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A Költészet Napja

8. oldal
Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a
Költészet Napját. Ebből az alkalomból
minden évben irodalmi előadóesteket
rendeznek, így volt ez az idén is Újbuda
több intézményében.

Lőte Attila színművész

Álláskeresők
Ön milyen állat szeretne lenni?
Nem, ez nem egy játékből kiragadott részlet,
nem is valami tréfa, sőt: nagyon is komoly
kérdés lehet például az állásinterjún, és a rá
adott válaszából arra következtethet a cég
illetékese, milyen munkaerő ön. Legalábbis

erre mutat rá Veszely György, a Fővárosi
Munkaügyi Központ szakértője, akit a
közelgő állásbörze előtt arról kérdeztünk,
milyen a hatásos önéletrajz, vagy melyek
lehetnek a legfurcsább kérdések egy felvételi

Dömök Viktória

7. oldal

beszélgetésen. A börze május 10-én várja az
érdeklődőket az önkormányzat Zsombolyai
utcai épületében. Újbuda ezzel is szeretne
hozzájárulni ahhoz, hogy a munkatársakat
kereső vállalatok minél egyszerűbben és
költséghatékonyabban kutathassák fel jövőbeni kollégáikat, illetve több jelentkező közül választhassák ki leendő munkatársaikat.

Mi pedig annyiban igyekszünk megkönynyíteni az ön dolgát, hogy összeállítottunk
egy az álláskeresés technikáit bemutató
mellékletet, melyet lapunk hetedik oldalán talál. Nemcsak kellemes, de hasznos és
eredményes böngészést is kívánunk!

„Nem kell mindig hangoskodni, alkotó lázban égni, harcolni képzelt hegemóniákért. Halkan, az árnyékban is
lehet gazdagítani, gyarapítani a lelket,
csöndben figyelni és megérteni a világot, az embereket, a folyamatokat, a
változásokat.” Interjú Lőte Attilával.

Hosszabb 86-os vonal

Az munkahelykeresés fortélyait bemutató
összeállításunk a 9–12. oldalakon!

Mint a mesében: A modern technológia az alapoktatást is segíti

OKTATÁS

Az első interaktív tábla Gazdagréten
Biztosnak tűnik, hogy három-négy
éven belül a magyar tantermek
kétharmadában lesznek interaktív
iskolatáblák. Újbudán a Gazdagréti
Közösségi Házban mutatták be először
az „újmódi huncutságot”.
Vannak, akik ezt is – mint minden újítást
– kétkedve fogadják, de annak idején a golyóstoll magyar feltalálójának, Bíró Lászlónak is nehéz dolga volt, amikor az új eszköz használatának világméretű elterjedéséről próbálta meggyőzni a közvéleményt.
Most azonban minden úgy történt,
mint a mesében. A Gazdagréti Közösségi
Ház vezetője, Jenei Ilona azzal az ötlettel
kereste meg Hajdu Lászlót, helyi önkormányzati képviselőt (SZDSZ), segítsen
abban, hogy valahogyan egy ilyen táblához jusson a ház. Nem telt bele sok idő,
és a kerület első interaktív táblája ott volt
a közösségi házban. – Fantasztikus ötletnek tartom magát a táblát, valamint azt
is, hogy még az unios pályázatok megjelenése előtt felkészüljenek pedagógusaink
annak használatára – mondja Hajdu

László. – Úgy gondolom, több tantárgynál
is hasznos ez a tábla, hiszen akár a történelem-, akár az angolórák nehezebb, szárazabb tananyagait tudja színesebbé tenni
a tanulók számára. A tábla helyettesíti a
térképeket, az írásvetítőt, és az internetről
gyakorlatilag a zenétől kezdve bármi letölthető és megjeleníthető rajta. Csak a
tanárok ügyességén, kreativitásán, illetve
technikai tudásán múlik majd, hogy mi
mindenre használják.
A következő esztendőkben több uniós
és magyarországi pályázati forrás is megnyílik, amelyek lehetővé teszik Újbuda
általános iskoláinak minél teljesebb felszerelését interaktív táblákkal.
Lépéselőnyben vagyunk, hiszen a
Gazdagréti Közösségi Házban kialakított
oktatókabinet módot nyújt arra, hogy
a kerületi pedagógusok és informatikai
szakemberek felkészüljenek a táblák fogadására és azok alkalmazására.
Molnár Gyula polgármester a megnyitón ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat segít a képzés beindításában.

TR

14. oldal
A BKV május másodikától a Függetlenségi Parkig meghosszabbítja a
86-os autóbusz járatát. A menetrendben kismértékű változás lesz, mivel a
közlekedési társaságnak nincs módjában a vonalra beosztott járművek
darabszámát emelni.

Közlemény

Az új taneszközt egy számítógép vezérli, amely képét egy projektorral vetíti a táblára, így
kompakt módon használható mint hagyományos tábla, mágnes tábla, filmvetítő, lemezjátszó,
írásvetítő és számítógép. A speciális táblára írt, rajzolt szöveg vagy ábra kinyomtatható.

Ingyen kapná meg a kerület a Parkszínpadot?

Bár Budapest vezetése ellentételezést kérne a XI.
kerülettől a Budai Parkszínpadért cserébe, a Fővárosi
Önkormányzat Kulturális Bizottságában felvetődött,
hogy ingyen adják át Újbudának a tulajdonjogot. A főváros cserébe viszont kikötné, hogy csak park épülhessen a
színpad helyén. A felmerült javaslatról egyeztetni fognak
még, a végső szót pedig a Közgyűlés mondja majd ki.
A Fővárosi Önkormányzat már korábban lemondott
a kerület központjában álló területről. Szakvélemények
szerint a színpad élet- és balesetveszélyes a beázások,
az omladozó fal és a szabadon lógó elektromos vezetékek miatt, felújítása túl sokba kerülne. Ezenfelül a
Kopaszi-gátnál felépülő vízi színpad átveheti szerepét.
Újbuda önkormányzata a tervek szerint elbontaná az
épületegyüttest és egy Bartók Béla-emlékparkot hozna
létre a helyén. Az 1959-ben épült szabadtéri színház neve
egyébként először éppen Bartók Színpad volt, csak 1965ben nevezték át Budai Parkszínpaddá.

A Szociális és Egészségügyi Osztály,
az Erőmű u. 8. szám alatt 2007. május
10-én, csütörtökön, 8–14 óráig fogad
utoljára ügyfeleket. 2007. május 11-én,
pénteken az ügyfélfogadás szünetel, az
épület zárva lesz. A Szociális és Egészségügyi Osztály ügyfélfogadása – változatlan munkarendben – 2007. május
14-én, hétfőn a Zsombolyai u. 4. szám
alatti új épületben indul újra.
A Gyámhivatal, az Erőmű u. 8. szám
alatt 2007. május 9-én, szerdán fogad
utoljára ügyfeleket. 2007. május 10-én,
csütörtökön és május 11-én pénteken az
ügyfélfogadás szünetel, az épület zárva
lesz. A Gyámhivatal ügyfélfogadása
– változatlan munkarendben – 2007.
május 14-én, hétfőn a Zsombolyai u. 4.
szám alatti új épületben indul újra.
Az új helyszínen mindkét szervezeti
egység változatlan munkarendben,
változatlan telefonszámokon elérhetően működik tovább.

Dr. Filipsz Andrea, jegyző

ÖNKORMÁNYZAT
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Szupermarket, sétálóutca és passzázs, park, multiplex mozi

Nosztalgia és jövőkép

Nagy siker manapság a retro, a múlt
idézés a divatban, a zenében, szinte
mindenben. Ha az interneten bármilyen kereső programba beírjuk azt,
hogy „Skála Kópé”, azonnal rengeteg
találatunk lesz.

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:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

 Eleven Center, XI., Rétköz u. 7.

Nyitva tartás: Hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778.
KIHELYEZETT 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 13–16.30 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
 XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás:

hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30–
16, kedden 8.30–18, pénteken 8.30–13
óráig. Tel.: 463-9100, 463-9233.

„Bemegyek,
kijövök,
de milyen jól kijövök,
ha bemegyek!”
Még szinte a dallamot is halljuk. Annak
idején ezzel a szlogennel és persze magával a Skála Kópé figurával lopta be magát
az emberek szívébe a Skála áruházlánc. Itt
Újbudán, a régi épület felett azonban már
eljárt az idő, de a múlt kötelez. A jövő tervezésénél ez fontos szempont.
A Budai Skála Magyarország első bevásárlóközpontja volt, úgyis mondhatjuk,
hogy az „őspláza”. Az 1976-os megnyitása,
ahogy mesélik, kisebb rendszerváltással
ért fel. Demján Sándor szerint akkor sokan ellene voltak, mégis, a 80-as években
már egész Skála-birodalom működött. A
Budai Skála hanyatlása azonban már 21.
századi történet, ami most mégis úgy tűnik, „happyenddel” ér véget.
Elekes András, a beruházó ING cégcsoport képviselője elmondta: – Néhány
éve megkerestük az akkori tulajdonost egy
befektetési ajánlattal. Elsősorban arra gondoltunk, hogy közösen fejlesztünk valamit
a Skálából, majd 2005-ben az ING cégcsoport megvásárolta az épületet. 2007. január
végéig azonban még a korábbi tulajdonos
üzemeltette. A lakosság bánatára a felső kereskedelmi szinteket már ki kellett üríteni,
hogy előkészítsük a bontást, és június végéig a földszinti élelmiszerbolt is bezár. Ennek ellenére reméljük, hogy a mai bánatot
holnap majd feledtet az öröm, hiszen már
készen vannak a terveink arról, hogy mi
legyen a Skála helyén, és bizton állíthatom:
az új épület sokkal több lesz, mint egy bevásárlóközpont. Szeretnénk hűek maradni
a hely hagyományaihoz, és olyan korszerű
kereskedelmi központot létrehozni, amely
úgy szerepel a köztudatban, mint az a hely,
ahová érdemes eljönni – a különlegességéért. Fejleszteni fogjuk a szórakozási lehetőségeket is, lesz multiplex mozi, amire nagy
igény van, hiszen a környéken már minden
mozi bezárt. Alakítunk ki sétálóutcát, parkosítunk, lesznek irodák és mélygarázs is.
Az ING hazánkban leginkább mint
biztosító ismert, de a cégcsoport ingat-

Elekes András

lanfejlesztő üzletága is jelentős. A Skála-beruházás terveiben olyan centrum
képét vázolták fel, amely sok tekintetben
hiánypótló lesz. Ha csak a legalapve-

JOGSEGÉLY

tőbbekre gondolunk: a Kaiser’s helyett a
Spar csoport egy nagyobb és korszerűbb
élelmiszeráruházat fog létrehozni, és sorra megjelennek majd mindazok a híres
divat- és iparcikkmárkák, amelyekért ma
jobbára még Pestre kell átmenni, és természetesen nyílnak majd kisebb, speciális
igényeket is kielégítő üzletek.
Nem feledkezhetünk meg a hasunkról sem! A különböző szinteken éttermek, kávézók, fagylaltozók várják majd
az ínyencségek kedvelőit, és a gyalogos
zónává alakított Kőrössy József utca is
több étteremnek fog helyet adni. A leglátványosabb attrakció valószínűleg az az
üvegezett passzázs lesz, amely összeköti a
Móricz Zsigmond körteret a Bocskai úti
csomóponttal.
A beruházással kapcsolatban az ING
folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot, ezért a földszinten külön irodát nyitnak azért, hogy közvetlenül mutathassák
be elképzeléseiket, és hogy a kerület polgárai pontos és hiteles információkhoz
jussanak az építkezéssel kapcsolatban.

Schreffel János, Újbuda főépítésze
a Skála-épületről és környékéről
„Ez a terület a kerület szíve, egy olyan
térség, ahol létre lehet hozni azt a városközponti pozíciót, ami eddig nem
igazán volt megtalálható a XI. kerületben. Ugyan a Gellért tértől a
Móricz Zsigmond körtérig
már kialakult egy lineáris
városközpontszerűség
főúttal és a hozzá kapcsolódó központi létesítményekkel, azonban
igazi központ, igazi tér
nem áll a lakosság rendelkezésére.
Ennek a legjobb helye
itt lehet, ahol most a Skála áruház épülete áll, hiszen itt van a piac,
a nagy bevásárlóközpont, vannak iskolák, posta és az orvosi rendelő. Ez a
helyszín tehát az intézmények miatt is
központi szerepre méltó. Nem szabad
azt sem elfelejteni, hogy a 4-es metró
építése kapcsán új funkciót is kap: itt
lesz az egyik megálló.

Ezt a területet úgy is hívtuk korábban, hogy a dél-budai városrész központja, és véleményem szerint most Újbuda
központjává válik. Ennek a fejlesztésnek
nemcsak egy ház lesz az eredménye – amelynek természetesen vannak kereskedelmi
célú részlegei –, hanem a
Kőrösy József utca átépítésével, gyalogos zóna
kialakításával egy sétálóutca jön létre, teraszokkal,
kávézókkal. Egyszersmind
megszűnik az a méltatlan
állapot, hogy a város szívében
egy felszíni parkoló van.
Ez a ház, a Skála épülete azt a szerepet
már betöltötte, amit betölthetett. Magyarországon talán az első bevásárlóközpont volt, de eljárt felette az idő. Nyugaton már rég a város szélére száműzték az
efféle „dobozokat”, és most már nálunk
sincs helye ennek a város központjában.”

R. M.

ÚJBUDAI POLGÁRŐR CENTRUM

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik. Tel: 209-3478.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ IRODA

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

ADÓTANÁCSADÁS

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes adó-, könyvvezetési és vállalkozási tanácsadást tart május 2-án,
szerdán 17 órától a Mérnök utca 40.
sz. alatti székházában.
MSZP A NYELVTANULÓKÉRT

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes angol nyelvi klubjának következő foglalkozását május 8-án,
kedden a régi időpontban, 16 órakor
tartja a Mérnök utca 40.-ben. Itt a
résztvevők felmérhetik nyelvtudásuk
szintjét, kommunikációs helyzeteket
gyakorolhatnak, korrepetálhatják
nyelvtani ismereteiket.
KRÍZISTANÁCSADÁS

Aki úgy érzi, hogy nyomasztó munkahelyi vagy családi, szűkebb, tágabb
környezetének lelki gondjaival nem
tud megbirkózni, krízistanácsadó
áll rendelkezésre minden hónap első
szerdáján, legközelebb május 2-án 17
órától az MSZP Mérnök utca 40. sz.
alatti székházában.
A FIDESZ PROGRAMJAI

Állandó programok: minden kedden
15–17 óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart dr. Oláh András Sándor ügyvéd;
a hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaügyi tanácsadás; minden
hétfőn 14–16 óráig táplálkozási tanácsadás; minden hétfőn és szerdán
angol kezdő (8–9 óráig) és haladó (9–
10 óráig); 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.
Bővebb információ a 209-3439-es
és a 06/20/471-4972-es számon. XI.,
Budafoki út 9–11. Nyitva tartás: hétfőcsütörtök 10–18-ig, péntek 11–17-ig.
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi irodája (XI. Bartók
Béla út 61., bejárat a Fadrusz u. felől)
hétköznap 15 és 19 óra között várja az
érdeklődőket. Az Ifjúsági Demokrata
Fórum helyi szervezete minden héten
kedden 18 és 20 óra között fogadóórát
tart az MDF kerületi irodájában. Dr.
Tóth László ügyvéd minden hónap
első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra
között ingyenes jogi tanácsadást tart.
Ugyanitt dr. Szabó Boglárka orvos április 24-én és május 15-én 16 órától ingyenes egészségügyi tanácsadást tart.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodájában
(Bartók B. út 96.) minden szerdán
délelőtt 10–12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
Kerekes Péter ingyenes lelki segély tanácsokat ad, és önvédelmi oktatást tart
minden korosztálynak. Jelentkezés a
06/30/384-4873-as mobiltelefonon.
A Magyar Fórum régebbi számai ingyen elvihetők. Független 60-asoknak
páratlan szombatokon 15 órától zenés
teadélutánok. Jelentkezés a 203-4200as számon.

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Április 30-áig: Budai Szent Klára Gyógyszertár: 1114 Bp., Bartók B. út 51.
Május 1–31-éig: Angelika Gyógyszertár:
1115 Bp., Tétényi út 18.

Fogadóórák, programok
Szentimreváros képviselője (KDNP) minden hónap első
keddjén 15–17 óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy F. út 9.). Akadályoztatása
esetén közvetlen munkatársa, Téglásy
Kristóf (06/20/261-8836) helyettesíti.
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester.
Képviselői fogadóóra: Minden hónap
első hétfőjén 17–19 óráig a Gárdonyi
Géza Iskolában (Bartók B. út 27.).
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az általános igazgatási és tájékoztatás csoportnál személyesen, vagy telefonon
a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési képviselő (MSZP, 17. v.k.) április 12-én 17
órakor az Őrmezei Közösségi Házban
(Cirmos u. 8.), és április 26-án 17 órakor a Kaptárkő u. 8. szám alatti helyiségben tartja fogadóóráját.
KRAUSZ CSABA önkormányzati képviselő (MSZP) április 26-án 17 órakor
tartja fogadóóráját a Bartók Béla út
19. szám alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Képviselő fogadóóra: április 25-én,
17 órakor az Albertfalvi Közösségi
Házban. Alpolgármesteri fogadóóra: Minden hónap harmadik szer-

Az MSZP XI. kerületi szervezete ingyenes jogi tanácsadással áll az érdeklődők
és rászorulók rendelkezésére május
2-án, szerdán 17 órától a Mérnök utca
40. sz. alatti székházában.

DEÁK ANDRÁS

JOBBIK-KAPCSOLAT

A Magyar Mérce újság és egyéb ingyenes kiadványok kaphatók a Jobbik
Magyarországért Mozgalom kerületi
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 3651488). A párt elektronikus hírlevelére a http://ujbuda.jobbik.hu kerületi
honlapon lehet feliratkozni.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

A Skála egykoron Közép-Európa legkorszerűbb áruháza volt. Most egy új, modern városközpontot álmodtak a helyére.

dáján 16–17 óráig a Polgármesteri
Hivatalban (Zsombolyai u. 5.). Erre
bejelentkezés az általános igazgatási
és tájékoztatási csoportnál személyesen, vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet.
MOLNÁR GYULA országgyűlési képviselő (MSZP, 16. választókerület)
április 26-án 17–18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában
(Mérnök u. 40.).

önkormányzati
képviselő (Fidesz) minden hónap 2.
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16.000 és 17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út
141.).
SZABÓ VILMOS országgyűlési képviselő
(MSZP) április 26-án 17 órakor tartja
fogadóóráját a Bartók Béla út 19. szám
alatti helyiségben (bejárat a Mészöly
utcából).
SCHNELLER DOMONKOS

A kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.).
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja az érdeklődőket.
BICE-BÓCA A FOGYATÉKKAL ÉLŐKÉRT

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

Az MSZP választókerületi irodáinak
nyitvatartása. 15. v.k.: 1114 Bartók Béla
út 19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.:
466-6235; csütörtökön 16–18 óráig. Az
MSZP kerületi irodája és a 16. v.k. választási irodája: 1119 Mérnök u. 40. Tel.:
204-2806, 204-2805; hétfőtől csütörtökig 10–17.30, pénteken 10–14 óráig. 17.
v.k.: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711;
hétfőn és csütörtökön 16–19 óráig.

A Bice-Bóca Alapítvány az egyedül
vagy családban élő, önmaga ellátására részben vagy egyáltalán nem
képes, fogyatékossággal élő személyek segítésére jött létre. Az alapítvány munkatársai a következő
telefonszámokon várják az érdeklődők, rászorulók hívását. Napraforgó
Támogató szolgálat: 06/70/455-5478.
Bóca Támogató Szolgálat: 06/70/4555478. Cím: XI., Keveháza u. 19–21.
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PÁR/BESZÉD
ÉLHETŐBB KÖRNYEZET

Lakos: Újbudának
egyedülálló városfejlesztési programja van

Szegedi: Városfejlesztés.
Városfejlesztés?
Egy gyermek fejlődése nem csupán azt jelenti, hogy méretben, súlyban növekszik,
hanem azt is, hogy értelmi képessége is
gyarapodik. Ugyanígy van ez a város esetében is. Nem lehet elfogadni azt a szemléletet, amely a területeket úgy kezeli, hogy
a lehető legnagyobb mértékű beépítettség

legyen a mértékadó. A rövid távú, kizárólag anyagi alapokon nyugvó gondolkodás
nem hozza meg azt az eredményt, amelyre utódaink büszkén mondhatják: az egykori döntéshozók ránk is gondoltak.
A városfejlesztés olyan tevékenység,
amelyben a lakók érdekeit messzemenően
szem előtt kell tartani, figyelemet szentelve
az életminőség javítására is. A nagymértékű lakásépítési kedv kerületünkben, olyan
sűrű beépítettséget eredményez, ami vetekedik a paneles lakótelepek zsúfoltságával.
Igaz ugyan, hogy a gépkocsik tárolását ma
szint alatti teremgarázsokban oldják meg,
azonban ezek egy része benyúlik a zöldfelületek alá, melyek így már nem lehetnek
teljes értékűek, hiszen fölöttük kevés a
földtakarás. Egyes helyeken „lakóparkot”
létesítenek oly módon, hogy a lakótömböket magas betonkerítéssel veszik körül,
biztonsági emberekkel, kamerával figyeltetik. Ilyen lesz a volt Kinizsi-laktanya és a
Budaörsi út melletti területen épülő új lakótelep. Vajon milyen lelkületű gyerekek
fognak itt felnőni?
A másik kérdés az, hogy ezek az ezres
lakásszámot elérő beruházások miként
fogják befolyásolni az érintett terület közintézményi ellátottságát. Vajon a Gazdagréten található alapfokú oktatási intézmé-

Újbuda kisebbségi
önkormányzatai
 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-675
 Cigány Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 203-4229

Fogadóórák: Kárpáti István elnök szerdán 13–17
óráig, 1119 Budapest, Petzvál József u. 42. , Hága
Mária képviselő minden szerdán 15–18 óráig a TIT
székházában: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. ,
 Görög Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-650
 Horvát Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-650
 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-650
1116 Budapest, Kisköre u. 3–5.,
 Német Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-650
1116 Budapest, Kisköre u. 3–5.
Fogadóórák: Bajtai Lászlóné (Mayer Éva) minden
hónap második szerdáján, 15 órától, dr. Mezgár István
minden hónap utolsó csütörtökén, 15 órától, dr.
Pröhléné Hehl Éva minden hónap harmadik keddjén
15 órától, Reichel Tamás minden hónap második
csütörtökén 15 órától, Schuth János, elnök minden
hónap első szerdáján 15 órától,
 Örmény Kisebbségi Önkorm.: tel.: 3724-675
 Román Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-675
 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-650
 Szerb Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-675
 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat:
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. alagsori képviselői
szoba, Klauszné Fúzik Ildikó elnök fogadóórája minden hónap első hétfőjén 16–17 óráig
 Ukrán Kisebbségi Önkormányzat: tel.: 3724-675

nyek kielégítik a megnövekedő igényeket?
Előbbiek vetődnek fel más lakásfejlesztési
projektek esetében is, például a Szerémi út
és Fehérvári út közötti területnél.
Úgy vélem, hogy akik ezeken a részeken új lakást vásárolnak, igényesebb
oktatási intézményeket szeretnének biztosítani gyermekeik számára, és ezért áldozatot is tudnának hozni, vagyis képesek lennének valamivel többet fizetni az
új lakásukért, hogy a térségben lévő iskolák minőségét az önkormányzat javítsa.
Ilyen megfontolásból olyan rendeletet lehetne alkotni, amely minden új lakóegység létesítését egy bizonyos összegű közintézményi hozzájárulás megfizetéséhez
kötné az építési engedély megadását. Ez
előnyös lenne az önkormányzat, az érintett területen lévő alapellátást szolgáló
intézmény, valamint az itt letelepedni
szándékozó polgár számára. Természetesen ezt a befolyt anyagi forrást egy erre
a célra elkülönített önkormányzati alapban kellene kezelni.
A megnövekedett gépkocsiforgalom
jobban terheli a odavezető utakat is, melyeknek fenntartása ugyancsak az önkormányzat költségvetését terheli. Gondolni kellene arra is, hogy a beépítettség
gyarapodásával csökken a zöldterület,
ugyanakkor nő a levegő szennyezettsége.
Célként kellene kitűzni, hogy új közparkok létesüljenek, és hogy a már meglévők
minősége javuljon. Mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei nem adnak módot
ennek megvalósítására, a költségek egy
részét úgy lehetne előteremteni, hogy a
létesítendő új lakóegységeket kismértékű
anyagi hozzájárulással terhelnék, szintén
elkülönített alapban kezelve a befizetett
kötelező összegeket.
A kerületben érvényben lévő szabályozási tervekre épülő beruházói szándékok teljes mértékben kihasználják a
rendelettel meghatározott lehetőségeket,
amit nem lehet elítélni. Ugyanakkor az
önkormányzati testületnek be kellene látnia, hogy nem rendelkezett kellő tapasztalattal, amikor a vonatkozó rendeleteket
megalkotta. Így aktuális lenne a kerületi
szabályozási tervek felülvizsgálata a megvalósult fejlesztésekből levont tanulságok
alapján.
Tudom, hogy eretnek gondolatokat
fogalmazok meg, de újra fel kell tennem
a kérdést: milyen városfejlesztés az, ami
csupán a befektetői szándékokat tartja
szem előtt? Zárójelben megjegyezném,
hogy a rendezési tervek költségviselője
minden esetben a befektető!
Elképzeléseimet jó szándékkal ajánlom megfontolásra a kerület vezetése és a
képviselő-testület szíves figyelmébe.

Kétségtelen, hogy Újbuda olyan léptékben
fejlődik, amilyenre talán az egész országban nincs példa. De vajon az élet minden
területén követni tudjuk a változásokat?
Élhető város épül, vagy csak a megfelelő terepet biztosítjuk az ingatlanberuházóknak?
Lakos Imre alpolgármestert kérdeztük.

Szegedi Ferenc, a kerület volt polgármestere úgy
fogalmaz, hogy csak a befektetési szándékokat
tartják leginkább szem előtt. Igaz ez?
Azt, hogy ez a megállapítás miért nem
helytálló, hosszan lehetne szakmai indokokkal magyarázni, és úgy gondolom,
hogy mindazok munkáját, akik Újbuda
Városfejlesztési Koncepcióján, ezen a
majd’ kétéves előkészítés után megszületett, komplex anyagon dolgoztak, egy
mondattal summázni semmiképpen sem
elegáns megoldás. Ha időrendben számba
vesszük, mi mindent tettünk ezen a területen, azzal kezdhetem, hogy 2003-ban
elfogadtuk a Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatot, amely a kerület speciális adottságaira állapít meg helyi városrendezési övezeteket és az azokhoz tartozó építési kondíciókat, például kijelöli a
különleges védelemre méltó területeket is.
A következő lépés volt 2004-ben a Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozása, annak érdekében, az épített környezet magas színvonalú kialakítása és az építészeti tervek kontrollja révén
folyamatosan biztosítsa a szakmai felülvizsgálatot. Tavalyelőtt készült el Újbuda
Közlekedésfejlesztési Terve. Ebben azok
a speciális, lokális megoldások kerültek
kidolgozásra, amelyek a főváros nyugati
kapujaként ránk zúduló közlekedési terhelések enyhítésére vonatkoznak. Az i-re a
pontot a kerület Városfejlesztési Koncepciója tette fel, amelyet 2006-ban fogadott el
a képviselő-testület. Ez a koncepció mint
alaptézis az élet összes területére vonatkozik, ezenbelül minden városrendezési és
városfejlesztési döntésre is kihatással van.
Ez egy külön kötetbe összefoglalt szakanyag, olyan színvonalú, amilyet tudomásom szerint a főváros egyetlen más kerülete sem készített még el. Messze túlmutat
egy egyszerű szabályozási terven, hiszen
minden olyan következtetést tartalmaz,
amely szempontrendszert nyújt a városfejlesztési elképzelésekhez.

Mit tud tenni az önkormányzat azért, hogy ne
csak új házak „nőjenek” ki a földből, hanem azok
környékén élhető környezet is létrejöjjön?
Élünk azzal az eszközzel, amit az építési
törvény módosítása tett lehetővé, nevezetesen, hogy úgynevezett településrendezési
szerződést kössünk a befektetőkkel. Ez
nagyon jó lehetőség, de még nem általáno-

Szegedi Ferenc,
a kerület volt polgármestere

san elterjedt az önkormányzatok gyakorlatában. Kerületünk ilyen szerződést kötött többek között a volt Kinizsi-laktanya
átépítése vagy a madárhegyi beruházás
kapcsán. Ez egy olyan eszköz, amivel tulajdonképpen meg lehet követelni egy beruházótól azt, hogy részese legyen az infrastrukturális fejlesztéseknek, közművesítést
vállaljon vagy közterületeket építsen ki.

Sok lakópark környékén már nem csak útra vagy
közművekre van szükség, hanem iskolákra, orvosi
rendelőre…
Valóban, mára eljutottunk odáig, hogy a
humán infrastruktúra fejlesztése is egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon.
Az egy fontos gondolat, hogy ezeknek a
feladatoknak a végrehajtásába szintén
vonjuk be a befektetőket, ezzel azonban
még nem vagyunk elkésve, hiszen most
tartunk ott, hogy a kerület mára egy teljesen más léptékű fejlődési pályára állt.
Nagyon jó lehetőség lesz elképzeléseink
bizonyítására a metróépítéssel párhuzamosan a kelenföldi városközpont újragondolása, fejlesztése. Itt meghatározó
lesz, hogy mit követelünk meg a magánbefektetőktől. Összességében azt az
állítást látom igazolva, miszerint a teljes
budapesti szakmai kör azon a véleményen van, hogy ami az utóbbi években
Újbudán a városfejlesztés területén történt, az más önkormányzatok számára
is példaértékű. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy már kényelmesen hanyatt
dőlhetünk, ez egy hosszú folyamat, amihez minden észrevételt, jobbító szándékú hozzászólást a jövőben is szívesen
veszünk.
Rózsa Melinda

Fidesz-tüntetés az MDF székháznál

Ballag már a vén diák – kicsit másképp
A Fidesz kerületi szervezete által meghirdetett „Virággal az iskolákért” címet viselő
csendes demonstráción a zord, szeles idő

ellenére sokan jelentek meg az MDF-székház előtt. Jankó István és Kupper András
elmondták, azért gyűltek össze, hogy til-

Révész Marianna

Amikor városfejlesztésről beszélünk,
meg kell vizsgálni azt, hogy mit is
értünk ezen.

