a választási kampányokat. A
magam részéről ígérhetem: ügyeik intézésében ugyanúgy számíthatnak rám
választókörzetem polgárai, mint eddig.
Persze sok tekintetben nincsenek illúzióim: demagóg nyilatkozatokban,
mindenhová felragasztott plakátokban,
Kánaánt ígérő szórólapokban nem lesz
hiány. Én ugyanakkor jobban hiszek a
személyes találkozásban, az őszinte beszédben, az érvek meghallgatásában.
Ezért törekszem minél többeket személyesen is felkeresni. A képviselő-testület
sem lesz mentes a hangosabb vitáktól,
bár mi, kereszténydemokraták a negatív
kampányban, egymás lejáratásában nem
kívánunk részt venni. Nem számítok nagyobb, lényegi döntések meghozatalára
a hátralévő időben, és tartok attól, hogy
a polgármesteri vezetés önmaga menedzselésével lesz elfoglalva a mindennapi
élet apró dolgainak intézése helyett.

2. Nemcsak az ország, a XI. kerület is
kritikus gazdasági helyzetbe került az
elmúlt esztendőkben az MSZP-SZDSZ
vezetése alatt. A kerületben ez azért nem
köztudott, mert nem hitelfelvétel történt,
hanem az ingatlanvagyon soha nem látott mértékű eladása, felélése. Rövidtávú politikai sikerek érdekében a kerület
hosszú távú működése került veszélybe.
Sok olyan nagy értékű üzlethelyiséget
adtak el, ami egyszeri nagyobb bevé-

4. A 2006. év választási év, de nem tartok
attól, hogy az önkormányzati testület
munkája ellehetetlenül. Sok képviselő
már több ciklus óta bírja a választók bizalmát, és felelősségteljesen végzi munkáját. Sajnos a központi költségvetés az
önkormányzatokat nem tekinti partnerének, ez konfliktusokat idéz elő, mert
máshova helyezi a hangsúlyt a vezetés, és
máshova az ellenzék. Felelősen gondolkodó testület nem adhatja el a kerület vagyonát felesleges kiadások finanszírozására. Képviselőként fontosnak tartottam
mindig az itt élőkkel való kapcsolattartást, hiszen közösek a céljaink, a bánataink, örömeink. Munkámban nagymértékben támaszkodom a Gellérthegyvédő
Egyesület és a Szentimrevárosi Egyesület
segítségére. Az MDF kerületi frakcióvezetőjeként biztosíthatom a bennünk
bízókat, hogy munkánkat továbbra is
tisztességesen, megbízhatóan végezzük,
ezt bizonyítja az 1990 óta végzett tevékenységünk. Remélem, válaszaim sokak
egyetértésével találkoznak, kívánok az
Újbuda minden kedves olvasójának boldog, eredményes új évet!

Dr. Fenyvessy Zoltán (MIÉP)

Továbbra is hiányzik a
rend minden téren

Jó gazdaként kell a
kerületnek viselkedni

1. Az Újbuda elnevezés mellett és ellen
egyaránt szóltak érvek. Úgy tapasztalom,
az itt élők ma még inkább XI. kerületi lakosoknak, ezen belül albertfalvai, lágymányosi, kelenföldi, gazdagréti polgároknak tartják magukat. Személy szerint
azt támogattam, hogy a kerület legelterjedtebb, belső városmagjának elnevezését terjesszük ki és a Szentimreváros elnevezést használjuk. Így van ez Budapest
számtalan kerülete esetében lásd Újpest,
Kispest, Ferencváros, Óbuda és sorolhatnánk. Egy település – esetünkben egy
kerület – életéhez hozzátartoznak az ünnepnapok, én mégis egy kicsit kevesebb
csillogást, nagyobb szerénységet tartottam volna helyesebbnek amikor például
iskolákat, óvodákat vont össze, szüntetett meg a kerületi vezetés. Kevesebb
önreklámot és például a gyógyszertámogatás területén tett választási ígéretek betartását vártam volna. Meggyőződésem
szerint sokaknak ez lett volna a nagyobb
ünnep.

3. A képviselőnek, ha komolyan veszi az
esküjét, törekednie kell az általa képviselt állampolgárok igényeinek, elképzeléseinek megismerésére. A bölcsek kövét
senki sem hordja a zsebében, sok fogadóórán, egyéni beszélgetésen alakulnak ki
a tennivalók. Bármennyire jól működik
egy hivatal, sok probléma nem jut el az illetékesekhez. Az, hogy mennyire osztják
meg az állampolgárok a problémáikat
képviselőjükkel, az ő munkájukat minősíti. Az általam 15 éve képviselt területen
élők közül nagyon sokukat ismerem, hiszen 57 éve élek jelenlegi lakhelyemen, és
a családunk több nemzedéke itt nőtt fel.

Fodor Vince (MDF)

Gyorgyevics Miklós (MKDSZ)

Kevesebb csillogást,
több szerénységet

nem tetézheti az önkormányzat azzal,
hogy elviselhetetlen költségek vállalására
kényszeríti az ott élőket.

1. A 2005. év a XI. kerület, újabb nevén
Újbuda számára sok kihívást hozott.
Egyre csökkenő állami támogatás mellett növekvő feladatokat kellett ellátni. Ez
megmutatkozott a költségvetés számaiban. Sajnos igen fontos közfeladatokra
(környezetvédelem, köztisztaság, közbiztonság, szociális ellátás) kevesebb pénz
jutott, bár a feladatok nőttek. Nem kell
nagy jóstehetség ahhoz, hogy a költségvetést nagyarányú ingatlaneladásokkal,
és esetleges hitelfelvétellel lehet egyensúlyban tartani. Arra már gondolni sem
merek, hogy nagyarányú feladatelmaradások várhatók. Csak a kötelező közalkalmazotti béremelés fedezetlenségére
utalok. Ünnepeink szép számmal voltak.
Talán kicsit sok is volt belőlük. Kellenek
a mindennapok szürkeségében az ünnepek, de mértéktartóan. A kerület 75. évfordulójának megünneplése grandiózus
volt, túllépett a kerület határain, fővárosi
rendezvénnyé nőtte ki magát.
2. A kerület előtt álló fontos feladatok
közül kiemelném a saját közterület-felügyelet megszervezését. Szükséges lenne
a kerület városfejlesztési koncepcióját
úgy érvényesíteni, hogy az önkormányzat megszabhassa a befektetőknek, mit
építhetnek. Ma a befektetői érdekek érvényesülnek, az ott élők többnyire vesztesek lesznek, a szabálytalankodók enyhe
büntetéssel megússzák. A kerületnek jó
gazdaként kellene viselkednie. Kiemelt
feladat a gellérthegyi utak, támfalak megerősítése. De nem olyan módon, hogy az
ott élőkkel fizettessék meg a közutakat
megtámasztó támfalak javítását, karbantartását. Korábbi hibás döntést (a társasházak tulajdonába adta a támfalakat)

1. Az új névtől, és az azt övező körítésektől (buli, tűzijáték stb.) semmi nem
változott a kerület életében. A hivalkodó
kerületi ünnepektől még senkinek sem
lett könnyebb az élete, ezek leginkább arra voltak jók, hogy a hétköznapi nehézségekről eltereljék a figyelmet, és a kerületi
média is ezekről tudósítson. Sokkal többet lehetett ezekről az ünnepekről (?) látni, hallani, mint pl. a kerületi szegények
gyakran kilátástalanul nehéz helyzetéről,
és hogy ezekkel kapcsolatban mit tesz a
kerületi vezetés. Nemzeti ünnepeinkről a
kerületi vezetés sokkal visszafogottabban
emlékezett meg – felmerül, hogy mi lehet
ennek az oka, és hogy melyik ünnepekre
van (lenne) igazán szükség odafigyelni?
2. Meg kellene szüntetni azt a kettősséget,
hogy valaki a parlamentben megszavazza az önkormányzatokat nehéz helyzetbe
hozó költségvetést, a kerületben pedig
például polgármesterként panaszkodik,
hogy azért nincs pénz erre vagy arra a
fontos feladatra, mert az országos költségvetés megszorításokra kényszerít. Továbbra is hiányzik a rend minden téren
– úgy a közlekedés, mint a közbiztonság, vagy éppen a köztisztaság területén.
Szükséges lenne, hogy a polgármesteri
vezetés a lakosságot érintő döntések előtt
valóban kikérje az érintettek véleményét.
Az lenne jó, ha nem a polgármesteri vezetésnek lenne lakossága, hanem a lakosságnak lenne megfelelő vezetése.
3. Természetesen meg lehet ismerni egy
ekkora városrészt részleteiben is, de ehhez az kell, hogy aki foglalkozik vele, az
itt élje a mindennapjait, beszélgessen az
itt lakókkal, járjon villamossal, busszal is
– ha a hivatali gépkocsi ablakából nézi a
kerület életét, nagyon torz képet kap.
4. A választások rá fogják nyomni a bélyegüket a képviselők és a testület működésére is. Remélem, hogy a választópolgárok nem annak alapján fognak dönteni, hogy ki ígér nagyobbat (amit nem
is tud, és nem is akar betartani), hanem
akiben még nem kellett csalódnia.
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Lakos Imre (SZDSZ)

Ismerősek a részletek
és a nagy álmok
1. Számomra az elmúlt három év, és
kiemelten a 2005. ünnepi év, és mind
hétköznapjaiban, mind a jól megérdemelt ünnepnapjaiban egyértelműen
a sikerekről szólt. Kerületünk kézzel
fogható módon, látványosan fejlődött.
Eredményeinket nemcsak az itt élők
rendszeres visszaigazolásai, de az egész
főváros közvéleménye hitelesíti. Ilyen
léptékű fejlődés városrészünkben utoljára a rendszerváltást követő években,
1991-1992-ben volt tapasztalható. Személy szerint nekem nagy megtiszteltetés, hogy mindkét időszakot a kerület
alpolgármestereként élhettem meg.

2. A következő éveket is a nagy átalakulások határozzák meg, elindul a metróépítés, további több mint négyezer lakás
épül a kerületben. A helyi és a fővárosi
önkormányzati vezetés legfontosabb feladata az lesz, hogy a már itt lakók és a
beköltözők számára egyaránt egy élhető, lakható, közterületeiben és szolgáltatásaiban folyamatosan megújuló városrészt működtessen.
3. Több mint 30 éve kötődöm kerületünk mindennapjaihoz. Ezen belül 16.
éve vagyok folyamatosan önkormányzati
képviselő. Azt hiszem, hogy ismerősök
számomra az apró részletek és a nagy álmok is. Ugyanakkor nagyon fontosnak
tartom a napi személyes kapcsolatot az itt
élőkkel. Az egyéni képviselői, alpolgármesteri fogadóórákon túl is törekszem
erre. Az alig néhány hete működő honlapomon már több mint ezer látogatót
regisztráltunk, amely külön öröm számomra. Azt remélem, hogy a honlapom
fórum oldalát is kihasználhatjuk majd az
információcserére.

Az Újbuda ismét újévi
körkérdéssel fordult a képviselő-testület tagjaihoz.
Kértük, hogy ezúttal is
tiszteljék meg olvasóinkat
válaszaikkal. A körkérdést
és a válaszokat egy részletben közöljük lapunk újévi
első számában.
Kérdéseink a következők:
1. Városunk 2005-ben
ünnepelte 75. születésnapját, s ez alkalomból
felvette az Újbuda nevet.
Ön milyennek látta Újbuda
ünnepnapjait és hétköznapjait, az elmúlt évet?

4. A Szabad Demokraták Szövetségének, és nekem személy szerint is egyik
legfőbb célkitűzésünk megőrizni a választási kampány tisztességét, emberiességét és törvényességét. Mi, liberálisok
azt valljuk, hogy a választási kampány
nem háború, hogy a kampányt mentesíteni kell minden valótlanságtól, rágalmazástól, fenyegetéstől, uszítástól és
felelőtlen demagógiától. Alpolgármesterként, egyéni képviselőként ugyanúgy
az eredményekre koncentrálva kívánok
dolgozni ebben az évben is, mint ahogy
azt tettem az elmúlt években. Ezt várom
el képviselőtársaimtól is.

az utak főközlekedési útvonalai kerületünknek, ezért fontos, hogy végre javuljon az állapotuk. Kerületünkből hiányzik a főközlekedési útvonalakon legalább
nyolc közúti felüljáró, és Dél-Budán legalább két – a Dunán átívelő – hídra lenne
szükség ahhoz, hogy a levegőszennyezés
mértéke jelentősen csökkenjen. Ha ezek
a műtárgyak megépülnének, akkor nem
lenne állandó közúti torlódás kerületünkben, valamint a Lágymányosi híd
budai oldalán és annak folytatásában, a
Szerémi úton sem vesztegelnének a hoszszú járműsorok. Ezen a területen még
nyoma sincs annak, hogy az Európai
Unióhoz csatlakoztunk.
3. A képviselő akkor élheti át az itt lakók
gondjait, ha maga is itt él. Családommal
együtt 35 éve élünk Kelenföldön, ezért ez
a városrész a legismertebb számomra. Az
utóbbi 15 éves képviselői tevékenységem
során megismertem az egész kerületünket, nincs olyan városrészünk, ahol még
nem jártam. Ugyanúgy élek itt, mint más
kerületi ember. Megszólítanak az utcán,
a postán, a bevásárlóhelyeken, a templomban, az uszodában és bárhol, amerre
járok. Kerületünk lakóinak életét, vágyait, kívánságait tehát jól ismerem. Magánidőmben sem tudom kikerülni a képviselői megbízatásomat, ezért bármerre
járok a kerületben – gyalog, kerékpárral,
villamoson vagy autóban utazva – mindig azt nézem, hogy hol van tennivaló, és
ennek megfelelően cselekszem.
4. Bízom abban, hogy a 2006. év jobb
életfeltételeket hoz kerületünk lakóinak.
A szociális bizottság elnökeként pedig azt
remélem, hogy kevesebb család, és idős
ember szorul majd szociális támogatásra. Szeretném elérni, hogy folytatódjon a
volt ipari és más kihasználatlan területek
lakóövezetté való átalakulása. Tenni kívánok azért, hogy az itt élő emberek valóban érezzék magukat itthon. 2006-ban
is minden erőmmel azon leszek, hogy a
többségi akaratnak megfeleljek, hogy a
képviselői tevékenységemet az itt lakó
emberek szolgálatnak minősítsék.
Gratulálok miden kerületi polgárnak, akik az önkormányzatunk részéről
2005-ben valamilyen elismerésben részesültek. Az elismerések adományozásában – az egy szavazatommal – magam is
benne vagyok. Az elismerésben részesült
polgáraink életútjait megismerve bátran
állíthatom, hogy a kitüntetések az arra
méltó emberekhez kerültek.
Végezetül megragadom az alkalmat,
hogy jelen soraim olvasójának, személyesen Önnek üzenjek a 2006. évre vonatkozóan: „Hinni kell abban, hogy a szorgalmas, következetes és kitartó munka
meghozza az eredményt. Mindenkinél
előfordulhatnak átmeneti hullámvölgyek
is, amelyek arra valók, hogy az ember
megtanuljon küzdeni.”
Isten áldását kérve kívánok sikerekben gazdag újesztendőt!

Kopcsay László (MKDSZ)

Kis József (MDF)

2. Egy-két évre előretekintve melyek a legsürgetőbb
teendők az Ön meglátása
szerint Újbudán?
3. Mennyire élheti át egy
képviselő Újbuda lakóinak
életét, vágyait, kívánságait? Egyáltalán lehetséges
ekkora várost részletekbe
menően megismerni?
4. Noha 2006 főképp a
választásokról szól majd,
az itt élőknek működtetett, üzemeltetett, élhető
városra van szükségük. Ön
szerint mire számíthat a
kerület lakossága egyéni
képviselőjétől, a képviselőtestület egészétől ebben az
esztendőben?

A szakadék nem akar
zsugorodni
1. Városunkban, a XI. kerületben a 2005.
évben ugyanolyan ünnep- és hétköznapok voltak, mint egy évvel korábban,
csak közéjük ékelődött 365 nap. A 2005.
év hozott némi fejlődést, de látványos átalakulásokat nem tapasztaltam. Többre
számítottam, de a szükségletek és a lehetőségek között évek óta városunkban is
nagy a szakadék, és ez a szakadék nem
akar zsugorodni.
2. Városunk legnagyobb gondja a közúti
közlekedés, a közterületek, és a közutak
állapota. Meglátszik az egész kerület közterületi állapotán, hogy a városüzemeltetési feladatok elvégzésére jut a legkevesebb pénz. Az átmenő közúti forgalom
lepusztította főútvonalainkat. Fel kellene
újítani a Budafoki út külső szakaszát, az
Etele-Hengermalom útvonal és a Fehérvári út teljes felújítása is halaszthatatlan,
és végre fel kellene újítani a GalvaniAndor utcákat is teljes hosszában. Ezek

A metró sem segítene
az itt élőkön
1. Mindenek előtt boldog, eredményes
új esztendőt kívánok kerületünk minden lakójának 2006-ra, a változás évére!
Az első kérdésre reagálva rögtön kénytelen vagyok helyreigazítással kezdeni:
Budapest 11. kerülete nem város, legfeljebb városrész, de nem tudom, miért ne
lehetne egyszerűen kerületnek nevezni?
Nemrégiben egy szép könyv jelent meg
Újbudai mozaik címmel. Az érdekes
dokumentumokat tartalmazó könyv
15. oldalán egy hivatalos közirat fotokópiája egyértelműen bizonyítja, hogy
1934-ben Budapest 11. kerülete a „Szent
Imre város” nevet kapta. A nagy névadási lázban mi, kereszténydemokraták többször is felhívtuk erre a tényre a
balliberális kerületvezetés figyelmét, de
ők ragaszkodtak saját elképzeléseikhez.
Ennek ismeretében talán nem meglepő, hogy az egész ünnepségsorozatot
egy mondvacsinált pr-akciónak tartom,
mely csak azt volt hivatva leplezni, hogy
a balliberális vezetés a polgárok életkörülményeinek javítása érdekében többet is tehetett volna kerületünkben. A
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leégetőbb kérdés több éve a közlekedés
katasztrofális helyzete, mely ráadásul
napról napra tovább romlik, ha ez egyáltalán még lehetséges. Valamennyi új
beruházás csak súlyosbítani fogja ezt az
áldatlan állapotot, sőt, a 4-es metró – ha
16 évi ígérgetés után megépülne a jelenlegi tervek szerint –, ugyancsak nem segítene az itt élőkön.
2. Természetesen a fentiek alapján a válasz egyértelmű: a legsürgősebb feladat a
közlekedési káosz megszüntetése. Erre a
kerület egymagában képtelen, tehát ennek a feltételeit meg kell teremteni, azaz
le kell váltani a cselekvőképtelen, morálisan és szakértelem szempontjából
egyaránt alkalmatlan fővárosi vezetést.
Véleményem szerint minden más kérdés eltörpül e mellett.
3. Mivel több mint tíz éve a kerületben
élek, s a második ciklusban lettem egyéni
körzetből megválasztott képviselő, a saját
bőrömön tapasztalom mindazt, ami az itt
lakókat érinti. Mivel lakótelepen lakom,
a legnehezebb helyzetben lévő polgárok
sorsában osztozom, fizetve a téli 30.000
forintos fűtési díjat. Sajnos a ciklus elején
született néhány olyan döntés, mely elkerülhető lett volna, ha a balliberális oldal
jobban ismeri az itt élők helyzetét, például nem erőltették volna át azt szűklátókörű, káros döntést a képviselő-testületen,
mely következtében több óvoda és iskola
is a bezárás sorsára jutott.
4. Jelenleg a kormányzat a pénzügyi öszszeomlás felé vezeti az országot, s az önkormányzatok különösen kedvezőtlen
helyzetbe kerülnek 2006-ban. Ezt még
kerületünk polgármestere is elismerte.
Ennek ellenére optimista vagyok, hiszek
benne, hogy az ország választópolgárai
még egyszer nem dőlnek be a felelőtlen
ígérgetőknek, s így kilábolhatunk ebből
a siralmas helyzetből. Új kormánnyal, új
fővárosi és új kerületi vezetéssel van esély
arra, hogy sorsunk végre valóban jobbra
forduljon, s mi is Európa megbecsült polgárai lehessünk.

Dr. Kupper András (Fidesz)

Más kérdés, hogy
van-e ok ünneplésre
1. Annak, hogy kerületünk egy rideg
sorszám helyett immár önálló nevet
visel, újbudai polgárként magam is
nagyon örülök. A saját név erősíti önazonosságunkat és büszkeségünket.
Hasonlóképpen támogatom a kerületünkhöz kapcsolódó ünnepnapokat is,
hiszen Fideszes politikusokként – gondoljunk például a millenniumi évben
a 70. évfordulóra szervezett rendezvényekre – az előző ciklusban mi is fontosnak tartottuk ezeket. Ugyanakkor
ízléstelennek tartom, hogy a városvezetés kisajátítja és polgármesteri propagandára használja fel az ünnepségeket,
mert ez megosztja a kerület lakosságát,
és elrontja a közösségi élményt. Más
kérdés, hogy a hétköznapok mennyire
adnak okot az ünneplésre.
2. A jelenlegi képviselő-testülettől már
nem lehet terveket várni erre az évre, hiszen ősszel önkormányzati választások
lesznek. A kérdés az, hogy létrejön-e egy
olyan új önkormányzat, amely képes
teljesíteni az egyébként jogos lakossági
elvárásokat. Újbudán például – a látványberuházások leple alatt – immár
három éve folyik a zöldterületek pusztítása. Ennek ártalmait aligha kell hangsúlyoznunk egy olyan városban, ahol
a zöldterületek aránya csupán a fele az
uniós átlagnak. Az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a zöldpusztítást csak egy új, eltérő összetételű
önkormányzat lesz képes megállítani.
Változás esetén véget vetünk a fák kiirtásának, sportpályáink ledózerolásának.
Kezdeményezni fogjuk viszont a Fővárosi Önkormányzatnál a négyes metró
nyomvonalának meghosszabbítását a
budaörsi virágpiacig, hogy – ellentétben
a jelenlegi tervekkel – Gazdagrét lakói is
részesülhessenek a metró előnyeiből, az
agglomerációból beérkező autósforgalom ne terhelje Őrmezőt.

3. A kerületben születtem, ide jártam iskolába, most is Újbudán élek, így az itt
élők problémái személyesen érintenek.
A képviselői hivatás azonban nemcsak
helyismeretet, hanem szaktudást és az
emberi problémák iránti érzékenységet
is igényli. Orvosi végzettségem van, s
úgy gondolom, hogy társadalmi szinten a politikus is orvos, mindkét hivatás
szolgálat, ami nem a hatalomról, hanem
a felelősségről szól.
4. Félek, hogy a 2006-os választási év
háttérbe szorítja a hosszú távú célokat.
Sajnos nincsenek illúzióim a kerületi
vezetés várható ténykedését illetően. Fővárosi és kerületi képviselőként egyaránt
ugyanazokkal a problémákkal szembesülök: az elmúlt éveket a környezet- és
zajszennyezés növekedése, a mindennapos közlekedési káosz, és a változatlanságot elleplezni hivatott propaganda jellemezte. Ez az egybeesés persze nem véletlen, hiszen mind Újbudán, mind pedig
a fővárosban ugyanaz az MSZP-SZDSZ
többség uralkodik.

Jankó István (Fidesz)

A főszerep mindig a
teljesítményé
1. Az ünnepek fontosak egy ember életében. Egy városrész, egy kerület életében még fontosabbak. Ilyenkor összegzi
az ember az elvégzett munkát, ilyenkor
megállunk egy picit pihenni, és már gondolkodni kezdünk a jövőbéli teendőnkön.
Úgy érzem, hogy az elmúlt évben Újbuda
többet ünnepelt a kelleténél. Az ünnepekben sok volt az önreklám, a propaganda.
Az jó, hogy felvette az Újbuda nevet, de
sokan még mindig ragaszkodnak a hajdan volt Szentimreváros névhez. Ezért,
hogy az ő ünnepük is teljes legyen, egy
előterjesztésben indítványoztam, hogy
legyen Újbudán hivatalosan is egy városrész, amit Szentimrevárosnak hívnak és
az utcanévtáblák ezt jelölik is. A döntés a
Fővárosi Közgyűlés kezében van, amely
remélem kedvező lesz az újbudaiaknak
és a szentimrevárosiaknak.
2. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mának szóló bármilyen előnyös üzleti érdekekért ne adjuk el gyermekeink jövőjét!
Gondolok itt a zöldterületek észnélküli
beépítésére. A XI. kerületben a felgyorsuló építkezések miatt nagyon megcsappantak a zöldterületek. A meglévőket pedig ápolni, bővíteni és óvni kell. Fontos
feladat áttekinteni a nevelési és oktatási
rendszerünket, hiszen úgy néz ki, hogy
megállt a gyermeklétszám csökkenése,
de a gyermekek eloszlása a kerületben
egyenetlen. Van, ahol kevés a gyerek, van
ahol pedig olyan sok, hogy az óvodák
csak 25-26-os csoportlétszámmal működnek, amit ellenzek, mert tudom, hogy
ilyen sok gyermekkel ma már nem lehet
színvonalas nevelői munkát végezni.
Folytatni kell az intézményi felújításokat,
tovább kell javítani a tartalmi munkát is.
3. Úgy gondolom, hogy minket azért
választottak meg, hogy képviseljük a város, a kerület, a választókörzet és a lakók
érdekeit. Törekedni kell rá, hogy megismerjük az itt élők problémáit, és a lehető
legjobb tudásunk és lehetőségünk szerint segítsünk a hozzánk fordulóknak.
A választókörzet ismerete pedig kötelező
feladat! Naponta végig kell járni, ismerősökhöz be kell csengetni, a gondokat pedig meg kell oldani. Engem bármikor el
lehet érni, hiszen a mobilszámom nyilvános. Úgy gondolom, minden helyi képviselőnek ez lenne a minimum, hogy elérhetővé teszi magát a választók számára.
4. 2006 a választások éve. Politikusnak
és helyi polgároknak nem lesz könynyű túl jutni a választási küzdelmeken.
Az a helyes, ha a képviselő úgy végzi a
munkáját, mint eddig, neki elsősorban
a helyben lakók problémáival kell foglalkoznia és csak másodsorban politikus. A
testületben nem szabad, hogy a politika
és a politikus játssza a főszerepet. A főszerep a teljesítményé, amit a képviselő
le tud tenni az asztalra, aztán a választók
eldöntik, hogy ez elég, vagy a bizalmuk
egy másik jelölt felé fordul.
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Messel Gáspár (SZDSZ)

Én ugyancsak átéltem
Újbuda történelmét
1. Nyugodt, kiegyensúlyozott, óriási léptekkel fejlődő kerület Újbuda. A 75 éves
Újbuda nem öregszik, hanem egyre fiatalosabb, hiszen a gomba módra szaporodó lakóházakba leginkább a fiatal korosztály költözik be. A 2005-ös esztendőben annyi új lakás, munkahely, út, park,
játszótér készült el, hogy szinte minden
nap ünnepnap.
2. A következő években a járóbeteg-ellátás korszerűsítése és teljes körűvé tétele
mellett a betegség megelőzésére kell a
hangsúlyt tenni. A közlekedés fejlesztésében a helyi és az átmenő forgalom
szétválasztását kell elérni. A lakóházak
energiatakarékos felújítását a PanelPlusz pogrammal el kell végezni, ehhez
az Önkormányzat minden segítséget
meg fog adni.
3. Születésem óta a kerületben lakom,
úgyhogy ismerem a kerületet, mint a
tenyeremet. A negyvenes évek végétől
napjainkig átéltem Újbuda történelmét.
A kerületben lakók szeretnek itt élni,
dolgozni, szórakozni. Újbudán sok író,
költő, képzőművész, festőművész, szobrász, zeneművész él és alkot. Az itt lakóknak igénye van a kultúrált szórakozásra,
szabadidő eltöltésére, sportolásra. Ezeket
az igényeket igyekszik kielégíteni Újbuda
önkormányzata.
4. A 2006-os választások alatt és utána
is működnie kell Újbudának. A kerület
lakosságának nem szabad megérezni a
választásokat. Remélem, hogy a mostani MSZP-SZDSZ koalíció megerősödve
tovább tudja folytatni Újbuda felvirágoztatását. Van még tennivaló, nem végeztünk. A helybenjárás lemaradást jelent,
és ez a kerület lakossága megérdemli,
hogy biztonságban, egészségben, nyugalomban éljen, tehát ki kell használni
minden lehetőséget a fejlődés és fejlesztés
területén. A képviselőnek és a testületnek
minden jó szándékú ötletet támogatni
kell, ami a választópolgároktól érkezik.

