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Az Őrmezei Közösségi Ház
szervezésében több mint 10
kategóriában versenyezhetnek
az 50 év felettiek.
felhívásunk a 7. oldalon

WWW.UJBUDA.HU

„Szakítanunk kell azzal a felfogással, hogy a kerület fejlődése
egyenlő lakóparkok építésével.”

Több híradás is foglalkozott
azzal, hogy áfát kell fizetni a lakbérek után. Ez sok félreértésre
ad okot.

interjúnk a 3. oldalon

cikkünk a 2. oldalon

VÁLASZTÁS ÚJBUDÁN

Bizony ez nem karácsonyi hangulat

február 10., vasárnap
Az időközi országyűlési választás
érvénytelen volt, mert a szavazásra
jogosultaknak 50 helyett csak
38,3 százaléka élt állampolgári jogával.
A második forduló
akkor lesz érvényes,
ha a válasz-

tásra jogosultaknak legalább 25 százaléka
az urnákhoz járul. Az győz, aki a legtöbb
szavazatot kapja.
Rétvári 67%: A részvételi arány az első
fordulóban csak az általános választásokhoz képest alacsony. Az időközi választásokon 28–30% körül szokott lenni az
átlagos részvétel. Ehhez képest ez a körzet ismét kiemelkedő eredményt ért el, és
8–10%-kal felülmúlta az országos átlagot.
Tiszteljük meg azokat, akik szélben és esőben is az urnákhoz járultak.
Lakos 20,3%: Figyelmeztető jel számunkra az, hogy a baloldali szavazótábort nem tudtuk motiválni. A szavazáson való részvételre így a jobboldal
jelöltje, bár csupán a szavazók 25%-át
tudta megszólítani, mégis jelentős több-

séget kapott. De semmi nem dőlt el. Köszönetem azoknak, akik rám szavaztak, és
kérem mindazokat, akik egy jó egyéni jelöltet szeretnének választani, hogy február
10-én jöjjenek el, és szavazzanak rám.
Csapody 9,7%: Az MDF szavazótábora nem gyengült, nem fogyatkozott, a
rám leadott szavazatok száma ezt mutatja.
Tudom, hogy vannak még tartalékaink,
ezért is kérem a választókat, erősítsék meg
ezt a bizalmat.
Fenyvessy 3,0%: Az látszik, hogy az
emberek többsége kiábrándult, elfordult a
politikától. De az is bebizonyosodott, hogy
a kormány milyen mértékben, milyen
százalékban megy szembe a társadalom
akaratával.
(n. n.)

Kedves Olvasóink! Bizony ez nem karácsonyi hangulat… Szomorúan tapasztaljuk, hogy folyamatosan érkeznek a bejelentések arról, hogy kerületünk nem minden területére, nem minden
lakójához jut el újságunk. Sokan kérdezik, ez miként lehetséges. Az Önök észrevételeit minden
esetben eljuttatjuk a Magyar Postához, a terjesztőkhöz. Ahogyan azonban a kép is mutatja, az ő
munkatársaik vagy alvállalkozóik nem mindig végzik lelkiismeretesen a feladatukat. Ezért ismét
megkérjük Önöket, segítsenek az ellenőrzésben! Várjuk továbbra is bejelentéseiket, és számítunk
aktív részvételükre. További információ a 7. oldalon!

Magyar Kultúra Napja: Pro Cultura Újbuda és Pro Urbe Újbuda elismerések és galériaavató

Kitüntették a közösség javán
munkálkodókat

hogy a döntéshozók rá gondoltak. Negyvenegy éve él a kerületben, Lágymányoson, és annak idején ők szervezték az
első kiállításokat Stuttgartban, amely ma
léteznek személyek, akik – helyi szinten, ami kissé furcsának tűnhet, hiszen a fo- Újbuda testvérvárosa. – Nem véletlenül
a maguk szűkebb környezetében – kitar- lyosón óriási ügyfélforgalom zajlik. – De – állítja a festőművész. – A kapcsolatok
tóan végzik munkájukat, amelyről aztán ha az ott megfordulók a műalkotások lát- felvételében mindig a kultúra, a művészet
kiderül, hogy sikerült vele hozzájárulniuk tán megállnak és elgondolkodnak, meg- jár elől, majd csak utána jelenik meg a gazaz ottani közösség gyarapításához.
változhat az életük, és akkor már megérte! daság és a politika.
– A most kitüntetettek a maguk – fogalmazott, majd átadta a szót az első
Idősebb Szabó Istvánnak szintén nagy
185 évvel ezelőtt Kölcsey Ferenc január 22- módján teszik a dolgukat, és ezzel az itt tárlatot – Bényi Eszter textilművész „Idő- örömet okozott az elismerés. A nyolcén vetette papírra nagyhatású költeményét, élők javára munkálkodnak! – vont pár- fonal-fonalidő” című kiállítását – megnyi- vanharmadik életévében járó bűvész a
a nemzet imáját, a Himnuszt, ezért 1989 huzamokat a polgármester, majd átadta tó Szakolczay Lajosnak. A műkritikus sza- hetvenes-nyolcvanas években rendszeóta e nap a magyar kultúra napja. Idén egy a képviselő-testület által odaítélt díja- vaiból kitűnt: a művész alkotásain komoly resen fellépett a kerületi gyárak nagyobb
másik évforduló is
programjain, iskolai
kapcsolódik az ünrendez vényeken,
nephez: 2008-ban
szabadtéri színpalesz 550 esztendeje,
dokon. Jelenleg a ’69
hogy trónra lépett
óta üzemelő, a BarHunyadi Mátyás, a
tók Béla úti bűvészmagyar történelem
bolt köti le az idejét.
egyik legnépszerűbb
Gálházi Frigyes, a
királya. Az önkortermészetvédő egyemányzati vezetés e
sület vezetője elkettős jubileumhoz
mondta: a szervezet
időzítette Újbuda
1989-ben alakult,
kulturális életének
jelenleg mintegy
színesítéséért, szelkilencven tagja van,
lemi javainak gyaralegfőbb céljuk pedig
pításáért odaítélhető
a Sashegy védelme,
Pro Cultura, és a ketermészeti értékerület fejlesztésének
inek ápolása. – Elérdekében végzett
hordjuk a szemetet,
kiemelkedő munkáfákat ültetünk, oszért és szellemi-anyatálykirándulásokat
gi javainak gyarapíszervezünk – említ
tásáért adható Pro
néhányat az egyeUrbe Díjat. Molnár Fabók Gyula festőművész, Pro Cultura díjazott
Szabó István bűvész, Pro Cultura díjazott
A Sashegyi Természetvédő Egyesület képviselője sület tevékenységei
Gyula polgármester
közül. Parák Andrövid beszédében kitért rá: míg a magya- kat. 2008-ban Fabók Gyula festőművész szerepet játszik a „végenincs” idő, és azzal, rás hozzátette: legnagyobb problémájuk
rok éneklik a Himnuszt, a spanyolok csak és idősebb Szabó István részesült a Pro hogy szakrális, valamint keleti motívu- jelenleg az, hogy a hajléktalanok – miután
dúdolhatják sajátjukat, mert nem tudnak Cultura Újbuda elismerésben, a Sashegyi mok segítségével a jelen káoszában kíván a Tétényi fennsíkról kiszorították őket –a
megegyezni a szövegében. – De ha 2008- Természetvédő és Kertbarát Egyesület rendet vágni. A jeles nap kapcsán rámuta- Sashegyen bukkantak fel, és már huszonban kellene megfogalmaznunk a nemzeti képviselői – Gálházi Frigyes, Parák And- tott: a magyar kultúra kincs, érdemes óv- három faházat, fészert gyújtottak fel. Az
énekünk szövegét, vajon képesek lennénk- rás, Varró Ferenc – a Pro Urbe Újbuda ni, védeni, támogatni, vagyis – a Himnusz egyesület nevében megkeresték az önkore megállapodásra jutni? – tette fel a kér- Díjat vihették haza.
szavaival élve – védő kart nyújtani feléje!
mányzatot, a hivatal tavaszra ígérte, hogy
dést, majd rámutatott: a mai napon a maA polgármester a galériáról szólva A kitüntetett Fabók Gyula – a DunapArt segítséget nyújt a gondok enyhítésében.
gyar múltat és a magyar történelem fontos elmondta: a hivatal legforgalmasabb átjá- művészeti társaság második elnöke
Regényi H.
eseményeit ünnepeljük, továbbá azt, hogy róját választották kiállítások helyszínéül, – hangsúlyozta: megtiszteltetésnek érzi,
www.ujbuda.hu/0801procultura
Fotók: Fodor Miriam

Fabók Gyula festőművész és id. Szabó
István bűvész kapta a Pro Cultura
Újbuda Díjat, a Sashegyi Természetvédő Egyesület képviselői pedig a
Pro Urbe Újbuda Díjat vehették át. Az
elismeréseket a magyar kultúra napján
adták át a polgármesteri hivatalban, és
ekkor nyitották meg az üvegfolyosón
berendezett Újbuda-galériát is.

FÓRUM

Meg kell őrizni
Kelenvölgyet
Kelenvölgy jelenlegi kertvárosias jellegének megőrzése, valamint a terület
forgalomcsökkentése volt a két legfontosabb téma.
Mint minden év elején, idén is lakossági fórumot tartott Molnár Gyula polgármester
és Simon Károly önkormányzati képviselő
a Kelenvölgyi Közösségi Házban. Bemutatták azt a tervet, amelyet Gönczei Gábor készített a Kecskeméti utca egyirányúsításáról
és forgalomcsillapításáról, illetve a
Péterhegyi út–Balatoni út–vasút közötti
szakasz forgalmának átszervezéséről.
Mindkét terv célja a forgalom mérséklése, az iskolánál a gyerekek biztonságos
átkelése, illetve hogy minimalizálják az átmenő forgalmat a lakóövezetben.
A lakossági hozzászólások két témára
fókuszáltak. Az egyik a közlekedés volt: a
lakók szerint további lépéseket kellene tenni az átmenő forgalom csökkentésére. A
másik az új építésű lakásoknál megfigyelhető negatív tendencia: igen sokan felvetették, hogy az új építésű 4-6 lakásos társasházak jelenősen megváltoztatják Kelenvölgy
jellegét, hiszen az eddigi, lazább családi
házas beépítés helyett sűrűbb, társasházi
típusú épületek épülnek.
Molnár Gyula polgármester biztosította a lakókat, hogy ő is a jelenlegi kelenvölgyi
jelleg megtartása mellett van, nem támogatja, hogy nagyobb épületek jöjjenek létre,
hiszen ez nemcsak az utcák hangulatát változtatja meg, hanem közlekedési és infrastrukturális problémákat is jelent.
Simon Károly körzeti képviselő szerint
mindent megtesznek, hogy olyan szabályozási környezet alakuljon ki, amely segít
megőrizni a kelenvölgyi kertvárost.
A fórumon szóba került a helyieket
régóta zavaró mobiltelefon-adótorony,
amellyel kapcsolatban Molnár Gyula elmondta, hogy gyakorlatilag megállapodtak
a Vodafone-al, és a közeljövőben az összes
félnek kedvező megállapodás születik, a
jelenlegi helyről pedig eltűnik az engedély
nélkül épített adótorony.

VÁLASZOLNAK A KÉPVISELŐJELÖLTEK!
Egyórányi on-line párbeszéd az interneten, azaz bárki szabadon felteheti a kérdését!
FEBRUÁR 5. (KEDD) 14:00: FENYVESSY ZOLTÁN, MIÉP
FEBRUÁR 6. (SZERDA) 14:00: LAKOS IMRE, SZDSZ–MSZP

FEBRUÁR 7. (CSÜTÖRTÖK) 14:00: RÉTVÁRI BENCE, FIDESZ–KDNP
FEBRUÁR 8. (PÉNTEK) 14:00: CSAPODY MIKLÓS, MDF

Kérdezzen az interneten keresztül bármit a jelöltektől. Nem kell mást tennie, mint a megadott időpontokban a számítógép elé ülni, és a
főoldalon megjelenő linkre kattintva feltenni a kérdését. Aki nem ér rá a megadott időben, azok bármikor megnézhetik a beszélgetést a weblapon.

D. Cs.

ÉLŐ TELEVÍZIÓS VITA 6-ÁN
SZERDÁN, 19 ÓRAKOR AZ
ÚJBUDATV-BEN.
EZÚTTAL IDŐKORLÁT NÉLKÜLI,
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS!

ÖNKORMÁNYZAT
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Lelki táplálék, ami a javukra válik

JUBILEUM

SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-

Szülinapos a Törcsvár óvoda
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, 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.


ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 Bazsalikom u. 24. Nyitva tartás:
hétfőn 13–17, kedden 8–11, szerdán 13–17, csütörtökön 11–12 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 8–12, kedden 14–17, szerdán 8–12, csütörtökön 13–17 óráig.
Pénteken zárva. Tel.: 372-3497.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
 Budafoki út 60. Nyitva tartás: hét-

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

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

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

A katasztrófahelyzetek megoldásában
Újbuda Önkormányzata Polgári Védelmi Kirendeltsége segítséget nyújt.
Elérhetőség: zöldszám: 06/80-630-600
(éjjel-nappal), ügyelet: 06/1-318-2218
(éjjel-nappal), kirendeltség: 06-1-3850078 (munkaidőben).

Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az
Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP) február 14-én 17
órakor tartja fogadóóráját az Őrmezei
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: Minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet.
Önkormányzati képviselői fogadóóra:
minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor az Albertfalvi Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK) országgyűlési képviselő február 7-én 17-től 18
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi
irodájában (Mérnök u. 40.).

A családias hangulatú ünnepségen résztvevőket – kicsiket és nagyokat egyaránt
– Steixnerné Strausz Ildikó, az óvoda vezetője köszöntötte. Elmondta, hogy ő és
munkatársai igyekeznek mindenkor hívek maradni az óvoda mottójához, amely
Kodály Zoltántól származik: „Hozzon a
gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,
zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt
bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván”. Az óvodavezető
egy verssel is készült, Várnainé Fehér Mária Könyörgés a gyermekekért című műve
nemcsak az alkalomhoz illő, de igazán
szívhez szóló is volt.
Az ovisok verset szavaltak, énekeltek,
táncoltak, és még egy kis mesedarabot is
előadtak az óvatlan kakaskáról, akit barátai, rigó és kandúr mindig kimentenek
a pimasz róka karmai közül. A műsorból
nem maradhatott ki az óvónők kórusa
sem, és mire végül felcsendült Halász Judit
örökzöld születésnapi dala, az ünnepi torta is megérkezett.
Steixnerné Strausz Ildikót az intézmény
mindennapjairól kérdeztük.

Mekkora létszámmal működnek?
Jelenleg 103 gyermekünk van, általában
e körül szokott lenni a létszám. Négy
csoportunk van: a hagyományos kis-,
középső és nagycsoporton kívül van egy
negyedik is, ahol a még nem iskolaérett kicsik maradnak velünk még egy évig. Most
nincsenek túl sokan, így kisebbekkel van
feltöltve a csoport.
Nyolc óvónő dolgozik itt, így minden csoportra jutnak ketten, plusz
mindenhol van egy dadus is. Nagyon összetartó és összeszokott kollektíva a miénk, mindenki szívvellélekkel teszi a dolgát.

Csak a környékbeli gyerekek járnak ide?
Jellemzően igen, de akadnak olyanok is,
akiket messzebbről hoznak a szüleik, mert
például a testvérük ide jár a szomszédos
iskolába, így nekik ez egyszerűbb.

Milyen speciális programokat nyújtanak?
Működik nálunk zeneovi, mivel zenepedagógus is van közöttünk, a másik erősségünk pedig a testnevelés. Az egyik kollé-

dőket szereljünk fel, mert azok már eléggé
elhasználódtak, valamint a csoportszobákon és a folyosókon is mindig akad valami, amit szebbé lehetne tenni.

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

MSZP-székház. Mérnök utca 40.
2008. február 6. (szerda) 17 óra. Telefon:
204-2806.
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési,-vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

Miből tudják ezt fedezni?
Van egy alapítványunk, amely reményeink szerint hamarosan közhasznú lesz. Az
ehhez szükséges jogi procedúrát egy szülő
intézi, aki ügyvéd. Jellemző, hogy a szülők

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Fodor Miriam

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Immár harmincöt éve működik a
Törcsvár utcában az az óvoda, ahol e
jubileum alkalmából ünnepi műsorral
készültek az intézmény csemetéi és
nevelői. Az eseményre hivatalosak voltak az óvoda régi vezetői, dolgozói, valamint a fenntartó Újbuda Önkormányzatának képviselői és munkatársai is.

mányzati képviselő minden hónap 2.
és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16 és
17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út 141.).

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta...

ganőm gyógytestnevelés foglalkozásokat
tart, így nem kell máshová vinni azokat a
csemetéket, akiknek szükségük van ilyen
jellegű fejlesztésre, és nagyon népszerű a
gyerektorna is. Már készülünk a tavaszra,
amikor a szülőkkel közös sportnapot fogunk tartani.

