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Szolid fejlődés, kiszámítható növekedés

ELFOGADTÁK A KERÜLET KÖLTSÉGVETÉSÉT

Kupper András és Tukacs István
országgyűlési képviselők véleménye a 3. oldalon.

Költségvetési összefoglalónk adatokkal, ábrákkal az 5. oldalon

Önkormányzati
kezelésben marad
a Farkasréti iskola

Lerakták a Szent Imre Kórház
új szárnyának alapkövét

A 77 éves intézmény igazi ajándékként élte meg a hírt

Polgármesterré választásom óta foglalkozom az oktatási intézményrendszerrel mint
a legfontosabb, a költségvetésünk legnagyobb tételét jelentő területtel. A kerület
8000 kisdiákját és a költségvetés 40%-át
érinti közvetlenül mindaz, ami az oktatásban történik Újbudán. Célunk a minél magasabb szintű általános iskolai oktatás biztosítása. Cél az is, hogy a szülők minél szélesebb kínálatból választhassanak, amikor
gyermekeik alapfokú oktatásáról döntenek.
Azokkal a lehetőségekkel, amikkel elődeim
az 1990 és 2002 közötti 12 esztendőben nem
éltek, azt fokozatosan, a jövő érdekében cselekedve elvégezzük, hogy gyermekeink 21.
századi intézményhálózatban 21. századi
oktatásban részesüljenek. A képviselő-testület decemberi ülésén döntött arról, hogy
felhatalmazást ad a Farkasréti iskola egy
lehetséges, alternatív működtetéséről szóló
tárgyalások lefolytatására, illetve a döntés
előkészítésére. S mivel „utak úgy keletkeznek, hogy járunk rajta” – megkezdtük azokat a lépéseket, melyek egy esetleges átadást
megelőzhettek. Megvizsgáltunk minden
tényezőt, mérlegeltünk minden szempontot, s közben nem foglalkoztunk a hangulatkeltéssel, a félremagyarázókkal, a demagógiával.
Úgy érzem, sokan
az iskola védelmének zászlaja alatt
megsértették ezzel a pedagógiai
alapprogram
egyik legfontosabb, kö-

telező jellegű előírását egy iskolával szemben: a nagyfokú érzelmi biztonság megadását. Néhányan félreértették szerepüket és a
helyzetet, ezzel sokat ártva azoknak, akiket
látszólag védtek: az iskolának és a gyerekeknek. Rossz hírét keltették Újbudának,
a kerületi oktatási rendszernek, és felelőtlen nyilatkozataikkal komolyan ártottak
nemcsak a Farkasréti iskolának, hanem
más intézménynek is, amit határozottan
visszautasítunk. Köszönöm dr. Bács Márton alpolgármesternek a felelős tárgyalást,
a döntés korrekt, alapos előkészítését. Köszönöm, hogy ebben a kiélezett helyzetben
a gyermekek mindenek felett álló érdekét
nem hagyta eltérülni különböző presztízsés egzisztenciális érdekeknek, hangos szavaknak egyik oldalról sem, így megkérdőjelezhetetlen érdemei vannak abban, hogy
a képviselők minden körülményt mérlegelve tárgyalhatják az ügyet.
Tisztán a kerület és az újbudai diákok
érdekeit szem előtt tartva, tárgyalási álláspontunk mindvégig a következő volt:
1. Olyan iskola jöjjön létre az átadással,

amely az önkormányzati iskolák programjaihoz képest oktatási-nevelési szempontból speciálisabb igényeket is kiszolgáló
választékot képes biztosítani, így pl. intézményen belül megoldható legyen
a szülők egyedi, vagy
k iscsopor tos
igénye.
(Ilyen
lehet a
korrepetálás,
nyelv

és egyéb speciális eddig magántanórákkal
végeztetett foglalkozások rendszere.)
2. Ne érje hátrány az iskola átalakulásával

a már ott tanuló diákokat és azok szüleit.

3. Az új fenntartó vállalja, hogy az iskola-

épület állagmegőrzése érdekében jelentős
beruházásokat hajt végre, és felújítja a régi
épületrészeket.