NEM KARÓVAL, VIRÁGGAL: Jankó, Kupper és Junghausz képviselők az MDF-székháznál

takozásukat fejezzék ki az Újbuda Önkormányzata által fenntartott középiskolák
megszüntetése ellen, és hogy megpróbálják menteni, ami még menthető. Kiemelték, azért az MDF-székházat választották
a gyülekezés színhelyéül, hogy a megjelentek jelképesen egy szál virág elhelyezésével hívják fel Fodor Vince, MDF-es alpolgármester figyelmét: a testületi ülésen
az ő szavazatán áll vagy bukik a kerületi
középiskolák sorsa.
A tüntetés este folytatódott. A
fideszesek és a szimpatizánsok az alpolgármester lakásához vonultak, ugyancsak
egy-egy szál virággal, a Ballag már kezdetű
dal kissé átköltött változatát énekelték.
Fodor Vince megkeresésünkre elmondta: súlyos erkölcsi válságról tanúskodik, amikor a Fidesz a politikát, a közéletet és a magánéletet keveri, valamint
amikor emlékezete homályos, vagy inkább szelektív.
Az oktatási koncepció reformja nem
új keletű gondolat, 1990 óta van napirenden, de az előző testületeknek nem volt
meg a kellő bátorsága az elkerülhetetlen

Fodor Vince alpolgármester

és szükséges változtatáshoz, így a helyzet
egyre romlott.
Az alpolgármester azt emelte ki, hogy
a fideszes Juhos Katalin polgármestersége
alatt elkezdett oktatási reformot – a kerület érdekében – az akkori Fidesz frakcióval együtt ő ugyanúgy megszavazta, mint
most. Hiszen éppen arról van szó, hogy ha
a nem kerületi középiskolások tanulását is
Újbuda állja, akkor kevesebb jut a sajátjainkra az amúgy is apadó kasszából. Fodor
Vince sajnálja, hogy a Fidesz frakció nem
emlékszik, vagy nem akar emlékezni.
T. R.
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A kiszámított lakbérhez lakbértámogatás ígényelhető

ÚJBUDA 2007. ÁPRILIS 25.

Ellenzéki jogokra figyelmeztet a KDNP

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
Újbuda Önkormányzata 2007. július 1-jei
hatállyal módosítja az önkormányzati és
egyéb tulajdonban álló lakások lakbéréről,
bérleti díjáról, továbbá a külön szolgáltatások
díjáról, valamint a lakbértámogatásról szóló
rendeletét. A módosítás célja, hogy igazságosabb és a valós ráfordításokat jobban tükröző lakbérrendszer jöjjön létre Újbudán.
A lakbér mértékének változásával egyidejűleg a lakbér-támogatási rendszer is jelentősen átalakul.

A lakbérrendszer és a lakbértámogatás főbb változásai
A lakbér mértéke a háztartás jövedelmétől
és a háztartás létszámához illesztett elismert lakásnagyságtól függ.
Az új lakbér magában foglalja a szemétdíj összegét is, ami a korábbi lakbér
10 százalékának megfelelő mértékű volt,
és eddig külön szolgáltatási díjként került
számlázásra.
A kiszámított lakbérhez lakbértámogatás igényelhető az erre a célra készült
nyomtatványon, melyet minden bérlő részére megküldünk.
A lakbértámogatás az elismert lakásméretig adható, az a feletti részre nem.
A lakbértámogatás és a szociális ellátások
között szereplő lakásfenntartási támogatás együttesen is igénybe vehető.
A gyermeket nevelő családok gyermekenként havi 1000 Ft mértékben, a lakbértámogatással csökkentett fizetendő lakbérből kiegészítő támogatásra jogosultak.

Azok az egyedül élő bérlők, akik 1994.
január 1-je óta nyugdíj vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesülnek, és az önkormányzati lakásra határozatlan időre szóló bérleti jogviszonnyal rendelkeznek, a bérleti
jogviszony megszűnéséig a 2007. június

Az elismert lakásnagyság mértéke
A háztartás
A lakás mérete
létszáma
1 fő
45 m2-ig
2 fő
55 m2-ig
3 fő
65 m2-ig
4 fő
70 m2-ig
5 fő
75 m2-ig
6 fő
80 m2-ig
7 fő
85 m2-ig
8 fő
90 m2-ig
8 fő felett minden
további személy után 5 m2
30. napján érvényes lakbért fizetik.
A támogatásokkal csökkentett (fizetendő) lakbér nem lehet kevesebb a 2006.
évre megállapított lakbérnél.
A minimum támogatás mértéke 1000
Ft, az ez alatti mérték nem érvényesíthető.

A lakbértámogatásra jogosultság feltételei
- A bérlő hatályos bérleti szerződéssel rendelkezik.
- A bérlő jövedelmének, illetve a lakásban

az Ltv. 21. § (2) bekezdése szerint jogszerűen bejelenthetett hozzátartozójával
közös háztartásban él és együttes jövedelmük legalább 10%-át lakbérre költi, és
erről írásban nyilatkozik.
(A bérlő önkormányzati lakásba más személyt - kiskorú gyermeke, házastársa, befogadott gyermekének a gyermeke, valamint szülője, a befogadott gyermekének az
együttlakás ideje alatt született gyermeke
kivételével - a Lakásgazdálkodási Osztály
írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.)
A lakbértámogatást kizáró feltételekről
írásban nyilatkozik. Az egyedül élő bérlőnek, aki 1994. január 1-je óta nyugdíj vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesül, az erről
szóló igazolást meg kell küldeni a Lakásgazdálkodási Osztály részére.
Fenti feltétek fennállása esetén sem jogosult lakbértámogatásra, ha:
 A bérlő, illetve a bérlő és a vele közös
háztartásban élő személy tulajdonában,
haszonélvezetében Budapesten másik beköltözhető lakás van.
 A bérlő a lakást jövedelemszerzés céljából, üzletszerűen részben vagy egészben
nem lakás céljára, vagy bérbe, vagy albérletbe útján hasznosítja.
Minderről hamarosan levélben kapnak tájékoztatást az érintettek. Ennek
mellékletében lesz megtalálható egy lakbér-támogatási kérelem elnevezésű nyomtatvány, melyet május 31-éig kell majd
kitöltve visszaküldeni a Polgármesteri
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztályára. Ez
azt jelenti, hogy a lakbértámogatás csak
kérelemre adható.

Dömök Viktória

Igazságosabb lakbérrendszer Újbudán Demokratikus deficit

Gyorgyevics Miklós (KDNP)

Az ellenzék jogai folyamatosan csorbulnak, visszaszorulnak az önkormányzatban – véli Gyorgyevics Miklós,
a Kereszténydemokrata Néppárt
képviselője. Márpedig egy demokráciában a mindenkori kormányzó többségnek figyelemmel kellene lennie
arra, hogy majdan ellenzékben csak
olyan jogokat követelhet, amelyeket
egykor maga is biztosított.
A KDNP a fentiekre tekintettel az önkormányzat működését szabályozó rende-

let megalkotásakor csak olyan igényeket
terjesztett elő, melyeket korábban a jobboldali többség is megadott ellenzékének.
Javaslatainkat azonban a kerületi MSZP–
SZDSZ–MDF többség elutasította. Sőt, további jogosultságokat vont el – nehezményezi Gyorgyevics Miklós. Az ellenzéki
javaslatok napirendre vétele megnehezült,
időben kitolódott. A képviselői és frakciói
hozzászólások időtartamának egyoldalú
korlátozása miatt az üléseken a polgármester egymaga annyit vagy inkább többet beszél, mint az egész ellenzék együttesen. A közvéleményt érdeklő, a vezetés
számonkérését biztosítani hivatott interpellációk az ülés elejéről a végére kerültek. Mindennél beszédesebbek azonban
a számok: korábban a jobboldal 23 képviselője 24 külsős bizottsági tagot delegált, a
baloldal pedig 18 képviselője után 11 főt.
Jelenleg az MSZP–SZDSZ–MDF 20 képviselője 26 külsős tagot választott, míg a
18 fővel bíró jobboldalnak csupán 5 helyet
engedett át. Hasonló a helyzet az ellenzéki
javaslatok elfogadása terén is. A baloldal
azokat az ellenzéki módosításokat is rendre leszavazza – jószerével mérlegelés nélkül -, amelyeket a bizottsági tárgyalások
során még egyöntetűen támogatásáról
biztosított.
– Az „újbudai minimumot” nem hangoztatnia, hanem megvalósítania kellene a
polgármesternek és egyetlen fős többségének – zárja szavait a képviselő.

MUNKÁBAN A TESTÜLET

Megérte a 2006. év során folytatott szigorú és tervszerű költségvetési gazdálkodás

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzatának képviselő-testülete 2007. április 19-i rendes képviselő-testületi ülésén megtárgyalta az
önkormányzat 2006. évi zárszámadását, melyet a polgármester a törvényi
határidőben terjesztett elő. A 2006. évi
beszámoló főösszegeit 22,6 milliárd
forint kiadási és 23,9 milliárd forint
bevételi főösszeggel jóváhagyta.
A 2006. év során
hitelfelvétel nem
történt, azaz
sem működési,
sem beruházási
hitelt az önkormányzat nem
igényelt.
Az önkormányzati bevételek
53%-át műköHőrich Szilvia a pénzügyi dési bevételek,
és költségvetési igazga- 18%-át a központóság igazgatója
ti költségvetésből kapott állami támogatások, 13%-át
felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
7%-át különbözű forrásokból átvett pénzeszközök, 8%-át az előző években képződött tartalékok igénybevétele tették ki. Az
önkormányzat 2006. évi bevételi előirányzata 95%-ban teljesült. Az önkormányzat
különböző bevételei közül figyelemre méltó az intézményi működési bevételek tervezett előirányzathoz képest 123%-os teljesítése és a helyi adókból származó bevételeinek 110%-os teljesítése. A nem lakáscélú helyiségek és lakások bérleti díjainak
tervezett bevételei 93%-ban realizálódtak,
a parkolási bevételek a Centrum Kft.-vel
való elszámolás eredményeként 113,5 millió forint összegben folytak be az önkormányzat számlájára. Környezetvédelmi
bírságból 38,7 millió forint bevétele képződött. A központi költségvetésből a 2006.
év során 4,4 milliárd forint támogatást kapott Újbuda Önkormányzata, amelyek a
megfelelő feladatok kiadásaira különböző
jogcímeken kifizetésre kerültek, ilyenek
például a normatív támogatások, az utak
burkolatának felújítására kapott pénzöszszegek, útépítésre kapott támogatások, a
lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra,
az intézmények könyvtári, közművelődési
feladataira, szakmai, informatikai fejlesztési feladataira, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására, szociális nyári gyermekétkeztetésre kapott összegek.
Szociális feladatok támogatására 177,4
millió forintot kapott az önkormányzat a
2006. év során, amely a rendszeres gyermekvédelmi feladatok, szociális segélyek,
ápolási díjak, adósságcsökkentési támogatások, időskorúak járadéka, közcélú
foglalkoztatás, lakásfenntartási támogatás
kiadásaira került kifizetésre.
Címzett, cél- és fejlesztési támogatások között a Rupphegy úti szennyvíz-

csatorna építésére, a Budaörsi úti csatornaépítésének utólagos támogatására és
a Somlói úti támfal építésére 52,4 millió
forintot kapott önkormányzatunk.
Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei között a telekingatlan
értékesítés, az önkormányzati lakások
értékesítéséből, nem lakáscélú helyiségek
értékesítéséből származó bevételek szerepelnek. Pénzügyi befektetések bevételeiből az önkormányzat a Futureal Ingatlanfejlesztési Alap befektetési jegyeinek beváltásából 552,5 millió forint bevételre tett
szert. A Polgármesteri Hivatalnál egyes
beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázati pénzösszegekből 663,3 millió forint
került pénzügyi teljesítésre.
Az önkormányzat 2006. évi kiadási
előirányzata 82%-ra teljesült a módosított
előirányzathoz képest, melyből a működési kiadások 75%-ot tettek ki. A 2006. évben
tervezett feladatok egy részének pénzügyi
teljesítése a 2007. évre áthúzódik, melynek

akadálymentesítés, játszóterek őrzése), a
vagyongazdálkodással felmerülő kiadások
(telekgazdálkodási feladatok, ingatlanüzemeltetés és ingatlanértékesítés kiadásai), a
sport, üdültetés, oktatás, településmarketing és egyéb feladatok, megrendelt szolgáltatások kiadásai és az áfakiadások.
Az önkormányzat által folyósított ellátások jogcímén szociális segélyekre, otthonteremtési támogatásra és lakbértámogatásra 707 millió forintot költött. Összességében önkormányzati szinten működési
kiadásokra 16,9 milliárd forint kifizetés
történt, amely a tervezett előirányzathoz
képest 92%-os teljesítést mutat.
A beruházási, felújítási kiadásokra öszszességében 3,8 milliárd forint került kifizetésre a 2006. évben. A beruházási feladatok között megvalósultak a Polgármesteri
Hivatalnál tervezett csatorna-, út, illetve
járdaépítés, parkoló-, kerékpárút-építés,
lakáskorszerűsítések, különböző ingatlanvásárlások, a pályázati pénzeszközzel megvalósított műfüves
labd a r ú gópá ly a
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építése, a hivatalnál
13%
tervezett informa53%
tikai fejlesztések és
18%
különböző berendezések beszerzése,
valamint az intézmények nél tervezett beruházási
működési bevételek
állami támogatások
felhalmozási és tőkejellegű bevételek feladatok. A felújíelőző években képződött tartalékok
különböző forrásokból átvett pénzeszközök tások között kerültek elszámolásra
A 2006-os évi önkormányzati bevételek megoszlása százalékban a park- és útfelújítások, különböző
ön kor má ny z at i
8% 3%
tulajdonú épületek
11%
renoválása, a Fe36%
hérvári úti szakren16%
delő felújításának
25%
2006. évre tervezett
kiadásai, az Ulászló utcai Bőr- és
Nemibeteg Gondozó teljes rekonstszemélyi juttatások
beruházási, felújítási feladatok
dologi kiadások
rukciója, a Polgárbéreket terhelő juttatások
támogatások, pénzeszköz átadások
ellétások
mesteri Hivatal
Bocskai út 39–41.
A 2006-os évi önkormányzati kiadások megoszlása százalékban
szám alatti épületéfedezetét a pénzmaradvány biztosítja. Az ben kialakított új, korszerű ügyfélszolgálat
önkormányzat kiadásainak 36%-át sze- létesítésének kiadásai. Ezen a jogcímen kemélyi juttatásokra, 11%-át a béreket terhe- rültek elszámolásra a Polgármesteri Hivalő járulékokra, 25%-át különböző dologi talnál tervezett egyéb felújítási kiadások és
kiadásokra, 3%-át az önkormányzat által az önkormányzat felügyelete alatt működő
folyósított ellátásokra, 16%-át különböző intézményeknél tervezett felújítási kiadáberuházási, felújítási feladatokra, 8%-át sok.
különböző jogcímeken nyújtott támogaAz önkormányzat 2006. évi beszámotásokra, pénzeszköz átadásokra fordította. lójának teljesítési adatai a 2006. év során
Az önkormányzatnál tervezett bérek, bér- folytatott szigorú és tervszerű költségjellegű juttatások időarányosan, a dologi vetési gazdálkodás eredménye, mellyel
kiadások az előirányzathoz képest 87%-ra önkormányzati szinten biztosított volt a
teljesültek. A Polgármesteri Hivatalnál ter- zavartalan feladatellátás és az intézmévezett üzemeltetési kiadáson belül kerültek nyek működtetése, valamint az XI. kerüelszámolásra a városüzemeltetési feladatok let Újbuda Önkormányzat vagyonának
kiadásai (útkarbantartás, parkfenntartás, további gyarapítása.

fotók: Dömök Viktória

Önkormányzati zárszámadás

A helyszínen és az interneten

Nők balról (Vécsei Éva, MSZP)...

...és jobbról (Király Nóra, Fidesz)

Környezetvédelem

Módosított rendelet
Módosították a Környezetvédelmi Alap
felhasználására vonatkozó rendeletet.
Mint ismeretes a Környezetvédelmi
Alapnak az a kitűzése, hogy a környezetvédelmi bírságokból befolyó összeget
környezetvédelmi célokra használja fel. A
bírságokból befolyó összeg azonban csak
akkor használható fel, ha ennek érdekében az önkormányzat rendeletet alkotott.
Mivel az önkormányzat rendelkezik ilyen
jogszabállyal, a környezetvédelem ügye jelentős anyagi forrásokhoz jutott.
A jelenleg hatályos rendelkezések
alapján hozzáférhető források – a bírságok
magas összegei miatt – számos lehetőséget
teremtettek, amelyek felhasználására az
előterjesztő nemcsak a környezetvédelmi tanácsnokkal, hanem természetesen
a polgármesteri hivatal e témát összefogó
főépítészével és a hivatal igazgatóságaival
többször egyeztetett.
Az alap megfelelő felhasználása, valamint a tervezett feladatok végrehajtása
komplex és integrált együttműködést kíván, ezért különböző önkormányzati szer-

vezetek és a polgármesteri hivatal illetékes
igazgatóságainak a közös munkájával valósul meg. Amennyiben tárgyév végéig a
Környezetvédelmi Alap fel nem használt
forrásokkal rendelkezik, azok az alapban
maradhatnak, vagyis a környezetvédelem
„nem veszti el” ezt az összeget. Ez a mozgástér biztosítja a munkák megfelelőbb
ütemezhetőségét, és bizonyos, nagyobb lélegzetű feladatok finanszírozására is mód
nyílik azáltal, hogy az év végi maradványok összevonhatók, tartalékolhatók.
A Környezetvédelmi Alap 2007. évi terveiben 54 568 000 Ft kötött felhasználású
keret került biztosításra, 10 millió forint céltartalék, a költségvetés által megelőlegezett
további 10 millió forint felhasználásáról pedig a Városgazdálkodási Bizottság javaslata
alapján a polgármester dönt.
Az önkormányzati környezetvédelmi
program koncepciójával összefüggő esetleges változások – a kétévenként szükséges
felülvizsgálat során – önálló feladatként és
napirendként várhatóan még ez évben a
képviselő-testület elé kerülhet.
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Ülésezett a TÖOSZ
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Idén 2705 lakás lesz korszerűbb a támogatás segítségével

2011-re minden negyedik panelház megújul
Újbudán. A változás jól látható már Gazdagréten, vagy Őrmezőn, ahol a házak
jelentős részének a megszokott szürke helyett színes – és hőszigetelés szempontjából korszerű – a homlokzata.

Molnár Gyula, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke április 12-én, a
Pilvax Kávéházban ismertette a szervezet álláspontját az önkormányzati reformmal, illetve az érdekképviseleti munka megújításával kapcsolatban. Az új elnök kiemelte, azért akar dolgozni, hogy az
önkormányzatok alakítói és ne elszenvedői legyenek az átalakulásnak, ezért a TÖOSZ feladata alternatív megoldási javaslatok megfogalmazása a kormány számára az önkormányzati finanszírozási rendszer átalakításáról, az önkormányzatok gazdasági autonómiájának megerősítéséről, az önkormányzati
feladatok és hatáskörök kialakításáról, végül a régiók, a megyék és a kistérségek kérdéseiről.

A panelprogram lényege, hogy a beruházásnak a harmadát kell csak a lakóknak
előteremteniük, a további 1/3-1/3-ot a
költségvetés, illetve a helyi önkormányzat
biztosítja pályázat útján vissza nem térítendő támogatás formájában.
Újbudán a mostani pályázaton nemcsak a homlokzati hőszigetelésre és nyílászáró cserére pályáztak, hiszen sok ház
fűtésirendszer-korszerűsítésre is kért támogatást.
A XI. kerületi önkormányzat a mostani felújításokat összesen 351 millió forinttal támogatja. A jelenlegi beruházások
teljes értéke 1,13 milliárd forint.
A kerületben összesen 210 panelház
található, ebből a 2004. évi pályázaton
5, a 2005. évben 33 ház nyert. Mivel sok
esetben közbeszerzést kell kiírni a beruházásra, így 2010–11-re minden negyedik
panelház megújul, illetve korszerűbb lesz

A kerületi panelházak 351 millió forint támogatást kaptak a korszerűsítésre

A fölmérés a lakók érdekeit is szolgálja

SZOCIÁLIS TÉMÁK

Összeszokik a fúrópajzs, a talaj
és a kezelőszemélyzet

Szenior Foglalkoztatási Klubok
A Szenior Foglalkoztatási Szövetség,
a Magyar Művelődési Intézet és a
Képzőművészeti Lektorátus fórumot rendezett a Fővárosi Művelődési Házban a 45 év felettiek – szeniorok – foglalkoztatásának bővítése és
a Szenior Klubok Országos Hálózata
létrehozása érdekében.

Leghamarabb hét év múlva
érhet el a metró a Virágpiacig
Most, hogy már dolgoznak az alagutaknál, újra fölmerül a kérdés, mikor kezdődhet meg az Etele tér és a budaörsi Virágpiac közötti szakasz kiépítése. Ez politikai
döntést igényel, amelyet elvben minden
párt támogat. A közeljövőben nem várható határozat. Egyelőre sokkal sürgetőbb
problémája a beruházónak, hogy miként
oszlanak meg a jelenleg már épülő szakasz költségei a kormány, a főváros és az
Európai Unió között.
Ha mégis megszületik a döntés, akkor
is több évet kell várni még az építkezés
megkezdéséhez. Becker László fővárosi

Angeli Adrienn

Félreértés az alagútfúrásnál

– Jenő, milyen Zsuzsához és Évához jársz munka gyanánt éjszakánként?

Szmodis Imre rajza

metróbiztos lapunknak úgy nyilatkozott,
hogy a 4-es metró elméletileg leghamarabb 2014-ben érheti el a budaörsi Virágpiacot. A tervezésre és az engedélyezésekre a jelenlegi tapasztalatok szerint legalább
három évet kell számolni. Az építkezés
kezdése a kisajátítások körüli problémák
miatt is csúszhat, az építés pedig újabb három évig tart. Persze ez a legalább hatéves
periódus csak akkor kezdődik el, miután
az építkezés folytatásáról döntenek az állami és a fővárosi vezetők. Amennyit csúszik a döntés, annyival később ér a Virágpiachoz a metró.
Ezenkívül fölmerül a kérdés, hogy mi
lesz az Őrmezőn kialakított parkolókkal,
szolgáltató egységekkel és buszvégállomással azután, hogy a metró kiépül a
Virágpiacig. Lapunk kérdésére, hogy ezt
figyelembe veszik-e az őrmezei építkezéskor, a metróbiztos azt mondta, hogy a számítások szerint ezek az építmények nem
válnak feleslegessé, a következő években
kiépülő csomópontra azután is szükség
lesz, hogy a Virágpiacnál kialakítják a
metró végállomását.

2010-re hazánkban az 50 év feletti férfiak aránya várhatóan 33%, a nőké 40%
lesz. A KSH adatai szerint az 55 év feletti népességből az aktív munkavállalók
aránya 21,9%. Ez fele az Európai Unió
42%-os arányszámának. Az úgynevezett eltartottak száma folyamatosan
növekszik az utóbbi húsz évben. – Ez
az a korosztály, amely ha elveszíti állását, nehezen integrálódik újra a munka
világába. Ismereteik gyorsan elavulnak,
fizikai teljesítőképességük csökken, és
a mellőzés, az életkori diszkrimináció
következményeit érzik – mondta a fórumon Vadász János, a Szenior Foglalkoztatási Szövetség elnöke. Az átképző
programok – nem megfelelő célorientáltságuk és gyakran alacsony színvonaluk miatt – eddig nem hozták meg a
várt eredményt. Ezért összességében fo-

lyamatosan emelkednek a költségvetés
szeniorokat érintő kiadásai.
– Vannak országok – folytatta
–, mint például Japán vagy Nagy-Britannia, ahol a kormányok aktív, akár
pénzügyi szerepvállalással hajtanak
végre fejlesztési programot a szenior
korosztály integrálására. Máshol, mint
az Egyesült Államokban, a civil társadalomra építő – a kormányok által
ösztönzött és különböző eszközökkel
segített – társadalmi program valósul meg, elsősorban a civil szervezetek
indítványozására. Magyarországon a
kormány kifejezetten szenior- és idősügyi programot eddig nem alkotott. A
Szenior Foglalkoztatási Szövetség egy
civil kezdeményezésű összefogást kíván
megvalósítani a 45 év feletti állampolgárok foglalkoztatásának növeléséért.
A létrehozandó Szenior Foglalkoztatási
Klubokat a munkáltatók, és a munkavállalók fórumaivá, jogi, érdekképviseleti, munkaerő-piaci ismeretterjesztés,
képzés, továbbképzés, munkaképességet javító, valamint állásbörzék helyszíneivé szeretnénk tenni – zárta gondolatmenetét Vadász János.

A METRÓ ÉPÍTÉSÉNEK XI KERÜLETI HELYSZÍNEI, ÉS A MUNKA JELENLEGI ÁLLÁSA
Kelenföldi pálya- Még nincs építési engedély, a MÁV-val folyamatosan egyeztetni kell, mert az állomás a Kelenföldi pályaudvar alatt lesz, és csak sorozatos vágányzárak beiktatásával lehet dolgozni.
udvari állomás
Tétényi úti állomás

Betonozzák a födémszerkezetet, az állomás helyéről áprilisban kezdik kitermelni a földet.

Bocskai úti állomás

Már betonozzák a végleges födémszerkezetet Elkészült a 74 méter hosszú szellőzőalagút. A villamosközlekedés várhatóan júliusban indul meg, autózni 2008 végétől lehet majd az állomás fölött.

Móricz Zsigmond
körtéri állomás

Befejezték a résfalazást. Jelenleg a földet termelik ki az állomás helyéről. Valószínűleg júliustól újra járhatnak majd a villamosok, 2008 végétől pedig az autók is.

Szent Gellért téri
állomás

A kivitelezés késik, a résfalak egynegyede készült el. Leghamarabb 2008 elején indulhat el 2-szer 1 sávon a
forgalom, pedig az eredeti tervek szerint már járhatnának ott az autók.

Járműtelep a Kelen- A telket már kiegyenlítették, az engedélyezési terveket a pályázaton nyertes cég készíti.
földi pályaudvarnál
Metróalagút

Az egyik pajzs április 3-án elkezdte építeni az alagutat, a másik várhatóan májusban indul. A néhány hetes
ráhagyásnak technológiai okai vannak. A fúrás a tervezettnél fél évvel később indult.

Forrás: Főpolgármesteri Hivatal és Újbuda

Közben az Etele téren már dolgoznak a
pajzs „finomhangolásán”. A szakemberek
szavajárása szerint most „szokik össze” a talaj, a pajzs és a kezelőszemélyzet. Miközben
a szerkezet lassan, centiméterenként halad
előre, figyelik, utánaállítanak. Ezt erede-

tileg is így tervezték – az ilyen fúrásoknál
mindig lassú az első szakasz –, a Tétényi
útig tartó alagútrész kiépítésére eleve több
időt terveztek, mint a későbbi részekre.

Dömök Viktória

Összeszokik a talaj, a pajzs
és a személyzet

Dömök Viktória

Újból felmérik azoknak a lakásoknak
az állapotát, amelyek a metróalagutak nyomvonala felett állnak – ez
most a kivitelező cég kötelessége, de
egyben a lakosok érdeke is. Közben
az Etele téren már dolgoznak a pajzs
„finomhangolásán”. A szerkezet lassan, centiméterenként halad előre,
figyelik, utánaállítanak.
Ismételten felmérik azon lakások állapotát, amelyek a metróalagutak nyomvonala
felett helyezkednek el. Az alagutat építő kivitelezőnek ugyanis a szabályozás szerint
ez kötelessége azelőtt, hogy a pajzs elhalad
egy-egy ház alatt. A Tétényi úti megállóig
tartó szakaszon már május elején elkezdik a felmérést, ez túlnyomórészt az Etele
úton álló panelházakat érinti. Nemcsak az
alagút nyomvonala fölött található épületeket, hanem a közvetlen környezetben
lévőket is megvizsgálják. – Erre azért van
szükség, hogy ha a munkálatok közben
bármiféle apróbb probléma adódik – már
a föld néhány centiméteres mozgása is
okozhat repedéseket a falban –, akkor
bizonyítható legyen, milyen sérüléseket
okozott az építkezés. A fölmérés tehát a
lakóknak is érdeke – mondta lapunknak
Kovács Levente kerületi metróbiztos.
A felmérésről minden érintett lakót
levélben értesítenek majd, és a cég szakemberei megfelelően fogják igazolni magukat, amikor becsöngetnek az Etele úti
otthonokban. A kerület többi részén csak
később kezdik meg a felmérést, részben az
első tapasztalatokat is felhasználva.

Molnár Gyula polgármester ígéretet tett a megjelent közös képviselőknek
arra, hogy a kerület a jövőben is hasznos
tanácsokkal segíti a pályázni szándékozó
felújításra váró panelházakat.

Révész Marianna

Dömök Viktória

Összesen 23 panelház felújításának
támogatásáról írt alá megállapodást
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere
a házak közös képviselőivel. Újbudán
a 2006-os Panelprogram pályázaton
összesen 23 ház nyert, és így újabb
2705 lakás lesz korszerűbb.
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Interjú Balázs Gyulával, a kisebbségekért és partnervárosokért felelős tanácsnokkal

Nem üres látszat az együttműködés

A valóban aktív kapcsolatokat tekintve
kilenc: Stuttgart Bad Cannstatt negyede, Prága 5. kerülete, a horvátországi
Trogír, amelynek Újbudán kívül nincs
is más testvérvárosa, a lengyelországi
Usztrony, Romániában Marosvásárhely és
Kézdiszentlélek, Kárpátalján a Beregszászi
járás, Szlovákiában Nádszeg, a Bácskában
pedig Ada. Közülük is talán Bad Cannstatttal a legsokoldalúbb a partneri viszony, ami
egyebek között annak köszönhető, hogy e
német várossal az idén már tízéves múltra
tekinthet vissza a kapcsolatunk.

Meglehetősen színes paletta. Milyen szempontok
alapján választják ki a partnervárosokat?
Elsősorban a helyi kisebbségek javaslatai
alapján, ami azért is szerencsés, mert a
későbbiekben ők a motorjai a kapcsolatok
ápolásának. Csupán Prága 5. kerülete a
kivétel, őket közvetlenül én kerestem meg,
mert a cseh fővárosnak ez a kerülete na-

Mely területeken gyümölcsöztethetők ezek a
kapcsolatok?
Egyrészt a szakmai területeken. Az önkormányzati, hivatali munkában például
a prágai városrésszel nagyon jó az együttműködésünk, és a stuttgarti, az adai és a
benei kollégákkal is hasznosak voltak a
tapasztalatcserék. Hasonlóképpen jól kamatoztathatók a pedagóguscserék tapasztalatai is, idén 3 újbudai tanár és óvónő
ismerkedik egyhetes tanulmányúton a
stuttgarti nevelők munkájával.
Más országok kultúrájának megismerésében nagyon fontos a diákcserék szerepe,
ezért nyáron hat turnusban, összesen 120
gyerek üdül majd nálunk, s ugyanennyien
utaznak majd Újbudáról is a testvérvárosokba. Elsősorban olyan gyerekek, akik más
módon nehezen nyaralhatnának külföldön.
Sokszínű a kulturális közreműködés
is, a kerületi nagyrendezvényeken rendszeresen fellépnek a testvérvárosokból
érkező együttesek, Újbudán már sokan
ismerik és visszavárják például a stuttgarti Trotzblech Kapellét, odakint pedig
egyebek közt a Weiner Leó Zeneiskola
diákjai adtak már nagysikerű koncertet.