Harmincöt év nem kis idő. Van valami, amit mostanában fejleszteni szeretnének?
Tavaly nyáron kaptunk az egyik szülőtől játékokat az udvarra, de még elférne
néhány új darab. A régi bútorainkat már
elkezdtük lecserélni, azonban szükség
lenne arra is, hogy például új radiátorvé-

nagyon sok mindenben segítik a munkánkat, ahogy a körzet önkormányzati képviselője, Sass Szilárd is, aki rendszeres látogatója rendezvényeinknek. Az alapítvány bált
is szervez a hétvégén, amelyre már több
szponzort is találtunk. Az általuk felajánlott tombolatárgyakból származó bevételt
– ahogy a bál teljes bevételét is – intézményünk fejlesztésére tudjuk majd fordítani.
Reményeink szerint további forrásokra
tehetünk majd szert azáltal, hogy ebben az
évben az alapítványunknak már lesz lehetősége fogadni a személyi jövedelemadóból
felajánlott egyszázalékos támogatásokat is.
Rózsa Melinda

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub működik.
Minden héten hétfőn és szerdán 8–9
kezdő és 9–10 óráig haladó angol nyelvtanfolyam.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
Programok:
Február 26-án, kedden 18 órakor közéleti est. Vendég: ifj. Papp László háromszoros olimpiai, kétszeres Európabajnok, és a profik között is elsőszámú
öklöző fia, és Novothny Zoltán sportújságíró. Könyvbemutatóval egybekötve!
MDF–IDF HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (XI., Bartók Béla út 61.) minden
szerdán 15 és 18 óra között ügyeletet
tart. Ugyanott dr. Tóth László ügyvéd
minden hónap első és harmadik hétfőjén 16 és 18 óra között ingyenes jogi
tanácsadást tart.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 10–18 óra között várja az
érdeklődőket.
MIÉP-HÍREK

Újbuda nem teszi rá az áfát
Több híradás is foglalkozott azzal, hogy
áfát kell fizetni a lakbérek után. Ez sok
félreértésre ad okot, ugyanis a törvény
főszabályként éppen az ellenkezője.
Az új általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. 86. § (1) l) pontja alapján az ingatlan vagy ingatlanrész
bérbeadása, haszonbérbeadása mentes
az áfafizetés kötelezettsége alól.
A törvény január 1-jétől ettől eltérően
valóban lehetőséget ad arra, hogy az
ingatlan bérbeadására áfafizetési kötelezettséget válasszon az adóalany. Ez az
áfafizetési kötelezettségválasztás minden típusú ingatlan bérbeadására kö-

telező, azaz nem különböztethető meg
a helyiség és a lakóingatlan bérbeadása.
Ráadásul az egyik lehetőség (azaz adómentesség vagy áfafizetés) választása
esetén 5 évig ezen változtatni nem lehet!
Újbuda Önkormányzata a 2008. január 1-jei jogszabályváltozást megelőzően a nem lakás célú ingatlan bérbeadás
tekintetében is tárgyi adómentes volt.
Az új jogszabály értelmében mind a
lakóingatlan, mind a nem lakáscélú ingatlan bérbeadása tekintetében áfa alól
mentes, azaz a lakbérek változatlanul
áfamentesek maradnak.

HIRDETMÉNY
Tisztelt kerületi lakosok!
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. § (2) bekezdése alapján a 2008.
március 9-én tartandó ügydöntő népszavazáson a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata területén
igazolással szavazók
szavazóköréül a Budapest, XI., Bocskai út
47–49. sz. alatt található Bocskai István
Általános Iskolában kialakított 19-es szavazókört jelölöm ki.

www.ujbuda.hu/0801Lakber

dr. Filipsz Andrea, jegyző s. k.

Dr. Pusztai Erzsébet a Gondolatkör vendége

Reformot józan biztonsággal
Drága, zavaros, bizonytalanságot kelt
és nem hozza meg a kívánt eredményt
– hangzott el az egészségbiztosítási
pénztárakról szóló törvényről az
újbudai Gondolatkörben.
Nem csupán a politikai egyetértés hiányzik, a szakmai elvárások sem teljesülnek,
és a jogi környezetbe illesztése is problémás. Így egyáltalán nem meglepő, hogy az
emberek teljesen bizonytalanok az egészségbiztosítási reformnak az Országgyűlés
által tavaly decemberben elfogadott módját illetően.
– Változtatni kell, de nem úgy, ahogyan a kormány elhatározta! – ébresztette
az első gondolatokat az est vendége, dr.
Pusztai Erzsébet, a Magyar Demokrata
Fórum Népjóléti kabinetjének vezetője.
A politikus kifejtette: a Tisztelt Ház olyan
törvényjavaslatra adta többségi szavazatát,
amely jellegét tekintve távol áll a reform
szó „jobbítva változtatás” értelmétől, ráadásul úgy tűnik, éppen az orvosi etalonként ismert „nil nocere”, azaz „ne árts”
ellentétje.
Ez a törvény – hatályba lépése esetén
– korlátozná a szabad orvosválasztást, akadályozná az egészségügyi ellátásról való
önkormányzati gondoskodás kötelezettsé-

gének teljesítését, de például a még hiányzó
és csak rendeleti szintre tervezett végrehajtási szabályozása is az Alkotmányba ütközne. A kormány sem a szakmával, sem
a társadalommal nem látta szükségesnek
a széles körű egyeztetést, és hatástanulmánnyal sem tájékozódott, mielőtt az Országgyűlés elé terjesztette az újítási tervét.

DR. PUSZTAI ERZSÉBET: A reform csak összehangoltan valósítható meg

Dr. Fenyvessy Zoltánnal, a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltjével találkozhatnak az érdeklődők február 8-án,
pénteken 15 és 18 óra között a Móricz
Zsigmond körtéren a Szent Imre-szobor
előtt, ahol kérdéseket tehetnek fel neki,
elmondhatják ötleteiket, javaslataikat az
ország jobbra fordításával kapcsolatban.
A MIÉP XI. kerületi irodája (XI., Bartók
Béla út 96.) az ajánlószelvények gyűjtése idején minden nap, hétvégén is, 919 óráig tart nyitva. Ide várjuk azokat,
akik megtisztelnek minket bizalmukkal, és nekünk adják ajánlószelvényeiket. A régebbi Magyar Fórum számok
ingyen elvihetők. Dr. Csigi Zsolt ügyvéd minden szerdán 10–12 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter
metafizikai pszichoterapeuta ingyenes
lelkisegély-tanácsokat ad, és ingyenes
önvédelmi oktatást tart minden korosztálynak. Jelentkezés a 06/30/384-4873as mobiltelefonon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Erre a rendszerre nincs külföldi példa,
hangsúlyozta az egészségpolitikus.
Az MDF álláspontja ezzel szemben
az, hogy valódi egészségügyi reform nem
kapkodva, átgondolatlanul, hanem csak
lépésről lépésre, összehangoltan, józan
biztonsággal valósítható meg. Az ellenzéki párt szerint szabad orvosválasztással és
szigorú minőség-ellenőrzéssel teremthető
meg a szolgáltatók közötti verseny, tisztességes és nyilvános díjtétellel szüntethető
meg a hálapénz, ezekkel együtt regionális,
de állami tulajdonú egészségpénztárak
létrehozásával, az orvosok és az egészségügyben dolgozók tulajdonossá válásának
lehetőségével, átlátható tőkebevonással érhető el a fejlődés, és nem utolsósorban a jól
képzett szakemberek megtartásával.
A törvényt a köztársasági elnök nem írta
alá, hanem megfontolásra visszaküldte az
Országgyűlésnek, ezért az még nem lépett
hatályba. Dr. Pusztai Erzsébet elmondta:
az MDF a lehetőségeihez képest mindent
megtesz azért, hogy a kormány az elhibázott tervével ne rontsa tovább az egészségügy javítandó helyzetét. Amennyiben a
törvényhozás ismételten meghozza a törvényt, az ellenzéki párt az Alkotmánybírósághoz fordul.
Szamos Márton Ádám

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

Szóljon bele!
Gazdagrét közlekedése, parkolási gondjai régóta foglalkoztatják az itt élőket. Ahhoz, hogy
a helyzeten javítani tudjunk, szükségünk van
arra, hogy megismerjük véleményüket, elképzeléseiket, és az is fontos, hogy a szakemberek tanácsait is meghallgassuk. Ezért várjuk
önöket Lakossági Fórumunkon FEBRUÁR
14-ÉN, 18 ÓRAKOR A CSÍKI-HEGYEK UTCAI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN.
Balázs György és Hajdu László
önkormányzati képviselők

Beszéljünk közös dolgainkról!

Előző számunkban a Don Bosco iskoláról szóló
cikk címében hibásan használtuk az újra szót.
Helyesen: Mostantól az egyházé az iskola.

KERÜLET
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Beszélgetés Kupper Andrással, a Fidesz frakcióvezetőjével

Újbuda érdeke az együttműködés
Ez esetben a feladat hálás, hiszen jelöltünk
kétharmaddal nyert első fordulón van túl.
Azt várom, hogy ez a győzelem a második
fordulóban megismétlődik, Rétvári Bence személyében pedig olyan parlamenti
képviselőt ad Újbuda, aki valóban új képviselőként, frissen kezdi meg az Országgyűlésben a munkát, és nem csak egyik
székből ül át egy másikba.

Mit tart frakciója legfontosabb eredményének az
elmúlt évben?
Több kérdésben sikerült olyan konstruktív javaslatokkal élnünk, amelyeket a
városvezetés is elfogadott. Főként a szociálisan rászorulókat érintő, fontos problémák enyhítésére gondolok, amelyekkel
a nyugdíjasok vagy a nagycsaládosok
küzdenek. Persze volt több olyan is, aminek sikerében nem osztozhatunk, hiszen
amikor javasoltuk, elvetették, majd kis
idő múlva saját gondolatként tálalva elővették. Említhetném itt a fűtéstámogatást,
amit sikernek értékelek, még ha nem is a
mi nevünkhöz fűződik. Tettünk indítványokat a közlekedés, a gyógyszer- vagy a
tankönyvvásárlási támogatás ügyében is.
Eredménynek értékelem azt is, ha egy szerintünk alapvetően elhibázott döntés következményeit módosító javaslataink elfogadtatásával sikerül enyhíteni. Ilyenre is
volt példa tavaly, mégpedig egy, a kerületi
vezetés alapvetően rossz hozzáállású törekvése kapcsán. Azon elv alapján, miszerint ne vállaljon a kerület több iskolafenntartást, mint amit a törvény előír, kialakult
egy lista a főváros kezelésébe visszaadandó
oktatási intézményekről. Tudvalévő, hogy
ha a kerület lemond az iskolákról, azok

működése legalábbis bizonytalanná válik.
Javaslatunkra sikerült három olyan iskolát megmenteni, vagyis a listából kihúzni,
amelyek fenntartása ugyan valóban nem
kötelező kerületi feladat, mégis szerintünk
fontos. Így történt, hogy még van a kerületnek zeneiskolája, és a Montágh Imre
iskola is kerületi maradt, ahol fogyatékos
gyerekeket gondoznak, nagykorúságukig.
A fővárossal talán meg lehet kötni azt az
egyességet, hogy beszálljon ezen intézmények finanszírozásába.

bár még semmi nem történt. Szeretnénk,
ha Kelenvölgyben is megvalósulhatna egy
kulturális létesítmény. Lesz néhány javaslatunk a Gellért tér–Kosztolányi Dezső
tér közötti, a Bartók Béla utat és vonzáskörzetét érintő kulturális fejlesztésekhez.
Újbuda érdeke az együttműködés; a Fidesz-frakció ennek megfelelően minden
olyan ügyben konszenzuskereső lesz ezután is, amely valóban a kerületiek érdeke,
és a kerület fejlődését szolgálja.

A kiegyensúlyozott politikai erőviszonyok komolyabb párbeszédre kényszerítik a képviselő-testület tagjait?

Az elmondottak konszenzuskeresésről és
együttműködésről tanúskodnak, ez oldhatja fel a Farkasréti iskola jövőjével kapcsolatos
heves vitákat is?
Egyelőre nem látjuk a megnyugtató rendezést, ellenkezőleg! Képzelje el, hogy a
Sasad-Sashegy egyetlen iskolája megszűnik minden gyermek számára elérhetővé
lenni. Ezt nem hagyhatjuk. Ugyan jelenleg is folynak az egyeztetések, azonban
a városvezetés tervei szerint alapítvány
venné át az iskolát. Kétszázezer forintos éves tandíj bevezetését tervezik, ami
természetesen sok családnak vállalhatatlan teher. Azzal keresik meg a kerületi Fideszt az ott lakók, hogy segítsünk.
Mint képviselők nem is tehetünk mást;
minden erőnkkel azt fogjuk képviselni,
hogy az ott élő családoknak ne kelljen a
gyermekeiket távolabbi iskolába járatni.
Véleményünk szerint a Farkasréti iskolát
önkormányzati intézményként kellene
működtetni a jövőben is.

Hamarosan napirendre kerül a kerület idei költségvetése. Melyek az ellenzék irányelvei annak
tárgyalásakor?
Azt szeretnénk, ha azokhoz az ágazatokhoz, ahonnan a kormányzat folyamatosan
forrásokat von ki, mi többet tennénk. Ez

Dömök Viktória

A véletlen úgy hozta, hogy az időközi választás két
fordulója között készül az interjú, így megkerülhetetlen, hogy érintsük a témát.

KUPPER ANDRÁS: A Fidesz-frakció minden olyan ügyben konszenzuskereső lesz, amely valóban a

kerületiek érdekét, és a kerület fejlődését szolgálja

az oktatás, az egészségügy és a szociális
területek. Javasolni fogjuk, hogy a megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektessen a
városvezetés, és ugyan a képviselő-testület
tavaly elvetette, de ismét kezdeményezni
fogjuk bizonyos védőoltások, mint példá-

ul a méhnyakrák elleni oltás támogatását.
Fontos, hogy az elitsport mellett a sportpályákra, a tömegsportra nagyobb keret
jusson. Kiemelten kell foglalkozni a kultúra ügyével. Ezért is támogatjuk a kulturális városközpontról szóló elképzelést,

Sajnos a polgármesteri vezetés sok esetben nem tartja ezt fontosnak. Ne feledjük
el, hogy noha az Öböl-projektet is magába foglaló fejlesztést mi is támogattuk, az
önkormányzati üzletrész eladását nem.
Ügyészségi feljelentés történt, és ma is
zajlik a rendőrségi nyomozás, hűtlen
kezelés ügyében. Egyébként hangsúlyos
problémának érzem, hogy a befektetői
érdek mellett időnként elvész a kerület
hosszú távú érdeke. Egyes területek eladásával járó környezetváltozás nincs,
vagy nem kellőképpen van előkészítve.
Eltűnnek a zöld felületek, amit nem pótolnak, és sokszor sem az infrastruktúra,
sem a közlekedési kapacitás nem követi
a megnövekedő környezetterhelést. Ha
mindent átadunk a magántőkének, akkor nem marad feladata, küldetése az
önkormányzatnak. Szakítani kell azzal
a felfogással, hogy a kerület fejlődése
egyenlő épületek, lakóparkok építésével.
Mi a fejlődést abban látjuk, ha az emberekre költjük el a kerület pénzét, ha az
életminőségüket tudjuk javítani. Most
úgy látom, ilyen kérdésekben idén is
lesznek komoly vitáink.
Szeifried Adél

Lex Molnár: Egységes ingatlanpiaci szabályozás

Újhelyi István államtitkár Gazdagréten

Lakáskódex

Panelfelújítás + ökoprogram

Egy törvényjavaslat – az úgynevezett
lakáskódex – Magyarországon példa
nélkül először tartalmazza egységes
szerkezetben a társasházi, lakásszövetkezeti, lakás-, helyiségbérleti és -elidegenítési, illetve az ezekhez kapcsolódó
szakmai követelményeket.
A mindenkit érintő lakhatás új, egységes
törvényi szabályozása kiszámítható, átlátható és az összes érintett számára egyértelmű. Ezért a törvénytervezet minden szereplőnek hosszú távon tartós jogbiztonságot,
valamint a felesleges jogviták csökkentését
szolgálja. A lakáskódexet Molnár Gyula,
Újbuda polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
elnöke nyújtotta be az Országgyűlésnek.


Mi vezetett a törvényjavaslat megszületéséhez, és miért ön nyújtotta be?

Komoly gondot okoz, hogy a lakásjog
különböző rendelkezéseit jelenleg három
külön törvény rendezi. Az önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek
bérbeadása és elidegenítése pedig gyakorlati problémákat vet fel. Mint a TÖOSZ
elnöke, de mint Újbuda polgármestere is
érzékeltem, hogy munkatársaim a lakásjog területén, a napi közigazgatási gyakorlat során azt tapasztalták, a jelenlegi
szabályozás egyes elemeit nem, vagy csak
nehezen lehet alkalmazni, ami nehezíti a
lakásügyeket intéző polgárok életét. Ezért
mint a legnagyobb önkormányzati szövetség elnöke, élvezve a társszövetségek
támogatását, magam nyújtottam be a törvénytervezetet.


Milyen változást jelent ez a bérlőknek, a
tulajdonosoknak, illetve a jogalkalmazó
önkormányzatoknak?

A jogszabály arra törekszik, hogy a gyakorlatban áttekinthető, jól kezelhető és
alkalmazható legyen. Újdonsága, hogy az
egységes szabályozás miatt a jövőben minden érintett egyetlen, de az egyes kérdések
tekintetében egymáshoz kapcsolódó rendelkezésekből kaphat választ az alkalmazandó törvényi szabályokról. Alapvető cél
a túlszabályozás megszüntetése, a rendelkezések egymással való összefüggéseinek
áttekinthetővé tétele, végül a tulajdonosok
és a lakáshasználók együttélési alapnormáinak és az egymáshoz való viszonyainak rendezése.


A legjelentősebb változás, hogy módosul
a finanszírozási rendszer. Az idei pályázatoknál nem kötik az állami támogatást
az önkormányzat részvételéhez, a házak
az önkormányzati 1/3 nélkül is kérhetik a
beruházás 1/3-os állami támogatását.

ilyen komplett, a fűtést és a hőszigetelést
is magában foglaló felújításnál az energiamegtakarítás elérheti a 45–55%-ot is.
Az Ökoprogramnál a lakástulajdonosoknak 50%-ot kell állniuk – ezt átvállalhatja a harmadik fél is, pl. önkormányzati
vagyonkezelők, távhőszolgáltatók –, az
állami támogatás a beruházás 35%-a, míg
az önkormányzatoknak, vagy más harmadik félnek kell állnia a maradék 15%-ot. A
programra az ÖTM jövőre 1,5 milliárd forintot biztosít: ez 30 ezer lakásra elég.
2001 óta a panelprogramban ez idáig
850 ezer felújítandó lakásból 190 ezer lakás felújítása történt meg.