Dr. Moravszki Mónika
(SZDSZ)

Jók a tervek, mégis a
tények győznek meg
1. A kerület születésnapja több éve fontos esemény, de az idei, a 75., igazán
ünnepélyes volt. Nincs olyan kerületi
lakos, aki nem részesült az eseményekben. Az ilyen rendezvénysorozat öszszefogja az embereket, és közösséget
formál belőlük, ezért volt fontos és ezért
volt sikeres. Szép és eredményes volt az
elmúlt 2005. esztendő. Ez elég sablonosan hangzik, de mégis így van. Ez a vélemény alakult ki az emberekben, hiszen
látják a kedvező változásokat és érzik az
életkörülményeik jobbulását. Az utak
felújítása javította a közlekedés minőségét, és az utcák is megszépültek. A terek,
a játszóterek is virágosabbak lettek és a
gyerekek biztonsága érdekében a játékok is ki lettek cserélve.
2. A kerületi egészségügy területén a
megkezdett munkát, a rendelőintézet
felújítását be kell fejezni. Az épület rekonstrukciója csak az első lépés, a gépek,
berendezések modernizációja még jelenleg is folyamatban van. A betegek kiszolgálását gyorsabbá és korszerűbbé kell
tenni. A közlekedés területén azonnali
beavatkozásra van szükség. Az átmenő
forgalom meggyorsítása érdekében az
eltervezett utakat a lehető leghamarabb
meg kell építeni, mert csúcsforgalom
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idején a kerületünk majdnem átjárhatatlan. Ez baleseti veszélyforrás és a lakosok
közérzetét is rontja. A Lágymányosi híd
mellé tervezett vízi létesítmények, uszodaépítés nagyon szép terv, de megvalósításhoz hozzá kell kezdeni, mert a tervek
helyett a tények azok, amelyek meggyőzik az embereket arról, hogy jól szavaztak 2002-ben és 2006-ban is hasonlóan
kell cselekedniük.
3. Erre a kérdésre nincs jó válasz. Az emberek életét, vágyait, kívánságait nem
lehet teljesen megismerni, de a képviselőnek az a legfontosabb feladata, hogy
erre törekedjen. Ez a válasz sem tökéletes.
Úgy gondolom, hogy nagyon oda kell
figyelni az emberekre, nagyon oda kell
figyelni az ügyekre és a lehető legjobb
tudással, és főleg lelkiismeretesen kell a
munkát végezni. Ha mindez teljesül, akkor bízhatunk abban, hogy az emberek
élete jobbá válik, a vágyaik, kívánságaik
előbb-utóbb teljesülnek. Az én célom az,
hogy ez inkább előbb történjen meg.
4. A képviselő-testület az előre megtervezett feladatait hajtja végre, ebben a tekintetben nem aggódom. A legtöbb területen
teljesültek az elvárások, a tervek, sőt több
olyan terület is van, amelyben a kerületük kimagasló eredményeket ért el. Azért
viszont aggódom, hogy egyes képviselők
a testületi ülésen kortesbeszédeket fognak tartani. Ez önmagában még nem
lenne baj, ám amikor ezek a beszédek
sütnek a más véleményen lévők elleni súlyos elfogultságtól, az már megszégyeníti
azt is, aki mondja, és azt is, aki csak hallgatja. Jó lenne, ha ez nem így lenne majd,
de tartok tőle, hogy ez elkerülhetetlen.
Néha elgondolkozom azon, hogy miként
érintik a szélsőséges vélemények a vitát
élőben követő tévénézőket. Szerintem az
emberek döntő többsége a képviselőjétől
a munkát és a képviseletét várja el, és jóval kevésbé az öncélú közszereplést.

Simon Károly (MSZP)

Összerakható lesz egy
reális városkép
1. 75 év egy város életében nem túl hoszszú idő. Úgy érzem, a mi XI. kerületünk
éppen csak felnőtt korba lépett, melynek méltó megünneplése volt az Újbuda
név felvétele. Sajátos és egyedi városrészekkel színesített arculata még mindig
formálódik, ezért is nagy a felelőssége
a helyi döntéshozóknak. A városvezetés ésszerű és bátor döntéseivel méltó
ünnepeket és dolgos hétköznapokat teremtett Újbudán.
2. Mindenképpen a folyamatosság, a
megkezdett munkák folytatása hozhat
szép eredményeket Újbuda életében.
Régóta halogatott döntések születtek
meg, így elérhető közelségbe került a
Lágymányosi-öböl fejlesztése, vagy a
Fehérvári úti szakorvosi rendelőintézet rekonstrukciójának a befejezése.
Képviselői körzetemben folytatódnak
a közutak teljes szélességben történő
felújításai. Tavasszal többek között a
Péterhegyi útra kerül sor.
3. Szerintem a kérdés magában hordozza
a választ is. Egy helyi képviselőnek együtt
kell élnie mindennapjait választóival,
ismernie kell problémáikat, vágyaikat,
kívánságaikat, a helyi közösségek rezdüléseit. Nagyon fontos, hogy napi szinten koptassa a körzet utcáit, gyermekei
a helyi intézményekben nevelkedjenek,
okosodjanak, és aktív tagja tudjon lenni a kötődő civil szervezeteknek. Így, az
egyéni képviselők tapasztalatai alapján,
összerakható egy reális városkép.
4. Mindenképpen megfontolt és kiszámítható döntésekre, melyek egy jól
működő és élhető kerület alapelemei. A
fejlesztések mellett, nagy hangsúlyt kell
fektetni a különböző városrészek, családias lakóövezetek védelmére. Ezeken
a területeken nem nagy beruházásokra
várnak az emberek, hanem rendezett és
tiszta közterületekre, javuló közbiztonságra és biztonságos közlekedésre, jól
szervezett tömegközlekedésre, bővülő
egészségügyi és szociális ellátásokra,
színvonalas oktatási, nevelési és kultu-

rális intézményekre. Azon dolgozunk,
hogy 2006-ban és a következő esztendőkben további, érezhető fejlődést érjünk el ezeken a területeken.

Szabó Ferenc (MSZP)

A célokat állandóan
aktualizálni kell
1. E tekintetben is méltán kiemelkedő jelentőségű az elmúlt esztendő. Szerintem
színvonalas rendezvényeken, hihetetlen
sok érdeklődő vett részt a 75. évforduló alkalmából rendezett eseményeken.
Nagyon sok egyén és család jókedvűen élvezte a számtalan programot. Én
személy szerint sikerként értékelem az
„Újbuda” név felvételét, illetve a születésnapi rendezvénysorozatot. A jó munkával töltött hétköznapok is ünnepet jelentenek számomra.
2. 2002-ben elkezdtünk egy jól megtervezett munkát, ami nyilván választási
cikluson túlmutató célok meghatározását jelenti. Az eddig eltelt három év történése bizonyítja, hogy a célok jó irányt
jelöltek meg. Az eddig megvalósult eredmények igazolják szándékunkat. Újbuda
szépen fejlődik. A teljesség igénye nélkül:
a gazdálkodás rendbetétele, a járóbetegszakellátás átvétele, a külső Bartók Béla
út felújítása, a Kopaszi-gát és környékének átalakulása, a szociális gondoskodás
kiszélesítése mind azt igazolják, hogy jó
irányba megyünk. Feladat persze van
még bőven. A célokat meg állandóan
aktualizálni kell, mert nem elszigetelten
élünk ebben a világban.
3. Régi filozófiám, hogy igazán komoly
eredményeket csak közös munkával és
akarattal lehet elérni. Az egyéni képviselő akkor dolgozik helyesen, ha együtt él
választókörzetével, ismeri minden gondját-baját. Persze ehhez kell a választók
együttmüködése is. Én nagyon remélem,
hogy egyszer ezt a kerületet igazi lokálpatrióták fogják lakni, akik, miközben
kritizálnak, egyben tevékeny közreműködői lesznek a mindennapi munkának.
Nagyon sok pozitív példát tudnék mondani a választókörzetemből.
4. 2006-ban a képviselőnek ugyanúgy
kell dolgoznia, mintha nem is lennének
választások. Ez egy, a választók bizalmából vállalt feladat, amit felfogásom
szerint erkölcsi kötelesség becsületesen
elvégezni. Magam részéről az eddigi
munka még hatékonyabb ellátását ígérhetem a választókörzetemben élőknek.
A kerület egészének további fejlődését
meg a kormánypárti koalíció felelősséggel garantálja. Személy szerint az eddig
eltelt idő alatt végzett munkámért a felelőséget vállalom.

Riedel René (Fidesz)

Régóta folytatok
éles szakmai vitákat
1. Valóban sokat ünnepelt a kerület az elmúlt évben és a rendezvények között volt
sok kulturális szempontból értékes esemény is. Újbuda polgárai és intézményei
láthatóan „megmozdultak” az évforduló
alkalmából, nagyon sok egyéni kezdeményezés színesítette a hétköznapokat.
Időnként azonban eltúlzottnak találtam
a 75 év ürügyén kifejtett hatalmas propagandát, és ami ezzel járt, a kerületi vezetés által eltékozolt közpénzek mértékét.
Sokaknak nem sikerült megtalálniuk
az egyensúlyt az 1000 éves magyar államiság és a 75 éves kerületiség jelentősége között, legalábbis ami a 2000-ben
és 2005-ben megtartott ünnepségekhez
való hozzáállást illeti.
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2. A jelenlegi polgármesteri vezetésnek a
városfejlesztés terén tapasztalt hatalmas
ambíciója sokak szemében szimpátiát
váltott ki, de ez a következő ciklusra már
nem tartható, mert az önkormányzat az
elmúlt években jelentősen eladósodott.
A szakbizottság elnökeként régóta folytatok komoly szakmai vitát a vezetéssel
a kerületi költségvetés és a tágabban vett
önkormányzati gazdálkodás egyensúlyi kérdéseiről. Meggyőződésem, hogy
a jelenlegi költekezés hosszú távon nem
fenntartható, és csak remélni tudom,
hogy a következő években egy tudatos
jövőképpel és reális jelen-értékeléssel bíró vezetője lesz Újbudának.

dugja a fejét a homokba, ha az itt lakók
problémáival találkozik.
4. Ahhoz nem kell különösebb jóstehetség, hogy megmondjuk: 2006-ban a polgármester még többet fog szerepelni az
újságokban, és még többet fog költeni a
saját reklámjára, hisz érzi, hogy a kerület
lakói ősszel a valós eredményeket fogják
rajta számon kérni. A kérdés az: hányan
lesznek, akik hagyják, hogy a propaganda rózsaszín ködbe burkolja a valóságot,
és hányan, akik a színes reklámok, szórólapok helyett inkább személyes tapasztalataiknak és a józan eszüknek hisznek.

3. Talán a kérdésre adott válaszom némelyeket sérthet, de megítélésem szerint a
komoly és naprakész helyismeret alapvető feltétele, hogy a képviselő a kerületben
éljen. Egyébként azt hiszem, hogy nem
kell minden egyes képviselőnek különkülön a kerület összes részletét, napi
gondját-örömét ismernie. A kérdés az,
hogy ki mennyi ismerettel és tapasztalattal tud hozzájárulni a képviselő-testület
döntéseihez. A választókörzetemben,
Sasadon élők pedig tudják, hogy képviselőjükként nem csupán rendelkezésükre
állok, hanem megfelelő helyismerettel
és sok éves tapasztalattal rendelkezem a
körzet ügyei tekintetében.

Szesztay András (SZDSZ)

4. Az általam követett értékrend alapján
a napi munka nem állhat meg, sokak
szerint ez a hozzáállás okozta (többek
között) a koalíció választási vereségét
2002-ben. Hogy a mostani vezetésnek
milyen elképzelései vannak erről, csak
sejteni lehet. Azt mindenesetre már most
tudjuk, hogy a kerületnek egy kifejezetten „kampány-költségvetése” lesz majd:
az eddigi kötelezettségvállalások mind
arra irányultak, hogy májusig minden
beruházás elkészüljön. Ez önmagában
is választási marketing. Ráadásul, ha tavaszra minden kész, akkor már hivatali
tennivaló sem marad túl sok, és annál
több energia mehet majd a kampányra.
Egyéni képviselőként a kampány mellett
is tartom magam ahhoz, hogy megbízatásomnak megfelelően, választóim megelégedésére dolgozzam mindenkor.

1. Egy város vagy városrész, amikor nevet kap, kilép az ismeretlenségből, a belesimuló szürkeségből, és önálló életet
kezd élni. Személyessé válik, valamivé,
amit lehet szeretni vagy nem szeretni
– és ha valamit tenni tudtam érte – lehet
büszkének lenni rá. Közelebb kerülnek
hozzám a lakói, hiszen én is közéjük
tartozom. Ez a lokálpatriotizmus, ha
párosul tágabb környezetem (Budapest,
Magyarország, Európa) szeretetével, kiegyensúlyozottá teszi az identitás-tudatomat, és úgy érezhetem, stabil helyem
van a nagyvilágban. Hétköznapjainkat
családi szinten a munka, városi szinten
értékeink megőrzése, intézményeink
működtetése mellett az építkezések, fejlesztések, és a folyamatosan változó igények kielégítésére való törekvés határozta meg. A legnagyobb változás talán ünnepnapjainkban történt. Új színtereket
kaptunk, melyek úgy külsőségeikben (pl.
ünnepi díszkivilágítás), mint tartalmukban ünnepélyessé tették életünk egy részét. A sikeres, nagy látogatottságú központi rendezvények mellett – amelyeken
mindenkinek lehetősége nyílt a szórakozáson kívül a város vezetőivel történő
személyes találkozásra is –, számtalan
lokális rendezvény (kiállítások, hangversenyek, vetélkedők) adott alkalmat olyan
összejövetelekre, ahol kizökkenhettünk
a hétköznapok világából. Látványosan
és élénken él, fejlődik Újbuda kulturális
élete, és ami számomra talán a legtöbbet
jelenti, egyre több amatőr szakkör jön
létre. Saját médiumokkal rendelkezünk,
melyek már nem csak az információk
közlését látják el, hanem kreatív ötletekkel, nagy sikerrel szervezik kulturális életünk egy részét, például „Múzsák
Csókja” vetélkedőt. Én dióhéjban így látom Újbuda ünnep- és hétköznapjait.

Dr. Schneller Domonkos
(Fidesz)

Az ember nem dugja a
fejét a homokba
1. Az ünnep közösséget teremt. Azonban
nem jó, ha a cselekvés hiányát akarjuk
ünnepléssel leplezni, mert így az ünneplés pótcselekvéssé válik. Sajnos 2005-ben
Újbudán valami hasonló történt, hiszen
minden centiméter felújított útburkolatot, minden egyes lerakott alapkövet az
adófizetők pénzének millióiból ünnepelt
meg a polgármester; ez évben mintegy
150 millió forintot költött marketingre.
Ez kicsit sok, hiszen ez az összeg több
mint száz kerületi nyugdíjas egész éves
nyugdíjának felel meg. A hétköznapokat
tekintve szintén azt látjuk, hogy a kerület
vagyonának, az adófizetők pénzének ész
nélküli herdálása folyik. Fillérekért, az
itt lakók érdekeit semmibe véve kótyavetyélték el a Lágymányosi-öböl, illetve a
Kopaszi-gát környékén lévő önkormányzati telkeket, a Bikás park területének egy
részét átjátszották egy szűk vállalkozói
csoport kezébe, és százmilliókat dobtak
ki arra, hogy a polgármesteri hivatal új
épületébe luxusberendezés (mint például plazma tv a polgármester szobájába)
kerüljön. Különösen szomorú volt látni
a nem is olyan régen felújított képviselői ülésterem szétverését, hogy azután a
képviselő-testület egy kisebb, levegőtlen,
ám szükségtelenül fényűző teremben
tarthassa az üléseit.
2. Bíztató jel ugyanakkor, hogy a polgármester sokadszori figyelmeztetés után
végre belátta, hogy foglalkozni kellene
a kerületi zöldterületek aggasztó fogyásával is. Ezt tartom az elkövetkező évek
legfontosabb problémájának.
3. Úgy gondolom, hogy egy ekkora kerületet akkor lehet igazán megismerni, ha
évtizedek óta benne él az ember, és nem

Élénken él és fejlődik a
kulturális életünk

2. A legfontosabbnak azt tartom, hogy ne
törjön meg az a fejlődés, ami jelenleg folyik. Amit pillanatnyilag a legsürgetőbbnek tartok, az Újbuda közlekedési gondjainak enyhítése, hosszú távon megoldása.
3. Mivel nemcsak egy képviselő vagyok,
hanem Újbuda lakója is, és egyben számos barátom és ismerősöm él itt, alaphelyzetből élem át mindezt. Ezenkívül
úgy gondolom, hogy talán még ennél is
több problémára van helyzetemnél fogva
rálátásom. A kérdés másik felét illetően
úgy gondolom, hogy nemcsak lehetséges,
de kötelező is, ha valaki komolyan veszi
azt, amire egykor fölesküdött.
4. Nagyon remélem, hogy a választások
nem befolyásolják a megkezdett, és eltervezett folyamatok megvalósítását. A képviselő-testület nevében sajnos nem tudok
nyilatkozni – jóllehet optimista vagyok
– a magam nevében viszont kijelenthetem, hogy a választások miatt semmivel
sem fogom kevésbé komolyan venni a
munkámat, mint eddig.

Az Újbuda új e-mail címei
(a régiek továbbra is érvényesek):

hirdet@ujbudamagazin.hu
foto@ujbudamagazin.hu
program@ujbudamagazin.hu
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Dr. Perjés Gábor (Fidesz)

3. Egyéves korom óta folyamatosan a kerületben lakom, ha egy hetet távol töltök,
már hiányoznak a megszokott utcák.
Ugyanakkor mint képviselőnek, döntéshozónak, soha nem szabad elfelejtenem,
hogy az itt leélt évtizedek és a képviselőként itt dolgozott 12 év után sem ismerhetem jobban egy utca, egy háztömb gondjait mint az ott élők. A képviselő tehát
minden ügyben, amivel találkozik, tanulhat valamit a kerületről.

Köszönöm választóim
eddigi támogatását

4. A képviselő-testület egésze nevében
nem nyilatkozhatok, azonban azt tudom,
hogy a Fidesz frakció a négy ellenzékben
töltött év alatt mindvégig elkerülte, hogy a
kerület ügyeit napi politikai érdekek alapján ítélje meg. Nyugodt szívvel ígérhetem
tehát, hogy a választási évben is szakmai
meggyőződésünk szerint fogjuk a munkánkat végezni.

l. A XI. kerület új elnevezése még kialakulóban van. A régi városrészek elnevezése
(Szentimreváros, Albertfalva stb.) büszkén
él az ott élők tudatában. Az elmúlt év sikerének tekintem az általam is támogatott, a
XI. kerület tulajdonába került rendelőintézet felújítását, és a külső Bartók Béla út
átépítését, amely választókörzetem főútvonala. Negatívum: nem tudtuk megállítani a zöldterületek fogyását, különösen
Sasadon és a Gellérthegyen. A játszóterek
felújítása mellett nőttek a közlekedési dugók, útjaink, járdáink szennyezettek, az itt
élők a közbiztonság romlásáról beszélnek.
3. 35 éve a kerületben dolgozó orvosként
átélem az itt élők bajait, vágyait, akik
különböző városrészekből keresik fel
rendelőnket. A kisnyugdíjasok vidékre költöznek a lakótelepek terhei elől, a
maradók szeretnének gondtalanul élni.
Mint egyéni képviselő, az Újbudában
rendszeresen közreadtam telefonszámomat, hogy bármikor felkereshessenek
képviseltjeim a problémáikkal.

2-4. A legsürgősebb feladatok közé tartozik rendelőnk szakmai modernizálása,
új rendelések beindítása, új műszerek beszerzése, majd az egynapos sebészet bevezetése. A közbiztonság javítása, a térfigyelő rendszer fejlesztése, az állandó rendőri
jelenlét, különösen kora este. További feladat a zöldterület növelése, védett területek kialakítása, a közlekedés rendezése, az
utak rendszeres takarítása, a kutyaürülék
eltávolítása. Ezt a programot tudom egyéni képviselőként támogatni.

Az Újbuda ismét újévi
körkérdéssel fordult a képviselő-testület tagjaihoz.
Kértük, hogy ezúttal is
tiszteljék meg olvasóinkat
válaszaikkal. A körkérdést
és a válaszokat egy részletben közöljük lapunk újévi
első számában.

Mivel az őszi képviselő-választáson nem
indulok, megköszönöm választóimnak a
nagyvonalú támogatását, kívánok az itt
élőknek biztonságos új évet egyéni és kerületi életükben.

Balás Piri László (Fidesz)

Kérdéseink a következők:
1. Városunk 2005-ben
ünnepelte 75. születésnapját, s ez alkalomból
felvette az Újbuda nevet.
Ön milyennek látta Újbuda
ünnepnapjait és hétköznapjait, az elmúlt évet?
2. Egy-két évre előretekintve melyek a legsürgetőbb
teendők az Ön meglátása
szerint Újbudán?
3. Mennyire élheti át egy
képviselő Újbuda lakóinak
életét, vágyait, kívánságait? Egyáltalán lehetséges
ekkora várost részletekbe
menően megismerni?
4. Noha 2006 főképp a
választásokról szól majd,
az itt élőknek működtetett, üzemeltetett, élhető
városra van szükségük. Ön
szerint mire számíthat a
kerület lakossága egyéni
képviselőjétől, a képviselőtestület egészétől ebben az
esztendőben?

Az ünneplés elfedte a
valós gondokat
1. A kerület 75. születésnapjának megünneplése természetesen számunkra is
fontos volt, hiszen segíthet abban, hogy
hagyományaink egy kicsit a mindennapjaink részévé váljanak. Másfelől úgy
tűnik, Molnár Gyula polgármester úr az
egész éven végighúzódó ünneplést a valós gondok elfedésére használta. Ünnepi
beszédeket mondott ahelyett, hogy az elmaradt választási ígéretekről vagy a kerület legnagyobb beruházásainál (Fehérvári
úti szakrendelő, új hivatali épület) történt
százmilliós túlköltekezésekről adott volna
számot. A kerület egységes elnevezésének
örülök, bár inkább technikai jelentősége
van, hiszen a kerület polgárai továbbra is
sokkal erősebben kötődnek szűkebb lakóhelyükhöz, előbb vagyunk gazdagrétiek,
albertfalvaiak vagy gellérthegyiek, mint
újbudaiak. Éppen ezért tartom legalább
ilyen fontosnak a Fidesz frakció javaslatát
Szentimreváros elnevezéséről.
2. Jövőre új vezetést választunk a kerületnek, a fővárosnak és az országnak egyaránt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
kerület érdekei végre érvényesüljenek a
főváros és a kormány döntéseiben, a mindennapjainkat megkeserítő közlekedési
és környezetvédelmi gondokra csak így
találhatunk megoldást. Példának elég a
metró ügyét felhozni, míg a baloldali ország- és városvezetés szinte semmit nem
haladt a beruházással, addig a kerület jogos kérését a nyomvonal meghosszabbítására a sietségre hivatkozva utasítják el.

Gehér József (SZDSZ)

Nem élethalálharcról
lesz szó idén sem
1. Rég nem látott pezsgés és fejlődés jellemezte az elmúlt évet. Az emlékezetes
„névadó hét ” és hagyományos ünnepeink
egyaránt jól sikerültek. Elkezdődött a Hadik – Tranzit kulturális tengely kiépítése.
Átvettük az egészségügyi szakellátást, s
bár sokan tamáskodtak, igenis sikerült
rendbe tenni – a fővárossal együttműködve - a külső Bartók Béla utat. Kerületünk
vonzó célpont az ingatlanfejlesztőknek,
újjáéled a rozsdaövezet.
2. Az új lakásokba új emberek költöznek
sokszor más kerületből vagy vidékről. A
lakosság létszáma mellett belső eloszlása,
szerkezete is változik Ehhez hozzá kell
igazítani az intézményrendszert, valamint
fejleszteni kell a tömegközlekedést.
3. Ha mindenhol nem is lehet ott az ember, azért sok mindenről közeli ismereteim vannak. Szüleim, testvéreim, gyerekeim, feleségem és én is itt Újbudán
él(t)ünk dolgoz(t)unk vagy jár(t)unk iskolába. Saját bőrünkön érezzük a rosszat
és együtt örülünk a jónak.
4. Bár a választás megszervezése és lebonyolítása jelentős többletterhet jelent
a Polgármesteri Hivatal számára, de az
eddigi tapasztalatok azt valószínűsítik,
hogy most sem lesz fennakadás. Reményeim szerint a képviselő-testület munkája sem sínyli meg a kampányt. Ahogy
a köztársasági elnök fogalmazott: nem
élethalálharcról van szó.

Wieszt János (MSZP)

Otthonosabbá tettük a
környezetünket
1. A város tovább épült, fejlődött, modern
nagyvárossá vált. Befejeződött a Bartók
Béla út felújítása, új lakások épültek, tovább fejlődött az egyetemi negyed és az
Infopark, folytatódott a rendelőintézet felújítása, díszkivilágitást kapott műemlékiskolánk. Ugyanakkor sikerült otthonosabbá, rendezettebbé tenni környezetünket, utcáinkat és parkjainkat, virágdíszt
kaptak főútvonalaink. Hozzákezdtünk
az új, nagyobb alapterületű ügyfélszolgálat megteremtéséhez. Büszkék lehetünk
városunk rendjére, csinosságára, fejlettségére. Ünnepeink is egyre inkább közössé váltak, a Bartók Béla út karácsonyi
kivilágítása például sok rajongót szerzett
Újbudának egész Budapestről.
2. Tovább kell folytatni a kulturális városközpont kialakítását, be kell fejezni a
Kopaszi-gát rekonstrukcióját, közszolgál-
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tató rendszerünket fel kell készíteni, át kell
alakítani az új lakásokba való beköltözésekkel előálló helyzetre. Végre kell hajtani
a következő két évben – az önkormányzat
által támogatott – panelprogramot, így
kerületünk lakótelepei is megújulhatnak.
Elő kell segíteni Sasad és a Madárhegy rekonstrukcióját. Fontos feladatunk a rendteremtés folytatása, az illegális szemétlerakók felszámolása, a játszóterek felújításának folytatása, az otthonos lakóterület
kialakítása kerületünk minden területén.
Meg kell kezdeni a parkolási lehetőségek
bővítését az egy éve elfogadott közlekedésfejlesztési koncepciónak megfelelően.
Nem szabad elfelejteni, hogy a metróépítés új szakaszába érkezik, megindul az
alagút fúrása. Az önkormányzatnak meg
kell próbálnia az ebből eredő átmeneti kényelmetlenségek minimális szintre való
csökkentését.
3. Természetesen nem könnyű, bár én
személy szerint 1960 óta itt élek, és dolgozom, megismertem az egyetemi negyedet, a Fehérvári utat és Kamaraerdőt
a munkám során, laktam Albertfalván,
Kelenvölgyben és a Bartók Béla úton is.
Barátaim vannak régóta mind a Kelenföldi, mind az Őrmezői és a Gazdagréti
lakótelepen, tehát egész életem összefonódott kerületünkkel, akármerre járok, csak
ismerős arcot látok, pedig a kerületi lakosság létszáma meghaladja a 136 000 főt.
4. Gondoskodunk arról, hogy a választási kampány ne zavarja meg nagyon kerületünk lakóinak életét, a polgármesteri
hivatal zavartalanul fog működni, választópolgáraink bármikor felkereshetik
problémáikkal, javaslataikkal képviselőinket, a fogadóórák „szentsége” nem fog
sérülni. A képviselő-testület munkáját
úgy ütemeztük, hogy a hivatal a megszokottnál korábban tudjon hozzákezdeni
az egyes fejlesztések megvalósításához,
így a választások alatt már lesz szabad
kapacitása, választópolgáraink érdekei
érvényesülhetnek.

Tóthné Vécsei Éva (MSZP)

Fontos a gondozóház
mielőbbi megépítése
1. Mielőtt a kérdésre válaszolnék, az újév
alkalmából köszöntöm és sok jót kívánok
a XI. kerület, Újbuda Önkormányzata 9.
számú választókerülete lakóinak, minden kedves Újbuda újság olvasónak. Az
Újbuda név megszületése egy új várost,
annak folyamatos fejlődését, új lendületet
jelent számomra. Az elmúlt évben számos rendezvénynek a részesei lehettünk.
Az emberek érezhették, hogy a kerület él:
lélegzik, lüktet. Az elmúlt évi megvalósítások látványosak, élvezhetőek, illeszthetőek a mindennapi életünkbe.
2. Előre tekintve a jövő felé, mindig van
tennivaló. Ha a közlekedést nézzük, bár
még távolabb van, fontos a metró megépítése, hiszen a kerület útjai zsúfoltak.
Útjaink egyre rosszabbak. A távlati tervek között szereplő útépítéseket minél
előbb el kell kezdeni. Kerületünkben
nagyon sok az idős ember, aki egyedül
él, gondozásra szorul. Fontosnak tartom
tehát a gondozóház minél előbbi megépítését. Szűkebb képviselői környezetemet
tekintve, szeretném, ha a „Bikás park”
végre a „Béke szigete” lenne.
3. Az önkormányzat testületiülésein
számtalan egész kerületet érintő ügyekben döntünk. Még is nagyképűség lenne,
ha azt mondanám, hogy teljes egészében
ismerem Újbuda lakóinak életét, vágyait,
kívánságait. A 9. választókerület képviselőjeként viszont jól ismerem a körzet lakóinak elképzeléseit, problémáit. A kölcsönös kapcsolattartás nagy segítséget
jelent képviselői munkámban. Véleményem szerint Újbuda teljes életének megismerése lehetetlen, de a választókörzetben tapasztaltak adalékul szolgálhatnak
ismereteink bővítéséhez.
4. 2006 a választások éve lesz. Ettől függetlenül a kerületnek működnie kell. Az
itt lakók semmilyen hátrányt nem szenvedhetnek a választást megelőző politikai pártok rivalizálása miatt. A 2006-ra

vállalt feladatok megvalósítására még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Számomra
ebben az időszakban is elsődleges lesz
választókörzetem lakóinak az ügye. A
választásokig – gondolok itt az őszi önkormányzati választásra – képviselőjük
vagyok. Addig, és remélhetőleg utána is
fogadóóráimon az ajtó mindenki előtt
nyitva áll. Szeretettel várok mindenkit.

