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„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”
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FÓKUSZBAN AZ ÚJBUDAI SPORTÉLET

Mindenki előtt
szabad a pálya
Kelenvölgyben

Mozgásra fel!

141-es busz, Narancs utcai megálló. Alig
néhány lépésnyire betonelemekből rótt
kerítés; s a bejárata fölött: Kelen SE. Itt, a
Kelenvölgyben, a sportegyesület létesítményének szomszédságában épült fel az
önkormányzat új műfüves pályája.

Dömök Viktória

Lénárt László, a Kelenföld SC
utánpótlásának vezetője

SPORTÖSSZEÁLLÍTÁSUNK
A 9-12. OLDALAKON

SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:
8. old.

4–5. old.

Vili könyvtára

Testületi ülés
2. old.

13. old.

Virágba borulunk

Megindult a fúrás
6. old.

17. old.

Bródy János

Az egészségügyi reformról
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– No, hát itt a mi büszkeségünk! –
üdvözöl bennünket Kaszás Tibor
gondnok; majd körbekalauzol
minket. Sétánkat az épület földszintjén kezdjük. – Az emeletre
irodát, konferenciaközpontot
terveztek, de még egyik sincs kész
– mondja. A folyosóról három ajtó
nyílik, kettő az öltözőkbe vezet: kőlapokkal burkolt padló, elegáns álmenynyezet, a falakon végig faborítás, rajtuk kampók a mezeknek. Az öltözőhelyiségből újabb
terem nyílik: a vizesblokkok. A másik öltöző
pontos mása ennek. A két helyiség két teljes
csapatot képes kiszolgálni, vagyis mintegy
harmincöt főt.
– Kulturáltak és kényelmesek – mondja
a gondnok. – Több játékos is mondta már,
hogy ilyen öltözőben talán még nem is járt.
– Nekünk csak arra kell vigyáznunk,
hogy ilyen is maradjon! – kapcsolódik be a
beszélgetésbe Zarka László, a másik gondnok. – Elvégre tudjuk, milyenek a gyerekek,
ha nem figyelünk oda rájuk!
Betérünk az irodába, Kaszás Tibor egy áttetsző műanyag dossziéba csúsztatott lapra mutat. – A beosztásunk.
A hét öt napján délután háromtól este
nyolcig foglalt a pálya, a Kelen SC és a Lágymányosi TC csapatai edzenek. – De itt vannak az egyéb vállalásaink is – tol elém egy
spirálfüzetet a gondnok. – Azt lehet mondani, hogy reggel kilenctől este kilencig itt vagyunk, és folyamatos használják a pályát.
Kilépünk az épületből, s a „főszereplő”, a
műfűvel borított, tükörsima pálya felé indulunk. Megépítése csaknem 90 millió forintba
került; s a januári felkészülés során összesen
tizenkét csapatot szolgált ki!
– A kerületi csapatok – a Hőerőmű, a
Kelen, a Lágymányos – itt játsszák a bajnoki
meccseiket, de a polgármester úr engedélyével a Ferencváros is itt készült fel a bajnokságra – mondja Kaszás Tibor; ezzel célhoz is
értünk. A zöld gyepszőnyeg hívogat, de csak
edzőcipőben lehet a műfűre lépni. Akadnak
apróbb hiányosságok – a lelátók például még
nem készültek el –, de az a lényeg, hogy lehet
használni a „terepet”.
S hogy kik veszik igénybe? A Kelenvölgyi
Általános Iskola itt tartja a tornaóráit, de a
Don Bosco is érdeklődött már. Augusztus
20-án a testvérvárosok részvételével itt rendezték meg a Szent István-napi kupát – hat
ország nyolc csapata mérkőzött meg aznap –;
míg novemberben, a kerület napján ide futottak be az Őrmezőről és Albertfalváról induló
csapatok. S tervekben a nyárra sincs hiány:
– Szeretnénk, ha az iskolák itt tartanák az
edzőtáboraikat és egyéb sportrendezvényeiket. Felajánljuk nekik a lehetőséget a szabadidő normális, kulturált eltöltésére.
Ekkor melegítőbe öltözött, határozott
mozgású férfi érkezik: Lénárt László (képünkön), a Kelenföld SC utánpótlásának vezetője.
– Mindennap kijövünk ide, hétköznap
edzünk, hét végén játsszuk a meccseket.
Összesen százötven gyerekkel dolgozunk,
kilenc korcsoportban: a 2001-2002-ben születettektől a tizennégy évesekig – mondja.
– Óriási segítséget és könnyebbséget jelent
nekünk, hogy itt ez a pálya; szerencsések vagyunk, hogy a miénk mellé épült. Az ugyanis
már tragikus állapotban van, ha rossz az idő,
sokkal jobb itt játszani. Itt nincs sár, s a világítás is megoldott – sorolja a létesítmény előnyeit; majd félbeszakítja magát, s odaköszön
a pálya felé tartó kiskamaszok csoportjának:
– Aztán hangosan szurkoljatok ám!
– A kilencvenötös korosztály – árulja el
az edző, hozzátéve: – Ma nincs edzés. A Szusza Ferenc Stadionba mennek, hogy megnézzék a Magyarország–Moldova meccset.
Újabb csapat gyerek masírozik el előttünk; s
elcsípek egy párbeszédfoszlányt:
– Szerinted megverjük őket? – kérdi az egyik
kissrác a másiktól.
– Hülyéskedsz? – kérdez vissza az lelkesen.
– Ha Moldovát sem, akkor senkit!
R. H.

WWW.UJBUDA.HU

Beiskolázás: ápr. 19–20.

Mit kell tudni
a leendő első
osztályosok
szüleinek?
Minden szülő, akinek gyermeke
megkezdi általános iskolai tanulmányait, felelősségteljes döntés előtt
áll. Az iskolába kerülés hatalmas
átalakulást jelent a kicsik életében.
A játékot mint eddigi fő tevékenységet, egy sokkal szabályozottabb,
szervezettebb életrend váltja fel:
az iskolai tanulás.
A megváltozott élethelyzetre a szülőnek
is tudatosan fel kell készülnie, konkrét
ismeretekre kell szert tennie. A közoktatásról szóló többször módosított 1993.
évi LXXIX. tv. tankötelezettségről szóló
6-7. §-a értelmében tankötelezettségének kezdetén minden gyermeket iskolába kell íratni. A tankötelezettség kezdetéhez két feltételnek kell teljesülnie:
egyrészt az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérése, másrészt meghatározott életkor betöltése.
A 2007/2008. tanévben tanköteles
az a gyermek, aki az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget elérte és 2007.
május 31-éig betölti a hatodik életévét.
A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31-éig tölti be.
A tankötelezettség teljesítése a tanév
első tanítási napján kezdődik. A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda véleménye alapján,
illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a
nevelési tanácsadó véleménye alapján,
a sajátos nevelési igényű gyermek esetén
a tanulási képességet vizsgáló szakértői
és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

a teljes cikk a 3. oldalon olvasható

Brückner Ákos Előd atya
húsvéti áldása

„Az úr mindenekelőtt
azt várja tőlünk égő
vággyal, hogy befogadjuk szeretetét… Krisztus
magához vonz, mert
egyesülni akar velem,
hogy megtanuljam szeretni testvéreimet az ő
szeretetével.”
XVI. Benedek pápa

ÖNKORMÁNYZAT
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Tisztújítás az ország legnagyobb önkormányzati szövetségénél

MOLNÁR GYULA országgyűlési képvise-

Újbuda polgármesterét, Molnár Gyulát
választották a TÖOSZ elnökének

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:

A szervezet társelnöke Demszky Gábor,
Budapest főpolgármestere, valamint Nagy
Gáborné, Dunaföldvár és Galuska László, Nyékládháza polgármestere lett. A
küldöttgyűlés további hét polgármestert
– régiónként egyet-egyet – választott az
elnökségbe. Molnár Gyulát négy jelölt közül választották a küldöttek elnökké.
A 18 évvel ezelőtt alapított szervezet a
legnagyobb és legszélesebb bázissal rendelkező hazai önkormányzati érdekképviselet. Az ország közel 3200 önkormányzatából jelenleg 1743 tagja a szövetségnek.
A TÖOSZ erejét és sokoldalúságát mutatja, hogy a községektől kezdve a nagyvárosokon és a fővárosi kerületeken át, egészen
a megyei önkormányzatokig tömörít magába tagokat.
A TÖOSZ elnöke tagja a hat, országos önkormányzati szövetséget tömörítő
Önkormányzati oldalnak, illetve a kormányt és a hat szövetséget magába foglaló, decemberben életre hívott KormányÖnkormányzatok Egyeztető Fórumnak.
Ez utóbbi szervezet véleményezi és vitatja
meg az önkormányzati reform tervezett
intézkedéseit. Molnár Gyula mint a leg-

erősebb önkormányzati szövetsége vezetője a jövőben hatékonyan képviselheti a
kormány előtt mind az önkormányzatok,
mind Újbuda érdekeit.
Az új elnök kiemelte, azért akar dolgozni, hogy az önkormányzatok alakítói
és ne elszenvedői legyenek az átalakulásnak. Célja, hogy a TÖOSZ az önkormányzati rendszer átalakításában tevékenyen vegyen részt, és a kormány által
megfogalmazott változtatási elképzelésekkel kapcsolatban alternatív megoldási
javaslatok megfogalmazására törekedjen.
Hangsúlyozta, csak akkor lehet eredményes és sikeres elnöki tevékenysége, ha a
szervezet napi lépéseit a szakszerűségre és
a szolidaritásra építi.
Molnár Gyula elmondta, mivel a kormány készen áll az önkormányzati törvény
módosítására, ezért a TÖOSZ-nak – mint
a legnagyobb hazai önkormányzati szövetségnek – ki kell alakítani saját álláspontját
a legfontosabb kérdésekről. Ide tartozik
többek között a régiók, a megyék és a kistérségek, az önkormányzati feladatok és
hatáskörök, illetve a finanszírozás ügye. Az
új elnök a napokban egyeztetést kezdeményez a másik hat önkormányzati szövetséggel is, hogy a kormánnyal való tárgyalásokon közös álláspontot tudjanak képviselni
az önkormányzati rendszer átalakításának
aktuális kérdéseivel kapcsolatban.

AZ MSZP VÁLASZTÓKERÜLETI IRODÁI

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Molnár Gyulát, Újbuda polgármesterét választotta elnökévé a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) március 27-i tisztújító
küldöttgyűlésén.

(B. L.)

derül ki, mennyivel járul hozzá Brüsszel a
beruházáshoz.
Az Etele és a Móricz Zsigmond téri,
valamint a Tétényi és a Bocskai úti állomások építése a tervezettnél 14 milliárd
forinttal lesz drágább. Ezt a Fővárosi Önkormányzat illetékese lapunk érdeklődésére azzal magyarázta, hogy a tervek
részletes kidolgozása során a műszaki
tartalom megváltozott és továbbfejlődött
(például egy második kijárat épül a Móricz Zsigmond körtéren, a Kelenföldi pályaudvaron pedig megkönnyítik az átszállást a metró és a vasút között), ezért lett a
négy állomás költsége közel kétszerese az
eredetinek.
A beruházó egy tételen tud spórolni: a
metrószerelvényeket 16 és fél milliárd forinttal olcsóbban szerzik be, mert együtt
írták ki a 2-es és a 4-es metró új kocsijaira
a pályázatot, s így kedvezőbb árat értek el.
Megkérdeztük a főváros vezetőit: elképzelhetőnek tartják-e, hogy akár pénzügyi
okokból, akár a pesti állomások építésének késése miatt le kell állítani az állomások vagy az alagút építését. Demszky
Gábor hangsúlyozta: egy ilyen beruházásnál bármi megtörténhet, bárhol lehet időszaki leállás. Ugyanakkor Dancs Gábor,
az önkormányzat közösségi közlekedési
tanácsnoka elmondta: a jelenlegi ütemtervek szerint folyamatosan haladnak majd
a pajzsok, leszámítva az előre betervezett
technológiai szüneteket. A leállás jelentős
többletköltséget okozna.

Két kerületi lakos lett az alagutak keresztanyja

Zsuzsa és Éva már
a helyükön vannak

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.
ÚJBUDAI POLGÁRŐR
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM

Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám
alatt tevékenykedik. A polgárőrök személyesen vagy a 209-3478-as telefonon
várják a lakossági bejelentéseket.
IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS
ÉS TANÁCSADÓ IRODA

Révész Marianna

Bántalmazott, családon belüli erőszak
áldozatává vált, vagy krízishelyzetben
lévő gyermekek és felnőttek számára
készenléti telefonszám működik éjszaka, valamint a hétvégi, illetve ünnepnapokon. A segélyvonal száma:
06/30/459-5090.

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK

alpolgármester. Képviselői fogadóóra: Minden
hónap első hétfőjén 17–19 óráig a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában
(Bartók Béla út 27.). Alpolgármesteri
fogadóóra: minden hó harmadik
hétfőjén 15–17 óráig a XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az általános igazgatási és tájékoztatás csoportnál személyesen vagy telefonon a
372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN országgyűlési képviselő (MSZP, 17. választókerület) 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.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Képviselő fogadóóra: Minden hónap utolsó szerdáján 17–18 óráig
az Albertfalvi Közösségi Házban.
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az általános igazgatási és tájékoztatási
csoportnál személyesen vagy a 3724577-es telefonszámon lehet.
FODOR VINCE (MDF)

A pajzsindítás tiszteletére a metróépítők is új munkaruhát öltöttek

Verőfényes napsütésben, nagy ünnepséggel kezdte meg a munkát a múlt
hét kedden az Etele téri pajzsindító
aknából a 4-es metró északi alagútjának fúrópajzsa. Néhány héttel később
követi majd a másik is.
Hagyományos ünnepséggel indították útjára a 4-es metró egyik alagútfúró pajzsát
a Kelenföldi pályaudvarnál. Az eseményen
a több mint száz meghívott vendég között
megjelentek a főváros, Újbuda, valamint
több másik, az építésben érintett pesti kerület vezetői is. De ott volt sok munkás,
mérnök, a munkákban részt vevő cégek
irányítói, a felügyelő szervek szakemberei, számos újságíró és fotós, valamint az
oroszlányi bányászok fúvószenekara.
Az ünnepi beszédek után a közeli
Szent Gellért templom plébánosa megáldotta az építésen dolgozókat és azt a
két Szent Borbála-szobrot, amelyet a két
alagút kezdőpontjához állítottak. Szent
Borbála ugyanis a bányászok védőszentje.
Ezután megtartották a két alagút keresztelőjét. A ceremóniára két, Újbudán lakó
keresztanyát kértek föl: Román Józsefnét,
Éva nénit – a kerület egyik legidősebb,
még aktívan dolgozó pedagógusát – és
Némethné Jánosi Zsuzsa olimpiai bronzérmes tőrvívót. Az Éva és Zsuzsa alagutak

keresztanyái lapunknak elmondták: gondolatban mindketten együtt élnek majd
az építőkkel, ha kell, segítik őket – például
süteményeket sütnek nekik –, és akár még
az alagútba is lelátogatnak.
Miután a két keresztanya egy-egy
üveg pezsgőt csapott a két fúrópajzshoz,
ünnepélyes gombnyomásra felbúgott az
északi alagutat építő szerkezet, majd a
marótárcsa lassú forgással elkezdte vájni
a vasbeton „indító akna” oldalfalát.

Jelentősen emelkedtek
a költségek
A metróépítés költségei a márciusi számítások szerint a 2003-ban tervezett 320
milliárd forinthoz képest jelentősen megemelkedtek, már 486 milliárdnál tartanak.
Az áfa nélkül 166 milliárd forintos növekedés a Főpolgármesteri Hivatal magyarázata szerint három részre bontható. 43
milliárd forint a tényleges többletkiadás.
A kapcsolódó felszíni beruházásokat 83
milliárd forintos áron tervezik – ez a tétel
nem szerepelt a korábbi számításokban –,
valamint egy 40 milliárdos tartalékkeretet
is képeztek. Ez utóbbi előfeltétele annak,
hogy az Európai Unió vissza nem térítendő támogatást nyújtson az építkezéshez.
Az azonban még csak hónapok múlva

lő (MSZP, 16. választókerület) április
26-án 17-től 18 óráig tart fogadóórát
az MSZP kerületi irodájában (Mérnök
u. 40.).
SZABÓ VILMOS országgyűlési képviselő
(MSZP) április 26-án 17 órakor tartja
fogadóóráját a Bartók Béla út 19. szám
alatti helyiségben (bejárat a Mészöly
utcából).
DEÁK ANDRÁS (KDNP, Szentimreváros
képviselője) minden hónap első keddjén 15–17 óráig tartja fogadóóráját az Éghajlat Könyves Kávézóban
(Karinthy Frigyes út 9.). Hivatali akadályoztatása esetén közvetlen munkatársa, Téglásy Kristóf (06/20/2618836) helyettesíti.
KRAUSZ CSABA önkormányzati képviselő (MSZP) április 26-án 17 órakor
tartja fogadóóráját a Bartók Béla út
19. szám alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).

Kétéves lezárás
a Műegyetem rakparton
Az építkezés jelenlegi szakaszában a Szent
Gellért téri állomás építése csúszik a legjobban. Itt többször újra, illetve át kellett
tervezni a munkát. A közelmúltban derült
ki, hogy az alagút kivitelezője a pesti oldalon kitermelt földet nem a Dunán akarja
uszályokban elszállítani, hanem teherautókkal a közutakon. Ezt a megoldást
Újbuda vezetői nem hajlandók elfogadni,
ezért Molnár Gyula polgármester levélben
fordult Demszky Gáborhoz. Kérte, hogy
vizsgáltassa felül a földszállítás módját.
A jelenlegi állás szerint csak 2008 elején adják vissza a Műegyetem rakpartot
kétszer egy sávon a forgalomnak – nyilatkozta lapunknak Becker László fővárosi
metróbiztos. Amikor tavaly tavasszal elkerítették a területet, úgy vélték a főváros
vezetői, hogy fél évvel később már részlegesen átadják az utat. A mostani állás
szerint további egy évig tart a lezárás, azaz
közel két éven át nem lehet közlekedni a
Műegyetem rakparton.

Zárva a Kálvin tér
Áprilistól két éven át a megszokottnál nehezebben lehet eljutni Újbudáról a pesti
Belvárosba: lezárják ugyanis a Kálvin teret. Kocsival kerülni kell, a 49-es villamosok csak a Lónyay utcáig, a Kálvin tér torkolatáig járnak, a 18-47 V jelű villamospótlók azonban a Deák térig közlekednek.

G. P.

A FIDESZ PROGRAMJAI

Minden hónap harmadik szerdáján
beszélgetés az elnökség, egy-egy választókerületi elnök, és Jankó István
elnök részvételével.
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.
A programokról bővebb információ a 209-3439-es és a 06/20/4714972-es számon kapható. A helyszín:
XI., Budafoki út 9–11. Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 10–18-ig, péntek 11–17-ig.
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (XI. Bartók Béla út 61.) minden
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 a
pártszékházban.
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 metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelkisegély-tanácsokat ad,
és szintén ingyenes 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 203-4200-as számon.
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 kerület szervezet hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–13 óráig tartja
nyitva irodáját (Bartók Béla út 79.).
Ugyanitt ingyenes szépirodalmi kiskönyvtár várja az érdeklődőket.
ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET

A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út
1/B., tel.: 355-4691), és március végéig a
Fehérvári út 12. alatti gyógyszertár tart
ügyeletet. Nyitva tartás: éjjel-nappal,
hétvégén és munkaszüneti napokon.
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Mit kell tudni a leendő első osztályosok szüleinek?

Minden szülő, akinek gyermeke
megkezdi általános iskolai tanulmányait, felelősségteljes döntés előtt
áll. Az iskola hatalmas átalakulást
jelent a kicsik életében. A játékot, az
eddigi fő tevékenységet, egy szabályozottabb, szervezettebb életrend
váltja fel: az iskolai tanulás.

Ősztől már elsős leszek
Mit kell tudni a beíratásról?
A szülő (vagy gondviselő) köteles a meghirdetett időpontban – Budapesten 2007.
április 19–20. – tanköteles gyermekét beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára. (A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról hivatalos plakátok tájékoztatják a szülőket.)
A gyermeket elsősorban abba az általános
iskolába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. A körzetileg illetékes oktatási
intézmény csak helyhiány miatt tagadhatja meg a felvételt. Ha az általános iskola
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud,
azonban valamennyi kérelem teljesítésére
– helyhiány miatt – nincs módja, sorsolással dönt. A sorsolásra meg kell hívni a
felvételi kérelmet benyújtókat. Sorsolás
nélkül is felvehető a – törvény által meghatározott – halmozottan hátrányos vagy
sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az,
akinek sajátos helyzete indokolja (Kt. 66. §
(2) bek.). Az iskola igazgatójának a felvételeknél figyelemmel kell lennie Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2007. márciusában elfogadott – „A
sajátos helyzetű tanulók és gyermekek fogalmának meghatározásáról, ezen tanulók beiskolázásáról és átvételéről” – szóló
rendeletében foglaltakra is. E rendelet
értelmében sajátos helyzetűnek minősül
a gyermek, ha testvére a felvételi jelentkezési kérelemben szereplő iskolával tanulói

Nemcsak gyermekünk élete változik meg

Tanácsok a körültekintő
iskolaválasztáshoz
osztályban tanítók nagy gondot fordítanak arra, hogy megkönnyítsék az óvodából az iskolába való átmenetet.
A jó napirend, a mese és a játék, a
szülők szerető odafigyelése, a
türelem,
a kisgyermek teljesítményének
helyes értékelése és elfogadása segítenek a
napi nehézségek
leküzdésében.
A siker eléréséhez nélkülözhetetlen
a család és az iskola jó
együttműködése, amely
az őszinteségre, a kölcsönös
bizalomra épül.
A legfontosabb szempontok, tanácsok a helyes döntéshez:
 az iskola szellemisége, értékrendje, pedagógiai programja;
 a tanító személye;

Napjainkban, amikor az egész életen
át tartó tanulás képessége az ember
boldogulásának egyik alapja, az
iskolakezdés kiemelkedően fontos
esemény.
A szülői ház és az iskola elsődleges célja,
hogy a gyermekek örömmel járjanak iskolába, hogy számukra a tudás meghatározó értékké váljon.
Ezért a szülőknek felelősségteljes feladata az iskolaválasztás.
Az iskoláskor kezdete, az iskolába lépés hatalmas változást jelent minden kisgyermek életében.
Új az a környezet, amelybe kerülnek
iskolába lépéskor. Megváltozik a gyermekközösség is, amelyben ezentúl élnek.
Változik a gyermekekkel foglalkozó felnőttek személye és stílusa. Ebben az életkorban a felnőtt személyéhez erősen kötődnek a gyermekek. Változik a napirend
és a tevékenységek rendszere.
Az óvodás léthez képest más az iskolai élet a megszabott normákkal, követelményekkel, értékelési rendszerrel. Az első

jogviszonyban áll, ha szülője, gondviselője
(továbbiakban: szülő) a felvételi kérelemben szereplő iskola alkalmazásában áll,
ha szülője az adott iskola körzetében sem
állandó, sem ideiglenes lakcímmel nem
rendelkezik, de – igazolhatóan – életvitelszerűen ott tartózkodik, vagy szülője az
iskola körzetében dolgozik.
Abban az esetben, ha az intézmény
vezetője nem tudja valamennyi sajátos
helyzetű tanuló felvételi kérelmét helyhiány miatt teljesíteni, azt a tanulót kell
előnyben részesítenie, aki a kritériumok

 a gyermekközpontú, nyugodt, szere-

tetteljes légkör;
 az óvodás társak a leendő első osztályban;
 az iskolában alkalmazott korszerű pedagógiai módszerek, eszközök sokszínűsége;
 fontos, hogy a gyermekek érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelően fejlődjenek, nem szabad sürgetni az olvasás,
írás elsajátítását;
 az iskola hagyományai, a tanórán kívüli tevékenységek kínálata;
 a lakóhelyhez való közelség;

az iskola épülete, tárgyi feltételei, környezete.
Az iskola, a tanítók személyének
megismerésére számtalan lehetőség kínálkozik: intézménylátogatás, nyílt napok, szülői
értekezletek, iskolai honlapok, a XI. kerület honlapja, tájékoztató kiadványok, az Újbuda
TV műsora.
A kisgyermekek
nagy izgalommal, örömmel
indulnak az iskolába. Örülnek a barátságos,
szeretetteljes fogadtatásnak. Boldogok, ha megtanítják őket a tudásszerzés
titkaira. Közös a felelősség, hogy ne csalódjanak.

PSZK – Gyurcsó Gyuláné igazgató

Az őrmezei Napsugár Óvoda a 30. születésnapját ünnepelte

Révész Marianna

Nádasi Péterné, az óvoda vezetője felidézte
az intézmény történetét, egybekötve Őrmező fejlődésével, majd a kollégái kitartó
munkáját méltatta.
Köszöntőbeszédéből megtudtuk, hogy
2003-ban összevonták a néhány háztömbnyire található, Menyecske utca 14. szám
alatti Napsugár Óvodát a jelenlegi épületben működő Menyecske Óvodával.
A két intézmény összevonását kezdetben az érintettek fenntartással fogadták, ám az alacsony kihasználtság miatt
belátták, hogy ez elkerülhetetlen. Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a két
óvoda 10 csoportjából az összevonás után
6 csoport lett. A fúzió hozadéka, hogy a
technikai ellátottság és a finanszírozás

Kedves Szülők !
Újbuda önkormányzata sok sikert és szép
éveket kíván Önöknek és gyermekeiknek
a most következő életszakaszban. További
kérdéseikre is szívesen adunk választ, ha
megkeresnek bennünket :

az Oktatási és Kulturális Osztály munkatársai,
Újbuda önkormányzata

Már az általánosban is összemérhetik nyelvtudásukat

Országos francia verseny a Bethlenben
Március 31-én tartotta meg a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium az első Országos Francia
Nyelvi és Civilizációs Verseny döntőjét
általános iskolások számára.
A verseny ötlete az iskola franciatanárainak fejéből pattant ki – egy hasonló
verseny nyomán, amelyet középiskolások
számára rendeztek ősszel. Általános iskolásoknak ilyen jellegű verseny francia
nyelvből még nem volt az országban.
Az ötletet több hónapos szervezőmunka követte. A döntőbe az első – tesztjellegű – fordulóban legjobban teljesített
nyolc csapat jutott be, Szegedről, Kecskemétről, Pécsről, Veszprémből és Budapestről.
Miután az iskola igazgatója, Bánáti István köszöntötte a jelenlévőket,
diákokat, felkészítő tanárokat és a XI.
kerületi önkormányzat Humánszolgálati Igazgatóságának megbízott igazgatóját, Győrffyné Molnár Ilonát, dr. Bács

Márton, kerületünk alpolgármestere
megnyitotta a versenyt.
Ezt követően sokszínű feladatokon
keresztül mérhették össze tudásukat a
gyerekek. Többek közt szituációkat kellett
előadniuk, tesztet töltöttek ki, képeket kellett felismerniük, kakukktojást kerestek,
puzzle-t raktak ki. A verseny végén jellegzetesen francia ételeket kóstolhattak a
résztvevők és tanáraik. A díjkiosztó után
senki sem távozott üres kézzel, minden
résztvevő kapott emléklapot és apró ajándékokat. A versenyt hagyományteremtő
céllal indították útjára a szervezők, és
minden évben „stafétabot”-szerűen szeretnék továbbadni a megrendezés lehetőségét kollégáiknak. Ezzel – a franciatanárok lelkesedését tekintve – egészen biztos
nem lesz gond.
A győztes a budapesti Zápor Általános Iskola és Gimnázium csapata, a Les
Inoubliables lett. A csapattagokat Horváth
Mariann tanár készítette fel.
A Bethlen diákok tudósítása

KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
JÁTSZÓHÁZAK
újszülött kortól
 Kurzusok
14 éves korig.

Menyecske és Napsugár
Március 28-án volt a Napsugár Óvoda
születésnapja. Ünnepi beszédében
Bács Márton oktatásért felelős alpolgármester az óvoda szerepét hangsúlyozta, mely alapvetően határozza
meg a gyermek későbbi fejlődését.

közül legalább kettőben érintett. Azonos
számú felvétel együttes teljesülése esetén
az iskola sorsolás útján dönt.
Ha a szülő gyermekét nem a körzeti
iskolába kívánja beíratni, azt a körzeti iskolában be kell jelenteni. A szabad iskolaválasztás joga azonban nem feltétlenül
jár együtt azzal, hogy a gyermeket abba az
iskolába veszik fel, amelyikbe a szülő szeretné beíratni. Ez egyrészt a feladat-ellátási kötelezettségekből ered, másrészt abból,
hogy a fenntartó meghatározza az adott
tanévben indítható első osztályok számát.

Dömök Viktória

A túl korai iskolakezdésnek sorozatos, az
iskolai életpálya egészét negatívan befolyásoló kudarc lehet a következménye.