Molnár Gyula, Újbuda polgármestere a
tájékoztatón elmondta, hogy Újbudán eddig megközelítőleg 3,3 milliárd forintért
zajlik, zajlott a panelfelújítás. A kerületi
önkormányzat mostanáig 1,1 milliárd forintot fordított a kerületi panelházak renoválására. Ez 61 házban összesen 7330
lakást érintett. A sikeres felújítások teljesen átformálnak lakónegyedeket. Ma már
rá sem lehet ismerni Őrmezőre, ahol a
szürke házakat színes épületek váltották
fel. Hasonló változáson megy keresztül
Gazdagrét, és Kelenföldön is alakulnak
át az épületek.
Domonkos Csaba

Mikor lesz a törvényjavaslatból az
Országgyűlés által elfogadott jogszabály?

A szakmai egyeztetések jórészt lezárultak,
és az óhatatlanul felmerülő ellenérdekek
mellett a többség egyértelműen üdvözölte és támogatta a javaslatot. A politikai
egyeztetések most zajlanak, és remélem,
rövid időn belül sikerül megszerezni a
pártok támogatását, hogy az Országgyűlés mihamarabb napirendre tűzze a lakáskódexet.


A Gazdagréti Közösségi Házban tartott
tájékoztatón nemcsak az eddigi program folytatását jelentették be, kiderült
az is, hogy milyen új elemekkel bővül a
panelprogram.

Miután éppen a két választási forduló között vagyunk, meg kell kérdeznem, hogyan
értékeli az időközi országgyűlési választás
első, érvénytelen fordulóját?

Leginkább azt sajnálom, hogy a választóknak kevesebb mint fele élt demokratikus
jogával. Ezért az ellenzéki pártok viszonylagos jó eredményét annak tulajdonítom,
hogy azok a baloldali szavazók, akik korábban a kormánypártokat támogatták,
ezúttal inkább otthon maradtak. Kérem
ezért a választókerület polgárait, hogy
február 10-én, vasárnap minél többen
menjenek el szavazni, különben a közösség egy kisebb, aktívabb csoportja
dönthet a 15. választókörzetben
élők, így Gellérthegy,
Lág y má nyos és
Szentimreváros
nevében az országgyűlési
képviselő személyéről.
(bola)

HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE
2008. március 9-re
Újhelyi István

Az egy lakásra vetített állami támogatás
mértéke is növekszik, 400 ezer forintról
500 ezer forintra. Ezentúl támogatást lehet
kérni a megújuló energiaforrások alkalmazására is.
Szigetelésre, nyílászárócserére csak
akkor lehet pályázni, ha a házban már kialakították – legalább épületenként – a fűtés szabályozását és mérését, vagy a beruházáson belül alakítják ki. A nyerteseknek
5 évig adatszolgáltatási kötelezettségük
lesz az energiafogyasztásról, így az elvégzett munka hatása, a megtakarítás mértéke országosan mérhető lesz.
A lakóépületek külső környezetének
felújítására a továbbiakban a regionális
operatív programok (ROP) pályázatai
adnak lehetőséget. A tűzvédelmet érintő felújításoknál a pályázathoz kötelező
a tűzoltóság szakvéleménye, ha utólagos
hőszigetelést, a gépészeti rendszerek felújítását a fűtött és fűtetlen terek elválasztását
szolgáló nyílászárók beépítését végzik.
Elindul az Ökoprogram, amely egyedi
fűtésszabályozás kialakítását, illetve költségosztók, mérők felszerelését támogatja
a távfűtéses lakásokban. Ez a program
minden távfűtött lakásra vonatkozik, de
fontos, hogy a fűtéskorszerűsítés már feltétele a panelpályázaton való indulásnak
is, tehát a házak akár dönthetnek úgy is,
hogy két lépcsőben pályáznak, az első
lépcsőben csak a fűtéskorszerűsítésre. Egy

ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ NÉPSZAVAZÁST
TÛZÖTT KI.
A népszavazásra feltett kérdések:
EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A FEKVÕBETEG-GYÓGYINTÉZETI
ELLÁTÁSÉRT A JELEN KÉRDÉSBEN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁST KÖVETÕ ÉV
JANUÁR 1-JÉTÕL NE KELLJEN KÓRHÁZI NAPIDÍJAT FIZETNI?

�
�
�

EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSÉRT,
FOGÁSZATI ELLÁTÁSÉRT ÉS A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSÉRT
A JELEN KÉRDÉSBEN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁST KÖVETÕ ÉV
JANUÁR 1-JÉTÕL NE KELLJEN VIZITDÍJAT FIZETNI?

EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT
FELSÕFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ HALLGATÓKNAK NE KELLJEN
KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁST FIZETNIÜK?

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl
2008. február 22-ig
kapnak értesítést.
A névjegyzék
2008. február 20-tól február 27-ig
tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben
2008. március 4-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2008. február 22-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban a választási irodához!
Választási Iroda

Állami Nyomda Nyrt.

KERÜLET

4
Fürjes Zsuzsa szeretettel és
türelemmel segíti kibontakozni
diákjait egy általános iskolában. Vallja, hogy az első három
kisiskolás év egy életre meghatározó lehet. Kiss Zoltán Zéró
numerológusként a felnőtt lét
gondjain próbál enyhíteni.
Látszólag egyenes út, vargabetűk
nélkül. Egy kerület, egy munkahely, egy férj – vonja meg Fürjes
Zsuzsa életének rövid mérlegét.
Persze nevetve. Egyáltalában nem
emlékeztet egy iskolaigazgatóra.
Állítólag bizonyos dolgokban szigorú, de fesztelen stílusa és nyíltsága ennek ellentmondani látszik.
(Igaz, nem feleltem nála soha németből.) Van valami csibészes a
szemében, miközben azt mondja,
vele aztán igazán nem történt semmi különös. Azért a látszólagos
állandóság nem zárja ki a folytonos változást. Ő úgy fogalmaz: az
új feladatért nem kellett váltania;
házhoz jött. Vagyis a változás volt
állandó az életében.
Öt általános iskolai igazgatóként eltöltött év után, hivatalos
nevén dr. Fürjes Lajosné egy este
megkérdezte férjét és két fiát: nem
hiányzik-e a meleg vacsora? Éppen
tíz évvel ezelőtt, a vacsorára utaló
kérdés mögött az állt, hogy talán
ismét tanító vagy tanár lesz (mindkét diplomát megszerezte, utóbbi a
kismamaság mellett túltengő energiái levezetésére szolgált). Csak a
gyerekekre figyelni, tanítva tanulni velük, tőlük, nem törődve az intézményvezetés számos nyűgével.
Kis vágyakozás a hangsúlyban, így
utólag is. A tizenöt éve ideiglenesen vállalt „igazgatóság” harmóniát hozott első és egyben egyetlen
munkahelye akkori békétlen légkörébe. El is tudom képzelni a kollégákat, ahogyan kérik, maradjon.
És bár a „kandúrok” gyűjtőnévvel
illetett, már említett családtagok
kevesebbet látták, évek, évtizedek
alatt kiderült: egy jó beszélgetés
többet ér bármilyen gasztronómiai csodánál. Noha precízen
igazgatja szeretett újbudai iskoláját, nem bírja a merevséget. Gyermekközpontú szakmai program
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Önismeret A-tól Z-ig

Ember-lánc-szemek
Sorozatunk olyan gyűjtemény, ami által megpihenünk, elidőzünk kicsit. Maradunk itthon, Újbudán.
Hőseink tudatosan vagy ösztönösen közösségük fontos láncszemei, így a mieink is. Róluk készítünk
pillanatfelvételeket. Örülnénk, ha velünk tartanának, még inkább, ha szűkebb-tágabb környezetükben önök is keresnék az összetartó szemeket. Hisszük, hogy felismerésük által fényes-ékes emberláncokká válnak.

zajlik iskolájában, és a ma divatos
teljesítményközpontú, számokban
kifejezett eredmények felmutatása
mellett elérte, hogy náluk a gyer-

hogyan hat későbbi példaképének
türelme és szeretete a gyerekekre.
Sportol, és érdeklik a keleti filozófiák, foglalkoztatja, hogy a nyugati

numerológus és híres rockzenész
– ritka kettősség. Míg az ősi
szimbólum jegyében fogant medaliont nézem, azon tűnődöm,
hogy életének szép, nagy szelete
akár rocktörténeti legendákban is
megfogható lenne. A sors viszont
a basszusgitár mellett még egy
hangszerrel megkínálta: az emberi
lelkek húrjain is megtanult játszani. Ahogyan mondja, ő csak felismerte ezt. Szerencsésnek tartja

korlátaival együtt. Hogyan gazdálkodunk ezekkel a lelki egyensúly megteremtéséhez, állandó
és egy életen át megválaszolandó
kérdés, mondja. Ugyan asztrológus neje okán sosem állt tőle távol
a sorselemzés izgalmas tárgyköre,
de korábban zenészként képzelte
magát kiteljesedni. Jó bandákban, nagy zenekarokkal játszott,
jött is a siker. Felidéz egy turnét
a Steppenwolfval, nem is csodálkozom, hogy az említett korszakban komolyan „dolgozott” a világ
megváltásán. Három évtizeddel
ezelőtt aztán egy szakmai állóvíz
kellős közepén döntött úgy, hogy
váltania kell. Neje azt kérdezte
tőle, nem akar-e komolyabban
foglalkozni a numerológiával,
legalább addig sem őt analizálja
és kritizálja. Ennyit a női megérzésekről – egy pillanatra minden
nő nevében büszke vagyok. Ma
is együtt dolgoznak. Bartha Évát
említi, és a hosszú-hosszú debreceni utazásokat. Nála tanult. Sok éve
ő is tanít, tanítja, miként fogadjuk
el magunkat, és persze a másikat.
Van-e remény, kérdem magamban; hangosan pedig, hogy mire
a legbüszkébb eddigi feladatai
közül. Földöntúli mosollyal felel:
arra, hogy nagyon sok házasságot
sikerült megmenteniük. Különben
a Karthago álom ötösfogata még
ma is együtt muzsikál, ő szervezi
a Rock Arénát, és büszke apaként
mondja: a minden hangszeren játszó fia sokkal tehetségesebb nála.
Zéróval nem lehet befejezni egy
beszélgetést. Csak félbehagyni.
Kép és szöveg: Szeifried Adél

Kiss Zoltán Zéró

Arccal
a tengernek
Torma Mária a Budai Klub Galériában megnyitott Nagy László
alkotásait bemutató tárlat darabjai
között adta elő pódiumműsorát. Az
összeállításban Nagy László költeményei mellett megidézte a költő
elődöt, Ady Endrét, de hallhattunk
többek között Szécsi Margit, Ratkó
József és Buda Ferenc műveiből is. A
neves zenész családból származó ifjú zongorista, Balázs Norbert játéka
tette teljessé a képző-, az előadó- és a
zeneművészet alkotta háromszöget.
Torma Mária Nagy László
költészetével még a hatvanashetvenes évek fordulóján került
kapcsolatba, azóta számos helyen
és műsorban interpretálta nagy
odaadással és értő tisztelettel az
egyik legnagyobb huszadik századi magyar sorait. „Amikor az előadó műsort szerkeszt, akkor véleményt mond a világról. Ebben az
összeállításomban a szabadságával méltó módon élni nem tudó,
bűnöktől és botrányoktól hangos,
vajúdó országgal és annak kultúrájával nézek farkasszemet”.
A kapcsolódó videóban a vele
készült interjú mellett láthatják,
ahogyan az ÚjbudaTV nézőinek
előadja a költő egyik legismertebb
versét: Ki viszi át a szerelmet?
www.ujbuda.hu/0801NagyLaszloTorma

Dr. Fürjes Lajosné

mekből indul az oktatás. A bensőre figyelésről, a nevelésről és arról
beszél, hogyan segít az oktatásban,
ha a tanár megismeri a gyermek
személyiségét. Nap nap után tanítják a gyerekek, a sajátjai is. Néha
úgy érzi, ha bezárja az iskola kapuját, kinn marad a bizonytalanság,
a kuszaság. Mert az iskola nemcsak tudást hivatott adni, hanem
biztonságérzetet is. Ma is visszaidézi, kezdőként ámultan figyelte,

civilizáció miért a keleti tanokban
keresi a megoldást problémáira.
Megosztja velem Ádám Jenő Kossuth-díjas zeneszerző, az iskola
névadója gondolatát, amiről tudom, saját hitvallása is: „Tanítónak
készültem és tanító maradtam”.
***
Fürkésző tekintete zavarba ejtő
is lehetne, ha először találkoznánk. Kiss Zoltán Zéró neves

EREINK VÉDELMÉBEN
AZ ÉV TALÁLMÁNYA
Budapesten (Újbudán) már alkalmazzák az új eljárást
A perifériás érbetegség, közismert
nevén az érszűkület gyakran a súlyos szívinfarktus
vagy agyvérzés
előrejelzője is lehet. Az érszűkület
az általános érelmeszesedés egyik
Dr. Khaled Nashwan, Marie
jele és megjelenési
Curie-díjas sebész, feltaláló
formája. A betegség során az érszűkület leginkább az alsó végtag verőerében
lép fel, és felismerését nagyban nehezíti, hogy
sokáig nem okoz tüneteket, vagy esetlegesen
más betegségnek (például reuma) feltételezik,
miközben tovább romlik az állapot. Súlyos és
szomorú kimenetele lehet a végtag elvesztése, azaz amputációja. Jelenleg a probléma
hazánkban összesen mintegy 400–500 ezer
embert érint, de a hosszú tünetmentes időszak miatt előfordulása 50 éves kor felett jelentősen, akár 20%-kal is megnő. Kiemelten
veszélyeztetettek azok, akik dohányoznak,
magas a koleszterinszintjük, cukor- vagy
magasvérnyomás-betegségben szenvednek,
illetve ha a családban gyakran fordult elő érbetegség. A nemzetközi statisztikák szerint
az érszűkületes betegeknek kétszer nagyobb
az esélye a szívinfarktus vagy a szélütés bekövetkezésére. Nem véletlen, hogy a perifériás
érbetegségben szenvedők halálozása kiemelkedően magas, felismerés és kezelés nélkül
sok beteg öt éven belül meghal. Magyarországon az összes halálozás több mint feléért a
szív- és érrendszeri megbetegedések felelősek,
így nem lehet eléggé hangsúlyozni a perifériás érbetegség lehetséges meglévő előrejelző
funkciójának fontosságát, mivel ez a betegség

Nagy László halálának
30. évfordulóján

egyszerű műszeres vizsgálattal megállapítható. De abban az esetben, ha már jelentkeznek
a tünetek, végképp szükségessé válik a mihamarabbi diagnózis és kezelés. Ilyen tünet
lehet például a járástávolság-csökkenést okozó lábikragörcs vagy fájdalom, a lábikra fáradékonysága, a végtagok zsibbadtsága, hideg
végtagok, mással nem magyarázható végtagi
fájdalmak, éjszakai görcsök a végtagokban, a
lábak és a járás elnehezülése, férﬁaknál fellépő potenciazavarok. A diagnózis és a kezelés
egy egyszerű, fájdalommentes, beavatkozással nem járó műszeres vizsgálat, és az azt
követő húsz kezelésből álló, fájdalommentes
kúra, napi egy alkalommal. Szerencsére az
új, forradalmi eljárás, melynek segítségével a
páciensek döntő többségénel jelentősen enyhülnek vagy teljesen megszűnnek a tünetek,
már elérhető több városban Magyarországon
az érszűkületes betegek számára többek között Budapesten is, mely a régió lakosainak
nagy lehetőséget nyújt. Az érszűkületet kezelő Nashwan-Parasound feltalálója a jemeni
származású, Marie Curie-díjas sebész, feltaláló, dr. Khaled Nashwan, aki 2006-ban lett
az év feltalálója Magyarországon, emellett
11 nemzetközi aranyérmet és számos nívós
nemzetközi díjat is elnyert ezzel a találmányával. Jó hír a régió lakosainak, hogy az érszűkületet kezelő XI. kerületi Centrumban a
magyar állampolgárok 60%-os kedvezményt
kapnak januártól visszavonásig. Kedvező
fejlemény az is, hogy több gépet fognak alkalmazni, így a túl sok jelentkező miatti, hónapokra előrenyúló előjegyzést lerövidítik.
A kezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás és
bejelentkezés a következő telefonszámokon
érhető el: 06-1/310-72-60, 06-30/694-4922,
06-20/22-444-01, 06-70/402-73-15
R. M.

magát, mert szórakoztat a színpadon, és szerencsés, mert hivatása,
a numerológia által ennél többet
is adhat magából. A számmisztika csodás világában utazva segít
megfejteni a hozzáfordulók néha
bizony bonyolultnak tetsző életét, és reméli, hozzátehet valamit,
amivel kerekebb, harmonikusabb
lehet. A numerológia szimbólumrendszerében ott az „Ember”, lehetőségeivel, készségeivel,

UTÁNPÓTLÁS
LABDARÚGÓ
ESEMÉNY
2008. február 9., szombat 12.00–17.30
Budapesti Bobpálya és Szórakoztató Központ
Cím: 1112 Budapest, 7-es út 7. kilométere.
Korosztály: 1995. 01. 01. és utána születettek.