Both Zoltán (MKDSZ)

Megélt tapasztalataim alapján ismerem
Újbudát
1. Az ünnepnapok, legyenek azok helyi,
országos, vagy nemzeti ünnepek, számomra és azt remélem minden újbudai
polgár számára pozitív élményt adnak,
függetlenül a politikától. A hétköznapokkal kapcsolatban már borúlátóbb vagyok,
hiszen tapasztalataim szerint az utóbbi
években nagyon sok kerületi polgár, család, vállalkozó, alkalmazott küzd szinte
megoldhatatlan problémákkal.
2. Megítélésem szerint a kerületben a legsürgetőbb teendők csak néhány speciális
területen különböznek a fővárosi és országos szintű teendőktől. Nem látom megoldottnak a családok, különösen a nagycsaládok egyre súlyosbodó anyagi problémáit, a pályakezdő fiatalok munkába állási
lehetőségeinek javítását, a munkanélküliség csökkentését, a kerületi kis- és középvállalkozók szinte ijesztő helyzetének
javítását. Túl a polgárok növekvő anyagi
gondjain, kiemelten kellene kezelni a kerület kataszrofális közlekedési helyzetét.
Elrettentő példaként hozható fel a minden
politikai ígéret ellenére gyakorlatilag járhatatlan közúthálózatunk.
3. Szerencsés helyzetben vagyok, mivel
két évtizede élek a XI. kerületben, ez év
tavaszáig munkahelyem is ide kötött, feleségem is itt dolgozik. Így nemcsak a kerületben lakó polgártársaim, barátaim,
munkatársaim véleménye, hanem saját
személyes, megélt tapasztalataim alapján
is ismerem Újbuda helyzetét, problémáit. A kérdés második részére válaszolva,
Újbuda, mint városrész valóban nagy,
azonban pont ezért magán viseli a fővárosi, és országos problémák szinte minden jegyét, hiszen a kerületben megtalálható lakótelepi, szinte vidékies zöldövezeti és belvárosi környezet egyaránt, ezek
máshol is jellemző gondjaival-bajaival.
Bárki, aki közvetlen környezete, tágabb
lakóhelye, városa és az ország problémáira érzékeny, ismeri a helyzetet, mellyel
szembe kell néznünk.
4. Kicsit elferdítve „egy képviselő nem
csinál nyarat”. Egyéni képviselőként egyegy állampolgár személyes ügyében lehet
segíteni, ha lehet, vagy valamelyik intézmény akut problémájának megoldásában
részt vállalhatunk. A képviselő-testület
egésze, különösen az előző választásokon nyertes, a kerület vezetéséért felelős
MSZP-SZDSZ többség tehet jelenleg a
legtöbbet a városrészért. Tapasztalataimon alapuló őszinte válaszom az, hogy
sajnos várhatóan amint az elmúlt év második felében, úgy ebben az évben is az
országgyűlési és önkormányzati választások mindenáron történő megnyerésére
fog koncentrálni az MSZP-SZDSZ vezetés, ami nem sok valódi, pozitív változást
sejtet Újbuda életében.

Olvasóinkhoz
Harmincegy képviselő tisztelte meg
lapunkat válaszaival. Úgy tapasztaltuk, hogy sokszínűek és fontosak
a válaszaik, ezért a tervezett négy
oldal helyett az újság történetében
először öt oldalon, egyetlen blokkban közöljük valamennyi írást. A
címeket a szerkesztő adta, hogy
segítsen az olvasóknak a betűtengerben való eligazodásban, ám a
szövegeket „békén” hagytuk: minimális stilisztikai beavatkozás is
kevés alkalommal fordult elő.
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Január
Az év első jelentős kerületi közéleti eseménye a Gellért Szállóban megtartott újévi
fogadás volt, melyen Molnár Gyula polgármester és a városrész vezetői egyházi
személyiségeket, valamint a kerület vállalkozóit és a politika képviselőit látták vendégül. A polgármester újévköszöntőjében
kiemelte, 2005-ben lesz 75 éves a kerület,
mely ebből az alkalomból hivatalosan is
felveszi az Újbuda nevet, és az évfordulóra
egész éves ünnepségsorozattal készülnek,
majd felsorolta az év fontosabb feladatait,
közöttük a Fehérvári úti szakrendelő felújításának a befejezését, a külső Bartók Béla
út rekonstrukcióját, a Lágymányosi-öböl
beruházás megkezdését, a kerületi lakásállomány átalakítását, valamint azt, hogy a
Polgármesteri Hivatal új épületbe költözik.

VISSZATEKINTŐ

Mozgalmas éve volt a kerületnek 2005. Megünnepelte születésének 75. évfordulóját, és ebből az
alkalomból hivatalosan is felvette az Újbuda nevet. A születésnaphoz kapcsolódó ünnepségek
tovább színesítették, gazdagították a társadalmi, gazdasági, közéleti, kulturális és sport események
sorát, amelyeket a következő, nem teljességre törekvő összeállításunkban tekintünk át.
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kozatosan eloszlatta a környékbeliek korábbi gyanakvását. Kedvezően nyilatkozott a körzet önkormányzati képviselője,
Jankó István és a helyi civil szervezet is a
Tranzit tevékenységéről.

Február
Három kilométerrel meghosszabbították a 18-as villamos útvonalát, így február 1-jétől a Savoya Parkig jár.
Ugyancsak ettől a naptól 72/É jelzéssel
új éjszakai autóbuszjárat indult a Móricz
Zsigmond körtér és Törökbálint között.
ÚJ VILLAMOS

PREMIER A Karinthy Színház február 26án mutatta be a Goodbye Charlie-t Détár
Enikővel és Debreceni Csabával a főszerepben.

A tervezett időpontra, február 28-ára elkészült a Fehérvári úti szakrendelő ötödik szintje, ahol az intézményt
működtető Gyógyír XI. Kht. munkatársai
és az ebédlő kapott helyet.

SZINTÁTADÁS

PARKOLÁS A forrásmegosztás és a parkolás

volt a témája a január 13-i polgármesteri értekezletnek, melyet Demszky Gábor főpolgármester kezdeményezett. Az
eseményen állapodtak meg arról, hogy
szombaton délelőttönként ingyenes lesz a
parkolás a fizetős övezetekben.
Évértékelő képviselői fórumot tartott január 24-én Simon Károly
önkormányzati képviselő a Kelenvölgyi
Közösségi Házban. Ezen Molnár Gyula
bejelentette, hogy megkezdi működését
az Újbuda zöld szám, amelyen a kátyúkkal és a roncsautókkal kapcsolatosan lehet
bejelentést tenni.
ZÖLD SZÁM

MUNKÁSZÁLLÓ 350 személyes, színvonalas

munkásszállót adtak át január 24-én a
Kocsis utcában. Az intézményben saját lakás nélküli, állandó munkával rendelkező
nők és férfiak kapnak ideiglenes otthont.

KITÜNTETÉS Pro Cultura Budapest XI. Ke-

rület díjban részesült Karai Sándor fotóművész és Bráda Tibor Munkácsy-díjas
festőművész a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 26-án a Tranzitban.

A világ egyik vezető tanácsadó cége dr. Kürti Sándort választotta
az év üzletemberének Magyarországon
2004-ben. Az adatmentésben világhírű
Kürt Rt. elnöke 2005-ben Újbuda díszpolgára lett.
ÜZLETEMBER

KIÁLLÍTÁS Kulifay Tamás festő és Kulifay
László szobrász alkotásaiból a Karinthy
Szalonban nyílt kiállítás február 8-án.

Dr. Czellér Ferenc XI. kerületi
rendőrkapitány február 16-án állománygyűlésen számolt be a kapitányság 2004ben végzett munkájáról. Az eseményen
jelen volt Gergényi Péter, Budapest rendőrfőkapitánya, aki a főváros egyik legjobb
kapitányságának nevezte a XI. kerületit, és
bejelentette, a még jobb eredmények elérése érdekében megadja a kért státuszokat.
RENDŐRÖK

Újbuda képviselő-testülete
február 23-án tartott rendkívüli ülésén
megvitatta, majd 20 igen, 13 nem szavazat
és 3 tartózkodás mellett elfogadta Újbuda
2005-ös költségvetését, melyben az oktatásra, szociális célokra és a közbiztonságra
állítottak be a korábbinál több pénzt.

KÖLTSÉGVETÉS

Ülést tartott február 24-én a
kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
a Polgármesteri Hivatalban. Értékelték az
Újbuda 11. Vagyonvédelmi Kht. egészségfejlesztő és drogprevenciós programjának
addigi tapasztalatait, majd Visnyei Csaba
ügyvezető ismertette, mit kívánnak tenni
a pedagógusok, a védőnők, és a gyámhivatal felkészítése, valamint a szülőket is
elérő módszerek kidolgozása terén.
KÁBÍTÓSZER

A Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár dísztermében mutatták be február 24-én a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyvet, melyben előadásokat adtak
közre, és egy adattárat az önkormányzatHELYTÖRTÉNET

belül kijavítják a kátyúkat, és erről értesítik a bejelentőt. Molnár Gyula elmondta, megkezdi működését az Újbuda zöld
szám, melyen be lehet jelenteni a kátyúkat,
a menürendszeren belül információhoz
juthatunk az önkormányzatról, a hivatali
ügyintézésről és üzenetet hagyhatunk a
polgármesternek is.
Március 10-től lett elérhető a
Budapesti Művelődési Központ megújult
Web-oldala, a www.kirandul.hu, mely
Budapest és környéke zöld területeiről és
játszótereiről, parkjairól nyújt naprakész
információkat.

BMK-WEB

1848 Az 1848-as forradalom és szabad-

Veresné Krajcár Izabella alpolgármester február 7-én felavatta Zala
Tibor Munkácsy-díjas grafikus emléktábláját a Kelenvölgyi úti művészház falán.

EMLÉKTÁBLA

Az Újbuda Baráti Kör elnökségi döntése
alapján Vincze Kinga, a TV11 főszerkesztője lett az évfordulós programok
koordinátora, aki megjeleníti az ünneplő
Újbudát a nagyvilág felé.
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A pályázaton nyertes T2A építészstúdió és a beruházó Öböl XI. Kft.
aláírta a Kopaszi-gát és környékének tervezéséről szóló szerződést. A tájékoztatón
elhangzott: a területtisztításnak már látható eredménye van, az öbölbe rég nem
látott állatfajták tértek vissza.
ÖBÖLTERV

NÉMETÜL Az Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat és a XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ német nyelvű versés prózamondó versenyt hirdetett meg általános iskolások és gimnazisták részére.

Március
ÚJ POSTÁK Egy óra alatt két új postát is át-

adtak ünnepélyes keretek között március
3-án a kerületben. A Savoya parki és az
infoparki hivatalok egyébként már februárban megkezdték működésüket.

PEDAGÓGIA Újbudai Pedagógiai Napok
címmel március 3–4-én kétnapos előadássorozatot szervezett a XI. kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Központ az ép testben ép lélek gondolat jegyében.
MÓRICZ-BEMUTATÓ Móricz Zsigmond négy

egyfelvonásosát mutatták be március 4-én
az FMH színháztermében Faragó Laura
közreműködésével.

ságharc tiszteletére rendezett kerületi
központi megemlékezést március 11-én
tartották a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Március 15-e alkalmából adják át
hagyományosan a Pro Communitate Budapest Főváros XI. Kerületért kitüntető címeket. 2005-ben az elismeréseket Sarkadi
Nagy Emília helytörténész és Adányi
László, a Magyar Karitász munkatársa, a
RÉV ambulancia vezetője kapta meg.
Kiemelkedő eredményt elért
kerületi élsportolókat és edzőket jutalmazott meg Újbuda önkormányzata. A díjkiosztó ünnepséget március 16-án tartották
meg a Polgármesteri Hivatalban. Felnőtt,
szenior és ifjúsági versenyzőket, valamint
edzőiket részesítették elismerésben.
SPORTDÍJAK

DIÁK ÖNKORMÁNYZAT Március

végén tartották meg a helyi diákönkormányzati
választások első fordulóját az Állam az
államban – Játsszunk demokráciát vetélkedő keretében. A játék – mely februárban
vette kezdetét – ötletadója Bács Márton alpolgármester volt. A választások második
fordulójára április 15-én került sor a kerületi közösségi házak közreműködésével.
VERS és prózamondó versenyt rendeztek a

Bikszádi úti Sportiskolában alsó tagozatos
tanulók részére József Attila születésének
századik évfordulójára emlékezve.

A polgári védelem érdekében
végzett munkájáért a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság kitüntette Messel Gáspár önkormányzati képviselőt, közbiztonsági tanácsnokot.
KITÜNTETÉS

Április
A megszűnt Marczibányi téri
biopiac árusainak egy része a hónap elejétől az albertfalvai piac területén kezdte
árusítani termékeit.
BIOPIAC

SEGÍTSÉG Albertfalva kisebbik Fecske-házának földszintjén hat speciálisan kialakított lakást adtak át március 21-én, melyeket az önkormányzat mozgáskorlátozottak részére utalt ki.
FESTMÉNYEK Macskássy Izolda festményeiből nyílt kiállítás március 22-én a Tető
Galériában. A tárlatot Balázs Gyula alpolgármester nyitotta meg, Lamperth Mónika belügyminiszter pedig üdvözlő sorokkal virágcsokrot küldött az eseményre.
ROMA GÁLA A XI. kerületi Cigány Kisebb-

ségi Önkormányzat március 24-én hagyományőrző Roma Gálát rendezett az
FMH-ban. Fellépett Bangó Margit is az
autentikus cigány zenét játszó együttesek
és roma tánccsoportok mellett.

ÁTÉPÍTÉS A hónap elején megkezdődött az
önkormányzat Zsombolyai utca 5. szám
alatti épületének átépítése.
MŰEMLÉK A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal április elején született döntése
alapján műemléki védettség alá került a
Budaörsi repülőtér kifutópályája.
CSOCSÓ Az Első Újbudai Csocsóbajnokságot április 2-án rendezték meg
nagy érdeklődés mellett a Fehérvári úti
Budai Sportcentrumban. A szervező az
Újbuda 11 Vagyonvédelmi Kht. volt. Ügyvezető igazgatója, Visnyei Csaba szerint a
bajnoksággal alternatívát akartak kínálni
a fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltésére a káros szenvedélyekkel szemben.

Korábbi és jelenlegi játékosok, valamint edzők és szakvezetők részvételével
nagyszabású kosaras találkozót rendezett
április 2-án a Bogdánfy utcai sportcsarnokban a BEAC női kosárlabda szakosztály annak emlékére, hogy a csapat 15 éve szerezte
meg első, és eddig egyetlen bajnoki címét.
BEAC

MELLSZOBOR Tudományos ülésszakkal és
mellszobrának felavatásával emlékeztek
meg a Műegyetemen Palotás János Kossuth-díjas akadémikusról, aki egyetemi
tanárként mérnökgenerációkat oktatott.

A BMK és a Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Országos Szövetsége
által kiírt 9. Országos Diapályázat díjait
április 2-án adták át a BMK-ban.

DIA

Görög András önkormányzati
képviselő januárban 10 napig dolgozott
a szökőár sújtotta Srí Lankán a Központi Különleges Mentőszolgálat tagjaként.
Tapasztalatairól az Újbuda 3. számában
számolt be.
SZÖKŐÁR

NAGYTATKARÍTÁS Tavaszi nagytakarítási
akciót hirdetett meg Újbuda önkormányzata az Újbuda Prizma XI. Kht. közreműködésével április 4–30. között a zöldhulladék és a veszélyes hulladékok összegyűjtésére. Az akció kiterjedt a kerület nagyobb
lakótelepeire is.

PARKOLÁS Infopark-busz néven járatot indított a BKV Rt. januárban az Infoparkkal
kötött szerződés alapján.

Csitulni kezdtek a Bukarest utcai volt buszpályaudvar bérbeadása miatt
keletkezett viharok, miután az épületben
megnyílt Tranzit Art Café működése fo-

Magyarország első fedett
curlingpályáját március 31-én adták át a
Kamaraerdei Ifjúsági Parkban.

CURLING

Magyar Örökség-díjat kapott
Olofsson Placid atya. Március 19-én vette
át a Magyar Tudományos Akadémián.

2005 végén bezárják a Budai Skála áruházat. A banki tulajdonba került ingatlanra
egy utcákkal szabdalt, többfunkciós épületegyüttest terveznek, összhangban az
önkormányzati szabályozási tervvel.

TRANZIT

ÚJ ÉPÜLET A Mérnök utcából a Bogdánfy
utca 7/d alá költözött a Családsegítő Szolgálatot és a Gyermekjóléti Szolgálatot magába foglaló Újbudai Humán Szolgáltató
Központ. Az önkormányzat által felújított
épületet március 31-én avatták fel.

ÖRÖKSÉG

SKÁLA A működtető cég bejelentette, hogy

KŐMŰVESTELEP Csalás és közokirat-hamisítás miatt indult vizsgálat, majd bírósági
tárgyalás lett az ügyből, miután kiderült,
az ingatlan-nyilvántartás szerint Albertfalva-Kőművestelep telkeinek egy része
olyan beépítetlen terület, amely a magyar
állam tulajdonában áll, és azokat árusítják.
A lakók abban a hiszemben éltek, hogy
tulajdonosaik a telkeknek, amelyekre a
szüleik vagy ők a bányász sajátház építési
akció keretében lakásaikat építették.

KOSZTOLÁNYI Dezső születésének 120.
évfordulója alkalmából a kerületi önkormányzat megemlékezést tartott a költő
Feneketlen-tó előtt álló szobránál március
30-án. Az ünnepi beszédet Veresné Krajcár Izabella alpolgármester és Prágai Tamás, az Írószövetség tagja tartotta.

OPERA ősbemutatóját tartották április 4-én

a MU Színházban. A Sakkopera – egy szerelem történetét meséli el Auschwitzból
– a holokauszt 60. évfordulójára íródott.
ok gyűjteményeiről és a helytörténeti tevékenységet folytató egyesületekről, így az
Etele XI. kerület Helytörténeti Körről és
az Albertfalvai Polgárok Köréről.
MEMENTÓ Február 25-én a Politikai elítéltek Közössége gyertyás megemlékezést
tartott az 1945 és 1956 között a diktatúra
által meggyilkolt hazafiak Mementó emlékművénél.

BÁBOSOK Kilenc fővárosi gyermekcsoport
részvételével március 5-én a Kelenvölgyi
Közösségi Házban rendezték meg a Budapesti Gyermekbábosok Találkozóját a Magyar Bábjátékos Egyesület szervezésében.

Újbuda önkormányzata
március 10-én meghirdette a kátyúmentes kerület programot, melynek keretében
vállalták, hogy a bejelentés után két napon
KÁTYÚMENTES

KULTÚRA Közművelődési megállapodást
írt alá Molnár Gyula polgármester 19, egy
kivételével kerületi kulturális intézmény,
egyesület, társaság vezetőjével március
30-án a Polgármesteri Hivatalban. Az
együttműködés keretében az önkormányzat 2005-ben 53 millió forinttal támogatott különféle kulturális programokat és
feladatokat.

Április 4-én délelőtt Tavaszvárás címmel sportprogramot szerveztek
nyugdíjasoknak a Gazdagréti Közösségi
Házban hagyományteremtő szándékkal,
Balázs György helyi önkormányzati képviselő közreműködésével.
SPORT

ÁLLÁSBÖRZE Április 13–14-én rendezték
meg a tavaszi felsőoktatási állásbörzét a
Budapesti Műszaki Egyetemen.

VISSZATEKINTŐ

10
A Tranzit adott helyet a
Down Alapítvány Kézműves Műhelye
kiállításának, mely foglalkoztatott sérült
gondozottak munkáiból nyílt meg április
4-én.

KÉZMŰVESEK

Gazdag programkínálattal ünnepelte Újbuda a Költészet Napját és József
Attila születésének 100. évfordulóját. Április 7. és 12. között a Molnár C. Pál műteremmúzeumban, az A38 állóhajón, a Fonóban,
az FMH-ban, a Gazdagréti és a Kelenvölgyi
Közösségi Házban emlékeztek meg az ünnepről és a költőről. A József Attila Gimnázium egész éven át tartó ünnepségsorozatot
rendezett névadójuk tiszteletére, melynek
kiemelkedő eseménye a József Attila Gimnáziumi Napok voltak április 11-12-én, ez
utóbbi napon az emlékünnepség helyszíne
a Nemzeti Színház volt.
KÖLTÉSZET

Ekkor mutatták be Mészáros Nórát, a XI.
kerület frissen megválasztott középiskolás
diákpolgármesterét a képviselőknek.
Az április 22-i Föld Napját
vetélkedővel köszöntötték a kerület diákjai, melyet a Csíkihegyek utcai Általános
Iskolában rendeztek meg az önkormányzat és a Pedagógiai Szolgáltató Központ
támogatásával.
FÖLD NAPJA

Május
BIKÁS Májusban az önkormányzat képviselő-testülete döntött a Bikás parkban
épülő Sportcentrum ügyében.

a Bazsalikom utca – Csákvár utca kereszteződésében kialakított új megállóban is
fel lehet szállni.
TILTAKOZÁS Május

elején a Lágymányosi-öböl környékére tervezett magasházak
elleni tiltakozásul a kereszténydemokrata
frakció aláírásgyűjtésbe kezdett.

ván szobrászművész Hetvenkedés című
kiállítása április 12-én nyílt meg a Bartók
32-ben.

Május 2-án tartották meg
a választásokat az Állam az államban
– Játsszunk demokráciát vetélkedő keretében a kerületi iskolákban. A végeredményt két nappal később hirdették ki a
Gazdagréti Közösségi Házban, a diákpolgármester Kerekes Sándor Bence, a
Törökugrató utcai Általános Iskola tanulója lett. A megalakult diák képviselő-testület ezután felkészítő táborban vett részt
Hajdúszoboszlón.
VETÉLKEDŐ

MARTON FRIGYES

KIÁLLÍTÁS Az Alkotó Muzsikusok Társasága

végén átadták a felújítás alatt álló Fehérvári úti Szakrendelő
IV. szintjét, ahol a szemészet, a fülészet és
a sebészet lelt végleges otthonra.

MEGÁLLÓ Május elejétől az Újbuda-buszra

SZOBRÁSZAT A Kossuth-díjas Haraszty Ist-

Az Újbuda Baráti Kör
kezdeményezésére április 12-én a Mikroszkóp Színpadon felavatták kerületünk
egykori lakója, a Rádiókabaré szerkesztője, Marton Frigyes mellszobrát, Fésűs
Károly alkotását.

SZAKRENDELŐ Április

A Villányi úti Budai Arborétumban április 22-én vette kezdetét a
háromnapos tavaszi dísznövény szakkiállítás és vásár.
DÍSZNÖVÉNY

tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás április
13-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
kerületi főkönyvtárának Irodalmi Kávéházában az AMT Napok 2005. keretében. A
társaság tagjai április 20-án hangversenyt
adtak a Karinthy Szalonban.

hasznú Egyesület Újbuda 75. születésnapja alkalmából április 24-én közbiztonsági
hónapot hirdetett meg.

20 ÉV Születésnapi klubösszejövetelt tartott
április 13-án a Mozgássérültek Budapesti
Egyesületének XI. kerületi tagszervezete a
Keveháza utcai központban megalakulásuk 20 éves évfordulója alkalmából.

7-ES BUSZ Április 25-től a Bartók Béla úton
csúcsforgalomban a 7-es buszok a villamossíneken kialakított tömegközlekedési
sávot is igénybe vehették gyorsabb haladásuk érdekében.

KÖZBIZTONSÁG Az Újbuda Baráti Kör Köz-

JÁNOS PÁL Egy hónappal halála után, május

2-án, költői esten emlékeztek meg II. János
Pál pápáról a Sziklatemplomban Eperjes
Károly színművész közreműködésével.

FALFIRKÁK 2005-ben

a falfirkák eltávolítása is bekerült az önkormányzat lakóház-felújítási pályázatába a támogatott
munkák közé. Hogy a pályázók döntését
segítsék, az önkormányzat szervezésében
május 4-én öt kerületi helyszínen mutatták be, milyen módszerekkel dolgoznak a
graffitimentesítés szakemberei.
ÜNNEPSÉG Háromnapos ünnepségsoroza-

tot rendeztek a Bikszádi úti Budai Sport
Általános Iskolában május 4-el kezdődően az iskola fennállásának 35. és Újbuda
születésének 75. évfordulója alkalmából.

ÚJ FÁK A Lágymányosi-öböl területrendezési munkáihoz kapcsolódóan 2500 fát
ültetnek el a kerület különböző pontjain
az engedéllyel kivágottak pótlására. Első
lépésben május 6-án a Hetény és a Kapolcs
utcában ültettek el 280 fát.
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Június

PÜNKÖSD Az Albertfalvi Közösségi Ház
május 14-én gazdag programkínálattal
pünkösdi mulatságot szervezett.
KIÁLLÍTÁS Deli

Ágnes és Bánföldi Zoltán
alkotásaiból nyílt kiállítás május 17-én a
Bartók 32 Galériában Újbuda születésnapi
rendezvényeinek sorában.

ÓVODÁSOK Kerületi óvodások hagyományos tavaszi képzőművészeti kiállítása
nyílt meg a Karinthy Szalonban május 18án. Az alkotások témája 2005-ben a gyereknap és a kerület 75. születésnapja volt.

PARLAGFŰ Június

elejétől az Újbuda zöld
számon az elhanyagolt, parlagfüves területeket is be lehetett jelenteni. Megtisztításuk érdekében az önkormányzat
kényszerkaszálást rendelhetett el, melynek költségét a telektulajdonosnak kellett
állnia.

KÖZBIZTONSÁG A

kerületi önkormányzat
május 19-i ülésén elfogadta új közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiáját, mely a
korábbinál nagyobb szerepet szán a civil
szféra kezdeményezéseinek.

MAJÁLIS Május 21-én közbiztonsági majá-

list rendeztek a Budai Parkszínpad előtti
téren a polgárőrség, a polgári védelem, a
rendőrség és a tűzoltóság részvételével az
április 24-én kezdődött közbiztonsági hónap záró eseményeként.

FÓRUM A

Kopaszi-gát beépítéséről tartottak lakossági fórumot az FMH-ban május
25-én az MDF és az Európai Jövő Egyesület kezdeményezésére.
A Kamaraerdei Ifjúsági
Parkban május 25-én sportversenyeket
rendeztek kerületi óvodások és általános
iskolások részére a XI. kerületi Önkormányzat sport osztálya támogatásával.

KAMARAERDŐ

Újbuda születésének 75.
évfordulója alkalmából 36 oktatási intézmény tanulóinak részvételével
nagyszabású, látványos Kerületi Sportgálát rendeztek május 26-án a Gabányisportcsarnokban, melyet rekordszámú
néző tekintett meg.
SPORTGÁLA

MUSICAL A

Petőfi Musical Stúdió ünnepi
műsort adott az FMH-ban május 27-én
Újbuda születésnapja alkalmából.

BÁRDOS Május 27–29. között rendezték
meg a Bárdos iskolák országos találkozóját
a Baranyai utcai Bárdos Lajos iskolában.
ŐRMEZŐ

Szesztay András képviselő, az

KÖNYVHÉT Újbuda önkormányzata második alkalommal kapcsolódott be az Ünnepi Könyvhét rendezvényeibe. Június 2–5.
között húsz pavilonban 33 könyvkiadó és
könyvterjesztő mutatta be könyvújdonságait a Móricz Zsigmond körtéren, ahol
különböző kulturális programok is várták
az érdeklődőket. A kerület ünnepe alkalmából készült el, és a könyvhétre jelent
meg az Újbudai ízek című receptgyűjtemény a Pedagógiai Szolgáltató Központ
gondozásában.
FOTÓ A Budai Fotó és Filmklub ötven éves

történetét június 2-án megnyílt kiállításával ünnepelte a BMK-ban.
JÓTÉKONYSÁG A XI. kerületi Rendőrkapitányság, a XI. kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány és Újbuda önkormányzata
kezdeményezésére június 3-án megtartották a III. Szent György-napi jótékonysági
bált a Búsuló Juhász étteremben. Több
mint 400 kerületi vállalkozó jelentkezett
a szervezők felhívására. Az est bevételével,
tízmillió forinttal a rendőrség műszaki
fejlesztéséhez járultak hozzá.
BIKÁS A

Bikás Park Egyesület június 5én demonstrált a Bikás parkba tervezett
sportcentrum miatt.

HANGVERSENY Jótékonysági

hangversenyt
rendeztek a Magyar Szentek Templomában május 8-án a magyar himnusz emlékművének felállításáért.