4. Az önkormányzat részére valódi és érezhető költségmegtakarítást eredményezzen
a működtető váltás. (Bérleti díjon kívül az
alapítványt terhelné a felújítási költség, és
az önkormányzat nem fizetné a normatív
állami támogatáson felüli önkormányzati
hozzájárulást.) Úgy gondoltuk, az általunk
megfogalmazott, alapvető feltételek teljesülése esetén megkezdhetjük az átadás
konkrét lépéseit, de csakis akkor. Mivel a
kapott ajánlatokban mindezen feltételek
együttes megvalósulása nem történt meg,
így az intézmény jelenlegi átadásáról további tárgyalások nem történnek. Tekintettel
a 142 ezer kerületi polgár, 8000 gyerek és
2700 pedagógus-közalkalmazott érdekeire, Önkormányzatunk nem fogadja el a
beérkezett ajánlatok egyikét sem. Ugyanakkor látva a szülők fokozott érdeklődését
az iskola programjai, működése iránt, bízom benne, hogy a kialakult – kölcsönösen
konstruktív, a komoly együttműködéshez
méltó – kapcsolat, amely arra köttetett,
hogy a kerület egyik legrégebbi iskolájának
hosszú távú működése biztosítva legyen,
továbbra is eredményes marad. Így arra
kérek mindenkit, legyen partner abban,
hogy az iskolában, az iskola körül az élet
visszaálljon a normális kerékvágásba. Mi
mindent megteszünk ezért, megkezdjük
a környéken élő gyerekek beiskolázásának előkészítését.
További reakciók
a 4. oldalon

A „K” épület 8000
négyzetméteren
180 beteg ellátására
lesz alkalmas, és 2008
végén fogadja majd
az első pácienseket.
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Molnár Gyula polgármester a következő nyilatkozatot jelentette meg az
országos sajtóban:

Az ünnepélyes alapkőletételen Horváth Ágnes egészségügyi miniszter, Demszky Gábor főpolgármester, Horváth Csaba főpolgármester-helyettes és Molnár Gyula Újbuda polgármestere
mellett Szabolcs Attila Budafok-Tétény polgármestere is megjelent. Demszky Gábor beszédében hangsúlyozta, hogy a megkezdett építkezéssel láthatóvá válik, hogy a kormány a populista
ingyenesség helyett pragmatikus, valódi megoldásokat keres, és az egészségügyben is a jövőt
építi. A főpolgármester az egészségügyi reform mellett érvelt azzal is, hogy a kórházi napidíjakból több kórház ágyakat tudott venni, és számos hasznos fejlesztést tudott végrehajtani.

Kerekítési szabályok

Ballagnak az apróságok
A Magyar Nemzeti Bank 2008. március
1-jén bevonta a készpénzforgalomból
az egy- és a kétforintos érméket. Ezentúl a boltokban minden, nem 5-re és
0-ra végződő összeget kerekíteni kell.

A kerekítés szabálya:
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az 1-re, 2-re végződő összegeket:
lefelé, 0-ra;
a 3-ra, 4-re végződő összegeket:
felfelé, 5-re;
a 6-re, 7-re végződő összegeket:
lefelé, 5-re;
a 8-ra, 9-re végződő összegeket:
felfelé, 0-ra kell kerekíteni.

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT:

Vadonatúj Andor utca épül a régi helyén
2010-ig, ha a Fővárosi Közgyűlés után az
Európai Unió is rábólint a tervekre. Erre
igen jók az esélyek, hiszen a fővárosi képviselők is egyhangúlag ezt a beruházást
választották ki, mint Budapest számára
fontos és elengedhetetlen felújítást.

cikkünk a 16. oldalon
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2010-re elkészülhet
az új Andor utca

Tehát például a 10 marad 10, a 11-ből
és a 12-ből 10 lesz, a 13-ból és a 14-ből
15 lesz, a 15 marad 15, a 16-ból és a 17ből 15 lesz, a 18-ból és a 19-ből 20 lesz.
Így az összegek kerekítésével maximum 2
forint lehet a nyereség vagy veszteség, ami
hosszú távon kiegyenlíti egymást.
A Magyar Nemzeti Bank nem avatkozik be a gazdasági árképzésbe. Az árakat a
kereskedők szabadon alakítják. Ugyanakkor a kereskedelmi szektor együttműködését kérjük abban, hogy a kereskedők
ne emeljék az árakat, annál is inkább,
mivel az 1 és 2 forintosok bevonásával
jelentősen csökkennek a készpénz kezelésével kapcsolatos költségeik.