Kosaras Péter Ákos előadása a MIÉP-irodában

A Horthy-korszakról dióhéjban
Szép számmal egybegyűlt
közönségnek tartott előadást
Kosaras Péter Ákos a sokat vitatott Horthy-korszakról.
A történész már nem először járt a
Magyar Igazság és Élet Pártjának
újbudai szervezetében. Egy korábbi alkalommal Horthy Miklós
életét mutatta be a tanácsköztársaság bukásáig, legutóbb pedig a
második világháború kitöréséig
ismerkedhetett meg a közönség a
magyar történelem eme hányattatott korszakával.
Kosaras Péter Ákos főként politikatörténeti elemzéssel készült. Érdekes, színes portrébemutatóiban
találkozhattunk a kor kiemelkedő
politikusegyéniségeivel, mint a kétszeres miniszterelnök, gróf Teleki
Pál főcserkésszel, vagy a Telekihez
hasonlóan erdélyi származású gróf
Bethlen Istvánnal, aki orosz hadifogságban halt meg végül. A triano-

ni tragédia után Magyarország gazdaságilag szinte teljesen összeomlott, de a vezetőpolitikusok mégis
minden erejüket arra használták fel,
hogy a magyar gazdaság újból európai színvonalon működjön. A történész úgy véli, ennek köszönhetően a magyar nemzet egésze jobban
élt, mint manapság. A legjobb példa
erre az oktatás, amely a két világháború között elsősorban Klebelsberg
Kuno kultuszminiszter nevéhez
fűződött. Klebelsberg oktatáspolitikájának központi gondolataként
az iskolákban kiegyensúlyozott, így
a társadalomban stabilizáló és nem
felforgató jellegű műveltséget kell
adni, tehát elsősorban az emberitársadalmi tőkébe kell beruházni.
Ennek a befektetésnek hála a trianoni ország társadalmának európai versenyképessége nő. Bethlen
István miniszterelnök támogatta
Klebelsberg kultúrpolitikáját, így a
világválságig a költségvetés 15%-át

fordították oktatási-kulturális célokra. Több mint 1300 iskola épült,
az analfabetizmus 5% alá süllyedt.
8,5 millió emberre 6000 általános
iskola jutott, míg napjainkban 10
millió emberre jut 6000 oktatási
intézmény, beleértve az általános iskolákat és a középiskolákat
egyaránt – állította a történész. A
sokrétű előadás alatt a hallgatóság
megtudhatta, hogy Magyarországon először a két világháború között indult meg a rizstermelés, nem
pedig a hetvenes években, ahogy
azt a szocializmusban hirdették.
Létezett már családi pótlék és társadalombiztosítás is, igaz, erről a
rendszerváltozás előtt nem sokat
olvashattunk, vallotta Kosaras Péter Ákos. Következő előadásában a
történész hazánk második világháborús részvételét, valamint az utána következő korszakot tárja fel az
érdeklődőknek.
Fa.

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET VEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó feladatok:
Szervezi, vezeti, irányítja az Újbuda Közterület-felügyelet munkáját.
Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 képesítési előírás: felsőfokú szakirányú, a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet szerinti 13. feladatkörnél meghatározott végzettség.
Előnyt jelent:
 közterület-felügyelői vizsga,
 kiemelkedő szervezői és kapcsolatteremtő készség,
 jó kommunikációs és együttműködési képesség,
 gépjárművezetői engedély,
 felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a Budapest Főváros

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete
alapján történik.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 21. 16 óra
A pályázatot Molnár Gyula polgármesternek címezve kell benyújtani
„közterület-felügyelet vezető” jelige megjelöléssel. Cím: 1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.
Elbírálás határideje: 2008. március 26.
Munkakör betöltésének határideje: 2008. április 15.
Csatolandó iratok:
 a pályázó személyi adatait is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
 hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,
 motivációs levél.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Osztály Humánpolitikai Csoportjától (3724-507).

ÚJBUDA 2008. FEBRUÁR 6.

PROGRAM

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

Gábor díszlettervező és Horváth Éva jelmeztervező kiállítása.

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

Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11–15.
FEBRUÁR 12-ÉIG Rigó Mária festőművész kiál-

lítása tekinthető meg hétköznap 10–18 óráig.
FEBRUÁR 12.–MÁRCIUS 4-ÉIG Balogh Eszter és
Mike Balázs „Farsang”c. kiállítása látható.
BARTÓK 32 GALÉRIA

XI., Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
FEBRUÁR 12. 18.00 Gaál József Együgyűek

– Hommage à Lipót című kiállításának
megnyitója.

FEBRUÁR 9., 10. 20.00 Duplex-est. Rózsavölgyi

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:

FEBRUÁR 8. 20.00 Cappuccino este 8-kor –

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

10–16 óráig. Csoportokat is szívesen látnak
előzetes bejelentkezés alapján.
RÉT GALÉRIA

XI., Törökugrató u. 9.
FEBRUÁR 13-ÁIG Sajó Sára Karner Ottóné

festménykiállítása. A tárlat megtekinthető
hétköznapokon 10 és 20 óra között.

XI., Kosztolányi D. tér 4.
MÁRCIUS 1-ÉIG Vojnich Erzsébet és Szüts

Miklós – kerületünkben élő művész házaspár
– kiállítása látható.

XI., Budafoki út 9–11.
FEBRUÁR 9-ÉIG „Versben bujdosó”. Nagy

László grafikái láthatóak.
FEBRUÁR 13. 18.00 Makovecz Imre Kossuthés Ybl-díjas építész kiállításának megnyitója
„Makovecz Imre szakrális épületei”címmel.

TETŐ GALÉRIA

XI., Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától Bridzstanfolyam.
FEBRUÁR 13-ÁIG Wegenast Róbert festő-

XI., Etele út 55. Tel.: 371-2760
FEBRUÁR 12-ÉIG Kiállítás a Vizuális Művészeti

művész és díszlettervező kiállítása látható.
Megtekinthető hétköznapokon 15–18 óráig.
FEBRUÁR 15. 18.00 Balogh Géza Oszkár
„Arcok a fényben”című kiállításának megnyitója. Megtekinthető: MÁRCIUS 19-ÉIG.

KARINTHY SZALON

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY

BMK GALÉRIA

Hónap 2007 grafika-kisplasztika pályázatának anyagából.

XI., Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
FEBRUÁR 19-ÉIG dr. Nagy Miklós fotókiállítása. FEBRUÁR 29. 18.00 Kiss Márta festőmű-

vész kiállításárának megnyitója.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

XI., Cirmos u. 8.
FEBRUÁR 1–22-ÉIG Képzelet és valóság. Dóra

A38 ÁLLÓHAJÓ
FEBRUÁR 6. 20.00 Yellow Spots, Flash, Boogie

Mama, Malacka és a Tahó, Kovbojok, Timur Lenk.
FEBRUÁR 7. 21.00 Mango Gadzi (F), Kalengo
Ethnic Groove. FEBRUÁR 8. 21.00
Lollipop & A38 pres Mount Sims (USA/D) live,
Bomb Boutique (D) DJ-szett, Killbert & Sakal, DJ
Kraak. Látvány: Rakam. FEBRUÁR 9. 22.30 NVC
pres. Oliver Huntemann (D), Marvin vs Crimson,
Naga vs Beta, Dr Zoidberg vs Subotage, Trevor
McGregor, Zefyr, Ioda, Gammer. FEBRUÁR 14. 21.00
Napra, Zuboly, Egymáshoz Ölt-öz-Ve divatbemutató. FEBRUÁR 16. 22.00 Rex The Dog (UK) live,
Popbitch, Sakal & Stress, Bergi & Svindler, Girls &
Mathematics. FEBRUÁR 18. 21.00 The Mission (UK)
búcsúturné, Dead Guitars (D), Variola. FEBRUÁR 19.
20.00 Double Grounds (NL/H). FEBRUÁR 20. 20.00
Etnorom Fesztivál – Gipsy.cz (CZ), Etnorom, Pujara.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
HÉTFŐ 14.00 Albertfalvi Vöröskeresztes

XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda.
Tájvédelmi körzeteink.
Nyitva MINDEN SZERDÁN 15–18 óráig.
Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

csoportok, 16.00 Családok a Családokért
Polgári Egyesület. KEDD 10.00, 10.40„Ringató”
zenei foglalkozás, 14.00 Keresztény Társaskör
döngicsélő klubja 16.00 Gerinctorna, 17.00
Bogozgató, 19.00 Kezdő, 20.00 Haladó kubai
salsasuli, 21.00 Salsaklub. KEDD 19.00 és
CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánctanoda 6–10
éveseknek. SZERDA 16.00 Albertalvai Polgárok
Köre. SZERDA ÉS PÉNTEK 18.00 Mesetorna
óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 15.20 ETKA jóga
tanfolyam. 19.00 AKH Társastáncklub kezdő,
20.00 Los Angeles-i salsa kezdő. VASÁRNAP
17.30 Kezdő, 18.30 Haladó társastánc. 19.30
Táncklub. MÁSODIK ÉS UTOLSÓ HÉTFŐ 17.00
AKH Opera- és dalstúdió próbája. FEBRUÁR 10.
10.30 Az Al-Fa Meseház farsangi mulatsága.
Gryllus Vilmos: Maszkabál és más dalok

MU SZÍNHÁZ

FEBRUÁR 13. 19.00 Öbölből vödörbe.
FEBRUÁR 15., 28. 19.00 Oscar
FEBRUÁR 16., 20. 19.00 Hollywoodi mesék
FEBRUÁR 17. 19.00 Barátom, Harvey
FEBRUÁR 21. 19.00 Jövőre veled ugyanitt

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

SCHEFFER GALÉRIA

BUDAI KLUBGALÉRIA

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 6. 20.00 Urbán András Társulata:

XI., Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

ALMA GALÉRIA

SZÍNHÁZAK
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 7., 27. 19.00 Társasjáték New

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története.
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FEBRUÁR 6. 18.00 Művészet közelről. Az 52.
Velencei Biennále – a kortárs művészet világkiállítása. FEBRUÁR 9. 16.00 Családi délután.
Meseelőadás és az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves-foglalkozások. FEBRUÁR 15.,
22., 29. 17.00–20.00 Szabadegyetem. FEBRUÁR
19. 10.00 Abcúg, gagyi! Trendhagyó programok
és rendhagyó reklámjuk – közművelődési
és kulturális PR-fórum. FEBRUÁR 20. 18.00
Művészet közelről. Nézegessünk tájképeket!

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 6., 13., 20. 18.00 Tánctanulás
Savanyúval. FEBRUÁR 6. 20.00 Téka együttes
– táncház. FEBRUÁR 7. 20.00 Táncházak estéje
a Műhely és a Somos együttessel. FEBRUÁR 8.

20.00 Khamoro, Szabolcs megyei autentikus
cigánydalok, táncok – táncház. FEBRUÁR 9. 20.00
Ezüstpatak. Vendég: a nemEZ zenekar. FEBRUÁR
11. 18.30 Budai tangó – tánctanítás Budai
Lászlóval. FEBRUÁR 13. 20.00 Méta együttes
– táncház. FEBRUÁR 14. 20.00 Táncházak estéje a
Matokabinde és a Szigony fellépésével. FEBRUÁR
15. 20.00 KMB – koncert. FEBRUÁR 16. 20.00 KILÁTÓ Gála a tehetségkutató győzteseinek, azaz a
Vizin, a Nossa és a Piccolo Inn zenekarok fellépésével. FEBRUÁR 19. 20.00 Gadó Gábor és barátai.
FEBRUÁR 20. 20.00 Csík zenekar – táncház.
Gyermek- és családi programok
HÉTFŐ 16.00 Szivárvány fejlesztőfoglalkozás.
HÉTFŐ ÉS SZERDA DÉLELŐTT Fióka foglalkoztató
– ovi-előkészítő foglalkozás. SZERDA 16.30
Bölcs bagoly – iskola-előkészítő foglalkozás.
FEBRUÁR 9. 11.00 A madár, aki a világ legszebb
énekét énekelte – mesejáték. FEBRUÁR 13.
14.00 Nem akarok többé boszorkány lenni!
– mesejáték. FEBRUÁR 16. 17.00 Kolompos
– családi mulattság.

Yorkban.

Közösségi Ház (Budaörs, Lévay u. 34.)

Ivancsics Ilonával. Házigazda: Éless Béla.
Szertár
Gyermekelőadás
FEBRUÁR 6. 10.00 és 14.30 Hófehérke és a
hét törpe. I. Gyerekbérlet 4. előadás.
FEBRUÁR 13. 10.00 és 14.30 Hófehérke és
a hét törpe. II. Gyerekbérlet 4. előadás.
KARINTHY SZÍNHÁZ

XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 6. 19.00 A New York-i páparablás.
FEBRUÁR 9. 14.30 Tanár úr, kérem!
FEBRUÁR 10. 14.30 Dominó.
FEBRUÁR 15., 17. 19.00 Dollárpapa.
FEBRUÁR 16. 19.00 Dominó.

Gyermekelőadás
FEBRUÁR 17. 10.30 Doktor Bubó.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Brecht – The Hardcore Machine.

Zsuzsa: Hold on – bemutató, Juhász Kata:
Nem Bejárat – No Entry – bemutató.
FEBRUÁR 15., 16. 20.00 Ágens és a Természetes
Vészek Kollektíva: IPSUM – bemutató.
FEBRUÁR 17. 19.00 Szentkirályi Színházi
Műhely: Karamazov nővérek.
FEBRUÁR 17. 20.00 Nikola Parov és Herczku
Ágnes koncertje.
FEBRUÁR 18., 19. 20.00 Tünet Együttes: Szeánsz.
Gyermekelőadás
FEBRUÁR 17. 11.00 Vaskakas Bábszínház:
A ló nélküli lovag.
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 6., 7. 19.00 Ördöngős idők.
FEBRUÁR 8., 10. 19.00 A Kaligula klán.
FEBRUÁR 11., 12. 19.00 Hétvége-Albérleti

színjáték.

FEBRUÁR 13., 14. 20.00 Dzsungel.

Gazdagrét, Csíki-hegyek utca 13. Telefon: 246-6259 Fax: 246-8412
ujbudatv@ujbudatv.hu www.ujbudatv.hu

ÚJ sorozat az ÚjbudaTV-n!
Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállítással, riportokkal, magazinműsorral, koncert-, sport- és közösségi programokkal
jelentkezünk Újbuda kábeltévével ellátott otthonainak többségében.

Nagy sikere és komoly visszhangja volt az ünnepségnek,
melyen Újbuda Önkormányzata köszöntötte a több évtizede kerületünkben élő, illetve 50 éve házasodott kedves
újbudaiakat. Közülük keresünk meg házaspárokat , akikkel
otthonukban beszélgetünk. A ﬁlmeket Évtizedek Újbudán
sorozatunkban láthatják, illetve itt, az Újbuda újságban is
olvashatnak majd cikkeket e témában.
RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON!
A szerkesztett műsoron kívül a képújság hírei mellett
időről időre kapcsoljuk Újbuda forgalomﬁgyelőjének kameráit,
amelyeket bármikor elérhetnek:

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
FEBRUÁR 15. 19.00 Bolond vasárnap.

SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET

XI., Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

XI., Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

A teljes programkínálat: http://www.ujbuda.
hu/esemeny.php?eventid=780
FEBRUÁR 8., 22. Moldvai táncház a Csürrentő
együttessel. FEBRUÁR 9. Családi délelőtt. 8.00–
13.00 Babaruha- és gyermekholmibörze, 11.00
Csepp – Csoda Meseszínház: Eszti álma. FEBRUÁR
10. „50 év a táncért”. Jubileumi gálaműsor az
50 éves társastáncklub régi és jelenlégi növendékeinek közreműködésével. FEBRUÁR 10. 8.00
Mindent gyűjtők klubja – hobbisok nyílt napja.
FEBRUÁR 11., 18., 25. 19.00 Ír táncház a Greenfields
együttessel. FEBRUÁR 12., 19., 26. 17.00 Muzsikás
Gyermektáncház. FEBRUÁR 13., 14. 10.30 Cseppcsoda Meseszínház. Gryllus Vilmos: Maszkabál.
FEBRUÁR 15., 22. Balkáni táncház a Falkafolk
együttessel. FEBRUÁR 16. 19.00 Csángó–magyar
táncház a Sültü zenekarral. FEBRUÁR 16. 15.00
Újévköszöntő 2008. – Hagyományőrző együttesek bemutatója és mulatsága.

HÉTFŐ 11.00 Babusgató, 18.00 Ovis balett. KEDD
17.00 Kreatív ötlet-tár. KEDD 16.00 Csere-„bogár”-találkozó. SZERDA 9.00 Terhestorna – jóga,

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

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 9.30 Bukfenc (játékos mozgásfejlesztő

torna 1–3 éves gyerekek részére pedagógus
vezetésével), 10.00 Nyugdíjas angolklub.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ és
e-Magyarország Pont.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek,
17.00 Ifjúsági klub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00
Szeniortorna. SZERDA 10.30 Ringató. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00–19.00-ig Újbudanet lakossági
internethasználat. FEBRUÁR 10. 9.00 Autómodellbörze. FEBRUÁR 11. 18.30 Kertbarátkör.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
KEDD, CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad
– Őrmezei nyugdíjasszínpad, 16.00 Hip-Hop,
17.30 Törpördög tánctanoda kezdő, 18.15
haladó. SZOMBAT 9.00 Commedia 2000
Diákszínpad. MINDEN HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN
17.00 Reform életmód klub. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó
e-Magyarország pont.FEBRUÁR 12. 17.00
Reform életmódklub. A gyógynövények használata otthon. FEBRUÁR 16. 19.00 Farsangi bál.
Zenés-táncos Valentin-napi rendezvény kabaréjelenetekkel, tombolával. FEBRUÁR 21–22.
17.00 Szenior Ki-Mit-Tud elődöntő.

Kérjük adója 1%-ával támogassa
a kajak-kenu sportot.