A megváltozott élethelyzetre a szülőnek
is tudatosan fel kell készülnie, konkrét
ismeretekre kell szert tennie. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993.
évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kt.) tankötelezettségről szóló 6-7. §-a értelmében
tankötelezettségének kezdetén minden
gyermeket iskolába kell íratni.
A tankötelezettség kezdetéhez két feltételnek kell teljesülnie: egyrészt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése,
másrészt meghatározott életkor betöltése.
A 2007/2008. tanévben tanköteles az a
gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte és 2007. május 31-éig
betölti a hatodik életévét. A szülő kérelmére
a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a
hatodik életévét december 31-éig tölti be.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik (Kt. 6. §
(2) bek.). A tankötelezettség kezdetéről,
a tanuló felvételéről az óvoda véleménye
alapján, illetőleg a nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű
gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján
az iskola igazgatója dönt (Kt. 6. § (4) bek.,
66. § (1) bek.).
Előfordulhat, hogy a szülő véleménye
eltér a nevelési tanácsadó vagy a szakértői
bizottság javaslatától. Célszerű azonban
elfogadni az óvoda, illetve az említett intézmények véleményét: ha korainak találják az iskolakezdést, nem szerencsés a
gyermek „beerőltetése”. Ilyen esetben a
gyermek nem „veszít”, hanem nyer egy
évet. Érettebben kezdheti meg a tanulást.

A kicsik most is ügyesek voltak

A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát,
lakcímét igazoló dokumentumokat, a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást (módosított 11/
1994. (VI.8.) MKM rendelet 17. § (1) bek.).
Ha a tanulót a tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján kijelölt iskolába (a gyermek
fejlettségi szintjének megfelelő neveléshez-oktatáshoz szükséges személyi-tárgyi
feltételekkel rendelkező intézmény) kell
beíratni, a beiratkozáskor a szakértői javaslatot vagy a tanuló áthelyezését elrendelő határozatot is be kell mutatni.
Azoknak a szülőknek, akik nem a helyi önkormányzat által fenntartott iskolába kívánják gyermeküket beíratni, ugyanilyen módon kell eljárniuk.
A felvett vagy elutasított tanulók ügyében az iskola igazgatója döntését írásba
foglalja. Az elutasítottak esetében az intézmény vezetője határozatot hoz. Az iskolai
felvétellel kapcsolatos határozatok ellen
– tizenöt napon belül – a szülő eljárást
megindító kérelmet nyújthat be az intézmény vezetőjénél. Az igazgató a kérelmet
nyolc napon belül – elbírálás céljából – a
fenntartóhoz küldi meg. A szülő, ha gyermeke több intézménybe is felvételt nyert,
az adott iskola értesítésének kézhezvételétől számított három munkanapon belül
írásban nyilatkozik döntéséről. A nyilatkozattétel elmulasztása jogvesztő.
E rövid tájékoztató – vélhetően – megkönnyíti az eligazodást a beiskolázásokkal
kapcsolatos jogszabályok között.

BEISKOLÁZÁS

fejlesztése a
 Képességek
szenzitív időszakban, mindenre
kiterjedő állapotfelmérést
követően.

is jobb lett. Nádasi Péternének sikerült
a feladatellátáshoz szükséges, megfelelő
létszámot kialakítani anélkül, hogy az
komoly gondot jelentett volna bármelyik
dolgozó számára. Ezt az átszervezés egyik
sikerének tartja, hiszen volt olyan kollegája, aki a kerület hasonló intézményét
választotta, de olyanok is akadtak, akik
korkedvezménnyel nyugdíjba vonultak,
vagy a végkielégítés és a felmentés mellett
döntöttek.
Négy év távlatából sikeresnek bizonyult az összevonás, ezt bizonyítják az azóta született eredményeik is.
Az óvodások is megmutatták mivel
készültek erre a jeles napra, majd az egykori tanítványokat láthattak-hallhattak a
vendégek. Zongora-, orgona- és énekprodukciók színesítették a délelőttöt, mintegy
felhívva a figyelmet a zeneoktatás fontosságára. Az eseményt végül méltó befejezésként az óvoda alkalmazotti közösségének kamarakórusa koronázta meg.
(bp)

1 vagy 2, egyénre szabott,
 Heti
játékos foglalkozás, 3-4 fős

mikrocsoportokban, diplomás
fejlesztőpedagógus vezetésével.

eredmények javí Tanulmányi
tása, tanulási-, magatartási-,

és egyéb részképességzavarok
megelőzése, kezelése.

óvodára, iskolára
 Bölcsödére,
felkészítés.

Gyermekének
boldogsága a
képességeiben rejlik.
Pici babával a GEKKO-ba járni több, mint
egy nagyszerű program.

GEKKO Újbuda
1113 Budapest,
Ábel Jenő u. 22. fszt. 1.
Időpont egyeztetés:
(06-1) 209-0353,
(06-20) 773-8195
ujbuda@gekkonet.hu
www.gekkonet.hu

Az utóbbi évtizedben bebizonyosodott,
hogy a korai fejlesztésben rejlik a legnagyobb erő. Az első évek élményei meghatározzák gyermeke egész későbbi életét.
El sem tudja képzelni, mi mindennek van
jelentősége akár már néhány hónapos
korban!
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MUNKÁBAN A TESTÜLET
A március 23-i testületi ülés
napirendi pontjai közül a legerősebb az oktatás volt, ezért előző
lapszámunkban erről közöltünk
mellékletet. Kiemelt napirend volt
a kerületi rendőrkapitány szokásos
évi beszámolója. A további témák
közül csak válogatni tudunk a
következőkben, természetesen a
teljesség igénye nélkül. Sokakat
érint a szociális rendelet módosítása, és érdekesnek tarjuk, hogyan
tervezik rendezni a Feneketlen-tó
környékét. Képviselői interpelláció
nyomán kerül reflektorfénybe
a Korai Fejlesztő Központ helyzete és a szülők sokasodó terhei.
Tények, vélemények, érvek , ellenérvek és képek: munkában Újbuda
képviselő-testülete.

Bővülő jogosultságok, emelkedő segélyek, elérhető szolgáltatások

A szociális rendelet módosítása
A 2007. március 23-i képviselő-testületi ülésen a szociális ellátórendszer
bővítése, célzottságának és hozzáférhetőségének továbbfejlesztése érdekében, a szociálisan legrászorultabb
rétegekre fókuszálva, a képviselőtestület módosította a helyi szociális
rendeletet. Az érdemi változások a
lakásfenntartási támogatást, az átmeneti segélyt és gyógyszertámogatást,
a közgyógyellátást, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
érintik, minden esetben pozitív irányú
változást jelentve.

A lakásfenntartási támogatásra jogosultak köre bővül. Az egyedül élő nyugdíjas, a három vagy több gyermeket nevelő
család, illetve gyermekét egyedül nevelő
szülő esetében az egy főre jutó jövedelemhatár a nyugdíjminimum kétszereséről a
nyugdíjminimum kettőszázhúsz százaléÉrkezik a csapat
kára emelkedett, vagyis 54 260 forintról
59 686 forintra. A továbbiakban a lakott
lakás mérete nem korlátozza a támogatásra való jogosultságot. A lakásméret csak a
támogatás mértékének megállapításánál
számít. Egy személy esetében legfeljebb
45, két személy esetében legfeljebb 55, három személy esetében pedig legfeljebb 65
négyzetméteres lakásnak megfelelő összegű támogatás nyújtható.
Az évente adható átmeneti segély öszszege, a nyugdíjminimum ötszöröséről
hatszorosára, 135 650 forintról 162 780 forintra emelkedett, azoknak a családoknak,
ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum öszszegét, a 27 130 forintot. Az átmeneti segély alkalmankénti összege pedig az egy
főre jutó jövedelem szerint, ötezer, hétezer
illetve nyolcezer forint lehet.
Az átmeneti segély rendszeres gyógyszertámogatás formájában is megállapítGörög András (MSZP) és Szabó Ferenc (MSZP)
ható, háziorvosi igazolás
Párbeszédben
a lapján. A
havi rendszeres támogatás
mértéke a kérelmező jövedelme, illetve
a kérelmező
családjában az
egy főre jutó
havi nettó jövedelem alapján kettőezerötszáz, háromezer és négyezer forint. November, január
Szesztay András (SZDSZ) és Fenyvessy Zoltán (MIÉP)

A koncepció korrekcióra szorul

És még mindig az oktatásról
Az ember időben fejlődő és tevékenysége által önmagát alakító élőlény,
számtalan képességgel megáldva jön
a világra, ezek azonban kifejlesztésre
várnak. A testet gyakorolni, edzeni
kell, hogy erős és munkabíró legyen,
még fontosabb a lélek művelése. Az
emberi léleknek több területe van:
a tudomány elsajátításához tanulásra,
az erkölcs elsajátításához nevelésre
és önnevelésre, a művészet értékeléséhez tapasztalatra és alkotásra van
szükség.
– Ezért tartjuk fontosnak az értékközvetítő, nevelő oktatást – mondja Mészáros
József a KDNP frakcióvezetője. Alkotmányunk garantálja a lelkiismereti szabadságot és a szülők jogait. Joggal várja
tehát minden Újbudán élő szülő, hogy az
óvodától a középiskoláig világnézetének
megfelelő oktatásban részesülhessenek
gyermekei. Ehhez szükséges az újbudai
önkormányzat támogatása, hogy minden
gyermek egyaránt részesüljön oktatási támogatásban.
– Aggódunk, mert kerületünk középfokú oktatási intézményeit a megszűnés,
megszüntetés veszélyezteti. Kerületünk és
Budapest vezetése új oktatási koncepció
címen felszámolja a középfokú oktatást
és szakoktatást Újbudán. A változatos és
színvonalas oktatás megszűnik, a gyermekek csak hosszú utazás után kerülhetnek
iskolapadba. Kerületünk megszűnő, átalakuló iskoláinak tanárait pedig a mun-

kanélküliség fenyegeti. Megítélésünk szerint nem a jövő generációk képzésén kell
takarékoskodni, a jó minőségű oktatás a
legjobb befektetés.
– Új oktatási koncepcióra van szükség mind országos, mind fővárosi, mind
újbudai szinten, mely garantálja a megfelelő színvonalas nevelést, oktatást, szakképzést minden gyereknek és nem diszkriminálja és lehetetleníti el az egyházi,
felekezeti iskolákat sem.

Megmondja, hogy mi a „hiba”

fotók: Révész Marianna, Dömök Viktória

Tények, vélemények,
érvek, ellenérvek
és képek

Hiba Marika néni, ha teheti, minden testületin ott van

feladatokat látják el, melyek maradéktalan
ellátásáért az önkormányzat szolgáltatási
díjat fizet. A civil szervezetek évente szakmai, illetve pénzügyi beszámolót készítenek a képviselő-testület részére. A szociális törvény által előírt kötelező feladatok
közül, ellátási szerződés útján civil szervezetek nyújtják, szociális alapszolgáltatás
keretében: a) fogyatékkal élő személyek,
hajléktalan személyek, valamint szenvedélybetegek nappali ellátását, b) szenvedélybetegek közösségi és alacsonyküszöbű ellátását, c) utcai szociális munkát, a
szakosított ellátási formák közül pedig
fogyatékos személyek gondozóházát és
hajléktalanok átmeneti ellátását. A gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező
feladatok közül a családok és a gyermekek
átmeneti otthoni ellátásokat biztosítják a
civil szervezetek.
Az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt XI. kerületi szervezetével együttműködési megállapodást kötött. A szervezet
a XI. kerületi szociális és egészségügyi
szempontból rászoruló személyek gondjainak enyhítése érdekében végzi tevékenységét, vállalja a rászoruló személyek felkutatását, és részükre különböző formákban
segítséget nyújt.

ezer forint lehet a támogatás összege gyermekenként. Tanköteles gyermek esetében
utazási támogatás formájában is megállapítható a rendkí„Én is egyetértek ezzel...”
vüli gyermekvédelmi támogatás,
amennyiben az
oktatási intézmény
igazolja, hogy a
tanuló lakóhelye
és az oktatási intézmény távolsága
indokolja a tömegközlekedési eszköz
használatát. Az
utazási támogatás szeptembertől
januárig, illetve
februártól júniusig
állapítható meg.
Havi összege a Simon Károly (MSZP) és Jellinek János (MSZP)
család egy főre juMérlegelés
Könnyű döntés előtt
tó havi nettó jöveKlausz Csilla (SZDSZ)
delmétől függően
és március hónapban a hetvenötödik élet- kettőezerötszáz,
évét betöltött kerületi lakosok négyezer kettőezer, illetve
forintos összegben változatlanul jogosul- egyezerötszáz fotak az alanyi jogú gyógyszertámogatásra. rint lehet.
A közgyógyellátásra jogosultak köre
Az 1993. évi
szintén bővül. A hetvenötödik életévét be- III. törvény (szotöltött, nem egyedülálló kérelmezők koráb- ciális törvény)
ban 74 607 forint egy főre jutó jövedelem m e g h a t á r o z z a
esetén igényelhették a közgyógyellátási iga- a települési önzolványt. Az új szabályozás szerint ez a jöve- kor m á ny z at ok
delemhatár a nyugdíjminimum háromszáz kötelező alapellászázalékára, 81 390 forintra emelkedett.
tási feladatait. Az
Rendkívüli gyermekvédelmi támoga- önkormányzat a
tás igénylése esetén az alkalmanként ad- szociális szolgálDr. Ábrahám Katalin (Fidesz) és Sölch Gellért (Fidesz)
ható támogatás mértékét a továbbiakban tatásokat és gyera család egy főre jutó jövedelme határozza mekvédelmi alapellátásokat, nem állami
A civil szervezetek a 2006. évben
meg. Alkalmanként három, négy vagy öt- fenntartóval kötött ellátási szerződés út- mintegy 574 újbudai lakos részére nyújtotján is biztosíthat- tak szociális és gyermekvédelmi ellátást.
Egyeztetés
ja. Újbuda önkorÚjbuda önkormányzata 2004 decemmányzatának ki- berében fogadta el Szolgáltatástervezési
lenc ilyen ellátási Koncepcióját. A szociális törvény értelszerződése és egy mében a koncepció tartalmát kétévente
együttműködési felülvizsgálja és aktualizálja a képviselőmegá l lapodása testület. A felülvizsgálattal lehetővé válik
van. Az ellátási a jogszabályváltozásokból adódó új feladaszerződések sze- tok áttekintése, valamint új célok, tervek
rint, a társadalmi kitűzése. A koncepcióban kiemelt szerepet
szer vezetek, a kap a megvalósítandó ellátásokra vonatkoszociális törvény zó akciótervek kialakítása, illetve az ellátóés az 1997. évi rendszerben szükséges fejlesztési célok átXXXI. törvény tekintése. A 2007. évre az újbudai szociális
(gyermekvédelmi ellátórendszer fő célja, hogy minden rászotörvény) által elő- ruló részére a lehető legegyszerűbb módon
írt egyes kötelező legyenek elérhetőek a szolgáltatások.
Sass Szilárd (Fidesz), Király Nóra (Fidesz) és Scheller Domonkos (Fidesz)
önkormányzati
M. G.

DR. FILIPSZ ANDREA JEGYZŐ KÖZLEMÉNYE
A XI. kerületi önkormányzat tájékoztatja a lakókat, hogy 2007.
április l-jétől a telefonközpont kezelését a Recepció veszi át a
372-4500 telefonszámon. A hívások gyorsabb és pontosabb továbbítására előválasztórendszer kerül bevezetésre. Az automata
bejelentkezése után a következő lehetőségek közül választhat:

Dr. Mészáros József (KDNP)

Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
Adóügyek
Építési ügyek
Szociális ügyek
Lakásügyek
Oktatási művelődési és sportügyek
Pénzügyi Igazgatóság
Városüzemeltetési ügyek
Gyámhivatal

1-es gomb
2-es gomb
3-as gomb
4-es gomb
5-ös gomb
6-os gomb
7-es gomb
8-as gomb
9-es gomb

almenü
534 mellékre
627 mellékre
450 és 413 m.
389 mellékre
471 mellékre
almenü
almenü
596 mellékre

Amennyiben nem kíván élni a felkínált
lehetőségekkel, várja meg a kezelő jelentkezését, aki segíteni fog Önnek a további
tájékozódásban.
Felhívjuk figyelmét, hogy ügyintézőnkkel
történő beszélgetését rögzítjük.
Amennyiben közérdekű bejelentést kíván tenni például kátyúk,
roncsautók, parlagfüves területek ügyében, azt megteheti az éjjel-nappal ingyenesen hívható 06-80-852-832 zöld számon.
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.
www.ujbuda.hu
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MUNKÁBAN A TESTÜLET
Kedvezményes teniszoktatás a lehetőségek között

Biztonságosabb kerület – fogyatkozó állomány

Végre Újbudáé lehet
A rendőrök otthonról viszik be a tollat
a Feneketlen-tó környéke

Lakos Imre alpolgármester (SZDSZ)

nézve az a szándékunk, hogy megszerezzük a fővárostól, főleg hogy ők már
jó ideje nem üzemeltetik a Parkszínpadot sem. Ha megszűnik, akkor a helyén
lehetne játszóteret építeni, parkosítani,
hogy egységesebb legyen az egész terület. A Feneketlen-tavi játszótér most is az
egyik legnépszerűbb és legzsúfoltabb a
kerületben, mindenképp bővíteni kellene, akár korosztályonként külön tereket
kialakítva. Hiszen nyilvánvalóan másra
van szüksége a kisgyermekeknek és másra
a tizenéveseknek. A Parkszínpadnak, úgy
gondolom, már nem is itt van a megfelelő

Rózsa Melinda

A képviselő-testület március 23-i ülésén
egyebek közt a kerület közbiztonsági helyzetéről tárgyalt. Az ülésen a kerület rendőrkapitánya, dr. Czellér Ferenc ezredes
imponálóan jó adatokról számolhatott
be: tavaly ugyanis több mint 25 százalékkal csökkent, 906-ra esett vissza az
Újbudán elkövetett kiemelt bűncselekmények száma. Múlt számunkban
a rendőrkapitány világította meg a
javuló számok hátterét, ezúttal pedig
Junghausz Rajmund, közbiztonsági
tanácsnokkal beszélgetünk a kerület
mind kedvezőbb bűnözési helyzetéről.

Miben látja a bűnözés visszaszorulásának
okait?
Az elmúlt évben országos szinten is
kevesebb bűncselekményt követtek
el, noha kétségtelen, hogy Újbudán
az átlagnál sokkal dinamikusabb volt
a javulás. Ez elsősorban a kapitány úr
és a munkatársainak nagyon komoly
érdeme.
Az okok közt azonban ott van az
is, hogy már túlvagyunk a rendszerváltás krízisén, javultak a törvényi feltételek és folyamatosan bezárulnak a
kiskapuk a bűnözők előtt.
Ezek a tartalékok azonban egyszer
csak kimerülnek, és megáll a javuló Junghausz Rajmund (Fidesz)
tendencia. Sajnos, a beszámolónak
volt egy másik nagyon fontos üzenete is, A létszámhiány okait megvizsgálva ez
nevezetesen az, hogy Újbudán ma már 50 aligha elégséges. Az alap probléma, hogy
fő hiányzik a rendőri állományból, s ha ez körülbelül három éve Lamperth Mónika
nem változik meg, akkor két éven belül belügyminiszter regnálása idején jelenkatasztrofális állapot alakulhat ki. Ideje tősen csökkentették a rendőr szakiskolák
megnyomni a vészcsengőt…
férőhelyeinek számát. Ezért is dolgozunk
azon, hogy az önkormányzat átvegye a
Hogyan segíthet az önkormányzat a megoldás- kerületben a közterület-felügyelet felban?
adatát. Most készül ennek a koncepciA rendőrség a kerület Közbiztonsági Köz- ója, amelynek kidolgozására 10 millió
alapítványán keresztül eddig is jelentős tá- forintot különített el az önkormányzat.
mogatást kapott az önkormányzattól. Az A működtetés persze komoly summa,
összeg az idén sem változott, ez azonban azonban úgy számolunk, hogy a bünte– az infláció miatt – reálértéken számolva tések összegeivel nullszaldóssá tehető,
akár 9 százalékos csökkenést is jelenthet. ugyanis értelemszerűen a büntetési beKorábban a támogatást részben jutalma- vételek jelentős része az önkormányzazásra fordították, az idén viszont kizárólag tot illetné meg. Az önkormányzati közeszközöket szereznek be belőle, egyrészt terület-felügyelők nemcsak a főutakon

A Korai Fejlesztő Központ szeretné, ha újra ingyenesen szolgáltathatna

A képviselőt több szülő azzal kereste meg,
hogy az intézményben egy vizsgálatért
8000, egy terápiás óráért 3000 forintot
kérnek tőlük, holott az intézmény és az önkormányzat között 4 évvel ezelőtt született
megállapodásban szerepelt az a kitétel is,
miszerint a szolgáltatások ingyenesek.
Molnár Gyula polgármester az üggyel
kapcsolatban azt a felvilágosítást adta, hogy
az együttműködési megállapodásban az
szerepel: a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány vállalja a 0–5 éves korú,
eltérő fejlődésű csecsemők és kisgyermekek
komplex vizsgálatát és fejlesztését, valamint
autista és súlyosan-halmozottan sérült
gyermekek nappali ellátását. A szolgáltatások igénybevétele során a XI. kerületi gyermekek prioritást élveznek, és a megállapodás ezen pontja szerint „a szolgáltatások
ingyenesek”. A szülők panaszát a kerület
jegyzője kivizsgáltatta. Kiderült, a központ
vezetőségének anyagi okok miatt kellett
úgy dönteniük, hogy a szülőktől kiegészítő
alapítványi támogatást kérnek, ami valóban
nem felel meg az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. – Előkészítés alatt
áll a Korai Fejlesztő Központot Támogató
Alapítvánnyal egy szerződéskiegészítés,
amely garantálja az érintett kerületi gyermekeknek és családjuknak a térítésmentes
ellátást – mondta a polgármester.
Az intézmény vezetője, Czeizel Barbara megkeresésünkre elmondta, az ön-

kormányzattal való együttműködés célja
a XI. kerületi eltérő fejlődésű, fogyatékos
kisgyermekek minél korábbi kiszűrése,
ha szükséges komplex vizsgálata, majd a
gyermek állapotának a család igényeinek

Jankó István (Fidesz)

megfelelő szolgáltatások biztosítása. Az
intézményvezető felhívta a figyelmet arra,
hogy az önkormányzattal kötött megállapodás ominózus mondata az ingyenességről nem kiemelten a XI. kerületi gyermekekre vonatkozott, hanem mindenkire.
Czeizel Barbara elmondása szerint
a Korai Fejlesztő Központ fennállása óta
nagy erőfeszítéseket tesz a szakmai működéséhez szükséges pénzügyi háttér megteremtéséért. Kiadásaikat mintegy 60%-ban
állami támogatásból fedezik, a fennmaradó jelentős összeget, 40%-ot, pályázatok

Ők valójában mégsem rendőrök. Milyen egyéb
módon befolyásolhatja az önkormányzat a rendőrség létszámának alakulását?
Például rendőrlakások létesítésével. Csak
ez lehet elegendően nyomós érv a maradásra annak, aki mondjuk vidékről
származik, s otthon veszélytelenebb
a munkája, dolgozhat a háztájiban
s még a baráti köréből sem kell kiszakadnia. Polgármester úr szerint
ugyan a kerület nem oldhatja meg
a BRFK lakásgondjait, én azonban
úgy gondolom, hogy igenis feltételül
lehetne szabni a beruházóknak a lakóparkok építésekor egy-egy szolgálati lakás kialakítását. Természetesen
kedvezményes díjú bérlakásokról
lenne szó, amelyekhez szigorú feltételekkel juthatnának az érintettek.
Ezzel két legyet lehet ütni egy csapásra, ugyanis csupán az a tény, hogy ott
lakik egy rendőr, már javítaná a körzet közbiztonságát. Tudom, hogy ez
korántsem egyszerű feladat. De az is
világos, hogy a következő néhány évben – amennyiben fontos a kerületiek
biztonsága – legkevesebb 15-20 rendőrlakást kell valamilyen formában kialakítanunk. Ezt senki nem teszi meg
helyettünk.

Terveznek-e egyéb intézkedéseket a közbiztonság javítására?

Számos kisebb csomag is szerepel az elképzeléseink között, így például folytatnánk a korábban már sikeres, utóbb elhalt
hevederzárprogramot. Ezen belül elsősorban idős emberek számára nyújtanánk
pályázati formában elnyerhető támogatást a lakásajtók zárcseréjéhez. Ezekben a
hetekben vitatjuk meg Fodor Vince úrral,
a területért felelős alpolgármesterrel, a
következő évek közbiztonsági koncepciójának alapjait. Az információinkat és ötleteinket összefésülve hatékony programot
fogunk kidolgozni az Újbudaiak érdekében. Amennyiben bárkinek javaslata lenne közbiztonságunk javítása érdekében,
kérem, hogy vegye fel velem a kapcsolatot.
Számíthatnak rám.
K. K.

Újbuda11 Kht.

Szükség van a támogatásra
A legutóbbi testületi ülésen Jankó István képviselő interpellációval fordult
a polgármesterhez, amelyben azt kérdezte, miért nem tartja be a Budapesti
Korai Fejlesztő Központ az együttműködési megállapodást.

A pénzbeli támogatással megoldható lenne a
rendőrhiány?

tevékenykednének, hanem eljutnának
például az őrmezei vagy gazdagréti lakótelepekre is, s a szabálysértési ügyekben intézkedve – hatásukat tekintve
– mintegy húsz fővel növelhetnénk a
„rendőrség” létszámát.

elnyerése, adománygyűjtés és szponzori
források felkutatása révén sikerül előteremteni. Az elmúlt tanévig fenn tudták
tartani azt az alapelvüket, hogy szolgáltatásaikat térítésmentesen biztosítsák, de az
elmúlt években meghozott
megszorító intézkedések
miatt, a megoldások folyamatos keresése és az újabb
források felkutatása ellenére
sem sikerült biztosítaniuk
a pénzügyi stabilitást, ezért
2005 szeptemberétől jelentős változtatásokra kényszerültek. Többek között
arra, hogy szolgáltatásaikért
kiegészítő alapítványi támogatást kérjenek a szülőktől.
Ezen támogatás után adókedvezmény vehető igénybe
– tájékoztatott Czeizel Barbara, hozzátéve: az érintett
családok megsegítése érdekében önálló alapítványt
hoztak létre, melynek célja a
rászorulók költségeihez való hozzájárulás. Így egyetlen gyermek sem marad ellátatlanul csak
azért, mert szülei nehéz anyagi helyzetben
vannak.
– A központ alapelvei nem változtak,
továbbra is meggyőződésünk, hogy a gyermekek komplex ellátása alanyi jogon illeti
a családokat, és továbbra is törekszünk az
ehhez szükséges feltételek megteremtésére
– hangsúlyozta a Korai Fejlesztő Központ
vezetője, aki azt is megemlítette: a további
teendőkről a napokban készül tárgyalni a
polgármesterrel.
Rózsa Melinda

Drogprevenció, polgárőrök,
térfigyelő kamerák
A rendőrkapitányi beszámoló kiemelten foglalkozott az Újbuda11 Kht. szerepével a kerületi bűnügyi statisztika
kedvező alakulásában. Visnyei Csaba,
az önkormányzat Kht.-jának ügyvezető igazgatója elmondta, hogy kölcsönösen gyümölcsöző a kapcsolatuk a
kerületi rendőrséggel.
A Kht. egyik fontos feladata a kerületi
drogprevenció, amit iskolai oktatás formájában a rendőrséggel karöltve végeznek.
A foglalkozásokon a Kht. által megbízott
addiktológus és a rendőrség szakembere
tájékoztatja a diákokat, szülőket vagy a tanári kart a szerek hatásáról, használatáról
és a megelőzés módjairól. Mint megtudtuk, az idén 24 kerületi iskolát keresnek
majd fel. Ezúttal is megrendezik Újbuda
hagyományos nyári zebegényi bűnmegelőzési táborát, amelyen két turnusban az
iskolák javaslata alapján kiválasztott összesen 70-80 gyerek nyaralhat majd.
Az Újbuda Kht. működteti a kerületi
Polgárőr szolgáltató centrumot is. Három járőrautójuk van, amelyekkel együtt
járőröznek a rendőrökkel, így szükség
esetén a rendőr azonnal intézkedhet
is. Valamennyi gépkocsiban műholdas
helymeghatározó eszköz található, ezért
a rendőrség központjában folyamatosan
nyomon követhető, hogy hol tartózkodnak éppen a járőrök, továbbá a kocsikat
felszerelték rendszámfelismerő készülékekkel is. Számos ellopott, majd e készülékekkel megtalált autó tulajdonosa lehet
hálás a polgárőröknek, akik egyébként
segítettek már sorozatrablás elkövetőinek
elfogásában is.