Akinél 2008. március 1-je után is maradt
egy- vagy kétforintos, annak sem vész el
a pénze. A kereskedelmi bankok, a takarékszövetkezetek, valamint a posta fiókjai
márciustól legalább fél évig állnak rendelkezésére, de a Magyar Nemzeti Bank pénztárában öt évig, 2013. március 1-jéig lesznek
beválthatók az egy- és kétforintosok.

KERÜLET
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Rétvári: Pártszimpátiára való tekintet nélkül képviselni mindenkit

Mandátummal a kézben
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.
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) március 13-án 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. Email: 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 országgyűlési képviselő (MSZP, 16. VK.) március 13-án 17-től
18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).

Rétvári Bence 1979-ben született Budapesten. A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1998-ban, mellette aktív
cserkész volt a kerületben. Jogi diplomáját
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
szerezte. Az egyetemi évek alatt Kopitsösztöndíjas, a hallgatói önkormányzat
elnöke. Az egyetem elvégzése után ügyvédjelöltként és jogi referensként dolgozik.
Több keresztény civil szervezetben vállal
önkéntes feladatokat, lelkes jogász barátaival és kollégáival ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet. Fővárosi képviselőként
a Kulturális Bizottság, valamint az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság munkájában vesz részt.
A KDNP Országos Választmányának
elnökségi tagja, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke, a fővárosi
KDNP-frakció tagja, 2008 februárjától országgyűlési képviselő. A maga 28 évével a
KDNP legfiatalabb képviselője.
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Hétfő:
Szerda:
Péntek:

„Legyen az erő igazságos,
legyen az igazság erős!” (RB blogból)

nak tartom, hogy pártszimpátiára való
tekintet nélkül, mindent megtegyek a
körzetben lakó 32 ezer ember érdekében.
Mostantól nem a politika számít, hanem
a közös érdek, az itt lakók problémáinak
megoldása. A kezdődő parlamenti munkában a kerületi és az országos érdekeket
arányosan fogom képviselni, különös tekintettel a metró, a közterületek, a zöld felületek problémáira. Kiemelten szeretném
a család védelmének ügyét a lehetséges
eszközökkel segíteni. Minél szélesebb politikai együttműködésre fogok törekedni,
ugyanakkor a kerületiek számára hátrányos döntések meghozóinak csak kérlelhetetlen ellenzéki fellépést ígérhetek.

Egyetlen önnel készülő interjúban sem mulasztja
el újságíró megkérdezni, hogy miért egy inkább
idősebbekből álló párt tagja. Ennek a pártnak
1947 óta nem volt ilyen fiatal képviselője. Kezdjük
most is így: tehát miért?

Átvettünk a blogjából egy idézetet. Látjuk, hogy
magas a látogatottsága az oldalnak. Erre a fajta
sikerre is számított?

Valóban igaz, hogy ez a kérdéskör sok újságírót izgat, azonban a kérdés feltevése
nem pontos. Valóban sok idősebb tagja
van a pártnak, de képviselőink között
igenis találunk fiatalokat, középgenerációsokat. Az viszont igaz, hogy szakítani
szeretnék a KDNP-ről kialakult általános
képpel, és fiatalos lendületet szeretnék adni a párton belüli munkának. Ennek egyik
lépcsője lehet, hogy saját blogot indítottam, ami már most jelentős látogatottsággal büszkélkedhet. A párt ideológiája, elvei
pedig nem életkorfüggőek, őszintén tudok
azonosulni velük.

Ha az embernek van elég kitartása és vannak jó ötletei, akkor sok mindenben lehet
sikeres. Miután az a szándékom, hogy a
pártban valóban hozzak egy frissebb, dinamikusabb lendületet, fontos, hogy több
fiatalt szólíthassak meg, ez pedig úgy a
leghatékonyabb, ha azon a területen keresgélek, ahol könnyű a kapcsolatfelvétel. Az
én generációm az interneten nőtt fel, és az
utánunk következők is. Láttam, hogy több
politikus is próbálkozik blogokkal, bár főleg inkább a baloldali, liberális gondolkodásúak. Nem hiszem, hogy félnünk kellene
ettől a lehetőségtől, nem szabad meghátrálni attól, hogy esetleg „beszólhatnak” az
embernek. Igen, az internet ilyen, tudomásul kell venni, hogy a véleménynyilvánítás
valóban szabad. És egymásra is csak úgy
tudunk hatással lenni, ha megismerjük a
másik véleményét. Ez egy jó eszköz erre is.