BALÁZS GYULA: Nyáron összesen 120 gyerek utazik majd Újbudáról a testvérvárosokba

pedig Nádszeg csapata vitte el a kupát. Az
egyre szépülő Lágymányosi-öbölben, a
Spartacus Egyesület vízitelepén pedig tavaly rendeztük meg először az ifjúsági és
diák Újbuda Rövid Távú Kajak-Kenu Versenyt, amelyre idén szeptemberben már a
Moldva partjáról is várunk versenyzőket.

Ha már erről esett szó, kalandozzunk kicsit távolabbra a testvárosok témájától. Meglehetősen
fáradhatatlannak tűnik, ha új sportolási lehetőségek megteremtéséről van szó Újbudán. Ezek
közül melyeket tartja leginkább szívügyének?
Szeretném például, ha a Kelen SC pályája
a kerületi diákok egyik sportcentruma
lenne. Tavaly átadtuk a műfüves pályát,
felújíttattuk az öltözőket, s nyárra elkészül majd a futókör és a röplabda-, illetve
kézilabdapálya is. A Nyéki Imre Uszodá-

A tavaszi dísznövény-kiállításokat öt év
óta szervező ASSA Kft. ügyvezetőjét,
Krébecz Józsefet kérdeztük.


Hogyan értékeli a rendezvényt?

Mindenekelőtt ezúton is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik valamilyen
módon segítették munkánkat. Az előzetes tervezéskor mintegy 100 kiállítóra és
10-15 ezer látogatóra számítottunk. Ezzel szemben több mint 130 kiállítónk és
mintegy 35 ezer látogató volt.
Ez a várakozáson felüli siker nagyon sok
tisztességes ember támogató együttműkö-

szervezeteknek is, akik az elmúlt öt év szervező munkánkat értékelve, megelőlegezték
bizalmukat. Kiemelten szeretném hangsúlyozni a magyar dísznövénytermesztők
és kertépítők tagjainak szerepét, hiszen
rendezvényünket elsősorban az ők igényes
megjelenéseikre építettük. Remélem, nem
csalódtak. Hálásak vagyunk díszvendégeinknek, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium szervezésében megjelenő tíz
nemzeti parknak és a Füvészkertnek, hogy
részvételükkel emelték a rendezvény színvonalát. Külön köszönetet mondunk az
önkormányzat azon munkatársainak, akik
segítőkészségükkel jelentősen hozzájárultak
a rendezvényünk sikeres előkészítéséhez.
Bármely rendezvény azonban csak
akkor lehet sikeres, ha arról tudomást
szereznek. Ebben a média képviselőinek,



Mindig is érdekelt a kultúra szervezése,
ám akkor kerültem közelebb ehhez a területhez, amikor tíz évvel ezelőtt az SZDSZ
kerületi székházában létrehoztuk a Tető
Galériát. Az alapötlet az volt, hogy egy
pártházba csak pártügyeket megy intézni
az ember, ám a színvonalas kulturális programok a kívülállók számára is vonzóak le-

(k)

Ha már a jövőt említi, gondolkodnak már a
folytatáson?

Természetesen, hiszen ezt a rendezvényt
is azért vállaltuk, mert az elmúlt 5 évben
befektetett energiát, a megszerzett tapasztalatokat, a kiállítóink és a látogatóink bizalmát nem akartuk veszni hagyni.
E rendezvény sikere bizonyítja, hogy
jól döntöttünk. Ez is a folytatásra kötelez.
Természetesen pontosan láttam a rendezvény hiányosságait is, már tervezzük ezek
elkerülését a jövőben, azt remélve, hogy
Újbuda Önkormányzata is elismeri szervezőmunkánkat, és lehetőséget ad arra,
hogy ezen a területen folytassuk a rendezvénysorozatot. Tervezzük a rendezvény
továbbfejlesztését, így a több pihenőpark
kialakítását, a levegő portalanítását, és egy
olyan központi fizető parkoló kialakítását,
amelynek használata mindenkit megóv a
hatóságok kellemetlenségeitől.

Dömök Viktória

különösen a Duna Televíziónak jár köszönet. És akkor még nem szóltam a Magyar
Cserepes Dísznövénytermesztők Egyesületéről és a Virágpalettáról, akiknek a Látványközpont szépsége volt köszönhető. A

A testvérvárosi kapcsolatok talán legfontosabb
szegmense a kulturális együttműködés, az előző
ciklusban alpolgármesterként is ezt a területet
felügyelte, most pedig éppen a VI. Akusztikus gitár Fesztivál szervezésével foglalkozik. Honnan ez
a vonzódás?

Fontosnak tartom a kerület és a főváros
szempontjából is a MU Színház tevékenységét. Érdekes, kísérletező repertoárja
egy rétegigényt kielégítve színesíti a kerület kulturális kínálatát. A könnyedebb
műfajt viszont a Budaörsi Játékszín nyári
vendégjátékai képviselik a Kamaraerdei
Ifjúsági Parkban. A szomszédos település
színházával először három évvel ezelőtt
állapodtunk meg, évente négy előadást
tartanak, amiből kettőt az önkormányzat
finanszíroz a kerületben élő gyerekek és
nyugdíjasok számára.
Kezdetben sok vihart kavart, ám ma
Újbuda egyik kulturális központja a Tranzit Art Café. Az utóbbi években kezd formálódni a Bartók Béla úti kulturális tengely, s aligha én drukkolok egyedül, hogy
a hosszú vajúdás után végre megnyíljon a
Hadik Kávéház…

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége a díjmentes szaktanácsadással volt
jelen. És még sorolhatnám az együttműködő partnerek listáját, ezért mondtam az
elején, hogy a rendezvény sok tisztességes
partnerünk együttműködésének köszönhető. Remélem, a dísznövények kedvelői
és a kertbarátok sokezres táborának látogatói sem csalódtak. Az eddigi visszajelzések arról tanúskodnak, hogy sikerült egy
jó hangulatú virágos találkozót szerveznünk, amire a jövőben is számíthatunk.



désének köszönhető, mindenekelőtt Újbuda
önkormányzatának és személy szerint rendezvényünk fővédnökének, Molnár Gyula
polgármester úrnak. De hála jár mindazoknak a részt vevő kiállítóknak és megjelenő

eredetileg tervezettnél egy évvel később
– elkészül a kelenföldi Bikás-dombi Sportcentrum is, a környéken lakók számára új
lehetőségeket teremtve a sportolásra.

Az utóbbi esztendőkben a kultúra más területein
is látványosan fejlődött Újbuda. Ezek közül melyeket tartja a legfontosabb eredményeknek?

Dísznövénykiállítás 2007

Várakozáson felüli siker
Minden várakozást felülmúlt a Dísznövény 2007 címen megszervezett első
Újbudai Kertészeti Kiállítás és Vásár a
Petőfi híd budai hídfőjénél.

hetnek. Azóta a galériában számos neves
hazai és külföldi képzőművész állította ki
alkotásait, amelyeket itt sokkal többen láttak, mint bármely más kiállítóteremben. A
galériában ugyanis egyebek mellett irodalmi és zenés esteket is szervezünk s mindig
sikeresek a verniszázsok.
Az Akusztikus gitár Fesztivál ötlete is innen indult. Haász Ágnes
elektrografikai kiállításának megnyitóján aláfestésként Szabó Sándor remek
gitárimprovizációjában gyönyörködhettek a résztvevők. Akkor merült fel, hogy
meg kellene próbálkozni a világ számos
táján sikeres akusztikusgitár-zene szélesebb körű hazai elterjesztésével, s az akkori polgármester, Juhos Katalin elvállalta a
fővédnökséget. Idén május 12–24. között
immár hatodik alkalommal rendezik meg
Újbuda önkormányzatának támogatásával az országos fesztivált, amelyen a gitármuzsika világklasszisai lépnek fel. De
újbudai gyökerű az időközben fővárosivá
terebélyesedett Festészet Napja is, amelyet
minden évben ősszel, a festők védőszentje,
Szent Lukács napján rendeznek meg.

Dömök Viktória

Szakmai tapasztalatcserék, művésztalálkozók,
sportesemények, diákutazások sora bizonyítja,
hogy Újbuda partnervárosi kapcsolatai nem üres
látszat-együttműködések. Ez a kerület adott
otthont 2004-ben a partnervárosok együttműködéséről rendezett nemzetközi konferenciának is.
Jelenleg hány partnervárosa van Újbudának?

ban Konrády Ildikó nyári gyerektáborai is
Újbuda sportéletének sikertörténetei közé
tartoznak. Óriási a túljelentkezés, érthetően, hiszen a gyerekek többféle sport
közül választhatnak, teljes ellátást kapnak,
mindezt roppant barátságos áron, s mégis
úgy, hogy az önkormányzatnak egy fillérjébe se kerül. A nyár végére – igaz, az

Lakos Imre alpolgármester nyitotta meg a Dísznövény 2007 Kiállítást és Vásárt a Budai
Arborétumban. A minden évben megrendezett kiállítás idén ünnepelte huszadik évfordulóját,
ezen alkalomból minden harmadik belépő vendégnek növény ajándékkal kedveskedtek. A
kiállítói kör a tavalyihoz képest némileg bővült, közel 260-an kínálták palántáikat, díszfáikat és
cserjéiket, valamint a növényápoláshoz szükséges eszközöket.

Akkor tehát számíthatunk arra, hogy jövőre is egy hasonlóan hangulatos virágfesztiválon találkozhatunk?

Remélem, igen, és máris újabb kellemes
meglepetéseken gondolkodunk, amellyel
kihasználjuk az Öreg-Duna közelségét, ez
azonban hadd maradjon még a titkunk.
Bízunk abban, hogy találkozunk a Petőfi
hídnál az Őszi Dísznövény Kiállításon is.

Dömök Viktória

Balázs Gyula (SZDSZ) a rendszerváltozás
óta immár ötödik ciklusban képviselő,
ebből négy évig alpolgármesterként vett
részt a kerület közügyeinek intézésében.
Jelenleg a partnervárosi kapcsolatokért és
a kisebbségi ügyekért felelős tanácsnok,
valamint a képviselő-testület Ifjúsági és
Sport Bizottságának alelnöke.

Usztronyban minden évben megrendezik a testvérvárosok fesztiválját, amelyen
Újbuda is mindig képviselteti magát.
Rendszeresek a képzőművészeti kiállítások, s élénkek a sportkapcsolatok is. A
Kelen SC pályáján évente megrendezett
Szent István-napi testvérvárosi labdarúgó-bajnokságon tavaly Ada, tavalyelőtt

gyon sok hasonlóságot mutat Újbudával.
Ugyanúgy folyóparton fekszik, s lakói
ugyanolyan gondokkal küzdenek, mint
mi. A választás jónak bizonyult, egyebek
közt például ennek az együttműködésnek
köszönhető, hogy két évvel ezelőtt Karel
Gott is fellépett az Újbudai Sörfesztiválon.
Ám éppen most tárgyalunk Jerevánnal is,
őket a választásokon legtöbb szavazatot kapott
újbudai örmény kisebbség javasolta
testvérvárosnak. A kiváKarel Gott
lasztás másik
szempontja, hogy a partnerváros lehetőség
szerint ne legyen messzebb ezer kilométernél, mert meggyőződésem, hogy ennél nagyobb távolságnál előbb-utóbb óhatatlanul
kiüresedik, formálissá válik a viszony.

Dömök Viktória

Újbuda tartalmas és gyümölcsöző
kapcsolatokat ápol szépszámú testvérvárosával. A tavasz hagyományosan e kapcsolatok élénkülésének
évszaka is, ami apropót adott interjúnkhoz Balázs Gyulával, az önkormányzat kisebbségekért és partnervárosokért felelős tanácsnokával.
A beszélgetés során szó esett kultúráról és sportról is – mindarról, ami különösen közel áll a kerület közéletében
18 éve aktív politikus szívéhez.

N. N.

A BIKÁS-DOMBON, A BIKA JEGYÉBEN
Újbudai Majális, Kelenföld, 2007. május 19–20.

A már hagyománnyá vált kétnapos rendezvény a kelenföldi Bikásdombon gazdag családi programmal, vetélkedőkkel és neves
előadókkal várja Önt és családját!
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Amíg szerencsés vagy, sok barátod van, ha jönnek a felhők, egyedül leszel.

Ami az emberben visszamarad – az viszi előre


A Napút című évkönyvben megjelent gondolatokat akár egy főfoglalkozású író is papírra vethette volna, ám ezek a mondatok
Lőte Attila színművész sajátjai.

Régóta írogatok. Már fiatal koromban is
gyakran megtettem. Jelent meg írásom
Domján Editről, Márkus Lászlóról, Ádám
Ottóról és Vámos Lászlóról is. Most a saját életemmel, múltammal, emlékeimmel,
nagy és felejthetetlen partnereimmel foglalkozom. Ezeket szeretném egy könyvben összefoglalni, amihez nagy segítség,
hogy édesanyám – az anyák jó szokásához híven – mindent összegyűjtött, ami
rólam megjelent.


amit rögtön le is fordít: „Amíg szerencsés
vagy, sok barátod van, ha jönnek a felhők,
egyedül leszel.”.


Ez örök igazság. Ön is megtapasztalta?

Mostanában velem is előfordult.


Rögtön fölvették a főiskolára?

Első alkalommal nem, így egy évig dolgoztam, majd ismét jelentkeztem. Úgy

Gondolom, színészként azért a szakmából
is akadt valaki.

és modern darabban, drámában és zenés
vígjátékban. Nehéz lenne olyan írót találni, akinek valamelyik alakját ne formálta
volna meg. Ki a legkedvesebb szerzője?

Hogyne! Básti Lajos.
Lőte Attila készült. Elővesz egy gépelt oldalt, és felolvas egy történetet, ami vele
– mint főiskolással, aki először lépett föl a
Nemzeti Színházban Az ember tragédiájában – és a mélységesen tisztelt tanárával
és darabbeli partnerével, Básti Lajossal

Csehov. Az ő figuráit megformálni igazi
kihívás. Szerencsésnek mondhatom magam, mert sok drámájában játszhattam.
A Cseresnyéskertben például Gajevet és
Trofimovot is.


Most már jóval ritkábban hívnak. Voltam
magyar hangja Maximilian Schellnek és
Marcello Mastroianninak, meg a Hamu
és gyémántban a fiatalon elhunyt, nagyon
tehetséges lengyel színésznek, Zbigniew
Cybulskinak

Azt olvastam egy nyilatkozatában, hogy kisgyermekkora óta mindig volt példaképe.



Az életkoromnak megfelelően mindig más
és más. De valójában – ha úgy tetszik, tudat alatt – az igazi példakép az édesapám
volt, aki vidéki orvosként köztiszteletnek és
közszeretetnek örvendett. Tudja, mi ketten,
a húgommal eltértünk a családi tradíciótól,
hiszen nekünk a nagyapánk is orvos volt
– méghozzá nem is akármilyen! Egyetemi
tanárként oktatott Kolozsvárott, majd Szegeden, Bécsben pedig Kochhal együtt dolgozott a veszettség elleni szérumon.

Mikor némi sanda kárörvendéssel arról
faggatom, tud-e még valamit abból a latinból, hosszas latin nyelvű szavalásba
kezd, majd mikor már kellően elkápráztatott, még megtoldja egy latin mondással,

Mint elmondta, ha valaki igazán művész,
akkor úgy ünnepli meg születésnapját,
hogy másokra gondol, akiknek adnia kell
– méghozzá a legjobbat. Ezért úgy döntött, hogy saját forrásból kibéreli a Thália

Árulja el, mit tart a legjobb tulajdonságának?

Körmendi Zsuzsa

Ilyen hagyományok mellett óhatatlan a
kérdés: mit szóltak a szülei, amikor megtudták, hogy színész lesz, ahelyett, hogy
valamilyen „tisztes polgári foglalkozást”
választana?

Édesanyámnak voltak művészi ambíciói,
így hát nem bánta – sőt, támogatta –, hogy
színész legyek. Már 7-8 évesen fölléptem a
Bányászkörben, aztán szavalóversenyeket
nyertem a gimnáziumban, és kamaszként
Liliomfi voltam. A húgom, Enikő zongoraművész lett, és a Zeneakadémia docense. Édesanyám nyomására kerültem
lakóhelyünkről, Várpalotáról Budapestre,
a Lónyay utcai gimnáziumba. Az utolsó
latinos osztályban végeztem.

Markó Iván, Kossuth-díjas Érdemes
Művész, a világ egyik legismertebb
balett-táncosa, idén tavasszal töltötte
be hatvanadik évét.

Nem vagyok irigy. Szívesen beülök a nézőtérre megnézni egy-egy kollégát, és
– nem szégyellem – képes vagyok elérzékenyülni a jó alakítás láttán. Várjon csak!
Azért ez így mégsem teljes! Hogy őszinte
legyek, azokat – különösen Darvas Ivánt
és Huszti Pétert – mégiscsak irigylem,
akik igazán nagyot alakítottak – írásművészetükkel.

Dömök Viktória



Annak idején sokat szinkronizált…

Művészek
a kutyákért

LŐTE ATTILA: Szívesen beülök a nézőtérre megnézni egy-egy kollégát

látszik, addigra tehetséges lettem, mert
fölvettek. 48-an kezdtünk, és öten – Garas
Dezső, Harkányi Endre, Medgyessy Mária,
Láng József és jómagam – végeztünk Pártos Géza osztályában. Ennek már ötven
esztendeje. És 48 éve vagyok a Madách
Színház tagja. Sőt, Zenthe Ferenc halála
óta én vagyok a régi madáchosok utolsó
mohikánja.


Említette, hogy mindig volt példaképe,
de az igazi gyakorlatilag az édesapja volt.

esett meg. Amikor az egykori csodálatos
színészt idézi, szinte magam előtt látom az
arcát, megelevenedik a lénye, egyénisége,
és ugyan más a hangszín, de mégis: mintha az ő hangját hallanám… Aztán ismét
Lőte Attila lesz, és még megjegyzi:
– Nagy élmény volt, hogy megkaptam
Dürrenmatt Búcsúkeringőjében ugyanazt
a szerepet, ami annak idején az övé volt.


Fiatalon játszott hősöket, szerelmeseket,
később karaktereket, szerepelt klasszikus

„Van mire emlékezni. 1973-ban Jászai
Mari-díj, 1994-ben nyugdíj. Jelenleg öt
szerepet játszom a Madách Színházban. Azt hiszem, ma is munkálkodik
bennem valamiféle ellentmondás. Néha úgy érzem, ki kell egyeznem a múló
idővel, a sorsommal. Nem kell mindig
hangoskodni, alkotó lázban égni, harcolni képzelt hegemóniákért. Halkan,
az árnyékban is lehet gazdagítani, gyarapítani a lelket, csöndben figyelni és
megérteni a világot, az embereket, a
folyamatokat, a változásokat. Néha úgy
érzem, volna még erőm nagy feladatok
megoldására. De hát végül is az ember,
a színész teszi a dolgát, és ha néha sikerül valami igazat, valami hiteleset létrehozni az életben és a színpadon – az
egy kis boldogságot is ad –, mert ami az
emberben visszamarad – az viszi előre.”

Színházat, és május 5-én 15 órától – neves
művészek ingyenes közreműködésével
– egy gálaműsor bevételével segíti a kidobott négylábú kedvencek életének jobbra
fordulását. A befolyt összeget a három legnagyobb állatvédő egyesület kapja.
A Művészek a kutyákért című előadást Verebes István szerkeszti, rendezi
és konferálja. A fellépők: Bodrogi Gyula,
Bozsik Yvett, Delhusa Gjon, Heilig Gábor,
Jordán Tamás, Kern András, Koncz Gábor,
Lukács Sándor, Markó Iván és a Magyar
Fesztiválbalett, a Pa Dö Dö, Payer András,
Pogány Judit, Udvaros Dorottya, Zsadon
Andrea, Szolnoki Tibor, Vati Tamás, Vincze
Lilla és sokan mások, valamint Hofi Géza –
akinek a kutyákról szóló dalát a művészek
együtt éneklik majd el a gála fináléjában. 

KÖLTÉSZET NAPJA
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Budai Klub-Galéria

GIMNAZISTÁK A KÖLTÉSZETRŐL

Történelmünk versekben

Nagy László a híres József Attilaverset a nagy előd jól ismert fordulatával zárja. A gimnazisták még
elég tiszták, de ugyancsak érettek
ahhoz, hogy saját gondolataikkal
csatlakozzanak tartalmában és
formájában is a líra eszméjéhez. Ők
ha nem is ismerik, de érzik és teszik
a sorok üzenetét: „...erővel győzze
szív, szép szóval a száj.”

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük
a Költészet Napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóesteket rendeznek, így volt ez az idén is
Újbuda több intézményében. A Budai
Klub-Galériában például A magyar
történelem versekben címmel tartott
közös estet Oravecz György és Takács
Bence Ervin.
A két tehetséges művész a XI. kerületi
Fidesz felkérésére ismerkedett meg egymással, s egy általuk elfogadott rendezőelv alapján a magyar történelem tragikus
fordulatoktól sem mentes korszakait mutatták be.
Az irodalmi művekből Takács Bence Ervin igen jó érzékkel válogatott, így
a Bibliából, a klasszikus és kortárs költők
verseiből, prózáiból hallhattunk. Többek
között Ady Endre, Arany János, Balassi
Bálint, Illyés Gyula, Karinthy Frigyes,
Márai Sándor, Kiss Dénes, SzentmihályiSzabó Péter és Tóth Bálint műveit szólaltatta meg átütő erővel. Az igencsak szuggesztív előadóművész – alig karnyújtásnyira a teremben ülőktől – elementáris
erővel, mégis pátoszmentesen tudott
értelemre és érzelemre hatni. Nem félt
az összehasonlítástól, és kellő bátorság-

gal hangfelvételről megszólaltatta Nikl
Jánost, valamint Sinkovits Imrét is. A
most 26 éves fiatalember az elmúlt években több nagysikerű előadóestet tartott,
s versmondó versenyek győzteseként is
szerepelt; 2006-tól a Magyar Katolikus
Rádió bemondója.
Oravecz György zongoraművész, aki
egykor Kocsis Zoltán tanítványa volt, épp
egy hónappal korábban Herman Levente festőművész kiállításának megnyitóján mutatkozott be, és tanúbizonyságot
tett virtuóz technikai készségéről, zenei
egyéniségének eredetiségéről. Jómagam,
amikor először hallhattam játékát, úgy
éreztem, szinte felrázza a közönséget.
Most azonban a pódiumon nem egyenrangú társa, csak egyszerű kísérője volt
Takács Bence Ervinnek. Egy-két kivételtől eltekintve egyszerű aláfestő futamokat hallhattunk tőle. Zavaró volt az
is, hogy pódiumtársával ellentétben sem
szóban, sem írásban nem közölte a közönséggel, hogy milyen szerzők műveiből idéz. Mindez csupán azért érdemel
említést, mert amúgy Oravecz György
a közelmúltban nagy sikerő Liszt-estet
adott az 57. Essner Lichtwochen Kulturális Fesztiválon, ahol idén hazánk volt a
díszvendég.

A költészet
nekem

Az élet minden csapása és ajándéka,
a nagyobb sikerek egy életszakasz lezárását jelentik, amit az én esetemben ténylegesen valamely, a szituációhoz illő vers
pecsétel meg. Valaki fagylaltevéssel, valaki sírással vagy éjszakába nyúló, amortált
bulival tudja le az ilyesmit. Tudom, ez
meglehetősen rendhagyó módja a történtek feldolgozásának, de mindenképpen
eredményes. Ugyanis segítségével levetítem az adott periódust, újból megélem, s
így szinte egyszeriben átlátom a múltat,
a jelent és a jövőt. Mondhatni, letisztul a
Személyes Történetem. Tudom, mit hibáztam, milyen állapotban vagyok most,
és hogyan kerüljem el a negatív élményeket a későbbiekben. Nekem a költészet:
ártatlan önkifejezés.

Amikor olvasok egy verset vagy hallgatom valakinek az előadásában, úgy érzem
nekem szól.
De én is szívesen mondok verset. A
költő a vers megformálása közben saját
gondolatát írja le, ez aztán kivetítődik

Költészet, és ami
róla eszembe jut

Deák Attila

Dömök Viktória

Doktor Stella: amikor ilyen átéléssel a saját versét mondja, az ő gondolatai is kivetítődnek ránk

Takács Bence Ervin a Bibliából, a klasszikus és kortárs költők verseiből, prózáiból válogatott

Határontúli előadók
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ránk, az olvasókra. Aztán amikor befogadjuk az információt s az érzelmeket,
amelyeket közvetít akarva-akaratlanul
saját magunkra szabjuk a költeményt; úgy
öltjük fel, mint egy ruhát. És ha véget ér a
vers, a varázslat is elillan. Csak a meztelen
igazságok maradnak. Egy verset szerintem meg kell élni.
Gyukics Gábor szerint a vers nagy hatalommal bír: buzdít, szeret, vigasztal, gyűlöl, tanít és még sok minden mást is tesz.
A lényeg, hogy igen széles körben fejti ki
hatását a különböző társadalmi rétegeken
és korosztályokon belül.

Doktor Stella, József Attila Gimnázium

Amikor leültem, és nekiláttam, hogy a
költészetről írjak, nagy bajban éreztem
magam. Persze, tudom, mit nevezünk
versnek, és hogy azok mitől lehetnek jók,
ám nehéz róluk írni a mai világban. Napjainkban még mindig fontosak a könyvek,
valamint az irodalom, de már közel sem
foglalkozik vele annyit az ember.
Sokkal könnyebb levetni magunkat
a fotelba, és semmitmondó reklámokat
nézni, mint elővenni egy verseskötetet,
majd elolvasni és értelmezni egy-egy költeményt. Mégis, nyilván mindenki tudja,
melyik tevékenység lenne hasznosabb.
Hasznosabb, és igazából néha szórakoztatóbb is. Amikor valaki elolvas egy verset,
átérzi a hangulatot, amit a költő is érzett
a vers írása közben. Ezáltal az ember néha
új dolgokat, új érzelmeket fedez fel, amelyeket azelőtt még nem ismert, és új gondolatok is születnek a fejében.
Ha verset olvasok, mindig csönd és
nyugalom leng körül. Kicsit olyan, mint a
filmekben a halkabb jelenetek: akkor nagyon oda kell figyelnünk, hogy megértsük.
Valahogy egy vers megértése is ilyen feszült
figyelmet, csöndet, belső békét kíván.
Egy poéma mindig hangulatokat közvetít. Ha rossznak érezzük, akkor is. Egy
vers mindig vagy gyönyörködtet, vagy
sokkol, elszomorít, elgondolkoztat, olykor
pedig egyszerűen csak megnyugtat. Ezért
szeretem a verseket. Bármilyen lelkiállapotban lehet őket olvasni; mindig valamilyen hatással vannak az emberre, és sokszor egészen másképpen látjuk a világot
egy vers elolvasása után.
Költők vannak, voltak és lesznek. Mert
mindig vannak, akik így tudják kifejezni
magukat. Egy vers azért születik, hogy valamit közöljön a világgal. Akár érzelme-

A Különjárat együttes

ket, mint a szerelmes versek, akár valami
fontos tanulságot, mint a történelmi alakokkal foglalkozó elbeszélő költemények,
akár csak egyszerűen valami szép vagy
szomorú életérzést kölcsönöznek nekünk.
Sokszor olvasunk vagy hallunk olyan költeményeket is, amelyeket nem értünk, ám
ezek felszíne mögött is van valami, mert
minden kimondott szónak, leírt betűnek,
versbe írt sornak van jelentése, üzenete
– valaki számára.
Czimmermann Krisztina,
József Attila Gimnázium

Gyukics Gábor saját verseit szavalta

Könyvbemutató a Költészet
Napján az Övegesben
fotók: Dömök Viktória

A gimnazisták nagy figyelemmel kísérték az előadókat

Sérült testben
ép lélek

(bp)

Dömök Viktória

A jeles eseményt egybekötötték Balogh
István, az iskola magántanára, Szilveszter
Szilveszter című novelláskötetének könyvbemutatójával. A kétnapos ünnepségsorozatot dr. Köpf Lászlóné, az intézmény
vezetője nyitotta meg, aki beszédében
kiemelte, hogy az Öveges szellemi műhelyként is évről évre maradandót képes
produkálni.

Őt követte az iskola énektanára, Sallai
Edit, aki két áriával örvendeztette meg a
művészetek iránt elkötelezett nagyérdeműt.
Bordás Győző az újvidéki Fórum Könyvkiadó főszerkesztője és a szerző barátja méltatta az alkotást. Ezután a zentai születésű
Balogh István olvasott fel néhány novellát
könyvéből. A szatirikus hangvételő egypercesek magas színvonalon mutatják be
a hányatatott sorsú határon túli magyarok
mindennapjait, mégpedig úgy, hogy örökérvényű és aktuális problémákra keresik a
választ. A felolvasást egy kötetlen beszélgetés, majd helyszíni dedikálás követte.

Dr. Köpf Lászlóné iskolaigazgató és Bordás Győző az újvidéki Fórum Könyvkiadó főszerkesztője

A gyerekek kíváncsiak voltak, miből is
lesz az a bizonyos cserebogár.
Ágh István, Kossuth-díjas költő,
Zemlényi-Kovács Zoltán író, újságíró
volt a két meghívott vendég azon az
író-olvasó találkozón, melyet április
11-én, szerdán a Költészet Napja alkalmából „Sérült testben ép lélek” programjában szervezett a Fővárosi Művelődési Ház.
Az olvasóközönség pedig a Fogócska utcai Montágh Imre speciális
iskola diákjai és a Sopron úti Általános
Iskola tanulói voltak, akik elsősorban
arról faggatták az írókat, mit olvastak
először életükben és melyik mű volt
legnagyobb hatással életükre.
A „SÉRÜLT TESTBEN ÉP LÉLEK 2007.”
programsorozaton belül a Fővárosi
Művelődési Ház amatőr művészeti pályázatot hirdet fogyatékkal élők,
valamint egészséges gyermekek és fiatal
felnőttek számára. Beérkezési határidő:
2007. június 15., pályázati díj nincs.

Törőcsik Zita, az iskola igazgatója, az ÚjbudaTV-nek ad interjút

A költészet, a festészet és a zene

Dömök Viktória

Április 11-én, József Attila születésnapjának 102. évfordulóján a Költészet
Napját ünnepelték a Beregszász úti
Öveges József Gyakorló Középiskola
és Szakiskolában is.