Dömök Viktória

Lakos Imre alpolgármester szerint a tó és
környéke Újbuda egyik jelképe a templommal, a gimnáziumokkal, a szökőkúttal. – Azt szeretném elérni, hogy az egész
terület legyen a kerületé. Ahogy már az
előző ciklusban is, most ismét nekifutottunk annak, hogy a Kincstári Vagyonigazgatóság adja át a kerület számára a
jelenleg állami tulajdonban levő teniszpályákat, és most is kaptunk rá ígéretet, hogy
ez megvalósul. Maga a park viszont a fővárosi önkormányzaté, ezt is szeretnénk,
ha átengednék a XI. kerületnek – mondta
az alpolgármester.
Leszögezte: most a tulajdonviszonyokat szeretnék rendezni, ez az első lépés
terület megújításához. – Az egész parkra

helye, ugyanezt a funkciót a Lágymányosi-öbölben megépülő szabadtári színpad
fogja ellátni – nyilatkozta Lakos Imre.
Természetesen a teniszklub továbbra
is megmarad, hiszen az önkormányzat az
üzemeltetővel kötött szerződést is átveszi.
Lakos Imre elmondta, szeretnék szorosabbra fűzni ezt a kapcsolatot is, igyekeznek jobban bevonni a klubot a helyi
sportéletbe. Már van egy együttműködési
megállapodás, a teniszklub partner abban, hogy a pályákon teniszoktatást, nyári
táborokat szervezzenek.
– Ahhoz, hogy ez az egységes koncepció mentén történő rendezés megvalósulhasson, mindenképpen arra van szükség,
hogy egy gazdája legyen a területnek,
mégpedig a kerületi önkormányzat. A
tulajdonba vétel még nem kerül semmibe,
a költségek akkor merülnek fel, ha már a
parküzemeltetésről és az -átépítésről van
szó. Ezt majd pályázati pénzekből
szeretnénk finanszírozni. Hog y
pontosan milyen
tervek mentén újulhat meg a Feneketlen-tó környéke, azt
szeretnénk majd a
nyilvánosság bevonásával eldönteni,
ehhez a folyamathoz széles körben
keressük az ötleteket – ígérte Lakos
Imre.
Nagy Csilla, a
teniszklub vezetője örül a változásnak. Mint mondta, már beszélgettek erről a témáról Lakos Imrével, és
azt tervezik, hogy a kerületi általános
iskolák számára megtalálják a lehetőséget a kedvezményes teniszoktatásra.
Ez mindenkinek jó lenne, a teniszt mint
sportot népszerűsítené, a klub számára lehetőséget adna, az ifjú tehetségek
felkutatására (a legjobb, ha másodikharmadik osztályos korban kezdik el a
gyerekek), és talán így azok a szülők is
járathatnák teniszezni gyermekeiket,
akik ezt egyébként anyagi okok miatt
nem engedhetnék meg maguknak.

mert kigazdálkodhatatlanná nőttek a
közterhek és ezzel szinte megoldhatatlanná váltak a jutalmazások, másrészt mert
az eszközök tekintetében is drámai a helyzet: a rendőrök sokszor otthonról visznek
be tollat a kapitányságra, s előfordulhat az
is, hogy hiányzik a papír egy jegyzőkönyv
megírásához.

Dömök Viktória

A márciusi testületi ülésen napirenden
volt a Feneketlen-tó környékének rendezése is.

Tavaly valóban látványosan javult
Újbuda bűnügyi statisztikája, ám
hiba lenne hamis illúziókba ringatni
magunkat, véli lapunknak adott interjújában Junghausz Rajmund (Fidesz)
önkormányzati képviselő, Újbuda közbiztonsági tanácsnoka.

Visnyei Csaba

Újbudán összesen 30 térfigyelő kamera ügyel a biztonságra, ezek üzemeltetése
is az Újbuda11 Kht. feladata. A kamerák
képeit szabadnapos rendőrök értékelik ki.
A gazdagréti és őrmezei rendszer állandó
felügyelettel működik, a lágymányosi kamerák pedig egyelőre automatikusan járőröznek, az általuk szolgáltatott képeket
adathordozón rögzítik, ám a közeljövőben
ezeket is „élőben” figyelik majd a rendőrök. A kamerák környékén máris nehéz
parkolóhelyet találni Újbudán…
Visnyei Csaba elmondta azt is, hogy a
Kht. az idén összesen 50 millió forintból
gazdálkodhat. Az összeg nagyobb részét
a kamerarendszer működtetésére és a
felügyelet bérköltségeire fordítják, a Kht.
működtetésére pedig 8 millió forint jut.
K. K.
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Egészségügyi reform – lépések

Új nappali ellátó
szenvedélybetegeknek

100 ezer forintot, szakrendelésen az emelt
összegű vizitdíjat – 600 Ft-ot.
A Szent Imre Kórház április 2-i pontos nyilvántartása szerint 370 beteg fizetett háromszáz forintos vizitdíjat, hatszáz
forintos szakorvosi vizitíj megfizetése
mellett 60 beteg vett részt szakorvosi kezelésben, beutaló nélkül 51 fő érkezett – ők
ezer forintos vizitdíjat fizettek. Elhagyta a
kórházat 74 beteg. Április 2-án 555 fő volt
érintett a kórház egészségügyi ellátásában
352 ezer forint erejéig.
– Végezzük a munkánkat, hogy a betegek semmit ne vegyenek észre az április
1-jével történt átalakításokból – mondta
lapunknak dr. László Imre, a Szent Imre
Kórház főigazgatója. 110 aktív ágy szűnt
meg a kórházban, 20-szal viszont nőtt
krónikus ágyaink száma. A XI. és a XXII.
kerület mellett több kisebb Pest megyei
község ellátását végezzük. A kórház profilja nem változott, viszont ellentmondások vannak a
területi ellátásban. A XXII.
kerület betegeinek műtéti
ellátására a
Sz ent I m re
Kórház van
kijelölve, intenzív ellátást
viszont a Szent
János Kórház
végezhet. EgyDr. László Imre
eg y műtétet
sokszor intenzív kezelés követ, így az
aneszteziológia és az intenzív ellátás egy
helyen kell, hogy történjen. Most úgy altatjuk betegeinket, hogy ezt a társadalombiztosítás nem finanszírozza. Fél milliárd
forinttal csökkentették kórházunk bevételét. Ezáltal a kórház működésképtelenné válhat. Várjuk a korrekciókat, hogy
azt a pozíciót, amit öt év alatt kiemelt
intézményként, önerőből elértünk, meg
is tudjuk tartani. Így megvalósíthatunk
egy színvonalasabb ellátást. Amennyiben
nem történik változás, az visszafejlődést
jelent, amelynek személyi vonzatai is lesznek. Elhamarkodott döntéseket nem szeretnénk tenni, egyelőre kivárunk.
Angeli Adrienn

A kelenföldi Csóka utca 5. szám alatt
megnyílt a Katolikus Karitász RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
nappali ellátó intézménye. A szenvedélybetegeket fogadó intézményt
Nagy Károly, a Katolikus Karitász
országos igazgatója és Molnár Gyula
polgármester adta át március 28-án.

a fejlesztés, illetve az üzemeltetés feladatkörében, hanem a szociális és egészségügyi ellátás terén is többet kell biztosítani
az átlagnál. Az önkormányzat a Csóka
utcai épület helyiségeit önköltségi áron
adja bérbe a Karitásznak; a társasházi közös költséggel megegyező jelképes bérleti
díjért. A Katolikus Karitász 25 millió fo-

– A hazánkban nyolc helyen megtalálható RÉV
Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat nemcsak egyénekkel, hanem a betegek
családjával, hozzátartozóival is foglalkozik – fejtette ki Nagy Károly az
ünnepélyes megnyitón.
Adányi László, a Karitász
főtitkára köszönetet mondott az ünnepségen jelen
lévő Veresné Krajcár Izabella alpolgármesternek,
aki jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a régóta tervezett intézmény megvalósuljon. Az újonnan
megnyílt részleg 25 fős
helyiségeiben, nappali és
alacsonyküszöbű ellátást
kapnak az arra rászoruló
szenvedélybetegek. (A kábítószer-, alkohol-, gyógyszer- és játékfüggőségben
szenvedőket, valamint az
étkezési zavarokkal küzdőket és hozzátartozóikat
várják.)
– A RÉV jelentése
Remény-, Élet,- Változás. Adányi László, Nagy Károly és Veresné Krajcár Izabella
Ezért az épületbe betérők
gyógyulásukhoz, szabadidejük egészséges rintért alakította ki a 210 m² alapterületű
eltöltéséhez és munkába való visszatéré- Nappali Ellátó Részleget. A szervezet pásükhöz egyaránt segítséget kapnak – kö- lyázatok útján 12 millió forintot kapott. A
zölte Márton Andrea, a Csóka utcai intéz- fennmaradó részt önerőből teremtette elő.
mény vezetője.
Az önkormányzat 2007-ben a kötelező ön– Egy jobb lehetőségekkel rendelke- kormányzati feladatok – szenvedélybetező önkormányzatnak – mint amilyen az gek közösségi, alacsonyküszöbű, valamint
újbudai – több támogatást kell nyújtania nappali – ellátásához szolgálati díjként 6,5
– mondta Molnár Gyula polgármester az millió forintot biztosított a Karitásznak.
intézmény nyitóünnepségén. Nemcsak
Farkas Annamária
Révész Marianna

A gyógyítás megkezdése előtt a vizitdíj
megfizetése mellett mind az alapellátásban, mind a szakellátásban megvizsgálják
azt is, kinek jár ellátás az egészségbiztosító számlájára.
Ez utóbbi esetében a türelmi idő a
kórházakban szeptemberig, a háziorvosi
ellátásban decemberig tart. Eddig mentesülnek a retorzió alól, ha nem ellenőrzik
a jogviszony létét, és ez azt is jelenti, hogy
a betegbiztosítás hiányának szankciója
legkorábban januárban lehetséges.
A tajkártyák vizsgálatával a jogviszony ellenőrzése történik. Ez nemcsak
az egészségbiztosítás számára jelzés, hanem információ a betegnek is, hogy él-e
egyáltalán, vagy esetleg megújításra vár
a kártyája, nem keveredtek-e el az adatai
– mondja Végh Ágnes, a Gyógyír XI. Kht.
ügyvezető igazgatója. A Fehérvári úti rendelőintézetben
naponta 1500 beteg fordul
meg. Hétfő óta reggel 8 és
este 20 óra között folyik
az adategyeztetés az ország összes
egészségü g y i
intéz-

ményében. Az
ellenőrzés mellett sem lassult
az ellátás, pár
másodperc
alatt történik
a kapcsolódás
az Országos
Egészségügyi
Pénztár rendszeréhez.
Az új szaVégh Ágnes
bályok szerint
az egyes szakorvosi rendelések és a kórházi kezelés igénybevételének feltétele a
jövőben is a háziorvosi vagy szakorvosi
beutaló marad. A háziorvosnak joga van
oda küldeni a betegét, ahol az adott problémára a lehető leggyorsabb és legjobb
kezelést kaphatja. Ha viszont a háziorvos nem a területileg illetékes kórházba
küldené a betegét, akkor az intézménynyel kell egyeztetnie, hogy fogadják-e. Az
egészségbiztosító viszont nem vállal korlátlan mennyiségű kezelés finanszírozására kötelezettséget egy-egy kórházban.
Ha a kvótát a területi betegek kimerítik,
akkor nem vállalhatja az őt szabadon választók kezelését.
Megmarad a betegek szabad intézményválasztási lehetősége. Mindenkit
fogadnia kell annak az intézménynek,
ahova tartozik, a betegek azonban
választhatnak más kórházat is, mint
amelynek mindenképpen el kell látnia
őket. A beutaló nélkül érkező betegnek
azonban fizetnie kell. Ha kihagyja a háziorvost és nem kér beutalót vagy
nem oda megy, ahova az orvosi
ajánlás szól, ki kell fizetnie
kórházban az ellátás
díjának 30 százalékát, de
legfeljebb

Dömök Viktória

Április 1-jével új időszámítás kezdődött az egészségügyi ellátórendszerben. A kórházakat érintő
új finanszírozási rendszer lényege
címszavakban: ágyszámleépítés, a
kórházak megváltozott ellátási területe, a beutalási rend módosítása és a
társadalombiztosítói kártya és biztosítottság szigorú ellenőrzése .

KULTÚRA

Kultúránk és kora

Íme, itt a költeményem.
Ez a második sora.
’K’ betűkkel szól keményen
címe: „Költőnk és Kora”.

(József Attila: Költőnk és Kora, 1937)
Kezdhetnénk a nyilvánvaló ténnyel:
április 11., a költészet napja József Attila születésnapja. Folytathatnánk a költő
méltatásával: a 20. század egyik legjelesebb alkotója, verseinek többsége máig
nem veszített erejéből, frissességéből, s
művei egyaránt képesek megszólítani
a fiatalokat és az időseket. Rátérhetnénk az emléknap történetének bemutatására,
megemlítve, hogy 1964
óta üljük meg, az idei
lesz tehát a 43. alkalom.
Hozzátehetnénk még
– apró érdekességként
–, hogy nemcsak József
Attila látta meg április
11-én a napvilágot, hanem az elmúlt század másik nagy tanúja és krónikása,
Márai Sándor, az író is (igaz,
nem 1905-ben, mint a költő, hanem öt
évvel korábban). Megjegyezhetnénk
még: születési évszámukat tekintve csupán öt év köztük a különbség – mégis,
mennyiben más a stílusuk, a világlátásuk, az életútjuk!
Ezúttal máshonnan közelítünk.
Ahogy a kiemelt négy sor is jelzi:
József Attila ’37-ben, alig hetven évvel
ezelőtt úgy vélte: bár az alkotó nem feltétlenül érzi magát kényelmesen a világban, mégis elhelyezi magát benne, kutatva, s szerencsés esetben meg is találva
a helyét. S miért olyan lényeges ez? Mert
a költő sajátos világlátással rendelkező
személyiség. Gondolatok megfogalmazója s közzétevője, akit a művészi lét feljogosít arra, hogy az általa helyesnek vélt
módon, az általa fontosnak ítélt elveket
követve éljen. A költő értéket teremt,
hordozza és hirdeti a kultúrát, s a külvilág jeges vagy éppen elnéző közönnyel
szemléli mindezt, szerencsés esetben
nemigen akadályozva a költőt abban,
hogy tegye, amit helyesnek érez.

S napjainkban mi a helyzet a kultúrával? Ne csak az „elit” kultúrára gondoljunk: a hétköznapi életnek is megvannak a maga írott és íratlan normái, a
társas érintkezéstől az étkezésen és közlekedésen át, ne adj Isten, a politikáig.
Hogyan állunk ezzel a már-már közhelyszámba menő megállapítással ma,
mikor úgy fogunk kezet a másikkal, hogy
két perc múlva nem is emlékszünk arra
a névre, amelyet mondott? Mit mondhatunk minderre a hamarjában legyűrt
hamburgerek, pizzák, görög saláták és
szecsuáni csirke-tojásos rizs menük korában? A mindennapossá váló dugók, a kutyaürülékkel borított
terek s a szapora káromkodások korában, amikor az
a bizonyos hatbetűs, b-vel
kezdődő, és „azmeg” végű
szócska lassan kötőszóvá válik a köznyelvben?
Amikor úgy megyünk el
a koldusok, hajléktalanok
és csavargók mellett, hogy
már fel sem tűnnek, mert az
utcakép megszokott részeivé
váltak? Amikor a többség csak
legyint, mikor politikust lát vagy hall,
mondván, hogy a képviselők semmiféle
érdemi munkát nem végeznek, csak az
egekbe emelik a saját fizetésüket? Amikor a hírekben egymással marakodó s a
másikra sarat dobáló honatyákról hallunk? Amikor már az ember lassan azt
sem tudja, kicsoda is ő, s mi végre van a
világon, s mi az igazi feladata itt?
A választ mindenki adja meg maga.
De talán segíthet, ha felidézzük a
költő és a külvilág viszonyát. A költő a
saját helyével s a saját feladataival pontosan tisztában lévő személy, akinek
pontos zsinórmértéke van, amely a kultúrától indul ki. Eszerint tevékenykedik
a világban, függetlenül attól, hogy az mit
szól hozzá, hogy egyáltalán észreveszi-e.
Nem kell nekünk is poétává válnunk
ahhoz, hogy ezt felismerjük, s magunk
is követni kezdjük e zsinórmértéket.
A kultúra nem kenyér, de táplálék. A
kultúra mindannyiunk számára elsődleges. Vagy legalábbis az lehetne.
Regényi Huba
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Placid atya története

Műveld a csodát, ne magyarázd...
„Műveld a csodát, ne magyarázd” – írta idős asszony – leírta, hogy a műsort nézegykor a költő Nagy László. Éljük min- ve-hallgatva, mennyire megdöbbent,
dennapi életünket, tesszük a dolgunkat, amikor a történet mindeddig ismeretlen
tesszük, amit lelkiismeretünk diktál, s szereplőjében magára ismert. Mint beszáegyszer, évek, évtizedek múltán, szá- molt róla, nagy volt a hőség 1946 nyarán,
munkra is teljesen váratlanul, kiderülhet, és ő kislányként friss artézi vizet árult
hogy ami egykor oly természetes apróság- az unokahúgával a vagonokban és azok
nak tűnt – az bizony csoda!
tetején élelemért vidékre utazó budapesPlacid atya, Újbuda kilencveneszten- tieknek. „Egy ilyen napon egyszer csak
dős díszpolgára, aki ugyan már húsz éve betereltek az abonyi állomásra bennünnyugdíjas, ám a mai napig kisegítő lelkész ket. Fogolyszállítmány érkezett, marhaa Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián. vagonba zsúfolva. Szánalmas látvány volt,
1933-ban belépett a bencés
rendbe, majd 1939-ben szentelték pappá. Ezt követően tábori
lelkészként dolgozott, s Pannonhalmán tanított egészen
1946 tavaszáig. Ekkor a szovjet
katonai bíróság mondvacsinált
és alaptalan vádak – antibolsevista propaganda, terrorcselekmény, összeesküvés – alapján
tízévi, a gulágon letöltendő szabadságvesztésre ítélte, s a Szovjetunióba szállították. 1955. novemberében tért haza.
Farkas Bálint, az Operettszínház népszerű művésze,
egy kellemes műsort vezet a
Budapest TV-ben, Jótett helyében címmel. Mindig van egy
beszélgető partnere, s adás közben a nézőknek módjuk van
betelefonálni, és elmondani egy Placid atya, Újbuda kilencvenéves díszpolgára
számukra fontos vagy érdekes
történetet. Még januárban Placid atya volt ahogyan néztek ki azon a kicsi rácson (…)
Farkas Bálint vendége. Az atya elmesélte, A vonat legalább fél órát állt bent az állohogy amikor marhavagonokba zsúfolva máson, s láttam, kergetett a szellő egy kis
vitték a foglyokat a gulágra, egy darabig fehér valamit. A vonat ahogyan kiindult
még itthon időzött az egyik állomáson a én odaszaladtam. Egy kis cédulácska volt,
vonat. Ekkor sebtében néhány mondatban ráírva, ha valaki megtalálja, juttassa el Buleírta egy kis papírszeletre, hogy fogoly, dapestre – és a cím rajta. Én mellékeltem
és viszik a Szovjetunióba. Összehajtogat- egy pár sort, hogyan találtam rá erre a kis
ta a cetlit, amelynek tetején arra kérte az cédulára. Borítékba tettem és elküldtem. S
ismeretlen megtalálót, hogy juttassa el mit ad isten, választ is kaptam rá, én, a kisazt édesanyjának, a megadott címre. És a lány, az édesanyától, egy köszönő, nagyon
mama meg is kapta az üzenetet, amelyet szép levelet – hogy mennyire hálás érte,
megőrzött, s amely jelenleg is Placid atya mert semmit sem tudott a fiáról. Így legbirtokában van.
alább a remény élteti a fiáért, és isten majd
Egy napon Farkas Bálintnak levelet csak hazasegíti egyszer (…) Szeretném,
hozott a postás vidékről. A feladó – egy ha közölné a kedves atyával: egy kislány

juttatta el kicsi levelét oda, ahova ő annak
idején szánta.”
Farkas Bálint természetesen azonnal
fölhívta telefonon Placid atyát, és felolvasta neki Vera – ma Kunszabó Istvánné –, az
egykori kislány levelét. A művész így emlékszik vissza a beszélgetésre: – Amikor elmondtam az atyának, hogy miről van szó,
a vonal túlsó végén hosszú csönd fogadta
a szavaimat. Már azt hittem, valami baj
történt. Meg is kérdeztem, itt van-e még.
Ekkor válaszolt, és bevallotta: alig tud
megszólalni. Arról beszélt, hogy
egyenesen csodának tartja, hogy
az asszony pont akkor és pont azt
a csatornát nézte, amikor és ahol
ő beszélt az életéről. Hihetetlen,
hogy mindez 62 év elteltével történik – jelentette ki, majd hozzátette: milyen fifikás ez a Jóisten!
Placid atya szerette volna
meglátogatni egykori segítőjét,
de az idős hölgy nem vállalta a
találkozást. Nemrégiben volt
egy balesete, ami miatt jelenleg
is az ágyat nyomja, és azóta az
idegei sincsenek igazán rendben. Mint Farkas Bálintnak telefonon elmondta, a televíziós
adás nagyon fölkavarta. Utána
napokig még aludni sem tudott.
Végül abban állapodtak meg,
hogy Placid atya április 15-én
15.50-től ismét bemegy a Budapest TV stúdiójába, és az adás
keretében fölhívják Kunszabó Istvánnét,
hogy az egykori gulágfogoly nyilvánosan köszönhesse meg a levél továbbítását.
Mind az atya, mind az asszony nagyon
izgatott, hiszen mindkettejük számára
nagy esemény lesz ez a beszélgetés.
***
„Műveld a csodát, ne magyarázd” – írta
egykor a költő Nagy László. Éljük mindennapi életünket, tesszük a dolgunkat,
tesszük, amit lelkiismeretünk diktál, s
egyszer, évek, évtizedek múltán, számunkra is teljesen váratlanul, kiderülhet,
hogy ami egykor oly természetes apróságnak tűnt – az bizony csoda!
Dömök Viktória
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Afrikáért dolgozik az ugandai fiatalember, William Ejalu

Vili könyvtára: Ugandától Budapestig
A távolból is hazájáért, illetve egész Afrikáért dolgozik, most éppen Afrikai Fejlesztési Központot szervez, és szeretne
könyvtárat is egy messzi-messzi kis faluba. Uganda, a Magyarországnál több mint
két és félszer nagyobb ország Kelet-Afrikában található, az Egyenlítőnél, és mégis,
közelebb van, mint gondolnánk…


Egy civil szervezetet vezetsz, az Emberi Jog
Védelméért és Nemzetközi Jog Kutatásáért
Közhasznú Egyesületet. Mivel foglalkoztok?

Elsősorban a nemzetközi jog kutatásával
és az emberi jogok érvényesítésével, valamint másfél éve van egy Afrika-programunk, amely az angol nagykövetség
támogatásával jött létre. Két éve ült össze
az Afrika Bizottság, Tony Blair kezdeményezésére. Kiadtak egy jelentést arról,
hogy miként lehetne támogatni Afrikát,
az ottani demokráciát, a gazdaság fejlesztését. Így jött a követség ötlete, hogy ezt a
kezdeményezést Magyarországon is folytassák. A gyakorlati megvalósításhoz választották a mi egyesületünket. Szerencsés
vagyok, mert az ajánlásban az szerepelt,
hogy az afrikaiakkal együtt kell működni, és fontosnak tartották, hogy elismert
Afrika-szakértőkkel dolgozzanak együtt.
Azzal, hogy engem választottak, egyúttal
arcot is találtak a programhoz, én meg
örömmel, juttatás nélkül vállaltam. Fontos, hogy ez a program nem a briteké, hanem az egyesületé.


Mit tudtok tenni a távolból Afrikáért?

Az a gond, hogy ha Afrikáról van szó Magyarországon, rengeteg szakértő kerül elő
– de szinte mind magyarok. Viszont az iga-

zi problémákat az afrikaiak jobban látják.
Ezért fontos, hogy az beszéljen róla, aki ott
nőtt fel, és emellett európai szemszögből is
meg tudja közelíteni a témát. Az én személyes üzenetem az, hogy nem a segélyezés,
hanem az együttműködés a megoldás. A
bajok Afrikában vannak, viszont a lehetőségek az orvoslásra Európában és Amerikában. Meg kell kérdezni az afrikaiakat, hogy
mire van szükségük, s nem innen kell kitalálni, hiszen lehet, hogy az egyik faluban
iskolát kellene építeni, a másikban meg aszfaltozott utat. Ha csak segélyeket osztogatnak, akkor azok, akik kapják, nem fogják
komolyan venni az egészet, mert nem érzik
partnernek magukat. Elfogadják a segítséget, de minden marad a régiben, mert elkönyvelik, hogy jó, ezek adni fognak legközelebb is… Ám ők ott helyben nem lépnek
előbbre. Egyszerűbben: nem enni kell adni,
hanem megmutatni, miként lehet élelemhez jutni. Ebben nagyon sokat tudnak segíteni az afrikai diaszpórában (Európában és
az Egyesült Államokban) élők.


Pontosan mi a dolgotok?

Afrikáról szervezünk kerekasztal-beszélgetéseket, amelyek befektetési, fejlesztési
lehetőségekről szólnak, felvilágosítjuk az
érdeklődőket. Magyarországon látszólag
sok szervezet foglalkozik Afrikával, de
nagyon nehéz eldönteni, hogy közülük
kik az igazi segítők, és kik azok, akik csak
a saját hasznukra gondolnak. Már voltak
fórumaink különböző főiskolákon, egyetemeken – az Államigazgatásin is. Számos
konferencián vettünk részt, többek között Brüsszelben, Londonban. Ezt mind
az angol nagykövetség támogatta. Azóta
újabb támogatókat is sikerült találnunk:
a dél-afrikai és az angolai nagykövetséget, az ugandai konzulátust, valamint az
SN Brussels légitársaságot. Bár Kenyának
csak Bécsben van nagykövetsége, ők is segítenek. A múlt évben, az újonnan kinevezett kenyai magyar nagykövet, Sági Gábor
azzal keresett meg, hogy még a kiutazása
előtt szervezzünk egy találkozót az itt élő
afrikaiakkal. Ebből később írásos anyagunk is készült. A Világélelmezési Nap-

pal kapcsolatban volt közös programunk
a FAO-val. Ezen a magyar külügyesek is
részt vettek.
Afrikának azzal is sokat lehet segíteni, ha az ottani hivatalnokoknak megtanítjuk, miként működnek a nemzetközi
szervezetek – az ENSZ, vagy akár az Európai Unió. Az Államigazgatásin most
formálódó nemzetközi képzés nagyon
jó lehet erre. Az egyetemi projekt vezetői olyan rendszert igyekeznek
létrehozni, amelyben akár az afrikai közép-és felsővezetők is
tanulhatnak majd Magyarországon, illetve távoktatásos
rendszerben nemzetközi
közigazgatást hallgathatnak. Sok minden
van, ami itt már bevett,
napi gyakorlat, de Afrikában még gyerekcipőben jár. Ilyen például
az E-government. Most
ott tartunk az előkészületekkel, hogy megkerestem a
különböző afrikai követségeket
azzal, hogy írják meg, milyen közigazgatási sajátosságai vannak hazájuknak, és ha
lenne Magyarországon közigazgatási képzés, mire lenne igényük.


Mi az africainfo?

Az africainfo.hu portál az imázsunkat
is jelenti; bemutatja a tevékenységünket.
Sokat köszönhetünk Törőcsik Attilának,
aki segített a weboldal elkészítésében. Az
Afrika-program másik része az afrikai fejlesztésekkel kapcsolatos munka. Főleg az,
hogy egy asztalhoz ültetjük az Afrikában
érdekelteket. Vendégünk volt például egy
kenyai utazási iroda tulajdonosa, akit magyar utazásszervezőkkel hoztunk össze.
Számunkra ez esetben nem az üzlet volt a
lényeges, hanem az, hogy általa kicsit segíteni lehet egy adott afrikai közösségnek.
Szeretnénk létrehozni az Afrikai Fejlesztési és Stratégiai Politikai Központot.
Erre azért van szükség, mert a tevékenységünk már túlmutat az egyesületi kereteken. Az új központhoz fog tartozni a

megújuló africainfo is, amit naprakész
hírportállá kívánunk fejleszteni. El szeretnénk érni, hogy a magyar külpolitikában
legyen Afrika-politika, és a magyarok is
részletesebben foglalkozzanak a bevándorlók és a menekültek ügyével. Jelenleg
sokan nem tudják, mi a különbség menekült és bevándorló között, és sú-



A családod hol él?

– Itt és Ugandában. A szüleim és a testvéreim kint élnek. A húgom most szerzett másoddiplomát Hágában, jelenleg
az Ugandai Nemzeti Banknál dolgozik.
Az egyik öcsém programozónak tanul, a
másik reklámszakember. De nekem is van
már saját családom! Magyar lány, Anita
az élettársam, és van egy édes, másfél éves
kislányunk, Maya.


A jövőt melyik országban képzeled el?