VIDÁM MŰVEK A BMK-ban rendezték meg
amatőr színjátszók közreműködésével a
Vidám Művek Fesztiválját április 15-től
17-ig a színvonaltalan, ízléstelen nevettetési divat ellensúlyozására.
FELÚJÍTÁS Április 19-én megkezdődött a
külső Bartók Béla út komplex rekonstrukciójának első üteme a Tétényi köz és
a Thallóczy utca közötti szakaszon. A 2,5
milliárdos felújítás beruházója a XI. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat, a lebonyolítással a Fővárosi Vízművek Rt.-t bízták meg.

Szakolczay Lajos irodalomtörténész nyitotta meg az Unikornis csoport
kiállítását április 19-én a Karinthy Szalonban. A tárlat 2005 egyik legrangosabb képzőművészeti eseménye volt a kerületben.
UNIKORNIS

A XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központban április 19-én bemutatták a Hívogató című kiadványt, mely az
óvodaválasztás előtt álló szülőknek nyújt
segítséget.

HÍVOGATÓ

Ferenc miniszterelnök április
20-án hallgatói fórumot tartott a Műegyetemen, mely kötetlen beszélgetéssel folytatódott a Zöld Pardonban.
GYURCSÁNY

ÓVODÁK Újbuda 75 éves évfordulója tiszteletére a Pedagógiai Szolgáltató Központ a
kerületi óvodák életét bemutató tablókból
rendezett kiállítást, melyet április 19-én
nyitottak meg a PSZK ÚjBuda előadójában.

Egész napos programmal ünnepelte
meg április 20-án fennállásának ötéves évfordulóját az Albertfalvi Közösségi Ház.
AKH

Az önkormányzat képviselő-testületének többsége az április 21-i ülésen megszavazta magasház építésének lehetőségét a Lágymányosi-öböl környékén.

MAGASHÁZAK

ÖSZTÖNDÍJ Az önkormányzat képviselő-testülete április 27-i döntése alapján
kiírták a Maecenas Művészeti Ösztöndíj
pályázatot Alkotói ösztöndíj, Egyszeri alkotói ösztöndíj és Pályakezdő ösztöndíj
elnyerésére, kerületben állandó lakóhelylyel rendelkező művészek számára. A díj
létrehozásának ötletét Jankó István képviselő vetette föl a kulturális bizottságban.

2005-ben húsz és félmillió forintot
fordított Újbuda önkormányzata hat kiemelt kerületi sportegyesület támogatására. Az erről szóló megállapodást április
28-án írták alá az érintettek, a korábbi hagyományokkal szakítva nem külön-külön, hanem egy központi rendezvény keretében, mely alkalmat kínált arra is, hogy
a sportvezetők megismerjék egymást.
SPORT

MINISZTERELNÖK Újbuda vendége volt
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök május 10-én. Látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban, megbeszélést folytatott
a polgármesterrel, megtekintette az okmányirodát, majd lakossági fórumon vett
részt a szomszédos Természettudományi
Ismeretterjesztő Társulatnál. Exkluzív
interjút adott az Újbuda Magazinnak
és a TV 11-nek.

Ünnepi műsor keretében emlékeztek meg május 11-én a Pajkos Óvoda születésének harminc éves
évfordulójáról.
PAJKOS ÓVODA

KERÜLETEK Budapesti Gyűrű Szövetség
Önkormányzati Társulás néven közös
közjogi intézményt hozott létre a Fővárosi Önkormányzat és hat kerületi önkormányzat – köztük az újbudai –, május 12én a főpolgármesteri hivatalban.

SASHEGY Nyílt napot tartottak április 28án a Sas-hegyen lévő természetvédelmi
területen Újbuda 75 éves évfordulójának
ünnepségsorozatához kapcsolódóan.

Zsolt XI. kerületben készült
fotóiból nyílt tárlat Zacc címmel június 7én a Tranzitban, a kerület ünnepi rendezvénysorozatához kapcsolódóan.

Május 28-án vették föl a Karinthy
Színházban az Újbuda születik című, a
kerület névváltozásával foglalkozó kabaréműsort, mely novemberben hangzott el
a Magyar Rádió Kossuth adóján.

szerű PET/CT centrumot adtak át június
7-én Albertfalván a Hunyadi János úton.

KABARÉ

Több mint százezer
ember ünnepelt május 28–29-én a forró
hangulatú Műegyetem rakparti bulin,
melyet Újbuda születésének 75. évfordulója és a kerület keresztelője alkalmából rendezett meg az önkormányzat. Az
eseményen Molnár Gyula polgármester
bejelentette, hogy a képviselő-testület
korábbi döntése alapján május 29-én a
kerület hivatalosan is felveszi az Újbuda
nevet. A bejelentést követően az óriás kivetítőn kapcsolták a Szent Imre Kórházat,
ahol bemutatták a kerület legifjabb polgárát. Ez alkalommal a TV 11 felvette az
Újbuda TV nevet.
BULI A RAKPARTON

A 4. kerületi vers- és prózamondó
versenyt április 29-én rendezték meg az
Őrmezei Közösségi Házban. Az induló
általános és középiskolás tanulóknak a
szabadon választott mű mellett egy József
Attila verset is elő kellett adniuk.

ÖKH

ÁLLAM AZ ÁLLAMBAN Április 29-én a TV11
élő adásában mutatkoztak be az Állam az
államban – Játsszunk demokráciát vetélkedő diákönkormányzat polgármesterjelöltjei.

kelenföldi Bikás-dombon rendezték meg április 30-án és május 1-jén az
Újbudai majálist és az anyák napi ünnepséget. A kétnapos nagy tavaszköszöntő
mulatságon könnyűzenei programok, különféle bemutatók, sportolási és változatos szórakozási lehetőségek várták az érdeklődőket. A diákönkormányzat jelöltjei
itt tartották meg kampányzárójukat.

önkormányzat kulturális bizottságnak
elnöke május 28-án megnyitotta az Őrmezei Művészeti Hetek június 2-ig tartó
programsorozatát az Őrmezei Közösségi
Házban.

TÁJÉKOZÓDÁS A Szentimrevárosi Egyesület
Zöld Köre és a Gellérthegyvédő Egyesület
tájékozódási versenyt rendezett a kerületben május 29-én Újbuda születésnapja
alkalmából.

MAJÁLIS A

FOCI Pünkösdi

labdarúgó tornát rendezett gyerekeknek május 14-én a XI. kerületi Önkormányzat sport osztálya a
Kelen SC pályáján.

CIGARETTA Interaktív dohányzásellenes
tárlattal nyílt meg a Móricz Zsigmond
körtéri Aluljáró Galéria május 30-án. A
kiállítást az Újbuda 11. Vagyonvédelmi
Kht. rendezte.

ZACC Nyíri

RÁKSZŰRÉS Magánerőből létrehozott, kor-

Az Állam az államban – Játsszunk demokráciát játék
győztesei június 9-én vették át a kerületi
önkormányzat és a vetélkedőt támogató
cégek által felajánlott díjakat a Gazdagréti
Közösségi Házban. Másnap az öt fiatal látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban, a
polgármesternél.
ÁLLAM AZ ÁLLAMBAN

PEDAGÓGUSOK A

kerületi önkormányzat
a Pedagógus Nap alkalmából június 9-én
tanárköszöntő, tanévbúcsúztató zenés
pedagógus estet rendezett a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban hagyományteremtő
szándékkal.

SPORT A 2004/2005-ös tanév sportverseny

és diákolimpiai díjkiosztó ünnepségét június 10-én tartották meg a Polgármesteri
Hivatalban a felnőtt és diák polgármesteri
vezetés jelenlétében.
A XI. kerületi Rendőrkapitányság és a 32. Budapesti Őr és Díszezred nagy
sikerű közös nyílt napot rendezett június
11-én az ezred Budaörsi úti laktanyájában.
LAKTANYA

Június 13-án adták át a BM
Központi Okmányirodájának kirendeltségét a Fehérvári út 83. alatt.

OKMÁNYIRODA
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VISSZATEKINTŐ

Az A38 állóhajó előtt volt
június 12-én a befutója a T-Mobil biciklitúrának, melyet a Tour de Hongrie útvonalán rendeztek meg abból a célból, hogy
felhívják a figyelmet a kerékpárosokra leselkedő veszélyekre a közlekedésben.

művésznek ítélte oda a pályázatok felett
bíráskodó kuratórium.

Albertfalva-Kőművestelep telkeinek ügye megoldása érdekében Molnár Gyula polgármester, országgyűlési képviselő törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentben június 13-án.

A 80 esztendős Tour de
Hongrie befutója augusztus 7-én volt az
A38 hajónál. Újdonságként szerepelt a
programban az Újbuda Nagydíjért megrendezett rakparti körverseny, amiért különdíj járt.

BICIKLITÚRA

TÖRVÉNYJAVASLAT

Gyökerek címmel finn, magyar,
román és bolgár képzőművészek kiállítása
nyílt meg június 13-án a Bartók 32 Galériában és a Karinthy Szalonban.
KIÁLLÍTÁS

Bertalan Lajos mérnök domborműves emléktábláját június 22-én avatta
fel Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
a Bartók Béla út 32. számú ház falánál.

EMLÉKTÁBLA

Az árvíz sújtotta délvidéki magyarlakta falvak megsegítésére rendezett jótékonysági gálaestet a
Szentimrevárosi Polgár Egyesület június
22-én a Szent Imre Gimnázium dísztermében.

JÓTÉKONYSÁG

Június 24–26. között tartották meg a hagyományos gazdagréti
Szentivánéji bulit. A háromnapos rendezvényen a Frankhegy utca és Torbágy utca
közötti parkban 2005-ben is látványos
programokkal várták az érdeklődőket.

SZENTIVÁNÉJ

Újbuda több helyszínnel is
bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája
rendezvényeibe. Így június 25-én éjjel a
Fonó melletti Artus Stúdió is megnyitotta
kapuit a látogatók előtt.

MÚZEUMOK

A X. Semmelweis-napi ünnepség keretében július 30-án a Polgármesteri Hivatalban Molnár Gyula átadta a
2005-ös Pro Medicina XI. kerület díjakat.

PRO MEDICINA

Július
A közterületek megtisztítása
érdekében a kerületi rendelet megváltoztatásával július elsejével egyszerűsítették
a forgalomképtelen járművek elszállításának eljárását. A roncsautókat az Újbuda
zöld számon is be lehetett jelenteni.

RONCSAUTÓK

A Semmelweis-nap alkalmából
július 1-jén a Szent Imre Kórházban házi
ünnepség keretében átadták az Év Orvosa
és az Év Orvosnője elismeréseket.

ORVOSOK

Augusztus
TOUR DE HONGRIE

OKMÁNYIRODA Az Eleven Centerben augusztus 8-án megnyílt Újbuda harmadik
okmányirodája, ahol a Sasad-Sashegyen
és Gazdagréten élők intézhetik ügyeiket.

a Barackmag utca érintésével az Ördögorom utcát köti össze Madárhegy térségében, Örkény István utcának keresztelte el.

Szeptember
BUSZOK A hónap elejétől megváltozott Bu-

dapest éjszakai tömegközlekedése, aminek
külső jeleként a buszokon a korábbi “É”
betűs jelzést kilencessel kezdődő háromjegyű szám váltotta fel. Újbudán bővült a
vonalak száma, és az új menetrend biztosítja, hogy a járatok bevárják egymást.

A Szent István sportnapok keretében a Kelenvölgyi Közösségi Ház és a
Kelen SC szervezésében augusztus 20-án
egész napos rendezvénnyel várták az érdeklődőket a kelenvölgyi sportpályára. A
programban a XI. kerületi Önkormányzat és testvérvárosai csapatai a Szent István vándorkupa labdarúgótornán vettek részt, emellett volt teniszverseny és
csocsóbajnokság. A XI. kerületi Önkormányzat sport osztálya az ELTE Sporttelepén rendezett sportnapot, melynek
programján kispályás labdarúgás, tenisz
és asztalitenisz szerepelt. A sportnapok
keretében három napig folyt a küzdelem a
Tenisz Szent István kupáért a Szent Imre
Kórház teniszpályáin, illetve minigolf bajnokságot rendeztek a Tétényi úti Szabadidő Központban.
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TÁNCHÁZ XVI. Országos Szezonnyitó Tánc-

ház címmel szeptember 17-én kezdte meg
az új évadot a Fővárosi Művelődési Ház.

A38 Az A38 Állóhajón rendezték meg az
I. Nemzetközi Szájharmonika Fesztivált
szeptember 17-én.

Szeptember 17-én tartották meg
a hagyományos gazdagréti halászléfőzőversenyt az Újbuda TV szervezésében.

Nagy sikerű nyílt nap volt a
Szent Imre Kórházban szeptember 21-én.

NYÍLT NAP

Biciklitúrával ünnepelték az autómentes napot Gazdagréten szeptember 22én. A Csíkihegyek utcai Általános Iskola
tanulói és a hozzájuk csatlakozott sportemberek társaságában a lakótelepről a Kamaraerdei Ifjúsági Parkba vezető kerékpárutat
megtette Balázs Gyula, a kerület sportügyekért felelős alpolgármestere is.

BICIKLI

KITÜNTETÉS

SPORT

ÚJBUDA 2005
HALÁSZLÉ

TÁBOR Az Újbudai Humán Szolgáltató és
Gyermekjóléti Szolgálat augusztus 15–22.
között rendezte meg hagyományos táborát hátrányos helyzetű gyerekek részére az
önkormányzat soltvadkerti üdülőjében.

Augusztus 20. alkalmából
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester és
Nagy Péter, a Lágymányosi Általános Iskola igazgatója a Magyar Köztársasági ezüst
érdemkereszt kitüntetésben részesült.
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TÓPARTY A 75 éves kerület jubileumi rendezvénysorozatának részeként a Tóparti
Újbuda Partyt szeptember 3-4-én rendezték meg a Feneketlen-tó mellett. Valódi
családi rendezvényként ezúttal is minden
generáció megtalálhatta a számára vonzó koncerteket, programokat, de részt
vettek a kétnapos eseményen ún. társadalmi üzeneteket közvetítő intézmények,
szervezetek is például egészségmegőrző
tanácsadással, a Polgármesteri Hivatal pedig fogadóórát tartott a helyszínen.

Arthur Koestler születésének
100. évfordulója alkalmából szeptember
7–8-án tudományos konferenciát rendeztek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói Klubjában Göncz
Árpád védnökségével. A konferenciához
kapcsolódóan Koestler-emlékkiállítás nyílt
a BME-OMIKK Könyvtár Aulájában.
KOESTLER

BÚCSÚ A hagyományos Szent Mihály-napi
búcsút szeptember 22–25. között rendezték meg Albertfalván több helyszínen.
Kiállítások, hangversenyek, könyvbemutatók és vásári mulatságok várták az érdeklődőket.
HANGVERSENY Szeptember 25-én hangversenyt rendeztek a Szent Imre-templomban a csángó magyar iskola javára Mádl
Dalma asszony védnökségével, Újbuda
Önkormányzata és a Szentimrevárosi
Egyesület támogatásával.
FUTÁS Háromszázan vettek részt a gazdagréti Csíkihegyek utcai iskolánál szeptember 25-én megrendezett futóversenyen.

SEGÍTSÉG Erdélyi árvízkárosult fiatalokat lá-

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezték meg szeptember
9–11. között az Újbuda Jazzfesztivált három kerületi helyszínen, a Fonóban, a MU
Színházban és az A38 állóhajón.

ANDOR UTCA A főpolgármesteri kabinet
szeptember 26-án úgy határozott, hogy a
jogerőssé vált hatósági engedélyek birtokában az Andor utcát kétszer két sávosra
bővítik, és a beruházást 2006 szeptemberében már be is kívánják fejezni.

A kommunista terror áldozatainak emléke előtt tisztelgett a Politikai
Elítéltek Közössége és számos más szervezet és párt, valamint a kerületi önkormányzat augusztus 26-án a Mementó
emlékműnél.

LOMTALANÍTÁS

Őszi veszélyeshulladékgyűjtési akciót szervezett az önkormányzat a kerületi lomtalanításhoz kapcsolódóan szeptember 10–17. között több helyszínen.

FIDESZ Szeptember 28-án ünnepélyes keretek között nyitották meg a Fidesz Magyar Polgári Szövetség újjáépített XI. kerületi irodáját a Budafoki úton, melyben
galéria és kávézó is helyet kapott.

Újbuda nyolc különleges helye
csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai
idei rendezvényeihez szeptember 17–18án: az Albertfalvai Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeum, a Budai Ciszterci
Szent Imre-plébániatemplom, a Szent Imre Gimnázium, a Budapesti Művelődési
Központ, a Molnár C. Pál műterem-múzeum és a Tranzit Art Café, továbbá sétát
lehetett tenni a Gellért-hegyen és megismerkedhettek az érdeklődők Újbuda századfordulós épületeivel.

Az Albertfalvi Napok 2005 programsorozatot szeptember 28. és október
2. között rendezték meg, megünnepelve egyben az Albertfalvi Közösségi Ház
fennállásának ötéves évfordulóját.

tott vendégül a Csillebérci Szabadidő Központ augusztus 20. és 29. között. A XI. kerületi Önkormányzat 20 határon túli fiatal
utazási, étkezési és szállásköltségeit fedezte.
TISZTELGÉS

A Panel Plusz hitelprogramról tartott lakossági fórumot a Gazdagréti
Közösségi Házban az MSZP kerületi szervezete augusztus 31-én a polgármesteri
vezetés, valamint országgyűlési és önkormányzati képviselők részvételével.
PANEL PLUSZ

Az Újbuda TV meghirdette
a Múzsák csókja tehetségkutató vetélkedőjét a kerületben élő vagy tanuló 12-18
év közötti gyerekek számára alkotói kategóriában az „Újbuda ifjú írója”, előadói
kategóriában az „Újbuda ifjú kommunikátora” címért.
TEHETSÉGEK

JAZZ

KULTÚRA

A szerényebb anyagi lehetőségek miatt nem az Őrmezei Költők ParkFESZTIVÁL

AKH

Politika és erkölcs viszonyáról tartott nagysikerű előadást szeptember 29én a Szent Margit Gimnáziumban Jókai
Anna Kossuth-díjas írónő.

JÓKAI

EMLÉKEK Kettős kiállítás nyílt a Kelenvölgyi

Közösségi Házban szeptember 30-án egy
különleges háborús fotósorozat képeiből
és kelenvölgyiek katonaemlékeiből.

PLÁZS R-GO koncerttel és lézershow-val
nyílt meg a II. Újbuda Part június 1-jén a
Petőfi és a Lágymányosi híd közötti partszakaszon. Bár a rendezvénysorozatot
egy hónaposra tervezték, a nagy sikerre
való tekintettel augusztus 20-ig meghoszszabbították a nyitva tartását. A városban
maradt pihenni vágyók szórakozását csak
a rossz idő és a Duna magas vízállása veszélyeztette néhány napig.

Október
KAREL GOTT Az első Újbudai Sörfesztivált
október 1–2-án rendezték meg – a születésnapi kiemelt programok részeként – hatalmas sikerrel a Savoya Parkban. A több ezer
látogatót sörkülönlegességekkel, élőzenével
és számos érdekes programmal várták.
A legnagyobb sikert a díszvendég, Karel
Gott aratta. A cseh énekes 25 festményét
is elhozta, melyeket az egy éves évfordulóját ünneplő bevásárlóközpontban lehetett
megtekinteni és megvásárolni.
SZÜRET Az Alabástrom utcában rendezték
meg október 1-jén a Kelenvölgyi Szüreti
Vigasságokat Kupper András képviselő és
borbíró vezetésével.

Újbuda önkormányzatának
meghívására közel ötszáz nyugdíjas tekintette meg az Interoperett műsorát a Belvárosi Színházban október 1-jén este.
OPERETT

BÚCSÚ volt Gazdagréten október 1-jén és
2-án a Szent Angyalok Templomban.
ÖBÖL A Lágymányosi-öböl fejlesztési terveit október 2-án mutatta be az Öböl XI.
Kht. Demszky Gábor főpolgármester és
a kerület vezetői jelenlétében a Kopaszigátnál.

Schiffer János főpolgármesterhelyettes és Molnár Gyula polgármester
jelenlétében október 2-án átadták a felújított Lágymányosi Könyvtárat.
KÖNYVTÁR

Október 4-én nyílt meg Pittmann Zsófi falvédő-kiállítása a Tranzitban.

FALVÉDŐK

LITOGRÁFIÁK Bukta Imre képzőművész
installációjának és litográfiáinak kiállítása
a Bartók 32 Galériában és a MU Színház
Galériájában október 4-én nyílt meg.

Három, segítséggel élők számára kialakított önkormányzati bérlakást
adtak át július 13-án az Albertfalva utcai
Fecske-házban.

LAKÁSOK

A Magyar Vöröskereszt XI. kerületi szervezete október 4-én juttatta el segélyszállítmányát az árvíz sújtotta Bakonybél
községbe. A segélyakcióban a Soproni úti
és a Bocskai úti általános iskolák diákjai is
gyűjtöttek használt ruhaneműt és cipőt, játékot, tartós élelmiszert és írószert.
SEGÉLY

INFOPARK Az Infoparkban július 14-én felavatták a hatemeletes C jelzésű irodaépületet. A teljes komplexum 2007-re készül
el.
GYÚJTOGATÁS Július 30-án ismeretlen tettesek felgyújtották a privatizáció előtt álló
Móricz Zsigmond körtéri, műemléki védettség alatt álló Gomba egyik üzletét.

MAECENAS Az újbudai önkormányzat által
áprilisban alapított Maecenas Művészeti
Ösztöndíjat első alkalommal hat kerületi

Újbuda önkormányzatának
kezdeményezésére új megállóhelyet alakított ki a BKV a Hamzsabégi úton a Bartók
Béla úti kereszteződés előtt, ahol a Kosztolányi Dezső tér felé közlekedő 41-es, a 87es, a 87A és a 250-es autóbusz áll meg.
ÚJ MEGÁLLÓK

Gábor Dénesről neveztek el egy
utcát az Infoparkban. Ebből az alkalomból
a C épület házfalán emléktáblát helyeztek
el, melynek avatója október 3-án volt Kovács Kálmán informatikai miniszter, a
főpolgármester és Újbuda polgármestere
jelenlétében.

Július 4-én átadták a felújítás alatt álló Fehérvári úti szakrendelő III.
szintjét, ahol a sebészeti szakellátás folyik.

A Budai Parkszínpadon rendezték meg július 30-án a XV. Nemzetközi Cigánykarnevált, melyen fellépett a 100
Tagú Cigányzenekar is.

TÁMFAL Szeptemberben a Somlói út 6.
számú ház támfala bedőlt a ház kertjébe,
és megsüllyedt az úttest. Az utat le kellett
zárni, emiatt a 27-es busz kényszerűségből
terelőúton közlekedett. A helyreállítást
Újbuda önkormányzata rendelte meg, az
érintett szakaszon a vasbeton támfal az év
végére készült el.

INFOPARK

SZAKRENDELŐ

KARNEVÁL

2005 programsorozatot a Gazdagréti
Közösségi Házban a XI. kerületi Önkormányzat kulturális bizottsága és a polgármesteri vezetés támogatásával.

Húsz arany, tizenhárom ezüst,
nyolc bronz érmet nyertek az Újbudai
Senior Úszó Klub versenyzői az augusztusi Európa-bajnokságon.
ÚSZÁS

UTCANÉV A Fővárosi Közgyűlés azt a névtelen közterületet, amely a Rupphegyi utat

jának zöldjén, hanem a Cirmos utca kiöblösödésében tartották meg a harmadik
Forrás Fesztivált szeptember 17-én.
ŐSZKÖSZÖNTÉS Családi

Nappal egybekötött vidám Őszköszöntő Fesztivállal nyitotta meg évadját a BMK szeptember 17én a kelenföldi Bikás parkban.

KEK Szeptember 30-án és október 1–2-án
tartották meg az Íz Feszt 2005 Élelmiszerek és Kertészeti Termékek Kiállítását és
Vásárát a KEK-en, a Villányi úton.
GAZDAGRÉTI ŐSZ Szeptember

30–október
2. között rendezték meg a Gazdagréti Ősz

SAS-HEGY A Sas-hegyen lévő víkendházas
telkeken kialakult áldatlan közbiztonsági
helyzetről tartottak fórumot október 5-én
a Polgármesteri Hivatalban a polgármesteri vezetés és a kerület rendőrkapitánya
részvételével.

Újbudai Szüreti Fesztiválra és
nemzetiségi főzőversenyre várta a polgárokat október 8-án a Saxlehner András
Közhasznú Egyesület és a Kelenvölgyi
Közösségi Ház.
SZÜRET

VISSZATEKINTŐ
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RENDŐRÖK A BRFK és a XI. kerületi önkormányzat bűnmegelőzési alapítványa
egy műholdas helyzet-meghatározó rendszert adományozott október 6-án a kerületi rendőrkapitányságnak. Az avatóünnepségen részt vett Lamperth Mónika belügyminiszter – aki később felkereste a Polgármesteri Hivatalt is –, valamint Bene László
országos és Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány. Ekkor vehették át a kerületi
rendőrök a Szent György-napi jótékonysági
est bevételéből vásárolt rádiókat.

Lakos Imre alpolgármester, a
fővárosi önkormányzat városüzemeltetési
bizottságának elnöke és Bőhm András, a
fővárosi közgyűlés SZDSZ frakciójának
vezetője október 6-án tájékoztatóval egybekötött bejárást tartott Gazdagréten,
melynek során megtekintették a Gazdagréti út és a Rétköz utca aszfaltozási munkálatait, és bejelentették 150 új parkolóhely építését a lakótelepen.
GAZDAGRÉT

A Kelenvölgyi Közösségi Házban október 15-e rendezték meg a VII.
Saxlehner Nemzetiségi Napokat, a programban szüreti felvonulással, képzőművészeti kiállítással és főzőversennyel.

SAXLEHNER

MAGASHÁZ A képviselő-testület október
18-án jóváhagyta azt a szabályozási tervmódosítást, amely lehetővé teszi 45 méter
magas ház építését a Lágymányosi-öböl
közelében, de nem az öböl partján

közművek és az útburkolat újult meg, de
a házak falai is megtisztultak az újbudai
önkormányzat ajándékaként.
BÚCSÚ November 5–6-án tartották meg a

hagyományos Szent Imre-napi búcsút. Az
eseményeknek a Villányi úti templom és
környéke, a Szent Imre gimnázium, valamint a körtér adott helyet.
A hajdani Gellért-hegyi szőlőművesek tiszteletére Szent Vincét ábrázoló szobrot és emlékoszlopot készített a
kerületben élő Czinder Antal szobrászművész. Az alkotást november 8-án Csapody
Miklós és Molnár Gyula országgyűlési
képviselők avatták fel a Kerület Napja rendezvényei részeként.

SZENT VINCE

1956 Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc alkalmából rendezett megemlékezések hagyományos módon az október
22-én a Műegyetem aulájában megtartott
központi ünnepséggel vették kezdetüket.
A helyi pártok és civil szervezetek aznap
és másnap külön-külön rótták le tiszteletüket a kerületi emlékhelyeknél.

Nők hetét tartottak a Tranzitban október közepén. 11-én fiatal írónők
irodalmi estjén, 13-án szintén irodalmi
vonatkozású beszélgetésen vehettek részt
az érdeklődők Polcz Alaine és Halda Alíz
társaságában.

Újbuda önkormányzata és
a Fővárosi Munkaügyi Központ Bartók
Béla úti kirendeltsége október 13-án első
alkalommal rendezett közös állásbörzét a
Polgármesteri Hivatal Bocskai úti épületében, melyen 113-an találtak munkát.
ÁLLÁSBÖRZE

KEREKASZTAL Budapesti polgármesterek
első kerek asztalát október 13-án tartották
meg a főpolgármester, a belügyminiszter
és az esélyegyenlőségi miniszter részvételével. A tanácskozáson döntés született
arról, hogy télen felfüggesztik a kilakoltatásokat.
VIRÁGOK Őszi Kertészeti Napok 2005 cím-

mel virágkötészeti bemutatót és kedvezményes növényvásárt rendeztek október
14–16. között a volt Kertészeti Egyetemen.

Az I. Újbudai Polgárőrnapot
október 15-én rendezték meg a Kisújszállás utcában az Újbuda 11. Vagyonvédelmi
Kht. szervezésében. Az esemény részeként
fórumot tartottak a közbiztonságért felelős szervezetek vezetőinek részvételével,
felavatták a diszpécserközpontként működő Polgárőr Szolgáltató Centrumot és
átadtak három járőr gépkocsit, az önkormányzat vezetésének ajándékát.
POLGÁRŐRÖK

épül a Kinizsi Pál laktanya helyén, a Beregszász út-Rodostó utca-Nagyszeben út által határolt területen. A volt
laktanyát október közepén vette meg 6
milliárd forintért egy magyar tulajdonú
cég a Honvédelmi Minisztériumtól. A lakóparkot Sasad-Ligetnek hívják majd.
LAKÓPARK

FESTÉSZET Negyedik

alkalommal rendezték meg a Bráda Tibor festőművész kezdeményezésére létrejött Magyar Festészet
Napját. Az országos méretűvé vált programsorozatba Újbuda nyolc kiállítással
kapcsolódott be október 15–18. között. A
fő rendezvény a Hadik kávéházban október 16-án nyílt meg, a tárlaton a 75 éves
kerület 75 művésze mutatkozott be. Október 18-án megkoszorúzták több, a XI.
kerületben élt kiemelkedő festőművész
emléktábláját.