Nem sokat tudunk a barátairól, családjáról. Van
hobbija?
Sok barátom van a munkatársaim között
is. Különösen örülök annak, hogy a csapatot, akikkel együtt dolgoztam – most, a
kampányban is végig együtt tartotta a Jóisten, ezért külön hálás vagyok. Részt veszek
sokféle civil kezdeményezésben, akciókban,
közéleti munkákban legyen szó a rászorulók részére ruhagyűjtésről vagy tájékoztató
fórumokról, személyes beszélgetésekről.
Nős vagyok, de még nincsenek gyermekeink. Sok most a feladat, nem nagyon van
szabadidőm, de ez semmiképp sem panasz,
hiszen valóban hálás vagyok a sorsnak,
hogy számomra fontos ügyekért dolgozhatok. Igyekszem bebizonyítani, hogy lehet
rám számítani, hogy jó ügyeket képviselek
a fővárosi közgyűlésben, a parlamentben és
a hétköznapi életben is.
Vincze Kinga

A Fidesz és a KNDP nemcsak beszél a szociális válságról, de a maga eszközeivel igyekszik tenni
is ellene itt a kerületben – mondta Rétvári Bence. Az ellenzéki párt képviselője ruhacsomagokat
adott át a helyi nagycsaládosoknak. Mint mondta, a továbbiakban is szerveznek majd jótékonysági akciókat, hogy ezzel is erősítsék a társadalmi szolidaritást.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
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.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
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.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi
szervezetének elérhetőségei és legfrissebb hírei honlapunkon, a www.idfbuda.hu cím alatt találhatók.

a 8-as busz vonalán: a Törökbálinti út, a Németvölgyi út és
a Hegyalja út egy
szakaszát. Ezenkívül új burkolatot kaphat a Hengermalom és a Menyecske
út. Ez azonban még csupán terv, amely
időközben változhat. Tavaly például az előzetes bejelentéssel ellentétben nem újították
fel a Fehérvári út még kimaradt részét, ráadásul ezt – a korábbi ígéretekkel szemben
– valószínűleg ez évben sem teszik meg.
Folytatják az 1-es villamos továbbvezetésének előkészítését, de a járat leghamarabb jövőre érhet el a Budafoki
útig. Az előkészületekre idén több százmillió forint jut, igaz, ennek nagy százaléka már a tavalyi költségvetésben is
szerepelt. A kerületet is érintő csepeli
központi szennyvíztisztító és az ahhoz
vezető csatornahálózat építésére 45 milliárd forint jut ebben az évben. A főgyűjtő
építése miatt több hónapig zárva lesz az
alsó rakpart.
2008-ban közel 2 milliárd forintot
szánnak a Szent Imre Kórház renoválásának második ütemére, a végleges befejezés
2010-re várható. Megkezdik a Breznó közi
átmeneti otthon felújítását. A Szent Gellért
Fürdő két éve elkezdett átalakításával viszont már az idén végeznek a szakemberek.

A MIÉP XI. kerületi irodája (XI.,
Bartók Béla út 96.) szerdán 9–19, csütörtökön 9–12 óráig tart nyitva. 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 06/30/3844873-as mobiltelefonon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

Hiányos költségvetés, fejlesztésekkel

Majdnem 11 és fél milliárd forintos hiánynyal számol Budapest idei, 512 milliárd forintos költségvetésében a Főpolgármesteri
Hivatal. A kiesést hitelek felvételével kell
pótolnia a fővárosnak. A tervezett bevételek nagy része a helyi adókból, járulékokból, valamint a költségvetési támogatásból
származik, a kiadások főként az oktatási,
egészségügyi és szociális intézmények
működtetésére, illetve felújításokra és fejlesztésekre mennek el.
A XI. kerületben működő fővárosi intézmények – például a Szent Imre Kórház
vagy az Öveges József Szakiskola – költségei mellett Újbudát elsősorban a 4-es metró
továbbépítése érinti a 2008-as fővárosi költségvetésben. Emellett befejeződik a Szabadság híd több milliárd forintos rekonstrukciója is. A tervek szerint a kerületben 5
kilométer utat újít meg a főváros, nagyrészt

Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca
40. Telefon: 204-2806
Időpont: 2008. március 5-én (szerda)
17 óra
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó-, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési,-vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.
Az MSZP kerületi szervezete március
7-én 16 órakor nőnapi ünnepséget rendez a székházában. Vendég: Baranyai
Ferenc József Attila-díjas költő, műfordító és Kassai Franciska előadóművész.