Gondolkodunk rajta, hogy Ugandába
költözzünk. Ott nemcsak pénzt tudnék
keresni, hanem talán többet is segíthetnék a tudásommal, tapasztalataimmal. Vannak régi álmaim.
Az egyik, hogy a
nagymamám falujában létrehozzunk
egy könyvtárat – akár
angol nyelvű könyvekkel, akár helyi nyelveken íródottakkal. A téka egyben találkozási hely
is lehetne, és persze az óvodástól a egyetemistáig mindenki találhatna magának
olvasnivalót, hiszen most ez
a lehetőség teljesen hiányzik.
Lehetne majd telepíteni néhány számítógépet és bekötni
az internetet… Aki szeretne segíteni, adjon régi könyveket, mindegy miről, mindegy milyen nyelven,
vagy ha használt számítógépét vagy
valamilyen tartozékát tudja nélkülözni,
akkor azt.
A másik tervem, hogy létrehozzam a
magyar kultúra házát. Furcsa, hogy egész
Afrikában szinte mindenhol lehet találkozni magyarokkal. Sokan évtizedek óta
ott élnek. Ennek ellenére nincsenek ilyen
intézmények. Lehetne szervezni csereprogramokat iskolásoknak, kulturális
programokat, előadásokat kivinni, és ha
beindul, akkor ebből hosszú távon még
bármi lehet. Mondjuk egy magyar kávézó
vagy étterem – Ugandában…
Dömök Viktória

Az Állig – ahogy a Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Karának,
a korábbi Államigazgatási Főiskola
hallgatói és oktatói hívják Ménesi úti
intézményüket – folyosóin gyakran
feltűnik egy hórihorgas, fekete figura, elegáns öltönyben, arcán széles
mosollyal. Ő William Ejalu, magyar
barátainak csak Vili, aki 14 évvel
ezelőtt érkezett hozzánk Ugandából.

lyos
előítéleteik vannak. Pedig
lehet, hogy
egy bevándorló a millióit is magával
hozza, hogy
aztán itt fektesse be…


Te is a milliókat
hoztad ide 14 évvel
ezelőtt?

Nem, tanulni jöttem.
Eredetileg Angliában kezdtem a tanulmányaimat, de Budapesten folytattam, mert
itt sokkal olcsóbb volt, és kaptam ösztöndíjat is. Azért épp Magyarországra kerültem, mert édesapámnak – aki miniszter
volt Ugandában – itt voltak ismerősei.
Először jogi, később politológusi diplomát
szereztem, aztán a CEU-ra jártam jogi
masters képzésre, majd jött a PhD-képzés.

Rózsa Melinda
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FÓKUSZ: SPORT
Mozgásra fel!
A fák rügyeznek, a dombok zöldellnek, a levegő mintha üdébb
lenne, mint korábban – tagadhatatlanul itt a tavasz. A parkokban
feltűnnek a szerelmespárok, s az
ember legszívesebben meghemperegne a fűben, mint egy kölyökkutya. Vagy éppen edzőcipőt
húz, és lemegy kocogni egyet, a
kapura vezeti a labdát, vagy beletapos a pedálba – röviden: mozogni kezd, na! Összeállításunkban ezért igyekeztünk górcső
alá venni, milyen lehetőségeink

vannak itt a kerületben. Megszólal a sportosztály vezetője, három
képviselő körkérdésünkre adott
válaszában fejti ki a véleményét,
s emellett igyekszünk bemutatni
Újbuda jelentős utánpótlás-nevelő műhelyeit, s néhány kiemelkedő sportolóját is. Reméljük, olvasás közben mindenkinek megjön
a kedve, hogy kimozduljon a négy
fal közül, ha másért nem is, hát
egy kiadós séta kedvéért! Élvezzék
a jó időt, és mozgásra fel!
Regényi H.

Nagy József a kerület sportéletéről, az utánpótlás-nevelésről és a létesítményekről


Mennyire „sportos” kerület a tizenegyedik?
Hány ember sportol Újbudán?

Noha csekély számú létesítményünk van,
amely több sportot is képes kiszolgálni, s
tömegsport rendezvényekre is alkalmas
lenne, mégis komoly sportélet alakult ki.
76 civil sportegyesület és 32 diák sportkör
működik a kerületben, melyekben öszszesen 16-17 ezer ember mozog – vagyis
csaknem a lakosság tizenöt százaléka!
Ebben persze csak azok vannak benne,
akik rendszeresen sportolnak. Az alkalmanként mozgók létszáma a kerület
lélekszámának húsz százalékát teheti ki.
Összességében tehát úgy becsüljük, hogy
a lakosság harmincöt százaléka, mintegy
50 ezer ember tart fent többé-kevésbé közeli viszonyt valamelyik sportággal.


Az alkalmilag sportolókat mivel tudják motiválni?

Dömök Viktória

Minden komolyabb ünnephez kötődik
valamilyen, a lakosság körében megtartott rendezvényünk. Ilyenek például
a nőnapi, a Szent István-napi,
az őszi és tavaszi sportnapok,
valamint az egyéb alkalmakhoz, nevezetes évfordulókhoz köthető programok.
Ilyenkor csak az a lényeg,
hogy mindenki az adottságainak megfelelő sportágat válasszon, melyben
minden különösebb készülés nélkül rajtvonalhoz állhat. November
11-én, a kerület napján
immár hagyományosan megtartott futóversenyen – melynek
során

Őrmezőről, illetve Albertfalváról indulva bekocogunk Kelenvölgybe – csaknem
hétszázan tettek így!


A többi rendezvényen hányan szoktak részt
venni?

Az adott rendezvény jellegétől, időpontjától és az aznapi időjárástól függ. A természetjárás például rendkívül népszerű
az iskolások körében, a Sas-hegyi túrára
– amelyet immár több mint tíz éve minden tavasszal megrendezünk – általában
hatszáz-nyolcszáz fő szokott eljönni, de a
rekordlétszám eddig ezerkétszáz fő volt!
Szintén csaknem egy évtizedes múlttal bír a minden október első hétvégéjén
megtartott Újbudai Ifjúsági Túranap,
amelyre általában három-négyszáz gyerek gyűlik össze! És akkor a Mikulás-napi
túrákról nem is beszéltem még. Azokon
szintén hat-hétszáz gyerek szokott részt
venni. Három
alkalommal
is különvona-

tot béreltünk, s azzal utaztunk Magyarkútra. A hangosbeszélő a Nyugati
pályaudvaron bemondta, hogy az adott
vágányról Újbuda Mikulás-vonat indul!
Ez még nekem is különleges élmény volt,
a vén fejemmel, de gondolhatja, hogy a
srácoknak mekkora örömet okozott!


A futóversenyek és túranapok inkább a fiatal, valamint középkorú korosztályt mozgatják meg. Az idősek mintha kimaradnának a
képből…

Ne gondolja! Én már a futóverseny mezőnyében is láttam nyugdíjaskorú indulót.
Az idősebbeket a könnyebben gyakorolható, felüdülést s a kondíció megtartását
eredményező sportok vonzzák, például a
tenisz, a horgászás vagy a természetjárás.
Akad olyan csoport, amelyik szombatonként indul túrára, s akad olyan is, amelyik szerdánként… De ha már az idősek
helyzete került szóba: az önkormányzat
észlelte, hogy a mozgásszervi megbetegedésekkel küszködők körében mekkora
igény volna a rekreációs foglalkozással
egybekötött vízigimnasztikára, ezért a
Nyéki Imre Uszodában megteremtette
rá a lehetőséget. A foglalkozások képzett szakember vezetésével zajlanak, de
persze csak orvosi javaslatra, beutalóval
vehetők igénybe.


S ha valakinek másra támadna igénye?
Mondjuk olyan sportágban szeretné megmérettetni magát, amiben eddig nem is rendeztek amatőrversenyt?

Eddig is a lakossági igényekhez igazodva
végeztük a munkánkat, s így lesz ezután
is. Úgyhogy, akinek bármiféle észrevétele van, szóljon! Ha lehet, segítünk,
vagy felvilágosítást adunk, hogy a kedvenc sportága hol űzhető. Célunk, hogy
– adottságainak megfelelően – mindenki
találja meg a sportágat, amelyet szívesen
gyakorol. Néhány évvel ezelőtt például
a röplabda még egyáltalán nem volt
közkedvelt elfoglaltság. Néhány
amatőrverseny megrendezésével
igyekeztünk népszerűsíteni, aztán egyre többen kezdték hiányolni a további alkalmakat.
A csapatok ma már bajnoki
rendszerben játszanak, sőt,
az év elején egy 24 órás
folyamatos mérkőzést
is igényeltek! Mi
biztosítottuk hozzá a feltételeket, s
megszerveztük. A
kerületi sport-

Nagy József, az önkormányzat sportosztályájának osztályvezetője

egyesületek vagy vállalkozók által működtetett létesítmények továbbnövelik a
választható sportágak számát. A Soproni
úton jégpálya nyílt, a Bocskai úti Általános Iskolában megkezdődött a vívásoktatás. Korábban e két sportág hiányzott
a kínálatból.


A versenyek lebonyolításához megfelelő
létesítmény is kell, e fronton pedig nem túl
rózsás a helyzet. Nagyon hiányzik például
egy saját sportcsarnok.

Így igaz, de megépítése – egyelőre – a jövő
feladata. S hogy miért fontos és szükséges
a létesítmény, az összefügg az elmúlt évek
utánpótlás-nevelő munkájával: kézilabdában, röplabdában, küzdősportokban,
ritmikus sportgimnasztikában a kerület
határain is túlmutató eredmények születtek. Ezek továbbfejlesztéséhez lenne
szükség a létesítményre. Ugyanakkor
ebben az évben is indul egy kiemelten
jelentős létesítményfejlesztési program.
A polgármester úr kezdeményezésére a
képviselő-testület áttekintette az iskolai
sportudvarok helyzetét, s elhatározta,
hogy belátható időn – azaz e cikluson –
belül valamennyi ilyen udvart felújítja, s a
pályákat műfűvel borítja be. Idén három
iskolában végeztetjük el e munkát. Csatlakoztunk az MLSZ által meghirdetett
pályaépítő-programhoz, így valamenynyi iskolánk és óvodánk sportudvarának
megújítására beadtuk a pályázatot.


Ezek az udvarok azonban túlnyomórészt
kisméretűek. A nagyobb pályákból továbbra
is hiány mutatkozik. Mikorra várható, hogy
javul a helyzet?

Eddig három nagypályás létesítmény
volt a kerületben: egy a Bogdánffy úton,
a MAFC és a BEAC sportolóinak; aztán a
Vasútépítő-Törekvés pályája Őrmezőn, s
a Kelen SC-é a Kelenvölgyben. Ez utóbbi
szomszédságában – a Kővirágsor út mellett – tavaly megépült az önkormányzat
korszerű, 50x100 méter küzdőterű, műfüves pályája, s a hozzá tartozó öltözők.
Ezzel tehát részben máris enyhültek a létesítményhiány okozta gondok – amelyek
különösen az utánpótlás-nevelés eredményeinek ismeretében égetőek.


Többször is előkerült már ez a kérdés. Hol tartunk jelenleg?

A kerület több „ágazatban” is élen jár az
utánpótlás-nevelést tekintve. A Lágymányosi Torna Klub különösen komoly és
eredményes munkát végez e téren, női
kézilabda-, röplabda-, valamint labdarúgó-utánpótlás csapatai révén híre messze
túljutott Újbuda határain. Az utóbbi évek
munkájának eredményeképpen a Kelen
SC-ben több mint százötven utánpótláskorú labdarúgót foglalkoztatnak. A Bocskai úti vívószakosztályról már beszéltünk.
A Budai XI. SE kiváló teljesítményekkel
büszkélkedhet ritmikus sportgimnasztikában, triatlonban és küzdősportokban.
A Lágymányosi Spari az evezős sportokban, az BEAC az atlétikában és a női ko-

sárlabdában jeleskedik; a MAFC pedig a
fiú kosárlabda-utánpótlás nevelésében ért
el kiemelkedő eredményeket.


A mérleg másik serpenyőjébe ugyanakkor bőven jutott a negatívumokból. A kerület óvodáiba és iskoláiba járó gyerekek negyedének
fizikai állapota legalábbis aggasztó…

Az iskolai testnevelőkkel elvégzett
Hungarofit felmérés kimutatta: óvodásaink, valamint iskolásaink tíz százaléka
igen gyenge, tíz-tizenkét százaléka pedig
gyenge fizikumú, kondíciójuk kifogásolható. Ez azt jelenti, hogy mozogni mozognak ugyan, de nem eleget, s nem megfelelő módon. A többi tanuló a közepes, jó
és igen kiváló kategóriába tartozik. Ez
utóbbiak aránya egyébként megegyezik
az igen gyenge fizikumúak arányával, vagyis mintegy tíz százalék.


Mindez csakugyan szép. De az önkormányzat
szerint mit lehetne tenni azzal a huszonöt
százalékkal, akik a mezőny végén kullognak?

E téren a felzárkóztatásnak és a gyerek
személyes környezetében látott példáknak lehet nagy szerepe. A tapasztalataink azt mutatják, hogy minél korábban
– már óvodáskorban – el kell kezdeni az
egészséges életmódra való nevelést, mert
a gyerek ekkor még hallgat az útmutatásra, hogyan éljen. És ha már sikerélményt
okoz neki a sport, onnantól kezdve nehéz
„leszoktatni” róla. Nem véletlen, hogy a
kiváló kondíciójú gyerekek mindegyike
intenzíven sportol; s számos lehetőségük
akad, hogy megmérettessék magukat.
Általános iskoláinkban tizenkilenc, a
középiskolákban tizennégy sportágban
rendeznek diákolimpiai versenyeket,
méghozzá korcsoportonként, nemenként elkülönítve és felmenő rendszerben.
Tehát aki nyer, az továbbjut, és a fővárosi,
esetleg az országos versenyen is bizonyíthat! Aki onnan is hazahozza az aranyat,
vagy legalább a bronzot, azt november
11-én, a kerület napja alkalmából rendezett ünnepségen személyesen köszönti a
polgármester. E gyerekek létszáma évről
évre százötven-kétszáz fő között mozog;
tehát semmi okunk a szégyenkezésre:
ez fővárosi szinten is kiemelkedő eredménynek számít!


Sőt, ha minden jól megy, akár élsportoló is
lehet belőlük. Ez esetben értesítést kapnak
az önkormányzattól, hogy jelenjenek meg a
hivatalban…

De nem ám valamilyen ügyes-bajos dolga
elintézésére! Az önkormányzat ugyanis –
edzőikkel együtt – minden évben köszönti azokat a kerületben lakó élsportolókat,
akik vb-n vagy eb-n megszerezték első
három hely valamelyikét, vagy olimpián a
legjobb hat között végeztek. Ha átnézzük
a több mint tíz éve átadott elismerések
tulajdonosainak listáját, a magyar élsport
kiválóságainak névsorával találkozunk.
Van tehát pozitív példa, követendő minta
az ifjúság előtt!
Regényi H.
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FÓKUSZ: SPORT

Dömök Viktória

Három politikust kerestünk fel, három kérdéssel :
1. Mint a sport területén tevékenykedő
képviselőt, milyen személyes szálak kötik
a sporthoz?
2. Meglátása szerint milyen a sport helyzete Újbudán? Mely területeken ért el sikereket, s mely területen szorul „felzárkóztató
edzésre” a „csapat”?
3. Milyen sportolási, kikapcsolódási lehetőségeket adottak a választókörzetében?

Balázs György
(MSZP)

1. Minden évben részt veszek a városrészek között megrendezett, immár
hagyományossá vált futóversenyen. A
Gazdagrétről induló, és a Budai 11 SE
segítségével lebonyolított verseny távolsága 7,5 kilométer. Megizzadunk, mire
teljesítjük, de úgy vélem, állóképességének javításáért mindenkinek meg kellene
hozni ezt az áldozatot. A futás mellett alkalmanként eljárok focizni és teniszezni
is; sőt, a barátaimmal és ismerőseimmel
rendszeresen találkozunk a Kondorosi
Uszoda mellett lévő tornacsarnokban,
hogy kosarazzunk egyet!
2. Az előző négy évben én voltam
a sporttanácsnok a kerületben, s jelenleg is van rálátásom a sportügyekre, így
viszonylag könnyen tudok válaszolni a
kérdésre. Nagy eredménynek tartom,
hogy az idei ciklusban sikerült elérni, hogy a költségvetés egy százalékát
sportcélokra költse az önkormányzat.
Ez 200 millió forintot jelent, ami sok
mindenre elég, mindenre ugyanakkor
mégsem. Ebből az összegből támogatjuk
a tömegsportot – a például a május 1-jei,

vagy augusztus 20-i sportrendezvényeket, melyeken több ezer fő szokott részt
venni –, a diáksportot – elsősorban a diákolimpiákat –, valamint az egyesületek
munkáját. Az utóbbi öt-hét évben megemeltük a támogatásukra szánt keretet,
s ezzel hozzájárultunk anyagi helyzetük
stabilizálásához. Büszkén mondhatom,
hogy az utóbbi tíz évben egyetlen SE-nek
sem kellett lehúzni a rolót!
Továbbá nagy eredménynek érzem,
hogy Kelenvölgyben – a Bozsik-program
keretében – sikerült felépítenünk egy műfüves pályát, a hozzátartozó kiszolgáló
egységgel együtt, s felújítottuk a Kelen SC
öltözőit is. A munkák összköltsége elérte a
180 millió forintot. Ebből 86 millió forintot fedezett az állam, a fennmaradó összeget az önkormányzat állta, saját forrásból!
Ami pedig a jelenlegi munkákat illeti:
elkezdjük a kerületben működő iskolák
sportudvarainak felújítását.
3. Nos, Gazdagréten, a Csíki-hegyek
utcai Általános Iskolában négy éve műfüves pálya áll a mozogni vágyók rendelkezésére. Persze a létesítményt elsősorban a
diákok használják, de a tanórákon kívül
tömegsport céljára is igénybe lehet venni.
Emellett a lakótelep északi csücskében
egy gumiszőnyeggel fedett és fémráccsal
körülvett „dühöngő” áll, amelyet tavaly
újítottunk fel, azt is fel lehet keresni.
Ami pedig a további terveket illeti:
nagy reményeket fűzök az Újbuda SE
felállításához. S van egy másik elképzelésünk is: Kelenvölgyben – a tavaly átadott
műfüves pálya mellé – szeretnénk egy
önkormányzati kezelésben lévő sportcsarnokot építeni, ami több sportágat is
befogadna, továbbszínesítve a kerületi
sportkínálatot.

Budai Miklós
(MSZP)

1. Tizenhét éves koromig a Vasas színeiben rúgtam a bőrt, ám ekkor – lábsérülés miatt – abba kellett hagynom a versenyzést. Ugyanakkor sem képviselőként,
sem édesapaként nem szakadtam el a
sporttól. Tizennyolc éves lányom a Budai
11 SE-ben triatlonozik, tizenhat éves fiam
a Lágymányos TC tagja. Feleségemmel
– aki annak idején versenyszerűen asztaliteniszezett – mindenben támogatjuk őket,
s örömmel látom, hogy mindkettőjük korosztálya megfelelő színvonalú, az utánpótlás-neveléssel tehát nem lesz gond.
2. Sikernek érzem, hogy idén három
kerületi iskolában (a Bocskaiban, az Őrmezeiben és a Petőfiben) is megújul a
sportudvar, s műfüves pályát kapnak a diákok. Ezzel az év végére jelentős mérték-

ben nő a korszerű, kényelmes és biztonságos létesítmények száma, hiszen jelenleg
mindössze három helyen – a Budai Sportiskolában, a Csíki-hegyek utcai, valamint
a Teleki Blanka Általános iskolában – található műfüves pálya. Ugyanakkor azok
az iskolák sem jártak rosszul, amelyek
kimaradtak az első körből, hiszen a program folytatódik, s négy éven belül Újbuda
valamennyi általános iskolája hasonló létesítménnyel büszkélkedhet majd.
További terv – melyet Molnár Gyula
polgármester is támogat –, hogy saját kerületi sportegyesületet hozzunk létre, melyet az önkormányzat tart fent. Az Újbuda
SE – elképzeléseink szerint – 2007 végére,
2008 elejére állna fel, s foci-, kézi-, kosárés röplabda szakosztállyal is rendelkezne.
Elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozna, összefogva a kerület sportját, akik
kikerültek az utánpótlást jelentő keretből,
ám nem jutottak el a válogatottságig. Itt
indulhatnának fővárosi bajnokságokon,
ahogy országos megmérettetéseken is.
Tehát ha az NB I-be nem is sikerült felküzdeniük magukat, az egyesület sportolójaként eredményeket érhetnek el az NB
II-ben vagy III-ban, Újbuda színeiben.
3. A Bikásdombon most is működik
egy teniszpálya, ám bővítenénk a jelenleg
rendelkezésre álló szolgáltatások körét.
Szeretnénk a betonozott pályát műfűvel
borítani, s elérni, hogy kiszolgáló egység
is tartozzon hozzá, ahol a parkban játszó,
sportoló gyerekek átöltözhetnek, vagy
ahol a szülők bepelenkázhatják a kicsiket.
A tervek már tavalyelőtt elkészültek, ám a
létesítmény kivitelezése csúszott egy évet.
Az építtető – egy sportot szerető vállalkozó – idén szeptemberre szeretné befejezni
a munkát.
S ha már az elképzeléseknél tartunk:
a Teleki Blanka Általános Iskola környékén két betonozott placc is található, ahol

focizni vagy röplabdázni szoktak az itt
lakok. Jövőre mindkét helyen szeretnénk
a betont könnyebb burkolattal kiváltani,
hogy kultúráltabb sportolási lehetőséget
biztosítsunk. A Városgazdálkodási Bizottság tagjaként mindemellett azon vagyok,
hogy az őrmezei füves pálya is megmaradjon. A jelenlegi tervek szerint ugyanis
– a 4-es metró munkálatainak részeként
– parkoló épülne a helyén. Nagyon remélem, hogy sikerül megállapodni az építtetővel, s kompromisszumot kötni, amellyel
a kecske is jóllakik, s a káposzta is megmarad. Ennek lényege: a mostani salakos
pálya helyén létesüljön parkoló, ám a füves pálya maradjon meg olyan területnek,
ahol sportolni lehet!

Gadácsi Miklós
(Fidesz)

1. 1980-tól kezdve nyolc éven keresztül labdarúgóként a Ferencváros igazolt
játékosa voltam. Hobbiszinten mind a
mai napig sportolok: úszok, futok, s ha
időm engedi, besegítek a Lágymányos
SC-nek: fociedzéseket vezetek a tizenhat
éves korosztálynak.
2. A versenysport sajnos egyáltalán
nem olyan jelentős, mint arra Újbuda lélekszáma és területe alapján következtetni
lehetne. Ennek legfőbb oka, hogy a kerületben egyetlen olyan komoly létesítmény
sincs, ahol nívós, az élsportnak megfelelő
szakmai munkát lehetne végezni. A tavaly átadott és a kerület számára jelentős beruházásnak minősülő kelenvölgyi
műfüves pályával két gond is akad: egyik,
hogy a pálya maga önkormányzati tulajdonban van, de a terület többi része magántulajdon. Ez az állapot a napi munkában problémákat okoz, aminek csak a
sportolni vágyók látják kárát. A másik:
hiányzik a beruházáskor betervezett, de
a mai napig senki által nem látott gép,
amellyel szakszerűen karban lehetne tartani a műfüves pályát.
Az önkormányzati vezetés által nagyon beharangozott Újbuda SE felállítása
talán segít a versenysport helyzetén, ám
egyelőre nem látni a koncepciót, hogy miképpen működne. Lehet akár úgy is, hogy
a kerület – kizárólag marketing szempontból – leigazol néhány népszerű, eredményes élsportolót, valamekkora összeggel támogatja őket, és ha eb-t, vb-t vagy
olimpiát nyernek, a polgármesteri vezetés
megjelenhet, és mosolyoghat mellettük a
fotókon. De ezzel a kerület a kevésbé hatékony megoldást választja. Így talán több
emberrel megismerteti Újbuda nevét, de
ettől még nem javul az itteni sportélet.
Egy ilyen egyesületnek csak akkor van

Szintén a Volksbank finanszírozza a kerületben
megvalósuló Zsombolyai utca 5. és Zsombolyai
utca 4. sz. alatti ingatlanfejlesztéseket is, melyek
egy részét a Volksbank és az Európai Fejlesztési
Bank (EIB) 2003-ban kötött szerződése alapján az
EIB Önkormányzati Finanszírozási Alap keretében
refinanszírozza. A refinanszírozási keretről szóló
Global Loan megállapodás hatékony és népszerű
eszköze az önkormányzati beruházások hosszú
távú finanszírozásának: ezek közé tartozik a helyi
infrastruktúrafejlesztés, valamint városfejlesztés. A
finanszírozási program rendelkezik egy elkülönített
pénzügyi alappal, amely lehetőséget ad a beruházások környezetvédelmi és társadalmi szempontú
megalapozására. Ennek keretében a Volksbank
által az EIB hozzájárulásával, illetve a Budapest

Köszönhetően Újbuda rohamos fejlődésének, valamint a kerületben megvalósuló látványos fejlesztéseknek a Volksbank 2007. év májusában a Villányi

Regényi H.

Utazás 2007

A Volksbank erősíti jelenlétét Újbudán
XI. Kerület Polgármesteri Hivatal és a Zsombolyai
Kft. támogatásával megbízott egy szakértő céget,
amely a Volksbank finanszírozásában megvalósult
Zsombolyai utca 5. sz. alatti hivatali épületről egy
tanulmányt készített az ingatlanfejlesztési projekt környezetvédelmi szempontú értékelésére. A
Zsombolyai u. 4. sz. alatt található épület átadására
előreláthatólag 2007 nyarán kerül sor. A két hivatali
épület átalakításával, felújításával és összevonásával az Önkormányzat a lakosság minél teljesebb
körű, európai szintű kiszolgálását kívánja elérni a
Polgármesteri Hivatal összes szervezeti egységének, valamint elsősorban a hatósági feladatokhoz
kapcsolódó szolgáltatások egy centrumban történő elhelyezésével, új „hatósági központ” létrehozásával. Ezt segíti továbbá, hogy a Volksbank 2006ban a már átadott Zsombolyai u. 5. sz. alatti épület
bejáratánál az utcafronton, az önkormányzati ügyfélszolgálattal szemben ATM automatát helyezett,
amely szintén a lakosok kényelmét szolgálja.

jut hozzá. Az sem mindegy, mit finanszírozunk. Nem szerencsés, hogy van olyan
kiemelt egyesület, ami az önkormányzat
támogatásával külföldre utazik, míg akad
olyan, aminek arra sincs pénze, hogy az
ország egyik feléből a másikba menjen
versenyre! Ha már pénzt adunk, arra kellene fordítani, hogy a gyerekek olcsóbban
férjenek hozzá a létesítményekhez, felszereléshez, és ne a szülőket terheljük még az
utazás költségével is.
3. Csaknem húszezer ember lakik
Gazdagréten, s ehhez képest semmiféle
igazán komoly sportolási lehetőség nem
található a lakótelepen. Évek óta ígérik
az uszodát – érdekes, hogy mindig csak
a kampány idején kerül elő, de csak ígéret
ez is, éppen úgy, mint a metró.
A magam részéről két elképzelésem
is van, amivel élénkíteni lehetne Gazdagrét tömegsportját. Szeretném újra megrendezni az utcák, terek bajnokságát. Ez
javítaná a helyi közösségi életet, az emberi kapcsolatokat, közelebb hozná egymáshoz az itt élőket! Továbbá nagy igény
mutatkozik rá, hogy kialakítsunk egy gumiszőnyeges futópályát a lakótelep körül
– olyat, ami a Margit-szigeten is van. Így
kényelmesebben lehetne futni, kihasználva a lakótelep adta lehetőségeket!

Utazási melléklet első
májusi számunkban!