ÚJBUDAI SÉTA címmel vetélkedőt rendeztek
iskolásoknak október 27-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A résztvevők
tablókon és multimédiás előadásokon keresztül mutatták be, hogy milyennek látják a kerületet.

Formabontó tanórán vehetett
részt a kerület ötszáz diákja a Corvin
Filmpalotában október 27-én. Az 1956os események évfordulója alkalmából
Koltai Róbert Világszám című filmjét
nézték meg.

KOLTAI

KARITHY A Butaságom története című da-

rabot október 28-án mutatták be a Karinthy Színházban Pápai Erikával és Sörös
Sándorral a főbb szerepben, Karinthy
Márton rendezésében.

A Szent Imre Gimnáziumban
október 28-án rendezték meg a Szent Imre-napot kulturális programokkal, előadásokkal, kiállításokkal.
SZENT IMRE

HÁZSONGÁRD Jótékony célú hangverseny
tartottak a Szent Imre Gimnázium dísztermében október 29-én a Házsongárdi temető síremlékeinek megújításáért. Az esemény védnöke Tőkés László püspök volt,
aki beszédet mondott a rendezvényen.
PETÍCIÓ Október közepén petíciót adtak
át biciklisták Újbuda polgármesterének a
kerületi kerékpározás feltételeinek megteremtéséért. A nyílt levelet 14 civil szervezet nevében 450 kerületben lakó vagy
dolgozó kerékpáros írta alá.
LOMBTALANÍTÁS Az őszi lombtalanítási
akció kezdődött október második felében
az önkormányzat és az Újbuda Prizma XI.
Kht. szervezésében. A munkálatok során
megtisztították a nagy kerületi lakótelepeket is.

November
FELÚJÍTÁS November 4-re, a tervezett határidőre befejeződött a külső Bartók Béla
út felújításának első szakasza. Nemcsak a

ÁTADÁS Befejezték a Budaörsi út 4-18. szám

alatti, fővárosi védettségű, öt négyemeletes házból, 194 lakásból álló kis lakótelep
11 éve húzódó főbb felújítási munkálatait.
Az átadóünnepséget november 12-én tartották meg művészek közreműködésével
Lakos Imre alpolgármester jelenlétében.
KONCERT Az erdélyi Bikafalva református templom és iskolaépület helyreállítási
költségeinek megteremtéséért jótékonysági koncertet rendeztek a Fonóban november 12-én.

A Szentimrevárosi Egyesület éves
bálját november 12-én tartották meg a
Gellért fürdőben.

Prága Fesztivál volt az A38 hajón
november 20. és 22. között; a programok
sorában az egyik legérdekesebb esemény
a Václav Havel részvételével megrendezett
beszélgetés volt.

HAVEL

A Múzsák Csókja tehetségkutató vetélkedő gálaestjét november 23-án
rendezték meg a Karinthy Színházban. A
szórakoztató műsor keretében hirdették
ki az alkotói kategória győztesét.
GÁLAEST

BIKÁS-PARK A Bikás parkba tervezett
sportcentrum építéséről tartottak lakossági fórumot október 27-én a BMK-ban
önkormányzati képviselők, civil szervezetek és helyi lakosok részvételével.

IRÓNŐK

FUTÁS A Kerület Napjához kapcsolódóan
rendezték meg a városrészek közötti futást
november 12-én 470 indulóval. A sporteseményt az önkormányzat sport osztálya
szervezte, az Őrmezei Közösségi Ház, az
Albertfalvi Közösségi Ház, a Kelen SC és a
Budai XI. SE segítségével.

BÁL

ÉVFORDULÓ Október 24-én volt 15 éve,
hogy Újbudán megalakult a tanácsi rendszer helyébe lépő többpártrendszerű, szabadon választott önkormányzat képviselő-testülete.

TŰZVIRÁGOK Roma üvegfestők tárlata nyílt
meg október 27-én Tűzvirágok címmel a
Karinthy Szalonban a Zoril Alapítvány
szervezésében.
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VÁSÁR Tizenegy forintos vásárt tartottak
az Albertfalvi Közösségi Házban november 9-én a Kerület Napja alkalmából. A
szervező a Családok a Családokért Polgári
Egyesület volt.

Eleven (11) színek címmel
nyílt meg a Kerület Napjának előestéjén
Gáti György Újbudát bemutató fotókiállítása a Karinthy Szalonban.

GÁTI GYÖRGY

A KERÜLET NAPJA November 11., a Kerület
Napjának fontosabb eseményei: felavatták az önkormányzat Zsombolyai utcai
épületrészét; díszdiplomákat adtak át és
pályakezdő pedagógusokat köszöntöttek
az FMH-ban; a Lágymányosi Könyvtár
felvette Karinthy Frigyes nevét; felavatták
a Gárdonyi Géza Iskola díszkivilágítását;
a Petőfi Musical Stúdió előadást tartott az
FMH-ban; éjszakai kosárbajnokságot rendeztek a Bethlen Gábor Gimnáziumban;
11 órától elérhetővé vált a kerület megújult
honlapja. A Kerület Napján a Szent Imre
Kórház szülészetén tíz Újbuda-baba született, akik az önkormányzattól 111 ezer
forintot kaptak ajándékba. A nap fő eseménye a Nemzeti Színházban rendezett
műsoros ünnepség volt. Ezen Újbuda 75
emlékérmet vehetett át hetvenöt példamutató életutat bejárt kerületi polgár,
Bodrogi Gyula és Kürti Sándor pedig
megkapta az Újbuda díszpolgára címet.
A műsor vezetésében közreműködtek a
Múzsák csókja tehetségkutató vetélkedő
győztes versenyzői.
VACSORA A dr. Csapody Miklós országgyűlési képviselő kezdeményezésére létrejött Márton-napi Adománygyűjtő Vacsorát november 19-én immár tizenegyedik rendezték meg, ezúttal a Park Hotel
Flamencoban.

GROSICS A Bikszádi úti Budai Sport Általános Iskolában november 24-én Grosics
Gyula jelenlétében megemlékeztek a magyar labdarúgó-válogatott 6:3-as londoni
győzelméről.

vásár fő látványossága a Feneketlen-tóra
felállított, kivilágított karácsonyfa volt.
Újbuda önkormányzata képviselő-testülete december
1-jén közmeghallgatást tartott a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnáziumban. Az évek óta a legnyugodtabb hangulatú fórumon főleg albertfalvai témák kerültek napirendre.
A közmeghallgatás előtt a képviselők
megtekintették a külső Bartók Béla út
felújított szakaszát.
KÖZMEGHALLGATÁS

Faludy-estet rendeztek december
2-án este a Tető Galériában, a költő életművének metszetét Turek Miklós színművész válogatásában hallgathatták meg
az érdeklődők.

FALUDY

RUDAS Másfél évig tartó építkezés eredményeként megújult a Rudas gőzfürdője,
melyet december 2-án adtak át ünnepélyes keretek között,
7-ES BUSZ A Fővárosi Közgyűlés városüzemeltetési bizottsága úgy döntött, hogy
december 3-tól a 7-es buszcsalád járatai
hosszabb, és részben módosított útvonalon
közlekednek.

Az Európai Jövő Egyesület
közbiztonsági fórumot tartott az FMHban december 7-én Újbuda bűnözési
helyzetéről Gergényi Péter fővárosi rendőrfőkapitány és Czellér Ferenc kerületi
rendőrkapitány részvételével.

KÖZBIZTONSÁG

HADIK József Attila születésének 100.
évfordulója alkalmából december 7-én
könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitót tartottak a Hadik kávéház-

A Budapesti Sporttwirling
és Majorette Szövetség hagyományos őszi
versenyét idén a Teleki Blanka Általános Iskolában rendezték meg november 26-án.
MAZSORETTEK

Az albertfalvai Szent Mihály-templomban Székelyszentlélek, Bogártelke és Malomfalva árvízkárosultjai
javára jótékonysági hangversenyt rendeztek november 27-én.
JÓTÉKONYSÁG

TENGERTÁNC November 29-én a Fonóban
ismertette Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Bozóki András kulturális miniszter a Tengertánc programot, amelynek
keretében a népi kultúra népszerűsítésére
lehet 2006-ban pályázni.
TRANZIT Dicsérő oklevélben részesült a
Kosztolányi Dezső tér melletti volt Volánbusz-pályaudvar épületében létesült
Tranzit Art Café kialakításáért Borsay Attila november 30-án, amikor átadták az év
építészeti nívódíjait.

December
December 2-án este a Duna-parttól a Bartók Béla úton át a Tétényi útig
felgyulladtak az ünnepi díszkivilágítás
fényei Újbudán is. Ekkortól lehetett látni
Gárdonyi Géza szobrának díszkivilágítását. Aznap lobbant fel a Barátság tüze a
Feneketlen-tó partján, köszöntve az adventet és a karácsonyi készülődést. A díszkivilágítás bekapcsolásával egy időben
megnyílt a december 24-ig tartó Újbudai
Karácsonyi Vásár a Móricz Zsigmond
körtéren és a Kosztolányi Dezső téren. A
FÉNYÁR

ban. A tárlaton száz művész József Attila
verstöredékeire készített száz grafikáját
lehetett megtekinteni. A kiállítással egy
időben nyílt meg a budai Karácsonyi
Könyvvásár hét, a kerületben működő
könyvkiadó kínálatából.
A Kelenföldiek Egyesülete és
az Egészségért Egyesület december 10-én
Kis karácsonyi ünnepséget rendezett a
Kelenföldi Szabadidő Parkban.

KARÁCSONY

Közel 3500 óvodást és kisiskolást
látott vendégül az önkormányzat a Fővárosi Nagycirkuszban december 13-án.
CIRKUSZ

Újbuda egyházi elöljáróit adventi beszélgetésre hívta meg a kerület vezetése a Polgármesteri Hivatalba.
EGYHÁZAK

KÁPOLNA A Szent Imre kórházban december 15-én felszentelték a Szent Kozma és
Damján kápolnát.

A kiscsaládosok karácsonyát december 16-án délután rendezték
meg az Albertfalvi Közösségi Házban.

KIS CSALÁDOK

A Fonó adott otthont a XV.
Nemzetközi Betlehemes Találkozónak
december 17-én. Az egész napos rendezvényen a néphagyomány anyaországbeli
és határon túli művelői mutatkoztak be.

BETLEHEMES

Dr. Kolláth György alkotmányjogász, Majláth Mikes László humorista
és Hárs István, a Magyar Rádió egykori
elnöke kapta meg elsőként a Marton Frigyes Emlékdíjat. Az átadó ünnepséget december 17-én tartották meg a Mikroszkóp
Színpadon. A díjat az Újbuda Baráti Kör
Egyesület alapította a kortárs magyar humor atyja emlékére, aki Újbudán lakott.
EMLÉKDÍJ

A nagycsaládosok karácsonyi ünnepségét december 21-én tartották meg a Csíkihegyek utcai Általános
Iskolában a XI. kerület önkormányzata
szervezésében.
NAGY CSALÁDOK

MŰEMLÉK December

30-án műemléki védelem alá került a Bukarest utcai volt távolsági autóbusz-pályaudvar épülete.
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KÖZBIZTONSÁG / OLVASÓI LEVELEK
RENDŐRSÉGI HÍREK

Betlehem kiállítás a Molnár-C. Pál műterem-múzeumban

Feléledő hagyomány

dítójának sírját. A nyitó gondolatok után
Füzeséry Katalin és Uhereczky Klára zenével Tavaszy Noémi versmondással örvendeztették meg a jelenlevőket.
Tizennégy éve annak, hogy ismét
felelevenedett a betlehemkészítés hagyománya. Erre is gondolt Csillag Éva és Péter (utódai a neves művésznek), amikor
a műterem-múzeumban megrendezték
ezt a szép kiállítást. A helyszín különösen
rangossá tette az eseményt, hiszen a falakon ott függnek Molnár-C. Pál festményei, bibliai témájú alkotásai. A látogatók
gyönyörködhettek a biatorbágyi gyermekközösség munkájában, az ausztriai ma-

Brückner Ákos Előd ciszterci plébános
nyitotta meg a Ménesi úti Molnár-C.
Pál műterem-múzeum betlehem kiállítását december 10-én.
A bevezetőből megtudhattuk, hogy a
negyvenes évek elején dr. Schwartz Elemér ugyancsak a ciszterciek képviseletében indította el azt a mozgalmat, amely
betlehemkészítésre ösztönzött azért, hogy
karácsonykor minden családnál a fenyőfa
közelében ott álljon egy betlehem is. Akkoriban többnyire lombfűrésszel vágták
ki az alakokat, de fokozatosan fejlődött a
készítés módja, a kor művészei pedig gyö-

 Verés énekszó mellett
Két lány és egy fiú, tizennégy-tizenöt éves
fiatalok támadtak rá három általános iskolás lányra december 7-én a Menyecske
utcai Költők parkjában kora délután. Először szóban inzultálták őket, majd el akarták venni egyikőjük telefonját. Miután a
kislány nem adta, többször arcon ütötték,
amikor pedig a földre esett, belerúgtak az
arcába. A barátnője a segítségére sietett,
de őt is megütötték és megrugdosták. A
harmadik kislányt már nem volt idejük
bántalmazni, mert egy arra járó felnőtt elüldözte a támadókat. A megvert lányokat
kivizsgálás céljából kórházba szállította a
mentő. A brutális támadás elkövetőit időközben elfogta a rendőrség a szemtanúk
és a sértettek személyleírása alapján. Megdöbbentő az esetben, hogy az áldozatok
szerint csak a két lány verekedett a trióból,
a fiú nem bántotta őket, csupán fedezte a
társait, és közben énekelgetett. Az ügyben
vizsgálat indult.

 Zajok a pincéből

Brückner Ákos Előd felidézte a betlehemes mozgalom történetét

nyörű betlehemes tárgyú mesterműveket
alkottak. Ki-ki a maga stílusában formált
betlehemet, volt olyan, aki Jézus Krisztus
szüleit népi viseletbe öltöztette. A mozgalom nagyon gyorsan népszerűvé és rangossá vált. Nemcsak otthoni betlehemeket
készítettek, élőképes betlehemes játékokat
is tartottak, nem egyszer sziklakápolnákban, vagy barlangüregekben, és igazi állatokkal idézték fel bibliai történetet. Voltak időszakok, amikor háttérbe szorult a
mozgalom, de a gondolata nem veszett el
soha. Németországi zarándokútjuk során
máig sokan keresik föl a mozgalom elin-

donnácskában, amelyet a II. világháború
zivataros éveiben is megőriztek, a betlehemi olajfából, vagy a vert csipkéből készült
betlehemben, egy hatéves kisfiú készítette
plakettben, amely az Egyiptomból való
menekülést ábrázolta. B. Dobos Jolán csodálatos kerámiamunkái egy egész üvegtárlót töltöttek meg. Mindez persze csak
ízelítő abból, mennyi ötlettel készültek erre a bemutatkozásra gyermekek, családok,
művészek és a szervezők. Január 14-én a
Benyus család újévi koncertjével zárul ez
a különleges kiállítás.

Moldován Ibolya

December 16-án hajnali három órakor telefonhívás érkezett a kerületi kapitányságra az egyik Ménesi úti házból. A bejelentő
elmondta, gyanús zajokat hall a pincéből,
valószínűleg idegenek tartózkodnak ott.
A helyszínre étkező rendőrök az alagsorba
vezető lemezajtót feltörve találták, odabent
pedig több pincerész ajtajáról is leverte valaki a lakatot. Egy kosarat és két szatyrot
is észrevettek a rendőrök a pincelejáróban,
megrakva porcelán- és dísztárgyakkal.
Az épület átvizsgálása közben egy idegen
férfire bukkantak a lépcsőházban. Elszámoltatták, ennek során több betöréseknél
használatos tárgy is előkerült a zsebeiből.
A gyanúsított elmondta, egy társával törte
fel a pincét, aki időközben magára hagyta. Kiderült az is, hogy a dísztárgyakon
kívül festményeket, italokat, valamint egy
kerékpárt is előkészített már elszállításra.
Erre azonban nem kerülhetett sor a rendőrség gyors beavatkozása miatt.

 Pórul járt álszerelők
Egy szerelőruhát viselő férfi csengetett be
december 21-én az egyik Villányi úti lakásba. Hivatalosnak látszó kitűző is volt
a zubbonyán, ezért az otthon tartózkodó
idős nő beengedte őt, de benyomakodott
vele a társa is. Azt állították, hogy a vízművektől érkeztek, és ellenőrzést folytatnak, mert csőtörés lesz (!) a házban. Sőt,

A vállalkozók érdeke
mindenek előtt áll?
A Sasadi városrészben lévő Beregszász utcai lakók közül többen felhívták a figyelmemet arra a rövid cikkre,
mely tudósítja az Újbuda olvasóit, hogy
„Laktanyából lakópark” lesz. A volt
Kinizsi laktanya területéről van szó.
A környéken élők 14 éve várnak arra,
hogy a terület gazdára találjon és az
áldatlan állapotok (több méteres gaz,
limlom stb.) végre megszűnjenek. Arra
azonban még a legrosszabb álmaiban
sem gondolt a környék, hogy erre a területre is lakóparkot akarnak építeni,
ráadásul 800-1200 lakás építésére kaphat bárki lehetőséget! A XI. kerületben
az elmúlt másfél évtized alatt hozzávetőleg 20%-al csökkent a zöld területek
száma. Közparkot egyetlen egyet sem
alakítottak ki az elmúlt évek során (nem
beszélve természetesen a meglévő zöldterületekre fordított karbantartásról),
ugyanakkor rengeteg korábbi – fákkal,

bokrokkal borított – terület vált az építési láz áldozatává. A környék lakói eddig
úgy tudták, hogy a volt laktanyai területet
családi házakkal, legföljebb egyemeletes
épületekkel szabad majd beépíteni. A korábbi kerületi főépítész ilyen lehetőség engedélyezését javasolta a területtel kapcsolatos fejlesztési elképzelések megfogalmazásakor. A Beregszász utca másik oldalán
zömmel családi házak épültek, a Budaörsi
úthoz közel van csak néhány többlakásos
társasház. A környék övezeti besorolása
olyan, ami megfelel a budai hegyvidék arculatának. Nagyon nem volna szerencsés,
ha a kerület döntéshozói a jövőben a vállalkozók érdekeinek képviselőivé válnának az ott lakók érdekei ellenében.
Ugyanakkor a napokban a hírekben
megjelent egy újabb meghökkentő építési ügy. A Kelenvölgyben lévő Olajbogyó
utcában olyan épület megépítésére adtak
engedélyt, amely a szomszédos ingatlantól
néhány méterre fog magasodni, ha változatlan marad a helyzet.
A közelmúltban tapasztaltak alapján
föl kell tenni a kérdést a kerületi önkormányzat döntéshozói felé:
Képviselik-e a kerületben lakók érdekeit, s ha igen, meddig? Hogyan kerülhet a

BOLDOGABB
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK
ALBERTFALVA ÉS
KELENFÖLD LAKÓINAK
Kristóf József

olyan alapos vizsgálatot kell tartaniuk,
hogy a néninek ki kell pakolnia a konyhaszekrényt és a szobai szekrényeket is. Javában zajlott az „ellenőrzés”, amikor hazaérkezett a vásárlásból az idős asszony lánya.
Neki is azt mondták az álszerelők, hogy a
vízvezetékek ellenőrzése céljából tartózkodnak a lakásban, amikor azonban látták, hogy a hölgy egy szavukat sem hiszi

Rendőrségi felhívás
A XI. kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat a képeken látható ismeretlen tettesek ellen, akik megalapozottan
gyanúsíthatók azzal, hogy 2005. november 29-én 13 óra 15 perckor a XI.
kerületi Infoparkban, a Magyar Tudósok körútján az ott parkoló Mazda
Xedos 6-os típusú személygépkocsiról
az első ködlámpákat eltulajdonították.
Az elkövetők egy rendszám nélküli
szürkészöld Peugeot 205-ös típusú személygépkocsival hajtottak el, amelynek
első szélvédőjén az újfajta rokkantigazolvány volt elhelyezve.

el, azonnal elrohantak. Az egyik elkövető
185 centi magas, 30 év körüli, erős testalkatú, világos szemű, őszes hajú. Társa 160
centi magas, 30-40 év közötti, szintén erős
testalkatú, de az ő haja sötét. Mindketten
kék szerelőruhában voltak, a fejükön pedig baseballsapkát viseltek.

 Rablás reggel
Két tizenöt éves fiatal kifigyelt egy tizenkét éves fiút, aki az egyik Keveháza utcai
házból indult el a közeli iskolájába december 19-én. Követték őt, majd nem engedték bemenni az iskolába, hanem magukkal vitték egy közeli parkba. Hátracsavarták a kezét, kést szorítottak a nyakához és elvették a telefonját, valamint a
sapkáját. A támadókat az sem érdekelte,
hogy egyiküket jól ismerte a sértett fiú,
tudhatták tehát, hogy nem marad titokban a kilétük. A rendőrség így gyorsan
azonosította őket, s a kerületi kapitányság
eljárást indított az ügyben.

 Lebukott betörő
Horogra akadt az a betörő, aki a teraszajtók
feltörésére specializálta magát. A rendőrség több hasonló eset elkövetésével vádolta meg a 43 éves férfit, aki lebukása előtti
utolsó akcióját december 31-én hajtotta
végre, feltörve a Beregszász utcában egy
ház földszinti lakását. Nem járt szerencsével, a zsákmánya mindössze csokoládékból, szeszes italokból és parfümökből állt.
Az okozott kár eléri az 50 ezer forintot.

 Tragikus elhatározás

Kérjük, hogy akik a képeken látható személyeket felismerik, vagy tartózkodási helyükről bármilyen információval rendelkeznek, jelentkezzenek a
XI. kerületi Rendőrkapitányságon. Bejelentéseiket megtehetik telefonon napközben a 381-4300/51-249-es melléken,
vagy a 06-81-555-111-es telefontanú-vonalon, illetve a zsomborg@orfk.b-m.hu
e-mail címen.

Újév napján hajnali 2 órakor a Dombóvári úti vasúti pályaszakaszon a Kelenföld
felől érkező vonat mozdonyvetetője egy
férfire lett figyelmes, aki a síneken gyalogolt. A hangjelzésre sem fordult meg, ami
valószínűsíti öngyilkossági szándékát. A
mozdonyvezető fékezett, de a vonat már
nem tudott megállni, elütötte a férfit, aki
azonnal meghalt.

 Vékony aknatető
Január 2-án beesett a postás egy vízvezetékaknába a Kemenes utcában. Az aknát
egy vaslemez fedte, de az annyira vékony
volt vagy annyira elkopott az idő során,
hogy nem bírta el a postás súlyát, akit a
mentők segítettek ki a mintegy 2-2,5 méter
mély aknából, majd kórházba szállították.
S.F.

Diószegi György (1935-2005)

AZ ÚJBUDA OLVASÓI ÍRJÁK
Nyílt levél a zöldterületek védelmében a XI.
kerület döntéshozói felé.
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kerületi polgárok érdekei elé a vállalkozói
érdek? És legfőképpen, hogyan lehet semmibe venni az építkezésekre vonatkozó
előírásokat? Amennyiben a szabályok úgy
értelmezhetők, hogy minden belefér, vagy
semmi, attól függően, ki a kérelmező, akkor a jogszabályokkal is alapvető baj van.
Túl kellene már jutni azon a szemléleten, hogy minden üres terület, amelyiken nem áll épület, az potenciálisan
épület(ek)ért kiált. A XIX. század végének
és a XX. század első felének várostervezői
nemcsak beépítendő telkeket, hanem közparkokat, erdősávokat is láttak a be nem
épített területekben.
Kérem és javasolom, hogy a kerület
polgárai és döntéshozói együtt védjék
zöldterületeinket, mert csak így lehet élhető város(rész)ről beszélni. És csak ennek szellemében érdemes dönteni...
Dr. Tóth László
a kerület korábbi alpolgármestere

Kutyagondok
a gazdagréti lakótelepen
A gazdagréti lakótelepen már nem az
embereké a főszerep, hanem a kutyáké.
Rengeteg lakásban tartanak kutyákat,
akik egész nap ugatnak, na meg éjjel is. Az
utcákon rendszeresen szabadon engedik
őket, rettegésben tartva mindenkit. Aki
szóvá teszi, azt megfenyegetik, összekarcolják a kocsiját stb. Lassan járni sem lehet
a járdán, tele van kutyavizelettel és ürülékkel. Az állatokat a gazdáik nem tartják
vissza, rendszeresen ráugranak emberekre, megmarják őket.
A házunkban lakó idős hölgy az egyik
kutyás család ajtajára tett egy cédulát,
kérve az állandó ugatás megszüntetését,
erre a gazda és lánya meg akarták verni,
közbelépésemre megmaradtak a szóbeli
fenyegetésnél. Mit tesz ez ügyben az önkormányzat?
Miért kell elviselni azt, hogy a
Frankhegy utca 4. IX. 34 és 35-ben összesen
három kutya állandóan ugat, mindenkit
megtámad, és még a gazdái fenyegetőznek?
Szabó Károly, Frankhegy utca 4.

Diószegi György főiskolai tanár, író, újságíró, a Magyar Történelmi Lovastúra Egyesület alapítója
november 30-án, életének 70. évében elhunyt. December 15-én helyezték örök nyugalomba a
Fiumei úti Sírkertben.

INTERJÚ
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Az Általános Vállalkozási Főiskola felkészült a Bolognai Folyamatra

Gyakorlat-orientált képzés családias légkörben
A Villányi úti Konferenciaközpont és
Szabadegyetem Alapítvány immár
tizenötödik éve teljesíti alapvető
célkitűzését: a magyar felsőoktatás
támogatását, illetve a hazai vezetőés szakemberképzést. Az Alapítvány
támogatásával jött létre 1996-ban az
Általános Vállalkozási Főiskola, ahol
idáig közel ezerötszázan végeztek
üzleti és nemzetközi tanulmányokat.
Magyarországon jelenleg hetvenkét felsőoktatási intézmény között válogathatnak
a felsőoktatásban továbbtanulni vágyó fiatalok, az egyetemek, főiskolák több mint
negyven százaléka állami fenntartású. A
rendszerváltozás után szabad terep nyílt
az egyházi és az alapítványi iskolák számára is, aminek eredményeképp ma már
összesen huszonhét egyházi fennhatóságú intézmény működik, ezek egy része
nemcsak hitéleti képzést nyújt, hanem
világi tudományok oktatását is biztosítja.
Egyébiránt a felsőoktatás összes hallgatójának körülbelül hat százaléka jár ezekbe
az intézményekbe. A jelenleg működő
tizennégy magániskola zömmel a gazdaságtudományok területén, az üzleti képzési ágban tevékenykedik, minden tizedik
hallgató magán, illetve alapítványi egyetemen, vagy főiskolán folytat tanulmányokat. Utóbbiak sorában negyedikként jött
létre 1996-ban az Általános Vállalkozási
Főiskola (ÁVF).
A főiskola létrehozója és működtetője
a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, mely nonprofit
szervezetként bevételeit a magyar felsőoktatás támogatására fordítja. Az alapítók a
’90-es évek közepén konstatálták azokat
a változásokat, melyek a magyar társadalomban és a gazdasági életben végbementek a rendszerváltozást követő években,
illetve felismerték azt az egyre erősebb
igényt, mely az üzlethez, a vállalkozáshoz
értő gazdasági szakemberek iránti szükségletben jelentkezett. A főiskola olyan
közgazdászokat, menedzsereket és nemzetközi szakértőket képez, akik korszerű
szakmai és informatikai ismeretekkel,
nyelvtudással, vállalkozói szemlélettel és
a folyamatos megújulás képességével rendelkeznek.
Az Alapítvány tulajdonában lévő épületben korábban több felsőoktatási intézmény is működött átmenetileg, illetve az
intézményi funkció ellátása mellett gyakran adott, s ad helyet konferenciáknak,
gyűléseknek, kluboknak, találkozóknak.
Az Alapítvány szabadegyetemi kurzusokat is szervez a hatszintes épületben, a
meghirdetett előadások elsősorban az EUcsatlakozáshoz kapcsolódó ismeretekbe
való bevezetést célozták, de – a csatlakozás
után – népszerűek az uniós álláshelyek sikeres megpályázását segítő kurzusok is. A
friss diplomával rendelkezők számára tartanak felkészítő foglalkozásokat, az unió
várható bővülésének megfelelően, alkalmanként határon túli, elsősorban erdélyi
fiatalok számára is.
Bár a felsőoktatási piac Magyarországon is telített, a magán, illetve alapítványi
egyetemek, főiskolák szektorában még
várható bővülés, ezáltal még szélesebb választási spektrumot biztosítva a jelentkezőknek, illetve egyfajta versenyhelyzetet
teremtve a hasonló profilú felsőoktatási
intézmények között, ami elsősorban a
hallgatók érdekeit szolgálja.

főiskolán, négy félév alatt elvégezhető lett
a reklámszervező és az üzletviteli szak,
mely felsőfokú szakképzést biztosít. Az itt
végzettek később természetesen folytathatták tanulmányaikat a főiskola valamelyik alapképzési szakán is. A kommunikáció növekvő fontosságának és divatjának
engedve 2003-ban hirdették meg az üzleti
kommunikáció alapképzési szakot.
1996-ban négy tanszék kezdte meg a
munkát a Villányi úton, mára tízre emelkedett a számuk. Az elmúlt évek alatt
ezerötszáz fiatal szerzett itt elsősorban
közgazdász diplomát, oklevelet, a hallgatói létszám pedig az idei tanévben elérte a
háromezer-kétszázat, ennek kétharmada
nappali tagozaton tanul. A Feneketlen-tó
melletti főépületben kétezer-egyszáz hallgató számára van csak hely, így a létszám
emelkedése indokolttá tette új tantermek
kialakítását. Az Alapítvány a TIT Stúdió
Egyesület háromszintes, Zsombolyai utcai
épületében közel ötszáz hallgatót oktat.
A hazai egyetemek és főiskolák közgazdasági és üzleti karainak 2005 őszi
összehasonlításában a hatodik helyet foglalja el az ÁVF, a magán- és alapítványi főiskolai karok között az első helyen végzett
az egyik legfrissebb kimutatás szerint.