Az Alkotó Muzsikusok Társasága minden évben nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepli fennállását. Idén – tizennegyedik alkalommal – sincs ez másképp: április 12. és május 14. között számos
helyen találkozhat velük a nagyérdemű. Április 12-én a Karinthy Szalonban tartották az AMT Napok
hivatalos megnyitóját, ahol a Társaság rendes és pártoló tagjainak festészeti és grafikai kiállításában
gyönyörködhettek az érdeklődők, majd a Költészet Napjához kapcsolódva a tagok megzenésített
versekből adtak koncertet. A rendezvény háziasszonya Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő volt.
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FÓKUSZ: ÁLLÁSBÖRZE
Jó munkát!
Tetszik, nem tetszik, dolgozni
márpedig kell. Kell, hogy ételt tehessünk az asztalra, hogy legyen
miből fizetnünk a számlákat,
hogy kibontakoztathassuk bizonyos képességeinket. Meg persze
azért is, hogy a társadalom hasznos tagjának érezhessük magunkat, és hogy – újabb meg újabb
munkatapasztalatokat szerezve
– eleget tehessünk a „sírig tartó
tanulás” követelményeinek.
Munkát találni ugyanakkor nem
könnyű – ha nem egyenesen a
lehetetlenséggel határos. Összeállításunkban ezért kifaggatjuk a
munkaerő-piaci szakértőt a legfrissebb mutatókról, bemutatjuk
az álláskeresés leghatékonyabb

Miről szól ma a munkakeresés?
Veszely György, a Fővárosi Munkaügyi
Központ kerületi kirendeltségének
szakértője a május 10-i állásbörzéről,
a jó önéletrajzról és a helyes önértékelésről.


Május 10-én állásbörzét szerveznek az önkormányzat Zsombolyai utcai épületében. Mi a
céljuk a rendezvénnyel?

Az, hogy ezzel is lehetőséget kínáljunk
azoknak, akik munkát keresnek, s el szeretnének helyezkedni. Egy-egy állásbörze
azért kiemelkedően hasznos ebből a szempontból, mert a részt vevő cégek általában
olyan állásokat kínálnak itt, amelyeket
újságban nem hirdetnek meg. A nagyobb
vállalatoknál ugyanis – a fluktuáció miatt
– folyamatosan üresednek meg állások. A
statisztikából kiderül, hogy a munkaerőpiacon jelen lévő dolgozók négy százaléka folyamatosan cserélődik, tehát egyik
munkáltatótól a másikig „vándorol”. Az
elhagyott cégeknél pedig álláshelyek üresednek meg. A Magyar Posta például jelenleg itt helyben negyven embert keres,
a Magyar Telekom pedig száz főt szeretne
felvenni az idén.


Az állások mellett mit kínálnak még a börzére
látogatóknak?

Ugyanazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Munkaügyi Központ kerületi kirendeltségénél is igénybe lehet venni: állásközvetítést, munkajogi, munkavállalási,
valamint álláskeresési tanácsadást. Itt, a
kirendeltségen különféle felkészítő jellegű képzéseket is végzünk amellett, hogy a
munkát keresőket megismertetjük a piaci
követelményekkel.


Vagy például azzal, hogyan kell önéletrajzot
írni…

Úgy van. Manapság már tele az internet
különféle önéletrajzmintákkal, melyeket
aztán a munkát keresők gondolkodás nélkül lemásolnak. Épp csak azt nem árulja
el nekik senki, hogy egy ilyen dokumentumot miként lehet – és kell – valós tartalommal feltölteni. Ha csak az szerepel
benne, hogy ki milyen munkaköröket töltött be eddig, de hiányzik, hogy pontosan
mivel foglalkozott, milyen feladatot végzett, akkor az csak egy darab papír, nem
ér semmit.


És ha valaki megfelelő önéletrajzot írt, általában mennyi időt vesz igénybe, amíg sikerül
állást találnia?

Több mindentől függ, de a két legfőbb
szempont: rendelkezik-e az illető piacképes, eladható szaktudással, valamint hogy
milyen intenzitással keres munkát. Ha

ugyanis valaki hetente három munkáltatóhoz „kopog be”, az nem álláskeresés.
Annak, aki igazán el akar helyezkedni,
naponta kellene legalább ennyit, vagy
akár még többet is felkeresnie.


Ehhez persze azt is tudni kell, hol találja e cégeket…

Úgy van. Ebben az esetben is igaz a mondás, hogy az információ pénzt ér. Ha
valaki tisztában van vele, honnan lehet
megtudni a cégek címét – amelyek általában egyáltalán nem titkos adatok –, akkor
jóval nagyobb az esélye, hogy hamarosan
felvegye a fizetését az adott helyen. Emellett persze azt is igen fontos tisztáznia
magában, hogy pontosan milyen állásra
pályázik. Nem elég annyit mondani, hogy
a közigazgatásban vagy az élelmiszeriparban szeretnék dolgozni, azt is tudni kell,
milyen munkakörben.


Az álláskereséssel foglalkozó anyagok szerint
a munka megtalálásának előfeltétele, hogy
a jelentkező pontosan tudatában legyen a
képességeinek…

Mindez csakugyan fontos, de én inkább
úgy tapasztalom, hogy ezt a képet az álláskeresők itt, a kirendeltségen alakítják ki
maguknak, a beszélgetéseink alatt. Ilyenkor tehát bizonyos értelemben tükröt tartanak önmaguk elé. És ha valaki mondjuk
ötvenhét éves, és semmiféle szakképzettsége nincsen, meglehetősen lehangoló következtetésre jut önmagával kapcsolatban.
Ilyenkor nagyon nehéz segíteni.


Az ügyfelek egy része tehát önöket hibáztatja, amiért nem sikerült állást találnia?

Ilyesmi is előfordul, de nem túl sűrűn.
Egyébként azok jönnek ide rendszeresen,
akiknek gondot jelent az elhelyezkedés.
De miért? Mindez csak részben magyarázható az általános gazdasági okokkal, a
másik oka bizony a személyes adottságokban keresendő! Magyarországon körülbelül kétmillió ember – a munkavállalói
korban lévők negyven százaléka – nem
rendelkezik semmiféle szakképesítéssel.
Ez döbbenetesen magas arány!


Negatívumokat említett. Pozitív példát is
tudna mondani?

Hogyne. Akadt egy fiatalember, aki gépészmérnöki végzettséggel rendelkezett,
és Békés megyéből érkezett hozzánk
tréningre. Az első alkalommal felállt, és
elpanaszolta: a megyében nem lehet elhelyezkedni, mert egyáltalán nincsenek
cégek. Megnyitottam neki egy internetes
adatbázist, és a keresés több mint hatszáz
olyan céget adott ki, ahol a szakmájával

elhelyezkedhetne. Nem is járta végig a
tréninget, mert a végére már megtalálta a
maga állását.


Kiknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy
viszonylag könnyen elhelyezkedjenek, s kiknek kell a legtöbb nehézségre számítaniuk?

Könnyebb megmondani, kik indulnak
kedvezőtlenebb helyzetből: akik nem rendelkeznek eladható, piacképes ismeretekkel, szaktudással, és úgynevezett háttértudással, ami alatt általában a nyelvismeretet és a számítógépes ismereteket értjük.
Akinek például csak nyolc általánosa van,
s úgy beszél nyelvet vagy ért a számítógéphez, hogy ezt semmiféle papírral nem
tudja igazolni, annak gyakorlatilag nulla
százalék esélye van arra, hogy bárhol is
elhelyezkedjék.


S mi a helyzet a megváltozott munkaképességűekkel?

Az a leglényegesebb, hogy tudatosítsák
magukban: attól, hogy bizonyos képességeik valamilyen oknál fogva korlátozottak,
azért olyanok is jócskán maradtak, amelyekkel teljes értékű munkát végezhetnek.
Személyre szabott, egyéni technikákat alkalmazó szakember segítségével megtudhatja, melyek ezek, és arra is
választ kaphat, milyen jellegű
munkát végezhet. Előnyt
jelent, ha valaki – a
korábbi tapasztalatai
s a jelenlegi adottságai birtokában
– olyan állást
céloz meg ,
amely hasonlít
a korábbira,
amelyet teljes
képességűként végzett.



Tegyük fel, hogy a munkáltató felfigyelt ránk
az önéletrajzunk alapján, s behív minket állásinterjúra. Mi a legmeglepőbb kérdés, amire
fel kell készülnünk? Egy az
interneten hozzáférhető cikk szerint:
„Milyen állat
szeretne
lenni?”

Ezt azért
kérdez i k ,
mert a
megjelölt
á llat
tulajdonságaiból
ig yekszenek
következtetni
az ember
jellemére.

technikáit – példákkal illusztrálva, mit kell tartalmaznia egy jó
önéletrajznak vagy motivációs
levélnek –, igyekszünk tanácsokat adni, hogyan viselkedjen és
mire készüljön fel az állásinterjún. Végül pedig megvizsgáljuk,
mely diplomák a legkapósabbak,
és hogy a munkáltatók szemében,
mely munkavállalói adottságok
számítanak a legvonzóbbnak.
Találkozzunk mindenképpen
május 10-én az önkormányzat
épületében, a Zsombolyai úton!
Eredményes álláskeresést, kitartó próbálkozást, és – hogyan is
búcsúzhatnánk másképp? – jó
munkát!
A szerk.

Interjú
Veszely Györggyel
A delfin például intelligenciát, segítőkészséget jelez, a kutya hűséget stb. Amerikában azt is megkérdezik a jelölttől, milyen
típusú autó szeretne lenni. De ezek
csak meghökkentő kérdések, a
probléma inkább azokkal
van, amelyek etikátlanok
vagy törvénysértők. A
kérdések csak annyiban lehetnek fontosak
a munkáltató számára, hogy az adott
munkát el tudjuk-e
végezni – ha tehát
valaki forgó gép
mellett akar munkát végezni, az ne
legyen szédülős
–, de az egészségügyi részletekről
akkor is csak orvos
érdeklődhet, s nem
a HR-es.
Regényi H.
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Az álláskeresés iskolája

A hírszerzéstől az állásinterjúig
Összeállításunkban – szakértőnk,
Veszely György tapasztalatai alapján
és gyakorlati tanácsaival kiegészítve
– bemutatjuk a munkakeresés főbb
állomásait. Talán magától értetődőnek tűnik, de fontos tudatosítania
magában: a folyamat első állomása
a megfelelő hozzáállás kialakításával
kezdődik. Ezek után kezdheti a megfelelő állás keresését. Ha már kinézte
magának a céget, gyűjtsön róla információkat, majd fogalmazzon meg
magáról, és juttasson el hozzá egy
önéletrajzot és a kívánalmak szerinti
motivációs levelet. Azt is megtudhatja,
mire kell ügyelnie a felvételi beszélgetésen, milyen kérdésekre számíthat,
milyen kérdéseket tehet fel, és mi az,
ami semmi szín alatt nem kerülhet
szóba.

Kitartás, kitartás, kitartás!
Egyet alapvető megérteni: az állását senki más nem kutathatja fel, csakis ön.
Nem „keresgélhet” munkát, nem várhat
a „kedvező lehetőségre”, ne álmodozzon
arról, hogy egyszer csak megkeresik a
vágyott ajánlattal. Az állását magának
kell megtalálnia, s megszerzéséért legalább olyan keményen meg kell dolgozni,
mint az elnyert munkahelyen a tényleges
munkavégzés során! Az eredmény persze
sok mindentől függ – végzettség, szakmai tapasztalat, nyelvismeret, megfelelő önéletrajz stb. –, de senki sem vitatja,
hogy a kitartás, a pozitív hozzáállás és a
lelkierő mennyire lényeges! Az elutasító
reakciók vagy a válaszjelzés hiánya tehát ne keserítse el, ne adja fel, s ne hagyja abba az álláskeresést, mert akkor talán
sosem lesz munkája.

ismeretében könnyedén eldöntheti, mit
emeljen ki a motivációs levélben, s a felvételi beszélgetésen sem jön zavarba, ha személyes tulajdonságai felől érdeklődnek.
A pontosság, a megbízhatóság például
igencsak jó ajánlólevél, ahogy a hatékony
problémamegoldás is pozitív benyomást
kelt egy vállalatvezetőben.

A nyílt és a rejtett
lehetőségekről
Hol nézhetünk tehát állás után? A legelső, valamint legkézenfekvőbb válasz: a
különféle újságokban, internetes portálokon. Így igaz, csakhogy nem állhatunk
meg ezen a ponton. Magyarországon
ugyanis jelenleg nyolcvan százalék a
rejtett állások aránya, vagyis – közérthető nyelven – minden száz álláshelyből
nyolcvanra nem jelenik meg hirdetés! Ha
tehát a sajtóban napvilágot látó hirdetések átböngészése után az a benyomása
támadna, hogy nem létezik magának való állás, azaz sehol sincs helye a magyar
munkaerőpiacon, ne keseredjen el! Ez a
kép téves, hiszen ott vannak még a rejtett álláshelyek! Hogy miért? Mert nincs

Tudnál segíteni, barátom?
Botorság volna, ha a tájékozódás során
figyelmen kívül hagyná az egyéni jól értesültség szerepét, vagyis azt, hogy egy-egy
álláshelyről akár a – volt vagy jelenlegi
– kollégáitól, ismerőseitől, barátaitól is
tudomást szerezhet. Sőt! A felmérések azt
mutatják, hogy a jobb pozíciókra elsősorban a személyes ismeretség, azaz más szóval a kapcsolati tőke segíti hozzá a jelentkezőket. Hogy önnek nincsenek bennfentes, „nagymenő”, „fejes” barátai, ismerősei? Ne keseredjen el! Egészen biztos akad
olyan személy a látóterében, akit megkereshet a kérdéssel: tud-e esetleg olyan lehetőségről, amely érdekelhetné. Ha összeszedi, ki mindenkivel került kapcsolatba
az utóbbi időben, máris rájön: nincs oka
panaszra. Ha elkészült a lista, kérdezzen
körbe. Ismeretségi körének persze egyáltalán nem kötelessége, hogy segítsenek
– előfordulhat, hogy nem is tudnak –, de
egy próbát megér. És minél több embert
keres fel, annál nagyobb a valószínűsége,
hogy egyikük előáll egy javaslattal. Ne állást kérjen tőlük, hanem információt: neveket, címeket, telefonszámot!

Ismerd meg magad!
Már a régiek is úgy tartották, ez az ember egyik legfontosabb feladata az életben. Aki ismeri magát, többé-kevésbé
pontosan tisztában van az erősségeivel

Ez vagyok én
Címszavakban néhány javaslat arról,
milyen területeket tekintsen át az
„énfelmérés” során:
Iskolai végzettségek, szakképesítések, tanfolyamok, tréningek,
előadások. Kedvenc tantárgyaim.
Diákversenyek, tanulmányi versenyek; elismerések, díjak, jutalmak.
 Eddigi munkaköreim, feladataim, tevékenységeim. Nyári vagy
diákmunka. Kinek segítettem eddig,
milyen feladatok ellátásában, melyik
munka tetszett leginkább, és miért.
 Személyes érdeklődésem, képességeim, adottságaim. Miben vagyok
igazán jó, miben tudok kiválót nyújtani? Mely emberi tulajdonságaim
teszik lehetővé e teljesítményt?


és gyengeségeivel, meg tudja ítélni, mely
feladat elvégzésére – és munkakör ellátására – képes, s melyikre nem. Nyilván
ön is tudja, miben igazán jó, miben pedig
kevésbé. Álláskeresésének második lépéseként azonban még egyszer végezze el az
„énfelmérést”, méghozzá három okból.
Az első: így könnyebben eldöntheti, melyik az a terület, amelyen biztosan nem
vall szégyent! A második: az interneten
általában e terület megnevezésével, illetve
az ahhoz kapcsolódó kulcsszó segítségével
válogathat a cégek között. A harmadik,
s talán leglényegesebb: a végeredmény

olyan cég, amelyiknél ne lenne fluktuáció, azaz munkaerő-elvándorlás és -cserélődés! Ezért jól teszi, ha tájékozódik
ezekről az állásokról is.

Hírszerzés házilag
Hogyan ez miért van így? Csak látszólag
bonyolult kérdés. Végzettsége, szakképzettsége vagy érdeklődése okán bizonyára
tisztában van azzal, mely területen kíván
elhelyezkedni. Ezek után „csak” annyit
kell tennie, hogy – a különféle adatbázisok információira támaszkodva – összeírja magának azokat a cégeket, amelyek e
területen tevékenykednek, s amelyeknél
el tudja képzelni a jövőjét. A vállalatok
legfontosabb adatai – név, cím, központi
telefonszám, weboldal stb. – viszonylag
rövid kutatás árán megszerezhetők, ám
mindez még nem elég.
Állásügyben ugyanis csak az illetékessel tud érdemben konzultálni.
Egy cégnél általában két ilyen személy
dolgozik: a főigazgató meg a humánpolitikai igazgató, tehát azt is ki kell derítenie, hogy hívják őket. Érdeklődjön
a nevük után az adott cégnél. Eredményesebb, ha megemlíti, nem beszélni
szeretne velük, csupán egy levelet szeretne küldeni nekik. Beosztottakkal
azért nem célszerű tárgyalni, mert nekik
nincs döntési jogosultságuk abban, kit
vegyenek fel és kit ne.

Önéletrajz és kísérő levél,
de hogyan?
Rátalált a megfelelőnek ígérkező cégre,
cégekre? Most fel kell hívnia magára az
illetékesek figyelmét, s meg kell győznie
őket arról: önt válasszák munkatársnak.
Erre való az önéletrajz. E dokumentum
azért fontos, mert ez az első támpont,
amely alapján a munkáltató képet alkot
személyéről, képességeiről, eddigi pályafutásáról. Manapság több típusú önéletrajzról is beszélnek; és bár ezek felépítésükben, tálalásmódjukban különböznek

„Jó napot kívánok,
a hirdetésre jelentkezem”

igenlő! De emlékezzen, mivel kezdtük: kitartás, kitartás, kitartás! Mert gondoljon
bele, nemcsak száz cég létezik a magyar
piacon, hanem több tízezer!

Néhány példa és ötlet, hol lehet álláshirdetéseket böngészni:

A felvételi beszélgetés

Napilapok: Expressz; Napi Gazdaság; Népszabadság és mellékletei,
Magyar Nemzet és mellékletei; Magyar
Hírlap és mellékletei, Népszava; Metro.
 Hetilapok: Heti Világgazdaság,
Pesti Est.
 Budapesti kiadványok: Kisokos,
Budapesti kalauz.
 Internetes oldalak: www.allas.lap.
hu; www.freejob.hu; www.jobline.hu,
ww.jobmonitor.hu; www.karrierinfo.
hu


De ha éppen nem áll túl fényesen
anyagilag vagy nem bízza magát kizárólag az újságokra, érdemes
kilátogatni az alábbi helyszínekre és/
vagy programokra:

Ha felfigyelt önre a cég, általában személyes találkozóra szóló levelet küld. A
felvételi beszélgetésen kell meggyőznie
a munkáltatót: megfelelőbb ember nem
találhat az állásra, mert azt szinte önnek
találták ki. A találkozó ugyanakkor lehetőséget nyújt arra, hogy kérdezzen, és
számos részletet megtudjon a munkaköréről. A beszélgetés során minden apró
mozzanatnak – tehát nemcsak szavainak,
hanem a megjelenésének, a gesztusainak
is – jelentősége lehet! Az első benyomás
igen fontos, mert általában az első három
másodpercben eldől, hogy a munkáltató
felveszi-e a jelentkezőt, vagy sem. Készüljön fel alaposan!

Állásbörzék, pályaválasztási kiállítások, szakkiállítások, vállalati nyílt
napok.
 Ifjúsági tanácsadó és információs
irodák.
 Munkaerő-kölcsönző cégek, Munkaügyi Központ kirendeltségei.
 Üzletközpontok hirdetőtáblái.
 Vállalkozási központok, Vállalkozók
Szövetsége, Kisiparosok Szövetsége.


egymástól, valamiben mégis egyformák:
ki kell derülnie belőlük, ki ön, és mit tett
eddig. A lehető legaktívabbnak mutassa
magát – egy munkáltatónak sincs szüksége passzív alkalmazottakra! Az önéletrajz mellé írjon motivációs levelet! Ebben
személyesen szólítsa meg az illetékest – az
ügyvezetőt vagy a humánpolitikai igazgatót –, a levél fejlécében tüntesse fel a
nevét és a beosztását! Az egyes szám első
személyben íródott szöveg három-négy
bekezdésből álljon, maximum egyoldalas
legyen, s ügyeljen rá, hogy az önéletrajzzal
megegyező méretű és fajtájú papírt használjon! A motivációs levelet az önéletrajzzal együtt tegye be egy A/4-es borítékba,
amelyet az illetékesnek címezzen, azonban nem szükséges postára adnia, akár be
is viheti, így legalább személyes benyomásokat szerez az adott cégről, az ott uralkodó hangulatról.
És ami a legfontosabb: ne várja, hogy
válaszoljanak az önéletrajzára! A tapasztalatok szerint az elküldött önéletrajzok
mintegy tíz százalékára érkezik válaszjelzés, s azok közül is csupán tíz százaléka
pozitív! Így ha száz önéletrajzot ír meg, és
küld el száz különböző cégnek, jó, ha tíz
válaszol – és ebből is csak egyetlen egy lesz

Mire ügyeljen
a beszélgetés alatt?
– Végig a munkáltató szemébe nézzen,
de ne túl mereven vagy kihívóan!
– Ügyeljen a testbeszédére: arckifejezése, szeme, mosolya tükrözzön érdeklődést, s azt, hogy önnek fontos ez az állás!
Az elöl keresztbefont kar ellenállást, egyet
nem értést, kedvezőtlen helyzet előli megbúvást jelez, vagyis: azt közvetíti a munkáltatónak, hogy elzárkózik tőle! Kerülje
ezt a gesztust!
– Figyelmesen hallgassa meg, mit kérdez a munkáltató, és legjobb tudása szerint válaszoljon – de ne beszéljen mellé,
ne tegyen hosszú kitérőket, csak a feltett
kérdésre összpontosítson! Ugyanakkor ne
legyen szűkszavú sem, mert a munkáltató
azt gondolhatja, nem tud vagy nem akar
válaszolni a kérdéseire.
– A munkáltató általános kérdéssel
kezdi: „Beszéljen magáról!” Ilyenkor ne

Ha eljön a döntő pillanat – Mire ügyeljen a beszélgetés előtt?
Készítse össze és vigye magával a
szükséges dokumentumokat: önéletrajzát, bizonyítványait, referenciáit, a nyelvvizsgapapír másolatát.
 Fogalmazza meg és a gyakorolja
az érveket, amelyeket az alkalmazása
mellett felhozhat! (Csak két példa: Mit
mondhat, ha pályakezdő? Azért érdemes önt felvenni, mert irányítható, alkalmazkodó, terhelhető; mert gyorsan tanul, lojális a cég iránt, hosszú távon lehet
önre számítani. Hogyan érveljen abban
az esetben, ha megváltozott munkaképességű vagy mozgássérült? A munkát


és az önre bízott feladatokat maradéktalanul el tudja látni, megbízható
munkaerő, kiváló a problémamegoldó
képessége, gyorsan tanul, folyamatosan
képzi magát.)
 Válassza ki a megfelelő ruhát! Olyan
öltözetben érdemes megjelenni az állásinterjún, amely eleganciáját tekintve egy
vagy két szinttel magasabb, mint amit
a megcélzott pozícióban – a munkája
során – viselnie kell majd. Ettől függetlenül az urak nyugodt szívvel vehetnek
öltönyt és nyakkendőt a megbeszélésre,
míg a hölgyek nem fognak felsülni a kis-

kosztümmel. Alapszabály ugyanis, hogy
inkább túl kell öltözni, mint alul. A túlöltözés legfeljebb túlzott tiszteletet fejez
ki, az alulöltözöttség viszont negatív benyomást kelt.
 Ha nem tudja, hol található az adott
cég, nézze meg a térképen, vagy – ha
nincs helyismerete – előzőleg látogasson
el az adott címre! Mindez azért lényeges,
nehogy elkéssen, ha eljön a nagy nap! A
munkáltató ideje percre be van osztva,
ha pontosan érkezik, azt jelzi számára,
hogy ön megbízható, fegyelmezett s következes!
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kérdezzen vissza, miről is beszéljen, mivel információt akar szerezni személyéről,
részletesebben szeretne tudni az önéletrajzáról!

Az a bizonyos
nyolcvan százalék
A nyílt munkaerőpiac aránya a meghirdetett állásokkal együtt mindössze
15–20 százalék! Ebből az újságokban
4–6 százalék jelenik meg; a munkaügyi központok, internetes portálok
és egyéb szakkiadványok adatbázisában további 6–8 százalék bukkan fel.
Vagyis a zárt munkaerőpiac mértéke a
rejtett állásokkal 75–80 százalék. Száz
létező álláshelyből nyolcvanról semmiféle konkrét információ nem jelenik
meg a széles nyilvánosság előtt!

A béralku
A felvételi beszélgetés egy pontján – általában a végén, amikor már felmérte önt
– a munkáltató felteszi a kérdést, milyen
összegő fizetésre gondolt. A beszélgetés
során önnek nem illik ezt a témát szóba
hoznia, mert azt a benyomást keltheti,
hogy más nem is érdekeli, de ha a munkáltató a tárgyalás végén sem tér rá, akkor
nyugodtan megteheti, sőt, meg is kell tennie. S hogy mennyit mondjon? Igyekezzen előzőleg információkat szerezni az ott
dolgozóktól, vagy más helyütt, hasonló
munkakörben tevékenykedőktől, és ezek
alapján alakítson ki magának konkrét
elképzelést! (A www.afsz.hu weblapon
például – a statisztika menüpont alatt,
az Egyéni bérek és keresetek statisztikája
linkre kattintva – minden területre, életkorra, foglalkozásra, szakmára lebontva megtalálhatja a megfelelő átlagbért.)
Döntse el, mennyit szeretne kapni, és toldja meg 15-20 százalékkal, hogy legyen miből alkudni, ha arra lesz szükség. Mindig
bruttó bérben gondolkodjon, és kerülje a
„tól-ig” megjelölést, mert a munkáltatók
szívfájdalom nélkül bólintanak rá az alacsonyabb összegre, hisz azt ön ajánlotta
fel. Ne feledje: a béralku voltaképpen üzletkötés, melynek során mindkét fél profitál a másikból!

Azok a (nem is olyan)
titokzatos cégek
Néhány példa és javaslat, honnan
lehet megszerezni a kiszemelt cégek
alapadatait:
 Nyomtatott termékek:

Telefonkönyv, Szakmai Telefonkönyv, Arany Oldalak, Yellow Pages,
Super Pages, Cégkódex, Karrierfórum, Fehér könyv, Cégadatbázis,
Cégkatalógus.
 Internetes oldalak:
www.afsz.hu; www.allas.lap.hu;
www.figyelonet.hu, www.kozuleti.
hu, www.magyarorszag.hu

Összeállította:
Regényi H.

Önéletrajzminta
(Így kezdje: sorkizárás, 1,5 sorköz, betűnagyság: 12 pont, betűtípus: Times New Roman)
Nevem:
Születési hely, idő
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Új Buda
Budapest 1976. október 1.
1-000-3000
06-10-100-200
buda.uj@computer.hu

Milyen kérdésekre számíthat
a beszélgetés során?

Az igazolvány
típusú kép helye

(Itt szerepelnek a személyes adatai. Név és elérhetőség kiemelve!)
Célállásom: Titkár
(Itt határozza meg, mit keres, munkakörre lebontva)
Képzettségi adatok:
1995 Gimnáziumi érettségi, II. Miklós Cár Gimnázium
(Csak a legmagasabb iskolai végzettség kell!)
Számítógép-ismeret:
A gimnáziumban magas szintű számítástechnikai ismereteket szereztem a ma működő operációs rendszerekből: DOS, Norton, Windows, Word, Excel, Lotus, Quattro
Nyelvismeret:
– Középfokú „C” típusú angol és orosz nyelvvizsga
– Alapfokú „C” típusú német nyelvvizsga
Gimnáziumi éveim alatt diákmunkákat végeztem :
– 1992-ben a MAHART Központ Reklámirodájánál dolgoztam asszisztensként. Külföldi
partnerekkel kerültem kapcsolatba. Az ügyfelekkel való kapcsolattartásban elértem, hogy
mindig bizalommal fordultak hozzám.
– 1993-ban az RTL Klub televíziós csatorna hazai és külföldi partnereink fogadásának előkészítésében, megszervezésében, melynek során protokollismereteimet kamatoztattam.
– 1994-ben a londoni Chelsea FC-nél dolgoztam. Munkám ajándékmegrendelések számítógépes adatrögzítése és továbbítása volt, így beleláthattam a kereskedelmi folyamatokba, valamint tapasztalatot szereztem egy termék útjáról.
Személyes jellemzőim: Szeretem a kihívást jelentő, változatos és önálló munkákat, ezért főnökeim folyamatosan bíztak rám feladatokat. Kreativitással és jó kapcsolatteremtő képességgel
rendelkezem, szeretek emberekkel foglalkozni. Környezetemben lelkiismeretes személynek és
jó szervezőnek tartanak.
(Személyes tulajdonságairól, adottságairól egy jól megfogalmazott mondat kell, nem több!)
Célom: Olyan munkahelyen szeretnék dolgozni, ahol egy jó közösség tagjaként színvonalas,
igényes munkát végezhetek, és szakmai képzésem, fejlődésem biztosított.
(Mi a célja a munkahelyen? Fogalmazza meg a karriercélját!)
Új Buda
1196 Budapest,
Gábor út 124.
Mobil: 06-10-100-200
E-mail: buda.uj@computer.hu
(Itt tüntesse fel a nevét, a címét
és az elérhetőségét még egyszer!)

(Saját kézírással kell aláírni,
s az mindig legyen eredeti.
Önéletrajzot sose másoljon.)

Kísérőlevél-minta
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
Dr. Madár Géza
Főigazgató Úr részére!

Tartalomhoz a forma…
A tartalmi elemek közül feltétlenül
szerepeljenek az önéletrajzában:
 Személyes adatok: név, lakcím, tele-

fon, e-mailcím, születési hely és idő.
 Képzettségre vonatkozó adatok:
iskolai végzettség (elegendő csak
a legmagasabb szint); szakmai és
szakirányú végzettség; elvégzett tanfolyamok, nyelvtudás, számítógépes
ismeretek, jogosítvány.
 Szakmai pályafutás, eddig betöltött
munkakörök, szakmai sikerek és eredmények, publikációk.
A formai követelmények – az önéletrajz
legyen:
 Áttekinthető, azaz jól strukturált,

könnyen olvasható.

 Pontos helyesírású, egyszerű stílusú,

lényegre törő fogalmazással.

 Számítógéppel írott – kivéve, ha a

munkaadó kézzel írott formát kér (de
ez esetben is mellékelje a géppel írott
változatot!).
 Szerepeljen az alján a saját kezű aláírása (a dátumot nem kell ráírni!)
Tipikus hibák az önéletrajzban
– ezeket mellőzze:
 Szülők, testvérek nevének említése,

foglalkozásuk megjelölése.

 Általános iskola végzettség említése.
 Kézzel írott önéletrajz (kivéve, ha kife-

jezett kérése a munkáltatónak).
 Helyesírási és nyelvtani hibák.
 Mintás, színes papír használata.
 Sokszorosított dokumentum.
 Vicces (a komolytalanság látszatát
keltő) e-mailcím feltüntetése.
 Személyes jellegű fénykép csatolása.

 Tiszta külalakú.