MIÉP-HÍREK

Döntöttek a Fővárosi Közgyűlésben

Nem szavaztak a múlt héten - lapzártánkkor - a Fõvárosi Közgyûlésben
Budapest költségvetésérõl. Ugyan
a szabaddemokrata és az ellenzéki
képviselõk voksaival napirendre vették a tervezetet, de végül, az MSZPsek után az SZDSZ-esek is elhagyták
az üléstermet. Várhatóan március
közepén szavaznak a költségvetés
tervezetérõl. A javaslatból lapunk
kigyûjtötte azokat a részeket, amelyek
érintik Újbudát.

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

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

Térjünk még vissza egy kicsit a választásra. Most
már elárulhatja, ilyen arányokra számított?
Nem titkolom, számítottam rá, hogy a
tradicionális polgári szavazókörzetben
jó eredményt érek el, de ez a jelentős támogatás azért mégis meglepett. Persze
erre az eredményre az országos politikai
helyzet is hatással volt, hiszen az emberek
érzik, hogy az egyre növekvő terhek ellen valamilyen megoldást kell keresniük.
Azonban most már vége ennek a választási kampánynak, jönnek a hétköznapok,
a képviselői munka. Fontos feladatom-

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.).
DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ) képviselő március 26-án 16-18 óráig tartja
fogadóóráját a Dayka Gábor utcai
Óvodában (Dayka Gábor u 4.).

A KDNP PROGRAMJAI

Dömök Viktória

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Az időközi országgyűlési választásokon győztes dr. Rétvári Bence átvette
megbízólevelét. Az új képviselőnek
elsőként Molnár Gyula polgármester
gratulált. A Fidesz–KDNP tagjaként
indult képviselő a második fordulóban 70,8 százalékos eredményt elérve fölényes győzelmet aratott a 15.
választókörzetben, ahol Deák András
halála miatt kellett időközi választást
tartani, amelyen 38 százalékos volt a
részvétel.

SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkor-

Átépítik a Citadella előtti mellvédet: szebb
lesz az eddiginél és csökkenhet a balesetveszély. Ennek költségét az állam, a főváros és a kerület közösen fizeti, Újbuda 5
millió forintot adott bele a 120 milliós beruházásba. Mindezek mellett több, kisebb
költségvetési tétel is érinti Újbudát a fővárosi büdzsében, például a Kenderes utcai
nyugdíjasházban kicserélik az ablakokat a
lépcsőházban.
A költségvetési szavazás előtt két
héttel, rendkívüli közgyűlésen fogadta el
a közgyűlés többsége a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek közötti forrásmegosztásról szóló rendeletet. Enélkül
nem is lehetett volna szavazni Budapest
költségvetéséről. A forrásmegosztás keretében osztják szét a fővárosban élő
emberek, illetve az itt működő cégek által befizetett adókat, a személyi jövedelemadót vagy a helyi iparűzési adót. Az
előzetes elképzelések alapján idén 206
milliárd forint folyik be járulékokból,
ennek 53 százalékát kapják a kerületek,
47-et pedig a Fővárosi Önkormányzat. Mivel a forrásmegosztást nem szabályozza pontosan törvény, évről évre
nagy harc dúl a kerületek között a pénz
szétosztásáról. A rendkívüli közgyűlésen a képviselők abban egyetértettek,
hogy rossz a jelenlegi szabályozás, azaz
szabályozatlanság.
(gianone)

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.
BKV FEJLESZTÉSEK

Komoly informatikai és rendszerirányítási fejlesztéseket végeztek a BKV szakemberei az elmúlt hónapokban. Például
közös, modern forgalomirányító központból irányítják a villamosokat és a
dél-budai buszokat. A modern rendszer
segítségével a forgalomirányítóknak
több idejük marad a zavarok kezelésére,
gyorsabban átirányíthatják a járatokat,
mondjuk egy dugó esetén. Ráadásul azzal, hogy az alvállalkozók által működtetett buszokat (14-es, 41-es) is a BKV
irányítja, szükség esetén könnyebben
pótolható egy kieső járat. Azt is ígérik,
hogy az új rendszerrel jobban össze tudják majd hangolni a menetrendeket.