Családiasság és stratégiai
gondolkodás
A főiskola főtitkárát, Antal Jánost arról
kérdeztem, hogy mi különbözteti meg az
ÁVF-et más, közgazdasági, vagy üzleti
képzést nyújtó intézményektől.
– A főiskola gyakorlat-orientált képzést

előfordul, hogy a hallgató a kétéves alapképzés után az adott cég profiljába vágó
szakirányt választ, ott teljesíti a szakmai
gyakorlatát, és nem ritka, hogy már a diploma megszerzése előtt ott kezd el dolgozni. A cégek számára is fontos szempont,
hogy jó szakembert válasszanak egy adott
pozícióba, és nagy előny, ha a jó szakembert már évek óta ismerik. Természetesen
nem mindenkinek ilyen egyszerű, akad,
aki menet közben bázis-intézményt vált,
de így is nagy segítséget jelent a későbbi
munkakeresésben. Ez a portfólió-módszer az egyik legfontosabb „szolgáltatás”,
amiben az ÁVF mást, többet nyújt, mint a
hasonló intézmények.
A családias légkör szintén a főiskola
egyik nagy előnye. A tanulmányi osztály „nyitott ajtók mögött” dolgozik, a
hallgatók bizalommal fordulhatnak az
ügyintézőkhöz, a más intézményekben
megszokott túlbürokratizált adminisztráció itt nem jellemző. A különböző jelentkezésekhez szükséges informatikai háttér
kiépítése is megtörtént, közel száz számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. De ha
beszállok a liftbe, a velem utazó háromnégy hallgatót is mindig kifaggatom, hogy
hol tartanak a tanulmányaikkal, és mik
az őket foglalkoztató problémák. Fontos
a diákokkal való kapcsolattartás, ez a fajta
hozzáállás több energia-befektetést igényel ugyan, de megvan a hozadéka is.
Az aktuális egyetemi-főiskolás korosztály harmincöt százaléka tanul a felsőoktatásban, ez körülbelül 160 ezer új hallgatót jelent évente. A kutatók előrejelzései
szerint a következő években demográfiai
csökkenés várható, lecsengőben van a ’70-

állam annyi államilag finanszírozott keretet biztosít, amennyi az összes jelentkező
mondjuk 2010-ben, ez a minőség romlását is eredményezheti. Így alig lesz költségtérítéses hallgató, csökkenhetnek az
intézmények bevételei. Az ÁVF 2003 óta
folyamatosan ennek megfelelően alakítja
felvételi stratégiáját, így nem érhet minket
váratlanul a felsőoktatásba pályázók számának esetleges csökkenése sem.

A Bolognai Folyamat
1999-ben Magyarország másik huszonnyolc országgal dekrétumot írt alá Bolognában, melyben az országok vállalták,
hogy felsőoktatási politikájukat összehangolják, az egyezményhez később tizenhat
további ország is csatlakozott. A Bolognai
Folyamat célja az európai felsőoktatás észszerű harmonizációja. Az eddigi egymástól esetenként és országonként jócskán
különböző rendszerek egy nagy, európai
rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség
részeivé válnak. A dekrétum legfontosabb
célkitűzései: az áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése, az alapvetően két fő cikluson alapuló
felsőoktatási képzési rendszer, illetve a
mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése. A legtöbb intézmény esetében a képzés kettéválik. Az alapdiploma (Bachelor,
BSc) a felsőfokú tömegoktatás igényit elégíti ki, s a gyakorlatban is hasznosítható
képzést nyújt. Az eddigi öt éves képzésnek
felel meg a mester-fokozat (Master, MSc),
mely magasabb szintű képzettséget és végzettséget ad, ez további négy félév tanulást
jelent. A „piramis” csúcsán helyezkedik el
a már ismert doktori képzés (PhD), mely
tudományos kutatói feladatok ellátására is
felkészít.
A felsőoktatás csaknem egészét érinti
a változás, az orvosi és jogi karok kivételével minden intézmény átalakítja képzési
rendszerét 2006 őszére. Az egyetemek nehezebb helyzetben vannak, mint a főiskolák, mivel az utóbbiaknak eddigi képzési
formája közelebb állt az új elképzeléshez,
mint az egyetemek tanrendje. Az eddigi
ötszáz szak helyett csak száznál valamivel
több közül választhatnak majd a diákok,
így megszűnik a túlspecializálódás.

A jövő
Antal János elmondta, az átállás mindig
nehézséget jelent, új elnevezéseket és új
belső tartalmakat kell megszokni, de az
ÁVF felkészült az új szakok elindítására.

Az elmúlt tíz év
Az ÁVF a máig legnépszerűbb képzési
programjának tartott vállalkozásszervező szakkal indult el 1996-ban nappali és
levelező tagozaton alapképzésként, a hallgatók államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses forma között választhattak.
A közeledő uniós csatlakozás által keltett
igényeknek megfelelve 1999-ben – felsőfokú végzettséggel már rendelkezők számára – három új szakot indított a főiskola
vezetése: Európai Unió, euromenedzser és
vállalkozás-menedzser néven, szakirányú
továbbképzésként, levelező tagozaton.
Összefüggésben az ország orientációjával,
2000-ben elindult a nemzetközi kapcsolatok, illetve a nonprofit gazdálkodási szak,
utóbbival a civil szektor felé kívánt nyitni
az üzleti főiskola. A felmérések szerint a
nonprofit szférában közel hatvanezren
dolgoznak, de felsőfokú szakirányú végzettséggel csak az emberek fele rendelkezik. A nonprofit gazdálkodási szak esti
tagozata elsősorban az alapítványoknál,
egyesületeknél tevékenykedők felzárkóztatását tette lehetővé. A hamar piacképes
végzettséget igénylők számára 2002-ben
két új szakmenedzser képzés indult el a

SAPKADOBÁLÁS: A végzős hallgatók látványosan ünneplik tanulmányaik sikeres befejezését

folytat, ezért folyamatos kapcsolatban
áll úgynevezett bázis-intézményekkel. A
hallgatók az első félév elején választanak
egy számukra szimpatikus bázis-intézményt, ez lehet akár egy családi vállalkozás, vagy egy multinacionális cég is, majd
a következő két év során kapott tantárgyi
feladatokat a választott cég információi,
adatai alapján készítik el. Ez gyakran több
munkával jár, mintha a megszokott módon készülnének fel az órákra, de később
óriási segítséget jelent számukra. Gyakran

es évek második felében születettek felsőoktatási jelenléte. Az ÁVF elébe ment a
várható hallgatószám csökkenésnek.
Stratégiai gondolkodással közelítünk
a létszámok meghatározásához és a szakok kínálatához, nem akarjuk, hogy az
ugrásszerű változás váratlanul érje az intézményt. A hallgatószám csökkenésével
vagy kevesebb intézményre lesz szükség,
vagy az egyetemek, főiskolák nem lesznek kihasználva, elkezdődik majd a harc
a hallgatóért. Az is megtörténhet, hogy az

A következő hónapokban a gazdálkodás és menedzsment, a közszolgálati és
a nemzetközi tanulmányok elnevezésű
szakok közül választhatnak a gazdaságtudományok, vagy társadalomtudományok
iránt érdeklődő pályázók. A régi szakok
az újakon belül választható szakirányokká válnak, így a gazdaság és menedzsment
alapszakon belül a humánerőforrás, a
kontrolling, a logisztika, a piactervezés,
az üzleti kommunikáció és a vállalkozásszervezés főszakirányok, illetve további

Antal János
1949-ben született, három gyermek édesapja. A Műegyetemen
végzett erősáramú villamosmérnök szakon, második diplomáját
gazdasági mérnökként, harmadik
diplomáját a politikatörténet tanulmányozását követően szerezte.
Oktatásszervezőként tevékenykedett, amikor 1989-ben a Villányi
úti épületbe került. Azt a feladatot
kapta a szerveződő intézményben,
hogy az infrastruktúrát őrizze meg
a magyar felsőoktatás szolgálatára.
Részt vett az Alapítvány létrehozásában, kezdettől fogva a kuratórium elnöke és indulástól a főiskola
főtitkára, vezetői feladatai mellett
oktatóként is tevékeny részt vállal
az ÁVF életében.

mellékszakirányok kiválasztásával tehetnek szert specializáltabb tudásra. A közszolgálati alapszak a korábbi nonprofit
gazdálkodási szak „utóda”, nonprofit és
önkormányzati szakirányokon biztosított a tanulmányok befejezése. A korábbi nemzetközi kapcsolatok helyébe lép
a nemzetközi tanulmányok elnevezésű
alapszak, itt az Európai Unió és a külkapcsolatok szakirányok biztosítják az egyes
területeken való elmélyülés lehetőségét.
A bolognai rendszertől függetlenítve az
iskola megtartotta korábbi felsőfokú szakképzéseit és szakirányú továbbképzéseit, a
reklámszervező és üzletviteli szakmenedzser képzés, illetve a különböző uniós témákkal kapcsolatos tanulmányok továbbra is elérhetőek a pályázók számára.
A korábbi szabadegyetemi hagyományoknak köszönhetően számos kiváló
szakember került az iskola oktatói gárdájába, jelenleg több mint félszáz teljes munkaidőben, és húsz fő részmunkaidőben
foglalkoztatott tanár áll az ÁVF alkalmazásában. Gyakran tartanak előadásokat,
konzultációkat, illetve gyakorlatokat más
főiskolákról, egyetemekről érkező vendégoktatók. Az oktatói kar negyven százaléka
rendelkezik tudományos fokozattal, ami
főiskolai viszonylatban jó aránynak tekinthető, valamint további oktatók PhD
képzése fejeződik be várhatóan a következő néhány évben. Az oktatók összetételét
illetően tehát nem véletlenül rangsorolták
első helyre az ÁVF-et a gazdaságtudománnyal kapcsolatos képzést nyújtó intézmények között.
A főiskola vezetése egy kutatási terv
részeként jegyzeteket és segédanyagokat
bocsát ki hallgatói számára, megkönynyítve ezzel a vizsgákra való felkészülést.
Az alapszakok mindegyike államilag finanszírozott és költségtérítéses formában
is végezhető, a költségtérítéses képzésre
felvételt nyert hallgatók a szaktól és tagozattól függően 130 ezer és 190 ezer forint
közötti hozzájárulást fizetnek félévenként.
A felsőfokú szakképzések szintén mindkét finanszírozási formában elérhetőek,
a fizetős hallgatóknak 150 ezer forintba
kerül egy félév. A szakirányú továbbképzések csak levelező tagozaton és csak fizetős módon végeztetők. A főiskola azonban
honorálja a jó tanulmányi eredményt, az
államilag finanszírozott képzésben részt
vevő hallgatók 50 ezer és 150 ezer forint
közötti összeget is felvehetnek félévenként tanulmányi ösztöndíj formájában,
ami még növekedhet a szakmai, tudományos, kiemelkedő közéleti ösztöndíj majdnem 100 ezer forintos féléves összegével.
Képzéssel, felvételivel, pénzügyekkel és
minden további kérdéssel kapcsolatos információt megtalálhatnak a www.avf.hu
internetes oldalon.
Szöllőssy Anna
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SZÍNHÁZAK

Képmutatványos

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.

JANUÁR 11. 19.00 Heltai Jenő: Édes teher.
JANUÁR 20. 10.00 A brémai muzsikusok.
JANUÁR 20. 19.00 Feydeau: Fel is út, le is út!
JANUÁR 21. 19.00 Heltai Jenő: Bernát
(…aki szalma). JANUÁR 22. 11.00 Szilágyi:
Leánder és lenszirom. JANUÁR 22. 19.00

Önmagát képmutatványosnak tartja, míg méltatói
vízfestmények énekes előadójának, a gyöngédség
kézművesének nevezik. A Tető Galéria vendége volt
Bernard Jacques, művésznevén Berjac.

Móra: Az aranykoporsó.

Franciaországban született 1945-ben. Nem folytatott művészeti tanulmányokat, autodidakta alkotó. Képeit huszonnyolc éves koráig szülővárosa, valamint Vienne és
Grenoble kiállítótermei mutatták be, de a Boaurvoir-deMarc-i templom monumentális kazettás mennyezetének
megfestésével szerzett széles körű elismerést.
1976-ban vette fel a Berjac művésznevet, melyet a
képcsináló terminussal jellemez. Kiállításai nyíltak szülőhazáján kívül Genfben, Laussanne-ban, Brüsszelben, a
németországi Denkendorfban, Szlovákiában, Magyarországon pedig Budapesten, Mezőtúron, Hajdúszoboszlón
és Berekfürdőn, de a velencei Kápolna Galériában is sokan
láthatták képeit. Gyakran jön Magyarországra. Rendszeres vendégalkotó az abádszalóki, a hajdúszoboszlói és a
berekfürdői alkotótáborokban.
F. A.

KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
JANUÁR 14., 15. 19.00 Butaságom története.
JANUÁR 21. 19.00 Őrült nász.
JANUÁR 22. 10.30 Rigócsőr király.
JANUÁR 22. 19.00 Őrült nők ketrece.

MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
JANUÁR 12., 13., 14., 15. 20.00 7. Szóló Tánc és
5. Duó Tánc Nemzetközi Fesztivál.
JANUÁR 16., 17., 18. 20.00 Pont Műhely:
Őszinte, de igaz (18 éven felülieknek).
JANUÁR 20., 21 20.00 Andaxinház: Még
távolabb. JANUÁR 24. 17.30 A könyv utóélete.
A házigazda, Lárai Eszter beszélgetőtársa
Nagy Gabriella. Gyermekelőadás:
JANUÁR 22. 11.00 Ciróka Bábszínház: Mese a
kutyusról meg a cicusról. Kiállítás:
JANUÁR 11. 19.00 Völgyi Sándor képzőművész Millió pontos képek című kiállításának
megnyitója, megtekinthető: JANUÁR 31-IG

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451,
www. szkene.hu
JANUÁR 19., 20. 20.00 Előjáték.
JANUÁR 22., 23. 20.00 Anyám orra.

KIÁLLÍTÁSOK

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK kedd és csütörtök

16-18-ig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalos iparának története.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15.
JANUÁR 17-IG Goda Richard Kékszakáll

parafrázisok című kiállítása, megtekinthető
naponta 10-18 óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. JANUÁR 13-IG Serényi H. Zsigmond

kiállítása.

BUDAI KLUB-GALÉRIA

XI., Budafoki út 9-11. Tel.: 209-3439
FEBRUÁR 6-IG Pilmayer Gabriella festőművész kiállítása.

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

FEBRUÁR 1-JÉIG Germán Péter fotográfus

Velence az én szememmel című kiállítása
látható.

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

JANUÁR 29-IG: Hüllőkiállítás. Nyitva mindennap 9–18 óráig.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JANUÁR 13-IG A DunapArt Művészeti
Társaság kiállítása.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA

XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
JANUÁR 14-IG Szent a család c. betlehem
kiállítás MCP műveiből, családi gyűjtésből és
kézműves készítésből.
JANUÁR 14. 17.00 Újévi koncert a Benyus
családdal.
SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

Kovács Gombos Gábor kiállítása,
nyitva H-P. 10-18-ig.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
JANUÁR 20. 18.00 Armuth Gábor fotóművész

Blendemonda című kiállításának megnyitója. Megtekinthető FEBRUÁR 13-IG. Nyitva
hétköznap 13–18-ig.
TRANZIT ART CAFÉ

XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
JANUÁR 22. 18.00 A Magyar Kultúra Napja

alkalmából. Nádas Péter egy napja, fotókiállítás Burger Barna fényképeiből. A kiállítást
megnyitja Polcz Alaine.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva minden
szerdán 15–18-ig.
Az Ön programjait is várjuk új
e-mail címünkön!

program@ujbudamagazin.hu
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A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő
JANUÁR 18. 20.00 Fanfare Şavale (RO), Besh o
droM. JANUÁR 19. 20.00 Ektar, Váczi Dániel Trió
lemezbemutató. JANUÁR 20. 23.00 Ablak-ADubra. JANUÁR 21. 22.00 A Fresh ER bem.:

Dub Pistols DJ-szett - Barry Ashworth (UK),
Palotai, Skeam, Crez, Bergi.
JANUÁR 25. 20.00 Rhoda Scott & Sarah
Morrow (USA), Kovács Linda Quartet.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45-47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az Éveknek Nyugdíjas

Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz.
alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület, 18.30 az AKH Gesualdo
Kamarakórusa. KÉTHETENTE HÉTFŐN
16.00 az AKH Opera- és Dalstúdiója. KEDD
14.00 Albertfalvai Keresztény Társas Kör
Nyugdíjas Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00
alakformáló torna hölgyeknek, Mesetorna:
18.00 Tipe-tupa csoport 2,5-4 éveseknek,
18.30 Csipike csoport 4-7 éveseknek. SZERDA
17.00 Albertfalvai Polgárok Köre. SZERDA ÉS
PÉNTEK: 19.00 Kempó-karate. CSÜTÖRTÖK
AKH Társastáncklub: 19.30 Kezdő, 20.30
Haladó csoport. JANUÁR 11. 10.00 Családok a
Családokért Polgári Egyesület ruhaakciója.
JANUÁR 18. 13.00 Cukorbetegek Klubja .
JANUÁR 22.10.00 AKH Autós Sport Klub
– edzés, 10.30 AL-FA meseház. A kis leopárd
és a kis zsiráf barátsága. Domonkos Béla bábműsora bábkészítéssel.
BARTÓK 32 GALÉRIA

művészetről. A közel-kelet, előadó Ludmann
Mihály művészettörténész.
JANUÁR 21. 16.45 Zenehallgatás Zelinka Tamás
zenei tanácsossal.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515
JANUÁR 25. 18.00 Nagy Gáspár: Közelebb az

életemhez. Könyvbemutató, dedikálás.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
JANUÁR 11. 18.00 Tánctanulás Savanyúval

20.00 Méta együttes koncert és táncház.
JANUÁR 12. 20.00 Khamoro, Somnakuno Kher.
JANUÁR 13. 20.00 Lovász Irén: Fellegajtó,
lemezbemutató koncert. JANUÁR 14. 10.00
Három királyok látogatása, Évkerék Társulat,
20.00 Csángófarsang a Somos, a Zurgó, a
Szigony és a Fanfare Complexa zenekarokkal.
JANUÁR 16. 19.00 Budai tangó, tánctanítás
Budai Lászlóval. JANUÁR 18. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Üsztürü zenekar koncert
és táncház. JANUÁR 19. 20.00 a Fonó zenekar
klubja, koncert és táncház. JANUÁR 20.
20.00 Borbély-Dresch koncert, a tavaly ősszel
megkezdett élő lemezfelvétel folytatása!
JANUÁR 21. 17.00 Kolompos gyermektáncház,
20.00 Korrobori, szabadzenei kisfesztivál
és didgeridoo virrasztás fellépnek: Vimana
Driverz, Stonehenge, Korai Ütősök, Al-Matrub,
Turunga és a Tibeti Együttérzők. JANUÁR
23. 19.00 Budai tangó, tánctanítás Budai
Lászlóval. JANUÁR 25. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval, 20.00 Magyarpalatkai banda
koncert és táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.

HÉTFŐ 14.00 Nótakincs TV-klub, Akrobatikus

BME R-KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csí Kung – Tai Csi
tanfolyam. JANUÁR 15. 19.00 Samuel Beckett:
A játszma vége (Kilogaló Társulat). JANUÁR 17.
20.00 Filmklub. Hal Ashby: Isten hozta Mr.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTFŐ 18.15, CSÜTÖRTÖK 16.45 gerinctorna.
MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDD 18.00 vasútmodell
klub. KEDD 17.00, VAGY SZERDA 18.00 kerámia-

tanfolyam felnőtteknek (heti egy alkalommal). KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 callanetics torna.
SZERDA 17.00 fotóklub. MINDEN PÁRATLAN HÉT
CSÜTÖRTÖK 18.00 Budapesti Virágrendezők
Klubja ikebana klub. MINDEN HÓNAP UTOLSÓ
PÉNTEK 15.00 Játékháló klub tizenéveseknek.
SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub kínálata.
MINDEN PÁROS HÉT SZOMBAT 10.00 vasútmodell klub 9-15 éveseknek. KÉTHETENTE
SZOMBATON 15.00 Városismereti kör tizenéveseknek. JANUÁR 14. 16.30 Viva,viva la musica.
Családi hangversenysorozat, fafúvósok; játékmester Horgas Eszter fuvolaművész.
JANUÁR 22. 16.00 a Magyar Kultúra
Napja. Örkény István: Tóték. A Theatrum
Színiakadémia III. évfolyamos növendékeinek
előadása.
Őszidő Nyugdíjasklub: JANUÁR 14. 16.00
művészettörténeti sorozat az Európán kívüli

rock and roll, 16.00 óvodásoknak (5 éves
kortól), 16.45 iskolásoknak, 17.00 Ninjutsu
10–14 éveseknek, 17.30 Hatha-jóga, 17.30
Angol nyelvklub Krisztofer, 18.00 Magnós
klub, 19.00 Ír táncház a Greenfields együttessel. HÉTFŐ, SZERDA 10.00 Baba-mama torna,
16.00 Nyugdíjas torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK
18.00 Gerinctánc. KEDD 16.30 Etka-jóga,
16.30 Alakformáló torna Schlachta Márta
vezetésével, 17.00 Muzsikás gyermektáncház,
18.45 Kezdő ír sztepptánc, 19.30 Szenior
társastánc. KEDD, SZERDA 17.00 virágkötészeti
képzés. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba
délelőtti játszóháza. KEDD, PÉNTEK 13.30
Terhestorna, 15.30 Nyugdíjas torna, 15.45
Gyermektánc 5 korcsoportban. SZERDA 10.00
Yan Xin Csikung, 16.30 Kezdő szabás-varrás
klub, 17.00 Gyógytorna, 18.00 Szuperhaladó
szabás-varrás klub, 19.00 Picasso festőiskola.
CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretet klub.
PÉNTEK 15.00 Alma rajziskola gyerekeknek,
17.00 Alakformáló torna, 17.00 Foltvarró klub.
SZOMBAT Társastánc klub 12.00 6–13
éves korig, 16.00 14–18 éves korig, 14.00
XI./11. Lágymányosi Bélyeggyűjtő Kör, 14.00
Tiszteletbeli Hollótanya szerepjáték klub.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés
Baráti Kör. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby
Klub, 15.00 Nosztalgiaklub. JANUÁR 12. 19.00
Énekelt versek és táncház a Túlpart együttessel. JANUÁR 13. 19.00 Moldvai táncház a
Csürrentő együttessel. JANUÁR 13. 18.00 Illés
CluBoschok Baráti Köre. JANUÁR 14. 15.00

Ökumenikus imahét, január 15–22.
Január 15., vasárnap Szent István
Bazilika. Megnyitó istentisztelet, tartja
dr. Erdő Péter prímás és D. Szebik Imre
evangélikus püspök
Január 16., hétfő Evangélikus templom (XI., Bocskai út 10.) Dr. Lipp László
plébános
Január 17., kedd Református templom (XI., Ildikó tér) Brückner Ákos Előd
plébános
Január 18., szerda Szent Gellérttemplom (XI., Bartók Béla út 149.) Joób
Máté evangélikus vezető lelkész

Január 19., csütörtök Baptista imaház
(XI., Alsóhegy u. 38.) Kálmán Péter református lelkipásztor
Január 20., péntek Szent Imre-templom (XI., Villányi út 25.) Blázy Árpádné
evangélikus lelkész
Január 21., szombat Farkasréti ökumenikus imaház (XII., Németvölgyi út
138.) Forgács Alajos plébános
Január 22., vasárnap Gazdagréti
református templom (XI., Regős u. 13.)
Dr. Szakács Imre baptista lelkész
Az alkalmak 18.30-kor kezdődnek.

Dalszínház 11+1, a Nótakincs TV-klub.
JANUÁR 15-TŐL MINDEN VASÁRNAP 10.00
Keresztény játszóház. Az üveggolyó, avagy a
vágy hatalma; Variációk gyümölcsre. JANUÁR
15., 22. 9.00 Egressy Gábor Bélyeggyűjtő
Kör, 16.30 Hangszervarázs koncertsorozat.
JANUÁR 19. 18.00 Egészségünk titkai. A
kényszeres magatartások leküzdése. Előadó:
Köbel Wolfgang. JANUÁR 20. 19.00 A T’Rakija
együttes balkáni táncháza. JANUÁR 21. 19.00
Csángó-magyar táncház a Sültü zenekarral.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 19.30 Iai Jutsu. HÉTFŐ, SZERDA 17.30
Aikido. KEDD 10.00 Eklektika Klub, 16.00
Sakk és Kártya Szakkör. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Aerobic, 19.00 Kenpo Karate. SZERDA

18.00 Életmód Klub, 19.30 Hagyományőrző
Íjászklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Izületi torna
nyugdíjasoknak. PÉNTEK 16.00 Fashion
Dance, 18.00 Flamenco Tánc. JANUÁR 13.
20.30 Gazdagréti Táncparty. HÉTFŐ–PÉNTEK
10-19 óra között Számítógépes Központ és
eMagyarország Pont.
KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MŰSOR

Január 11– Január 25.
JANUÁR 11.
 SZERDA
18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora
JANUÁR 12.
9.00 ismétlés
JANUÁR 13.

 SZOMBAT

9.00 14.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 15.
 VASÁRNAP
9.00 13.00 és 23.00 ismétlés

Színpad, Őrmezei Nyugdíjas Színpad, 16.00
Hip-Hop. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00
Callanetics. KEDD 18.00, PÉNTEK 17.00
Sport és jóga. SZERDA 10.00 Hastánc, 17.00
Numerológia tanfolyam. SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
MINDEN VASÁRNAP Goldance tánciskola
11.30 kezdő, 15.30 szuper haladó, 17.00
versenytánc előkészítő II., 18.30 versenytánc
előkészítő I. MINDEN VASÁRNAP 8.00 katolikus
szentmise. HÉTFŐ–PÉNTEK 10-18 Net-Kuckó
eMagyarország pont. Minden megkezdett
óra 200 Ft.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
JANUÁR 10. 18.00 Tengerimalac Klub:

Teendők a kiállítási szezon kezdetén, tervek
2006-ra. JANUÁR 16. 17.30 Hajózástörténeti
Klub: Hajók jeges vizeken. Jégtörők II.
JANUÁR 16. 18.00 Gombász Kör: Beszámoló
a 2005. évi spanyolországi Cortinarius
Kongresszusról. JANUÁR 18. 18.00 Ásványbarát
Kör: Lelőhelydokumentáció. JANUÁR 19. 17.00
Csapody Növénykör: Alpok. Tájak, növények.
JANUÁR 21. Látogatás a Paksi Atomerőbe.
JANUÁR 23. 18.00 Gombász Kör: A 2003-2005ös évek TIT-béli gombafelhozataláról.
TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
JANUÁR 16. 18.00 Szabad gondolkodni! Pető

Ivánnal és Horn Gáborral a kultúráról.

9.00 14.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 22.

 VASÁRNAP

9.00 13.00 és 23.00 ismétlés

JANUÁR 23.

 HÉTFŐ

18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 18.
 SZERDA
18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora

a jan. 16-i adás ismétlése
Újbuda Magazin
Sport 11
Hit és élet
Életközelben
SzivárványSzín

JANUÁR 24.

JANUÁR 25.

 KEDD

 SZERDA

18.00 ismétlés
20.00 a 9STV műsora

ÚJBUDA TV Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

EGYHÁZAK

BARTÓK B. UNITÁRIUS IMAHÁZ ÉS KULT. KÖZP.
XI., Budaörsi út 40/b
JANUÁR 15. 10.00 ünnepi istentisztelet.

BUDAFOK-BELV. SZT. LIPÓT PLÉBÁNIATEMPL.
XXII., Plébánia u.2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 görög

katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00

Istentisztelet (kivéve 3. vasárnap).

KELENFÖLDI SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 17.00,
SZOMBATON 18.00, VASÁRNAP 9, 11, 18.00.