10.00 Izgő-mozgó gyerektorna, 11.00 Babamama jóga, 17.00 Bogyó vagy termés? játékos
természetismeret szülőknek és gyermekeknek.
CSÜTÖRTÖK 16.00 Varázsszőnyeg. PÉNTEK 11.00
Minibalett. PÉNTEK 16.00 Ovis jóga.
TIT STÚDIÓ

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
PÁRATLAN CSÜTÖRTÖK 17.00 Csapody Vera
Növénybarátkör. HÉTFŐ 18.00 Gombászklub.
MINDEN HARMADIK HÉTFŐ 17.30 Hajózástörténeti
klub. Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
XXII., Játék út 16.
MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00
Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár (vallások, filozófia, művészet, szótárak stb.). FEBRUÁR 9.
15.00–18.00 Éberség és szeretet meditáció.
FEBRUÁR 16. 15.00–18.00 Nyilvános szertartás.
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10.
Tel.: 06/30/954-1094.
HÉTFŐ 17.15–18.45 Fokozatos út a
Megvilágosodáshoz (előadás sorozat). KEDD 6.15–
7.30 Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció). CSÜTÖRTÖK 6.15–7.30 Buddhista előkészítő
gyakorlatok. FEBRUÁR 8. 17.30–19.30 Bevezetés a
buddhista szimbológiába. FEBRUÁR 9. 9.00–11.00
Kreatív órák (Közös barkácsolás, alkotás).

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

XI., Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele. VASÁRNAP 8.00, 11.00,
18.00 Istentisztelet.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, PÉNTEK 7.00, SZOMBAT
18.30, VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise.
MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a
magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői Református
est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és
Szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30

Istentisztelet.

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

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek.

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 (SZIH), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál. MINDEN
HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise után szentségimádási óra a szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések
(SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise.
FEBRUÁR 6. Hamvazószerda (szigorú böjt).
18.00 Nagyböjt kezdő szentmise. FEBRUÁR
7. 18.30 Szentségimádás papi és szerzetesi
hivatásokért. FEBRUÁR 9. 15.00–17.00 Magyar
Rákellenes Liga Országos Találkozója. FEBRUÁR
10. Nagyböjt 1. vasárnapja. FEBRUÁR 11.
Betegek Világnapja. Lourdes-i jelenés napja.
FEBRUÁR 14. Szent Cirill szerzetes és Szent
Metód püspök, Európa társvédőszentjei.
FEBRUÁR 17. Nagyböjt 2. vasárnapja.

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.
KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9.00 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 18.30
Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok bibliaköre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
SZERDA 10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00
Hétközi Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet,

vele párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Kerületi Lakosok!

Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés a.
pontja értelmében értesítjük az érintett lakosságot
és érdekképviseleti szerveket, hogy Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az alábbi kerületi
szabályozási tervet rendelte meg:
Budafoki út–Hengermalom út–Szerémi út–Barázda utca által határolt terület
A terv készítésének célja a jelenleg hatályos KSZT
felülvizsgálata a telepítendő épületek magasságának újragondolásával.

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
a 2008. március 9-ére kiírt népszavazásra
szavazatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat keres. Amennyiben felelősségteljes
munkájával szeretné segíteni a népszavazás lebonyolítását, kérem jelentkezzen a
hivatal@ujbuda.hu e-mailcímen vagy munkaidőben a 3724-520-as telefonszámon Varga Edit munkatársamnál. Közreműködését
előre is köszönöm.
dr. Filipsz Andrea jegyző

“TÖRÖKUGRATÓ”
VISZONTELADÓ IRODA
1118 Bp., Törökugrató u.9. (Gazdagréti Közösségi Házban) H-P: 10-17 óráig
Kérésére felkeressük otthonában!
Tel: 784-0102, 06-30-931-8887, 06-70-779-5790.
Mail: katalin.huszar@chello.hu
Várjuk kedves ügyfeleinket!

Egyesületünk 47 éve délbuda utánpótlásának, olimpiai- és világbajnokok nevelője.
Lágymányosi Spari Vízisport Diáksport és szabadidősport egyesület
1117 Budapest, Vízipark u. 4. T: 204-2883

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

Kösse meg kábeltv, telefon és internet
szerződését kedvezményesen!

Adószám: 18237900-1-43

10.30 Református istentisztelet.

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS

MIÉP: Dr. Fenyvessy Zoltán

Minden magyar felelős
minden magyarért
hanem szociális bizonytalanság is
van. Az emberek többsége elfordult
a közügyektől, sőt, egymástól is.
Mindenki bezárkózik, senki nem
jár közösségbe. Így nem csoda, ha
a napi politika már végképp nem
érdekli a választópolgárokat. Dr.
Fenyvessy Zoltán éppen ezek miatt
tartja fontosnak, hogy megértessék
az emberekkel, hogy mindenkinek
van szerepe a dolgok jobbá téte-

Ezzel a jelmondattal indult
harcba dr. Fenyvessy Zoltán,
a MIÉP képviselőjelöltje az időközi választáson.

Dömök Viktória

A mottó elég jól összefoglalja mindazt, amit a párt, illetve annak jelöltje gondol az ország jelenlegi helyzetéről, valamint a problémák megoldásáról. Szerintük ugyanis az országban nemcsak gazdasági válság,

lében, akár egy szavazattal is. Sok
olyan célt ki lehet tűzni, amely nem
kerül pénzbe. Többek között ilyen a
közoktatásban a nemzeti értékeken
alapuló tanítás a liberális szellemiségű helyett, vagy a közszolgálati
médiában a magyar művészet,
tánc, zene előtérbe helyezése az ezt
tagadó vagy kigúnyoló elemek helyett. Továbbra is lényeges lenne a
gazdaságban a hazai vállalkozások
megsegítése és erősítése a külföldi
érdekekkel szemben, valamint a
stratégiailag fontos ágazatok nemzeti tulajdonban tartása. Fenyvessy
Zoltán esetleges győzelmével egy új
szín jelenne meg a Parlamentben,
mivel szerinte bármelyik másik
képviselő győzelme nem jelentene
különösebb változást a Parlament
összetételében, de az ő elsősége
egyben azt is jelentené, hogy a
MIÉP is parlamenti képviselethez
jut, és egy új hang is megjelenhet az
Országgyűlésben. A legfontosabb
cél az emberek hitének visszaadása.
Ha ez sikerül, következhetnek azok
a lépések, amelyek hosszú távon
tehetik a nemzetet egységessé és
erkölcsileg erőssé. E biztos alapokra
pedig már lehet versenyképes magyar gazdaságot építeni.
Fenyvessy Zoltán megköszönte
a választópolgárok eddigi támogatását, és kérte azokat, akik a fentiek
szerinti gyökeres változást szeretnének, a 2. fordulóban is támogassák szavazatukkal.
Kovács Anna

Dr. Fenyvessy Zoltán

Jelölttársai szerint részben ön okolható
az alacsony részvételért. Mi a véleménye
erről?
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SZDSZ–MSZP: Lakos Imre

Döntés a második fordulóban
Nem számítottam arra,
hogy mindössze a szavazók mintegy egyharmada él a választás jogával. Ez a körzet 2006ban több mint 80%-os
részvételt produkált, és
még a második fordulóban is 76% ment el
voksolni. Biztos, hogy
az emberek nagy része
közömbös a politikával
szemben, de az is valószínű, hogy az időközi
választás fogalma nem
igazán megszokott, hiszen a rendszerváltás
óta mindössze kétszer
fordult elő ilyen Buda- Lakos Imre
pesten.

Bár az első forduló érvénytelen volt, a
szavazatok aránya az ellenzéki jelöltnek
kedvez. Ezt hogyan értékeli?
Alapvetően kétféle szemlélet kristályosodott ki a szavazást megelőző kampányban. Én a helyi értékek
fontosságát, a hagyománytiszteletet és a körzet fejlődését jelenítettem meg, a Fidesz–KDNP jelöltje

Fidesz–KDNP: Dr. Rétvári Bence

A kormánypártok a rossz eredményért
ne a választókat okolják!

Ha valaki a vártnál szerényebb
eredményt ér el, nem a választókat
kell okolnia. A Fidesz–KDNP kétszer annyi szavazatot kapott, mint
az összes többi párt együttvéve.
Programunk – mely kerületi és országos ügyeket egyaránt tartalmazott – három és félszer annyi választó szimpátiáját nyerte el, mint
az MSZP–SZDSZ programja. Köszönöm a választók támogatását.

és kapkodó ígéretdömpingbe
kezdett. Mintha kis Demszky
Gáborok lepték volna el Újbudát.
Ígértek új metrószakaszt, hidakat,
mindezt egy időközi választáson
a ciklus felénél. Nem szálltam be a
felelőtlen ígéretlicitbe. De továbbra is fontosak a metróépítkezéssel
kapcsolatos garanciák, az idősek
jogainak védelme és gondozói
hálózatuk bővítése, az átmenő

Mit tart a legfontosabbnak a választókerületben?
Az első forduló előtti két hétben jelölttársaim egy része kétségbeesett

forgalom és a dugók csökkentése,
valamint a zöld területetek és a levegőminőség védelme.

Változtat kampányán az első forduló
után?
Ugyanolyan odafigyeléssel és
energiával folytatunk mindent
tovább. Egy percig sem szabad
azt hinnünk, hogy már a miénk a
mandátum. A második fordulós
kampány jó alkalom arra, hogy
még többet találkozzunk az emberekkel, és még inkább bevonjuk
őket a közéleti döntésekbe. A mi
kampányunk eddig és ezután is
embertől emberig tart.

otthon maradtak, mert a véleményüket vélhetően a menetrend
szerinti önkormányzati választásokon fejezik majd ki.

Meglepte az időközi választás első fordulójának
eredménye?

ezt kevésbé érti meg. Mi egyrészt
a bizonytalanokat szólítjuk meg
a két forduló között, másrészt
mindenkit arra kérünk, hogy ha
az első fordulóban eljött szavazni,
jöjjön el a február 10-én is. Ha legalább annyian eljönnek, mint januárban, a választás érvényessége
nem kérdés.

Ön az MSZP és az SZDSZ közös jelöltje. Az
első „eredmény” kapcsán indokolt a két
párt politikájának kritikája?

Zih Zsolt
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pártpolitikai ügyekre koncentrált.
A pártpolitika oldalvizén a szociális válság, a népszavazás, a kormány kritikája szellemében korbácsolta fel az ellenzék szavazótáborának indulatait, vagyis a valami
ellen való szavazás határozta meg
a fő irányt. Annak ellenére, hogy
az itt élők alapvetően elégedettek
a jelenlegi önkormányzat, a helyi
politika teljesítményével, zömmel

Figyelmeztető jelként kell értékelni a részeredményt, mert ez nemcsak arra utal, hogy nem sikerült
kellően motiválni a velünk szimpatizálókat, hanem arra is, hogy az
országos politikában a kormánypártok valamit nagyon rosszul
csinálnak. Nem söpörhetjük szőnyeg alá a történteket, még akkor
sem, ha a Fidesz erőteljes mozgósítása is csak nyolcezer szavazót
vitt el az urnákhoz, ahhoz képest,
hogy 2006-ban Deák Andrásra
11 ezren voksoltak. Mindenesetre
tény, hogy nem született döntés.
Bízom abban, hogy a második
fordulóban a többség él a választás
jogával, és függetlenül az országos
trendektől, a nekik megfelelő képviselőt választja. Tudom, hogy az
eddigi munkámmal rászolgáltam
a körzetben élők bizalmára, ezért
azt szeretném, ha ezt a konkrét
szavazatokkal is kifejeznék.
n. n.

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 87. § (1) bekezése alapján
tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a 15. OEVK területére 2008.
január 27. napjára kitűzött időközi
országgyűlési képviselőválasztás
ÉRVÉNYTELEN VOLT.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV.
tv. 7. §-a alapján a második fordulóra 2008. február 10. napján kerül
sor, amelyen az alábbi jelöltekre
lehet szavazatot leadni:

Dr. Csapody Miklós MDF
Dr. Fenyvessy Zoltán MIÉP
Lakos Imre SZDSZ–MSZP
Dr. Rétvári Bence Fidesz–KDNP
A szavazás helyszíne megegyezik az első fordulóra szóló értesítőn feltűntetett szavazókör
címével.
Budapest,
2008. január 29.
dr. Filipsz Andrea sk.

(gp)

Zih Zsolt

Elképzelhető, hogy a második forduló
sem lesz érvényes?

Dr. Rétvári Bence

Vidéki időközi választások tapasztalataiból kiindulva fel kell készülnünk az ellenfél szavazatelvonásra
játszó módszereire. A körzet azonban nem maradhat még fél évig
parlamenti képviselet nélkül, ezt
az itt élők sem szeretnék. Lehet,
hogy aki már most is képviselő,

MDF: Dr. Csapody Miklós

A kiábrándultság vagy a remény választása
Ahányan indultak, annyiféle módon
értékelték, hogy ki, mennyire volt eredményes a szavazáson. Ön győzött vagy
veszített?

megoldásán. Azt is tudom a közel két évtizedes tapasztalat alapján,
hogy nem könnyű az
egyéni érdekek, a kisebb
közösségek képviselete a
Parlamentben, még akkor sem, ha valaki már
rutint szerzett ebben a
gyakorlatban. Mindezzel együtt számomra
minden itt élő ember
gondja közügy, melyet a
Parlamentben képviselni kell.

A választás előtti hét utolsó közvélemény-kutatásának elemzéséhez
képest is felülmúlta a várakozásokat ez az eredmény. Ezért köszönettel tartozom választóimnak, és
mindenkinek köszönöm, aki elment szavazni. Igazán hálás mégis annak a közel tíz százaléknak
vagyok, aki szélviharban, esőben,
hidegben, érdektelenség közepette megtisztelt a szavazatával. Úgy
gondolom, sikerült másfél év alatt
bebizonyítani, hogy az MDF szavazótábora stabil.

Nagyon rossz ez a megközelítés. A
jelöltek senkitől sem vesznek el szavazatokat, mert azokat a választóktól kapják. Aki úgy véli, hogy rajta
kívül más jelöltek indulása veszélyeztetheti az ő pozícióját, nem érti
a többpártrendszer lényegét. Ebből
tehát az következik, hogy én személyes hitelességemmel és tapasztala-

Dömök Viktória

Elemzők és politikusok is gyakran emlegetik, hogy vannak jelöltek, akik szavazatokat képesek elvenni egyik vagy
másik oldalról. Ön mit gondol, melyik
tábortól tudott „pontot gyűjteni”?

Van-e új üzenete az ön kampányának most, a két forduló között?

Dr. Csapody Miklós

tommal szeretnék bizalmat szerezni, nem pedig voksot elvenni. Az is
fontos, hogy egyszerűen folytatni
szeretném a munkát, amelyet 16 éve
végzek. Ez idő alatt fogadóóráimon,
illetve más kötetlen és személyes
találkozások alkalmával megismerhettem a választókörzetem lakóinak problémáit, és dolgoztam azok

Igen, van. Minden
erőmmel szeretném
arra ráirányítani a figyelmet, hogy a választás komoly dolog.
Egyszerre szól a kerületünkről és
az úgynevezett nagypolitikáról, de
személyekről is, akiket a választók
ismernek, vagy nem ismernek. Ez
tehát időközi választás ugyan, de
országos jelentőségű, mert ez most
napjainkban a kiábrándultság
vagy a remény választása.
(N. N.)

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

EGÉSZSÉGÜGY
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12 új doktor júliustól

Gyógyszerrel vagy anélkül

Lázcsillapítás

Legutóbb 2003-ban szabályozták a felnőtt háziorvosi praxisok
úgynevezett „utcajegyzékét”. Időközben egyes körzetek ellátandó
lakossága is felduzzadt, másokban
jelentősen csökkent, ugyanakkor a
felnőtt háziorvosi körzetek közötti
arányosítás és körzetfejlesztés nem
történt meg. A körzetek lakosságszáma jelenleg rendkívül aránytalan: nagyságrendben 450 és 4700
fő között mozog.
A jelenlegi 69 körzetet 15 rendelőben látják el a kerület különböző pontjain. Az Önkormányzat
és az alapellátásban tevékenykedő orvosok közös érdeke, hogy
az Országos Egészségbiztosítási
Pénztártól érkező fixösszegű finanszírozás nagysága optimális
legyen, az állampolgárok érdeke,
hogy háziorvosuknál a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesüljenek, beleértve a megelőzést és
a gyógyítást is. Az egyenletes színvonalú ellátást a meglévő praxisok
lakosságszámának arányosításával és új praxisok kialakításával
érhetjük el.
A törvény értelmében az Önkormányzat joga és kötelessége az
alapellátás, ezenbelül az egészségügyi alapellátás biztosítása is, beleértve az egyes körzetek nagyságának és területének kialakítása.
Az orvos a praxisához tartozó
„utcajegyzékben” feltüntetett lakcímre bejelentett és hozzá forduló
állampolgárokat köteles ellátni.
Bár az Önkormányzatnak
nincs egyeztetési kötelezettsége,
a felnőtt háziorvosok véleményét
is – írásban – megkértük a javasolt változtatásokról. Véleményük
ismeretében, figyelembe véve a
körzetek lakosságszámadatait, a

AZ ÖNKORMÁNYZATNAK EZ
A JOGA SEMMIFÉLE FORMÁBAN NEM ÉRINTI A SZABAD
ORVOSVÁLASZTÁST. MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR – AHOGY EDDIG IS TEHETTE – TOVÁBBRA IS SZABADON ANNAK AZ ORVOSNAK ADJA A TAJKÁRTYÁJÁT,
AKIBEN MEGBÍZIK.
képviselő-testület megalkotta a
32/2007./XI. 28./XI. ÖK. számú
rendeletét, amely kimondja, hogy
Újbuda Önkormányzata 2008.
július 1-jei indulással 12 új felnőtt
háziorvosi praxist szervez, és így
2008. július 1-jétől 81 felnőtt háziorvos fogja Újbuda 14 év feletti
lakóit ellátni.
A 12 új praxisba kerülő orvos
feladata lesz az alábbi rendelők
vonzáskörzete lakóinak ellátása:
Albertfalva utca 3., Bazsalikom
utca 60., Érdi út 2., Gazdaréti tér
1., Sasadi út 13. Ez nem azt jelenti,
hogy a nyertes pályázó új orvosként
a már a kerületben dolgozó háziorvos helyett fog belépni, és nem
jelenti azt sem, hogy feltétlenül a
felsorolt rendelőkben kezdik meg
működésüket. A rendelések helyszínéről az eredményes pályázat
lezárása után adunk tájékoztatást.
A 12 új felnőtt háziorvosi
praxis betöltésére Újbuda Önkormányzata pályázatot írt ki. A
pályázat beadási határideje: 2008.
február 29. Az elbírálás 30 nap
alatt fog megtörténni.
Az új praxisokba kerülő orvosok 2008. július 1-jétől fognak
munkába állni, abban az esetben,
ha mind a 12 praxisra megtaláljuk
a megfelelő orvost. Addig továbbra
is a már most is Újbudán dolgozó
69 felnőtt háziorvos látja el kerületünk 14 év feletti lakóit.
Győrffyné Molnár Ilona,
Humánszolgálati igazgató

Fürjes Viktória

Új orvosi praxisok
Újbudán az épülő lakóparkok
miatt a kerület egyes részein
a lakosságszám emelkedik,
ugyanakkor másutt csökken.