Új önkormányzati központ épül

Budapest. XI. Kerület Önkormányzat és a Magyarországi Volksbank Zrt. (Volksbank) között
2003 óta fennálló kiváló üzleti kapcsolatnak köszönhetően Volksbank finanszírozással valósul
meg több beruházás a kerületben, köztük a Fehérvári úton már elkészült „Fecskeház”, a fiatal
házasok 90 lakásos önkormányzati bérháza.

létjogosultsága, ha a kerület lakosainak
igényeit elégíti ki, a gyerekkortól egészen a
felnőttkorig, és megfelelő létesítményeket
építünk hozzá. Újabb kérdés, miből jutna
pénz egy ekkora beruházás megvalósítására? Hiszen az önkormányzat jelenleg
mindent leépít, megszorít és felél!
Ami pedig a tömegsportot illeti: a
kerület ugyan támogatja a kerületi sportegyesületeket, de nem lehet tudni, hogy
melyik SE mi miatt nyerte el a kiemelt státust, s idén pontosan mekkora összeghez

Dömök Viktória

KÖRKÉRDÉS A KÉPVISELŐKHÖZ

Dömök Viktória

Korszerűbb sportudvarok, Újbuda SE, utcák, terek bajnoksága

úton nyitja meg legújabb bankfiókját, Volksbank
és a kerület között kialakult együttműködés további sikereit remélve.
Az újonnan megnyíló fiók mind a lakosságnak,
mind a kis- és középvállalatoknak nyújt teljes körű
pénzügyi szolgáltatásokat. Az ügyfelek egy helyen
intézhetik pénzügyeiket, a számlavezetéstől kezdve, a befektetéseken, a különböző finanszírozási
megoldásokon keresztül a biztosításokig.
A Volksbank sikeres éveket tudhat maga mögött,
hiszen a mérlegadatok alapján 2006-ban még az
eddigieknél is dinamikusabb növekedés volt jellemző, sikerült az előző évek kitűnő eredményeit is túlszárnyalni, mérlegfőösszege 276 milliárd
forinttal zárt, fiókhálózata 48 értékesítési pontot
ölel fel országszerte, így már 116 ezer ügyfél a
Volksbank család tagja.
(x)

A 30. születésnapját ünneplő Utazás
Kiállítás 53 országon és Magyarország
tájain kalauzolta végig az érdeklődőket.
A látogatók 18 ezer 355 m2-en válogathattak az újdonságokból, a turisztikai
lehetőségekből. Az európai államok
közül először állított ki Hollandia és Skócia, az egzotikus országok sorában megjelent Jamaica, Katar, Mianmar és Tahiti.
Díszvendégként a Cseh Köztársaság fogadta a látogatókat. A magyar turisták körében
is népszerű ország különleges programokkal invitálta a vendégeket történelmi múltú
városaiba. Az utazási irodák szinte az egész
világra kiterjedő ajánlatokkal voltak jelen.
A legnépszerűbb úti célok idén is az európai tengerpartok. Újdonságnak számít,
hogy egyre többen kínálnak montenegrói
üdüléseket. A távolabbi tájak kedvelőinek
sokan ajánlják a Zöldfoki-szigeteket.
A kiállítás B és D pavilonjában a hazai
tájegységek, városok hangulatos kínálatából kaphattak – akár szó szerint is – ízelítőt az érdeklődők. A kiállítók magyaros
vendégszeretettel, tájjellegű ételekkel, borés pálinkakóstolókkal várták standjaikon
az érdeklődőket.
Az Utazás Kiállításokon már hagyomány, hogy kiegészítik gasztronómiai rendezvényekkel is. A Culinary Expo – Gasztro
Show elnevezésű kísérőprogramon az élelmiszeripari cégek, borászok mutatkoztak be.
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FÓKUSZ: SPORT
Nemcsak iskola, hanem közösség is

Szigorúan nevelünk, de szeretettel

Dömök Viktória

– 2000-ben pályáztam meg az igazgatói
állást, azelőtt Őrmezőn dolgoztam testnevelő tanárként. Nem voltam könnyű
helyzetben, ugyanis az új igazgatónak vállalnia kellett: egy év alatt átalakítja az iskolát, máskülönben összevonják a szomszédos intézménnyel, a Teleki Blanka
Általános Iskolával – kezdi a történetet az
intézményvezető. – Rájöttem, csak egyféleképpen tehetek eleget e követelménynek: ha egyedi, markáns arculatot adunk
az iskolának, amely minden más oktatási
intézménytől megkülönbözteti.
Innentől kezdve csak azt kellett eldönteni, mi adja ezt a sajátságos arculatot. Az
iskolában a kezdetektől – vagyis 1969-től
– működött testnevelés tagozat, s emellett
művészeti képzés is folyt. Mivel a 20002001-es tanévben a művészeti képzésre
többen jelentkeztek, logikusnak látszott,
hogy azt a kínálatot erősítsék, amelyre

Kiss Mihály

nagyobb érdeklődés mutatkozott, ám az
igazgató más véleményen volt:
– Testnevelő tanári és marosvásárhelyi labdarúgói múltamból adódóan azt
mondtam: a testnevelést erősítjük, már
csak a hagyomány ápolása miatt is. Így is
tettünk; és az utóbbi hét évben harmincöt
százalékkal nőtt a hozzánk járó gyerekek
létszáma! Ebben persze nem kis szerepe
lehetett annak is, hogy komoly fejlesztéseket végeztünk: 2001-ben harmincmillió
forintos beruházással műfüves atlétikai
pályát építettünk, s ezzel párhuzamosan
– saját forrásból – korszerű nyelvstúdiót is
létesítettünk! Később újabb pályát építettünk, illetve felújítottuk a tornacsarnokot.
Ebből is kitűnhet, hogy az iskolában nem
kizárólag a testnevelésre koncentrálnak.
A nevelési program öt kulcsszó köré cso-

portosul. Ezek: egészség, tanulás, sport, „papíralapú” nyilvántartás mellett áttért
érvényesülés és az együvé tartozás.
az elektronikusra is. A szülők – személyes
– Könnyű belátni, hogy a komoly fi- kódjuk megadásával – nyomon követhezikai és szellemi teljesítmény feltétele az tik gyermekeik előmenetelét.
egészség, ezért soroltuk az első helyre
– Így egyetlen gyengébben teljesítő,
– kezdi magyarázatát Kiss Mihály. – Arra ám annál találékonyabb diáknak sem kell
törekszünk, hogy a testnevelés rendsze- eljátszania, hogy félév tájékán „véletlenül”
res és mindennapos elfoglaltsággá váljon, elveszítette az ellenőrzőjét – mosolyog az
ne csak itt, de otthon is. E cél érdekében igazgató –, a szülők pedig számos egyéb
2004-ben bevezettük
a reformétkeztetést
az iskolában – amelyet 2006-tól kezdve
a kerület valamennyi
iskolájában kötelezővé tett a XI. kerületi
önkormányzat vezetése –, s a büfé kínálatát is átalakítottuk.
Kólát vagy csokit
nem lehet kapni,
gyümölcsöt és teljes
kiőrlésű lisztből készült szendvicseket
viszont igen. Emellett
minimálisra csökkentettük a felnőttek
dohányzási lehetőségét. Nálunk – a törvényi szabályozással
ellentétben – nincs
„homályos zóna”,
vagyis dohányzóhelyiség, s a kollégák
még az épület előtt
sem gyújthatnak rá.
Ami a tanulást Mindenkét csapat győzni szeretne
illeti, a testnevelés mellett további öt tantárgy – magyar, hasznos információhoz is hozzájutnak a
matematika, idegen nyelv, történelem, honlapunkon, a www.bsai.hu-n.
informatika – szerepel kiemelt helyen az
Az iskola fő profilját adó sport csak
órarendben. A BSÁI vezetése mindez- harmadik a kulcsszavak sorában.
zel azt a tudatot szeretné erősíteni a szü– Nem kívánunk versenyistállóként
lőkben, hogy az intézmény átjárható, ha működni. A testnevelést és a sportot nevetehát valamelyik család úgy dönt, hogy lő célzattal alkalmazzuk. Szeretnénk tuhat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba datosítani a gyerekekben, hogy az életben
viszi a gyerekét, biztos lehet benne, hogy mindenért meg kell dolgozni. Ha átveszik
a lurkó olyan ismeretanyag birtokában ezt a szemléletmódot, könnyebben boldotávozik, amellyel sehol sem vall szégyent. gulnak majd az egyéb tantárgyakkal, és a
Az iskola ezért több olyan intézkedést is külvilágban is – ad magyarázatot Kiss Mihozott, amellyel eredményesebb tanulásra hály, hozzátéve: fontosnak tartják, hogy a
serkenti a nebulókat. Megalapították pél- sport sikerélményt nyújtson.
dául az Arany Ötösök Klubját, melyben
E célból – az együttműködő egyesüleminden olyan felsős tanuló taggá válik, tek mellett – létrehozták a BDSE-t, vagyis
aki egy évben száz ötöst szerez.
a Budai Diák Sportegyesületet, ugyanis
– Ők az év végén ingyenes kirándulá- azt tapasztalták, hogy a profi egyesületek
son vehetnek részt, s az iskolát támogató csupán a legjobb diákokat választják saját
alapítványhoz benyújtott pályázatukon tagjuknak. Így azok a nebulók, akik nem
anyagi hozzájárulást nyerhetnek tanulmá- jutottak be hozzájuk, az iskola saját egyenyaik és sportelőmenetelük támogatására sületében sportolhatnak, s ha itt jól teljesí– mondja az igazgató. – Mivel a gyerekek tenek, nyitva áll előttük a lehetőség, hogy
délután edzésen vannak, nálunk az 5. évfo- „felkerüljenek” az elitbe.
lyamtól reggel fél héttől 8.50-ig tartjuk a felS ha már az egyesületeknél tartunk:
zárkóztató, korrepetáló vagy tehetséggon- tagjaik ingyen használhatják az iskola
dozó foglalkozásokat, s így az érintetteknek sportinfrastruktúráját, cserébe az egyesükilenckor kezdődik az első tanítási óra. Ez a let jóval alacsonyabb tagdíjat kér az iskola
rendszer egyedülálló a kerületben.
tanulóitól, mint általában. S bár a létesít– Ahogy az is, hogy a gyerekeknek mények tekintetében igazán nem áll rosztavaly év elejétől bevezettük az elektroni- szul az iskola, szeretnék tovább bővíteni a
kus naplót, így az iskola a hagyományos, kapacitásukat: a szomszédos telken 4000

ki! Sőt, a napokban Lonkai Bernadett 7. b
osztályos tanuló a budapesti döntőn harmadik helyezett lett!
Ezzel el is értünk az utolsó kulcsszóhoz, amely, ha lehet, még a többinél is fontosabb az intézményvezetőnek.
– Ebben a végtelenül megosztott országban lényegesnek tartom, hogy a gyerekek tisztában legyenek vele: létezik közösség, melynek teljes értékű, teljes jogú tagjai.
Ez a közösség nem más, mint az iskola;
azon túl pedig a nemzet – szögezi le.
Az együvé tartozást az iskola zöld-fekete színeiből álló tréningruha, az ünneplő öltözék, no meg az intézmény indulója
fejezi ki; de a külsőségeken túl másban
is megnyilvánul. A tanulók úgynevezett
történelmi hétre utaznak Erdélybe vagy
sítúrán vehetnek részt a Felvidéken, hogy
tudatosodjon bennük: másutt is élnek
magyarok a Kárpát-medencében. És ha
valahol katasztrófa történik, az iskola házi
gyűjtést szervez.
– Két évvel ezelőtt az erdélyi
Farkaslakánál hatalmas árvíz volt. – Kiss
Mihály hangja ezúttal csendes, s nyoma
sincs benne a büszkeségnek, mikor hozzáteszi: – Hat és fél tonna ruhát, játékot,
élelmiszert juttattunk el a károsultaknak.

négyzetméter alapterületű, 46x26 méteres küzdőtérrel rendelkező sportcsarnokot álmodtak. A beruházás összköltsége
mintegy 170 millió forint, ebből – nyertes
pályázat esetén – 70 milliót az állami iskolafejlesztési program állna, a fennmaradó
százmillión pedig az iskola és az önkormányzat osztozna, fele-fele arányban. A
munkák a jövő évben kezdődnének.

Regényi Huba

Dömök Viktória

A Budai Sport Általános Iskola (BSÁI) a
kerület egyik legnépszerűbb oktatási
intézménye, s a sportutánpótlás-nevelés fő bázisa. Az iskola persze nem
pusztán a testnevelés oktatására helyezi a hangsúlyt. A létesítmény bemutatására Kiss Mihály igazgatót kértük fel.

A sport mellett persze egyéb érvényesülési lehetőségeket is kínálnak, elsősorban az idegen nyelv és az informatika oktatásával. A gyerekek németet vagy angolt
tanulhatnak az iskolában. A német nyelv
gyakorlásában nagy segítségükre van a
Stuttgartban található testvérintézmény,
ahová már több tanulmányi kirándulás is
indult. A BSÁI tanulóinak emellett kötelező havonta egyszer legalább tízmondatos
e-mailt küldeni német levelezőpartnerüknek, s a nyelvtanárok megkövetelik,
hogy mindenki teljesítse ezt a normát.
Az angol nyelv gyakorlása már valamivel nehezebb feladat, Angliában ugyanis
egyelőre nincs testvériskola, így a szülőknek kell finanszírozni a gyerekek londoni
utazását – hacsak a tanuló nem az Arany
Ötösök Klubjának tagja, mert ez esetben
az iskola alapítványa az utazás költségének egy részét támogatja. Az ilyen kirándulásokon a nyelvgyakorlás mellett persze
városnézésre is jut idő: legutóbb például
a Chelsea pályát nézték meg a gyerekek.
Ami pedig az informatikát illeti, az iskola tavaly nyolcmillió forintért felújította
a tantermet: új gépeket és multimédiás
eszközöket vásárolt, melyeket a matematika, az angol, a német és a történelem
oktatásához is használnak. Nem véletlen,
hogy az informatikai versenyeken a fővárosi döntősök ötven százaléka innen kerül

Felvételi – kevesebb
stresszel
Jelenleg 393 tanuló jár a sportiskolába.
Második évfolyamtól kezdve az iskolába kerülés feltétele az, hogy jó magatartású és szorgalmú legyen a tanuló,
illetve jól sportoljon. Mivel a tanárok
jól tudják, hogy versenyhelyzetben –
vagyis a képességfelméréskor – a gyerek izgul, ideges, s ezáltal teljesítménye
is romlik, lehetőséget biztosítanak az
óvodásoknak (és szüleinek), hogy a
megmérettetés előtt megismerjék az
intézményt és a pedagógusokat. Januárban úgynevezett iskolakóstolót szerveznek nekik, melynek során bemutatják az intézményt, februárban pedig
gyakorlati programra hívják a gyerekeket: a félórás ovistorna után a leendő
tanítók foglalkozásokat tartanak az
óvodásoknak. Így mire eljön a márciusi képességfelmérés, a gyerek önmagát
tudja adni, mert az azt megelőző nyolc
hét alatt levetkőzte a gátlásait.
Az sem titok, hogy az iskolában a
tanulóknak meg kell adniuk a kötelező tiszteletet mind a tanároknak, mind
egymásnak. A fegyelem másban is
megmutatkozik: a házirend értelmében
egyetlen diák sem festheti a haját, nem
viselhet tetoválást vagy testékszert.
– Egy tizenkét éves nézzen ki tizenkét
évesnek, ne többnek – szögezi le Kiss
Mihály, hozzátéve: – Szeretettel nevelünk, de szigorúan.

Sas-hegyi kerékpáros szabadidőpark

Egy jó lejtőn nincs megállás!
Ha esik, ha nem, itt vannak, takarítanak, és továbbépítik a pályát az extrém sport szerelmesei. Elindult
a kerékpáros szezon.
A Sas-hegy déli oldalában vagyunk, a laktanya mellett, a Brassó úton. A Harasztos
utca és Előpatak utca közötti terület évekig elhanyagolt, hajléktalanviskós, szemetes, bozótos volt, mígnem tavaly tucatnyi
lelkes környékbeli srác összefogott és nekiláttak kitakarítani, hogy biciklisparkot
építsenek maguknak. Tavaly májusban
– mint erről anno tudósítottunk – avatták
a pályát, létrejött a Veresördögök-SE dirt
jump BMX szakosztályaként a SashegyiRiders Egyesület. Terjed a hírük, már
negyvenen-ötvenen vannak. Az eltelt egy
év alkalmat ad a visszatekintésre, a sas-hegyi kerékpáros szabadidőpark ügyvivőjével, Pál Lászlóval beszélgetek.


Mi történt a tavalyi örvendő cikk óta?
Megtette a hatását?

Nem sok minden történt, a hivatal – gondolom – kivárt. Panasz nem volt ránk a

környék lakói részéről. Nemrég felvettem
a kapcsolatot kerületünk Városüzemeltetési Osztályának vezetőjével, Wágner
József úrral, illetve a helyettesével. Elmondtam nekik, egy éve működik úgy a
park, hogy szinte mindent saját magunk
erejével építettünk. Eljöttek, megnézték,
és messzemenő támogatásukról biztosítottak. Ígéretet kaptunk: megpróbálnak
segíteni, hogy a park nívósabb lehessen,
igazi parkjellege legyen. Találtunk két komolyabb támogatót, a City Taxit és az érdi
Sólyom kerékpárüzletet, segítségüknek
köszönhetően van egyenpólónk, a versenyeken ezekben jelenünk meg.


Látom, folytatják a tisztogatást, kaptak
konténert és két segéderőt.

Az önkormányzat tavaszi szemétszedési akciójához kapcsolódtunk, az Újbuda
Prizma Kht. idén is segített. Hat köbméter
szemetet szedtünk össze a pálya melletti
mély árokból. Nem jó erről beszélni, de
voltak olyan pillanatok, amikor azt gondoltam, föladom. Nagyon nehéz támogatókat szerezni. Elsősorban nem anyagi

támogatásra van szükségünk, nem pénzt
szeretnénk, hanem fűmagot, termőföldet,
díszcserjéket, facsemetéket.


A takarítás után mi következik?

Füvesítenénk, parkosítanánk. Az elszáradt ecetfákat kivágtunk, ezek helyére
facsemetéket fogunk ültetni. Szeretnénk
egy murvás sétányt is csinálni végig a pálya szélén, lépcsőkkel, hogy végül az egész
egy nívós zöldterületté, szabadidőparkká
váljon. Kerítést nem húzhatunk, viszont,
hogy megőrizzük a tisztaságot, növényzettel és földgáttal védenénk, ne lehessen
teherautóval bejönni szemetet leborítani.


Versenyekben gondolkodnak?

Elsődleges célunk, hogy a fiatalok sporttal
töltsék a szabadidejüket, ne a számítógép
előtt. Ezenkívül a BMX dirt utánpótlást
szeretnénk támogatni abban, hogy versenyszinten is meg tudják állni a helyüket. Nagyobb volumenű versenyeket nem
szeretnénk, nem akarjuk a környék lakóit
ezzel zavarni. Ez kimondottan gyakorló,
felkészítő pálya, ahol többféle stílusban le-

Az Újbuda Prizma Kht. és az extrém sport szerelmesei takarítják a Sas-hegy lejtőit

het bringázni. Győrben is épült egy hasonló free ride park, lesznek a parkok között
háziversenyek. Lelkesek a srácok, nálunk

mindig van élet, mindig épülnek új dolgok,
zajlik a szépítgetés, soha nincs megállás.

Kép és szöveg: Kertész Dániel
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FÓKUSZ: SPORT
Az, hogy mit tartunk értéknek, szubjektív megítélés kérdése, de a sport
mindig közelebb hozza egymáshoz
az embereket. A diák- és tömegsport
azért fontos, mert egészségmegőrző,
életminőség-javító szerepe van, hol
divat, hol pedig státus. Az élsport az
ország mindenkori státusszimbóluma.
Kinek ne jutna eszébe a legendás
Aranycsapat, ki ne húzná ki magát a
magyar olimpikonokkal együtt egyegy dobogós Himnusz hallatán.

Zöld sziget Újbudán
Ahol újbudai srácok rúgják, dobják, ütik a „bőrt”

És ott – ha akar, és
van hozzá tehetsége
– lehet élsportoló,
de ha nem, akkor
is együttműködni,
játszani tudó, rendet
és csapatszellemet
természetesen érző
emberré válik.

Zwickl Dániel az összes megszerezhető aranyak gyűjtője

Szóljon magyar himnusz Kínában!

Urbán Beatrice

Ha minden jól megy, teljes létszámú
gárdával vehetnek részt az asztaliteniszezők a pekingi olimpián, igen
jó az esély arra, hogy egyéniben és
csapatban is asztalhoz léphessenek
legjobbjaink. A legjobb úton haladnak, különösen, ha sikerül elérni,
hogy Magyarország rendezze a kvalifikáció legfontosabb állomásának
számító 2008-as pót-világselejtezőt,
és 24 év után 2009 őszén a felnőtt
asztalitenisz EB-t. A pingpongosoknál
folyamatos a kvalifikációért folytatott
küzdelem, elvégre a pekingi helyeket
és a pótselejtezők kiemeléseit a világranglista-helyezés alapján osztják.
Bár a kép idilli, az egyesületek feltételei kritikán aluliak.

Eddig minden sikerült

Saját egyesületében Dani mostanában keveset van. Nincs rá sok idő, mióta a válogatottal edz. A férfiak legfontosabb egyesületében, a BVSC-ben most viszonylag
jó minden. Nem is olyan rég rettenetesen
törékeny volt az alap, de a lehetőségekhez
képest is hihetetlenek voltak az eredmények. Azt mondják, amióta Bíró Péter, a
Lombard Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
tulajdonosa áldoz a sportra, nagyobb a
biztonság. Most már „csak” annyi a dolga
az egyesületnek, hogy a magyar bajnoki
címet megszerezze.

Már 16 évesen az összes
megszerezhető aranyat
begyűjtötte
Nem sok huszonhárom éves létezik
olyan világos és reális világképpel, mint

ő. Már 16 évesen ötszörös serdülő Európa-bajnok volt. A mai napig emlegetik
azt az EB-t, amelyen a lejátszott harmincnyolc meccséből harmincnyolcat
nyert meg, és az összes megszerezhető
aranyat begyűjtötte. Még mindig sokan
erről az 1999-ben elért, kiugró sorozatáról emlékeznek rá. Azután többszöri TOP 12 győzelmek jöttek, és éppen
olyan meredeken ment felfelé pályája,
mint ahogyan azt sokan remélték. A huszonhárom éve lankadozó magyar pingpong egyik nagy reménysége volt már
gyerekként is. Három és fél évet játszott
Németországban, majd Ausztriában is
profiskodott, közben már itthonról járt
ki az ottani csapattalálkozókra.
Azután a brémai asztalitenisz csapatvilágbajnokság 2. Divíziójának elődöntőjében a magyar férfi asztalitenisz-válogatott nagy bravúrral 3:1-re legyőzte ÉszakKorea együttesét. Dani 3:2-re diadalmaskodott Kim Hjok Bonggal szemben, s alig
másfél óra múlva a magyar válogatott
2–0-ra vezetett.
Zwicklnek a világbajnokságon ez volt
a nyolcadik győzelme, emellett mindöszsze egyszer hagyta el vesztesen az asztalt.
A döntő meccs Zwickl és Carneros között folyt le, és Zwickl nagy küzdelemben megnyerte önmaga tizedik meccsét a
vb-n, ezzel ért véget a 175 perces ütközet.
A férfiválogatott utolsó vb-mérkőzése volt
Brémában, és azt jelentette, hogy Harczi
Zsolt együttese a 2008-as kuangcsui
(Guangzhou, Kína) csapat-világbajnokságon újra a legjobbak között, a Bajnoki
Divízióban szerepelhet.

Országos bajnokság,
EB, világbajnokság, tatai
edzőtáborozás
Most pedig március első hétvégéjén eldőlt
az idei két világversenyre utazó magyar
válogatott összetétele. A tavalyi siker után
idén megint Miskolcon zajlott a Magyar
Asztalitenisz Szövetség rendezésében a
felnőtt országos bajnokság a HOLCIMkupáért. Az elődöntők simán alakultak,
hiszen a Lombard-BVSC két válogatottja,
Zwickl Dániel és Jakab János is magabiztosan győzött. Így 1980 óta először ismét
vasutas házi döntőt rendeztek az OB-n
férfi egyéniben. És bár Zwickl Dani tavaly
megtörte a jeget győzelmével, Jakab János
pedig eddig még „csak” TOP 12 bajnokságot nyert, ezúttal Jakab János győzött,
és megérdemelten nyerte meg pályafutása
első országos bajnokságát.

Mert egyesületi
utánpótlás nélkül
nincs szakmai tömegbázis, nélküle
esélye sincs a magyar labdarúgásnak.

egyesület szakemberei, mert a legfőbb – és
a jövővel is számotvető – céljuk egészséges
szemléletű, testű, lelkű, erkölcsi érzékű
fiatalokat tudni maguk körül, amellett,
hogy kinevelik a tehetségeket.
Az okos edző úgy csinál, mintha grundfociznának. Bár a grundfoci megszűnt
létezni, de szellemisége tovább él az összetartozásban, a klubok családi, felnevelően
játékos légkörében. Mert a csapatsportágakban olyan értékeket is tanulhatnak, amelyek
segítik, hogy egy közösség, egyesület tagjává
válhassanak. Ez életforma, ami lehetőséget
ad a gyerekeknek fejlődésre, barátságokra,
és arra, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, mert számukra még nem annyira a
győzelem, mint a részvétel a fontos.
Itt van többek közt a Fox Kids Kupa
impozáns serlege, amit már elnyertek 2003
nyarán. A 12 éven aluliak bajnokságának
nem hivatalos világbajnoksági döntője a
Margitszigeti Stadionban, a világbajnokság döntője Rotterdamban volt, ahol 5.
helyezést értek el, és csak a brazil nemzeti
tizenegytől kaptak ki a fiúk! De ez csak egy
dicsőség a sok közül.
Urbán Beatrice

XV. Kelenvölgyi Autómodell-kiállítás

Öt perccel hamarabb érkezem, de
Dani már ott vár. A nyúlánk barna fiúból
sugárzik az energia és a kiegyensúlyozott
nyugalom. A piros válogatott mez felett
érdeklődően türelmes az arca, és az a típus,
akiben azonnal bízik az ember.
– Hogy mi lennék, ha nem erre indultam volna? Rengeteg dolog van, ami érdekel. Mindig vonzottak a pszichológia ágai,
az ezoterikus dolgok, hiszen az asztrológia is
lelki jelképrendszer. Szerettem a földrajzot,
szervezhettem volna kalandtúrákat, vannak
barátaim, akik ezt csinálják, és érdekesnek
tartom. De a pedagógia, a fiatalok nevelése

„

Most pedig benne
vagyok az olimpiai
keretben.

is nagyszerű feladat, később már el tudom
magam képzelni edzői poszton. Nagyon jól
meg tudok szervezni, le tudok bonyolítani
dolgokat, de az üzlet, a pénz világa, az úgy
tűnik, nem nekem való. A kedvesem négy
év alatt megszokta, hogy viszonylag keveset
lát, de türelmesen viseli, belátja, hogy dolgom van. A családra is mindig szakítok időt.
A húgom is sportol, focizik a kerületben.
Nagyon jó barátom, sokat beszélgetünk.
A szövetségi kapitány, Harczi Zsolt
modern felfogásban oktat, jók az edzések, s az elvégzett munka kellő önbizalmat ad valamennyiünknek. Nem véletlenül mozdult meg felfelé a férfiszakág az
utóbbi időben.
Úgy érzem, hogy a korosztályunk
erős, vagyunk néhányan fiatalok, akik a
sportág zászlóvivői lehetünk. Mert abban
biztos vagyok, hogy ha megint lesznek
sikerek, a pingpong újra népszerű lesz, és
újjáéledhet régi virágzó kultusza. Jó arra
gondolni, milyen csodálatos volt győzni
és állni a dobogó tetején, hallgatni a Himnuszt ahogy nekem szól.

Révész Marianna

„

„

A Kelenvölgyi Közösségi Házban nyitották meg március 30-án a XV. Kelenvölgyi Autómodellkiállítást. A tárlat a modellgyűjtők gyűjteményeit mutatja be, nem a gyártókét, így rendkívül
egyedi és érdekes autócsodák is előkerülnek. Vannak, akik egy-egy márkanévhez ragaszkodva,
teljességre törekedve, az adott cég múltját felölelő típusait állítják ki. A bemutatásra kerülő
gyűjtemény, amely közel háromezer darabból áll, reprezentatívan mutatja be az autógyártás
elmúlt több mint száz évét. A modellek között gyári és saját készítésű autók, haszonjárművek
kicsinyített, hű másolatai is megtalálhatók, a Trabanttól az Ikarusokon át a Cadillac-ig, 1:160-tól
1:5 méretarányig.