@

AZ ÚJSÁGBAN MEGJELENŐ CIKKEKET
AZ INTERNETEN IS
ELOLVASHATJA,
A WWW.UJBUDA.HU
WEBOLDALON.

WWW.UJBUDA.HU
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Népszavazás 2008
NEM!

Aki nem csupán indulatból akar hozzászólni az ország dolgaihoz, hanem a józan
észre is hallgatva: az a tényekre kíváncsi,
nem a rémhírekre. Aki ugyanis tisztán lát
fontos, közös ügyeinkben, azt nem csaphatja be senki: sem az ellenérdekelt politikusok, sem a félrevezető reklámok. Tájékozódnunk kell, mert ezzel a népszavazással csak elvenni lehet Magyarországtól, a
magyar felsőoktatástól és egészségügytől,
közös problémáinkat megoldani nem.
A népszavazás következménye csakis
az lehet – amennyiben győznek az „igenek”–, hogy elzár három új fejlesztési
forrást, amely lehetővé tenné, hogy az
egészségügyben és a felsőoktatásban végre
javuljanak a dolgok. Változásra, fejlődésre
van szükség. A vizitdíj, a kórházi napidíj
és a tandíj forintjaiból összeadódó milliárdok az utolsó fillérig az érintett intézményeknél, a háziorvosi szakrendelőkben,
kórházakban, illetve az egyetemeknél maradnak, ezekből a központi költségvetés
semmit sem vesz el.
A felsőoktatásban tanulók 47 százaléka ma is költségtérítést fizet, méghozzá
magasabb összeget, mint a tandíj mértéke,
ezért méltányos, ha az államilag finanszírozott felsőoktatásban is hozzájárulnak
a hallgatók a képzés költségeihez. Egy
diplomás fiatal jobb életesélyekkel, magasabb kereseti lehetőséggel indulhat, mint
szakmunkás társa. Világosan kell látni, a
tudás érték, ami jól hasznosítható a munkaerőpiacon. Ezért jogos, hogy a hallgatók
kis részben hozzájáruljanak a képzés költségeihez. Nem szabad elfelejteni, hogy a
tandíj jelentős részét ösztöndíjakra fordítják a felsőoktatási intézmények, így ha ez
megszűnne, számolni kell azzal, hogy az
ösztöndíjakra is kevesebb jut. Azt is fontos
érzékelni, hogy a hallgató az általa fizetett
tandíjjal abba a helyzetbe kerülhet, hogy
joggal várhatja el és teheti szóvá azt őt
szolgáló dolgokat, mint például órák megtartását, vagy más hasonló körülményeket. Az pedig végképp szem előtt tartandó tény, hogy a hallgatói érdekképviselet
aláírta az ezzel
kapcsolatos