Nyerő típusok, menő fazonok
Lássuk, melyik önéletrajznak melyek a
legfőbb jellemzői, s mit kell tartalmaznia!
Amerikai: Tömör, felsorolásszerű,
bekezdésekre tagolt forma. Az adatok az
időben visszafelé haladva szerepelnek.
Terjedelme maximum két oldal.
 Hagyományos: Elbeszélő jellegű;
összefüggő, szabatosan megfogalmazott mondatokból áll. Általában időben
előre halad. Ma már nem túl gyakori a
használata.
 Kronologikus: A jelenből indulva, a
múltbéli események felé haladva mutatja be a pályafutását, az eddig betöltött
munkaköröket. Széles körben elterjedt
forma; hátulütője, hogy feltárja a megszakított munkaviszonyt, s olyan munkaterületekre is felhívhatja a figyelmet,
amelyek nem kapcsolódnak a keresett
álláshoz.


Funkcionális: Az eddig betöltött
munkakörök helyett az egyes képességek, az elért eredmények bemutatására
koncentrál. Az információkat ne időrendben közölje, csupán a munkatapasztalatait sorolja fel, aszerint, hogy a megpályázott pozíció szempontjából melyek a
leglényegesebbek. Mellettük években
adja meg a munkatapasztalat hosszát
(például: 6 hónap; 3 és fél év stb.). Ha
most fejezte be a tanulmányait, hoszszabb-rövidebb kihagyás után szeretne
dolgozni vagy többféle munkakörben
tevékenykedett eddig, ez az ön számára
ajánlott forma.
 Kombinált: Funkcionálisan tartalmazza az információkat, de a munkafeladatok felsorolása után pontosan tüntesse fel a cégek neveit, évszámokkal, s
az ott betöltött munkakörrel együtt.


Tisztelt Főigazgató Úr!
(Az elején megjelöli, hogy érdekli a cég, szívesen dolgozna itt. Közli az okot is, hogy miért!)

Az idén nyáron a Mezőgazdasági Múzeumban töltöttem szakmai gyakorlatomat. A négy hét alatt igen megtetszett ez az intézmény és az itt végzett munka.
Ezért gondoltam, hogy megkeresem önt levelemmel.
Jelenleg a Tessedik Sámuel Mezőgazdasági Főiskolán tanulok mezőgazdasági
mérnöki szakon. VI. éves vagyok, 2005-ben fogok diplomázni. A gyakorlatom
alkalmával, amit az Agrártudományi Főosztályon töltöttem el, érdekes és változatos feladatokat végeztem, ami felkeltette érdeklődésemet a Mezőgazdasági
Múzeumban végzett munka iránt.
Mint a mellékelt önéletrajzból látható, széles körű tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkezem, amit – úgy vélem – intézményük hasznosítani tudna, ezért kérem önt, hogy biztosítson lehetőséget egy személyes találkozásra.
(Ez utóbbi mondat a haszonállítás, vagyis olyan dolgot – valósat! – közöl magáról, amely felkelti
a munkáltató érdeklődését maga iránt. A haszonállítás után személyes találkozót kér a munkáltatótól, hiszen az a lényeg, hogy találkozzon vele, mert ott fog eldőlni minden.)

Több hetet töltöttem el az önök intézményénél, és nagyon jó tapasztalatokat szereztem, amelyek szakmai ismereteimet tovább bővítették. Nagyon összetartó
kollektívával találkoztam, ami szintén meghatározta azt a szándékomat, hogy
ezen levéllel forduljak önhöz, amit a főosztályvezető is megerősített, amikor
megelégedettségét fejezte ki munkámmal kapcsolatban.
Tisztelettel és köszönettel:
(Saját kézírással kell aláírni, s az mindig legyen eredeti!)

Budapest, 2007. 04. 20.
Kelenföldi Katalin
1402 Budapest,
Bulgária krt. 35–37/13
Telefon: 06-20-12-34-567

Várakozásainak
megfelelően
 Mit tud a cégünkről?
 Mi motiválta Önt, hogy meg-

pályázta ezt az állást?

 Miért akarja otthagyni jelenlegi

munkahelyét?

 Miért változtat állást olyan

gyakran?

 Miért jött el az előző munkahelyé-

ről, miért mondtak fel, vagy hagyta
ott a céget?
 Mit szeretett leginkább a munkájában és mit szeretett legkevésbé?
 Miért akar ehhez a kis céghez jönni?/ Miért akar ehhez a nagy vállalathoz jönni?
 Végezte már ezt a fajta munkát,
kiismeri magát ebben a tevékenységben?
 Milyen speciális képességekkel rendelkezik ön?
 Melyek a legfőbb erősségei? Melyek a legfőbb gyengeségei?
 Mit tart kiemelkedőnek eddigi életútjából?
 Ha megkapná az adott állást, mit
tenne először?
 Mennyi ideig szeretne nálunk dolgozni?
 Ha felhívnánk a legutóbbi munkáltatóját, mit mondana önről?
 Nincs ön túlképezve?
 Hajlandó-e túlórát vállalni szükség
esetén?
 Hogyan viszonyul a rutinfeladatokhoz?
 Hogyan reagál új helyzetekre, újszerű feladatokra, áthelyezése kapcsán új munkakör elfogadására?
 Mit tanult a korábbi munkahelyén
a korábbi állásaiból?
 Mire a legbüszkébb az eddigi eredményei közül?
 Hogyan reagál a munkahelyi konfliktusokra, hogyan intézi el azokat?
 Milyen módszereket alkalmaz kellemetlen emberek kezelésére?
 Mit szeret jobban: egyedül dolgozni vagy csapatban?
 Milyen pozíciót szeretne betölteni
cégünknél pár év múlva?
 Az ön által választott szakterületnek milyen hátrányai vannak ön
szerint?
 Milyen elvárásai vannak a cégünkkel szemben?
Mit nem kérdezhet meg
a munkáltató?
 Faji, vallási hovatartozásra, nemzeti-

ségre utaló kérdések

 Szexuális irányultságra utaló kér-

dések (például: a férfiakhoz vagy a
nőkhöz vonzódik?)
 Politikai beállítottságra utaló kérdések (például: melyik pártra szavazott? Mit gondol a kormányról/az
ellenzékről? Részt vett-e ezen és
ezen a tüntetésen?)
 A házassági állapotára, s a családi kötelezettségre vonatkozó
kérdések (például: mikor akar
gyerekeket? Hány gyerek után fizet
gyerektartást? Gyakran veszekszik a
házastársával?)
 Egészségügyi állapotra utaló kérdések (például: gyakran van hasmenése? Milyen betegségek fordultak
elő a családjában?)
A személyes találkozó alatt meg kell
tudnia:
 Hol kell majd dolgoznia?
 Kikkel kell együtt dolgoznia? Ki lesz

a közvetlen főnöke?

 Mettől meddig tart a munkaidő?

Kell-e túlóráznia?

 Milyen kiegészítő juttatásokat

tudnak biztosítani? (Néhány lehetőség: 13–14. havi bér, étkezési
hozzájárulás, ruhapénz, autó-, telefonhasználat, utazási költségtérítés,
továbbképzés, biztosítás)
 Mikortól kell munkába állni?
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A tapasztalattal rendelkező fiatalokat keresik

Az informatikus jobb esélyekkel indul, mint a tanár

Karriertervezés a bölcsészkaron
is – már a belépéstől kezdve
Mérnökre, fizikusra, informatikusra,
genetikusra sokkal több álláshely vár,
mint történészre, filozófusra, vagy
akár művelődésszervezőre. Ezért
nagyon sok múlik a személyes készségeken, az önállóságon, valamint az
önmenedzselés sikerességén.

Az Országos Felsőoktatási Információs
Központ 2005-ös kutatása szerint a legalább egy nyelvet beszélő mérnökök (az
agrármérnököket leszámítva), informatikusok biztosak lehetnek abban, hogy
sikerül elhelyezkedniük a munkaerőpiacon. Gyógyszerészként, orvosként is jó
eséllyel indul az ember. Nehezebb helyzetben vannak viszont a jogászok, pedagógusok, bölcsészek, mivel itt nincs olyan
közvetlen kapcsolat a szakképzettség és
a munkakörök között. A verseny szintén
nagyobb, hiszen igen közkedvelt szakokról van szó, amelyek sok diplomást bocsá-

tottak ki az elmúlt években. Bár bölcsészképzésre a 2005-ös 14 ezer helyett tavaly
csak 10 ezer főt vettek fel, az idei – 2007es – felvételi jelentkezési adatokat nézve
is megtartották helyüket a népszerűségi
listán a bölcsész szakok. A pszichológia
mellett minden évben több bölcsész szak

is bekerül a legtöbbek által választott húsz
szak közé. A történelem szak, az anglisztika alapszak, a szabad bölcsészet, az
andragógia (melybe a főiskolai művelődésszervező szak olvadt bele) voltak a felkapottabb bölcsész alapszakok tavaly.
A hallgatók diplomaszerzés utáni jövőbeni terveinek, elképzeléseinek feltérképezésére irányuló 2006-os vizsgálódásból viszont az derült ki, hogy a bölcsészek
a legpesszimistábbak elhelyezkedési esélyeiket illetően. Alig háromnegyedük véli
úgy, hogy el tudna helyezkedni szakterületének megfelelő munkakörben – áll az

Országos Felsőoktatási Információs Központ tanulmányában. Ennek egyik oka az
lehet, hogy a bölcsészettudományi karokon történő képzés nyújtja a legkevésbé
szakmaspecifikus tudást a végzettek számára. Így ezen intézményekből a munkaerőpiac egy igen mobilis diplomás rétege
kerül ki. A munkába állási lehetőségek
megítélése nyilvánvalóan azzal is összefügg, hogy a hallgatók milyen támogatást
remélhetnek a karrierépítéshez az intézménytől, az oktatóktól. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat karrierirodája csak 2006 januárja óta áll a bölcsészképzésben résztvevők
rendelkezésére. – Már az egyetemre való
belépéskor szeretnénk elérni a hallgatókat – mondja Pál Attila, ügyfélszolgálat
vezető. – Az elképzelés az, hogy a karrieriroda szolgáltató egységként közvetítsen
a munkaerőpiac és az egyetem hallgatói
között. Pszichológiai tanácsadás és kommunikációs, önismereti tréning mellett
gépíró-, pályázatíró-, projektmenedzsment-tanfolyamok segítenék a munkába
állást. Az öregdiákrendszer a már végzett
hallgatók pályájának alakulását követi
majd nyomon.
Brenner Koloman, az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékáni megbízottja
szerint a bolognai rendszerben már eleve
szakmaspecifikusabbá válik az oktatás a
bölcsészkarokon is. A hároméves alapszak kötöttebb felsőfokú szaktanfolyam
jellege után a masterképzésben országosan a BA alapszakra felvettek körülbelül harmada folytathatja majd államilag
finanszírozott formában. A többieket
felszívhatja a pedagógus végzettségűeket
eddig is szívesen alkalmazó gazdasági
szféra. Kommunikációs és nyelvi képességeiket kihasználva jó eséllyel indulhatnak kommunikációs személyi asszisztens, ügyfélszolgálati munkakörök felé.
A kérdésre, hogyan lehet állásra, pénzre,
szerződésre váltani a megszerzett tudást
azonban érdemes idejekorán felkészíteni
a beiratkozott hallgatókat. Így a karrieriroda által kínált jogi tanácsadás, üzleti
tervezés, marketing, pénzügy és adószabályok ismerete a bölcsészkaron sem a
mellékes tudnivalók kategóriájába lesz
sorolandó.
Angeli Adrienn

Legkapósabbak a nyelveket tudó mérnökök

Keresett és keresetlen diplomák

Bizonyos végzettségek – így a bölcsész
és pedagógus diploma – alapvető hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon,
mivel egyáltalán nincs rájuk kereslet –
mutat rá a hajdani Felsőoktatási Kutatóintézet által végzett, Szerepi Anna
által közzétett kutatás multinacionális
cégek munkaerőigényét vizsgálva.
Ha viszont nyelvtudással vagy gyakorlati
tapasztalattal párosulnak, bizonyos területeken van lehetőség az elhelyezkedésre.
A piaci szférában az asszisztensi munkaköröket sok helyen bölcsészek látják el,
ha nagyon jól kommunikálnak idegen
nyelven. A PR-menedzser, a gazdasági
és műszaki informatikus diploma úgy
tűnik, hogy semmilyen speciális tudást
nem képvisel, így megfoghatatlansága miatt nehéz összeegyeztetni a munkaadók által elvárt precíz és szakszerű
igényekkel. S az agrár végzettség sincs
könnyű helyzetben.
Bizonyos szakmák iránt van ugyan
kereslet, de csak azokra a jelöltekre, akik
biztosan tudnak idegen nyelven kommunikálni, jó szaktudással rendelkeznek és

a munka iránt nagyon elkötelezettek. Aki
azonban alacsonyabb színvonalú felsőoktatási intézményben tanult, nem rendelkezik használható nyelvtudással, nem kommunikatív és nincs elkötelezve a munka
iránt, lemarad a piacon. Így a közgazdász
és jogász végzettség abban az esetben, ha
nem fed felhasználható szaktudást vagy
nem párosul piacképes nyelvismerettel.
A marketinges végzettség, a szaktudással,
naprakész ismeretekkel és gyakorlattal
nem rendelkező informatikus diploma
– főleg aktív nyelvtudás hiányában – sem
olyan eladható, mint pár évvel ezelőtt.
A munkaerőpiac legkeresettebbjei a jó
szaktudással és nyelvtudással rendelkező
mérnökök. Elsősorban a villamosmérnökök, akiket a gépész- és építőmérnökök,
gyártásfejlesztő mérnökök követnek a
sorban. Mellettük kisebb számban faipari
mérnökre is szükség van.
Hamar el tudnak helyezkedni a
logisztikusok, és a megfelelő nyelvtudással az egyéb műszaki végzettségő álláskeresők, illetve a speciális, kurrens programnyelveket ismerő informatikusok.
Bár nem igényel felsőfokú végzettséget a

jó technikus sem marad sokáig munka
nélkül. Minőségbiztosítási mérnökökre
és jó könyvelőre, főkönyvelőre is nagy
a kereslet. Orvos, HR-es és banki pozíciókra szintén keres munkavállalókat a
gazdasági szféra.
S vannak olyan területek, melyekre
csak nagy nehézségek árán, esetleg egyáltalán nem lehet szakembert találni.
Ilyenek a nyelvtudással rendelkező munkavédelmi szakemberek, műanyagipari
mérnökök, minőségbiztosítási szakemberek, tervező- és fejlesztőmérnökök,
vegyészek, valamint a speciális, összetett
tudással rendelkező szakemberek, mint
például a mérnök-közgazdászok.
Az oktatási rendszer rugalmatlanságának megnyilvánulása, hogy a műanyagipari, illetve munkavédelmi képzés teljesen hiányzik Magyarországon
– noha kereslet van rá. Pozitív példa a
minőségbiztosítás és a logisztikai képzés
terén tapasztalható, mely már megjelent
a felsősoktatásban, így néhány éven belül
várhatóan megszűnik a szakemberhiány
ezen a téren.
Angeli Adrienn

Szaktudás, nyelvtudás,
személyes jártasságok
A diploma fontos kelléke a munkaerőpiacra való belépésnek, de ahhoz,
hogy valaki könnyen jobb álláshoz
juthasson, különböző kompetenciákkal – plusz jártasságokkal, készségekkel, kiegészítő tudáselemekkel,
megfelelő személyiségvonásokkal,
motivációval – kell rendelkeznie.
Ez derül ki a hajdani Felsőoktatási
Kutatóintézet Györgyi Zoltán által
vezetett, multinacionális vállalatok és
munkaerő-közvetítő cégek részvételével végzett kutatásából.
A megkérdezett multinacionális cégek a
szaktudás, nyelvtudás, személyes kompetenciák együttesét igénylik. A szaktudással (elméleti ismeretekkel) kapcsolatban
viszonylag nagy
az elégedettség,
az ezt kiegészítő
kompetenciák
már problémásabbak. Igaz,
sokszor maguk
a munkaadók
sem definiálják
pontosan elvárásaikat, s sok
esetben a szakmai gyakorlat,
illetve tapasztalat fogalmán
keresztül fejezik ki igényeiket. Ebbe
pedig nagyon
sok mindent
belegondolnak
– a cégkultúrák
megismerésétől
kezdve a munkahelyi viselkedési szabályok
elsajátításán át
a teherbírásig.
Nehezíti a fels ő ok t at á sból
kilépők helyzetét, hogy a
munkáltatók a
frissdiplomásokkal szemben inkább a
tapasztaltabb,
ám még fiatal
szakembereket
keresik.
To v á b b r a
is az a jellemző
azonban, hogy a
végzettek szakmai gyakorlat nélkül próbálják megvetni
lábukat a munkaerőpiacon. Terjed ugyan
az a gyakorlat, hogy a fiatalok életének
egy részében a tanulás és a munkavállalás
párhuzamosan jelentkezik vagy egymást
váltja fel – ennek során megnyúlik az első
stabil munkahelyig terjedő időszak –, ám
nem ez a jellemző. A rendszer hiányossága, hogy a szükséges praktikum megszerzésére hiányzik országunkban egy kialakult gyakornoki rendszer, melyet például
Szlovákiában sikerült megvalósítani az
utóbbi években.
A felmérés szerint a további, szakmai gyakorlattal nem kifejezetten öszszefüggésbe hozható kompetenciák közül elsősorban a jó fellépés, a megfelelő
kommunikációs készség játszik szerepet.
Hangsúlyt kap az önálló munkára való
képesség, a problémamegoldó készség,
a szervezői, illetve vezetői képességek,
a nagy munkabírás, a dinamizmus, a
precizitás, a pontosság, a rugalmasság, a
felelősségérzet, a csoportmunkára való
alkalmasság és az eredményorientáltság.
Az interjúk alapján az is kirajzolódik,
hogy a cégek leginkább egy-egy személyiségtípust keresnek egy-egy pozícióba,
a személyiségből adódó jegyek, attitűdök
tehát kiemelten fontosak a munkáltatóknak, hiszen a cégkultúra, a cég önmagáról alkotott és kifelé közvetített képe, illetve az adott munkakör jellege bizonyos
személyiségjegyekkel összeilleszthető,
másokkal pedig nem. Olyan igények is
megjelentek, mint a pozitív emberi kapcsolatok, a helyzetfelismerés és a logikai
elemzőképesség. Problémaként érzékelte
a válaszadó cégek egynegyede az önismeret és önérvényesítési képesség hiányát.
A megkövetelt készségek közül a
nyelvtudásban történt előrelépés az utób-

bi időben. Megfigyelhető azonban a papírral igazolt és a tényleges nyelvismeret
közötti különbség. Az idegen nyelv tudásában pont a kommunikációs készség
hiányzik, amelyre a munkavállalás során
leginkább szükség van. Az előrehaladás azokon a szakterületeken látványos,
amelyeken a munkaerő-kínálat bőséges,
s emiatt a munkahelyek elitje csak nyelvtudással vagy más kompetenciaelőnnyel
szerezhető meg. Műszaki területen, ahol
a végzettek viszonylag könnyen el tudnak
helyezkedni, sokkal több a probléma: a fiatal munkavállalók kevésbé szorgalmazzák a nyelvtanulást.
Egyes szakterületek eltérő mértékben
igénylik a nyelvek ismeretét. A jogi, egészségügyi munkakörökben csak elvétve

van rá szükség, de ahol igen, ott sok esetben egy másik nyelvre is. Az oktatásban,
kereskedelemben és az informatikában
viszont kiemelkedően lényeges. Az előbbi
kettőben sok esetben az angol mellett kell
egy másik idegen nyelv is, az informatikában viszont elegendő az angol. A német
relatív magas súllyal szerepel a mérnöki
szakterületen.
A megkívánt képességek, készségek
fejlesztése a bolognai rendszerben kezdők
számára különös jelentőséggel bír. Igaz
ugyan, hogy az első szintről kilépőkre
több mint két évet kell várni, de nekik
nemcsak a korábban végzettekkel kell
majd felvenniük a versenyt a munkaerőpiacon, hanem a régebbi képzési rendszerből kilépő, s náluk hosszabb ideig
tanult munkavállalókkal is.
Angeli Adrienn
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Pezsgő kulturális élet, hatékony civil fellépés a cél

Nosztalgiaklub az FMH-ban

Szilágyi Balázs, az Újbuda Baráti Kör elnöke Nemcsak a húszéveseké a világ

Milyen célok eléréséért dolgoznak?

Alapvető célunk a kerületi önkormányzat
programjainak, vezérelveinek megvalósításának támogatása. Az elmúlt években
a Baráti Kör jelenlétének bemutatása,
a kerület lakosságával, a civilekkel való
együttműködés kialakítása volt a fő szándék. 2007-től elsősorban a tevékenység
társadalmasítása, a civil szervezetekkel való aktív kooperáció, és az eddig kialakult,
a lakosság által is támogatott
programok továbbvitele az
elsődleges.


Milyen programokra
gondol?

Tavaly indult a Művészasztal elnevezésű kezdeményezés, amelynek keretében
havonta összejönnek a kerületben élő képző- és
iparművészek,
írók, költők
a Flamenco sz á l ló
k ü löntermében.



Mivel bővítik idén a kínálatot?

Havi rendszerességgel visszatérő eseményként kívánjuk biztosítani a lehetőséget értelmiségi beszélgetésekre, klubszerű összejövetel formájában. Tervezzük a kerületi
nevezetességek, a lakosság számára ritkán
látogatható objektumok bemutatását (mint
például az Országos Műszaki Múzeum, az
Eötvös Kollégium vagy a Lágymányosi
híd mellett a Duna két odalát összekötő alagút), arborétumi sétákat, valamint a Feneketlen-tó környékén felállítandó pavilonban az Újbudai Zenés
Esték programsorozatot. A kulturális városközpont koncepciójához
kapcsolódóan a Bartók Béla úton
és környékén lévő önkormányzati
helyiségek hasznosításán
dolgozunk, azzal
a céllal, hogy
olyan szolgáltatásokat telepítsünk ide, amelyek erősítik
a szórakoz-

A tervek tervek, a szándékok pedig szándékok

Az oktatásról – újra
Az Újbuda Önkormányzat által fenntartott középiskolákba 2600 tanuló jár,
közülük mindössze 800 a kerületi fiatal.
A középiskolai oktatás fenntartása
viszont a kerületi önkormányzatnak
vállalt feladata, mivel a jogszabály azt
a Fővárosi Önkormányzat feladataként
határozza meg. Az önkormányzat ezért
egy új oktatási koncepció megvalósítását tervezi. A várható átszervezésben
érintett iskolák azonban – érthetően –
az indokokat nem találják elegendőnek.
Így az érveket a Bethlen Gábor Általános
Iskola és Gimnázium sem fogadja el.
Erről is szó esett egy országos televíziós
csatorna adásában, melynek vendége Bács
Márton alpolgármester volt. Többek között
erre az interjúra hivatkozva kereste meg
szerkesztőségünket Kertész Ágnes, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének
budapesti ügyvivője, aki aggodalmának
adott hangot amiatt, hogy az ÚjbudaTVben, az Újbuda újság hasábjain, valamint
az országos médiában a kerületi iskolák
fenntartásával kapcsolatos változásokról
adott interjúiban a területért felelős alpolgármester kész tényként említi a terveket.
A tervezett változások által érintett
iskolák közül több helyről jelezték, hogy

Kertész Ágnes: Bizonytalan a helyzet

ennek következtében a beiskolázási hajlandóság is csökkenni látszik, mivel a szülők elbizonytalanodtak az iskolaválasztást
illetően. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
sajtóban közölt intézkedési tervek még módosulhatnak, hiszen egyrészt a képviselőtestület még nem döntött róluk, másrészt
a főváros szándékait sem lehet pontosan
látni arra vonatkozóan, hogy át kívánja-e
venni a neki felajánlott iskolákat. A kerület
szeretné ugyan átadni a fővárosnak a nem
kötelező feladatokat, de korántsem biztos,
hogy a főváros át is veszi azokat.
Kertész Ágnes szerint az, hogy a képviselő-testület a végleges döntést egy hónappal elhalasztotta, lehetőséget nyújt az
alaposabb megfontolásra. Kiemelte, hogy
az így nyert idő talán elegendő lesz arra,
hogy az önkormányzat beváltsa ígéretét,
és nemcsak tájékoztatja az érintetteket,
hanem a szakszervezetekkel valóságos
egyeztetések is lesznek.
A márciusi kerületi érdekegyeztető tanács egyébként elutasította a szóban forgó
tervezetet. Az ügyvívő úgy fogalmazott:
az iskolák pedagógus-, diák- és szülői közösségei remélik, hogy hangjuk elhallatszik a döntéshozókig.
– Április 13-án reggel voltam vendége az országos médiumnak. A Duna TV
műsorvezetőjének felvezetésében volt néhány pontatlanság, melyet válaszom elején
helyesbítettem – reagált megkeresésünkre
Bács Márton, az oktatásért felelős alpolgármester. – Hangsúlyoztam, hogy a márciusi
testületi ülésen a tárgyalások megkezdésére
kaptunk felhatalmazást, és most is csak azt
tudom elmondani, amit már korábban: a
kerület a kötelező feladatait, az alapszintű
nevelést és oktatást, illetve annak színvonalas biztosítását kell, hogy finanszírozza.
A középszintű oktatás és nevelés megszervezése és finanszírozása a főváros feladata.
A költségvetésünknek 40 százalékát neve-

tató funkciót: galériákat, utazási irodákat,
kulturális helyszíneket. A másik fontos
programunk a kerületben élő vagy élt művészekről, közéleti személyiségekről szóló
dokumentumfilmek forgatása. Az ebben
szereplő személyek kiválasztását egy, az
elnökségünk által felkért szerkesztőbizottság végzi.


Akad, akit zavar a pihenésben, de van, aki
táncol, beszélget és jól érzi magát a Fővárosi Művelődési Ház Nosztalgia Klubjában vasárnaponként. – Végh Józsefnek,
a régi, szép időkre emlékezve, a névnapja
alkalmából küldi Évi és István – harsog a
mikrofon. És már szól is a zene a Zseton
együttestől. Az angol keringőt Máté Péter
dala követi: „Egyszer véget ér a lázas ifjúság”. Ám itt az ember ezt egyáltalán nem
így érzi. Sokkal inkább úgy, hogy „Nemcsak a húszéveseké a világ”.
– Házassági évfordulót, születésnapot,
névnapot, de már esküvőt is ünnepeltünk
– meséli a nyugdíjasklub „lelke”, a 73 éves
Zubek Andrásné, Gabi néni. – Enni-, innivalót lehet hozni, így a belépőn kívül semmire sem kell költeni a szórakozni vágyó

Más civil szervezetekkel karöltve most komoly közös munkának is nekiláttak…

Áprilisi elnökségi ülésünkön a lakóterületi
civil szervezetekkel közösen létrehoztuk a
Civil Fórumot, amely döntően a képviselő-testületi ülések napirendjére és az abban
szereplő egyes pontokkal kapcsolatban tesz
javaslatokat. A képviselőkkel egyidejűleg
kapjuk meg a szükséges anyagokat, az ülés
előtt egyeztetünk a polgármester úrral, és
hozzászólásokra teszünk javallatokat. Az elnökség létrehozta szekcióit, amelynek tagjai
a civil szervezetek, szakmai érdekképviseleti szervek képviselői és az egyes témákban
érintett kerületi lakosok közül kerülnek ki.
Van például közlekedéssel, környezetvédelemmel, oktatással foglalkozó szekciónk,
ezek vezetését elismert szakemberek vállalták. A koordinációs munkát aktivistáink,
valamint az önkormányzat felelős képviselői közösen végzik. A szekciók munkájáról – de a Baráti Kör többi programjáról is
– rendszeresen hírt fogunk adni adunk az
Újbuda újságban és az ÚjbudaTV-ben is.

fiataljainknak harminctól kilencvenkilenc
évesig. A férjemmel 53 esztendeje vagyunk
házasok. Ide jártunk táncolni, a Fővárosi
Művelődési Ház Savaria Táncklubjába.
Húsz éve jött az ötlet: mi lenne, ha csinálnánk egy nosztalgiaklubot. Először 10–15
ember jelentkezett, mára már több mint
kétszázan vagyunk. Felfogadtunk egy
együttest, és azóta a táncdélutánok mellett
szilveszteri bált is rendezünk. A rockit szeretjük a legjobban, de a tangó, a szamba is
jöhet – meséli nevetve. – Pünkösdi bálunkon táncverseny is lesz. Kirándulásokat
is szervezünk, havonta legalább egyszer.
A gyógyfürdőket nagyon szeretjük. Legutóbb Egerben jártunk öt busszal. A legközelebbi úticélunk Kiskunmajsa lesz.

Angeli Adrienn

Múzsák csókja filmpremier

R. M.

lésre, oktatatásra fordítjuk. A fenntartási
költségek olyan nagyságrendűek, hogy
például már az épületek állagmegóvására
alig marad. Az pedig egyre kilátástalanabb,
hogy a pedagógiai, oktatói-nevelői munkát
segítendő új módszerek, új eszközök finanszírozására jusson belőle. Ez úgy gondolom,
tarthatatlan helyzet. A kötelező vállalásaink
színvonalát csak úgy tudjuk emelni, ha a
nem kötelezőket átadjuk. Semmiféle bizonytalanságról nincsen szó: az elképzelésekkel
kapcsolatban az elszántságunk változatlan,
de a képviselő-testület döntéséig a tervek

Dömök Viktória



A Marton Frigyes-emlékdíj odaítélése és
átadása is fontos programunk, akárcsak
a Hadik Kávéházban az átépítés előtt rendezett kiállítások sora. Volt a Föld Napjához, a Festészet Napjához, a Könyvhéthez
kapcsolódó rendezvényünk, részt vettünk
nyári alkotótáborban és másodízben szerveztük meg a Pezsgő Újbuda Bált.

Zajos siker volt a Múzsák Csókja filmpremierje a Szent Imre Gimnáziumban. A csaknem egyéves
munka látványos eredményének együtt örültek az alkotók, a szereplők és a „szimpatizánsok”.
Az ÚjbudaTV-ben március 23-án lesz látható a film. A folytatás pedig következik!

Hasznos előadások a Közös Képviselők Klubjában

Fórum az energiatakarékosság jegyében
A hagyományos technikával épült
lakóépületek tulajdonosainak szól
a kormány 2007-re kiírt pályázata,
amelyben vissza nem térítendő támogatással ösztönzi az épületek, lakások
energetikai megújulását.