Urbán Beatrice

Szmodis Imre rajza

Zöld sziget nőtt ki Újbudán, s egyre
lombosodik. Vagy tíz éve indult a XI. kerületi Diáksportkör Kenyó Zoltánék munkája nyomán, amikor a kerületi sportosztály, Nagy József vezetésével felkarolta a
halaszthatatlanul fontos utánpótlás-nevelés ügyét. Az önkormányzati döntés
nyomán nemsokára a Lágymányosi Tornaklub égisze alá kerültek, és így létrejött
a jelenlegi végleges formáció, az ÚjbudaLágymányosi Sportegyesület. Az egyesület elnöke, Kenyó Zoltán, és a technikai
igazgató, Székely Géza elkötelezetten dolgoznak a sport ügyéért. A tapasztalatok
szerint az itt sportolók 70-80 százaléka a
kerületből kerül ki. Többek között mini-,

Általános Iskola és a Csíkihegyek utcai
Általános Iskola – ebben és az edzéslehetőségek biztosításában is. A középiskolások csoportjához már vidékről érkezők
is csatlakozhatnak 18 éves korig. Tizenöt
éves kortól érvényesül
az élsport modellje. Lehetőséget biztosítanak a
felnőttcsapatban játszóknak arra, hogy bajnokságon indulhassanak, hogy
minden korosztályban
legyen az egyesületnek
válogatott kerettag focistája. A 16-17 esztendőseknél már vannak
külföldi megkeresések,
és tárgyalások is folynak
olasz II. osztályú és német, spanyol I. osztályú
csapatokkal. Van játékos, aki az FC Nürnberg
válogatásán vett részt
próbajátékon. Nem kis
eredmények ezek. Annál
is inkább, mert a magyar
labdarúgás az elmúlt
évtizedekben a legfontosabb bázisát vesztette el. Európában az
egyesületekhez igazolt tizennyolc év alatti játékosok száma hazánkban volt a legalacsonyabb. Cirka hetvenezer regisztrált
utánpótláskorú labdarúgónk van. Ebből
a Bozsik-program hatására 2002-ben igazoltak az egyesületekhez több mint negyvenezer tizenkét év alatti gyereket.
Dömök Viktória

serdülő-, ifjúsági és felnőttcsoportban van Itt lesz, ahol a kerületi gyerekek európai
lehetőség kézi- és röplabdázni. A Testne- körülmények között sportolhatnak. Tévelési Egyetem kézilabda-utánpótlását len – a Bozsik- program keretein belül elis innen biztosítják. Egyik büszkeségük, nyert lehetőség folytán – az egyesület bérli
hogy ebben a két sportágban egyedül- a pályát az önkormányzattól. Nyártól
álló munkát végeznek
Budán. Sajnos, nehéz
körülmények között, hiszen a kerületnek jelenleg
nincs szabványméretű
kézilabdacsarnoka, de a
remény már felcsillant,
hogy rövidesen ez is megoldódik. Addig is edzésre
kapnak lehetőséget az iskoláktól, a meccsek meg
bérelt helyen, a Siketek
Könyves Kálmán körúti
Sportcsarnokában zajlanak. A két ágazaton kívül
fáradhatatlan kitartással
dolgoznak a kosárlabda,
az atlétika és a futball minőségi utánpótlás-neveléséért, és az eredmények
megnyugtatóan igazolják,
hogy nem vész kárba az A „Mágus”, Kenyó és a srácok
erre fordított energia.
Verebes József irányítja a felnőttcsapatot,
és a „Mágus” személye garancia arra, hogy
Grundfoci – Nemecsek
a játékosok minden fortélyt tudnak majd.
és Boka nélkül
A felnőttcsapat már kilenc ponttal vezeti
A focikörülmények múlt nyártól ugrás- a bajnokságát. Az utánpótlásban három
szerűen javultak. Akkor adta át az önkor- kiválasztási modellt használnak. Az óvományzat a Kővirág soron a híres műfüves dások ötéves kortól jöhetnek az egyesület
pályát, és most öltözőkomplexum épül. zászlaja alá. Együttműködik a Budai Sport

Európában általános gyakorlat, hogy a
gyerekek hatéves kortól csatlakoznak tömegesen az egyesületekhez, a klub családi
környezetében nevelődnek, s az alkalmasak időben csatlakoznak a profi klubokhoz. Ezt a jól bevált vonulatot követik az

– Nagy szerencséd van, Bézbólos Tyutyu, hogy pont most nincs kedvem karatézni!
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Két dísznövény-kiállítás lesz áprilisban Újbudán

Virágba borul a kerület
Egy hét eltéréssel két dísznövény-kiállítás lesz a kerületben.
Április 13–15. között a Petőfi
híd budai hídfőjénél, egy héttel később pedig a Kertészeti
Egyetemen, a Budai Arborétumnál. A bemutatót és vásárt
mindkét helyszínen több,
érdekes program kíséri. Mindkét rendezvényt támogatja a
kerületi önkormányzat.
A Petőfi hídnál, a Goldmann
György téren, ahol még nem volt
ilyen nagyszabású rendezvény, az
az Assa Kft. a szervező, amelyik az
elmúlt öt évben a Kertészeti Egyetemen rendezte a dísznövény-kiállítást és -vásárt. A cég ügyvezetője, Krébecz József lapunknak
elmondta: az elmúlt években már
megszokott programok mellett
az új helyszínen felépítenek egy
látványközpontot – itt egyebek
mellett szakmai programokat és
ingyenes szaktanácsadást is tartanak –, valamint felállítanak egy
ezosátrat, ahol a Bach-virágterápiával ismerkedhetnek meg az
ezotéria iránt érdeklődők.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS SASADON IS

A rendezvényen bemutatkoznak a hazai nemzeti parkok, valamint a pesti Füvészkert, ültetnek
majd japán cseresznyefákat, lesz
Mesterek utcája, ahol iparművészek és a kézművesmesterek mutatják be munkájukat és termékeiket. A gyerekeknek mesekertet
alakítanak ki,
ahol megismerkedhetnek
a kertészkedés
örömeivel.
A reformudvarban bio- és
reformélelmiszerekből (egyebek mellett gyógy- és fűszernövényekből) készült termékek
között lehet majd válogatni. Lesz
bonszai-, kaktusz-, orchidea- és
virágkötészeti bemutató is a Petőfi
híd budai hídfőjénél.
Egy héttel később, április 20. és
22. között a Budai Arborétumban
lesz dísznövény-szakkiállítás és
-vásár, ezúttal a Corvinus Egyetem
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének szervezésében. – Itt ingyenes szaktanácsadást

szerveznek, valamint bemutatókat
tartanak a dísznövények gondozásáról, a különféle betegségekről
és kártevőkről, a gyümölcsfák és a
szőlő ápolásáról, metszéséről, valamint a zöldségekről és a gyógynövényekről – mondta Schmidt Gábor,
a szervező tanszék vezetője.
Újdonság, hogy beteg növényeket is gyógyítanak
majd a Növényvédelmi és
Rovartani Tanszék munkatársai. Emellett a kertészeti kar több más tanszéke
is bemutatkozik.
Az épületben miniatűr
bonszaifákat állítanak
ki, lesz orchidea- és kaktusz-bemutató is. A Ménesi úton
kézművesek mutatják be munkájukat és termékeiket, a felső kertben pihenőparkot alakítanak ki.
A rendezvény alatt több szakmai
tanácskozást szerveznek, például a
virágosítás és a turizmus kapcsolatáról vagy a zöldtetőkről. Ezeken a
programokon nemcsak a szakemberek, hanem minden érdeklődő
kiállításlátogató is részt vehet.

(gp)

(X)

2007. április 14-én, szombaton, tartson velünk és készítse fel Ön is ezen a napon
kertjét és háza táját a tavaszra, majd a nyárra!
Király Nóra, a 20-as körzet önkormányzati képviselője.
www. kiralynora.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2007. évre pályázatot hirdet összesen 50 millió Ft-os keretösszeggel az
oktatás/informatika  kultúra  sport/ifjúság  egészségügy/szociális terület  fejlesztések/felújítások témaköreiben
A témakörökön belüli támogatható
pályázati célok az alábbiak :

SPORT/IFJÚSÁG
 kerületi polgárok számára szervezet

OKTATÁS/INFORMATIKA
 kerületi közoktatási intézmények








rendezvényeinek, jubileumi
ünnepségeinek rendezése,
tantárgyi szoftverek beszerzése
(nem informatikai tantárgyhoz),
a Kodály-évforduló alkalmából,
a Kodály-módszerről szóló
konferenciák, rendezvények
szervezése,
testvérintézményi kapcsolatok,
szabadidős tevékenységek támogatása,
olvasó- , anyanyelvi , nyelvi
táborok szervezése.







EGÉSZSÉGÜGY/SZOCIÁLIS TERÜLET
 civil szervezetek egészségügyi tevé

KULTÚRA
 közművelődési és kulturális prog-








ramok, hagyományainkat ápoló
rendezvények, az „Egyenlő Esélyek
Mindenki Számára Európai Év
2007.” kapcsán szervezett kulturális programok szervezése, évfordulók megünneplése,
művészeti alkotások létrehozása,
alkotó-, kézműves-, irodalmi,
tánc-, zenei , színjátszótáborok
szervezése,
kerületi közoktatási intézmények
2007. évi szünidőkre szervezett
programjainak támogatása,
kerület kultúrájával kapcsolatos
kiadványok megjelentetése.

sportrendezvények, sportesemények
támogatása, kiemelten tömegsport
rendezvények szervezése,
sport- és ifjúsági táborok szervezése,
ifjúsági közösségi programok, különösen filmklub, közéleti előadás,
drogprevenciós program, kreatív
ifjúsági kezdeményezés támogatása,
ifjúsági klubok rendezvényeinek
támogatása,
nem kiemelt sportegyesületek támogatása.








kenységének támogatása,
pályázatot nyújthat be egy praxis az
egészségügyi alapellátás praxisainak eszköz és műszer beszerzésére,
(20%-os önerő, max. 300 000 Ft),
pályázatot nyújthat be összefogva
több praxis az egészségügyi
alapellátáshoz eszköz és műszer
beszerzésére (15%-os önerővel
praxisonként, max. 300 000 Ft),
pályázatot nyújthat be egy praxis
az egészségügyi alapellátásban
új, eddig nem használt eszköz és
műszer beszerzése, pályázati feltétel:
10%-os önerő (max. 300 000 Ft),
egészséges életmód és mentálhigiéniás programok támogatása,
civil szervezetek szociális tevékenységéhez kapcsolódó eszközvásárlásainak támogatása,

 szociális alapú rászorultság elvű

támogatás fogyatékkal élő személyek gyógyászati segédeszköz vásárlására, valamint hallókészülékekre
és halláspótló berendezésekre (ezen
pont esetében egyedi pályázati
adatlapot kell kitölteni lsd. 1. sz.
melléklet). Ennél a pályázati célnál
a pályázat érvényességi feltétele,
hogy az igazolásokkal alátámasztott
havi nettó jövedelem egy főre jutó
összege ne haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, 54 260 Ft-ot! A pályázati
felhívás további általános feltételei
erre a témakörre nem vonatkoznak!

FEJLESZTÉSEK/FELÚJÍTÁSOK
 egyházi és civil szervezetek saját

tulajdonukban lévő ingatlanuk és
nagy értékű ingóságaik fejlesztésére,
felújítására.

PÁLYÁZHATNAK:

– a kerületben működő civil és egyházi szervezetek, oktatási-nevelési
intézmények, közművelődési intézmények, szociális intézmények,
egészségügyi intézmények, a XI.
kerülethez kötődő (lakcím, telephely,
megvalósítás helyszíne) magánszemélyek, cégek.

NEM PÁLYÁZHATNAK:

– az önkormányzat közművelődési
intézményei a kultúra témakörben
önállóan nem adhatnak be pályázatot, de az adott intézményben
működő civil szervezetekkel közösen
pályázhatnak egy-egy programra,

– az adott témakörre, akik abban a
témakörben az önkormányzattal
ellátási szerződéssel/közművelődési
megállapodással stb. rendelkeznek,
– táboroztatási célra az önkormányzat
saját közoktatási intézményei.
A támogatási kérelem benyújtása
pályázati adatlapon történik, melyen
részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célokat, ezek költségvetését,
továbbá azt, hogy a pályázó milyen
egyéb anyagi forrásokkal rendelkezik a
cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, aki önrészt
vállal (kivéve, ahol egyébként is feltételként szerepel az önrész vállalása).
A támogatási összeg magánszemélyek
esetén adóköteles (kivéve a szociális
alapú rászorultság elvű támogatás fogyatékkal élő személyek gyógyászati segédeszköz vásárlására, valamint hallókészülékekre és halláspótló berendezésekre)!
A pályázati adatlaphoz csatolni kell civil
szervezetek esetén a bejegyzésről szóló
bírósági végzést, cégek esetén a cégbírósági bejegyzést, intézmények esetén
az alapító okirat másolatát.
Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján, a támogatási összegből
személyi jellegű kifizetések, valamint
reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők (pl. étel-ital beszerzése, éttermi
szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása stb.). Ez alól egyedi
esetekben a megállapodásban el lehet
térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével. Az önkormányzat a támogatási összeg felhasználását ellenőrzi.

A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES ADATLAPOK BESZEREZHETŐK

– Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
(1113 Bp., Bocskai út 39–41.)
– Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság
Oktatási és Kulturális Osztály
(1113 Bp., Zsombolyai út 5. I/111.)
Információ: 3723-478
– a pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a www.ujbuda.hu
internetes oldalról.
A PÁLYÁZATOKAT 2 EREDETI (HITELESEN
ALÁÍRT) PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK LEADNI.
A PÁLYÁZAT LEADÁSI HELYE:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármester Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság
Oktatási és Kulturális Osztály
(1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. I/111.)
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ:
2007. MÁJUS 2. 16 ÓRA

Az elbírálásra 30 napon belül sor kerül,
ezt követően az eredményekről az
önkormányzat értesíti a pályázókat.
A borítékra kérjük írják rá, melyik
témakörre pályáznak!
Molnár Gyula
polgármester

MOZAIK
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Újbudai filmpremier

Szükség van egy új megállóra!
Megkönnyítené az érintett területen lakók, az egyetemen dolgozók és a hallgatók közlekedési lehetőségét, továbbá fellendítené a környék üzleti életét, ha a 86-os busznak lenne megállója a Bertalan Lajos és a Kruspér
utca között, vagy valahol azon a tájékon. A busz Karinthy Frigyes úti és a következő, Gellért téri megállója igen
messze esik egymástól, ami nem szolgálja az itt élőket. Az új buszmegálló kedvezően érintené – nem teljes felsorolást adva – pl. a Stoczek, a Lágymányosi és a Kende utcák lakóit is. Tudomásom van arról, hogy az illetékesek már próbálták ezt a laikusok számára nem bonyolult dolgot elintézni, eddig eredmény nélkül. Nem szabad
feladni. Talán a környéken lakó érintettek körében végzett aláírásgyűjtés nyomatékkal szolgálna és megértő
magatartásra bírná az illetékeseket. Több, a szavát hallató, a témát magáénak valló szervezettel is együtt lehetne működni, nem utolsósorban természetesen az önkormányzattal. Hajrá választott képviselők!
Jó és eredményes munkát kíván egy kerületi őslakos, Gergits Andrea

Várjuk olvasóink leveleit, javaslatait, véleményét. Az Újbuda a közlésre kiválasztott olvasói véleményeket az eredeti mondanivaló megváltoztatása nélkül, de szükség szerint szerkesztve, stilizálva és tömörítve közli. A szerkesztőségnek címzett küldeményeket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Újbuda apróhirdetések

Ismét országos politikus
volt vendége a kerületnek.
Varga Mihály, a Fidesz alelnöke előadást tartott,
melynek témája a magyar
gazdaság helyzete volt.
Beszédében többek között
hangsúlyozta, hogy az országnak több munkahelyre
és több beruházásra van
szüksége.
8–20 szóig: 115 Ft/szó + áfa, 20–40 szóig: 170 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 8 szó díja a minimális tarifa, és 40 szó
a maximális terjedelem.
Apróhirdetés-felvétel: hétfő 9–18, kedd–csütörtök 9–16-ig.
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3., tel: 372-0960.

Dömök Viktória

Varga Mihály
a kerületi Fidesz
vendége volt

ÚJBUDA 2007. ÁPRILIS 11.
csei. A művészek üzenete az, hogy ismernünk kell a múltat és becsülnünk
kell a jelent, hogy a ma fiataljai harmonikus jövőt építhessenek.
A díszbemutató a Szent Imre
Gimnázium nagytermében lesz, a
vagy hogy milyen lenne a világ széles közönség pedig először április
magyar találmányok nélkül. Arra 23-án az Újbuda tévében 19 órai
is választ kapunk, hogyan kell ud- kezdettel láthatja a filmet.
varolni manapság. De vajon kérKapcsoljon ránk! – Mi kikapcsoljuk.
désére is megleli a választ a kisfiú?
A filmből kiderül.
A filmben közreműködik a NOX és a Crystal
együttes, az Irigy Hónaljmirigyből pedig Sipos
Péter. A sztárok ezzel
a szerepvállalással
állnak ki a magyar
kultúra ügye, és
amellett, hogy a fiatalok minél szélesebb körben megértsék: történelmünk és
kultúránk, a magyarok
tudományos felfedezései közös értékeink
– mindannyiunk kin-

Múzsák Csókja
Mint arról már előzetesen hírt
adtunk, az ÚjbudaTV szervezésében kétszáz újbudai fiatal
és neves sztárok közreműködésével, háromnegyed éves
munkával megszületett a 2005ben nagy sikerrel indult Múzsák
Csókja tehetségkutató vetélkedő folytatása, ezúttal televíziós
játékfilm formájában.
Röviden a tartalomból: egy kisfiú
– akit meglepő módon Új Budának hívnak – 9 múzsa szemén keresztül és segítségével betekinthet
a magyar kultúra néhány emlékezetes pillanatába, miközben keresi
a választ a Nagy Kérdésére. A különálló történetekből megtudhatjuk, hogy mi lett volna, ha happy
end-re végződik a Bánk Bán, vagy
hogy miként születnek a hősök,

ÚJBUDA 2007. ÁPRILIS 11.

PROGRAMOK

KIÁLLÍTÁSOK
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.
ÁPRILIS 11 –MÁJUS 8. Mike Balázs festőmű-

vész kiállítása. Hétköznap 10–18 óráig.
ARTUS GALÉRIA

XI. Sztregova u. 7.
ÁPRILIS 11. 19.00 Fischer Balázs festészeti

kiállításának megnyitója.
BARTÓK 32 GALÉRIA

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

lítása. Nyitva munkanapokon 14–18 óráig .

BOCSKAI GALÉRIA XI., Bocskai út 47–49.
ÁPRILIS 26-ÁIG Tavaszi tárlat. A Budai Fotó és
Filmklub kiállítása.
BUDAI KLUBGALÉRIA

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

Vázlatok magánhadsereghez című kiállítása.
BME OMIKK AULÁJA XI., Budafoki út 4–6.
ÁPRILIS 27-ÁIG Oktató nők a Műegyetemen
címmel kiállítás. Hétköznap 9–20 óráig.
BMK GALÉRIA XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
ÁPRILIS 13–MÁJUS 2.

Dezső T. Tamás fotográfus kiállítása.

SZÍNHÁZAK
ARTUS STÚDIÓ

XI., Sztregova u. 7. T.: 204-3755
ÁPRILIS 19., 20., 21. 20.00 Sztélé.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 12. 14.30, 19.00 A furfangos menyasszony. ÁPRILIS 14., 20. 19.00 A szókimondó
asszonyság. ÁPRILIS 15. 10.30 Leánder és
Lenszirom. ÁPRILIS 15. 19.00 Az édes teher.
ÁPRILIS 18. 10.00, 14.30 A kis Mukk.
ÁPRILIS 21. 19.00 Barátom, Harvey!

KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 11. 19.00 Butaságom története.
ÁPRILIS 13. 19.00, 27. 19.00, 29. 14.30 Leánykereskedő. ÁPRILIS 14. 19.00
Acélmagnóliák. ÁPRILIS 15. 14.30, 21. 14.30
Tanár úr, kérem! ÁPRILIS 19. 19.00 Szeressük
egymást. ÁPRILIS 20. 19.00, 29. 19.30 A New

York-i páparablás.
ÁPRILIS 22. 10.30 Süsü a sárkány.
MU SZÍNHÁZ

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 10., 11. 20.00 Ágens – Szent Efrém

Bizánci Férfikar – Tasnádi József: Ulixes.
ÁPRILIS 13., 14., 15. 20.00 Frenák Pál
Társulata: Tra-Ce. ÁPRILIS 16., 17. 20.00 Tünet
Együttes (Szabó Réka Társulata): Szeánsz.
ÁPRILIS 21., 22. 20.00 Andaxínház: Forte
Piano – bemutató.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 12., 14. 20.00 Anyám orra. ÁPRILIS
17., 18. 20.00 Gyévuska. ÁPRILIS 19., 20.
20.00 Korcsula. ÁPRILIS 21. 19.00 Bozgorok.
ÁPRILIS 22. 19.00 Szíkölök.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
ÁPRILIS 10. 20.00 Biztonsági Sáv – AKT:
Riadólánc 80’. ÁPRILIS 13., 14. 20.00 Tünet
Együttes: Priznic. ÁPRILIS 18., 19., 20., 21.

20.00 Waga Nettó/tiszta súly: Punch!
ÁPRILIS 24. 19.00 Alkalmi Kapcsolatok
Társulása: Bolond vasárnap.
A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

ÁPRILIS 15. Mesehajó a Dunán – A Magyar
Mesezenekar koncertje. ÁPRILIS 16. The Michael
Landau Group (USA), Juhász Gábor trió. ÁPRILIS
17. Amon Tobin (BRA) 7.1 Surround Soud
DJ-set. ÁPRILIS 19. Incognito (UK). ÁPRILIS 20.

Putumayo Gipsy Groove Tour & !DelaDap Club
with Romano Drom (A/BG/CZ/H), DJ Stani Vana
(A), DJ Infragandhi. ÁPRILIS 21. Jah Mek (D),
Marlene Johnson (D), Jah Sesco (D) live, House of
Riddim (A), Riddim Colony live, Love Alliance,&
MC Kemon. ÁPRILIS 23. Mezzoforte (IS).
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Életet az éveknek Nyugdíjasklub,

16.00 Családok a Családokért Polgári Egyesület,
KEDD 10.30 Angol Társalgási Klub és PiCinke
Játszóház, 14.00 A Keresztény Társaskör
Döngicsélő Klubja. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00
Divattánctanoda 6 éves kortól. SZERDA 16.00
Albertfalvai Polgárok Köre.
HÉTKÖZNAP 10–19 óráig AL~FA NET teleház,
16–22 óráig AL~FA Kávézó.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO

XI., Tas vezér u. 7.
ÁPRILIS 30-ÁIG Juhász Erika festő kiállítása.

FSZEK, KARINTH FRIGYES KÖNYVTÁRA
XI., Karinthy F. út 11.
ÁPRILIS 16-ÁIG Svindt Ferenc grafikái.

19.00 A Sültü együttes csángó–magyar táncháza. ÁPRILIS 16. 19.30 A Muzsikás együttes
zsidó–magyar koncertje. Közreműködnek:
Bob Cohen és Yale Strom. ÁPRILIS 20. 19.00
Moldvai táncház (Csürrentő). ÁPRILIS 21. 15.00
Magyarnóta hangverseny. ÁPRILIS 22. 10.30
Csepp-Csoda Meseszínház. Bóbita álma.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KARINTHY SZALON

XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

kiállítása unkanapokon 10–16 óráig, szerdán 18 óráig és a rendezvények ideje alatt.

HÉTFŐ 9.30 Bukfenc, játékos torna 1–3 éveseknek. KEDD 10.00 Eklektika Klub. KEDD, PÉNTEK
16.00 Sakk -és Kártyaklub. SZERDA 19.30
Hagyományőrző íjászklub. SZERDA, PÉNTEK

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

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA XI., Cirmos u. 8.
ÁPRILIS 18-TÓL A„HETVENEDIK”. Balogh
János rézgrafikus életmű-kiállítása.
Látogatható hétköznap 10–18 óráig.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TUDOMÁNYTÁR

XI., Kaposvár utca 13–15. T.: 204-4095

Állandó technikatörténeti kiállítás. KEDD–
PÉNTEK ÉS PÁROS SZOMBATON 10–16 óráig.
RÉT GALÉRIA XI., Törökugrató u. 9.
ÁPRILIS 13 - TÓL Madarassy István képszobor
kiállítása. Ny.: hétköznap 10–20 óráig.
SCHEFFER GALÉRIA XI., Kosztolányi D. tér 4.
Konok Tamás festőművész kiállítása.
TETŐ GALÉRIA XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
ÁPRILIS 18-ÁIG Kováts-Nagy Ira festőművész
kiállítása. Hétköznap 14–19 óráig. ÁPRILIS
20 –MÁJUS 3. Szirják Edit grafikus-festőművész és Surján Kornélia textilművészek
kiállítása. Ny.: hétköznap 13–19 óráig.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek.
Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzeteink. Nyitva szerdán 15–18 óráig.
BUDAI KLUBGALÉRIA
XI., Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 11. 18 .00„A magyar történelem ver-

sekben.” Takács Bence és Oravecz György estje.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub. ÁPRILIS
11. 18.00 Előadássorozat: Szentek, mártírok és
egyházfők. ÁPRILIS 13. 18.00 Szabadegyetem:

Stílusteremtők a képzőművészetben – Giotto.
ÁPRILIS 13-14. Újbudai Kortárs Nemzetiségi
Szemle. ÁPRILIS 15. Gyermek Néptánccsoportok
Találkozója. ÁPRILIS 25. 18.00 Előadássorozat:
Világkép a Krisztus-ábrázolásokban. ÁPRILIS
20. 18.00 Szabadegyetem: A magyar zene az
egyetemes zeneművészetben.
ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 361-1151
ÁPRILIS 12. 18.00 Prohászka Ottokár ébresztése.
Előadást tart: Barlay Ö. Szabolcs. ÁPRILIS 19.

18.00 In memoriam Antall József. Vendégünk:
Antall Józsefné. ÁPRILIS 20. 18.00 Verbum
Cordis. Találkozás Papp Lajos professzorral.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

ÁPRILIS 11. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00
Méta táncház. ÁPRILIS 12. 20.00 Tündérmenet
– újkori históriás énekek. ÁPRILIS 13. péntek
20.00 Khamoro –„Somnakuno Kher”. ÁPRILIS
14. 20.00 Dresch Quartet .ÁPRILIS 16. 18.30
Budai tangó ÁPRILIS 17. Világlíra-sorozat. 20.00
Jeszenyin – Testem viaszgyertyája. ÁPRILIS 18.

18.00 Tánctanulás Savanyúval. 20.00 Üsztürü
táncház. ÁPRILIS 19. 20.00 Special Provinence
– koncert. ÁPRILIS 20. 20.00 KMB – koncert.
ÁPRILIS 21. 20.00 Lemezbem.: Kanalas Éva
– Rézpáva. ÁPRILIS 24. 20.00 Pravo – balkáni
táncház. ÁPRILIS 11. 11.00 Költészet napi
gyerekkoncert a Makám zenekarral. ÁPRILIS 14.
15.30 Meseerdő bábszínház. 17.00 Kolompos
családi mulatság. ÁPRILIS 18. 14.00 Árgyélus.
ÁPRILIS 21. 10.00 Föld Napja mulatság.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 11.00 Várandósklub. 19.00 Ír táncház.
HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Nyugdíjastorna. 17.00

és 18.00 Cross-training. Hip-Hop: 17.00 Junior,
18.00 Felnőtt korosztály. 19.00 Hastánc. HÉTFŐ,
CSÜTÖRTÖK 9.00 Tücsökzene. 17.00 Akrobatikus
rocky KEDD 16.30 Csengő-Bongó. 16.30 Etka
jóga. 17.00 Muzsikás gyermektáncház. 18.00
Balett és dzsessztánc haladó, 18.30 Kezdő ír
sztepptánc klub, 19.30 Szenior társastáncklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Zsebibaba játszóház.
14.30 Fitt Dance Sport 6–14 éveseknek. 15.30
Nyugdíjastorna. SZERDA 9.30, 10.15 és 11.00
Csiri-biri torna, 15.30 Baba-mama torna,
17.00 Kismamatorna, 19.00 Picasso festőszakkör CSÜTÖRTÖK 16.30 Szeretetklub. 16.30
Mesetorna 3–7 éveseknek. 16.30 Bölcs Bagoly
Iskolaelőkészítő 17.00 Gyógytorna. 18.00 Ír
sztepptánc klub. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri
játékos foglalkozás. 15.00 Alma rajzszakkör.
16.00 Pompontánc. 17.00 Fitt dance sport.
18.00 Cross–training aerobik. SZOMBAT 9.00
Hangoló zeneovi. 16.00 Társastánc klub 14–18
éveseknek. VASÁRNAP 8.00 Budapest Hobby
Klub. 15.00 Nosztalgiaklub. ÁPRILIS 13. 19.00
A Falkafolk együttes balkáni táncháza. ÁPRILIS
14. 8.00 Babaruha- és gyermekholmibörze.

9.00 Izületi Torna Nyugdíjasoknak.
ÁPRILIS 16. 15.00 a Rét Nyugdíjasklub összejövetele. ÁPRILIS 13-14. Gazdagréti Tavasz ’06
Bulgária Gazdagréten. ÁPRILIS 13. 16.00 a Rét
magazin nyílt szerkesztőségi órája. 17.00 Az első
interaktív tábla Gazdagréten. 18.00 Madarassy
István képszobor kiállításának megnyitója.
ÁPRILIS 14.10.00 Egészséges délelőtt. 11.00
Mese a jóságról. 15.00 Filmvetítés Bulgáriáról.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG eMagyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. KEDD 15.00

Kézműves-foglalkozás gyerekeknek, 17.00
Ifjúsági klub, 17.00 Bridzsklub. KEDD 10.00,
CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola. CSÜTÖRTÖK,
PÉNTEK 17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Happy
Bike Team bringásklub. ÁPRILIS 15. 17.00
Vasárnapi Házimuzsika. ÁPRILIS 16. 18.15
Kertbarát kör. ÁPRILIS 22. Költészet napja
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 5–8 éveseknek,
17.00 Balettiskola 9–13 éveseknek. KEDD 10.00
Babafoglalkozások Kodály módszerrel. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad – Őrmezei
Nyugdíjas Színpad, 15.00 Tánc-Tanoda SZERDA
17.00 Logikai és Sakk-klub SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. SZOMBAT 9.00 Commedia
2000 Diákszínpad. MINDEN VASÁRNAP Goldance
tánciskola MINDEN VASÁRNAP 8.00 Katolikus
szentmise. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG

Net-Kuckó eMagyarország pont.
ÁPRILIS 11. 19.00 KŐ-TÁR-LAT Galéria„Ó mekkora kérdőjel Istenem”. Kréher Péter költői estje.
ÁPRILIS 20. 15.00 6. Újbuda Szavaló Verseny.
ÁPRILIS 24. 20.00 Újbuda Jazz Kedd. Bálint
Rezső beszélgető partnere Malek Andrea.
TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MINDEN HÉTFŐ 18.00 Gombász Kör. MINDEN HÓ
3. HÉTFŐ 17.30 Hajózástörténeti Klub. MINDEN
SZERDA 18.00 Ásvány Szakkör. MINDEN HÓ
3. CSÜTÖRTÖK 17.00 Magyar Ornitológiai
Egyesület. MINDEN HÓ 1. ÉS 3. PÉNTEK 17.00

Magyar Vadászgörény Klub.
ÁPRILIS 13. 16.00 Madárpók Klub: A madárpók ivar meghatározása. ÁPRILIS 16.
18.00 Gombász Kör: A gombamérgezésekről.
ÁPRILIS 18. 18.00 Ásványbarát Kör: A Föld
keletkezése. ÁPRILIS 19. 17.00 Csapody
Vera Növénybarát Kör: Terepgyakorlaton a
Csukás-hegységben. ÁPRILIS 20. Föld Napja.
Öveges József emlékkiállítás. Bejelentkezés:
466-9019.
KLUBPROGRAMOK

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.
HÉTFŐ, KEDD, PÉNTEK Labor KEDD 17.30 Ifjúsági
tagozat. CSÜTÖRTÖK 18.00 Baráti kör találkozója.