HÉTFŐ, SZERDA Balett iskola 16.00 5-8
éveseknek, 17.00 9-13 éveseknek. HÉTFŐ
19.00, SZERDA 18.00 Jazz-gimnasztika.
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Senior megelőző
torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Törpördög
Tánc-Tanoda. KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka

 SZOMBAT

JANUÁR 17.
 KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés

HÉTFŐ 16.00 Kóruspróba. HÉTFŐ, SZERDA 18.00
Step aerobic. HÉTFŐ, SZERDA PÉNTEK 9.00
Alakformáló torna. KEDD 15.00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 Bridzs klub. KEDD
10.00 CSÜTÖRTÖKÖN 14.00 Trilla énekiskola.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido. SZERDA
19.00 Kondicionáló torna. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy
Bike Bringás klub. MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK
18.00 Autómodell gyűjtők klubja. JANUÁR
14. 16.00 Magyar táncház JANUÁR 22. 16.00

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

JANUÁR 21.

4.00
18.00
18.40
18.50
18.55
19.00

XI., Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007

 PÉNTEK

18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 16.
 HÉTFŐ
4.00 a jan. 9-i adás ismétlése
18.00 Újbuda Magazin
18.40 Sport 11
18.50 Hit és élet
18.55 Égető kérdések
19.00 SzivárványSzín

XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

A Magyar Kultúra Napja alkalmából újévi
koncert az MKM Kelenvölgyi Férfikórusa és
más vendégművészek közreműködésével.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10-19 Újbudanet lakossági
internet-használat.

testületi üléséről
JANUÁR 20.

 PÉNTEK

 CSÜTÖRTÖK

9.00 ismétlés
14.00 közvetítés az önkormányzat

 CSÜTÖRTÖK

18.00 és 22.30 ismétlés

JANUÁR 14.

JANUÁR 19.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292, www.
kulsokelenfold.ref.hu, e-mail: kulsokelenfold@dpg.hu
KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti terem) Asszonyóra.CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyülekezeti terem) Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00

(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ (gyülekezeti terem)
Presbiter- és férfi bibliaóra.
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 (gyülekezeti
terem) Fiatalok Biblia Köre (20-35 éveseknek).
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Fiatal Házasok
Köre. MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 (gyülekezeti
terem) Szülői Kör (középkorú szülőknek).
MINDEN MÁSODIK PÉNTEK 17.00 Senior Kör.
MINDEN HÓ 2. KEDD 9.00 Felnőtt konfirmációs felkészítés. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
18.00 (templom) Modern istentisztelet.
Hittanórák a Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnáziumban, a Keveháza utcai Általános
Iskolában és a Teleki Blanka Általános
Iskolában.
REFORMÁTUS FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet.
Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház alagsorában. Hittanórák az
Érdi úti Általános Iskolában.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156, www.
kegy.hu, e-mail: kegy@kegy.hu
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek. MINDEN HÓ
1. CSÜTÖRTÖK 20.00 (gyülekezeti terem)

Gyülekezeti imaóra.

MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 (gyülekezeti
terem) Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00

(gyülekezeti terem) Fiatal házasok összejövetele. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
(gyülekezeti terem) Kismamaklub. MINDEN
HÓ 1. SZOMBAT 16.00 (gyülekezeti terem)
Diakóniai közösség, 17.30 (tanácsterem)
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP
9.30 Családi istentisztelet.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292,
ormezoref@dpg.hu
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 református est.
MINDEN HÓ 2. SZERDA 18.00 Bibliaolvasó kör.
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

Hittanórák a Menyecske utcai Általános
Iskolában hetente 5 csoportban.
SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 órás szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás a Jézus Szíve
oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior
klub (SZIH). MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00
órai szentmise után csendes szentségimádási
óra szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ 1. PÉNTEK lehetőség a Jézus
Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN HÓ
1. SZOMBAT 7.30 szentolvasó imádkozása.
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések
(SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00
szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért.
NAPONTA 18.30 szentolvasó imádkozása.
JANUÁR 22. Boldog Batthyány Strattmann
László emléknapja 10.00 A templomból szentmisét közvetít a rádió.

KLUBPROGRAMOK
CUKORBETEGEK ALBERTF. KLUBJA (AKH)
XI., Gyékényes u. 45–47.
JANUÁR 18. 13.00 Klubnap.

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.
MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,
20.15-től Evangelizációs szakosztály:
házas hittan. CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-ig
Gyermeknéptánc.

TÚRAAJÁNLATOK
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE
MINDEN SZERDÁN nyugdíjastúra.

Találkozó: 7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a hétvégi Budai-hegység túrákra
ugyanebben az időben és helyszínen van a
találkozó). A hétvégi vonatos túrákra az előző
túrákon lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója (ha Szentendre a cél)
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson,
egyébként 7. 15-KOR az Árpád híd pesti
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál.
Túravezető: Kremser Ferenc. JANUÁR 14.
Gerecse. Vértesszőlős – Öregkovács. Szelim bg.
– Turulmadár – Tatabánya. Táv: 16 km.
JANUÁR 15. Budai-hegyek. Solymár – AlsóJegenye-völgy – Kálvária-hegy – Virágosnyereg – Árpád-kilátó – 11-es busz vá. Táv:
16 km, tv. Kremser F. JANUÁR 21. Gödöllőidombság. Máriabesnyő – Juharos – Kőkereszt
– Gödöllői állami-telepek. Táv: 18 km.
SOLIDARITAS SE
JANUÁR 14. Séta a Gellért-hegyen Találkozás

10 órakor a Gellért szálló előtt. Túravezető:
Horváth Lászlóné.

SZABADIDŐ

16
Kos

március 21–április 20.

Végre fellélegezhet; problémáinak egy
része a múlt homályába vész az óévvel
együtt. Egy családi bonyodalom ugyan
még felmerülhet, és bár leküzdhető a
gond, minden tudására szüksége lesz,
hogy megtalálja a megoldást. Valaki sokkal jobban függ öntől, mint ahogy azt gondolná, az ő számára ön jelenti a kapaszkodót. Ez felelősséggel jár, amit olykor nehezen visel. Büszke lehet problémamegoldó
képességére, és arra, ahogy az emberekkel
képes bánni. Az új év sikeressége – többek
között – ezen tulajdonságaira alapozódik.

Bika

április 21–május 20.

Ezekben a napokban sokat kell majd rögtönöznie ahhoz, hogy felül tudjon kerekedni a problémákon, bár sajnos még így
sem teljesen biztos, hogy mindegyikre
megtalálja a megfelelő megoldást. Most,
hogy letudta a karácsonyi és szilveszteri
kötelezettségeit, jut ideje önmagával is foglalkoznia. Használja jól ki ezt az időszakot,
később már nem lesz ennyi ideje. Nagy
tervek fogalmazódnak meg önben a jövőjét és a családját illetően. El is határozza,
hogy mindent meg fog tenni azért, hogy a
legjobbat adhassa nekik mindenből.

adhat a környezetében. Okosabban tenné,
ha ragaszkodna ahhoz a szerephez, amely
eddig megfelelőnek bizonyult az életében.
Védje meg mindazt, amit elért, mert bármikor jöhet valaki, aki elorozhatja öntől
mindenét. Ha nem elég körültekintő, sokkal többet veszíthet, mint azt hinné! Gondolja át józanul, hogy mi az, ami igazán
értékes az életében.

Szűz

augusztus 24–szeptember 23.

Az egyik barátja vagy kollégája kínos
szituációba sodorhatja önt. Legyen ezért
éber, és azonnal határolódjon el a bajkeverőtől, ha úgy alakul a helyzet. Ne hagyja,
hogy más felelőtlensége, az ön további
sorsára is rányomja a bélyegét. Törekedjen arra, hogy minél jobban kihasználja
személyisége pozitív vonásait, mert így

június 22–július 21.

Végre teljesülhet egy régi, eddig titkolt álma! Egy korábbi tevékenységéért megkapja a méltó jutalmat, megbecsülést és hírnevet szerez magának, sőt az is előfordulhat,
hogy komolyabb pozícióba kerül, annak
minden előjogával együtt. Jelentős változások várhatóak az életében az új évben,
szerencsére túlnyomórészt pozitívak. Végérvényesen megszabadulhat egy korábbi
kapcsolata bilincseitől, és új, szabadabb
irányban folytathatja tovább az életét,
ahogy mindig is szerette volna. Ráadásul a
szerencse is gyakran ön mellé pártol.

Oroszlán

július 22–augusztus 23.

Ne viselkedjen meggondolatlanul, ne
tegyen olyan dolgokat, amiket később
nagyon megbánhat. A felelőtlensége ráadásul komolyabb nézeteltérésre is okot

HOROSZKÓP
2006. január 11–2006. január 25.

jelentős sikereket érhet el munkájában,
kapcsolataiban. Fordítson nagy figyelmet
az egészséges étkezésre. Viszonozza a rokon- és barátlátogatásokat, nehogy megbántson valakit figyelmetlenségével.

Mérleg

szeptember 24–október 23.

Túlságosan nagy elvárásokat támaszt családtagjaival szemben, és habár mindent
megtennének azért, hogy az ön kedvébe
járjanak, a jövőben ez elégedetlenkedéshez
és sértődéshez vezethet. A megoldás az, ha
egy kicsit engedékenyebbé válik, legyen
szó bármiről, és hagyja, hogy a többiek is a
maguk módján és a maguk kedvére élvezhessék az életet. Egy váratlan hír kihozhatja önt a béketűréséből, azonban semmi
jóra nem vezet, ha nyíltan kimutatja, hogy
mennyire fel lehet apróságokkal zaklatni.

Skorpió

október 24–november 22.

Az év eleje nyugodtan, izgalmaktól mentesen zajlik otthonában is, a munkahelyén
is. Jut ideje kipihenni az ünnepek okozta
fáradalmakat, és arra is, hogy elintézze
múlt évről megmaradt ügyeit. Gondolja
át még egyszer újévi fogadalmait, és le-

Téli forgalom a madáretetőn
A téli madáretetés az egyik legrégibb
és legközismertebb madárvédelmi
tevékenység. A hazánkban fészkelő
több mint 200, viszonylag gyakori
madárfaj jelentős része télire délibb,
meleg tájakra vonul, ahol több a táplálék. Sok faj azonban itt marad és számukra nehéz próba a tél, amikor drámaian csökken a táplálék. Az ő áttelelésüket segíti a madáretetés, amelyre
leginkább a napraforgó alkalmas.
Az etetők leggyakoribb látogatója a
széncinege. Cinkék még a panelházas lakótelepeken is gyakori vendégek. Az erkélyekre, bokrokra kifüggesztett etetővé
alakított himbálózó műanyagpalackok
tornamutatványokra
késztetik a cinegéket,
de ez nekik nem okoz
gondot, mert a legvékonyabb gallyakon is
hasonló ügyességet
igényel a szűkös téli
eleség, például a rovarok tojásinak öszszeszedése. Ez az etetőtípus igen elterjedt.
Talán azt gondolják
a készítői, hogy más,
alantasnak ítélt madarakat ezzel kizárhatnak a téli etetésből.
A valóságban a verebeket semmiképpen, de még a galambokat
sem mindig tartja vissza a himbálózó, szűk
nyílású, elég csúnya látványt nyújtó palack,
melyből a mag gyorsan elfogy.
A kisebb énekesmadarak azonban a
napraforgómagot csak feltörve képesek
megenni. A cinkék a magot csőrükbe véve

Nyilas

november 23–december 22.

Ebben az évben fordítson különösen nagy
figyelmet mindennapos feladatainak az
elvégzésére. Ne halogassa az ügyeit, járjon hamar a végükre. Gondolja át, milyen
helyzetben van a munkahelyén, és azt,
mit szeretne rövid és hosszú távon elérni,
és annak megfelelően alakítsa életét. A
családjával, a rokonaival való kapcsolatát
is rendezze mihamarabb. Viselje gondját
idősebb rokonainak, közben pedig fogadja
meg a tőlük kapott bölcs tanácsokat, mert
ők lehetnek későbbi boldogságának és jólétének zálogai!
december 23–január 20.

május 21–június 21.

Rák

gyen önkritikus, nehogy később szemrehányást kelljen tennie saját magának. Ne
feledje, ebben az esetben kivételesen csak
önmagának tartozik elszámolással. Kisebb betegség veheti le a lábáról. Megelőzni nem tudja, ám gondos ápolással hamar
túljut rajta.

Bak

Ikrek

Nagy szüksége lesz a képességeire, mivel
több olyan feladattal kell megbirkóznia,
melyek nagyfokú kreativitást igényelnek.
Számítson arra, hogy idén az elvárások igen
magasak lesznek önnel szemben. Az újév
elején még nem lesz túl sok kedve a hajtáshoz, ezért az önt körülvevő embereknek
nem kis erőfeszítésébe fog kerülni, hogy a
helyes irányba tereljék önt. Érdemes lenne
mihamarabb felpörögnie és a siker érdekében mindent beleadnia, mert karrierje
és boldogulása szempontjából sok múlhat
azon, milyen hozzáállást tanúsít most.

ÚJBUDA 2006. JANUÁR 11.

egy távolabbi ágra szállnak, és ott ügyesen
feltörik. Mindig csodáltam, hogyan képes
egy ilyen kicsi madár olyan erőseket ütni
parányi csőrével, hogy attól a napraforgómag szétnyílik. Amikor sok évvel ezelőtt
madárgyűrűzésnél az első kékcinegét vettem ki a hálóból, és éreztem, mekkorát tud
ütni a hegyes csőrével az ember kezére,
akkor értettem meg, hogy a napraforgó
sem lehet probléma számára.
Több mag tölthető a palacketetőbe, ha
kupakkal lezártan, szájával lefelé akasztjuk
ki. A nyak felett átlukasztva és egy arasznyi gallyat áttűzve „leszállóhelyet” képezhetünk. A pálca felett forró csavarhúzóval
egy centiméteres lukat kell olvasztani a
műanyagba, ezen keresztül veszi ki a cinke
a magot. A lyuk akkor
megfelelő, ha egy-egy
mag magától is ki tud
pottyanni. A feltöltéshez tölcsért kell használni. Ez az etető lakótelepi forgalomnál
1-2 hétig is biztosítja
a folyamatos ellátást,
mert – ellentétben a
„bejáratos” etetővel –,
ez teljesen feltölthető.
Ritkább vendég az
etetőn a csúszka, tudományos nevén Sitta
europaea. Acélszürke
hátával, sárgás begyével és áramvonalas formájával érdekes
jelenség. Ez az egyetlen hazai madárfaj,
amely a függőleges fatörzsön fejjel lefelé is
éppoly biztonsággal halad, mint fordítva.
A cinkék tartanak hegyes csőrétől, ha megjelenik az etetőnél, távolabbra húzódnak.
Morandini Pál

Meglehetősen változékony időszak veszi
kezdetét az életében. Jóllehet kapcsolatai
jól működnek, figyelmetlensége, nemtörődömsége, tapintatlansága negatív hatással lehet rájuk. Rosszul teszi, ha továbbra
sem osztja meg problémáit másokkal, pedig a családja, a barátai esetleg segíthetnének, nem kellene fölöslegesen emészteni
magát. A karrierje hangsúlyos szerephez
jut az életében idén, bár egyáltalán nem
biztos, hogy kedvezően alakul. Főképpen,
ha nem képes visszafogni magát a munkahelyén, és mindenkivel összevész!

Vízöntő

január 21–február 19.

Szép sikereket ér el ebben az évben, de
nem szabad hagynia, hogy ez túlságosan
elbizakodottá tegye önt! Továbbra is fordítsa a lehető legtöbb időt és energiát a
családi ügyek elintézésére, különösen akkor, ha gyermekei képzéséről lesz szó. Túlságosan is nagy felelősséget ró önre, hogy
a környezetében valakinek a boldogulása
jórészt önön múlik, miközben kiderül az
is, az illető visszaél a segítségével. Egyik
közeli családtagjának egészségügyi problémái lesznek. Ne tétovázzon rávenni őt,
hogy keressen fel egy orvost.

Halak

február 20–március 20.

Heves érzelmek dúlnak önben egy eset miatt. Kellemetlen helyzetbe sodródott, pedig
megelőzhette volna a bajt, ha óvatosabb.
Nemcsak a kellemetlenség okozójára, önmagára is mérges lesz, okkal. Túlságosan
sokáig tüntetett ki a bizalmával egy olyan
embert, aki egyáltalán nem tart igényt az
ön barátságára. Fölösleges erőltetni a dolgot, fújjon visszavonulót, és keressen más
barátot. Egy ideje fogékonynak érzi magát
az új dolgokra. Használja ezt ki, vásároljon
könyveket, olvasson, tanuljon.
(Rebeka)

Milyen időjárás lesz
2006-ban?
A népi megfigyelés szerint Luca napja és
azt követő 12 nap a következő év hónapjainak időjárására enged következtetni. E
megfigyelés alapján 2006-ban a következő időjárás várható havi bontásban.
Januárban az évszaktól elvárható hideg időben lesz részünk, nagy mennyiségű
hóra nem kell számítanunk. Februárban
igen hideg idő várható közepes mértékű
havazással, hófúvásokkal. A szeles napok
száma többségben lesz.
A márciusra kellemetlenül hűvös napok lesznek jellemzőek. A csapadék formája hó és eső egyaránt lehet, a mennyisége azonban kevésnek ígérkezik. Április
szeszélyes napokkal köszönt ránk, és ez a
hónapot végigkíséri. A csapadék menynyisége az e hónaptól megszokottal ellentétben kevésnek mondható. A tavasz legszebb hónapja, a május igen hűvös lesz. Az
aranyat érő esők elmaradnak, továbbra is
csapadékszegény idő mutatkozik.
Az első nyári hónapunk, a június száraz lesz és szeles, a megszokottól lényegesen hűvösebb. Július igazi nyári hónapnak
ígérkezik sok kánikulai nappal.Csapadékra
hiába várunk. A nyár az augusztusi kánikulával folytatódik, nem várható sok eső.
Szeptemberben a hőmérséklet alacsony
lesz, hűvös, szeles napok jellemzik a hónapot. Az október sok csapadékkal érkezik.
Az ekkor megszokott hűvösödő idővel
ellentétben a meleg napok lesznek a meghatározóak. A november hűvös, de csapadékszegény napokkal érkezik, és végig az
évszaknak megfelelő időjárás várható.
A december inkább őszies jellegű lesz,
mintsem téli. Csapadékszegény napok jellemzik az év utolsó hónapját, a karácsony
is fekete lesz.
Bánhídi János

KERESZTREJTVÉNY

RATKÓ JÓZSEF

Ratkó József: Tél
A költeményből idézünk négy sort.
VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (S, R,
K). 10. Kettőzve: vizek városa. 12. Füzet. 13. Szabadulási esély. 14. Cselekedet,
közismert latin szóval. 16. Ritka férfinév.
18. Hegység Bosznia-Hercegovinában
(VRAN). 20. Jód és alumínium vegyjele. 21. Részben ránehezedik! 22. Felhajtó,
névelővel. 24. Az idézet második sora
(O, A, R). 25. Spanyol eredetű női név.
27. Hangszer. 28. …-móg, zsörtölődik. 29.
Adat egyik fele! 31. Alias Földes László.
32. Állatok számára elkerített terület. 34.
Elhallgattatja a zenekart. 37. Vas megyei
település. 38. Londoni falevél! 40. Reparál. 41. Ilyen írás az ogam. 42. Balatoni
üdülőhely. 44. Vége az imának. 45. I. világháborús vezérkari főnök (Artúr). 46.
Egyiptomi földműves. 47. Milánó operaháza. 49. Rendjel. 50. Kiejtett betű. 51.
Beszéd alapeleme. 53. Rés betűi keverve.
54. A biztonságos gyufa feltalálója (János).
58. Megbolygatva! 59. Össze-vissza önt!
61. Tokod centruma! 62. Szétporladó. 63.
Zárt helyről erőszakosan szabadul. 65.
Erdélyi népmesegyűjtő (János). 67. Sülylyesztett zenei hang. 69. Vőlegényjelölt. 70.
Görög betű.
FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet harmadik része
(V, GG, T, I). 2. A Garam szlovák neve. 3.
Sárgás, vöröses szín. 4. Párizsi víz! (EAU)
5. Igevégződés. 6. Áhító. 7. Plasztilin. 8.
Útszakasz. 9. Előadó, röv. 10. Átellenes. 11.
Csekély értékű római rézpénz. 15. Kopasz.
17. Mázatlan tűzálló tégla. 19. Község a Velencei-hegységben. 23. Becézett férfinév.
24. Hordozórakéta eleje! 26. Költői sóhajtás. 30. Csapat, ismert idegen szóval. 32.
Rimánkodik. 33. Testrész. 35. Görbülettel
rendelkező. 36. Az idézet befejező sora
(Z, S, K). 37. O-H-O. 39. Fundamentum.
41. Időmérő szerkezet. 42. Pillangós virágú mezei növény. 43. Kisváros Arizona ál-

FORMA STÚDIÓ

(1936-1989)
Iskoláit Pesterzsébeten kezdte, majd
vidéken gyermekotthonban folytatta. Középiskoláit
Nyíregyházán végezte, majd 1956-58-ig
a szegedi tudományegyetem magyar-olasz szakos hallgatója
volt, de nem fejezte be tanulmányait. 1964től Nagykállóban a Krúdy Gyula Járási
Könyvtár munkatársa, később igazgatója
volt haláláig. Verseit 1955-től közölték az
irodalmi folyóiratok. Az új költőnemzedék
tagjaként a Hetek költői csoportosuláshoz
tartozott. 1983-86-ban egyik szerkesztője
volt a Hangsúly című nyíregyházi rádiós
irodalmi folyóiratnak. István királyról írt
drámáját (Segítsd a királyt!), az 1984-85-ös
évadban a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház mutatta be. Költői munkásságát
több elismeréssel jutalmazták.
lamban (ELOY). 45. Eszméletét vesztő. 46.
Egykori kis-ázsiai nép. 48. Vízsz. 69. párja.
49. Történészünk, lexikonszerkesztőnk
keresztneve kezdőbetűjével (Mária). 52.
Az egyik történelmi érához kapcsolódik.
54. Jómodor. 55. Hivatali munkát végez.
56. Vonatkozó névmás. 57. Ellentétes kötőszó, választékosan. 60. Zúzó. 64. Középen kiköt! 65. Készpénz, röv. 66. Magánhangzó pár. 68. Kettőzve: édesség.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 24., függ. 1. és 36 .
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: január 18. A 25. SZÁM
REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Hajnali hóban
cinkenyom, fölibe hajolok olvasom.”. A
NYERTES: Friedrichné Irmai Tünde III.,
Szentendrei út. A 26. SZÁM REJTVÉNYÉNEK
MEGFEJTÉSE: „Guggol, guggol, mint kártyában a tél, ezüst hóval szitálja be a szél.”.
A NYERTES: Faragó Józsefné XI., Allende
park. A nyeremény, a hat alkalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma Stúdióba, a
szerkesztőségben vehető át. Nagy András
Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258
www.sportkapu.hu/forma

Újévi recept
Narancsos szűzérmék
HOZZÁVALÓK: 4 narancs, 10 dkg vaj, 75 dkg
sertés szűzpecsenye, 30 dkg galambbegy
saláta, 2,5 dl száraz fehérbor, 3 evőkanál
méz, 4 evőkanál balzsamecet, 2 kávéskanál mustár, 2 evőkanál szezámmag, 6 evőkanál napraforgóolaj, 6 evőkanál olívaolaj,
őrölt bors, só
ELKÉSZÍTÉS: A meghámozott narancsokat
egy tálka fölött gerezdekre szedjük, a levüket felfogjuk, a gerezdeket hűtőbe tesszük.
Az öntethez elkeverjük a balzsamecetet a
tálkában maradt narancslével, a mustárral, a szezámmaggal, sózzuk, borsozzuk,
és félretesszük.

Serpenyőben felforrósítjuk a vajat, és
a lehártyázott, vékony érmékre vágott
húst megpirítjuk benne, majd megsózzuk, megborsozzuk, hozzáadjuk a bort
és a negyedik narancs levét, reszelt héját,
és még 10 percig sütjük, közben egyszer
megfordítjuk. A megsült hússzeleteket
kiszedjük, és melegen tartjuk. A viszszamaradt levébe belekeverjük a mézet,
nagylángon, állandóan kevergetve besűrítjük, majd átszűrjük. Tálalás előtt
az öntetbe belekeverjük a kétféle olajat,
összeforgatjuk a salátával és a hűtőből
kivett narancsgerezdekkel. Tányérokra
adagoljuk, ráfektetjük a szűzérméket,
meglocsoljuk a mártással, és tálaljuk.
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Jótékonysági rendezvény rászorulóknak
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Több mint ezer gyerek kapott ajándékot

Tea, sütemény, ajándékok Az erdei Mikulás puttonya
Az elmúlt év december 17-én délelőtt
ruha- és játékbörzével egybekötött
karácsonyi ünnepséget rendeztek az
MSZP kerületi székházában Mindenki
karácsonya címmel.
Tea, sütemények, gyümölcsök, ajándékcsomagok várták a megjelenteket. Az enyhe
idő és a délelőtti napsütés nem a karácsonyt
idézte ugyan, a rendezvény szervezői azonban mindent megtettek az ünnepi hangulatért. Az MSZP XI. kerületi szervezete és
nőtagozata már több éves hagyományként
rendezi meg évről évre a kevésbé tehetősek számára karácsonyi ünnepségét. Az
érkezők sorszámot kaptak, majd a rendezvényterem terített asztalai mellett helyet
foglaltak, és hamarosan kedélyes eszegetés,
beszélgetés vette kezdetét.
Az eseményre szóló meghívót több fórumon meghirdették, de mint általában a
hasonló alkalmakon, itt is az idősebb korosztály tagjai jelentek meg. A szervezők
elmondták, többeket már ismernek, sok
a visszajáró vendég, de azért mindig van
néhány új arc.
A rövid ünnepélyen elsőként Tóthné
Vécsei Éva osztotta meg néhány gondolatát a hallgatókkal, az ünnep fontosságára
hívta fel a figyelmet, és a szeretetben való
megbékélésre buzdította a megjelenteket.
Mikulásos verset szavalt két kislány, majd

Juhász Gyula egyik versét hallgathattuk
meg. A „hivatalos program” záróaktusaként a teremben ülők nagy körbe rendeződtek, megfogták egymás kezét, és elénekelték a Kiskarácsony, nagykarácsonyt.
A székház egyik helyiségében hatalmas ruha- és játékhalmok várták új gazdáikat, láthatóan e programpont iránt
érdeklődtek a legtöbben. A párt tagjai és
szimpatizánsai már hetekkel ezelőtt gyűjtésbe fogtak, hogy erre a napra minden
vendég találjon kedvére valót. Mindenki
annyi ruhát vihetett el, amennyit akart. A
szervezők biztosították a fegyelmezett turkálást, a vendégeket az érkezéskor kapott
számok sorrendjében engedték be. A legnépszerűbbek a nadrágok, pulóverek és a
melegebb ruhadarabok voltak. A bejáratnál eközben újabb és újabb érkezők tűntek
föl, ők kihagyták az ünnepséget, csak a
ruhák miatt jöttek, viszont így magasabb
sorszámot kaptak, és csak az otthagyott
darabok között válogathattak.
A Mindenki karácsonya egész szombat délelőtt várta vendégeit, egy kis gyümölcs, sütemény, meleg tea mindenkinek
jutott. Az érkezéskor kapott sorszámot távozáskor karácsonyi csomagra váltották,
volt benne mosópor, szappan, tisztítószer
és szaloncukor – hogy a fára is jusson valami majd otthon.

December 21-én délután közös ünneplésre, karácsonyozásra hívta a XI. kerületi nagycsaládosokat az önkormányzat. A Csíkihegyek utcai iskolában
megtartott eseményen 295 három-,
vagy többgyerekes család vett részt.
– Zsombor! Zsombor, állj meg!
– Ötévesforma kisfiú szaladt az utcán,
nagymamája lélekszakadva futott utána.
Hátrébb a fíúcska anyukája lépdelt másik két gyerekével. Ahogy közeledtünk a
Csíkihegyek utcai Általános Iskolához,
egyre több futkosó kisgyerek, babakocsit
toló anya, nagymama érkezett a környező
utcákból. Belépve az iskola kapuján, rénszarvasok és jegesmedvék fogadták az ér-

kezőket, és gyümölccsel, csokival kínálták
a gyerekeket. A családok ezután eldönthették, mely programon szeretnének részt
venni: a színházteremben az Erdei Mikulás
című zenés bábszínház várta a gyerekeket
Simándi Anna bábművész előadásában,
az ebédlőben mécsestartó-, papírterítő-,
karácsonyfadísz- és képeslapkészítés hozta
lázba az ügyes kezű csemetéket, a tornateremben pedig a gyerekek örök kedvence,
Halász Judit koncertezett. Ez utóbbi program örvendett a legnagyobb népszerűségnek, tömött sorokban ültek az apróságok
1–2 évestől a 10–12 évesig, és hallgatták az
énekesnő örökké vidám hangját.
Ám nézőből nem volt hiány a bábozáson sem, gyerektekintetek figyelték,

mi történik az erdei Mikulás puttonyával, melyet a két ördögfióka, Belze Bubi
és Luci Ferkó próbált megszerezni – persze sikertelenül. Az előadás és a koncert
után tombola következett, melyre minden családnak névre szóló tombolajegyet
kapott. Sok szép játék, maci, baba és főként családi társasjátékok leltek gazdára
a sorsoláson. Távozóban pedig minden
család élelmiszercsomagot vehetett át a
kijáratnál a XI. kerület önkormányzatának jóvoltából.
Vidám gyerekhangok, csokimorzsák
és mandarinhéj, izgatott karácsonyvárás
és boldog nagycsaládok jellemezték ezt a
szép estét.
Karlócai Regina

- szöllőssy -

Mozgássérültek ünnepsége a Keveháza utcában

Micimackó ajándékműsora
A Mozgássérültek Kelenföldi Szervezete december 14-én karácsonyi
ünnepséget rendezett tagjai számára
a Keveháza utcai irodában. Az eseményen a közeli óvoda nagycsoportosai
karácsonyi műsorral kedveskedtek a
vendégeknek.
A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének XI. kerületi irodájába sokan érkeztek
ezen a délutánon, szinte kizárólag idősek,
és főként olyanok, akik könnyebben mozognak. A nagyterem megtelt a vendégekkel, az asztalokon üdítő, édesség, halk
beszélgetés hangja szűrődik ki.