Dömök Viktória

Az Újbuda Baráti Kör már két éve
működik a kerületben, vezetői és
önkéntesei számos kulturális esemény
megvalósításában segédkeztek már
eddig is. Idén még nagyobb sebességre kapcsolnak…

Bács Márton: Pontosan tudjuk, hogy mit tervezünk, a főváros szándékait is ismerjük

azok csak tervek, a szándékok pedig szándékok. A szavak önmagukért beszélnek. A
megvalósítás módjait, körülményeit pedig
nagyon alaposan át kell gondolnunk. A
végleges döntést azért halasztottuk el, mert
a folyamatosan zajló egyeztetések még nem
értek véget. Tárgyalnunk kell még a Fővárosi Önkormányzattal is. A meghozandó
döntések nem olyanok, amelyeket könnyen
és gyorsan lehet meghozni. Tudjuk és érezzük a felelősségünket, körültekintően és sok
szempontot mérlegelve akarjuk a szükséges
változtatásokat véghezvinni.
TR

– A hagyományos technikával készült
lakóépületek (nem panelházak!) tulajdonosai, természetes személyek, illetve
társasházak és lakásszövetkezetek április
10-étől pályázhatnak energiatakarékos
felújítások finanszírozására – tájékoztatta
a közös képviselőket Szendreiné Bencsik
Gabriella, az Energia Központ Kht. megbízottja. A korszerűsítéshez szükséges
pénzösszeg 15%-át, de legfeljebb 260 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jut
a sikeresen pályázó. A fennmaradó részt
sem kell teljesen önerőből állnia, mert a
felújításra kedvezményes hitelt biztosít a
kormány, amelynek teljes hiteldíj mutatója
(THM) 6,4%. A pályázatnak két célja van:
egyrészt az 1994 előtt épült hagyományos
építésű lakások energetikai korszerűsítése,
másrészt a lakossági megújuló energiaforrások támogatása, valamint általános
ismertetése. Bátran pályázhat tehát, aki
megújuló energiaforrásokkal (napkollektor, miniszélerőmű stb.) szeretné a jövőben

a lakását, társasházát ellátni. A társasházak homlokzatainak tatarozására, a tetőterek vagy a födém utólagos hőszigetelésére
szintén lehet pályázni. A támogatásból és
a hitelből a lakások nyílászáróit éppúgy
ki lehet cserélni, illetve utólagosan szigetelni, mint a társasházak fűtött helyiségeinek nyílászáróit. Ez annyit jelent, hogy
magánszemély is benyújthat pályázatot,
amennyiben korszerűsíteni kívánja lakásának nyílászáróit, fűtési berendezéseit,
melegvízellátó-rendszerét. Arra azonban
érdemes odafigyelni, hogy megkezdett beruházásra már nem kérhető támogatás!
Pályázati űrlapot az Energia Központ
Kht. honlapjáról (www.energiakozpont.
hu) lehet letölteni.
– A kormány idén 2,4 milliárd forintot fordít a hagyományos lakóépületek
energetikai korszerűsítésére, ami mintegy
15–17 ezer pályázót jelenthet – tájékoztatta az érdeklődőket Ujj Attila, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetségének elnöke.
A következő Közös Képviselők Klubja május 14-én lesz, ahol a tűzoltók a lakóépületek tűzbiztonságáról, valamint a
szellőzőrendszerek tisztításával kapcsolatban tartanak előadást.
Farkas A.

Kubik Anna, Molnár András, Back II Black, Bergendy fivérek

Művészek a Bethlen Gábor Általános
Iskola és Újreál Gimnáziumért

Az iskola szülői munkaközössége nem
értett egyet a XI. kerületi önkormányzat tervezetével, amely a Bethlen Gábor
Általános Iskola és Újreál Gimnáziumot
újból egy nyolc évfolyamos általános iskolává alakítaná át 2013-ig. Az intézmény
mellett szól, hogy ma ez az egyetlen újreál gimnázium Magyarországon. Az
újreál rendszer lényege egy minden diák
számára kötelező egységes, valamint egy

differenciált egyéni képzés egymás melletti megvalósítása – áll az intézmény tájékoztatójában. A differenciált képzésre a
7-8. alapozó évfolyamot követően a 9.-től
a 12. osztályban nyílik lehetőség. Ekkortól
szétválnak a humán-, reál-, illetve nyelvi csoportok, és elkezdődik a felkészítés
a kétszintű érettségire. Ez a differenciált
képzés biztosítja a diákok választási lehetőségét, így tudatosabbá válik a továbbtanulás. Az iskola mellett szól továbbá, hogy
bontott csoportban tanítják nemcsak az
idegen nyelveket, hanem a matematikát és
az informatikát, biológiából pedig számos
terepgyakorlat teszi élményszerűvé az
oktatást. A tanulók felsőoktatási felvételi
aránya – a kerületi fenntartású intézmények közül – a második Újbudán. – Az is-

kola mellett szóló számtalan érv, valamint
az intézmény családias légköre vetette fel
a szülőkben az ötletet, hogy összefogjanak
gyermekeik iskolájáért – mondta Cseke
Lajosné, az iskola pszichopedagógusa. A
fellépő művészek közül néhányan maguk is a Bethlen padjait koptatták egykor.
Többségüknek gyermekei, rokonai járnak
vagy jártak az intézménybe, amely a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája, továbbá otthont ad Farkasinszky
Edit színművésznő Chaplin Színházának
is. Az iskola vezetése azt szeretné elérni,
hogy a kerület különleges színfoltjának
számító Bethlen Gimnázium sorsáról érdemes legyen tovább tárgyalnia az újbudai
önkormányzatnak.
Farkas A.

Révész Marianna

Neves művészek léptek fel április 12én délután a kelenföldi Bethlen Gábor
Általános Iskola és Újreál Gimnázium
udvarán: Kubik Anna színésznő, Molnár András operaénekes, Bebe, a Back
II Black együttes énekese, valamint a
Bergendy fivérek.

A cél, hogy a gimnázium sorsáról érdemes legyen tovább tárgyalnia az önkormányzatnak
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A rendszer kissé instabil?
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EGÉSZSÉGÜGY

Közterületi szabálysértések

Nem biztos, hogy jól jár a Szent Imre Kórház

A Fővárosi Közterület-felügyelet újonnan induló közterületi rovatával
kívánja megismertetni önökkel azokat a közterületi szabálysértéseket,
amelyek jelen vannak mindennapjainkban. Sorozatunk első alkalommal a közterület-használat kérdéseivel foglalkozik.

Badacsonyi Szabolcs elmondta: a politika
körülbelül tizenöt éve tisztában van azzal,
hogy muszáj hozzányúlni az egészségügyhöz, de eddig hiányzott a kellő mértékű
eltökéltség. – Hogy a jelenlegi vállalkozás
sikeres lesz-e, azt az élet fogja eldönteni, de
hogy szükség volt rá, az biztos – emelte ki,
hozzátéve: – a folyamatot nehezíti, hogy a
konvergenciaprogrammal párhuzamosan
kell végrehajtani.
A rendszer ugyanakkor jelenleg kissé
instabil, hiszen bár a kórházi ágyak száma csökkent, ezt nem követte az alapellátás és a járóbeteg-ellátás átalakítása,
fejlesztése. Az általa vezetett intézmény, a
Budai Gyermekkórház esetében mindez
azt jelenti, hogy ott április 1-jétől megszűnt az aktív fekvőbeteg-ellátás. Csupán
egy hetvenágyas rehabilitációs osztály és
egy húszágyas krónikus fekvőbeteg osztály fogadja a pácienseket. Az Újbudáról
érkezők közül tehát csak azokat tudják
ellátni, akik nem igényelnek fekvőbetegellátást. Akiknek arra van szükségük, a
Szent János Kórházban, valamint a Heim
Pál Gyermekkórházban kaphatják meg a
szükséges kezelést.

Dömök Viktória

Nyugodt hangulatban, nagyszámú
érdeklődő előtt zajlott az újbudai Liberális Klub április 17-i ülése, melynek
vendége Badacsonyi Szabolcs volt.
A Budai Gyermekkórház igazgatója
áttekintette, hogy a kórházrendszer
átalakítása hogyan érinti a budai betegeket, s nyilatkozott arról is, vállalná-e
az egészségügyi miniszteri posztot.

Sokakat érdekelt, hogy a kórházrendszer átalakítása hogyan érinti a budai betegeket

A dél-budai régió helyzetét taglalva Badacsonyi Szabolcs elmondta: nem
biztos, hogy a Szent Imre Kórház jól
járt azzal, hogy súlyponti intézmény
lett, mert – a Szent Jánoshoz hasonlóan
– számos pluszfeladatot kapott, ágyszámát ugyanakkor csökkentenie kellett,
és ezzel a finanszírozási korlát is csökkent. Magyarán: a betegszám nőtt, az
intézmény egy hónapban mégis jóval

Fenntartással

Bizonyos életkor után az ember már csak
fenntartásokkal tudja elfogadni a világot.
(Ebből lehet tudni, hogy megöregedett!)
Mert ellentétben a fiatallal, aki a jelen pillanat perzselő csodájának él, a tapasztalt
ember az első csókban már érzi az utolsót
is. És talán nem is nevezhető ez egyértelműen gyávaságnak vagy félelemnek.
Inkább önvédelem a – fiatalon nevelő
hatású, de idősebb korban már nagyon
fárasztó – csalódással szemben. Szóval a
rossz tapasztalatok ellenére azért időnként mégis bele-bele lépünk a csapdába.
Pedig nem kellemes érzés, ha rájövünk:
hülyére vettek minket! Márpedig
ez gyakori eset nálunk, színészeknél például jótékony
célú szerepléseink alkalmából.
Meghív
a
gyorsétteremlánc egy
népszerűsítő termék
árusításra, amely
bevételének egy része
jótékony célra megy.
(Nagyobb része persze
marad!) Ott vigyorogsz
az olajszagban két órán
keresztül, mint a vadkörte, és mindenkibe belekötsz,
hogy vegyen már sült izét, mert
akkor lesz lélegeztető berendezés a
beteg gyerekeknek! (Persze aznap még
vált tíz népszerű kollégád ugyanezzel a
feladattal.) A végén pedig a kamerák kereszttüzében a cég saját alapítványa ünnepélyesen átadja a pénzt a gyerekeknek.
De rólad, aki ott büdösödtél a társaiddal
a konyhán, népszerűségedet a jótékonyság oltáránál aprópénzre váltva, addigra
már rég elfeledkeztek.
Második éve vezetem a szomszédos
kerület jótékonysági rendezvényének
műsorát a rendőrség javára szervezett
bálon. Nagyszerű csapat jön össze. Kedvesek segítőkészek, így magam is segítek
az adománygyűjtésben. Ez nem gyorséttermes eset, itt komoly emberek vannak,
komoly szándékokkal. Persze azért elviccelődünk, nótázunk, és néhány kerületi
festőművész alkotását elárverezzük remek hangulatban.
Fenntartásaimat itt már forintosítottam! Tisztelem a rendőrséget, de jótékonysági bál ide vagy oda, én meg abból
élek, hogy fellépek!
Náluk becsülettel, mindig időben meg
is kapom a gázsimat. Így tudom, hogy pár
nap múlva a számlámon a pénz.
De hogy miért is írom mindezt? Nos,
egy kedves, zaklatott ismerősöm felhívott,
hogy elmesélje egy szívszorító és vérlázító
bűnügy történetét.
Egy idősebb, évtizedek óta pszichiátriai kezelés alatt álló, de önálló életvezetésű hölgytől, labilis lelkiállapotát kihasználva egy bűnözőcsoport fél év alatt, több

mint egymillió forintot csalt ki, különböző trükkökkel. Eleinte sajnálatot keltve
csikartak ki tőle öt-tízezer forintokat,
majd vérszemet kaptak. Kitalálták, hogy
egy – az áldozattól kapott ajándéktól
megbetegedett – gyerek halálának okozója a szerencsétlen asszony. Itt már emelték eleinte a gyógyítási, majd a temetési,
később a vizsgálati költségek összegét
hatvan, nyolcvan, százezer forintra. A
rémült, önváddal küzdő nő mindannyiszor fizetett.
Ez tipikusan az az eset, amire ebben
a kegyetlen világban csak annyit mondhatunk: szegény, annyi neki! Mert ki
segít egy ilyen elesett emberen?
Kinek van ma ereje, ideje
erre, mikor mindenki a
túlélésért küzd?
Ismerősöm, bár maga is nélkülözik eleget,
egy magándetektívet
bízott meg, hogy tudjon meg minél többet
az ügyről anélkül,
hogy az áldozatot beavatná, nehogy még komolyabb lelki problémát
okozzon neki.
Az ügy pedig innen váratlan és gyors fordulatot vett!
A nyomozó, egykori rendőr, miután
néhány beszélgetés alapján világossá vált
számára az ügy, a legjobb helyre fordult:
volt kollégáihoz.
De nézzük időrendben a történéseket.
Kedden bízták meg a magándetektívet.
Ő szerdán értesítette a rendőrséget.
És a nyomozócsapat pénteken lecsapott a bandára.
Ha pedig azt hiszi a kedves olvasó,
hogy nekem ebben a történetben a gyors,
precíz, összehangolt akció imponált, hát
nagyot téved! Ami lenyűgöz ebben a profi
rendőri sikerben, az valami egészen más.
Ami számomra szívszorító az az, hogy
ez esetben nem egy befolyásos miniszter
édesanyjáról volt szó! Nem is egy multinacionális cég vezetőjének a feleségét szabadították meg a lidércálomtól. „Csak”
egy szerencsétlen, beteg, magányos aszszonyon kellett segíteni. Az asszony felszabadult sóhaja – ennyi volt a rendőrök
„gázsija”.
Van, akinek ma ez nem sok. Nekem
az. Mert ezt én még így tanultam, és így
is adtam tovább. Ezért, ha elesel, és a
környéken jár valamelyik fiam, biztos lehetsz benne, hogy lesz, aki felsegítsen!
Ezt a kis cikket spórolási szándékból
írtam. Megspóroltam vele az alábbi smsüzenetet:
Címzett: a kerületi rendőrkapitány.
Tisztelt Kapitány úr! Kérem, ne küldjék a
jótékonysági bálról nekem szánt gázsit. Jó
helyen van önöknél.
Fenntartás nélkül: Straub Dezső

kevesebb beteget láthat el, mint eddig!
Az intézményvezető – a hallgatóság soraiban helyet foglaló Lakos Imre alpolgármester kérdésére válaszolva – rámutatott: a kórházstruktúrát meglehetősen
antiliberális módon alakították át, hiszen a minisztérium döntötte el, melyik
intézménynek kell bezárnia, s melyik
működhet tovább.

R. H.

Kevés bosszantóbb dolog akad, mint amikor az ember a munkából hazafelé sétálva
lekényszerül a járdáról a közterületen
elhelyezett építési anyagok, konténerek,
vendéglátó teraszok miatt, amelyek hoszszú ideig vagy nagy területet foglalva akadályozzák a közlekedésében. Az üzemképtelen járművek közterületen hagyása
pedig kifejezetten balesetveszélyes helyzetet teremthet.
Amennyiben a közterületet rendeltetésétől eltérően szeretnénk
használni, például építkezési
anyag tárolására konténert kihelyezni, avagy vállalkozóként
vendéglátó teraszt üzemeltetni,
hozzájárulást kell beszereznünk
attól az önkormányzattól, amelynek a területén ezt megtenni kívánjuk.
Az engedélyek kiadása során a hatóság
figyelembe veszi a közterület-használati
hozzájárulást kérő, a környéken lakók és
a közterületen áthaladók érdekeit egyaránt. Aki elmulasztja az engedély beszerzését vagy a díj megfizetését – nem
egyszerűen egy „papírformát” sért meg
–, saját magának is kárt okoz, hiszen az
önkormányzat a be nem fizetett díjból
nem tud például játszóteret építeni vagy
parkgondozást biztosítani.
A főváros közterületei alapvetően a közösség céljait szolgálják, így azonos feltételek szerint bárki igénybe veheti azokat.

Alkotó pályázattal a betegek életminőségéért

Fogom a kezed!
A Parkinson-kórt James Parkinson
háziorvos 1817-ben írta le először,
így róla nevezték el a betegséget,
majd 1997-től világszerte április 11-én
– Parkinson tiszteletére, születésének
évfordulóján – tartják a Parkinsonbetegek világnapját.
Ne szépítsük: a Parkinson-kór máig
rettegett betegség, amely az egészségeseknek csupán a másik remegő kezét jelenti, pedig a valóságban annál sokkal öszszetettebb tünetegyüttes.
Annyit tudnak róla,
hogy örökölhető, illet ve

tisztázatlan eredetű
degeneratív idegrendszeri

megbetegedés. A betegség klinikai tünetei
többnyire 40 és 70
éves kor között jelentkeznek.
Elő-

fordulási gyakoriságaazéletkor
előrehaladtával
nő: 65 év felett a
lakosság több mint
egy ezreléke ilyen beteg. Hazánkban 18–20
ezer Parkinson-kóros él, és
évente további 1500-2000 új beteget regisztrálnak. A szakemberek azt mondják,
sajnálatos az a tény, hogy az első tünet megjelenésétől a diagnózis felállításáig gyakran

Meghosszabbítják a 86-os autóbusz útvonalát

Tekintettel arra, hogy a közterület korlátozott mértékben áll rendelkezésünkre,
ugyanakkor azok igénybevétele számos
egyéb tevékenység előfeltétele is, a közterületek használatát és rendjét jogszabály rögzíti. Ez a jogszabály a fővárosi
közterület-használati rendelet, amely
Budapesten valamennyi közterületre vonatkozóan tartalmazza a
közterület-használat általános
szabályait.
Budapesten az egyes kerületek a
fővárosi rendelet alapján a helyi
sajátosságoknak megfelelően,
rendeletben szabályozhatják a
tulajdonukban lévő közterület
használat rendjét.
Jó tudni, hogy a rendeletek előírásainak megszegésével közterületi szabálysértést követünk el. A szabálysértőt
pedig a közterület-felügyelő emlékezteti
tettére helyszíni bírság kiszabásával vagy
– a szabálysértés súlyához mérten – közvetlen feljelentéssel.
Amennyiben kérdése vagy észrevétele
van a témával kapcsolatban, kérjük, hívja
a felügyelet ingyenes 06-80-220-220-as
vagy 06-80-330-330-as zöldszámait.
Szívesen várjuk, más a közterület használattal kapcsolatos kérdéseiket, hogy
válaszunkkal segítsük önöket!
Fővárosi Közterület-felügyelet
Bűnmegelőzési Osztálya

túl hosszú idő telik el,
pedig ha még gyógyítani
nem is lehet, de megfelelő
terápiával és életmóddal a betegség jól kezelhető.
A Parkinson-kórban szenvedők minimum egyharmada lehangolt, a betegségét
elutasítja, társadalmi kirekesztettséget érez,
s ahelyett, hogy az utóbbival nem törődne,
otthona rabja lesz, mondván, hogy megkíméli magát a környezet negatív reakcióitól,
és bevallatlanul ugyan, de saját gátjait is
ideig-óráig elodázhatja így. Különösen nagy
jelentőségű a sorstársi közösség, amiben a
kirekesztettség érzése megszüntethető.
A betegek kedélyállapotának jobbításáért és a kórképpel kapcsolatos tájékoztatásért 1998-ban, dr. Fazekas András kezdeményezésére alakult meg a Delta Parkinson
Egyesület. A súlyos betegségben szenvedőknek segíteni akaró betegegyesület a Novartis
Hungária Kft. segítségével idén egyedülálló
pályázatot hirdetett „Fogom a kezed” néven.
A kezdeményezés nem kevesebbre vállalkozik, minthogy a kezelteket és a családtagjaikat a reményvesztett állapotból igyekezzen
kizökkenteni, és az életminőség javításáért a
társadalom figyelmét felkelteni.
www.fogomakezed.hu

KÖZLEKEDÉS

A Budafoki úton szerelik fel Budapest
első intelligens jelzőlámpáját
A BKV Zrt. május másodikától a Függetlenségi Parkig meghosszabbítja a 86-os
autóbusz járatát. A menetrendben kismértékű változás lesz, mivel a közlekedési társaságnak nincs módjában a vonalra beosztott járművek darabszámát emelni. A végállomási tartózkodóidőből vonnak el, hogy
a hosszabb útvonal miatt ne csökkenjen a
menetsűrűség. A 86-os autóbuszok a Kosztolányi Dezső téren, az eddigi végállomásukon, nem állnak meg, hanem a Bartók

Béla út keresztezése után a sok buszjárattal
közös megállót érintik a jobb átszállás biztosítása érdekében, majd a Vincellér utcánál és az új végállomáson, a Függetlenségi
Parknál állnak meg. Óbuda irányában: a
Vincellér utcánál, a Kosztolányi Dezső téren a 12-es és az 53-as megállójában állnak
meg a 86-os autóbuszok, a továbbiakban az
útvonal és a megállók változatlanok, csak a
Szentendrei úton lesz egy többlet megálló.
Az intézkedésnek több szakmai és
utasbarát előnye is van. A 86-os
eddigi, Kosztolányi Dezső téri
végállomására kerül a törökbálinti 72-es és gyors 172-es
autóbusz tartózkodási és
felszálló helye. Így az eddigi nagyon rossz, a buszforgalmat akadályozó Bartók
Béla úti végállomást meg
lehet szüntetni, a Törökbálint felől érkező járatoknak itt csupán a leszállóhelyük marad. Közvetlen
átszállásra lesz lehetőség a
86-os és több más buszjárat között, valamint a 12es viszonylat legzsúfoltabb
szakaszát részben tehermentesíti az átszervezés.
További könnyebbséget
eredményez a Bocskai út
és a Kosztolányi Dezső tér

felől a 4-es villamoshoz utazóknak, hogy
a három autóbuszjárat (12-es, 53-as és 86os) közös megállókat érint.
Budapest első, autóbusz által befolyásolható intelligens jelzőlámpája kezdi meg
működését – várhatóan még májusban – a
Budafoki út és a Bertalan Lajos utca kereszteződésében, tudtuk meg a BKV Zrt.-től.
A működés lényege szerint azok a 86-os
autóbuszok, amelyek késésben vannak,
bizonyos mértékig meg tudják nyújtani
a zöld jelzést, hogy ezzel is lefaragjanak
valamit az időveszteségből. Mivel a 86-os
vonal járművei rendelkeznek műholdas
helymeghatározó berendezésekkel, az aktuális menetrend betáplálásával, egy szoftver a GPS alapján azonnal meg tudja ítélni,
hogy az éppen közeledő autóbusz késésben
van vagy sem, és csak akkor engedi a zöld
idő meghosszabbítását, illetve hamarabbi megkezdését, ha az indokolt. Tehát a
rendszer azt nem teszi lehetővé, hogy az
autóbuszok akkor is előnyt kapjanak, ha
nincs lemaradásuk a kiadott menetrendhez képest. A Bertalan Lajos utcai helyszínt
azért választották a szakemberek, mert itt a
keresztirányú forgalom rövid visszatartása
nem generál lényeges, más útvonalakra is
kiterjedő torlódást, forgalmi dugót. A tapasztalatok kiértékelése után döntenek a
további intelligens jelzőlámpák telepítéséről és azok helyszínéről.

Kertész István
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PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
CSIKI GALÉRIA

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

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

Budai Sport Általános Iskola
XI., Bikszádi u. 11–15.
MÁJUS 8-ÁIG 18.00 Mike Balázs festőművész

kiállítása. Látogatható hétköznap 10–18
óráig.
ARTUS GALÉRIA

XI. Sztregova u. 7.
ÁPRILIS 30-ÁIG 19.00 Fischer Balázs festészeti

kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. ÁPRILIS 27-ÉIG Mata Attila

szobrászművész kiállítása megtekinthető
munkanapokon 14–18 óráig és a rendezvények ideje alatt.
MÁJUS 6. 11.00 Bukarest – Budapest híd
című kiállítás megnyitója. A kiállítás megtekinthető MÁJUS 25-ÉIG.
BUDAI KLUBGALÉRIA

XI., Csiki hegyek u.
MÁJUS 9–23-ÁIG Wegenast Róbert festőmű-

vész kiállítása.

KARINTHY SZALON

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
ÁPRILIS 27-ÉIG Koppány Attila festőmű-

vész kiállítása látható munkanapokon
10–16 óráig, szerdánként 10–18 óráig és
a rendezvények ideje alatt. MÁJUS 6. 12.00
Bukarest – Budapest híd című kiállítás
megnyitója. Megtekinthető MÁJUS 25-ÉIG.
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA
XI., Cirmos u. 8.

A„HETVENEDIK”. Balogh János rézgrafikus
életmű kiállítása. Látogatható hétköznap
10–18 óráig.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

festőművész Vázlatok magánhadsereghez
című kiállítása.
BME OMIKK AULÁJA

XI., Budafoki út 4–6.
ÁPRILIS 27-ÉIG Oktató nők a Műegyetemen.
ÁPRILIS 27-ÉIG 25 éves a BME Kulturális
Titkársága. MÁJUS 2. 15.00 Bodó Csaba

szobrászművész Tusrajzok és szobrok című
kiállításának megnyitója.
MÁJUS 18-ÁIG. A kiállítások megtekinthetőek hétfőtől péntekig 9–20 óráig.
BMK GALÉRIA

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁJUS 2-ÁIG Dezső T. Tamás fotográfus
kiállítása. MÁJUS 10-ÉIG: A csend képei 2006

– fotókiállítás a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége pályázatának
anyagából.
CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
ÁPRILIS 30-ÁIG Juhász Erika, festőművész
kiállítása. MÁJUS 2–31-ÉIG Bak Péter, festő-

művész kiállítása.

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

HÉTFŐ 13.30 Zeneovi kezdő, Hangoló zeneovi

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TUDOMÁNYTÁR

XI., Kaposvár utca 13–15.
Bejárat a Prielle Kornélia utca felől. T.: 204-4095

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

10–16 óráig. Csoportokat is várnak előzetes
bejelentkezés alapján.
XI., Törökugrató u. 9.
MÁJUS 2-ÁIG 18.00 Madarassy István
képszobor kiállítása. MÁJUS 4. 18.00 az APS
Fotóstúdió kiállítása. Megtekinthető MÁJUS
23-ÁIG, hétköznapokon 10–20 óráig.

SCHEFFER GALÉRIA
XI., Kosztolányi D. tér 4.

Konok Tamás festőművész kiállítása.
TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁJUS 3-ÁIG Szirják Edit grafikus-festőmű-

vész és Surján Kornélia textilművész kiállítása. Megtekinthető hétfőtől péntekig 13–19
óráig. MÁJUS 4. 18.00 Nágel Kornél grafikusművész kiállításának megnyitója és Turek
Miklós színművész versszínházi előadása.
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 óráig. Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

SZÍNHÁZAK
ARTUS STÚDIÓ

előadás: Oscar.

Requiem. MÁJUS 4. 20.00 Ágens – Szent Efrém
Bizánci Férfikar – Tasnádi József: Ulixes. MÁJUS
5., 6. 20.00 Ágens:‚plastic-fantastic-bombastic’.
MÁJUS 7. 20.00 Mándy Ildikó Társulata:
Thanatophobia – Haláliszony. MÁJUS 8. 21.00
Mándy Ildikó Társulata: A D. Gyermekelőadás:
ÁPRILIS 29. 11.00 Levendulaszínház:
Törpetorony.

KARINTHY SZÍNHÁZ

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Sztregova u. 7. T.: 204-3755
MÁJUS 4., 5., 20.00 Rókatündérek.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 3. 19.00. Huzatos ház.
MÁJUS 4., 5., 6. 19.00 Premier Bérlet 6.

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 27. 19.00, 29. 14.30 Leánykereskedő. ÁPRILIS 28. 19.00 Őrült nász.
ÁPRILIS 29. 19.30 A New-York-i páparablás.

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 28. Bemutató. 21.00 Albérleti színjáték. MÁJUS 3., 4. 22.00 Caligula-klán.
MÁJUS 5., 6. 19.00 Szíkölök.

MU SZÍNHÁZ

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 26., 27. 20.00 Fortedanse

– Horváth Csaba és Társulata: A testek
felszínének esetleges állapotairól.
ÁPRILIS 28. 20.00 la dance company: Trio;
2 solo, 1 duet. MÁJUS 2., 3. 20.00 Hámor
József – Gangaray Táncszínház: Vörös,

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

RÉT GALÉRIA

XI., Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 30-ÁIG Hermann Levente

20.00 Gruppo Folkloristico Cittá di Borgosesia
( I ). ÁPRILIS 29. 10.00 Csillagszemű családi
táncház. Tímár Sándorral és a Téka együttessel. ÁPRILIS 30. 20.00 Kína virágai. MÁJUS 2.
18.00 Tánctanulás Savanyúval. 20.00 Téka
együttes – táncház. MÁJUS 3. 20.00 Várnai
Dani és zenekara. MÁJUS 4. 20.00 Kalengo
World-Fusion Band. MÁJUS 5. 15.00 KÖZEG
Fesztivál. MÁJUS 6. 10.00 My favourite songs
– workshop dzsessz-, pop- és rockénekesek
számára. 20.00 a workshop résztvevőinek
közös koncertje. MÁJUS 7. 18.30 Budai tangó
– tánctanítás Budai Lászlóval. MÁJUS 8. 20.00
AblakaNapra. Gyermek- és családi program
ÁPRILIS 28. 17.00 Kolompos családi mulatság.
MÁJUS 3. 9.00–9.30, 9.45–10.15; 10.30–
11.00, 11.10–11.40 Ringató. MÁJUS 3. 10.00
Anyák napi Ringató. MÁJUS 5. 17.00 Kolompos
Színház. MÁJUS 7. 10.00-12.00 Pátyolgató.

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 csi-kung.
ÁPRILIS 24., 19.00 Bolond vasárnap.
MÁJUS 2. 19.00 Oscar Wilde: Bunbury avagy

Szilárdnak kell lenni.
MÁJUS 4., 20.00 Járvás Katalin: Solo.
MÁJUS 5., 6. 19.30 Konyhaszertorna.

16.30 3–4 éveseknek, 17.30 5–6 éveseknek,
17.30 Hatha jóga, 18.00 Magnós klub, 18.00
Fittdance sport 14–18 éves korig, 19.00 A
Greenfields együttes ír táncháza. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 9.00 Tücsökzene. HÉTFŐ 18.00,
PÉNTEK 16.00 Gerinctorna. 15.15 Akrobatikus
rocky óvodásoknak. HÉTFŐ 18.00, PÉNTEK 17.00
Junior fitt dance sport ( 14–18 éveseknek). KEDD
16.30 Csengő-Bongó hangszerbemutató, 17.00
Muzsikás gyermektáncház. 18.00 Balett- és
dzsessztánc haladó, 18.30 Kezdő ír sztepptánc
klub, 19.30 Szenior társastáncklub. KEDD, SZERDA
17.00 Virágkötészeti tanfolyam. KEDD, CSÜTÖRTÖK
9.00 Zsebibaba játszóháza, 14.30 Fittdance
Sport 6-14 éveseknek, 15.30 Nyugdíjas torna.
SZERDA 9.30, 10.15 és 11.00 Csiri-biri torna, 15.30
Baba-mama torna, 19.00 Picasso festőszakkör
felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretetklub,
16.30 Mesetorna 3–7 éveseknek,16.30
Bölcs Bagoly Játékos Iskolaelőkészítő, 17.00
Gyógytorna, 18.00 Középhaladó ír sztepptáncklub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás, 15.00 Alma rajzszakkör, 16.00 Pompon
tánc 17.00 Fittdance sport. 18.00 Cross – training
aerobik. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 9.00 Virágkötészeti
tanfolyam. MINDEN HÓ 1. ÉS 2. HÉTFŐJE 14.00
Nótakincs. Morvai Piroska Zenebarátok Klubja.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 13.00 Repülés baráti
kör. 19.00 A Sültü együttes csángó-magyar táncháza. SZOMBAT 9.00 Hangoló zeneovi, 10.00 Dúrmoll zeneovi, haladó, 12.00 Társastáncklub 6–13
éveseknek, 14.00 Lágymányosi bélyeggyűjtő
kör, 14.00 Tiszteletbeli Hollótanya Klub, 16.00
Társastáncklub 14–18 éveseknek. VASÁRNAP
8.00 Budapest Hobby Klub, 15.00 Nosztalgiaklub.
MÁJUS 4. 18.00 Illés CluBoschok Baráti Köre.
MÁJUS 5. 13.00 Repülés Baráti Kör. Kiállítás:
MÁJUS 3-ÁIG Sásdi András művészeti kiállítása.
Naponta 12.00–18.00 óráig.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 9.30 Bukfenc, játékos torna 1–3 éveseknek, KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD, PÉNTEK
16.00 Sakk- és kártyaklub. MINDEN HÓNAP ELSŐ
SZERDA 18.00 Életmódklub. SZERDA 19.30
Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK
9.00 Ízületi Torna Nyugdíjasoknak. PÉNTEK
15.30 Fashion Dance, ÁPRILIS 25. 18.00 APS
Fotóstúdió. MÁJUS 4. 18.00 Bibliaiskola. Mi az

ember„fődolga”? 19.00 Heltai Jenő: Amerikai
párbaj. A Tarka Színpad előadása. MÁJUS 7.
15.00 Nyugdíjasklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
10.00–19.00-IG Gazdagréti Közösségi
Számítógépes Központ és eMagyarország Pont.
KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 3. 18.30 Alkotó Muzsikusok Társasága

Napok: Zongoraest.