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

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9.
SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 20.15-

től Evangelizációs szakosztály: 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 Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ

Templom: XI., Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 15.00–18.00 Tanítás és meditáció.
SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár KÖZPONT: XI.,

Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/20/922-2679
KEDD, CSÜTÖRTÖK reggel 6.15-7.30 Buddhista
előkészítő gyakorlatok (meditáció). PÉNTEK
18.00–21.00 Kreatív órák KEDD 17.00–18.30:
Az éber tudatosság alkalmazása a segítésben
KEDD 18.45–20.15: Haladás a mahájána úton .
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.
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GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP Dicsőítés.
SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub.
PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 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 2. CSÜTÖRTÖK 19.30 Pároskör.
MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal házasok
összejövetele. 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
XI., Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok Biblia
Köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői Kör. SZERDA
10.00 Asszony kör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 4. SZERDA 18.30 Házas- és Szülői
kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30

Istentisztelet.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama
kör (Szent István Ház), 18.30 Placid atya

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!

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

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében, 17.30 Vesperás a Szent Gellért oltárnál.
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések
(SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise.
ÁPRILIS 13. 18.00 Szentmise után Városmisszió,
dr. Kállay Emil atya közreműködésével.
ÁPRILIS 13–15. Szent Imre Ifjúsági Találkozó

Székesfehérváron. ÁPRILIS 14. 10.00-tól
elsőáldozók szentgyónása. ÁPRILIS 15. Az isteni
irgalmasság vasárnapja. 09:00 Elsőáldozás
ÁPRILIS 16. 10.00 Szenior-klub. ÁPRILIS 19.
17.00 Ünnepi szentmisét celebrál Juliusz Janusz
apostoli nuncius az MKPK tagjaival XVI. Benedek
pápa megválasztásnak évfordulóján a Mátyás
templomban. ÁPRILIS 22. Húsvét 3. vasárnapja.

A XI. kerületi Vöröskereszt
programjai
 INGYENES RUHAOSZTÁS
Április 11., 25. szerdán 13–15 ó. Erőmű u. 8.
 SZOCIÁLIS AKCIÓK
Minden hétfőn és kedden 10–16 óráig a
Szociális bázison (XI., Erőmű u. 6.).
Minden szerdán 10–12 óráig a XXII. kerületi
Vöröskereszt irodájában (XXII., Anna u. 2.).
 PÉKÁRUOSZTÁS
Minden szerdán 15 órától a Szociális Bázison
(XI., Erőmű u. 6.).
 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Jogosítványhoz közúti elsősegélynyújtó tanfolyam indul április 16-án. Információ: 209
4250, vagy mvkxi@t-online.hu.

 EGÉSZSÉGNAP
Április 14-én szombaton a Vöröskereszt XI.
kerületi szervezete térítésmentes vércukor-,
vérnyomás- és koleszterinszint-mérést tart a
Gazdagréti Közösségi Házban 10–14 óráig.
 VÉRADÁSI IDŐPONTOK
Április 16., hétfő 12–16 óráig: Széchenyi
Gimnázium, Április 16., hétfő 8–10.30 óráig:
József Attila Gimnázium , Április 17.,
kedd 18–21 óráig: ELTE Kollégiuma (XI.,
Nándorfejérvári út 37.). Április 18., szerda
10–13.30 óráig: Ciszterci Szent Imre Gimn.
www.voroskeresztbp.hu

SZABADIDŐ
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március 21.–április 20.

Ön ezen a héten valahogy könnyedebben
fog kapcsolatot teremteni embertársaival,
ami jó hatást fog gyakorolni közérzetére.
Ha valakivel korábban kisebb-nagyobb
vitája volt, akkor most érkezett el az idő,
hogy ezt tisztázzák egymással. Ha kell,
kérjen bocsánatot vagy bocsásson meg!
Higgye el, hatalmas adag lelki energia fog
önben felszabadulni. A kellemes tavaszi
időszak arra is alkalmas, hogy észre vegye
az élet hétköznapi szépségeit.

BIKA

április 21.–május 20.

A most beköszöntő két hét első időszakában egy kicsit úgy fogja érezni, hogy megtorpantak ön körül az események. Ha tehát
arra vágyik, hogy emberek között legyen,
akkor bizony önnek kell megtenni az első
lépéseket. Különösen a hétvége lesz arra
alkalmas, hogy meghívja barátait vagy elfogadjon egy kedves meghívást. A második
héten tele lesz energiával. Ha valamin változtatni szeretne, akkor nem árt, ha átgondolja, melyik életterület legyen ez, hogy arra
tudja ezt a nagy aktivitást koncentrálni.

érezni. Ne csodálkozzon, ha munkatársai
titokban kicsit irigykednek is önre. A mottó legyen az, hogy az embernek inkább
legyen több irigye, mint egy sajnálója. Ha
azonban képes arra, hogy az önre jellemző nagylelkűséggel megossza másokkal a
sikerét, akkor számos új barátja is akad. A
hétvégék különösen sok érdekes élményt
és friss kihívást tartogatnak.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Egy kissé feszültnek érzi magát ebben a két
hétben. Lesznek olyan napok is, amikor
úgy véli, a szavak sokkal inkább a félreértések forrásai, s a környezete nem érti önt.
Egy kicsit az anyagi helyzete is megtorpan. Vagy egy várt bevétel késik, vagy egy
kiadás lesz nagyobb, mint amire számított, holott önnek meglehetősen fontos az
anyagi egyensúly. Hétvégén fogjon valami
olyan tevékenységbe, ami örömöt okoz és
kirántja a hétköznapokból.

december 23.–január 20.

HOROSZKÓP
2007. április 9.–április 22.

RÁK

június 22.–július 21.

OROSZLÁN

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Önnek különösen fontos a magánélet
és az emberi kapcsolatok harmóniája.
Így talán jobb hírt nem is mondhatnék,
minthogy ezekkel minden rendben lesz.
Ebben a két hétben ne várjon nagy sorsfordulatokat, izgalmas eseményeket, inkább örüljön annak, hogy szeretet és béke veszi körül. Igaz, észrevétlenül ön is
sokkal több szeretetet sugároz magából,
amivel valósággal vonzza az embereket.

SKORPIÓ

július 22.–augusztus 23.

Ebben a két hétben ön vidámnak, elevennek, magabiztosnak érzi magát! Kicsit
több munkája lesz, mint ahogyan azt tervezte, de könnyedén meg fog vele küzdeni, sőt, ezt sokkal inkább kihívásnak fogja

október 24.–november 22.

Olykor az is jó hír, ha nincs semmi rossz
hír! Ebben a viszonylag nyugodtabb két
hétben önnek talán ez lehetne a legjobb
mottója. Szerencsére nem is fog nagyobb

TERMÉSZET

Színpompás tavasz
a Budai Arborétumban

Lassan túl vagyunk az utolsó hideg betörésen is, és ha minden jól megy, akkor ezt
a tavaszt megússzuk hó és fagykárok nélkül. A Budai Arborétumban egyre-másra
virágoznak a legszínpompásabb díszfák és
díszcserjék, amelyekből alább egy csokrot
ajánlunk az erre sétálóknak!
Az idei enyhe tavaszon az aranyvesző
virágzása már hetekkel ezelőtt elkezdődött; hatalmas, sárga bokorcsoportok fogadják az Alsó Kertbe a Villányi út felől
érkező látogatót, ha a K-épület nyugati
oldalán a Fenyves Tisztást övező cserjék
közé sétál. A Tó környékén a lila és a fehér
minden árnyalatában pompázó orgonavirágok már messziről árasztják illatukat;
bizony, jó háromhetes sietségben van a
természet! Az arborétum enyhe, füves
lejtőin ellaposodó koronájú vagy éppen
feltörő japáncseresznyék szinte vonzzák a

Ha az előző két hétben belefogott valami
nagyobb változtatásba, akkor most nagyszerű időszak érkezett el, hogy ezt kiteljesítse, vagy akár a gyümölcseit learassa.
Szerencsésnek, optimistának érzi magát.
Igaz, hogy anyagi helyzete egy kissé megcsappan, de azt hiszem, most ez nem is
igazán bosszantja. Úgy véli, az életben
annyi szép dolog van, ami örömöt okoz
– és amihez nem kellenek a „piszkos
anyagiak”. Egy családtaggal kisebb vitába
is keveredhet a pénzügyek miatt, de ezt sikerül humorral elsimítani.

Hasonlóan az előző két héthez, magabiztossága még mindig nem lesz csúcsformában. Egyes napokon akár levertebbnek, kedvetlenebbnek is érzi magát.
Környezete egyes tagjai túl nagy elvárásokat támasztanak önnel szemben, és
néha nehéznek tűnik egyensúlyt teremtenie önmaga és mások elvárásai között.
Ne vállaljon több munkát, mint ami feltétlen szükséges, és szenteljen elég időt a
pihenésre is. Most valamivel magányra
vágyóbb lesz, legyen tehát annyit önmaga
társaságában, amennyit csak tud.

május 21.–június 21.

Az előző két hét magabiztossága egy kicsit
megcsappan. Lesznek olyan napok, amikor kifejezetten bátortalannak érzi magát,
még akkor is, ha ezt önmagának sem szívesen vallja be. Ne szorongjon olyan dolgok miatt, amelyeket úgysem tud befolyásolni! Jó tréning az önbizalom visszaszerzésére, ha végez egy képzeletbeli leltárt az
elmúlt időszakról, és átgondolja, hogy mi
minden sikerült, és mi nem. Egészen biztos, hogy az előbbi lesz túlsúlyban.

NYILAS

november 23.–december 22.

BAK

IKREK

Ámor, a szerelem istene egy kicsit elfordítja
öntől mosolygós arcát, ami egyéni élethelyzet szerint jócskán okozhat a magánéleten
belül konfliktust. Ha most szeretne hódítani, akkor egy kis türelemre lesz szüksége,
ha pedig tartós kapcsolatban él, akkor sok
kompromisszumra. Az érzelmek területén
most semmiképp ne hozzon elhamarkodott
döntést! Lesznek olyan napok, amikor barátait közelebb érzi magához, mint a társát,
de gondoljon arra, hogy az emberi kapcsolatoknak is megvan a maguk „ár-apálya”.

mozgalmasságra vágyni, annak ellenére,
hogy fizikai aktivitása jó formában lesz.
Ha fizikai munkát végez, akkor ebből
még többet is fog bírni, mint máskor, ha
azonban szellemi területen dolgozik, akkor nagyobb koncentrálást igényel. Az
utóbbi esetben szabadnapjain az aktív pihenést ajánlom.

szemet, milliónyi fehér és rózsaszínű virágaik vidáman ringatóznak az enyhe tavaszi szellő hatására. Díszalmák is láthatók
mindenfelé teljes pompájukban; a vérpiros és rózsás ágaik szinte a földig hajlanak. A zöld gyepben ezerszámra nyílnak
a tulipánok, a legkülönbözőbb nárciszok
és más hagymás virágok. Érdemes egy kicsit leülni, s merengeni a szívet melengető
napsütésben! A kert hétvégén is nyitva áll
a látogatók előtt, a belépés – az április 20–
22. között zajló Dísznövény 2007 Szakkiállítás és Vásár kivételével – díjtalan.
A Budai Arborétumról és növényeiről, valamint a bemutatott növények
pontos helyéről részletesen tájékozódhat,
ha felkeresi a www.uni-corvinus.hu/
disznoveny weboldalt.
dr. Hámori Zoltán, egyetemi tanársegéd
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

KERESZTREJTVÉNY

Ezen a napon történt – április 11.
VÍZSZINTES: 1. 1819-ben ezen a napon szü-

letett gróf Leiningen-Westerburg Károly.
A Szabadságharcban ezt a rendfokozatot
érte el (D, O). 14. Ókori nép a Balkánon. 15.
Becézett férfinév. 16. Baranya megyei település. 17. Pesti kerület. 18. Költemény. 20.
Pax. 22. Irídium vegyjele. 23. … Gardner,
filmcsillag. 25. 1982-ben ezen a napon
hunyt el Havas Gertrúd bábszínész. Ez
legismertebb figurája. 27. Sós betűi keverve. 28. Vizek városa. 30. Német csillag! 31.
Tetszetős. 32. Dalbetét. 34. Villanykörte. 36.
… Matyi, Fazekas Mihály hőse. 38. Hélium
és vanádium vegyjele. 40. Londoni szablya!
(SABRE). 42. Csont, latinul. 43. 1842-ben
ezen a napon halt meg Kőrösi Csoma Sándor. Útjai során ebbe a városba is eljutott
(R, G). 44. Orosz repülőgépjelzés. 45. Menyegzőjéről híres ázsiai város. 47. Azon a
módon. 48. Garnitúra. 50. … de Vega, spanyol író. 52. Piaci eladó. 53. Penna. 55. Mérlegel. 58. Kőrösi Csoma Sándor kitűnően
beszélte ezt a nyelvet. 60. Épületszárny. 61.
Fogalmazványt elkészíttet. 63. Néma túlélő! 64. Hazafele! 65. Ezen a napon született József Attila 1905-ben. Ez az egyik
legismertebb költeménye. 66. Szivárványhártya, idegen helyesírással. 68. Kettőzve:
gyermekköszönés. 69. Hordó alá helyezett
gerenda. 71. Szentéletű olasz szerzetes a XX.
században. 73. Ilyen állat a ló. 75. József Attila magához írott verse (T, A).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon hunyt el
Váradi Hédi színésznő. Játszott ebben az

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Ami a leginkább csúcsformában lesz
ebben a két hétben az életében, az az ön
szellemi aktivitása. Ha történetesen valamiféle tanulmányt folytat, igencsak sikeres lesz, de ha már régen „koptatta” az
iskolapadot, akkor kedvet kap valamiféle
tanulmány elkészítésére, továbbképzésre,
esetleg kulturális hobbira. Szabadidejében szívesebben időzik olyan emberek
között, akikkel van valamilyen közös érdeklődése.

HALAK

február 20.–március 20.

A hangulata egy kicsit hullámzó lesz,
azaz egyes napokon tele lesz energiával,
máskor meg nehezére esik napi teendőinek elvégzése. Szerencsére azonban a legszükségesebb dolgokkal mégis meg fog
küzdeni. Ha valami újba szeretne fogni, a
legjobb, ha ehhez a IV. 17-i Újhold napját
választja.
Horváth Andrea

Saját gyermeki lényünk

Mesekiállítás

1963-as TV-filmben (A, U). 2. Olajbogyó.
3. Holland autójel. 4. Kardozik. 5. Medál. 6.
Hivatali hatáskör. 7. Ellentétes kötőszó. 8.
Szín. 9. Ravaszdi. 10. Nitrogén és vas vegyjele. 11. Soha egynemű betűi. 12. Nyomólemez. 13. 1900-ban ezen a napon született
Márai Sándor író. 1947-ben írt útirajza
(E, A, A). 19. Tabula …, tiszta lap. 21. Létezni. 24. Nagy…, somogyi város. 26. Nemzeti
park Tanzániában (R, E). 27. Határátkelőnk. 29. Hernyómozgással közlekedik. 31.
Tetőszerkezet eleme. 33. Finom szemcséjű
üledék. 35. Ingfodor. 37. Harmadrészben elpusztít! 38. Beképzelt. 39. II. Rákóczi Ferenc
udvari főmarsallja (Ádám). 41. Folyó, spanyol földrajzi nevekben. 46. Galíciai folyó
(ULLA). 49. Kézben fog. 51. Alkotórész. 52.
Tiszta, németül. 54. Kőrösi Csoma Sándor
ezt a nyelvet is bírta. 56. Szeretetlakoma. 57.
Csillagkép (Kaszás). 59. Neves építészünk
(Ignác). 61. Készít, angolul (MAKE). 62.
Javaslat. 65. Hazai üzemanyag forgalmazó,
röv. 67. … Paolo, brazil város. 70. Szükséges
részlet! 72. Szintén 74. Toldi Miklós.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 25., 43., 58., 65., 75.,
függ. 1., 13. és 54. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
április 18. A 10. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: A világítótorony, Prága, Imre, Na
végre itt a nyár, Viktor Hartmann, Magyar Elektra, Hamlet, Godunov. A 10. SZÁM
NYERTESE: Horváth Tibor, 1119 Bp., Fehérvári út. 29. A könyvnyeremény a szerkesztőségben vehető át.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Brassói aprópecsenye
kb. 70-75 dkg sertéshús
(lapocka, comb vagy lábszár), de pulyka és csirkehúsból is készíthető, 5-6
szelet bacon szalonna, 1,5 kg burgonya,
2 kisebb fej vöröshagyma, 3-4 nagy
gerezd fokhagyma, 3-4 darab paradicsom (pürével is helyettesíthető), 2-3 db
zöldpaprika, 1-2 szem cseresznyepaprika, só, bors, ízlés szerint olaj vagy zsír.
ELKÉSZÍTÉSE: Egy lábas aljára 2-3 evőkanál étolajat teszünk, beletesszük
a baconszalonna-szeleteket és jól
kisütjük, a szalonnaszeleteket
félretesszük. A visszamaradt
zsiradékban megpároljuk
a kockára vágott vöröshag y mát.
Hozzáadjuk
a kockára
vágott húst,
s mikor már
el fehéredet t ,
sózzuk, borsozzuk, hozzáteszünk
2-3 szem paradicsomot
HOZZÁVALÓK:

Révész Marianna

KOS

ÚJBUDA 2007. ÁPRILIS 11.

Március évek óta a mese hónapja az Ezüstfenyő Óvodában, ahol megnyílt a Mesekiállítás. Az óvoda helyi nevelési programja
a művészet útjain jár, sőt, saját meséi is
vannak. A két kis bocs meg a róka, és még
öt olyan népmese, amit nagycsoportos
korára minden ide járó gyerek megtanul.
Ez a kiállítás is a gyerekekről szól, ahogy
az óvoda szellemisége. Saját érzelmeink
bontakozásáról, alakulásáról is világosabb képet kapunk, ha értjük a gyerekek
nyelvét. Érzelmeik, kötődéseik, játékaik,
kíváncsiságuk a világ iránt, felidézik saját
gyermeki lényünket.
A gyerekek rajzos, plasztikus munkáiból és a Fényjátékosok – Amatőr Üvegfestők Körének – képeiből rendezett kiállítást
hagyományosan Berecz András mesélő
nyitotta meg két népmesével.
Ebben a hónapban itt az a szokás, hogy
mesélnek a gyerekek, a nagyok a kicsiknek,
mesélnek az óvó nénik a szomszéd csoportnak, jönnek vendégmesélők, nagypapák, nagymamák. Mesél az egész pici tér!

Urbán Beatrice

s 1-2 zöldpaprikát felkarikázva, s az öszszemorzsolt vagy apróra vágott cseresznyepaprikát. Lefedve lassú tűzön addig
főzzük, míg megpuhul, majd zsírjára
pirítjuk. Ezalatt a megtisztított, kockára vágott burgonyát egy serpenyőben, bő olajban megsütjük, és az olajat
gondosan lecsepegtetve róla, egy tálba
tesszük, majd adagonként sózzuk. Ha a
hús és a krumpli is elkészült, a lereszelt
vagy áttört fokhagymát a hússal és a
krumplival összekeverjük. Frissen,
lapostányérra kiadagolva, felkarikázott paprikával és
paradicsommal, valamint a korábban
k isütött
szalonnaszeletekkel díszítve, a tetejét
borssal meghintve tálaljuk.
Varga Pálné,
Évike

ÚJBUDA
Főszerkesztő: Vincze Kinga  Szerkesztőség: 1111 Szent Gellért tér 1–3., telefon: 372-0960,
e-mail: media@ujbuda.hu  Kiadja a Média 11 Kft.  Felelős kiadó a Média 11 Kft. ügyvezető igazgatója
Tervezőszerkesztő: Tóth István  Layout: Tóth István Gergely, Vrbanac Zoltán, Pócsi Balázs
Prepress: OZ 2000 Kft. tic100@qwertynet.hu  Nyomdai előállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató  Terjeszti a Magyar Posta Rt.

MEGJELENIK KÉTHETENTE 82 EZER PÉLDÁNYBAN. AZ ÚJBUDA INGYENES.
Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

KULTÚRA

17

A 70-es években százezer példányért járt aranylemez, ma 7500-ért...

Bródy János félti a mai zenekarokat
Generációk nőttek föl a dalain,
egy szál gitárral a kezében évtizedek óta járja az országot. Pár
hete azonban komoly, nemzetközi jogi témával kapcsolatban
hallatta hangját Bródy János.


A közelmúltban Lévai Katalinnal
együtt szerepelt az online zeneforgalmazás uniós szabályozásával kapcsolatban. Miért?

A sajtótájékoztatón a zenészek
képviselőjeként vettem részt. Hálásak vagyunk Lévai Katalinnak,
mert amikor ő ezzel foglalkozni
kezdett, konzultált a művészcsoportokkal, a szerzői és előadói jogvédő szervezetekkel. Amit elért,
azért nagy jelentőségű, mert nem
az Európai Bizottság ajánlása szerint alakul majd az online szerzői
jogdíjak rendszere – ami elsősorban a multiknak kedvezett volna
–, hanem az ő jelentése alapján,
amit az Európai Parlament nagy
többséggel elfogadott. Ez a jelentés az esélyegyenlőséget előnyben
részesítve, a kulturális sokszínűséget védi, és a kis nemzeti kultúrák számára is biztosítja a részvételt a nemzetközi hálózatokban,
a magyar szerzői jogi rendszer
védelmét ugyancsak szolgálva.
Az EP határozata előírta, hogy az
Európai Bizottság ennek mentén
dolgozza ki az online kulturális
forgalom szabályozását. Büszkék
lehetünk arra, hogy olyan európai
parlamenti képviselőnk van, aki
ezt a szemléletet ki tudta dolgozni
és el tudta fogadtatni.


Mikor lesz ennek érezhető hatása?

Hosszú távon ez a kis európai kultúrák művészeit védi attól, hogy az
egységes európai rendszeren belül
csorbuljanak az esélyeik. Ennek
előnyeit persze a jövőben fogják
élvezni. Az online forgalom aránya most még elég kicsi, de egyre
nagyobb lesz.


És mi a helyzet az illegális letöltésekkel?

Most a legális letöltésekkel kapcsolatban készül az uniós szabályozás,
mert először ez szükséges ahhoz,
hogy az illegális ellen hatásosan
lehessen küzdeni. Amíg ez jogilag
nem szabályozott, elmosódik a
határ. Ha nincsenek szabályozott
rendszerek, akkor természetszerűleg károsulnak azok a művészek,

akiknek a produkciói ilyen módon terjednek. Természetesen az
interneten lehet rádiót hallgatni,
videót nézni, hiszen sokféle online
közvetítés létezik. A gond ott kezdődött, amikor fájlcserélő közösségek jöttek létre. Ezek egyfelől érdeklődő csoportosulások, de alig
burkoltan olyan szerveződések is,
amelyek a maguk anyagi hasznát
tartják szem előtt. A felhasználók
meg enyhébb esetben csak a
barátoknak
adják tovább
a műsort, de
ha árulják
is, az már
bizony feketekereskedelem.


Mindenkinek, aki
részesül a
hanghordozók forgalmából. A
70-es években százezer
példányért
járt aranylemez, ma
7500-ért... A
másolások
miatt olyan
helyzetbe
kerülnek a
produkciós műhelyek, hogy nem
tudják magukat fenntartani. Ilyen
módon igazzá válik az a kissé túlzó jelszó, hogy az illegális másolatok megölik a zenészeket. Képzeljünk el egy izgalmas, új zenekart,
egy jó anyaggal. Ha ezt több ezer
rajongó – csupa szeretetből – illegálisan letölti, tehát nem fizetnek
érte, akkor hiába népszerű a csapat, a lemezük bukást jelent a kiadónak, aki nem fog velük tovább
szerződni. Nem kapnak reklámot,
elfogy mögülük az egzisztenciális
támaszték. Már most is érezhető,
hogy egy-egy zenekari tagságból
nem tudnak megélni az előadók.
Kénytelenek több formációban
szerepelni, ami oda vezet, hogy

Száztizenhárom kép

Régen könnyebb volt?

Inkább úgy mondanám, hogy
sokkal nehezebbé vált az egyébként sikeresnek tűnő alakulatok
hosszú távú fennmaradása. De
van még egy vonatkozásuk a
másolásoknak. A modern má-

mennyi képe mérnöki precizitással sorszámozva, katalogizálva; a
látogatókat viszont a művészember
fogadja, aki lelkesen magyaráz. A
két eltérő mentalitás harmonikus
egészet ad. Száztizenhárom kép.
Az elsők, az 1940-es évek elejéről
származó szárnypróbálgatásai,
pasztelljei vérbeli festőt ígérnek.
A világháború után mégis a
Műegyetemre iratkozott, majd gépészmérnökként dolgozott az IPARTERV-nél. Szabadidejében lelkes
rádióamatőr volt, a reáliák töltötték
ki napjai minden percét. Nyugdíjba

SZIRÁNYI ZOLTÁN mérnöki pontossággal és hajlékony lélekkel

Valamekkora összegek megjelennek a számlámon, de nem hinném, hogy ez a reális mennyiséget tükrözi…


Lesz új Bródy-album?

Jelen pillanatban inkább a Volt
egyszer egy csapat című musicalt ajánlanám, amely a Madách
Színházban van műsoron, és amit
Andrew Lloyd Webberrel közösen
írtunk. Izgalmas, kemény és egyre
inkább aktuális témát feldolgozó,
színvonalas zenés színpadi játék.
És nemrég került forgalomba az
a DVD, amely a 60. születésnapomon adott koncerten fölvett,
megismételhetetlen műsort tartalmazza – némely régi, múlt századi
emlék fölidézése mellett.


Koncerteken nem idéz emlékeket?

Koncertek folyamatosan vannak,
Debrecentől Sopronig. Elég könynyen mozdulok, gyakran feltűnök
az ország különböző pontjain,
egy szál gitárral, vagy zenész barátaim társaságában. Néha elmegyek szalagavatókra meg vállalati
„törzsgárda ünnepségekre” is, és
az egykori Illés-rajongók gyakran szerveznek emlékesteket,
amelyekre meghívnak. Újbudán
nagyon aktív az Illés KluBoschok
Baráti Társasága, akik a Fehérvári
úton, az FMH körtermében szoktak minden hónapban összejönni.
Nagyobb koncertem majd augusztus végén lesz Budapesten.


solóeszközök jelentős bevételhez
juttatják a technikai szolgáltatókat, de ők ezt nem szeretik megosztani a zenei tartalomszolgáltatókkal. Néha szponzorálnak
koncerteket, fesztiválokat, de
csak a bevételeik kis töredékével,
holott a termékeik akkor fogynak jól, ha van mit hallgatni, ha
vannak jó zenék. Ha nem lennének, ki venné meg azt a sok
CD-, DVD-, MP3-lejátszót? Vagy
gondoljunk a milliónyi letölthető
csengőhangra. Magam is sokszor
hallom az emberek mobiltelefonjairól a saját szerzeményeimet.