VÉDŐNŐ

Igazságosabb rendszert akarnak

Horváth Ágnes egészségügyi
miniszter a Liberális Klubban
A kórházi struktúra átalakítása
volt a legnehezebb, és a rendszer még ma sem hibátlan.
Vannak olyan kórházak, ahol
háromszor-négyszer nagyobb
esélyünk van meghalni egy
infarktus következtében, mint
például a Szent Imrében, ismerte el Horváth Ágnes egészségügyi miniszter a szabad demokraták Tető Galériájában tartott
előadásán.
Az egészségbiztosítás az elmúlt
években a lyukas zsák szinonimája
volt, és ezen változtatni kell. A miniszter elmondta: az SZDSZ arra
törekszik, hogy ne csak diagnosztizáljuk a rendszer betegségét, hanem kezdjünk el végre gyógyítani.
– Tudom, hogy az emberek
nem szeretnek sem vizitdíjat, sem
kórházi napidíjat fizetni – említette meg Horváth Ágnes –, de
felnőttként kell mérlegelni, milyen
feltételek mellett állhatunk elő
minőségi elvárásainkkal. Egyébként Magyarországon több mint
kétmillió ember kapott valamiféle
kompenzációt a vizitdíj bevezetésével párhuzamosan.
Az egészségügy számára a
2007-es év egyfajta rendszervál-

tás kezdete volt. A közeljövőre
vonatkozó célokról beszélve az
egészségügyi miniszter elmondta,
hogy most az a legfontosabb, hogy
mindazok a változások, amelyek
a reform során eddig már bekövetkeztek, maradjanak is meg, és
induljon el az egészségbiztosítás
átalakítása. A reform arról szól,
hogy az egészségügyi ellátás hazánkban jobb minőségű, egyenlő
és igazságosan hozzáférhető legyen, jelentette ki Horváth Ágnes.
Az a cél, hogy tiszta, rendezett viszonyok legyenek az egészségügyben, ne legyen szükség hálapénzre,
és válhassunk végre ügyfelekké.
A miniszter arra a kérdésre,
miért van szükség kétszer fizetni (egyszer a járulékot, egyszer
pedig a vizit- és napidíjat), úgy
válaszolt: a járulékokból befolyt
összegek a szükséges költségeknek
csak mintegy 75 százalékát fedezik. A vizit- és napidíjat a tényleges igénybevétel után kell fizetni,
ami igazságosabb rendszert jelent,
hiszen az és csakis az fizeti, aki
valóban igénybe veszi a szolgáltatást. A háziorvosok számára a vizitdíj egyébként 20–25 százalékos
bevételnövekedést jelent.
Rózsa Melinda

Betegség esetén a láz a szervezet
természetes reakciója. A hőmérséklet emelkedésének mértéke
szerint 37–38 Celsius-fok között
hőemelkedésről, 38–39 között
mérsékelt lázról, 39–40,5 között
magas lázról, 40,5 felett orvosi szóval hiperpirexiáról beszélünk.
A szervezet védekezőrendszere
37,5 fok körül a legaktívabb, ezért
a mérsékelt láz csillapítása felesleges. Kivételt képeznek ez alól a
szabály alól például a gyermekek, a
cukorbetegek, az idős emberek és
a várandós kismamák. Náluk még
a mérsékelt lázat is azonnal csillapítani kell! Gyakran ellenőrizze a
gyerek hőmérsékletét, és a mért értékeket jegyezze le. Sok folyadékot
itassunk a gyermekkel, de az ne legyen szénsavas. Nehezen csillapítható láz esetén alkalmazzunk hűtőborogatást, azaz priznicet. Ekkor
a lázas gyermeket egy langyos vizes
lepedőbe csavarjuk, majd e fölé egy
száraz réteget teszünk. A vizes lepe-

dőt 8–15 percenként, illetve átmelegedéskor cseréljük. Semmit sem ér,
ha csak csuklót, valamint a homlokot borogatjuk! A legjobban bevált
módszer a hűtőfürdő. A beteget
kellemesen meleg vízbe ültetjük
(általában annyi fokos, amennyi
a láz), majd fokozatosan hideg víz
hozzáadásával hűtjük a fürdővizet,
amíg a testhőmérsékleténél hűvösebb nem lesz, körülbelül 29–30
fokos. A hűtőfürdőt addig alkalmazzuk, amíg a testhőmérséklet 38
fok alá nem csökken, de maximum
10 percig tarthat. Ám ha a gyermek
dideregni kezd, lehetőleg azonnal
vegyük ki a vízből.
Simonné Kassai Éva
területi védőnő

Gyógyír XI. Kht. Védőnői Szolgálat
Keveháza u. 10. Tel.: 206-2951/202, 212
Várandós tanácsadás: szerda 13–15 óra.
Védőnői tanácsadás: szerda 15–16 óra.
Orvossal tartott tanácsadás: szerda
10.30–12.30 óra, csütörtök 13–15 óra.

Tegyünk együtt
a pontosabb lapterjesztésért!
Kedves Olvasóink!
Egy saját ellenőrzési hálózatot
szeretnénk kialakítani, ezért kérjük mindazok segítségét, akik
szívesen jeleznék nekünk azt,
hogy az egyes számokat mikor
és milyen módon kapták meg,

vagy mikor nem érkezett meg
az újság. Természetesen a beérkezett neveket, illetve címeket
az adatvédelem által támasztott
követelményeknek megfelelően
gondosan őrizzük, azokat másik
félnek nem adjuk tovább.

Adatlap az Újbuda újság terjesztési ellenőrzéséhez
Olvasó neve:
Olvasó címe:
Olvasó elérhetősége (telefonszám vagy e-mailcím):
Aláírás:

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
1112 Budapest, Cirmos u. 8. Tel./fax: 310-0644, 309-0007

KI-MIT-TUD
ÚJBUDAI SZENIOR

ELŐADÓMŰVÉSZET CSAK 5X FELETT!

KATEGÓRIÁK:

VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS  NÉPDAL  HUMOR,
PARÓDIA  ARTISTA, BŰVÉSZ  SZÍNJÁTSZÓ
(CSOPORTOS)  KÓRUS  DZSESSZ (HANGSZER,
ÉNEK)  OPERA, OPERETT, MUSICAL  NÉPTÁNC
SZALONTÁNC  HANGSZERES KOMOLYZENE
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2008. FEBRUÁR 11.
Albertfalvi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Gyékényes u. 45–47. Tel.: 204-6788
Gazdagréti Közösségi Ház, 1118 Budapest, Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
Kelenvölgyi Közösségi Ház, 1116 Budapest, Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
Őrmezei Közösségi Ház, 1112 Budapest, Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644
Újbuda Önkormányzat Ügyfélszolgálat
Újbuda Média Ügyfélszolgálata, Szent Gellért tér 1–3., Tel.: 372-0960
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KOS

március 21.–április 20.

Valami új lehetőség toppan be az életébe, amit
nagy kár lenne kihagyni. Lehet, hogy kezdetben kissé nehéznek tűnik a megvalósítása, ön
azonban éppen arról híres, hogy nem ismer
lehetetlent. Készüljön fel arra, hogy ebben
a két hétben gyors és határozott döntéseket
kell hoznia. Elképzelhető, hogy lesz közöttük
olyan is, amely még saját magát is meglepi. A
kulcsszó most az életében a bátorság.

BIKA

április 21.–május 20.

Kicsit fáradékonyabb lesz ezekben a napokban, nem árt tehát, ha ügyel arra, hogy
eleget pihenjen és megfelelően táplálkozzon. Bizony nagy lesz a kísértés arra, hogy
egy nem annyira fontosnak tűnő munkát
elhalasszon, de jobb lenne, ha ezt mégsem
tenné. Ez a két hét a nehézségek legyőzéséről szól. Lesz ön mellett valaki, aki erőt
ad, fogadja el bátran a segítségét. Anyagi
helyzete változatlanul felfelé tendál, bár
nem annyira, mint szeretné. Február közepén egy kisebb, de bosszantó kiadás
okoz gondot.

de ennek inkább örül, mintsem bosszantaná. Egy váratlanul született jó ötlettel sokat
fog segíteni kollégáin, feltéve persze, hogy
hallgatnak önre.

világ és környezete változásait rugalmasan,
könnyeden kezeli, ezzel sok pártolót szerez
magának.

NYILAS

SZŰZ

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

Szánjon elég időt pénzügyei átvizsgálására,
még akkor is, ha alapelve szerint a pénz nem
boldogít. Könnyen lehet, hogy rá fog jönni:
egy kis óvatossággal növelheti bevételeit, és
közelebb kerülhet egy olyan célhoz, amelynek eddig kizárólag anyagi akadálya volt.
Ez persze nem azt jelenti, hogy túlzott takarékoskodásra kell kényszerülnie, egy tüzes
jegy szülöttjének ez különben sem menne.
Még az sem kizárt, hogy egy családtag kérése több pénzt igényel, mint amit jelenleg
könnyűszerrel ki tud fizetni.

Legyen nyitott az új dolgokra, mert ebben
az időszakban annyi új lehetőséggel ajándékozza meg a sors, hogy szinte választani
sem lesz képes. Ezek persze nem nagy, eget
rengető történések, hanem a hétköznapi élet apró dolgai, amelyekben most sok
boldogságot és szépséget fog felfedezni.
Családtagjai elkényeztetik, többet segítenek, mint máskor. Ha van gyermeke vagy
gyermekei, még egy kellemes meglepetés is
érheti. Használjon ki minden lehetőséget,
hogy közelebb kerüljön szeretteihez. Most
ez egyáltalán nem lesz nehéz.

BAK

december 23.–január 20.

Kisebb nehézséggel, megtorpanással veszi
kezdetét ez a kéthetes időszak, szüksége
lesz tehát legendás belső erejére. Nagyon
fontos: ha valami nem úgy sikerül, ahogyan
várta, ne élje meg kudarcként, hanem lehetőségként a fejlődésre. Ha valaki felajánlja
segítségét, ne vonakodjon elfogadni, legyen
az fizikai, baráti tanács vagy pusztán egy
jó szó. Nem ártana, ha készítene egy képzeletbeli leltárt az elmúlt időszak olyan
dolgairól, amelyek sikerültek. Ez máris jótékonyan hat, mind a hangulatára, mind a
magabiztosságára.

IKREK

május 21.–június 21.

Egy korábbról halogatott döntés ebben az
időszakban feltétlenül megoldásért kiált.
Ezért most teljes lelki erejével erre kell koncentrálnia, nem lehet tovább halogatnia,
mert ebben az esetben egy olyan lehetőséget
szalasztana el, amit máskor nem pótolhat.
Tanácsot továbbra sem szívesen kér, de ez
nem is baj. A döntés felelőssége jól fog hatni a közérzetére. Ennek kapcsán akár még
egyéb problémát is sikerül megoldania,
méghozzá sokkal jobban, mint ahogyan azt
képzelte volna.

RÁK

június 22.–július 21.

Ebben a periódusban az ingerültség és a
feldobottság érzése váltogatja egymást.
Ezért környezete akár a „hangulatember”
bélyeggel is illetheti, ön viszont sikerrel
lesz képes rosszabb hangulatain uralkodni. Akadnak majd olyan napok, amikor
szívesebben lesz egyedül, még a legközvetlenebb szerettei is idegesítik. Ilyenkor csináljon valami olyasmit, ami szíve vágya, és
másnapra sokkal szebb színben látja majd
a világot. Egy korábban be nem tartott ígéret okozhat némi gondot, ezt azonban még
nem késő bepótolni.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Az előző két hétben belefogott valami új
dologba, ami most még nagyobb örömet,
belső lendületet eredményez. Bátornak, vidámnak és magabiztosnak érzi magát, ami
akarva-akaratlan környezetére is átragad. A
szokottnál többet lesz emberek között, különösen a hétvégeken. Munkahelyén páran
irigykednek mostani nagy munkabírására,
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VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

HOROSZKÓP

Ebben a két hétben főként az érzelmek
kerülnek előtérbe életében. Lehet, hogy
önnek van szüksége arra, hogy jobban
kimutassa érzéseit másoknak, de az sem
kizárt, hogy ön várja el ezt szeretteitől.
Mindkettőre jó módszer egy mély, alapos
beszélgetés. Ne szégyellje magát, mondja
ki bátran, mi nyomja a szívét, vagy mit vár
el. Az eredmény egy valóságos csodával
lesz határos. Ezen időszak második felében munkájában is komoly sikerélményre számíthat. Nem baj, ha ezt mások nem
ismerik el, magabiztosságának akkor is
szárnyakat ad majd.

február 4.–17.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Egy február elején beköszöntő új ismeretség vagy változás most kezd igazán kibontakozni, új színeket hozni. Ha felmerül önben ezzel kapcsolatban egy kis kételkedés,
ne lepődjön meg, vegye inkább elő énje
optimista oldalát. Ebben az időszakban
Ámor a mosolygós orcáját fordítja ön felé,
használja ki áldásait, ne legyen tétova. Egy
barát sikere különös örömet okoz. Önnél
jobban aligha tud más jegy szülötte barátai sikereinek örülni.

HALAK

február 20.–március 20.

Ha kissé egyhangúnak érzi a mindennapokat, állítson maga elé új célokat. Nem
kell, hogy világmegváltó tervek legyenek,
elég ha apró részfeladatok. A lényeg az,
hogy szívesen felvállalja őket, és tegyen is
értük. Ha magányosnak érzi magát, hívjon meg embereket, akik pozitív energiával töltik fel, vagy naponta legalább egy
órát szánjon kedvteléseinek. Egy munkán
belüli dologban számíthat egy korábbi
tapasztalat kedvező beérésére, ami most
könnyebbé, gördülékenyebbé fogja tenni
feladatai elvégzését.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Még mindig több munkája lesz, mint szeretné, de legalább egy korábbi emberi kapcsolatokon belüli félreértést sikerül megoldania,
ami elégettséget, mi több, egy nagy adag lelki
felszabadulást is magával hoz. Sok mindent
másképp fog látni, mint előtte, és képes lesz
arra, hogy beismerje, ha valamiben tévedett.
Ez kiváló hatást gyakorol a magánéletére. A

Horváth Andrea

Ezen a napon történt – február 6.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1931-

ben Rip Torn amerikai színész. 1984-ben
játszott ebben a filmben (P, B, O). 14. Fennállás része! 15. A Fülöp-szigetek fővárosa. 16.
Muzsika. 17. Kémiai folyamat. 19. Az összes.
20. Község a Kőszegi-hegységben. 21. Görög
étel. 23. Kettőzve: sportfogadás. 24. Veréb
nagyságú vonuló madár. 25. Férfiági felmenő. 27. Elvesztette a szüleit. 28. Félperc! 29.
Szamárium vegyjele. 31. Regát közepe! 32. …
Domini, az Úr esztendejében. 33. Tea betűi
keverve. 34. Nesz. 36. Nagy költőnk (János).
38. Karmesterünk (György). 40. Rossz kívánság. 42. Klasszikus színész. 44. Kelta énekes.
45. Település a Cserehát délnyugati peremén.
47. Budapest része. 49. Gléda. 50. Szén és nikkel vegyjele. 51. Beszél. 53. Kórházi osztály. 55.
Japán drámai műfaj. 56. Vas megyei község.
57. Harckocsi. 58. A bolgár Petőfi (Hriszto).
60. Svájci folyó. 61. Indulatszó. 62. Nyomólemez. 64. Tegeződés. 66. Olimpiai bajnok labdarúgónk (Ferenc). 68. München folyója. 69.
Magyarázó rajz. 70. Majomfajta. 72. Nátrium
és jód vegyjele. 73. Ezen a napon halt meg
1998-ban Sidó Ferenc világbajnok asztaliteniszező. Elnöke volt a veterán versenyzőket
tömörítő szervezetnek (T, L).
FÜGGŐLEGES: 2. Vér szerinti férfirokon felesége. 3. Sok szabadidővel rendelkező. 4. Anynyi mint, röv. 5. Idegen lekvár. 6. Női név. 7.
Bor, latinul. 8. Hálával emleget. 9. Arrafele!
10. Zsoltárokban előforduló, valószínűleg
meghajlásra felszólító szó (SZELA). 11. Igekötő. 12. Francia szamár. 13. 1949-ben ezen

a napon hunyt el Zsolt Béla író, újságíró.
1947-ben fejezte be ezt a színművét (Z, G,
A). 14. Ezen a napon született 1932-ben
Francois Truffaut francia filmrendező.
Egyik híres műve (Y, A). 18. Semmikor.
20. „iudicare … et mortuos” (Credo). 22. Az
óizlandi népi irodalom terméke. 24. Leránt
páratlan betűi. 26. Vízgőz. 27. Ritka férfinév.
28. Töltény. 30. Délelőtti előadás. 32. Páduai
szent. 33. Földbe rejt. 35. Becézett női név.
37. 1918-ban ezen a napon halt meg Gustav
Klimt osztrák festő. 1913-ban készítette ezt
a művét. 39. Orosz folyam. 41. Kérdőszó. 43.
…mobil, fogolyszállító autó. 46. Rendőr, baráti társaságban. 48. Heves megyei község.
52. Cseszneki részlet! 54. Találja. 57. Ifjúsági
írónk (Sándor). 58. Déli gyümölcs. 59. A hinduizmus egyik istensége. 60. Mutatószó. 61.
Számára. 63. Gépkocsimárka. 65. EBW. 66.
Az egyik oldal. 67. Elektrokardiogram, röv.
70. Moha egynemű betűi. 71. Lóca közepe!
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 73., függ. 13., 14. és
37. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 13. A 2.
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „La Toile
Daligram, Lyon Lea, Elefántország, MarieHenri Beyle, Csillagvirágok, Október, Madonna”. A 2. SZÁM NYERTESE: Győri Jenő,
1021 Budapest, Kuruclesi u. NYEREMÉNY: „FINOM SÜTEMÉNY, KÁVÉ MELLETT, KETTESBEN.”
KÉT FŐ RÉSZÉRE MEGHÍVÁS A DANUBIUS HOTEL GELLÉRT ESZPRESSZÓBA. 1111 Budapest,

Szt. Gellért tér 1. Tel: 889-5558. Felhasználható 2008. március 31-éig. A kupon átvehető
a szerkesztőségben.