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

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
ÁPRILIS 26. 21.00 Besh o Drom, Akkezdet
Phiai. ÁPRILIS 27. 21.00 The Moog, Jacked,
Panic Radio, Tesco Disco vs. Gumipop. ÁPRILIS
28. 22.00 Morten Abel (NO). ÁPRILIS 29. 20.30

Victor Bailey Group feat. Lenny White (USA).
ÁPRILIS 30. 21.00 A38 Hajó 4. születésnap és
teraszavató – Erik Sumo Band feat. Kiss Erzsi,
Takáts Eszter, Singas Project, A38 DJ Crew.
MÁJUS 1. 21.00 De-Phazz (D/USA/RSA).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjasklub,

a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 sz. alapszervezete, 16.00 Családok a Családokért Polgári
Egyesület, 19.00 AKH Gesualdo Kamarakórus
próba. KÉTHETENTE HÉTFŐ 17.00 Az AKH Operaés Dalstúdió próbája. KEDD 14.00 A Keresztény
Társaskör Döngicsélő Klubja, 16.00 Torna
reumatikus panaszokra, 19.30 Salsasuli. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánctanoda 6 éves
kortól. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00, SZOMBAT 10.00
Alakformáló torna. SZERDA 16.00 Albertfalvai
Polgárok Köre. SZERDA, PÉNTEK 18.00 AKH
Mesetorna. 19.00 Kempó Karateedzés 10 éves
kortól. CSÜTÖRTÖK 10.30 Ringató, 19.00 Hobbi
Társastánciskola. HÉTKÖZNAP 10.00–19.00
óráig AL~FA NET teleház, 16.00–22.00 óráig

AL~FA Kávézó. MÁJUS 3. 9.00 AL~Fa Meseház:
Guliver utazásai. MÁJUS 5. 16.00 Édesanyák
köszöntése. MÁJUS 7. 17.00 Filmklub kóstoló:
Ingmar Bergmann: Úrvacsora.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. KEDD
ÉS CSÜTÖRTÖK 17.30 Gerinctorna, 19.00

Callanetics torna. Művészeti foglalkozások
felnőtteknek Makovecz Anna képzőművész
vezetésével. ÁPRILIS 25. 18.00 Előadássorozat:
Világkép a Krisztus-ábrázolásokban. ÁPRILIS
27. 18.00 Szabadegyetem: Széchenyi István
élete és politikai munkássága. MÁJUS 6.
11.00–15.00„Kecske ment a kiskertbe”.
Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes játékos
zenei ismeretterjesztő műsora gyermekeknek.
E-ügyintézés, e-kormányzatképzés: intenzív
kétnapos kurzus, mely bevezet az életünket
sok területen megkönnyíteni tudó elektronikus
ügyintézésbe. A csoportok folyamatosan indulnak. Jelentkezni lehet: 371-2760.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
ÁPRILIS 25. 18.00 Tánctanulás Savanyúval.

20.00 Magyarpalatkai banda – erdélyi zenék
klubja. ÁPRILIS 26. 20.00 Holdudvar – lemezbemutató koncert. ÁPRILIS 27. 20.00 Sebő
klub – szenior koncert és táncház. ÁPRILIS 28.

HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. KEDD 15.00

Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00 Ifjúsági
klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK
14.00Trilla énekiskola. SZERDA 10.30 Ringató.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 Festőiskola. MINDEN
HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub. PÉNTEK
18.00 Happy BikeTeam bringásklub. ÁPRILIS 28.
16.00 Magyar táncház. ÁPRILIS 30. Kelenvölgyi
utcák-terek focibajnokság. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
10.00–19.00-ig Újbudanet lakossági internethasználat.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ, SZERDA Balettiskola: 16.00 5–8 éveseknek, 17.00 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. KEDD 10.00
Babafoglalkozások Kodály-módszerrel. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 10.30 Őrmezei Nyugdíjas Színpad.
SZERDA 17.00 Logikai és Sakk-klub. SZERDA,
CSÜTÖRTÖK 16.30 Ékszerkészítés. SZOMBAT
9.00 Commedia 2000 Diákszínpad. MINDEN
VASÁRNAP 8.00 Katolikus szentmise. MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDD 17.00 Reform életmódklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó

eMagyarország pont. Diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. ÁPRILIS 24. 19.00 Őrmezei
Művészetbarátok Klubja. 20.00 Újbuda Jazz
Kedd. Bálint Rezső beszélgető partnere Malek
Andrea. MÁJUS 3. 17.00 Letűnt birodalmak
nyomában. Előadó: Óvári Árpád.
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XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN
HÓ 2. KEDD 18.00 Magyar Tengerimalac Klub.
MINDEN SZERDA 18.00 Ásvány Szakkör.
MINDEN HÓ PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00
Csapody Vera Növénybarát Kör. MINDEN HÓ 1.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Díszmadár Klub. MINDEN HÓ
1. ÉS 3. PÉNTEK 17.00 Magyar Vadászgörény
Klub. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00
Törpenyúl Klub. ÁPRILS 25. 18.00 Ásványbarát
Kör: Mesterdarabok bemutatója. ÁPRILS 27.
18.00 Törpenyúl Klub: Húsvét után… MÁJUS
2. 18.00 Colorádo Nemzeti Park – vetítés.
MÁJUS 3. 17.00 Vadvirágok. MÁJUS 3. 17.00 A
madarak életmódja MÁJUS 7. 18.00 Szépvölgyi
nagygombák. MÁJUS 2-30. 10.00–18.00

Öveges-emlékkiállítás.

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

Újbuda a mi otthonunk.

Mint közösségi televízió, hétfőnként új műsorösszeállítással,
riportokkal, magazinműsorral, koncert, sport és közösségi
programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott
otthonainak többségében.

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

Ha nem látta a hétfői adást, nézze meg az ismétlést: szerda 18.00,
csütörtök 9.00., péntek 18.00. és 22.30., szombat 9.00.,14.00 és 23.00,
vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, hétfő 4.00, kedd 18.00 és 22.30 .

Kapcsoljon haza!

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. – Ulászló u. sarok. T.: 209-3070.
ÁPRILIS 24. 18.00 Soteria Fórum a„Lipótmező”

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

KLUBPROGRAMOK

A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomﬁgyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

bezárásáról.

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Laborgyakorlat.
KEDD 17.30 Ifjúsági tagozat foglalkozásai.
CSÜTÖRTÖK 18.00 Baráti kör találkozója.
MÁRCIUS 22. 18.00 A fényképezés jövője.

M. KERÉKPÁROSKLUB DÉL-BUDAI CSOP.
Kincskereső Általános Iskola XI., Fogócska u. 6.
MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub,

20.15-től Evangelizációs szakosztály:
felnőtt hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig
Gyermeknéptánc.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM
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 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101

SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár (vallások, fi-

lozófia, művészet, szótárak stb.). 15.00–18.00
Meditáció a szeretet Buddhájáról. KÖZPONT:
XI., Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-2679 HÉTFŐ 17.15–18.45 Fokozatos út a
Megvilágosodáshoz (előadás sorozat).
KEDD 15.00–18.00: VÉSZAKH (emlékezés a
Buddha születésére, megvilágosodására és
parinirvánába térésére). CSÜTÖRTÖK
6.15–7.30 Buddhista előkészítő gyakorlatok
(meditáció). PÉNTEK 17.30–19.30 Bevezetés a
buddhista szimbológiába.

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi
istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00

Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

(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
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30

Házas- és Szülői Kör.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

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

XI., Villányi út 25. Tel.: 466-5886

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a
szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért
oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior
klub (SZIH). MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise után szentségimádási óra
a szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN
HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a Jézus Szíve nagy
kilenced elvégzésére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT
7.30 Szentolvasó imádkozása. MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért. MINDEN VASÁRNAP
9.00 Családi mise. ÁPRILIS 25. Márk evangélista ünnepe. ÁPRILIS 27. 18:00 Közös
szentmise plébániánk betegeiért. ÁPRILIS 29.
Imanap szerzetesi és papi hivatásokért. 09:00
Szentmise elején búzaszentelés.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

párhuzamosan gyermekfoglalkozás.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.
Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, bibliaórák az imaház alagsorában.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA

Polgári védelmi vetélkedő

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági
bibliaóra 12–18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjasházban

(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjasklub a
templomban.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00

Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.

Nyári
Törptábor
a Nyékiben
három
turnusban nyári napközis tábort indít 4–7 éves korú gyermekek részére a Nyéki Imre
Uszoda Újbuda Önkormányzatának támogatásával. Változatos programokat (sport- és
kézműves-foglalkozások, állatkerti séta, kirándulás) és napi
háromszori étkezést biztosítanak a szervezők a gyermekeknek. Az ötnapos tábor részvételi
díja 11 000 Ft. Jelentkezni lehet
a Polgármesteri Hivatal Szabadidő és Sport Osztályán (XI.,
Erőmű u. 4., tel.: 372-3482).
JÚLIUS 9. ÉS 27. KÖZÖTT

Nyolcadik alkalommal rendezték meg április 19-én a XI. kerületi általános és
középiskolák polgári védelmi vetélkedőjét. A Kelenföld Erőmű Sporttelepén
tizenöt csapat versengett általános védelem, egészségvédelem, tűzoltás és
légpuskalövészet kategóriákban. Az eredményhirdetés során a legjobbaknak
Fodor Vince alpolgármester és Schmidt György ezredes adott át – az érmeken
kívül – értékes tárgyjutalmakat.

Rántott rózsafejek,
avagy felhívás haspókoknak és más „gurman-gyanús” egyedeknek
Az Újbudai ízek olyan recepteket tartalmaz, amelyet Újbuda
háziasszonyai kísérleteztek ki,
vagy szüleik, nagyszüleik kedvenc ételeit viszik és főzik tovább
a családban, és e szakácskönyv
lapjain megosztották másokkal
is. Persze nem csak asszonyokról van szó: férfiak is küldtek
szép számmal kipróbálandó
ételrecepteket. A szerkesztőség
egyik kedvence a Miska-pörkölt,
amelyet Tóth Mihály, kelenföldi
olvasónk bocsátott közre. Hivatásosok is szerepelhetnek: a Négy
Évszak, a Gellért, Erzsi Mama
Konyhája, az A38 Hajó, a Szeged,
a Négy Muskétás legkelendőbb
ízeinek kottája is közkincs lett az
Újbudai ízek által. Lapunkban
e szakácskönyv receptjeit ajánljuk, de várjuk a kedves olvasók
leveleit is újabb ízletes ételekkel.
Gyűjtjük az ötleteket, és hamarosan szeretnénk megjelentetni
a receptkönyv második számát.

Az Újbudai ízek kapható a XI.
kerületi Pedagógiai Szolgáltató
Központban, Erőmű utca 4., telefon: 381-0664.
Receptjeiket az Újbuda újság
várja. Levélcím: 1111 Szent Gellért tér 1–3., vagy e-mailben:
media@ujbuda.hu

SZABADIDŐ
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március 21.–április 20.

Az előző két héthez hasonlóan, ezekben
a napokban is könnyedén tud majd környezetével kommunikálni, nagyszerű
lesz a közérzete, képes lesz kiélvezni a
tavasz áldásait. Még anyagi helyzetében
is bekövetkezhet egy kisebb, szerencsés
fellendülés, amely adódhat egy nem várt
összegből, vagy akár egy kiadás elmaradásából. Ez valamelyest merészebbé és
kockázatvállalóbbá is teszi. Lehetősége
lesz valami olyasmit megvenni, amire
már régóta vágyott, illetve valamiféle befektetésbe fogni.

BIKA

április 21.–május 20.

Boldog születésnapot kívánok! Talán jobb
hírt nem is mondhatnék, mint azt, hogy
ha ebben a két hétben ünnepli a születésnapját, egy remek, sikeres új életév áll ön
előtt, teljesen függetlenül attól, hogy hányadik éve veszi kezdetét. Magabiztos, vidám, eleven lesz. Ezekben a hetekben talán még az is sikerül, hogy valamiféle régi
korláton átlépjen, és egy eddig merésznek
vélt dologba kezdjen.

höz közel álló emberrel kisebb félreértés
történhet, ám ez inkább ahhoz nyújt jó
lehetőséget, hogy mindketten átértékeljék
egymás eltérő álláspontját. Április utolsó
napjaiban egy kicsit fáradtabbnak érzi
magát. Figyeljen szervezete jelzéseire!

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Igaz, hogy anyagi helyzetét még most sem
érzi kielégítőnek, de legalább már a hangulata jobb lesz. A pénzügyeket az önre
jellemző józan racionalitással szemléli, így
ez az időszak az elkeseredés helyett inkább
arra lesz alkalmas, hogy áttekintse kiadásainak és bevételeinek mérlegét. Nem kizárt, hogy egy ideig egy kis takarékoskodásra kényszerül, azonban ez lendíteni is
fog élethelyzetén. A hétvégék kisebb, ám
kellemes meglepetéseket tartogatnak.

május 21.–június 21.

július 22.–augusztus 23.

Kissé vegyes hangulatot ígér ez a két szép
tavaszi hét. Kiváltképp kedélyállapotában lesznek hullámhegy, illetve -völgy
időszakok. Éppen ezért vigyázzon arra,
nehogy akaratlanul valakit megbántson,
mivel ezt később bizonyára megbánná.
Még így is könnyen lehet, hogy egy ön-

HOROSZKÓP
2007. április 23. – május 6.
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Egyes napokon úgy érzi, hogy jó ötleteit
vagy családtagjai, vagy munkatársai keresztezik. Pedig könnyen meglehet, hogy
épp csak arról van szó, hogy ezeknek még
nem jött el az idejük, vagy akad bennük
egy-két „bökkenő”. Ezért a legjobb, amit
tehet, hogy még alaposabban átgondolja
ezeket, és meghallgatja mások jó tanácsait
is. Május első napjaiban felbukkanhat az
életében egy kedves, régi ismerős, aki üdítően hat mindennapjaira.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Fizikai aktivitása és nagyfokú maximalizmusa még mindig csúcsformában lesz.
Fontos javallat azonban, hogy legyen valamivel türelmesebb azokkal az embertársaival, akik mostanában nincsenek ennyire

Hazavárjuk őket

A madarak vonulása
Bár Újbudán nem jellemző a gólyák
fészekrakása, mégis a kertvárosi részeken, a hegyekben jóérzés látni, hallani
a tavaszt hozó madarakat. A „világpolgár” madarak vonulása már igencsak
régóta foglalkoztatja az embereket,
mivel követni őket a „pormentes” útjukon szinte lehetetlen.
A madarak repülési magassága igencsak
változatos, mivel általában 400 méter
magasan szállnak, de például a gólyák, gémek repülési magassága az ezer métert is
meghaladja, és láttak már darvakat 3000
méteres magasságban is.
A vonulás napszakonként is megoszlik. Napközben általában a gólyák, a
varjak és a nappali ragadozók vonulnak.
Éjszaka pedig a kakukk, a szalonka és
természetesen az éjszakai ragadozók repülnek. Napszaktól függetlenül „vándo-

Kissé nyugtalannak, feszültnek, fáradtabbnak érzi magát, holott valójában nem
is igazán érti, mi a gond. Sajnos, ebben a
két hétben olykor kisebb-nagyobb akadállyal szembesülhet. Ha azonban sikerül
ezeket legyőzni, sőt, az önre jellemző humorral kezelni, akkor május első napjaira már sokkal jobb lesz a kedélye. Olyan
munkát viszont semmiképpen se vállaljon
el, ami meghaladja az erejét.

BAK

december 23.–január 20.

január 21.–február 19.

június 22.–július 21.

OROSZLÁN

NYILAS

november 23.–december 22.

KERESZTREJTVÉNY

VÍZÖNTŐ

RÁK

Lassacskán visszatér a korábbi hetekben
elveszettnek hitt önbizalma. Emberi kapcsolataiban rend uralkodik, sokan veszik
körül, akikre méltán számíthat. Az ön
számára pedig aligha van a világon annál
jobb érzés, mint hogy szeretik és szükség
van önre. Ha van gyermeke, akkor most
különösen sok örömét fogja benne lelni,
függetlenül attól, mennyi idős. Hétvégeken távoli rokonok látogatják meg, vagy
híreket kap tőlük.

jó erőben. Különösen április utolsó napjaiban figyeljen arra, nincs-e valaki a környezetében, aki egy kicsivel több törődést vagy
segítséget igényel. Higgye el, az ön belső
energiájából most jut mások számára is.

Az előző, zárkózottabb és önbizalomhiányosabb periódus után most megint
kedvére élvezheti a tavasz örömeit. Április utolsó hetében vagy egy örvendetes
találkozás, vagy egy jót ígérő, új kilátás
hoz felpezsdülést az életébe. Ez bátrabbá,
bevállalósabbá teszi. Jelenleg tehát semmi esetre ne zárkózzon el az új dolgoktól!
Még az sem baj, ha több ember veszi körül, mint ahogyan azt megszokta. Főként
a hétvégék lesznek eseménydúsak.

IKREK

Ha az előző időszakban volt némi vitája a
párjával vagy konfliktusba került a barátaival, akkor most jött el a legjobb alkalom,
hogy ezt rendbe tegye. Sok mindent ön
is másképpen, megértőbben fog látni, és
szerettei szintén más módon reagálnak. A
békülés nagyon jó közérzetet eredményez.
Május első napjaiban olyan energikusnak
érzi majd magát, mint aki élete minden
területén valóságos szárnyakat kapott.
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rolnak” a fecskék, a rigók, a sirályok, a
gémek, a vadludak és a daru is.
Érthetetlen, hogy – többnyire
– miért repülnek az éj leple alatt,
hiszen az amúgy vérmes ragadozók rá sem
hederítnek az
együttrepülő
énekesmadarakra. De
az is magyarázatra szorulna,
hogy a kakukk, aki a „szülő”
anyját nem is ismerte, így
tanulni sem tudott tőle, honnan tudja a helyes irányt a
sötét éjszakában.
A madarak vonulását figyelve megtapasztaljuk, hogy
általában a ragadozók magányosan, míg a fecskék,
a seregélyek többszázas
csoportokba verődve úgy

Április utolsó hetében egy kicsivel több
munkája lesz, mint ahogyan azt szeretné,
de ha jókedvűen fog bele, sokkal inkább
kihívásnak éli meg, mintsem tehernek.
Munkatársai között akadnak olyanok
is, akik irigykednek vagy féltékenyek, ha
azonban ennek nem tulajdonít jelentőséget, nem fog bosszankodni. Míg az előző
időszak inkább a szellemi aktivitásnak
kedvezett, ez a periódus a testi és a szellemi erő kiteljesedésére egyaránt alkalmas.
Ha teheti, mozogjon, sportoljon annyit,
amennyit csak tud. A férfi Vízöntők hódító kedvükben lesznek.

HALAK

február 20.–március 20.

Ezekben a napokban kisebb rendrakási
mánia lesz úrrá önön. Mint belső lelkivilágában, mint tárgyi környezetében régi lomokat fog kiselejtezni, amivel egyben helyet
ad az újaknak. Éppen ezért most sikerrel fog
megszabadulni néhány régi szokástól, beidegződéstől, ami szintén sokat javít közérzetén. Már május legelején a nyári terveken
töri a fejét. Előfordulhat azonban, hogy családtagjaival kompromisszumot kell kötnie
ezzel kapcsolatban. De mivel békeszerető
természete akkor örül, ha szeretteit boldognak látja, szívesen enged elképzeléseiből.
Horváth Andrea

ÁLLATVILÁG

repülnek, mintha egy
láthatatlan karmester irányítaná őket.
A nagyobb termetűek, mint a gólyák 10-20 méterre szállnak egymástól. Így elkerülik a káros légörvények fékező
hatásait. Az ék alakban
repülő darvak és
vadlibák max i má lisa n
kihaszná ljá k az
aerodinamika törvényeit. A vezetőnek van a legnehezebb dolga, azonban menetközben cserélődnek.
Tavasszal a fészekrakás, illetve
a fiókák felnevelésének ösztöne űzi
haza madaraink nagy részét. Ennek érdekében a gólyák napi 200, a seregélyek
pedig 35 km megtételére is képesek.
Bánhidi János

Ezen a napon történt – április 25.
1. Ezen a napon született
1940-ben Al Pacino amerikai színész.
Egyik ismert filmje (G, S, O). 14. Felolvasó állvány. 15. A bibliai Ábrám felesége.
16. Férfinév. 17. Hélium vegyjele. 18. Vértanú győri püspök (Vilmos). 20. 1948-ban
ezen a napon született Andorai Péter színész. Többek között játszott a cannes-i
fesztiválon díjazott „Egymásra nézve” c.
filmben, amelyet ez a neves filmrendező
forgatott 1982-ben (Károly). 22. Kettőzve: kihalt mauritiusi galamb. 23. Helyhatározó szó. 25. Csőrös fuvola. 27. Ezen a
napon jelentette be a golyóstoll szabadalmát 1938-ban Bíró László József újságíró, feltaláló. Eter…, Argentínában ezen
a néven terjedt el a golyóstoll. 28. Baranya
megyei község. 30. Urbi et … (pápai áldás). 32. Új-Zéland őslakója. 34. Bolgár és
francia autójel. 36. Olimpiai bajnok birkózónk (Attila). 38. Pugacsova keresztneve.
39. Kempingkellék. 41. Ezen járunk. 42.
Orosz helyeslés. 43. 1077-ben ezen a napon hunyt el I. Géza királyunk. Második
felesége volt ez a bizánci nő (Z, N). 44.
Pára egynemű betűi. 45. Helytálló. 47. Kiemelkedésektől mentes. 48. A légnyomás
régi mértéke. 50. Tkp. Szergej Mironovics
Kosztrikov, szovjet politikus. 52. Kopasz.
53. … Atatürk, török államférfi. 54. Eszméletét veszti. 56. Költő, ifjúsági író (Lajos). 57. Némán magoló! 59. Cidrizik. 62.
Kísértet. 64. Igekötő. 65. Európai vulkán.
66. Kontinenseket elválasztó hegység. 68.
Személyes névmás. 69. Tévesen jegyez. 71.
Atléta. 73. Imavég. 75. Ezen a napon halt
meg 1982-ben Balázs Sándor drámaíró.
Egyik legismertebb műve (F, Á).
FÜGGŐLEGES: 2. Magasba tart. 3. Nota bene.
4. Portugál gyarmat Indiában. 5. VersenyVÍZSZINTES:

lovas. 6. Göngyöleg. 7. Kiejtett betű. 8.
Hócsalán. 9. Harsanó. 10. Konyhakerti növény. 11. ÁÁÁÁ! 12. … … ilyet! Hogy mik
vannak! 13. Ezen a napon született 1599ben Oliver Cromwell hadvezér, államférfi, az angol polgári forradalom vezetője.
Ez volt a törvényhozás elnevezése 1648tól 1653-ig (K, A, T). 14. 1976-ban ezen
a napon hunyt el Carol Reed angol filmrendező. 1949-ben forgatta ezt a filmjét
(R, E, R). 19. Összetételekben többszöröst
jelöl. 21. Tarajos bemélyedés mészkősziklákon. 24. Gondoz. 26. Sebre kerül. 27. Ezen
a napon halt meg 1690-ben ifj. David
Teniers flamand festő. Egy 1633-ban festett képén a szereplők ezen dohányzási
eszköz élvezetébe merülnek. 29. Tömött
kocsisorban lassan halad. 31. Bank ügyfele.
33. Dunakeszihez csatolt községbe tartozó.
34. Szomorúság. 35. Ruhadísz. 37. Női név.
39. Tüskékkel borított nyúlnagyságú rágcsáló. 40. Keskeny nyílás. 46. Ázsiai tó. 49.
Arab férfinév. 51. Páncél. 53. Zene leírására
használt jelrendszer. 55. Zala megyei város. 56. Argentin politikus, tábornok (Juan
Domingo). 58. Sárga, németül. 60. Fogoly
váltságdíja. 61. A hét törpe egyike. 63. Világűr. 65. Heves megyei település. 67. Fél
dollár! 70. Egymást előző betűk az ábécében. 72. Hint páros betűi. 74. Tehénhang.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 20., 27., 43., 75., függ.
13., 14. és 27. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: május
2. A 11. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
Honvédtábornok, Mazsola, Szrinagar,
Arab, Mama, Születésnapomra, Hivatalos
utazás, Európa elrablása, Olasz. A 11. SZÁM
NYERTESE: Gergelyné Kovács Mária, 1111
Bp., Budafoki út. 32/E. A nyeremény a
szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Az uram kedvenc levese
20 dkg házikolbász, 10
dkg házi füstölt szalonna, 1 kg burgonya, 20 dkg leveszöldség, 10 dkg vöröshagyma, 2 dl 20%-os tejföl, liszt, só‚
bors‚ babér, fűszerpaprika, fokhagyma,
kömény.
HOZZÁVALÓK:

A szalonnát apró kockára vágom, majd jól kisütöm. A kolbászt
felkarikázom és lepirítom. Ha lepirult,
ráhelyezem a finomra vágott hagymát
és ezt is üvegesre pirítom. Félrehúzom a
tűzről, elkeverem benne a fűszerpaprikát, majd belehelyezem a
zöldségeket és fűszerezem. Csontlével
felengedve készre
főzöm‚ tejfölös habarással sűrítem.
Tálalásnál még
egy kanál tejfölt és
egy karika erős paprikát
helyezek a tetejére frissen
vágott petrezselyemmel.
ELKÉSZÍTÉSE:

Erzsi mama konyhájából
1119 Budapest, Pajkos u. 60.
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KULTÚRA

Művészetek, uborkaleves, sopszka és rizses hús

A műalkotás csak egy lehetőség

Gazdagréti Tavasz 2007

Bolgár folklór a közösségi házban

köszöntötte a vendégeket, köztük
Lianna Uzunovát, Bulgária magyarországi nagykövetségének

Deák Attila

Dömök Viktória

Bob Cohen koncert az FMH-ban

Április 16-án adott nagy
sikerű koncertet a Muzsikás
együttes a Fővárosi
Művelődési Házban,
melyen a zsidó-magyar
népzene különleges,
ritkán hallható dalai csendültek fel. De nem csupán
ez vonzotta a rengeteg
érdeklődőt, hanem a két
amerikai vendégművész:
Bob Cohen és Yale Strom
fellépése is. Bob Cohen
Budapesten élő amerikai
folklorista, Strom pedig
pedig – aki feleségével,
Elisabeth Swartz énekesnővel érkezett –zenész,
filmes, a zsidó kultúra
kutatója. Hallhattunk tőlük
vidám köszöntőt, táncdallamot, szokásdallamot,
érzékeny lassú és fájdalmas muzsikát.

A szobrász nem születik, hanem lesz. Tapasztalati úton
lesz azzá. Idővel. Miként a
gyermek, aki megtanul járni vagy kanalával betalálni
a szájába. A gyermek a teret
lassacskán megtapasztalja, elfoglalja, birtokolja. A
szobrászat műfajához idő
kell. Ahhoz meg kell érni. Mata számára a szobor
létrehozásának folyamata
izgalom, a szobor létrejötte
viszont már lényegtelen. A
vázlatrajz még egy köztes, a
szobor már a valós állapot,
egy gondolat térben való

kifejezése. A gondolatai csupán sugallatok, hangok, tapogatózások. A szobor vagy
bármilyen műalkotás csak
egy lehetőség, hogy az elképzelés életre keljen. Nem
azonnal. Idővel. A kiállítás
a legfontosabb tényező a mű
szempontjából, jönnek a nézők, a befogadók, akikért ez
az egész hajcihő van, bennük kezdődik a mű élete. A
szikár szobrok a helyükön.
Mata Attila szobrászművész
kiállítása a Bartók32 Galériában április 27-éig látható.

Kertész Dániel

első titkárát, Grozdanov Dimitert,
az Újbudai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnökét. A programokon az érdeklődők filmet tekinthettek meg Bulgáriáról,
élvezhették a Zornica
hagyományőrzö együttes bolgár népszokásokat bemutató műsorát,
meghallgathatták a
kelet-európai és balkán népzenét bemutató
Vándor vokált, végül a
Martecica táncegyüttes
táncházában a bolgár
népzene és néptánc
rendkívül színes, gazdag anyagát ismerhették meg a látogatók.
A legnagyobb sikere
mégiscsak a finom, hagyományőrző ételeknek
volt, és persze a jó kis
borocskáknak, melyekből bőven akadt kóstolni való. Az ételeket
saját kezűleg készítették
a Gazdagréti Közösségi
Ház dolgozói, a Nyugdíjas Klub
asszonyai és a „szimpatizánsok”.

Kertész Dániel

Fischer Balázs kiállítása

SZÍN-TÉR

Festői környezet az Artusban
Ha Fischer Balázs zöldséges
lenne, valószínűleg főként gyümölcsöket festene. Ha kertész
lenne, fákat és virágokat láthatnánk a festményein.
De ő festő. Egy gyár apró termében rendezte be birodalmát, ahol
leginkább vásznakat, kereteket,
képtartókat találunk. Ilyen miliőben dolgozik, egyetlen társa a
csend. Alkotásain így almák és
virágok helyett a műterem berendezését látjuk, melyekben dominálnak a szürkés, barnás, hűvös
színek, hiszen egy gyár hangulata
sem éppen meleg.
Kiállításának megnyitóján
sem szívesen szólalt fel, gondosan
próbált kibújni a figyelem középpontjából. Beszéltek helyette a barátai, akiknek elmondása alapján
Fischer Balázs élete igen egyszerű.
Korán reggel bemegy a gyárba, és
hű társával, a csenddel karöltve
fest, majd este hazamegy. Mindeközben néha megtalálhatjuk az
Artus festőiskolájában is.