Ezek után kap szerzői jogdíjat?
Lehet ellenőrizni?

vonulása után vett újra rajzeszközt
a kezébe, és onnan folytatta, ahol
ötven évvel ezelőtt abbahagyta. Régi kollégái, barátai a kiállítás megnyitóján megdöbbentek; az eleddig
rejtve maradt képek a mérnök úr
másik, számukra ismeretlen líraiművészi énjét tárták fel. Szirányi
Zoltán nem ad el, nem ajándékoz.
Alkotásai – mint naplójegyzetek
– lényének szerves és elidegeníthetetlen részei. A nyolcadik x-en túl is
megőrzött aktivitása példaértékű.
A művészet, a tudomány végtelen, az élet rövid. Szerencsés ember,
aki mindig, minden helyzetben
megtalálja a maga boldogságát, élete-léte értelmét. Hányan mondhatják el magukról ugyanezt?
Kertész Dániel

Karai Sándor fotóművész, II.
világháborús haditudósító, a
Magyar Kultúra Lovagja március 10-én, életének 89. évében
elhunyt. Búcsúztatása április
5-én 12 órakor volt a Farkasréti temetőben. Munkásságát Újbuda önkormányzata
2003-ban oklevéllel ismerte
el. Molnár Gyula polgármester részvéttáviratban fejezte ki
együttérzését Karai Sándor feleségének és gyermekeinek.
Karai Sándor háborús fényképei páratlan kordokumentumok, történelmi ritkaságok. A
fotóművészt az elmúlt évtizedek
során Budapest minden jelentős
eseményén látni lehetett fotózás
közben. Hitvallása volt, hogy
amit megörökít, az az elkövetkező nemzedék számára történelmet jelent majd.
Életműve páratlanul gazdag. A főváros minden komolyabb beruházásánál fényképezett. Felmászott a felrobbantott, régi Erzsébet hídra,
úgy készített felvételt, majd
az új Erzsébet híd építésének
mozzanatait is megörökítette.
1965-ben rengeteg képen örö-

kítette meg a Blaha Lujza téri
Nemzeti Színház robbantását;
a még épen maradt tűzfalra
felkapaszkodva, többemeletnyi magasból fényképezett.
Ez a felvétele több albumba is
bekerült.
A fotózás egyre inkább
nemcsak szenvedélyévé, hanem élete értelmévé vált. 2003ban agyvérzést kapott. Újbuda
önkormányzatának vezetése
a betegágyához vitte el az elismerő oklevelet, amelyen többek között ez volt olvasható:
„Kiemelkedő tevékenységével
jelentősen hozzájárult városrészünk művelődéséhez, a kulturális színvonal növeléséhez,
szellemi javaink gyarapításához”. Sándor bácsi felesége, Éva
asszony nagy-nagy türelemmel
tanította járni, beszélni a művészt, aki erős akarattal, napról
napra gyógyult. Ismét megjelent kulturális eseményeken régi masinájával, és amíg tehette,
szenvedélyesen fotózott. Akik
ismerték, szerették és gyönyörködtek felvételeiben – azoknak
nagyon fog hiányozni.
Deák Attila

Rajzás az R Klubban

Milyen korosztály jár most a koncertjeire?

Teljesen vegyes. Van, hogy a nagymamák, van, hogy az unokák.
Nemrégiben a Gödör Klubban
szinte kizárólag tizenévesek voltak.
Igaz, ez annak is lehetett köszönhető, hogy együtt játszottam Bérczesi
Robival a Hiperkarmából… Ez a
fellépés azt is jelképezte, hogy a
zenészek körében nincs áthidalhatatlan szakadék a különböző korosztályok között. Sokszor hallom
régi dalaimat is fiatal muzsikusok
előadásában.


Ezeket hogyan fogadja?

A több száz dalom az én több száz
édes gyermekem. Néha ugyan
furcsa öltözékben kerülnek a szemem elé, de mindig öröm velük
találkozni.
Rózsa Melinda

Kertész Dániel

Szirányi Zoltán mottója nem szentimentális poénkodás, erről bárki
személyesen meggyőződhetett az
FMH-ban. A most nyolcvan esztendős alkotónak ez volt az első
és egyben életmű-kiállítása. Vala-



Jelentős
kiesést
jelent ez
a szerzőknek?

Ars longa, vita brevis

„Boldog ember vagyok, mert
egész életemben azt csinálhattam, amihez kedvem volt. Másképpen fogalmazva: bármit
kellett csinálnom, ahhoz kedvem lett, és mindig megtaláltam benne a magam örömét.
Mi kell több ennél?”

eltűnnek az egyéni hangzások, és
a közönség számára sem igazán
követhető.

Búcsú Karai Sándor
fotóművésztől

Dömök Viktória
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Megindult a Méhek tavaszi rajzása: március 23-án az R Klubban adott koncertet a nem mindennapi együttes, mely sajátos stílusban dolgoz fel hazai és
külföldi slágereket. A Méhek zenekar tagjai önmagukat az egyik számukban
földön kívülieknek aposztrofálják, s a hallgató valóban eltöpreng ennek
valószínűségén, bár az a lehetőség sincs kizárva, hogy nem vették sikeresen
a felnőtté válás akadályát.

Európai hírű művész a Scheffer Galériában

Konok Tamás kiállítása
Konok Tamás néhány legutóbbi
letisztult, absztrakt geometrikus alkotásában gyönyörködhetnek azok, akik ellátogatnak
a Kosztolányi Dezső téren lévő
Scheffer Galériába.
Kivételes élmény volt az a rendhagyó találkozó, amelyet március 30án rendeztek a galériában, amikor
is Konok Tamással Kovács-Gombos Gábor festőművész, a NyugatMagyarországi Egyetemek docense és Martos Gábor művészeti író
beszélgetett. A találkozón megjelent többek között Hudra Klára
művészettörténész és Sándor Pál
filmrendező is.
Konok Tamás képei a világ
struktúráinak egyre letisztultabb,
egyre erősebb gondolati képletét
adják. Vonalhálók és terek finom,
törékeny egyensúlya születik meg
a képfelületeken, amelyek kialakításához felhasználja a zenei szerkesztőelveket is. Piktúrája sajátos
mikrovilágot teremt, ahol a természet legelvontabb eleme, a vonal a
rendteremtő erő. A most kiállított
képei 1987-ben, 1988-ban és 2006ban készültek. Mindegyiken jól érzékelhető, hogy a mester alkotó folyamatában meghatározó szerepe
van a zenének is. Konok Tamásnál
a zene és a képfelület azonossága
és szerkesztése, analógiája együtt
jelenik meg, munkái ezáltal egyre
ritmikusabbak, karakteresebbek
lettek. A zene üteme, a mérnöki
pontosság jelenik meg geometrikus tereiben. Térszerkesztése, a vo-

nalak finom egyensúlya és a letisztult fogalmazás jelentenek festészetében állandóságot és progressziót,
pillanatnyiságot és időtlenséget.
A művész 1958-ban került
Párizsba, ahol a másfajta szellemi
miliő gyökeresen változtatta meg
képalkotási módszerét. Kapcsolatba került a progresszív művészeti

élet legnevesebb képviselőivel.
Konok Tamással kapcsolatosan
Néray Katalin művészettörténész
fogalmazta meg nagyon találóan:
ő úgy európai, ha tetszik francia
művész, hogy szervesen kapcsolódik a magyar, sőt tágabb értelemben a kelet- és közép-európai
geometrikus, konstruktivista hagyományokhoz. S aztán hosszú
évek művészi munkája során kialakította a saját nyelvét, amelyről
– legyen szó kis- vagy nagyméretű
festményről – egyből ráismerünk.

Konok Tamás retrospektív kiállítása a művész 75. születésnapjának
tiszteletére 2006-ban volt az Ernst
Múzeumban. 1997-ben kapta meg a
L’Ordre National du Mérite (Nemzeti érdemrend) lovagi címét, 1998ban a Kossuth-díjat. Művei szerepelnek többek között a párizsi Fonds
National d’Art Contemporain,
a berni Musée des Beaux-Arts, a
francia külügyminisztérium, a
Bibliothéque Nationale gyűjteményében, valamint a Magyar Nemzeti Galériában. Konok Tamás a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
tiszteleti tagja.
Mint ahogy arról a találkozón is
szó esett: Konok
Tamás többnyire
Budapesten tartózkodik, tanít, és
jelen van a művészeti közéletben.
Előadásokat tart
a kortárs képzőművészetről
– egy világfi
rálátásával és
egy professzor
felkészültségével. A résztvevők is
tapasztalhatták: élvezet hallgatni őt,
amikor a kvalitás kérdésével foglalkozik a művészetben. Tájékozottsága, és az a harmónia, ahogyan látja
és láttatni tudja a kortárs művészet
filozófiai összefüggéseit egyaránt
elbűvölik hallgatóit. Rendkívüli empátia, hatalmas elméleti és szakmai
tudás jellemzi őt.
Konok Tamás képeiből rendezett kiállítás május 30-áig tekinthető meg.
Deák Attila
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LAKÁS, INGATLAN
LÁGYMÁNYOSI utcában eladó 80 nm-es,
2. emeleti öröklakás, akár hitelügyintézéssel is.
Irányár: 25, 7 millió Ft. Tel.: 06/30/996-5103.
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.
XI., KERÜLETBEN, Sas-hegy lábánál, Hermánd
utcában, 68 nm-es, 2 szobás, földszinti lakás, 20
nm-es garázzsal, tárolóval eladó. 28,5 millió Ft.
Tel.: 06/30/431-3240.
ELADÓ, kiadó lakása van? A hirdetés feladásától a szerződéskötésig mindent elintézünk ön
helyett. Dr. Fülöp Anna 06/30/973-8536.
GELLÉRTHEGY Ingatlaniroda. Keres vagy elad? Hívjon, segítünk. 06/30/547-4854.
www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
KERESEK nagyméretű lakást, házat a
Gellérthegyen vagy a Sashegyen.
06/30/971-4846.
GAZDAGRÉTIEK! Összeköltözők! Kétszobás
lakásra cserélem Buda környéki (30 perc a
Moszkva tér), új, kétlakásos, kertes, összkomfortos, extrákkal felszerelt kertes házam.
Tel.: 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, eladó-kiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket.
Fehérvári út 57. fsz. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, erasz@nextra.hu
SÜRGŐSEN keresek 80–100 nm körüli, zöldövezeti, csendes, világos, teraszos lakást ügyfeleimnek. Dr. Fülöp Anna 06/30/973-8536.
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, fáradtságot 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 nm-es, cirkós
lakás, 29 400 000-ért eladó. 06/20/351-3141.
XI., BOZÓKVÁR utcában 56 nm téglaépítésű
társasházi lakás eladó. 14 millió.
Tel.: 06/20/544-0914.
SASADON 448 nm telek 90 nm felújítandó
házzal eladó, 44 millióért. 06/30/924-5421.
XII. KERÜLETBEN kertes társasházban, 2 szobás, napos, felújított lakás hosszabb időre kiadó
65 000 forintért. Telefon: 06/20/991-7442.
GELLÉRT tér közeli, 92 nm-es, felújított, és
Nyugati tér melletti, 62 nm-es öröklakásokért cserébe keresünk budai, csendes, zöldövezeti, 100 nm
körüli lakást 40 millióig. Tel.: 06/30/905-2447.
KELENFÖLDÖN 3132 nm-es intézményi övezetű építési telek eladó. www.banalp.hu,
06/30/922-9053.
KERESÜNK XI. kerület központjában 2,5-3 szobás, déli fekvésű, erkélyes, csendes lakást, kultúrált,
liftes házban, garázslehetőséggel. 03/30/559-5064.
MÉNESI úton 124 nm-es, 4 szoba-hallos, közvetlen kertkapcsolatos, 2 lakássá alakítható öröklakás eladó. Közvetítők kíméljenek!
06/70/949-4013.
XI., BÁRTFAI úton 48 nm-es, 2 szobás, földszinti, erkélyes panellakás eladó. 10 millió.
06/70/295-5788.
ÁRON alul! Csurgói úton 200 nm-es családi
ház eladó, ingatlant beszámítunk, közvetítők kíméljenek. 06/20/914-6711.
KARINTHY Színháznál 39 nm-es, földszinti lakás eladó. Irányár: 11 300 000 Ft. 06/20/547-5359.
ESZÉK utcára néző 64 nm-es lakás 18 900 000ért eladó. www.banalp.hu, 06/20/364-8676.

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.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
BUDAI FÉG gázkészülék-szervizünk 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.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés javítástól kivitelezésig.
Duguláselhárítás azonnal. 06/30/960-2183.

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.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 227-7210, 06/30/940-0748.
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.
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.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal víz-,
gáz-, fűtésszerelést. Tervezés, kivitelezés. Műhely:
XI., Fadrusz u. 26/b.
Tel./fax: 365-8302, 06/30/966-0542.
VILLANYSZERELŐ, Kisebb munkákat is vállalok. 06/30/947-6036, vagy 246-9953.

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
BUKAREST utcában, alagsorban 55 nm kiadó
06/30/276-4748.
GARÁZS kiadó Albertfalván a 7-es autóbusz végállomásánál. Érdeklődni: 208-1644, 06/20/987-3434.
XI., BOCSKAI úton alagsori helyiségek raktározás céljára bérbeadók. 06/20/255-7166.
KIADÓ: XI., Brassó úton kertes ház földszintjén, cirkós, felújított, bútorozott, 1 szoba összkomfortos, étkezőkonyhás, 42 nm-es lakás, 20 nm
garázzsal, külön is. 06/70/253-6470.
XI., BARTÓK Béla úton 117 nm-es, 3,5 szobás,
jó állapotú lakás, szép házban 120 000 Ft-ért kiadó. 06/70/295-5788.

OKTATÁS
MATEMATIKA, fizika vizsgafelkészítés alapfoktól egyetemig. 250-2003, 06/20/934-4456.
ANGOL-NÉMET beszédcentrikus oktatás,
nyelvvizsgára felkészítéssel, hatvan perces órák.
Tel.: 06/20/462-3841.
ANGOL, spanyol, olasz, német, orosz Gazdagréti
Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók.
06/20/354-4879.
MATEMATIKA, fizika tanítása szaktanárnál,
egyénileg, minden szinten. 365-6041.
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.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
HÁZHOZ megyek, angol nyelvoktatást vállalok.
Adóból leírható, alanyi, áfamentes számlát adok.
Tel.: 205-7037.
ANGOLTANÍTÁST vállal nyelvtanár
Gazdagréten délelőtt is. 246-8045, 06/70/616-5035.
MATEMATIKA oktatást Kelenföldön minden
korosztálynak. Tel.: 205-6732. Rudas Katalin.

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, 03/30/933-0262, 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,
gurtnicsere. 06/30/212-9919. Üzenet: 276-5827.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 213-2033.
ZÁRLAKATOS Gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácsok, hevederzárak, lakatosmunkák.
06/30/961-3794.
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.
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. (Rendezve! 0221,0307,0321 betudva: 0411, 0425, 0509, a többi fizetve)
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.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, szőnyegpadló-fektetés. 208-0721, 06/20/949-4529.
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.
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 műanyag lemezes szigeteléssel. Tetőkert-, tetőterasz szigetelése. Kerti tó
bélelése. Szféra-Tect Kft. 220-2809, 222-8699.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, szalagparkettázást, padlószőnyeg lerakását garanciával,
azonnali kezdéssel vállalok. 06/70/522-3957.
ASZTALOS-lakatos, kovácsoltvas munkák,
helyszíni javítások. Konyhabútorok, kerítések, lépcsők. 06/30/960-2183.
FESTÉS, mázolás, tapétázás, hideg-meleg burkolás, nyílászárók légszigetelése-passzítása, parkettafektetés, stb. Garanciával! 276-1805.
ÉPÜLETHOMLOKZATOK, tűzfalak vakolása, festése hőszigetelése, magas tetők, erkélyek,
függőfolyosók felújítása. Lapos tető szigetelése
alpintechnikai munkák, panelfuga szigetelés. I.G.
Atrium Kft. Tel.: 06/20/935-7089, tel./fax: 213-6869.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is.
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp.,
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.
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HARMÓNIA Gyóg ytorna Stúdió:
mágnesterápia mozgásszervi és más betegségekre
is. AQUA DETOX, a méregtelenítés új, korszerű
módszere. Tel.: 06/20/935-2347.

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!
Tel.: 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.
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher.
292-1612, 06/30/944-3717.
50 MILLIÓIG banki szabadfelhasználású hitelek, akár jövedelmigazolás nélkül, akár BAR
listásoknak is. N-AGE-X. Bágyok Károly! Hívjon
bizalommal: 06/70/378-2569.
BANKI lakossági hitelek 50 millióig, kisés középvállalkozói hitelek 300 millióig.
Adósságrendezés! Szakszerű ügyintézés! N-AGEX Kft. Zeke Szilvia 06/70/378-2552.
ÉPÍTÉSZ vállalja rövid határidővel új épületek
átalakítását, bővítését, tervezését. 06/20/429-3990.
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.
FAVÁGÁS, bozótirtás, fűkaszálás, sövénynyírás,
metszés, permetezés, gyepesítés, tereprendezés,
kerítés építése, térkő, járda, támfal készítése, épület
bontása, szállítása, egyéb kertészeti munkák garanciával, reális áron!
Tel./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!
Tel./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.
GYERMEKFELÜGYELET! Frank-hegyi kertes
házban sokéves tapasztalattal. 06/30/331-0226.
KÖZÖS KÉPVISELETET vállalok műszaki háttérrel, elhanyagolt társasházak rendbetétele.
Tel./fax.: 209-1997, 06/70/215-8217.
TÁRSASHÁZKEZELÉS! Nem szalagszerű
munkavégzés! Mottónk: személyes kapcsolattartás és megbízhatóság. 06/20/348-4677.
SZŐNYEG, padlószőnyeg tisztítása, nagytakarítás, ablaktisztítás, kívánság szerint. Cégeknek is.
06/30/605-3302.

FODRÁSZ házhoz megy, mérsékelt áron.
Hétvégén is. 06/70/286-2904.
FAKIVÁGÁS, KERTRENDEZÉS
Tel.: 06/70/530-6567.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
REFERENCIÁVAL rendelkező hölgy napi takarítást vállal. Esetleg vasalást is. 276-1805.
TAKARÍTÁS. Társasházak, irodák takarítása,
nagytakarítása. Megbízható környéken, referenciákkal rendelkező vállalkozó. 06/70/293-3187.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalom.
Referenciákkal rendelkező vállalkozás.
06/20/357-1825.
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.
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

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.
DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok bútort,
festményt, porcelánt, hangszert, játékot.
291-3101, 06/30/347-7713.
BUDAI Krisztina lakberendező. Vásárolok készpénzért bútorokat, koloniált is, órákat, csillárokat,
porcelánokat, festményeket, teljes hagyatékot, varrógépet, zongorát. 770-1222, 06/20/932-6495.
1945 ELŐTTI könyveket: sorozatokat, útleírásokat, Vernét, versesköteteket, atlaszokat, lexikonokat, szakkönyveket, Kner nyomtatványokat,
valamint térképet, képeslapot, fényképet, metszetet magas áron készpénzért, kiszállási díj nélkül
vásárolunk. 06/20/973-3177.

ÁLLÁS
CSALÁDOKNÁL megbízható, lelkiismeretes
idősgondozókat, bébiszittereket, takarítónőket díjmentesen közvetítünk. „Empátia”
336-1094, 06/20/465-8458, 06/70/380-5620.
PIACVEZETŐ pénzügyi munkakörbe keresünk
4 fő munkatársat XI. 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.
OTTHONRÓL is végezhető munkához keresünk önmotivációval rendelkező embereket.
Tel.: 06/30/984-4268. Kód: 6686.
TAKARÍTÓI állást keresek osztott munkaidőbe 05:00-tól 09:00-ig és 17:00-tól 21:00-ig.
Kisebb cégek jelentkezését várom. Ugyanitt friss
nyugdíjas villanyszerelő-karbantartó munkát
keres, heti két alkalommal.
06/20/522-9451, 06/30/558-0578.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, betegápolást, szakképzett
ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk.
www.embellish.webzona.hu,
tel.: 06/30/442-4079, 06/34/316-355.
AZ OTTHON Segítünk Alapítvány szülői tapasztalattal rendelkező, önkéntes munkatársakat keres
kisgyermekes édesanyák heti 3-4 órás segítésére.
Számukra ingyenes felkészítést tartunk. Információ:
209-3430, 06/30/449-5394, www.otthonsegitunk.hu
IDŐSEK otthoni gondozását, háztartásuk vezetését vállalja gyakorlattal rendelkező 50-es hölgy.
06/70/594-4414, 789-1016.(kéthetes)

ÜDÜLÉS
ÁPRILIS 5–18 között Bükfürdőn üdülési jog
eladó. Érdeklődni: 208-1644, 06/20/987-3434.
RCI üdülési jog reális áron eladó. 06/70/776-0906.

VEGYES
KEPPLER LÁSZLÓ és felesége, Emma asszony
március 9-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
PROBLÉMÁD van a szerencsejátékkal? Talán
mi segíteni tudunk. Névtelen szerencsejátékosok. XI., Himfy u. 9. (Plébánia) Minden hétfőn
17.30–18.30-ig.
OLCSÓN eladó jó minőségű konyhabútor, újszerű állapotban. 386-9939.
TÖLGYFA dohányzóasztal eladó. Ugyanott faszobrászat, faesztergálás, bútorrestaurálás, készítés
minden stílusban. 06/30/558-0565

Hirdetési áraink megváltoztak!
A keretes hirdetések árai és méretei:

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

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

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.
SZÍNES TV javítása helyszínen, garanciával, rövid határidővel. 06/30/507-4687, 06/30/402-0408.
SZÁMÍTÓGÉP-SZERELÉS nonstop lakáson,
software, hardware. 06/20/328-0952, 215-7476.

GYÓGYÁSZAT
NAGY gyakorlattal rendelkező reflexológusnő
az Ön otthonában talpmasszázst vállal.
Tel.: 06/70/585-6189.
BŐRGYÓGYÁSZATI, onkológiai, kozmetológiai magánrendelés, általános és gyermekgyógyászat. XI., Bartók Béla út 57.
Bejelentkezés: 466-8328, dr. Bánfalvi.
ÉTVÁGYCSÖKKENTÉS, méregtelenítés,
dohányzásról leszoktatás fülakupunktúrával.
Alakformálás gépi és kézi masszázzsal.
06/70/245-6210.
REUMATOLÓGIA, lézerterápia és gyógytorna
dr. Podlovics Ágota szakorvos magánrendelésén,
kedd és csütörtök délután XI., Kruspér u. 5–7., bejelentkezés: 06/20/970-5353, www.reumadoktor.hu
HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió: gerinctorna
gyerekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-, derékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgásterápiája egyénileg vagy kis létszámú csoportokban,
műtét utáni rehabilitáció.
Tel.: 06/20/935-2347.

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! 
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HIRDETÉS

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

– Az önkormányzat első számú kötelessége az alapfeladatok ellátása. Ezek között
is első helyen vannak a szociális intézkedések és az arra fordítható összeg meghatározása. Ugyanakkor nagyon fontos
számunkra a kultúra, és annak ápolása.
Jó gazdálkodással sok minden megoldható. Így lehetséges az is, hogy gyakorlatilag
a kulturális támogatás nem csökkent az
idén. Azonban kétségtelenül van némi
átrendeződés, ez pedig egy jól meghatározott koncepció szerint történt. Megpróbálunk az emberek, Újbuda lakóinak a
fejével gondolkodni. Sorra vesszük, hogy
mi lehet a lakosságnak elsősorban fontos,
mi az, ami a lakosság közérzetét befolyásolhatja. A fiatalok ebből a szempontból is
nagyon fontosak számunkra, tehát többek
között ezért támogatjuk a Múzsák Csókja
vetélkedőt, hiszen ez is a kerületi fiatalokról szól, és nagyon sokakat mozgat meg. A
Média 11 egy olyan missziót vállalt magára, mikor ezt a műsort elkezdte, hogy még
azt is ki merem mondani, hogy az oktatási rendszerünkből adódó hiányosságok
egy részét is pótolja kulturális területen.
A gyerekek az általános iskolában azért
tanulnak és hajtanak, hogy bekerülhessenek egy jobb középiskolában, ahonnan
esélyük van bejutni a felsőoktatásba. Az
idegen nyelv tanulása, a matematika, a fizika és a többi tantárgy rengeteg időt vesz
a gyerekkorból. A kultúrára kevés idő jut,
hiszen az előmenetelük szempontjából
nem tűnik fontosnak, hogy mennyire sokat járnak hangversenyre vagy színházba, a tananyagon kívül mennyit tudnak
meg a magyar kultúráról. Ezért nagyszerű lehetőség az, amikor játszva tanulhatnak, amikor kiélhetik a kreativitásukat.
Ez pedig támogatandó dolog. Fontos ez
az egészséges fejlődés érdekében is, hogy
felnőttként egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb ember váljék belőlük. Ugyanígy

A kevesebb olykor több

A lakosság komfortérzete
az önkormányzat szívügye
a hosszú távú gondolkodást jelzi az is,
amikor szorgalmazzuk itt, Újbudán egy
kulturális városközpont megvalósulását.
Ennek koncepcióját, az önkormányzat vezetősége már
régebben elfogadta,
és a megvalósulás jó
úton halad. A Kulturális Városközpont
egyébként jelenleg
és elvileg a Gellért
tértől a Kosztolányi
térig tart. Ennek
továbbfejlesztésével
foglalkozunk, és
éppen ezért az első feladatok közé
lépett elő például
a Hadik Kávéház
megnyitása.


hogy nem egy füstös kocsma, vagy nem
egy túlságosan fellengzős étterem várja,
hanem egy igazi, régi hangulatú klub,



Sokat hallhattunk
már erről a tervről. Talán éppen
két évvel ezelőtt,
így tavasztájt is
azt vártuk, kiderül
majd, mi lesz ebből
az egykor patinás
kávéházból. Aztán
csak néma csend
lett körülötte.
Most már lehet
tisztán látni?

A nagy múltú kávéház Karinthy nevéhez fűződő irodalmi fészek volt, aztán megszűnt. Legutóbb
cipőbolt üzemelt benne. Eladó volt ez a
helyiség. Az önkormányzat gyakorlatilag a piaci ár fölötti vásárolta meg azért,
hogy a kerületé maradjon, annak kulturális örökségét őrizze. Méltó helye lenne
itt egy olyan művész találkozóhelynek,
mint amilyen a Fészek Klub volt. Kell
egy hely, amely nyitott ugyan, de mégis,
aki oda szeretne betérni, pontosan tudja,

Révész Marianna

Szinte már közhely, de mégis igaz:
Újbudának is szigorúbb lett a költségvetése az országos megszorító
intézkedések miatt, a kerületnek is
jobban meg kell gondolnia, mire és
mennyit költ. A takarékossági szempontokat előtérbe helyező költségvetés a kultúra támogatását is szűkítette. Szesztay András, a Kulturális
Bizottság elnöke a mérlegelésről és
annak eredményéről beszél.

ÚJBUDA 2007. ÁPRILIS 11.

ahol találkozhat művészekkel, és ahol a
kultúra levegője csapja meg a vendéget.
Egyébként annak idején nagy feltűnést
keltett, ahogyan a használaton kívüli
buszpályaudvarból kialakult a Tranzit
Kávézó, amely Egri Orsolya vezetésével
szintén egy fontos művészeti találkozó
hely lett. Szóval vannak országos szempontból nézve is jó kezdeményezések és
értelmes, hasznos ötletek Újbudán.

KERÜLET

Újbudai
állásbörze
Állásbörzét szervez Újbuda önkormányzata, amelyre április 20-áig várják a munkaadók jelentkezését!

Térjünk vissza a jelenbe: nincs tehát okunk
a kesergésre, idén is beindul a kulturális
élet Újbudán. A tervezett Hadikhoz hasonló kulturális összefogást kezdeményező
programot kínál az A38 Hajó is, ön is gyakori vendég ott.

Nagyon kellemes hely, mindenkinek
ajánlom. Egyébként az A38 Hajónak az
az egyik titka, hogy a vezetője kapcsolatban áll a világ élvonalbeli együtteseivel, akik egyébként megfizethetetlenek
lennének számunkra. Bodnár Attila úgy
tudja őket idehozni, hogy rá tudja venni
a zenészeket: turnéra menve érintsék Budapestet, és ha már itt megszállnak, iktassanak be egy-egy fellépést a hajón, persze
csökkenetett áron. Ezt a leleményességet
és annak eredményét látva, nyilván mi
is szívesen támogatjuk a szervezőket. De
ugyanígy fontos számunkra az olyan
nem igazán populáris, de komoly kulturális értéket képviselő műfaj, mint a
népzene vagy a néptánc támogatása is.
Így kiemelten gondolunk mindig a Budai
Fonóra, vagy az avantgarde mozgáskultúra műhelyére a MU Színházra. Náluk
például az idén először elengedtük a 10
millió forint éves költségű bérleti díjat,
ami egy óriási dolog a számukra. Így lesz
a kevesebből is több, erről is beszéltem,
amikor azt mondtam, átstrukturáltuk a
támogatások rendszerét. Ugyanakkor az
elmúlt évben a kulturális alap pályázataira 8 millió forintot költöttünk, az idén ezt
sikerült tízmillióra emelni. Fontos még,
hogy az elmúlt évben 17 intézménnyel
kötöttünk kulturális megállapodást, idén
kevesebbel, viszont így több lehetőségünk
van konkrét programok vásárlására. A
közművelődési megállapodások megkötésénél elsőbbséget élveznek azok a programok, melyek az ifjúsághoz kötődnek.
Újbuda önkormányzatának szívügye,
hogy a lakosság komfortérzetét növelje.
Számunkra az élhetőbb város, a jó közérzet fogalmaiba a kulturált szórakozás
biztosítása is beletartozik.
T. R.

Újbuda önkormányzata – együttműködve
a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Bartók Béla úti 1. sz. Regionális Kirendeltségével – immár második
alkalommal szervezi meg május 10-én.
Az ÚJBUDA ÁLLÁSBÖRZÉT a Polgármesteri Hivatal épületében (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) tartják. Újbuda
a rendezvénnyel hozzá szeretne járulni
ahhoz, hogy a munkatársakat kereső
vállalatok minél egyszerűbben és költséghatékonyabban kutathassák fel jövőbeni
kollégáikat, illetve több jelentkező közül
választhassák ki leendő munkatársaikat.
A munkaadók legkésőbb 2007. április 20-áig jelentkezhetnek az állásbörzére az Újbudai Polgármesteri Hivatalban – Nagyné Veress Mariannál a
372-4636-os telefonszámon, illetve a
nagy.gaborne@ujbuda.hu e-mail címen.
bl
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