Nagy András
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Nátha

Danubius Hotel Gellért Söröző & Eszpresszó
Csirkemell tojásos lecsóval
göngyölve

Szmodis Imre rajza

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 80

dkg
csirkemellfilé, ízlés szerint só, 40 dkg
tölteni való paprika, 1 db hegyes zöldpaprika, 15 dkg paradicsom, 15 dkg
vöröshagyma, 10 dkg baconszalonna, 2
evőkanál vaj, 1 dl étolaj, 40 dkg liszt, 2
gerezd fokhagyma, 2 dl tejföl, 4 db tojás,
1 db tyúkhúsleves kocka, 1 evőkanál
pirospaprika, 1 csomó petrezselyem, 1
csipet őrölt bors.
E LK É SZ ÍTÉ S E : A
csirkemell-

– Megfogná a pisztolyomat, amíg tüsszentek?

Eltűnt!
Bátyám, Farkas Máté január 22-én késő éjszaka
elment otthonról (Albertfalva, Fonyód utca) és azóta nem tudunk róla semmit. Leírása: 180 magas
vékony testalkatú, barna, rövid hajú, 27 éves férfi.
Aznap este sportos ruhát viselt (vékony szürke kabát, sportnadrág és sportcipő).
Kérem, ha bármit tudnak a holléte felől, kérem tájékoztassanak bennünket! Köszönjük szépen!
Farkas Ádám, tel.: 30/746-8507
e-mail: adamfarkas@chello.hu

Hirdetési ajánlat
A közeljövőben megjelenő Iskolanyitogató című kiadványunkban fizetett hirdetés
megjelentetésére biztosítunk lehetőséget. Az
újbudai általános iskolákat bemutató kiadvány
a leendő első osztályos kisgyermekek szülei
részére készül, és térítésmentesen megkapja

Sült túrótorta
1 egész torta 14–16 szelet.

HOZZÁVALÓK A TÉSZTÁHOZ: 10 dkg vaj, 25

dkg liszt, 3 db tojás, egy csipet só.
HOZZÁVALÓK A TÖLTELÉKHEZ: 6 db tojás,
25 dkg kristálycukor, 1,5 csomag vaníliás pudingpor, ízlés szerint só, 75 dkg
tehéntúró.
FORMA KENÉSÉHEZ: 2 dkg vaj. DÍSZÍTÉSHEZ:
2 dkg szeletelt mandula.
ELKÉSZÍTÉSE: A tésztához a szobahőmérsékletű vajat a liszttel, a tojásokkal meg
a sóval gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, és hűtőszekrénybe tesszük, míg a
töltelék elkészül. A tojásokat a cukorral
habosra keverjük. A tejet a pudingporral és a sóval simára dolgozzuk, a cukros tojáshoz adjuk. A túrót áttörjük, és
apránként hozzáadjuk az előző masszát.
A tésztával egy – vajjal kikent, kb. 23 cm
átmérőjű – tortakarikát kibélelünk úgy,
hogy magas pereme is legyen. A túrós
tölteléket beleöntjük, majd előmelegített
sütőben, közepes lángon (165°C) egy
órán keresztül sütjük. Megvárjuk, amíg
kihűl, majd a peremét meghintjük a szeletelt mandulával.
Danubius Hotel Gellért Eszpresszó
Máté Kati vezetőcukrász receptje
Telefon: 889-5558

ÚJBUDA

valamennyi XI. kerületi óvodába járó nagycsoportos korú kisgyermek.
Hirdetők köre: óvodás és általános iskolás korú
gyermekek képesség- és készségfejlesztésével,
oktatásával, nevelésével foglalkozó nem önkormányzati fenntartású intézmények.

A hirdetés terjedelme
1/1 oldal (132 mm széles, 203 mm magas)
1/2 oldal (132 mm széles, 99 mm magas)

filéket, éles késsel kinyitjuk. Klopfolóval
négy nagy szeletté egyengetjük. Sózzuk,
borsozzuk, majd félretesszük. A szalonnát
apró kockára vágjuk, és olajon kipirítjuk.
Erre szeletre vágott hagymát teszünk, és
üvegesre pirítjuk. Rátesszük a laskára vágott
zöldpaprikát, szeletre vágott hegyes paprikát, apróra vágott fokhagymát, sózzuk, és lefedjük. Ha összeesett a paprika, félrehúzzuk
a tűzhelyről, majd megszórjuk a pirospaprikával. Hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot, és készre főzzük /lecsó/. Két darab
tojást felverünk, és a lecsóhoz adjuk. Teljesen nem sütjük meg a tojást. A lágytojásos
lecsót betöltjük a csirkemellfilékbe,
és feltekerjük. Alufóliába csavarjuk, hogy a töltelék ne tudjon
kifolyni. A maradék hagymából, pörkölt szaftot
készítünk. Felöntjük
a húsleveskockából
készített alaplével, és
ebben pároljuk meg
a csirkemelleket. A
szaftot tejfeles habarással besűrítjük, és
átszűrjük. A lisztből,
tojásból rendes galuskát készítünk, amit
petrezselymes vajon forgatunk át.

A hirdetés ára
65 000 Ft
35 000 Ft
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Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

Oktatási És Kulturális Osztályvezetőt Keres
A meghirdető szerv:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, 1113
Budapest Bocskai út 39–41.
A meghirdetett munkahely, beosztás:
Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és
Kulturális Osztály osztályvezető.
Alkalmazási feltételek és szakmai
követelmények:
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 felsőfokú szakirányú végzettség (9/1995.
Kormányrendelet 1. számú melléklet 15.
pontjának előírásai szerint).
Főbb feladatai:
 Az oktatási és kulturális osztály tevékenységének szervezése
 A kerület közoktatási minőségirányítási
feladatainak szervezése, irányítása, törvényességi vizsgálatok vezetése

 Az osztály és az osztályhoz tartozó intézményhálózat költségvetése tervezésének az
összefogása és a jóváhagyott költségvetés
felhasználásának ﬁgyelemmelkísérése
 Az osztály feladatkörébe tartozó előterjesztések elkészítése, a képviselő-testületi
döntések végrehajtásának szervezése és
végrehajtása
Előnyök az elbírálásnál:
 pedagógiai, kulturális végzettség
 a szakterületeken szerzett oktatási, kulturális
tapasztalat
 államigazgatásban, illetve önkormányzatnál
szerzett 5 éves szakmai gyakorlat
 jó kommunikációs és problémamegoldó
képesség
 magas szintű írásbeli kifejező készség
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(word, excel)
 kerületi helyismeret
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
előírásai szerint. A jelentkezéseket írásban,
szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai
tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok
másolatával, három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás)
csatolásával Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell
benyújtani zárt borítékban „Oktatási és Kulturális
osztályvezető” jelige megjelöléssel. Cím: 1113
Budapest, Bocskai út 39-41.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. február 29. péntek 12 óra.
Pályázat elbírálásának
határideje: 2008. március 21.
Állás betöltésnek időpontja:
2008. április 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Osztály Humánpolitikáján Káldi Katánál a 3724-507-es telefonon.
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LAKÁS, INGATLAN

OKTATÁS

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
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve,
igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati
kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal,
felkészült munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana
eladását, hisz Önnek más a dolga! Nekünk ez a
dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda,
XII., Nagyenyed u. 9. 201-1821, 06/30/202-1892,
www.immoteka.hu.
BALATONALMÁDI központjában (Óvári utca) 690 nm-es telek 50 nm-es nyaralóval eladó a
Városi Strand közvetlen közelében.
Tel.: 06/20/383-9576.
XXII., ÉPÍTÉSI telek eladó. 3 db, összesen 1000
négyszögöl. Külön is eladó. Gemenc u. 5–7.
06/20/941-6574.
BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál
eladó-kiadó lakásokat, üzleti ingatlanokat, pontos
szolgáltatással. 215-7336.
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.) Eladó ingatlanokat keresünk a kerületben!
Lőrincz Péter, 351-9578, 06/70/383-5004,
www.ingatlanabc.net.
60 NM-ES, 2 szobás, olcsó fenntartású, világos,
tehermentes, költözhető lakás a Körtérnél eladó.
Ár: 16,9 M Ft. 06/30/556-0030.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat tagja
évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, üzlethelyiségeket
(ipari ingatlanokat is). Iroda címe: XI., Fehérvári út
57. fszt. 4. Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
I., SZIRTES utca közelében 60 nm-es, 2 szobás,
hallos, felújítandó lakás (Várra panorámával) eladó. 29,8 M Ft. 06/30/530-5338.
SASADON és környékén keresek 2–3 szobás
eladó ingatlant. 395-2894, 06/20/362-2906.
XI., KISKÖRE utcában 113 nm-es, napos, csendes, 3. emeleti, 3 szobás öröklakás eladó. 27,9 M
Ft. 06/20/958-2955.
XI., KOSZTOLÁNYI Dezső téren 76 nm-es, 2,5
szobás, cirkós, liftes, szép házban öröklakás eladó.
24,3 M Ft. 06/20/958-2955.
XI., MADÁRHEGYEN a Hosszúréti úton 1000
nm-es építési telek eladó. Idén összközműves.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
GELLÉRTHEGYEN 83 nm-es, garázsos, csendes, cirkófűtéses, felújított lakás eladó. Irányár: 53
M Ft. 06/20/362-8023.
KERESEK egy aranyos lakást a Gellért tér–
Móricz Zsigmond körtér között (vonzáskörzetében) 06/30/447-6799.

MATEMATIKA-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás a Gellért térnél. 385-3280, Obádovics.
0-RÓL angol felsőfok fél év alatt. 06/30/367-5934.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátortalanoknak és gyermekeknek is. 06/30/367-5934.
A VOLT Budai Skálánál német-angol tanítás,
korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön egyéni
foglalkozásokkal. Tel.: 205-6732. Rudas Katalin
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás
tanártól XI. kerületben. Tel.: 466-4670.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat. Tel.: 365-2969.
MATEMATIKA-, fizikatanítás egyénileg szaktanárnál, minden szinten. 365-6041.
ANGOL nyelvklub anyanyelvi tanárokkal
Kelenföldön! Haladó és társalgási csoportok
hétfőn 17.30-tól, péntek de. 9.30-tól. Óradíj: 300
Ft/óra. Érdeklődni: 06/20/969-8412. A klubokat a
Kelenföldi Evangéliumi Gyülekezet támogatja.
ANGOL-NÉMET nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Házhoz is megyek. Első óra ingyenes. 246-6869,
06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
HÉTVÉGI szakképzések! Dajka-gyermekfelügyelő, szociális ápoló, érettségivel: idegenvezető, kisgyermek nevelő-gondozó, 266-1067, 06/30/951-8061.
INTERNET-, számítógép-használat, ügyfélkapu, e-adó, office programok oktatása csoportosan
vagy egyénileg, kezdőknek, nagyiknak is. Móricz
Zs. körtéri iskola számítógéptermében.
06/20/558-5371, 226-5811.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár. 246-2122 vagy
06/70/519-4356.
ANGOLTANÍTÁS Gazdagréten. Nyelvtanár
vállal tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést. 06/70/616-5035.
ANGOL-, német-, lengyeltanítást vállalok.
Többéves tapasztalattal és a megfelelő szakképesítéssel is rendelkezem. Ár: 2000 Ft/60 perc.
Tel.: 06/70/381-5005.
MATEMATIKA 5–8. osztályosoknak, felzárkózástól a versenyszintig, egyéni foglalkozással.
Tel.: 204-5510, 06/30/566-9288.

BÉRLEMÉNY
XI., LECKE utcában 21 nm-es üzlethelyiség,
csendes tevékenységre 37 000 Ft/hó kiadó.
06/70/325-4307.
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.). Kiadó ingatlanokat keresünk a kerületben! Lőrincz Péter. 351-9578, 06/70/383-5004,
www.ingatlanabc.net.
GYŐRI úton másfél szobás lakás a Sport
Kórháznál magánkézből kiadó. 06/20/494-3974.

GARÁZS
TEREMGARÁZS kiadó hosszú távra a
Nádorliget lakópark alatt. Tel.: 06/30/517-7120.
GARÁZS kiadó a hegyalja úton (BAH csomópont közelében) 06/30/442-3121.
GELLÉRTHEGYEN, Rezeda utcában garázs kiadó. 06/20/377-2899. Árban megegyezünk!

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások. 06/30/954-9554.
VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS Gyorsszolgálat.
Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, kamerás
csatornavizsgálat, műszeres csőrepedés keresése.
06/30/914-3588.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
GÁZ, víz, központi fűtés, csatorna szerelése, tervezése. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésjavítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-,
bojlerszerelés. Tel: 207-2850, 06/30/942-0064,
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István.
Tel.: 06/20/317-0843.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.
VILLANYSZERELÉS, redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonika ajtó. Ingyenes
kiszállás. Elektromos kályhák javítása.
Tel.: 203-2225, mobil: 06/70/235-6644.
www.villanysukein.uw.hu
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANYSZERELÉS, redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló. Ingyenes kiszállás. Elektromos
kályhák javítása. Kisebb munkáktól a teljes lakásfelújításig. Tel.: 203-2225. Mobil: 06/70/235-6644.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával,
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmunkák, villanyszerelés, burkolatok. 06/20/990-9309.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők
javítása kerületi kisiparostól.
249-2664, 06/20/944-9015.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával. Tel.: 285-2882,
06/30/251-5872.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
ZÁRAK javítása, szerelése, hevederzárak 0–24
óráig. Ingyenes helyszíni szaktanácsadás.
315-1287, 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.
06/30/961-3794.
REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása, ablakszigetelés.
06/70/389-1679.
AJTÓMENTÉS! Nonstop zár, zárbetét cseréje,
javítása, biztonsági ajtók. 06/20/350-7556.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-,
ház-, irodafelújítás minden szakmában, referenciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
XI., (Gazdagrét) Regős u. 8., 787-4882, 226-4539,
06/20/946-7557, budaszer@t-online.hu.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok bontással,
kőművesmunkával, vízvezeték-szereléssel.
206-3579, 06/30/943-9282.
FESTÉST, mázolást vállalunk felmérés alapján
fix áron. 06/70/317-1438.
LAKÓÉPÜLETEK felújítása, hőszigetelése,
kőműves, festő-mázoló, műkő, tetőfedőmunkák,
alpintechnika. Atrium Kft. 06/20/935-7089.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása. Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés
anyagbeszerzéssel, garanciával! 06/20/961-6153.
HIDEGBURKOLÁST, járólapozást, csempézést
vállalok referenciákkal, nyugdíjasoknak kedvezménnyel. 06/30/227-9616.
LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal
együtt, garanciával vállalja magánvállakozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítés, csapok,
WC javítása azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.

ÚJBUDA 2008. FEBRUÁR 6.

DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú háztartási gép javítása garanciával. 285-3488,
06/30/950-1717, www.megoldasszerviz.hu.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS hétvégén is, hardver-, szoftvertanácsadás, vírusirtás, optimalizáció.
06/20/377-0951, gwsolutions@t-online.hu,
www.gws.hu.
TV–VIDEO –MONITOR
szerviz.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény, ingyenes kiszállás. 06/20/414-6003, 309-0418.
COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás,
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, -bővítés. Ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! (Orion, Videoton, Itt-Nokia, Normende,
Vestel, Schneider). 06/20/471-8871.
TV, RÁDIÓ, videó javítása. Zala Péter okl.
elektromérnök. Kamilla u. 3. 319-5762, 06/20/968-2527.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
06/20/485-6547.
ADÓBEVALLÁS, könyvelés, adótanácsadás
cégek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére
adószakértő, regisztrált mérlegképes könyvelő többéves tapasztalatával, felelősségvállalással, Kelenföldi
Városközpontnál. konyveles@ebevallas.hu,
382-0490, 06/30/951-2977.
IRODATAKARÍTÁS! Betéti társaság referenciák felmutatásával vállalja irodák, irodaházak takarítását. Csipak Gyuláné 06/30/400-8274.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, ingatlan
értékbecslést vállalunk. Kerkuska Kft.
06/30/977-6612.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával hétvégén
is, kerületben 20% kedvezménnyel. 340-1459,
06/20/209-4646.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, szőnyegpadló, PVC fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
TÁRSASHÁZKEZELÉS műszaki, jogi háttérrel.
Kerületi székhelyű kft. 204-0765, 06/30/618-7929.
MINDENFÉLE gépi és kézi kerti munkát, metszést, permetezést vállalok vidéken is.
Tel.: 06/30/682-4431.
CSALÁDIAS, igényes kozmetikába várom szeretettel vendégeimet külső, belső megszépülésre
és méregtelenítésre. Cím: XI. kerület, Ulászló u.
18. Tel.: Ákos Katalin: 06/20/398-7345,
www.szepitokucko.hu
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, lakásfelújítás
olcsón. 2 és 4 tonnás teherautókkal vidékre is.
Ingyenes felmérés, dobozok. Kerületieknek kedvezmény. 06/30/996-4538, 405-5889.
KOZMETIKA. Bartók Béla út 57. GIGI termékek, ultrahang, fülbelövés, testkezelés, tetoválás,
fogékszer. 06/20/332-4280.
KALAP, sapka tisztítása, eladása. Sasadi út 139.
319-2023.
KISEBB törlesztő részletet szeretne? Váltsa
ki korábbi, drága hitelét. Számoljunk együtt!
Díjtalan ügyintézés. 06/20/444/2519.
KORREKT fogászati ellátás, reális árak.
06/30/241-0366. XI., Dayka G. u. 4.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás,
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
NE SZÍVJA tovább! Éljen egészségesebben!
Dohányzás leszoktatás garanciával a Délinél!
Bejelentkezés: 06/30/977-7675.
GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek nemtől és kortól függetlenül. Érdeklődni: 06/20/444-1140.
SZAKPSZICHOLÓGIAI tanácsadás felnőttek
és gyermekek részére. Ingyenes első megbeszélés.
Bejelentkezés: Tahyné Borbély Júlia. 06/30/346-0873.
SIKERES dohányzás leszoktatás, fogyókúra
akupunktúrával, megbízható orvosi segítséggel.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06/30/535-3198.