A kiállítás képeit nézegetve
új megvilágításba kerül a „festői
környezet” fogalma, hiszen a művész környezete nem szokványos,
pedig a vásznak, keretek jelenléte
mégiscsak természetes. Végül is
lehet, hogy ha Fischer zöldsé-

ges vagy kertész lenne, akkor is
ugyanazt festené. Az életét, a hétköznapjait, a műtermét. Mindazok, akik szeretnék mindezt
megismerni, megtehetik az Artus
Galériában április 30-áig.

Kovács Anna

Dömök Viktória

A Rét Galériában a kerületünkben élő és alkotó szobrászművész,
Madarassy István páratlanul gazdag képszobor-kiállítását dr. Lipp
László szervező lelkész nyitotta
meg. László atya a képszobrokról
szólva hangsúlyozta: Madarassy
István alkotásai egyéni hangú, maga teremtette ideát követő művészről tanúskodnak. Térplasztikái,
domborművei, szakrális szobrai az
élet örök folyamatának örömét fejezik ki. László atya ez alkalommal
jelentette be, hogy felkérte a művészt II. János Pál pápa szobrának
elkészítésére, melyet a gazdagréti
Szent Angyalok Templom altemplomában kívánnak elhelyezni.
A Gazdagréti Tavasz második napja nagyrészt a „Bulgária
Gazdagréten” szlogen jegyében
zajlott. Mint ismeretes, az idén
Bulgária is az Európai Unió tagja
lett, és ennek kapcsán az Újbudai
Bolgár Kisebbségi Önkormány-

zat, megragadva az alkalmat, több
programot is szervezett. A program megnyitóján Balázs Gyula,
Újbuda kisebbségi tanácsnoka

A tér megtapasztalása

Révész Marianna

Minden eddiginél színesebb
műsorokkal várta az érdeklődőket április 13-án és 14-én az
immár hagyományosan megrendezett Gazdagréti Tavasz.
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LAKÁS, INGATLAN
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál, eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket. 15 éves
tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
VILLA-LUX Ingatlaniroda 17. éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.,
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
ELADÓ, kiadó ingatlanokat keresünk ügyvéddel. 215-0311, 06/30/397-6556,
www.ingatlan.com/beabt
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. 14 éve az ingatlanpiacon.
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
XI., KIADÓ, eladó irodák 80–400 nm között.
www.banalp.hu, 06/30/922-9053.
KERESÜNK családi ház, társasház, irodaház,
raktár építésére alkalmas telkeket. 385-4887.
GELLÉTHEGY Ingatlaniroda. Keres vagy elad?
Hívjon, segítünk. 06/30/954-7585.
www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
ELADÓ, kiadó lakása van? A hirdetés feladásától a szerződéskötésig mindent elintézünk ön
helyett. Dr. Fülöp Anna 06/30/973-8536.
XI. KERÜLET Sas-hegy lábánál, Hermánd utcában 68 nm-es, két szobás, földszinti lakás, 20 nmes garázzsal, tárolóval eladó. 28,5 millió Ft.
Telefon: 06/30/431-3240.
BOCSKAI úton két egymás melletti lakás eladó. 100 nm-es 24 000 000, 55 nm-es 15 000 000.
www.banalp.hu, 06/20/364-8676.
KERESEK nagyméretű lakást, házat a
Gellérthegyen vagy a Sashegyen.
06/30/971-4846.
GAZDAGRÉTIEK! Összeköltözők! Kétszobás
lakásra cserélem budakörnyéki, (30 perc a
Moszkva tér) új, kétlakásos, kertes, összkomfortos,
extrákkal felszerelt kertes házam.
Telefon:06/20/926-2815.
XI. KERÜLETBEN keresünk eladó-kiadó ingatlanokat minden kategóriában. 06/20/479-9007,
www.ebeningatlan.hu
ÉRÁSZ Ingatlaniroda. Keres-kínál. Több közvetítő-hálózat tagja, évtizedes tapasztalattal, eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket. Fehérvári u. 57. fsz.4.
Telefon: 204-1028, 06/30/934-8120,
erasz@nextra.hu
XI. KERÜLETBEN keresünk eladó-kiadó ingatlanokat minden kategóriában. 06/20/479-9007.
www.ebenigatlan.hu
33 NM-ES, déli fekvésű, földszinti, összkomfortos lakás az Etele úton eladó. A ház szigetelése
folyamatban.
Telefon: 209-5671, 06/20/516-5064, 06/70/382-6826.
BERCSÉNYI utcában 1+2 félszobás, igényes
lakás 22 000 000 irányáron eladó. www.banalp.hu,
06/20/364-8676.
BUDAÖRSI Tesco mögött 2 km-re 280 négyszögöles hétvégi kert kúttal, villannyal eladó 6 millió Ft-ért. Tel. este: 319-3954.
BUDAÖRS központjától pár percre, körpanorámás családi ház, csendes mellékutcában 1212 nm
telken eladó. 176 nm nettó lakóterület + kétállásos
garázs, pince, tornaszoba. Jó közlekedés. 86 millió
Ft. 06/20/346-4937.
SZERETNÉ időt, fáradságot kímélve eladni,
bérbe adni ingatlanát? Hívja a Príma Otthon
Ingatlanirodát, amelyben partnerre talál. Karolina
út 37/A, 361-2482.
XI., A BORNEMISSZA és a Mohai utcában
2008 évi átadással társasházak épülnek. Lakások
leköthetők. 06/30/251-4000.
XI., KALOTASZEG utcában új építésű társasházban I. emeleti, 100 nm-es lakás eladó garázszsal. 34,8 millió. 06/30/251-4000.
BUDAÖRSÖN, aszfaltozott utcában 970 nm-es
telek eladó. Gáz, víz, villany telken belül. 18 millió.
06/30/251-4000.
KERESEK Sasadon, Sashegyen nappali + 2 szobás, újszerű, minőségi lakást 85 nm-ig.
06/30/485-9262.
FADRUSZ utcánál, ötödiken, 120 négyzetméteres, cirkós lakás, 29 400 000-ért eladó.
06/20/351-3141.
KOSZTOLÁNYI térnél tulajdonostól eladó 1
szoba, étkezős, 37 nm-es, II. emeleti, napos, gázkonvektoros lakás. Fix ár: 13 950 000 Ft.
Telefon: 06/30/216-9501.
XI., PARKOS környezetben, 53 nm-es, 1+2 félszobás, konvektoros, 3. emeleti lakás, tulajdonostól. 14,9 millió 06/70/322-4579.
ELADÓ XI., Bocskai úton 38 nm-es, tehermentes öröklakás, téglaházban, 12 800 000 Ft-ért.
Telefon: 06/30/457-0135.
ELADÓ 1-2 szobás öröklakást keresek, készpénzfizetéssel. 06/20/538-9720, 06/20/996-7190.
ESZÉK utcára néző, 64 nm-es lakás 18 900 000ért eladó. www.banalp.hu, 06/20/364-8676.
XI. KERÜLET Kelenvölgyben, zöldövezeti lakóparkban, garzon eladó.
06/20/460-7025, 06/20/913-1326.

BÉRLEMÉNY, GARÁZS
INGATLANABC Ingatlaniroda (alapítási év:
1995) keres kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket, irodákat az ügyfelei részére a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.kiado.net
KIADÓ lakások, irodák széles kínálata. www.
banalp.hu, 361-4287, 06/20/547-5359.
GARÁZS kiadó. XI., Halmi utca 6.
Telefon: 203-5386.
KÜLFÖLDI turistáknak bel-budán a MOM
parknál apartman kiadó.
Telefon: 201-3252 (17 óra után).
BIKSZÁDI úton 13 nm-es garázs, olcsón kiadó.
466-0731.
FENEKETLEN-TÓNÁL 2. emeleti, 60 nm-es,
két szoba hallos, liftes lakás kiadó.
Telefon: 06/30/363-4541.

OKTATÁS
MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alapfoktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.
ANGOL-NÉMET beszédcentrikus oktatás,
nyelvvizsgára felkészítéssel, hatvan perces órák.
Telefon: 06/20/462-3841.

ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
ANGOL, spanyol, olasz, német, orosz
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
MATEMATIKA-, fizikatanítás szaktanárnál,
egyénileg, minden szinten. 365-6041.
HÁZHOZ megyek, angol nyelvoktatást vállalok.
Adóból leírható, alanyi, áfamentes számlát adok.
Telefon: 205-7037.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen. (Minden szinten) Telefon: 319-5724.
ANGOLUL, diplomás, tapasztalt, anyanyelvű
tanártól, XI. kerületben. 466-4670.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, gimnazistákat, egyetemistákat. T.: 365-2969.
MATEMATIKAKORREPETÁLÁS a városközpontnál. 2500/1,5 óra. 06/70/325-4308.
MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolásoknak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.
ANGOLTANÍTÁS általános és középiskolásoknak. Kérésre házhoz megyek.
06/20/460-3863, 356-7526.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által minősített vállalkozás.
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojlerek vízkőtelenítése, WC-k,
csapok javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.
BUDAI FÉG gázkészülékszervizünk udvarias,
jól képzett szerelőkkel, ingyenes kiszállással dolgozik hétköznap, hétvégén.
06/20/921-2215, 06/30/471-5440.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
KERÜLETI gyorsszolgálat gázkészülékek teljes
körű javítása, vízszerelés, vízórák kiépítése, villany-, fűtésszerelés, gépi duguláselhárítás garanciával, 0–24 óráig a hét minden napján.
321-8082, 06/20/334-3437.
GYORSSZERVÍZ. Duguláselhárítás, víz-,
villany-, fűtés és teljes körű gázkészülék-javítás
anyagbeszerzéssel, garanciával, 0–24 óráig.
292-1990, 06/20/334-3438.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés.
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanybojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László.
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgálat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064,
www.gebeviz.hu
GÁZ, víz, központifűtés, csatorna szerelése,
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELŐ mester kisebb munkákat
is vállal. 246-9953, 06/30/947-6036.
VÍZ-FŰTÉS szerelés teljes felújítás – ázások
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciával. Balázs János épületgépész technikus.
Tel.: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
VILLANYSZERELÉST vállalok azonnali kezdéssel. Hibaelhárítás, Gáz-EPH készítés. Hanusi
mester. Tel.: 06/30/950-7009.
BT. VÁLLAL épületgépészeti munkákat, víz-,
gáz-, fűtésszerelést és -felújítást, generál kivitelezésben is. Tel.: 06/20/945-1612.
VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat is vállalok. 06/30/947-6036, vagy 246-9953.
VILLANYSZERELÉSSEL kapcsolatos hibák gyors, szakszerű elhárítása, elosztótáblák
cseréje. Hőtárolós kályhák, tűzhelyek javítása.
Villanybojlerek karbantartása javítása, cseréje.
Lépcsőházi világítás javítása.
284-6143, 06/20/374-3768.
VÍZ-, gázázszerelés, fürdőszoba felújítás, gázkészülék-javítás. 276-9408, 06/20/955-4768.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.

LAKÁSSZERVIZ
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, referenciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
LAKÁSÁBAN karnisok, polcok felrakását és
egyéb irányú szerelési, javítási munkákat vállalok.
06/30/958-2205.
AJTÓ-ABLAK csere falbontás nélkül. akciós!
249-3112, 06/30/933-0262, 06/30/922-2262.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását észárak cseréjét
vállalom garanciával. Horváth Ákos,
06/30/962-8704.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
BÁDOGOS szerkezetek, magas, lapos tetők javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burkolást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, kisebb munkákat szakemberekkel, garanciával vállalok.
06/20/430-1461. (kéthetes)
REDŐNYÖSMUNKÁK, készítés, javítás, gurtni
csere. 06/30/212-9919. Üzenet: 276-5827.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, hevederzárak, lakatosmunkák.
06/30/961-3794.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít minden
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt. Mobil szúnyogháló, napellenző, harmonika ajtó szerelése.
370-4932.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló-fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.

BÁDOGOSSZERKEZETEK, magas, lapos tetők
javítása. Farkasréti kisiparos.
06/20/944-9015, 249-2664.
REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 213-2033.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen,
garanciával. Török.
Telefon: 208-1520, 06/30/954-8559.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
BUDAI GYORSSZERVÍZ. FÉG gázkészülékek,
vízvezeték-szerelés, fürdőszoba-felújítás burkolással is, csőtörések, WC-tartályok, dugulások javítása
hétvégén is. Díjtalan kiszállás.
06/20/321-8707, 420-4484.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/327-0992.
TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, homlokzat
hőszigetelése, épületfelújítás, utólagos falszigetelés
garanciával. A 17. éve működő VIA Épszakker Kft.
326-5312.
VÁLLALUNK szobafestést, mázolást, tapétázást,
lépcsőházfestést, csempézést, burkolást.
Telefon: 06/20/592-1849.
CSEMPÉZÉS, aljzatburkolás, javítás, kőművesmunkák készítése.
Tel.: 06/30/328-2871, 246-5676.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést,
vízvezeték szerelést azonnalra is vállalok.
06/30/975-0053, 226-2527.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárcsere, hevederzár-szerelés, rácsok, lakatosmunkák.
06/30/961-3794.
LAPOS TETŐK szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal
együtt, garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György kárpitos. Tel.: 256-8285.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít, szerel mindenfajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt.
370-4932.
ASZTALOS-, lakatosmunkák, készítéstől a legkisebb munkáig. Tel.: 789-3958, 06/20/411-4349.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával.
206-3579, 06/20/327-0992.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, parkettacsiszolást, takarítást vállalunk, rövid határidővel.
06/30/619-5491.
TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden szakmában, kerületi referenciákkal, magyar
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
226-4539, 06/20/946-7557.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, gipszkartonozást vállalok garanciával. Igény szerint
takarítással. A legkisebb munkától a teljes lakásfelújításig. 06/30/643-1902.
TETŐFEDÉS, bádogozás, mindenféle tetők fedése, lapos tetők szigetelése, bádogosmunkák készítése és javítása, alpintechnikával is. Referenciával,
garanciával. Csipak Péter 06/30/441-3519.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, hidegmeleg burkolást, parkettacsiszolást, lakkozást, hőés hangszigetelést garanciával vállalunk.
06/30/919-5806, 06/30/431-4758.
TETŐSZIGETELÉS. Lapos tetők szigetelésének
felújítása bitumenes és műanyaglemezes szigeteléssel. Tetőkert-, tetőterasz szigetelése. Kerti tó bélelése. Szféra-Tect Kft. 220-2809, 222-8699.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
50 MILLIÓIG felhasználású hitelek, akár
jövedelmigazolás nélkül, akár BÁR-listásoknak
is. N-AGE-X. Bágyok Károly! Hívjon bizalommal:
70/378-2569.
BANKI lakossági hitelek 50 millióig, kisés középvállalkozói hitelek 300 millióig.
Adósságrendezés! Szakszerű ügyintézés! N-AGEX Kft. Zeke Szilvia 06/70/378-2552.
ÉPÍTÉSZ vállal rövid határidővel új épületek átalakítását, bővítését, tervezését. 06/20/429-3990.
FAKIVÁGÁS, kertrendezés.
Telefon: 06/70/530-6567.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Telefon: 06/30/948-2206.
KÖNYVELÉS, adótanácsadás, SZJA-bevallás,
könyvvizsgálat, elektronikus adóbevallás kedvező
áron társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére. Adótanácsadó, könyvvizsgáló,
regisztrált mérlegképes könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, Kelenföldi
Városközpontnál. konyvelés@e-bevallas.hu
382-0490, 06/30/951-2977.
INGATLANKÖZVETÍTÉS rendkívül kedvező
áron: 2%! 06/70/325-4308, 787-3485.
PIANÍNÓK családbarát áron, kezdőknek, haladóknak. Hangolás, javítás.
209-3247, 06/20/912-4845. www.klavirzongora.hu
FAVÁGÁS, bozótirtás, fűkaszálás, sövénynyírás,
metszés, permetezés, gyepesítés, tereprendezés,
kerítés építése, térkő, járda, támfal készítése, épület
bontása, szállítása, egyéb kertészeti munkák garanciával, reális áron!
T./fax: 789-2741, mobil: 06/20/947-5830. (kéthetes)
TAKARÍTÁS, irodák, intézmények, üzemek,
társasházak rendszeres, illetve nagytakarítása.
Szőnyeg, kárpit, ablak tisztítása, lomtalanítás,
pince, padlás tisztítása. Referenciával, garanciával,
reális áron! T
T./fax: 789-2741, mobil: 06/20/947-5830. (kéthetes)
IRODÁK igényes takarítása 300 nm-ig rendszeresen, alkalmanként. 06/70/325-4309.
TÁRSASHÁZKEZELÉST, társasházkönyvelést,
elektronikus bevallást, kerületi székhellyel vállal
Kft. 204-0765, 06/30/618-7929.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
TÁRSASHÁZAK teljes körű képviselete, 24
órás műszaki ügyelettel, könyveléssel, hátralékok
behajtásával, 15-20 éves referenciákkal, bruttó 750
Ft/hó/albetét.
Telefon: 06/70/933-9330,
e-mail: forrocs@freestart.hu
GYERMEKFELÜGYELET! Frank-hegyi kertes
házban sokéves tapasztalattal. 06/30/331-0226.
KÖZÖS KÉPVISELETET vállalok műszaki
háttérrel, elhanyagolt társasházak rendbetétele.
Tel/fax.: 209-19697, 06/70/215-8217.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Nem szalagszerű
munkavégzés! Mottónk: személyes kapcsolattartás és megbízhatóság. 06/20/348-4677.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalom,
szakmai háttérrel és referenciával.
06/20/357-1825.
TAKARÍTÁS: amíg Ön pihen, mi dolgozunk.
Irodaházak, társasházak részére a XI., III. kerületben, referenciákkal. 06/70/293-3187.
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BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai, kozmetológiai
magánrendelés, általános és gyermekgyógyászat. XI.,
Bartók Béla 57. Bejelentkezés: 466-8328 dr. Bánfalvi
NAGY gyakorlattal rendelkező reflexológusnő
az Ön otthonában talpmasszázst vállal.
Telefon: 06/70/585-6189.
ÉTVÁGYCSÖKKENTÉS, méregtelenítés,
dohányzásról leszoktatás fülakupunktúrával.
Alakformálás gépi és kézi masszázzsal.
06/70/245-6210.

CSALÁDOKNÁL megbízható, lelkiismeretes
idősgondozókat, bébiszittereket, takarítónőket díjmentesen közvetítünk. „Empátia”
06/1/336-1094, 06/20/465-8458,
06/70/380-5620.
PIACVEZETŐ pénzügyi munkakörbe keresünk
4 fő munkatársat 11. kerületi irodánkba, átképzéssel. Vállalkozói vagy alkalmazotti jogviszony!
Fényképes önéletrajz:
munkahely@n-age-x.com.
600–1500 FT óradíjjal hölgyeket keresünk
pótmamának, bébiszitternek, idősgondozónak,
takarítónőnek Budapestről és Pest megyéből.
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.
DINAMIKUSAN fejlődő könyvkiadó cég recepciós munkatársat keres azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezés és további információ az interneten:
www.julianus.hu/allas.
OTTHONRÓL is végezhető munkához keresünk önmotivációval rendelkező embereket.
Telefon: 06/30/984-4268. Kód:6686.
A BUDAI Sport Általános Iskola (1119 Bikszádi
u. 11–15.) 2007. szeptemberi belépéssel keres:
matematika- bármely, magyar- bármely szakos
tanárt. Érdeklődni a 205-8074-es telefonszámon,
vagy az a.sport@chello.hu-n lehet.

RÉGISÉG, KÖNYV
OPERA Antikvárium mindenféle könyvet,
könyvtárat, térképeket, metszeteket, grafikákat,
képeslapokat, vitrintárgyakat, hagyatékot vásárol.
Díjtalan kiszállás. Tel.: 06/20/364-8262, 332-0243.
KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bútorokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot,
könyvszekrényt, stb. (Hibásat is.) Antik órákat,
ezüstöket, porcelánokat, márvány-, bronzszobrokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem (vidékre is). II., Szilágyi Erzsébet
fasor 16. 410-9886, 06/20/323-4104.
RÉGI könyveket, könyvgyűjteményeket, műszaki könyveket díjtalan kiszállással vásárolunk.
T.: 787-9282, 06/30/922-0436.
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnyegeket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/456-3938.
BUDAI Krisztina lakberendező. Vásárolok készpénzért bútorokat, koloniált is, órákat, csillárokat,
porcelánokat, festményeket, teljes hagyatékot, varrógépet, zongorát. 770-1222, 06/20/932-6495.
KÉSZPÉNZÉRT festményt, grafikát stb., hagyatékot vásárolok. Magyar Mária 06/20/804-1084.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
idősgondozást vállal 50-es hölgy, gyakorlattal.
06/70/594-4414, 789-1016.

VEGYES
RCI üdülési jog reális áron eladó.
06/70/776-0906.

AZ ÚJBUDA
HIRDETÉSI AJÁNLATA

A keretes hirdetések árai és méretei:

oldal/hasáb

méret (mm)

fekete-fehér

színes

1/1 álló

282 x 421

-

420 000

1/2 fekvő

282 x 209

-

210 000

1/4 álló

140 x 209

-

140 000

1/8 fekvő

140 x 103

78 000

85 000

1/16 álló

68 x 103

48 000

55 000

1/32 fekvő

68 x 50

28 000

32 000

2/103 álló

110 x 103

95 000

110 000

3/74 fekvő

168 x 74

72 000

80 000

2/74 fekvő

110 x 74

52 000

60 000

1/74 álló

53 x 74

28 000

35 000

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával. Hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.
MEGOLDÁS: Dél-Buda Szerviz. Mosógép,
villanybojler, villanytűzhely, mikrosütő, hűtőgép,
takarítógép javítása garanciával.
285-3488, 06/30/950-1717.
TISZTELT megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását szervizelését. (Olasz típusokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende, Vestel,
Schneider). 06/20/471-8871.
SONY, Samsung, Orion és minden egyéb televízió, hifi javítása korrekt áron, garanciával.
06/30/982-4666, 275-6211.
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS nonstop lakáson,
software, hardware. 06/20/328-0952, 215-7476.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvarvállalás.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást,
fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663, gold333@freemail.hu
FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos 3,5x2x2-es
rakterű kistehergépkocsival Budáról!
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.
KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladékés termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.
IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását,
nagytakarítását vállalom.
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.
KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, anyagmozgatás,
lomtalanítás emelőhátfalas autóval. Hétvégén is!
Pianínó, páncélszekrény szállítása.
Telefon: 06/30/954-5928.

AJTÓ? ABLAK? BUDALUX®
AZ IGÉNYES, EGYEDI NYÍLÁSZÁRÓ!
DECEUNINCK ötkamrás belga profilból,
SIEGENIA német biztonsági vasalattal,
hővisszaverő üvegezéssel – alapáron!
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből
(208-5555, 208-4444 fax: 481-1095)
AKCIÓ: FÉLÉVES RÉSZLETFIZETÉS
 KEDVES OLVASÓINK, HIRDETŐINK, AZ APRÓHIRDETÉSEKET A WWW.UJBUDA.HU WEBOLDALON IS OLVASHATJÁK! 

Az árak az áfát nem tartalmazzák
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HIRDETÉS

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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A maiak el sem tudják képzelni, milyen élet volt itt

Testébresztő Aerobik Maraton

Tömeges tömegsport

A régi, szép jégkorongos idők

– Kilencéves koromtól korcsolyáztam; s
tizenkettő-tizenhárom lehettem, amikor
először fogtam ütőt a kezembe. A kerületben, a Feneketlen-tó mellett kezdtem a
sportot: a teniszpályák helyén akkoriban
jégpálya állt. Délután négytől lehetett
korizni, este nyolckor letoltuk a jeget, és
tizenegyig ment a hoki! – idézi fel a kezdeteket Dudar Imre, aki ’55-ben tűnt fel egy
tehetségkutatón, s két évre rá, tizenöt éves
korában már a Dózsa igazolt játékosa volt.
Első komoly megmérettetése ’57-ben,
egy moszkvai klubmeccsen volt.
– Kissrác voltam még, de olyan legendás játékosokkal siklottam ki a jégre, mint
például Hircsák István, a csapat akkori vezetője. Mindenki mesternek szólította, én
csókolommal köszöntem neki – eleveníti
fel az emlékeit, s mesélni kezd a legendás
hírű kapusról –, például a svédek elleni
első, 1935-ben vívott összecsapáson is ő
volt a háló őre. Az ő teljesítményének köszönhető, hogy a svédek akkor „csak” 3:0ra vertek meg minket. Hírnevét mutatja,
hogy egy másik mérkőzés után a cikkek
az ellenfél országa után nem Magyarország nevét említették meg, csupán annyit
írtak: „Hircsák”. – Ebből is látszik: ő maga
volt a csapat. Aztán ’58-ban disszidált, és
onnantól kezdve sehol sem lehetett látni:
kiretusálták a képét a felvételekről – zárja
a történetet.
Amikor pályafutásának további részleteiről faggatom, Dudar Imre elárulja:
kétszer nyert magyar bajnokságot a Dózsa
tagjaként, aztán otthagyta a lilákat.
– A Fradiba szerettem volna menni,
nem azért, mert annyira szerettem volna
a zöld-fehéreket, hanem a hangulat miatt.

Annak idején mínusz tíz-húsz fokban is
tíz-tizenöt ezer néző látogatott ki egy-egy
hokimeccsre, előbb a Millenárisra, majd
’61-től kezdve, mikor átadták a Kisstadiont, oda – mondja. Végül az Építőkhöz igazolt; és nem is kellett megbánnia,

nyugodtak voltak, azt gondolhatták, hogy
a magyarok elleni meccsen semmi gond
nem történhet. Úgy érzem, kissé könynyedén vették ezt a találkozót. Persze az
is igaz, hogy a kapusunk, Budai Krisztián
még a szemüket is kivédte! – vonja meg
a mérkőzés gyorsmérlegét. Meglátása szerint e vereség jókora presztízsveszteséget
jelentett a svéd gárdának. Mi sem mutatja
ezt jobban, mint hogy másnapra alaposan
összekapták magukat, és Debrecenben
7:1-re verték a mieinket.
Ettől függetlenül igencsak jónak tartja
a mai magyar jéghokimezőnyt, és reméli:
ha felépül az Albertfalvára tervezett jégcsarnok, még több srác csatolja fel majd a
korcsolyát, hogy a korong nyomába szegődjék. Csak azt fájlalja, hogy a jelenlegi
fiatalok egészen más, jóval kevésbé természetes körülmények között találkoznak
ezzel a sportággal, mint akkoriban ők.

Dömök Viktória

Történelmi győzelem született március 29-én, a magyar hoki nyolcvanéves fennállásának tiszteletére rendezett barátságos mérkőzésen: a magyar
csapat a Papp László Sportarénában
2:1-re legyőzte a svédek gárdáját,
amire emberemlékezet óta nem volt
példa! E sportágban azonban nem
csak manapság, de az ötvenes-hatvanas években is teremtek kiemelkedő
hokisok. Például a kétszeres magyar
bajnok Dudar Imre.

Béres Alexandra az Aerobik Maratonon mutatta be először új óráját. Április 14-én, az
újbudai Sportmaxban rendezték az Aerobik Maratont, ahol a versenyzőknek tizenkét
különböző aerobikórát kellett a nap során teljesíteniük, s ehhez a Béres Alexandra által
tartott volt bemelegítés.

Egyensúlyteszt: sokan voltak, sőt még többen

Dudar Imre több szálon is kötődik Újbudához

hogy így döntött: az egyik fordulóban
tíz gólt lőtt, s így ’62-ben ő lett az ország
gólkirálya. A második helyen egy szintén
nagytudású, népszerű játékostársa, Horváth Zoltán – alias Öcsi – végzett.
A kétszeres magyar bajnok természetesen ott volt március 29-én a Papp László
Sportarénában – Fodor Vince alpolgármester társaságában (aki egy ideig maga is jégkorongozott: a Meteor játékosaként szállt
jégre – A szerk.) Dudar Imre nagy eredménynek tartja a svédek elleni diadalt, hiszen nyolcvan év alatt egyszer sem fordult
elő, hogy a magyaroknak sikerült volna
bejuttatniuk a korongot a svédek hálójába.
Most pedig így történt, nemcsak a rendes
játékrészben, hanem a hosszabbításban is!
– A svéd csapat csak az otthon játszó hokisokból állt, hiszen az USA-ban
és Kanadában versenyző klasszisai közül senki sem látogatott haza e mérkőzés
kedvéért. Skandináv barátaink még így is

Újbudai sportkedvelők figyelmébe
A Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület új tagokat vár Baráti Körébe. Az elmúlt 45 év alatt több ezer fiatal fordult meg hosszabb-rövidebb ideig
a kajak-kenu szakosztálynál, közülük sokan szép sikereket értek el a sportágban. Az
egyesület vezetői ezeket a világ, európa és magyar bajnoki eredményeket szeretnék
tovább gazdagítani. Ehhez kérik a sportszeretők támogatását, és szeretettel várnak
mindenkit a május 5–6-án megrendezésre kerülő nyílt napon. Cím: XI., Vízpart u. 4.

Tavaszi sportnap május 6-án
– A maiak el sem tudják képzelni, régebben milyen élet volt itt. A mai fiataloknak
gyakorlatilag nincs fiatalságuk – sóhajt,
majd az órájára néz.
Elköszön, mert mennie kell. Fuvarja
van. Visszavonulása óta ugyanis taxisofőrként dolgozik a Hotel Flamencóban, merthogy a nyugdíjából még a rezsire sem futná.
R. H.

Újbuda Önkormányzat Szabadidő és Sport
Osztálya valamint a Budai XI. SE Tavaszi Sportnapot rendez május 6-án az ELTE Sporttelepén
(XI., Mérnök u.–Mohai u. sarok).
A PROGRAMOK KÖZÖTT SZEREPEL:
SZIMULTÁN SAKKVERSENY 10–15 óráig.
TENISZ (férfi, női): nevezni lehet 9.00–9.30 között

a helyszínen (800 Ft/fő). Kezdés: 9.30.
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS (férfi, női): nevezni lehet április 27-éig a Szabadidő és Sport Osztálynál
(XI., Erőmű u. 4., tel.: 372-3482) Nevezési díj:

6000 Ft/csapat. Kezdés: 9.00 óra. Korcsoport: 16
év felett.
STRANDRÖPLABDA (férfi, női): nevezni lehet április 27-éig a Szabadidő és Sport Osztálynál (XI.,
Erőmű u. 4., tel.: 372-3482). Kezdés: 9.00 óra férfi,
12.00 óra női.
ASZTALITENISZ verseny (férfi, női): nevezni lehet 9.00–9.30 között a helyszínen (500 Ft/fő).
Sorsolás 9.30.
EGÉSZ NAP FOLYAMATOS FITTSÉGI FELMÉRÉS,
EVEZŐS ERGOMETERREL