Ez nagyon kedves tőled!

A karácsonyi ünnepség résztvevőit az
Egyesület elnöke köszöntötte. Szöllősiné
Földesi Erzsébet kitüntetett szervezetnek nevezte az újbudait, de hozzátette, a
helyzetük attól is függ, hogy a politikusok mennyire figyelnek oda munkájukra, elképzeléseikre, céljaikra. A hétköznapokban kevéssé sikerül a döntéshozók
figyelmét magukra irányítani, de már
azt is eredményként értékelte, hogy meghallgatták őket. Az elnök asszony arra
kérte a jelenlévőket, hogy látogassák meg

azokat a sorstársaikat is, akik nem tudtak
ide eljutni, hogy hozzájuk is megérkezzen
az ünnep hangulata. Kissné Tóth Katalin
kerületi vezető és Farkas Ferenc, a VICUS
elnöke az összetartás fontosságát hangsúlyozta, illetve az akadálymentesítés eddig
elért eredményeit vette számba.
Az ünnepi beszédek után a Keveháza
utcai óvoda Micimackó csoportja adott
műsort. A sok embertől megilletődve kicsit félénken, halkan kezdték, de aztán a
közönség meghatottságától felengedett bátortalanságuk, kedves nyíltsággal és ügyességgel dalolták és játszották el a karácsonyi
versikéket, meséket. A műsor végén az
általuk készített
édességeket maguk osztották ki a
vendégeknek.
Ilyen alkalmakkor érzik az emberek igazán,
hogy hová tartoznak – mondta el lapunknak
Szöllősiné Földesi
Erzsébet. – A kerületi szervezetek
hiánypótló szolgáltatást nyújtanak a hasonló
rend e z vé nye k
me g s z e r ve z é sével. A sérült
emberek közül
sokan egyedül,
magányosan élnek, ezért egy
ilyen karácsonyi ünnepség jó alkalom az
együttlétre. Nagyon sokan azonban még
ide sem tudnak eljutni, mert olyanok a
családi körülményeik, vagy a család viszszafogja őket, mert nem vállalják fel, hogy
sérült hozzátartozójuk van. Túlápolják,
túlgondoskodják őket, a széltől is óvják,
ami nem tesz jót nekik. Ezért fontos, hogy
az ünnepek előtt meglátogassák azokat,
akik nem vagy csak ritkán jutnak el sorstársaik közé.
Sz. A.

Kamaraest a Karinthy Szalonban

A csillag és a tengerész
December 15-én este irodalmi kamaraestet rendeztek a Karinthy Szalonban, Fekete István-novellákat és népszerű kamaradarabokat hallgathattak
meg az érdeklődők.
Baráti alapon alakult alkalmi kamarazenekarrá az a néhány fiatal, akik Régi karácsony címmel irodalmi-zenei estet tartottak a Karinthy Szalonban. A koncertteremmé átváltozott kiállító-helyiség zsúfolásig telt meg fiatalokkal és idősebbekkel,
barátokkal és érdeklődőkkel. Leclair, Bach,
Haydn, Corelli és Mozart művei közt Fekete István karácsonyi témájú írásaiból
olvasott fel Székács Miklós. A zeneműveket

Telbisz Katalin, Winkler Orsolya, Cs. Nagy
Tamás és Joób Gergely szólaltatta meg, ráadásként Pachelbel Kánonját játszották el.
Telbisz Katalin elmondta, több koncertre érvényes szerződése van a szalonnal,
e sorozat egyik estje volt ez a karácsonyi
műsor. A művek összeállításánál arra törekedtek, hogy az ismert zenei művek hangulatához illeszkedő írásokat keressenek, így
esett a választás Fekete István December, A
csillag, a Karácsony és a Tengerész voltam
című műveire. Telbisz Katalin következő
koncertje február 4-én lesz, ekkor hegedűre
és gitárra írt darabok szólalnak majd meg
Szilvágyi Sándor közreműködésével.

–y–a

Mikulás és segítői édességgel fogadták a kicsiket, a nagyobb sikert azonban Halász Judit aratta, aki mindenkit elvarázsolt hangjával

Lelkes fiatalok és neves
művészek műsora

Adventi
zenés est
A Budai Klub-Galéria meghitt hangulatú adventi ünnepségnek adott
otthont december 16-án délután.
A megjelentek főként komolyzenei
darabokat hallhattak neves művészek
előadásában.
2005 szeptemberében nyílt meg a Budai
Klub-Galéria a Fidesz XI. kerületi szervezetének Budafoki úti irodájában, ahol
a havonta megújuló tárlatok mellett politikai beszélgetések, történelmi előadássorozatok is várják a közönséget. Szkok Iván
festőművész, Csete Örs fotóművész, W.
Wieger Mariann iparművész és a Csavlek
testvérpár kiállítását tekinthettük meg
már eddig itt.
A decemberi adventi est fiatalos lendülettel kezdődött. A bevezetőt tartó, tízes éveinek elején járó fiatalember, Mohai
András korát meghazudtoló magabiztossággal vezette a műsort. Előbb Dsida Jenő
Itt van a szép karácsony című verse hangzott el a szintén fiatal Rónaszéki János előadásában, majd a műsorvezető olvasta fel
Fekete István Betlehem című novelláját.
Ezután zenés darabok következtek, de a
fiatalos lendület továbbra sem hagyta el a
hangulatosan és meleg színekkel feldíszített klub-galériát.
A Schulek testvérpár Mozart Német
néptáncok című zongoraművét szólaltatta meg, majd Rónaszéki Mónika egy
Bach szonátát adott elő fuvolán. Ezt követően Kirkósáné Magda Tünde egy talán
kevésbé ismert hangszeren, xilorimbán
Bizet Carmenjéből „csendített” fel egy
részletet Dudics Irén zongorakíséretével.
Őt férje, Kirkósa Péter követte hegedűn
Massanet Thäis Meditation című darabjának ihletett előadásával. Mozart Ddúr szonátája Egly Tibor és Reiter Ervin
négykezes előadásában hangzott el, és a
meghitt hangulatú estet Oravetz György
zongoraművész zárta, aki Wagner és
Chopin műveiből adott elő részleteket.
Farkas Annamária

Fel nagy örömre!
A Kereszténydemokrata Néppárt kerületi szervezete december 15-én tartotta meg karácsonyi ünnepségét a párt
tagjai és szimpatizánsai számára.
Az est díszvendégei Mikó Zsófia és Dorottya, valamint Tóthfalvy László voltak.
Előadásukban többek között elhangzott
Schubert Ave Maria című műve, valamint
egy Pellegrini-duett. Ezután közös éneklés következett, felcsendültek az ismert
karácsonyi dalok, a Mennyből az angyal,
a Csendes éj, a Fel nagy örömre. Az énekeket Hegedűs Valér kísérte zongorán.

A műsor prózai részében Osváth István
szavalt verset, ezután dr. Mészáros István
és Deák András fővárosi képviselő mondott rövid beszédet, utóbbi hangsúlyozta, hogy 2006 fontos év lesz, és kemény
munka vár a pártra, majd egy Prohászka
Ottokárt idézettel zárta mondandóját:
Meglesz, gyerünk!
A beszédek után tombolahúzás következett, amelyen könyveket sorsoltak ki, így
senki nem ment haza ajándék nélkül. A
karácsonyi ünnepség után mindenkit vártak a szendvicsektől roskadozó asztalok.
Kovács Anna

Beugrottak a Méreisek

Családok a családokért
December 16-án délután rendezték
meg a kiscsaládosok karácsonyát az
Albertfalvi Közösségi Házban a kerületi hármas ikrek jelenlétében.

Az esemény fővédnöke Lakos Imre alpolgármester, a szervező a Családok a Családokért Polgári Egyesület volt. Az ünnepi
estet Lakos Imre nyitotta meg köszöntő
beszédével, majd egy kisgyermek közreműködésével meggyújtotta az adventi koszorú gyertyáit. A műsort – melyet eredetileg a Petőfi Sándor Általános Iskola di-

A hármasikreket mindenki megcsodálta

ákjai szolgáltatták volna – a Mérei Ferenc
Általános Iskola 3. és 5. osztályos tanulói
adták, példás rugalmassággal beugorva a
lebetegedett petőfisek helyett.
A szervező egyesület elnöke, Sagát
Lászlóné kérdésünkre elmondta, már 1997
óta az egyik fő feladatuknak tekintik a
kiscsaládosok, a gyermekeiket egyedül nevelők segítését. Az ünnep előtt hagyományosan megrendezik számukra a műsoros
karácsonyi összejövetelt, melyről minden
gyerek ajándékcsomaggal térhet haza.
K. R

HIRDETÉS
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Ajtó? Ablak? BUDALUX!

ELADÓ LAKÁSOK!


Budapest XI. kerület, Ibrahim
utcában – családi házas környezetben – 3 lakásos társasházban
101 m2-es, 3 szoba + nappali,
duplakomfortos tetőtéri lakás
2 gépkocsibeállóval eladó!

ÚJBUDA 2006. JANUÁR 11.

Budapest XI. kerület, Bornemissza utcában emelet + tetőtér
beépítéssel 7 db lakás épül.
Tetőtéri 38-50 m2-es lakások
még vásárolhatók!

Az igényes egyedi nyílászáró
DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer
SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!
Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.
Hétköznap: 9–17, szombaton: 9–13.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.

KAMARAERDEI KEREKERDŐ
BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS ISKOLA
Gyönyörű, hathektáros, parkos környezetben
szeretetteljes, biztonságérzetet adó bölcsődei,
óvodai és iskolai nevelés!


Ne csüggedj, ha messze laksz!
Biztonsági övvel és gyermeküléssel
felszerelt, kényelmes autóbuszainkkal
utazhatsz hozzánk!

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 18.
Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279
LAKÁS-INGATLAN
SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos
lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII.,
Csörsz u. 17-21.
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu
BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat.
www.banalp.hu, 361-4287.
KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyintézés. 12 éve folyamatosan működő ingatlaniroda.
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
IX., BOKRÉTA, Sobieski utcai új társasházi lakások eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
XI. KERÜLETI irodaházban 108, 36 m2-es iroda
eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
ELADÓ Őrmezőn 1,5 szobás, nyugati fekvésű,
panorámás, loggiás öröklakás. Egyedileg mért fűtés, olcsó közös költség. 310-1601, 06/30/353-5070.
VÁSÁROLNÁNK XI.-XII. kerületben
– Lágymányos, Sasad, Albertfalva előnyben – 3-4
szobás családi házat saját részre! Lehet felújítandó
is. Garázs fontos! Ár: max. 45 M.
Tel.: 06/20/424-2815, 246-6688.
FEHÉRVÁRI úti, 65 m2-es, háromszobás lakás
eladó. T.: 06/70/457-6208, 06/30/202-4862.
KEL-THA Ház… ahol otthonra talál. A
Kosztolányi tértől 5 percre, csendes mellékutcában épülő új házban 29 m2-től 108 m2-ig lakások
leköthetők. Beköltözés: 2007. március. Érdeklődés:
06/30/984-1318, 06/20/320-6665.
XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének
közvetítése. Telekalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

BOLDOG új évet kíván Önnek az Ében
Ingatlaniroda! Újévi akciónk keretében 2006. január 31-ig minden kedves ügyfelünknek 20% engedményt adunk! Várjuk hívását!
365-1900 www.ebeningatlan.hu
BEFEKTETŐKNEK! XI., Madárhegyen 552 m2es (fél építési) telek 12,5 millióért, 1370 m2-es telek
32 millióért eladó. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN közművesítés előtt eladó
építési telkek: 1203 m2-es 30 millióért, 1401 m2
(nyeles) telek 26 millióért. Tel.: 249-3006.
BUDAFOK központi villanegyedében 88 m2-es,
teremgarázsos, panorámás lakások 27 000 000 forintért eladók. 06/20/230-3016.
XI., HIMFY utcai 114 m2-es, irodának alkalmas
lakás eladó. Irányár: 35 000 000. 06/30/950-9782.
SASHEGYI 865 m2-es telek eladó.
Irányár: 70 000 000. 06/30/950-9782.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ lakásokat, házakat keresünk ügyfeleink
részére a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
Tel.: 351-9578. www.ingatlanabc.net
1,5 SZOBÁS lakás a Nándorfejérvári úton kiadó. 06/30/200-6925.
IRODÁNAK kiadó a Kosztolányi térnél két és
félszoba hallos lakás. Tel.: 06/20/477-4732.
KELENFÖLDI pályaudvarnál 22 m2-es irodák
kiadók vagy lízingelhetők 1200 Ft/m2/hó.
06/20/230-3016.
IRODÁNAK kiadó Ulászló utcai, másfélszoba
hallos lakás. 06/30/261-3519.
XI., VILLÁNYI úton 17 m2-es üzlethelyiség kiadó. Ár.: 40 000 Ft/hó. Tel.: 06/30/400-8965.
AKCIÓS áron irodák kiadók Kelenföldön,
Terézvárosban 800-1200 Ft/m2. 06/20/230-3016.

KIADÓ lakásokat, ingatlanokat keresünk a kerületben! OLS Bt. 1995 óta.
351-9578, 06/70/383-5004, www. ingatlanabc.net

GARÁZS
MÉNESI úton, körtérhez közel garázs kiadó.
T.: 385-3877.
XI., SOMOGYI úti fűtött garázs kiadó-eladó.
385-1807.
TEREMGARÁZS eladó az Osztapenko közben.
Irányár: 1 900 000 Ft.
Tel.: 06/30/283-0079, 203-5573.
XI., RAHÓ utcai 25 m2-es garázs eladó.
06/30/950-9782.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák
igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat!
Tel.: 365-2969.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános
iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.
ANGOL, anyanyelvű diplomás tanártól középés felsőfokon a XI. kerületben. 17 éven felülieknek.
466-4670.
AKCIÓS jogosítvány. Gyakorlóvezetés jogosítványosoknak.
Tel.: 229-1002, 06/30/949-4416, 226-8842.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érettségire, pótvizsgára felkészítés.
405-4531, 06/30/854-8315.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Diplomás
nyelvtanár vállal felnőtt-, gyerekoktatást. Délelőtt is.
246-8045, 06/70/616-5035.

feszített víztükrű medencék
angol nyelv már az oviban
kis létszámú csoportok,
szótagolva olvasás
tenisz, rsg, labdajátékok,
műfüves focipálya,
logopédus és pszichológus
zongoraiskola,
informatika,
sok-sok játék, síelés,
KRESZ-park (2500 m2)

1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.
Telefon: 249-9772, 06/20/585-5289 www.suliovi.hu
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsgafelkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
ANGOL + német nyelvtanítás a Délinél: korrepetálás, társalgás, vizsgára felkészítés.
214-5018, 06/70/238-4291.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden
korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
ANGOL nyelvklub a volt Olimpia moziban anyanyelvi tanárokkal! Január közepétől igény szerint
újra indítunk különböző szintű, valamint beszélgető csoportokat. Óradíj: 300 Ft/óra. Helye: Etele
út 55. Érdeklődni: 06/20/969-8412. A klubokat a
Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít eredményesen mérnöktanár. 246-2122.
MATEMATIKA-, fizika-, kémiatanítás a Budai
Skálánál. 06/70/218-9000.
SZÁMTAN, mértan, fizika, Péter bácsi tanítja. T.:
226-4077, 06/30/363-4211, www.peterba.amigo.hu
NÉMETOKTATÁS, korrepetálás tanárnőtől
Gazdagrét és Sasad környékén.
Tel.: 06/20/325-2946.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok,
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 2072850, 06/30/942-0064, 06/30/949-2052,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: 207-2850, 06/30/942-0064,
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített vállalkozás.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
362-4050, 06/20/917-0697.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok,
csőtörések javítása aznap.
Tel.: 215-0250. www.vizszereles.hu
FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők,
cirkók, konvektorok javítása aznap.
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28.
VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu
VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhárítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával.
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a bejelentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28.
www.lakasszerviz.hu
GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítása
aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. www.futesszereles.hu
VILLANYSZERELÉS azonnali kezdéssel. Gáz
EPH-szerelés. Hanusi mester. Tel.: 06/30/950-7009.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel.
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával.
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855,
www. mesterfesto.hu

LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén is.
321-8082, 06/20/334-3437.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, tisztasági
festés, gipszkartonszerelés (álmennyezetek, tetőterek, válaszfalak) burkolás, parkettázás, laminált
parkettázás, padlószőnyegezés, alpintechnikai
munkák. 06/30/430-2998.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. T.: 208-2352.
FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mestervizsgával. Tiszta munka.
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.
ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legkisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.
FESTÉS, tapétázás, parketta, laminált csiszolás,
lakkozás, gipszkartonszerelés, szőnyegpadló, burkolás. 322-4590, 06/30/238-8732.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/327-0992.
CSEMPÉZÉS, javítás, megbízható szakmunkással, garanciával. Tel.: 06/30/328-2871.
CSEMPE padlólap, mozaik, parketta! Az olcsótól
az exkluzívig. Ingyenes házhozszállítás. Piastrella
Kft. XI., Villányi út 46.
Tel.: 385-4349, www.piastrella.hu
NYÍLÁSZÁRÓK passzítása-légszigetelése, festés,
mázolás, tapétázás, parketta-, szőnyegpadló-fektetés stb. garanciával. Riener és társa 276-1805.
GARANCIÁVAL vállalok csempézést, padlóburkolást, kőművesmunkát, szobafestést, vízszerelést!
Azonnali kezdés, anyagbeszerzéssel!
Tel.: 06/70/604-4027.

FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos, 3,5x2x2 m-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zárszerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatosmunkák, rácsok. 06/30/961-3794.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat,
bérszámfejtés, adóbevallás kedvező áron, társaságok, egyéni vállalkozók, társasházak, magánszemélyek részére adótanácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált mérlegképes könyvelők több éves tapasztalatával, felelősségvállalással! 2006-os szerződésnél
2 hónap kedvezmény! XI., Egry J. u. 15. (Karinthy
sarok). kreativklub@chello.hu,
788-8244, 06/30/951-2977.
KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás emelőhátfalas autóval igény szerint hétvégén is, pianínó, páncélszekrény nem akadály. 06/30/954-5928.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű kft.
jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet, könyvelést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.
OTTHONÁPOLÁST, betegfelügyeletet vállalunk szakképzett ápolókkal. Tel.: 433-1595,
06/30/285-0404. www.radopszin.av-mail.hu
KERÜLETI szolgáltató. Alu-, fa-, műanyagredőnyök, roletta, szalagfüggöny, elektromos, hagyományos cseréje, javítása, ablakok szigetelése.
Ezermestermunkák. 06/30/308-0609, 7-20-ig.
SZÁLLÍTÁS–költöztetés 3,5 tonnás, dobozos,
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre is. Tel.: 06/20/923-9188, 385-4349.

HÁZTARTÁSI GÉPEK

GYÓGYÁSZAT

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával
(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel,
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/222-0968.
VILLANYBOJLER szakszervize, javítás,
vízkőtelenítés, csere aznap, garanciával.
Tel.: 216-2603. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu
HAJDÚ villanybojlerek szakszervize itt a kerületben. A készülék folyik, csöpög? Hibáját elhárítjuk! Vízkőtelenítés, az elektromos hibaelhárítástól
a felújításig, anódcserével, vízszereléssel és karbantartással + garanciával. A kiszállás díjtalan hétvégén is! Tel.: 06/20/498-9131.

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás,
lumbágó-ügyelet, üzemorvosi és alkalmassági vizsgálatok. Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
PEDIKŰR, talpmasszázs. Középkorú, leinformálható hölgy otthonába megy napközben.
06/30/381-0834.
OTTHONÁPOLÁST, betegfelügyeletet vállalunk szakképzett ápolókkal. Tel.: 433-1595,
06/30/285-0404. www.radopszin.av-mail.hu
SZABADULJON meg a karácsonyi plusz kilóktól húsvétig! Ingyenes állapotfelmérés és tanácsadás: 06/30/203-6758.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, ITTNokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni javítása
azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, garanciával! 06/20/531-7638.
SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20
óráig, hétvégén is. 06/70/286-8789.
GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása,
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.
TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás.
Tel.: 309-0418, 06/20/414-6003.
ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi,
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók.
201-5368, 06/20/537-6281.
COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
Tel.: 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, nagytakarítását vállaljuk. 229-2241, 06/30/393-4787.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával, jogi és műszaki háttérrel. 06/20/944-0094, 306-3382.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás ingyen dobozokkal! Bútorszerelés, zongoraszállítás!
Budapesti Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.

RÉGISÉG
DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok régi bútort, porcelánt, festményt, hangszert, cserépdolgokat. 291-3101, 06/30/347-7713.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőlapokat azonnali és díjtalan kiszállással.
354-0978, 06/30/922-0436, 340-3760.

ÁLLÁS
600–1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk
bébiszitternek, pótmamának.
Tel.: 205-8700, 243-8280.
MEGBÍZHATÓ nő takarítást vállal. Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/244-5634.
FESTÉK- és háztartási bolt keres kereskedelemben jártas eladót a XI. kerületben.
Érd.: 06/30/678-9420.
ÚJ év, új munkahely? Legyen inkább a maga
ura! 06/30/203-6758.

VEGYES
ÖRÖMTRÉNING ötveneseknek. Testi, lelki harmónia a Tabánban. 06/20/451-5229.
FOXI kutyánkat kétségbeesve keressük. Elveszett
2005. október. Tel.: 365-8394.
KERÁMIAÉGETŐ kemence digitális hőfokszabályzóval újszerű állapotban eladó.
06/30/222-0968.
ELADÓ használt, háromrészes szekrénysor,
konyhaszekrény, mosogató. Tel.: 204-1065.
ÉRETTSÉGIZETT, nyugdíjas nő referenciával
idős emberek gondozását vállalja.
Tel.: 06/70/603-5685, 257-2862.

Hirdessen Ön is az ÚJBUDÁBAN
APRÓHIRDETÉSEK: 8–20 szóig 108 Ft/szó+áfa, 20–40
szóig 163 Ft/szó+áfa. Az apróhirdetésnél 8 szó díja a
minimális tarifa, és 40 szó a maximális terjedelem.
Apróhirdetés-felvétel hétfő–csütörtök 9–15.30
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3.
Telefon: 372-0960

oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
2/103 fekvő
1/74 álló
hirdetési csík
hirdetési csík

méret (mm)
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
110 x 103
53 x 74
282 x 74
282 x 37

fekete-fehér
68 000
83 000
23 000
-

A keretes hirdetésekkel és a kedvezményekkel
kapcsolatban hívja a 06/30/9925-866-os számot.

színes
401 000
196 000
126 000
75 000
104 000
28 000
151 000
99 000
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HIRDETÉS

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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Humorral a társadalmi visszásságok leleplezéséért
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Újbuda ajándéka kicsinyeinknek

Marton Frigyes Emlékdíj Karácsony a Nagycirkuszban
Dr. Kolláth György alkotmányjogász,
Majláth Mikes László humorista és
Hárs István, a Magyar Rádió egykori
elnöke kapta meg elsőként a Marton
Frigyes Emlékdíjat.
A díjat az Újbuda Baráti Kör Egyesület
alapította a jeles szerkesztő-rendező és
közéleti személyiség, a kortárs magyar
humor atyja, az egykor a kerületben lakott Marton Frigyes emlékére, és minden
évben két személynek ítélik oda: egy művésznek és egy nem művészeti pályán te-

vékenykedő közéleti személyiségnek, akik
a társadalmi problémák iránt tanúsított
érzékeny magatartásukkal, toleranciájukkal, szolidaritásukkal és humorukkal sokat tesznek a visszásságok leleplezéséért és
megszüntetéséért. Maga a díj egy emlékérem, Janzer Frigyes szobrász, Munkácsydíjas, érdemes művész munkája.
A Marton Frigyes Emlékdíjat első

alkalommal december 17-én este adták
át a Mikroszkóp Színpadon ünnepélyes
keretek között. 2005 díjazottjai a művészeti humor kategóriájában Majláth
Mikes László humorista, a közéleti humor kategóriájában dr. Kolláth György
alkotmányjogász voltak, Hárs István, a
Magyar Rádió egykori elnöke különdíjban részesült.
A kuratóriumi döntés indoklásaként
megfogalmazódott, hogy Majláth Mikes
László – az egykori Marton-csapat fiatalon földezett tagja – a díj névadója által
kedvelt közéleti humort a magyar polgári humor klasszikus
szemléletével és hagyományaival ötvözi írásaiban. Látásmódja
szelíden szatirikus, ugyanakkor
igen érzékeny a társadalomban
megmutatkozó antihumánus és
antiszociális tendenciákra.
Dr. Kolláth Györgyöt egybehangzó döntéssel jelölte a kuratórium. Az alkotmányjogász
megnyilatkozásaiban a jogrend
és a társadalmi igazságosság
tudós és pontos képviseletével
tűnik ki, aki az egyes esetek
értelmezését a köznapi ember
számára is megvilágító humorral képes előadni. Elvszerűsége,
személyes bátorsága sokszor
a mindenkori hatalom álláspontjával szemben megalkotott
vélemény kifejtésére ösztönzi,
amivel példáját adja a jogkövető, de az igazságosságot előtérbe
helyező polgári magatartásnak.
A Marton Frigyes és csapata
által művelt közéleti humor sikerre vitelében nagy szerepe volt
a Magyar Rádió egykori elnökének, Hárs Istvánnak, aki felismerte a műfaj fontosságát, és minden lehető eszközzel
támogatta a Marton által megteremtett
Rádiókabaré kiteljesedését. A kuratórium
és Marton Frigyes özvegye, Troszt Margit
e magatartás elismeréseként fontosnak
tartotta Hárs Istvánt az első emlékdíj odaítélésekor külön jutalmazni.
N. N.

Óvodásokat és kisiskolásokat látott vendégül az
önkormányzat a Fővárosi
Nagycirkuszban december 13-án. A Mi van a puttonyban című előadást
3500 lurkó nézte meg.
Kezdés előtt negyed órával
már zsúfolásig a nézőtér,
gyerekzsivajtól zúg a fül.
Végre elkezdődik a műsor,
fenyőfa botorkál ki a porondra, majd megannyi Mikulás követi, cukrot, csokit
szórnak az aprónép közé. A
felső sorokban ülők csalódott sóhaja hallatszik.
A konferanszié rövid
beszéde után Bács Márton

alpolgármester köszönti az ifjakat, első,
költői kérdése: „Hisztek ti a Mikulásban?” A válasz egyhangú, elsöprő igen.
Mi más lenne.
Elsőként két zsonglőr szórakoztat,
labdákat, buzogányokat dobálnak szédítő
sebességgel, majd bohócpáros következik,
a mókába bevonják Bács Mártont is. A
kétgyermekes apa nem restell bolondozni,
ám hamar visszatér családja mellé, átadja
a helyet az artistáknak. A lábzsonglőrök
bemutatója után gyors dalverseny is szerveződik, hat gyerek méri össze énektu-

dását. A nézők
a zsűri, a taps
hangereje a tetszés fokmérője.
Minden résztvevőnek csoki a
jutalma, az első
helyezett óriási
dobozzal távozik
a porondról.
Hatalmas ováció
köszönti a kijevi cirkusz állatidomárjait,
akik először mackókat kommandíroznak. Minden jól bemutatott gyakorlat
után jutalom jár. Míg az ifjak csodálattal
bámulják a labdán egyensúlyozó állatot,
a felnőtt figyelmét nem kerüli el a medve remegő lába sem…
Az előadás utolsó harmadában fiatal
artisták produkciója következik, az addig
hangos nézőtér most elcsendesül, s lélegzetvisszafojtva bámulja a kötélen függő lányokat, a marokkói ugrócsoport mutatványain pedig a felnőtt kísérők is elámulnak.

A több mint kétórás műsor után a gyereksereg vidáman vonul hazafelé, számukra
már megkezdődött az ünnep.

Becz Dorottya