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárló központ vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.
DISZKRÉCIÓ, megbízhatóság! 25 éve működő antikvitás üzlet legmagasabb árakon vásárol
festményeket, ezüstöket, szőnyegeket, Zsolnay-,
Herendi-porcelánokat, bútorokat stb. Azonnali
készpénzfizetés. 362-3910, 06/20/941-6574.
A LEGMAGASABB árat szeretné kapni? Hívja
bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet. Vásárolunk:
bútort (figurás előnyben), fali-, asztali-, karórát,
bronz-, fa-, márványszobrokat, minden korból festményt, szőnyeget (hibásat is), ezüst étkészletet, dísztárgyat, zongorát, könyvet (minden mennyiségben)
és teljes hagyatékot. 365-4657, 06/20/415-1536.
AUKCIÓS árakon vásárolok minden korú magyar és külföldi festményeket, grafikákat 10 000től 10 000 000-ig. 06/20/415-1536, 365-4657.
SZAKBECSÜS vásárol saját gyűjteményébe fali-, asztali-, kandalló órát, zsebórát, valamint karórát (Doxa, Morvin, Schafhausen, Patek Philipe,
stb.) Kiszállás díjtalan, hétvégén is. 365-4657,
06/70/209-9991.
EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányosat is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát
és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan.
365-4657.
RÉGI képkeretet, fotókat, használati és dísztárgyakat vásárolok. Rédai János 06/30/264-0568.

ÁLLÁS
HETI 10 db kötött kardigán és pulóver összeállítására munkatársakat keresek. 249-2840.

CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket,
takarítókat közvetítünk. Empátia.
336-1094, 06/70/380-5620.
FODRÁSZ, műkörmös, pedikűrös, masszőr
vállakozót felveszek Bartók Béla úti szépségszalonba. 06/20/332-4280.
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest
és környékéről, nívós családokhoz. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06/20/359-5918.
ÁPOLÓNŐ idősgondozást, takarítást vállalna.
Pedikűrhöz modellt keresek. Ingyenes.
06/20/327-7758.
FESTŐKET keresünk azonnali belépéssel, változó munkaterületre, versenyképes javadalmazással. Flamstop Bevonattechnika Kft.
06/20/959-6940.
FRISS nyugdíjas varrónőt keresek 4 órára.
Tel.: 06/70/325-4309.
EGÉSZSÉGPROGRAM bevezetéséhez nemzetközi cég mellékállásban, rugalmas munkaidővel, jó kereseti lehetőséggel új munkatársat keres.
Iroda a Bartók Béla úton. Tel.: 06/30/515-3040.
ÁLLÁST keresek jogosítvánnyal, diesel partner
személyautóval, jó angol nyelvtudással.
06/30/447-6799.
GRAFIKUS, informatikus, weblapszerkesztőt felveszünk XI. kerületi irodánkba.
Tel.: 06/30/694-4924.

GONDOZÁS
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár kötne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás
fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést.
Hívjon bizalommal!
06/20/415-1536, 365-4657.
SZERETETTELJES idősgondozást vállal nyugdíjas egészségügyis.
Érdeklődni: 19 óra után 319-1844.

VEGYES
KÁRPÓTLÁSI jegyet legmagasabb áron vásárolok készpénzért. 06/20/575-1411, 334-2620.

KÖZLEMÉNY
AZ ALSÓHEGY Utcai Óvodáért Alapítvány
számlájára az adó 1%-ából 2007 novemberében
988 000 Ft érkezett. Ezt udvari játékok vásárlására
költöttük. Segítségüket köszönjük. Nagy Ervinné
intézményvezető.

Tisztelt közös képviselők és lakásszövetkezeti elnökök!
Következő Közös Képviselők Klubjának időpontja 2008. február 11-én 16 órakor. Helye: Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai utca 5.)
földszinti nagyterem.
NAPIREND:
 A lakóépületek gázellátó rendszerének



állapotellenőrzése és rekonstrukciójának szükségessége. Vendégünk Eperjesi
László (FŐGÁZ) osztályvezető, Földgázelosztási Kft. budai szolgáltatási osztály.
A társasházak feladata a kémények
üzembiztonsága és életbiztonsága
érdekében. Vendégünk Kocsis Attila
(FŐKÉTÜSZ) műszaki igazgató.



Lakóépület-felújítási előtakarékossági
támogatási lehetőségek. Vendégünk
Bozó Károly (AWD) pénzügyi tanácsadó, Magyarország Kft.

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet
juttatni Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztály (1113 Bp.,
Zsombolyai út 4. III. 302.) Győrffy József
tanácsadó részére.
Az eredményes együttműködésünk reményében várjuk aktív közreműködésüket.
Budapest, 2008. január 28.
Mozsár Beatrix mb. osztályvezető

HIRDETÉS
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A január 27-i országgyűlési képviselőválasztás az alacsony részvétel miatt
eredménytelen volt. Újbuda szavazói
a február 10-i megismételt választáson
dönthetik el, hogy ki képviseli Gellérthegy,
Lágymányos és Szentimreváros lakóit.
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Fejlődés és hagyománytisztelet

ÚJBUDA  GELLÉRTHEGY  ÚJBUDA  LÁGYMÁNYOS  ÚJBUDA  SZENTIMREVÁROS  ÚJBUDA

MEGISMÉTELT VÁLASZTÁS!

február 10.

Lakos Imre

képviselőjelölt

Molnár Gyula
polgármester

A választás február 10-én dől el.
Most minden szavazat számít!

Lakos Imre

AZ MSZP
IS LAKOS
IM
TÁMOGA RÉT
TJA!

Gellérthegy, Szentimreváros
és Lágymányos képviselőjelöltje

Lakos Imre

Február 10-én jöjjön el, és szavazzon Lakos Imrére!
képviselőjelölt

Lakos Imre levélcíme: 1519 Budapest, Pf. 229  SZDSZ iroda: 1115 Bp., Ecsed u. 13., Tel.: 203-56-07  MSZP iroda: 1119 Bp., Mérnök u. 40.  e-mail: lakos.imre@ujbuda.hu  www.lakos.hu

KULTÚRA

Pályázat
A XI. kerületi Logopédiai Intézet pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére
Pályázat címe:
Pályázat pszichológusi állás
Beadási határidő:
2008. február 15.
Pályázatot kiíró:
XI. kerületi Logopédiai Intézet
Pályázat leírása:
Ellátandó feladatok:
 részvétel a dadogóterápiában,
 egyéni terápia vezetése,
 a logopédiát igénylő gyermekek
óvodai, iskolai megfigyelése,
 konzultáció a pedagógusokkal és
szülőkkel,
 tanácsadás,
 kiegészítő pszichológiai vizsgálatok
végzése, szakvélemények írása.
Alkalmazás:
Részmunkaidőben, határozott kinevezéssel 2008. március 3-ától 2008.
június 30-éig. További alkalmazás
lehetséges.

Alkalmazási feltételek és szakmai
követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 képesítési előírás: felsőfokú szakirányú pszichológus.
Előnyt jelent:
 gyógypedagógiai tanári végzettség,
 felhasználói szintű számítógépes
ismeret.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. február 15. Cím: 1113 Budapest,
Kanizsai utca 17–25.
Munkakör betöltésének határideje:
2008. március 3.
Csatolandó iratok:
 a pályázó személyi adatait is
tartalmazó, részletes szakmai
önéletrajz,
 hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, képzettséget
igazoló okiratok másolatai.

Farsangi szórakozások
Javában tart a farsangi szezon, országszerte egymást érik a mulatságok. A
legkisebb faluban is egyre városiasabb
formát öltő vigasságokban sokan
hiányolják az évszázados népi hagyományokat, a „disznótoros-csörögefánkos” hajdani farsangok ízes hangulatát.
Szó se róla: valóban emlékezetesek voltak
azok az igazi, régi vigalmak, tessék csak
megkérdezni az öregeket bármely vidéken.
Ám az már nem igaz, hogy a hagyományok végképp eltűntek volna! Föllelhetők
azok a tévé képernyőjén is. A külsőségek
korszerűbbek lettek ugyan, de a szokások
alapja a régi. A jó öreg Csudaky Bertalan
1908-ban megjelent Karnevál őfensége című könyvében ezt írja: „Karnevál hercege
évről évre pontosan jelentkezik a földgömb
minden pontján, hogy pellengérre állítsa

azokat, akiknek komor véleményük van
a világról”. Nos, kérem, mi a legfőbb kelléke egy farsangi mulatságnak? A konfetti
meg a szerpentin. Olvassuk csak tovább
Csudaky mester tudós munkáját: „Egy
unatkozó francia távíró-hivatalnok egy
borús téli napon papírszalagot röptetett
az utcára. Ezzel a gyermekes szórakozással megszületett a világjáró szerpentin. Az
emberek kaptak rajta, földíszítették vele a
csupasz fákat, melyek így a tél derekán kivirágoztak”.
Dobáljuk a szerpentint mi is. Idén többet gyártottak belőle, mint valaha! És vannak nálunk unatkozó hivatalnokok, vagy
nincsenek? Aki egyszer is megfordult már
valamely irodában, föl kellett ott ismernie
az unatkozó távírász utódait. Farsangi játékaink között máig élő népi móka a busójárás. Ernyey József így ír róla 1907-ben:
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Kulturális konferenciát rendezett Élő
lelkek, kávéházak, polgárok címmel
az Értékmegőrzők Szentimrevárosi
Egyesülete a Szent Imre Gimnázium
dísztermében. A civil szervezet célja
a szentimrevárosi értékek, emberek,
közösségek, a városi lét, életmód kulturális örökségének védelme, a viselkedéskultúra és a polgári felelősség
fejlesztése, egy mértéktartó értékrend
népszerűsítése.
A rendezvény előadói az értelmiség felelősségének témakörét járták körbe. Czakó
Gábor A mindenható gazdaság címmel
tartott előadást. Saját szóhasználatával
élve, jelenleg a gazdaságkorban vagyunk.
Korábban az ember mindig vallási társadalomban élt. A reneszánsztól indult meg
az a folyamat, hogy már a bűn viszi előre
a világot. Az emberek kiszakadtak a közösségekből, és már igazi kommunikáció
sincs, hiszen az csak közösségben létezik.
Helyette itt van a tömegkommunikáció.
Az emberek talajvesztettek, az ilyen világban élőkkel bármit meg lehet tenni. Czakó
Gábor hangsúlyozta: ma az emberek közéleti emlékezete mindössze két hét.
Létrejöttek a magánállamok, a nemzetek feletti gazdasági erők, amelyek irányítják a politikát. Egyik ország sem tud kiszabadulni az adósságcsapdából. A személytelenség világában élünk, hisz mindent a
pénz irányít, ami a lehető legszemélytele„Vadul festett álarc és furkósbot a busók tréfás ütlegelésének eszközei. Jellemzőek még
a vaskos tréfák a járókelők bosszantására.
Egy időben a busójárás volt a haragosak
leszámolásának napja is”. Ki merné azt állítani, hogy manapság csak Mohácson vannak busók? Én januárban is láttam egyet
Tatárszentgyörgyön. Vadul fenyegető arccal
állt több símaszkos pofa mellett, és vaskos
tréfa gyanánt egy csíkos zászlót lengetett a
járókelők bosszantására. Csakis busó lehetett. És ha rajta múlott volna, akkor a haragosok leszámolásának napja is stimmelne
most. „Érdekes a busók birkózása is” – folytatja a könyv. „Középső ujjukkal összekapaszkodnak, és addig ráncigálják egymást,
míg az egyik e1 nem esik”. Vajon állíthatjuk-e jó lélekkel erre a vigasságra, hogy elévült? Hiszen a birkózás országszerte folyik!
Ki a megmondhatója, hányan ráncigálják,
piszkálják, fúrják egymást, míg az egyik el
nem esik? Mi egész évben országszerte busót járunk, nem igaz?
Kaposy Miklós

Vigyáznunk kell az emberi értékekre

A gazdaságkor lidérce

Dömök Viktória
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Czakó Gábor szerint gazdaságkorban élünk

nebb dolog. Mindaz, ami az emberi életet
széppé, nemessé teszi, a gazdaságkorban
értéktelen. Ugyanis nincs haszna. Czakó a
gazdaságkoron túl egy újabb fogalommal is
megismertette közönségét: a fogyasztói társadalom immáron világelfogyasztói társadalommá vált, és nincs az a pénz a Földön,
amelynek segítségével akár csak egyetlenegy kihalt lényt is fel lehetne támasztani.
Jókai Anna előadásában a spiritualitás
szükségességéről beszélt. A körülöttünk lévő negatív hatásokról, elidegenedésről szólva elmondta, sokan arra hivatkoznak, azért
ilyen világban élünk, mert ilyen a korszellem. Az írónő véleménye szerint azonban
ez nem a korszellem, hanem a korlidérc. Ez

valójában egy antierő, egy antipólus, más
szóval az ördög maga, ami el akarja lehetetleníteni a teremtés valódi célját. Fel kell
hát tudnunk ismerni a lidércet, mert ha
nem, úgy az áldozataivá válhatunk. Jókai
Anna arra figyelmeztetett: az ördög elől
nem lehet elfutni, hiszen úgyis utolér.
Magyarországon ma fáradtak az emberek, belefáradtak mindenbe. Ha még csak
itt tartunk, van kiút, mivel a fáradt ember
ki tudja magát pihenni, de ha nem teszi, a
fáradtság fásultságba megy át, innen pedig
már csak egy lépés választja el a megkövesedéstől. Jókai Anna úgy látja, azért van
ma nehéz helyzetben az ország, mert nem
hallgat azokra, akiknek van igazi mondavalójuk. A mai magyar értelmiség jelentős
része cserben hagyta az isteni és emberi
ügyet. – Hiszem és tudom, hogy van egy
világot elrendező akarat – nyomatékosította az írónő, hozzátéve, hogy nemcsak az
egész Földnek, de minden egyes embernek
van feladata. Ezért vigyáznunk kell a magyar értékekre. Mindezt fel kell ismerni, és
a hiteles emberekre kell támaszkodni.
A kulcs a mi kezünkben van. Nem kell
belenyugodni a dolgok jelen állásába, nem
szabad céltalanul élni, értelmet kell adni
az életünknek. Mi fogjuk megízesíteni
ezt a világot, de ha nincs mag, amit szétszórjunk, akkor semmi sem fog teremni,
összegezte Jókai Anna, majd az est zárásaként Kun Miklós Az értelmiség lázadása a
diktatúra ellen című előadásán keresztül
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.
Rózsa Melinda

Lelenc Kutyamentő Egyesület
Minden egyben!

Még mindig találunk szilveszterkor világgá ment kutyákat, és még mindig velük
van tele az Illatos út is. Köszönhetően az
összefogásnak, az odafigyelésnek az idén
nem volt szükség az Illatos úton altatásra,
hogy legyen hely az új kutyáknak, mert
rengeteg kutya hazajutott, amint felkerült
a weblapra, és összefutottak az adatok a
kereső fórumok adataival, vagy a gazdik
jártak ki naponta. Még ne lazítsatok!

1%

Sokan hallottak már róla, hogy a tavalyi
bevallásban egyesületünknek juttatott

1% kifizetését az APEH első körben megtagadta, indoklásként arra hivatkozva,
hogy az egyesület bejegyzésére a jogerőre emelő pecsét csak 2005 januárjában
került rá. A döntést megfellebbeztük, és
2007. december 20-án a bíróság az egyesület javára döntött (a végzés weblapunk
Hírek rovatában olvasható), most arra várunk, hogy ez a végzés jogerős legyen.
Ha megteheted, kérjük bármilyen kis öszszeggel is, de segíts átvészelni ezt az időszakot! Hatvan kutyáról gondoskodunk,
egyetlen sérültre sem mondtunk nemet!
Számlaszámunk: 10300002-20228260-

00003285, IBAN: HU97 1030 0002 2022
8260 0000 3285 Swift: MKKB HU HB
Idén is kérjük, gondolj a kutyáinkra az 1%
felajánlásakor! Szűkös keretből, de hónap
végén elindítjuk a kampányt, amiben
számítunk a segítségetekre! Addig is az
adószámunk: 18706244-1-13

Apró

Február végéig várjuk az 1 és 2 forintosokat, amelyeket március 1-jén kivonnak
a forgalomból. Ne hagyd kárba veszni!
www.aproesely.hu

www.lelenc.hu