megállapodást. Tévedés, hogy a tandíj
távol tartaná a felsőoktatástól a hallgatókat. Az a csökkenés, amelyről a jobboldal
képviselői beszélni szoktak részben nincs,
részben pedig átrendeződött a felsőoktatásba jelentkezések iránya.
Egyébként a népszavazás arra valóban
jó alkalmat ad, hogy bemutassuk az egészségüggyel és a felsőoktatással kapcsolatos
elképzeléseinket, és eloszlassunk sok félreértést, szándékos félremagyarázást. Létezik a magyar egészségüggyel összefüggésben egy megdöbbentő, beszédes adat. A
bruttó nemzeti összterméknek körülbelül
ugyanolyan arányát költjük az egészségügyre, mint Anglia vagy Spanyolország,
és valamivel többet is, mint Finnország
vagy Írország, mi, magyarok mégis átlagosan 6 évvel rövidebb életre számíthatunk , és 8 évvel többet vagyunk betegek,
mint a nyugat-európai polgárok. Számos
okra vezethető mindez vissza, kezdve attól, mennyit fordítunk saját egészségünk
megőrzésére egészen odáig, hogy milyen
az ellátórendszerünk. A magyar orvosok,
egészségügyi dolgozók sokszor erőn felül
teljesítenek, a magyarok átlagos egészségügyi színvonala mégsem javul. Pazarló a
rendszer, alulfizetettek az orvosok.
A vizitdíj és a kórházi napidíj új forrást
von be az egészségügybe, és az általunk
befizetett 300 forintok az utolsó fillérig
ott maradnak, ahol gyógyítanak. Ha egy
évre vetítjük, a mi háromszáz forintjaink
a háziorvosoknak 9,5 milliárd forintot
jelentenek, de ha saját háziorvosunkra
gondolunk, hogy kézzelfoghatóbb legyen
az adat, akkor nekik ez havi szinten több
mint százezer forintot jelent. Tudom,
hogy vannak olyanok, akiknek gondot jelent még az a 300 forint is, de több mint
2 millióan vannak, akik teljes mentességet
kapnak, és közel 2 millióan valamilyen támogatást. Attól pedig nem szabad tartani,
hogy a vizitdíj drasztikusan emelkedne,
szó sincsen 1000 forintos díjról: ez ismét
csak egy rémhír, hogy elbizonytalanítsanak bennünket. Gondolkodjunk józan
ésszel, gondoljunk arra, hogy míg egy hét
végére hazaengedhető beteg esetében előfordult, hogy bár az illető nem volt bent
a kórházban szombaton és vasárnap, az
ápolására fordítandó összeget mégis lekérte a kórház, most már ez nem történhet
meg, hiszen a jelképes napidíj fizetésével
közvetlenül tudjuk megakadályozni ezt a
pazarlást. Ellenőrizni tudjuk, hogy a társadalombiztosítást valóban csak azt fizesse ki, ami szükséges. Ez csak egy példa a
sok közül.
A népszavazás tehát csak elvenni tud
Magyarországtól: elvenni egy új fejlesztési
lehetőséget a rendelőinktől, a kórházainktól, az egyetemeinktől. A változásellenes
népszavazás kitervelői sajnos a lehetséges következményekkel
nem törődnek. Nemet
kell mondanunk a
felelőtlenségre – a
józan ész nevében.
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Az Újbuda Média szervezésében népszavazást megelőző vitára került sor, a kérdésekre adódandó lehetséges válaszokról, illetve azok hátteréről. Felkérésünkre
igent mondott Józsa István és Kupper András is. Józsa Istvánt azonban diplomáciai
kötelezettségek váratlanul külföldre szólították, így Tukacs István képviselte a
vitában a baloldal álláspontját.

IGEN!

A népszavazáson olyan kérdésekben kérjük
ki a választók véleményét, amelyekről még
nem volt alkalmuk dönteni. A kormány a
vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj bevezetésével olyan intézkedéseket hozott, amelyeknek még a gondolatát is visszautasította
a választási kampányban. Azok tehát, akik
a jelenlegi koalícióra szavaztak a 2006-os
országgyűlési választásokon, joggal várják
a lehetőséget, hogy szavazhassanak ezekről
az intézkedésekről.
Az MSZP és az SZDSZ képviselői a választási kampányban folyamatosan cáfolták
a tandíj bevezetését, azonban kormányra
kerülésük után azonnal megállapodtak
benne. A hallgatókat azzal nyugtatták meg,
hogy a legjobban tanulók 15 százaléka mentesül majd a tandíjfizetés alól. A baj csak az,
hogy az eladósodott egyetemek nem tudnak lemondani bevételeikről, ezért a jobb
tanulók tandíját is a többiekkel fizettetik ki.
Ma pedig már olyan javaslatok is napvilágra
kerültek, hogy mindenkinek fizetni kell, a
jobban tanulóknak legfeljebb kevesebbet.
A tandíj miatt a 2006-os 132 ezer főről
2007-ben 108 ezerre csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma. Ez egyértelműen
jelzi, hogy a tandíjat – a jelentősen emelkedő lakhatási, utazási, megélhetési költségek, a gyermeket nevelő családokra zúduló
megszorítások mellett – a szerényebb körülmények között élők nem tudják megfizetni. Azok a családok pedig, akik még
csak gondolkoznak gyermekeik továbbtaníttatásáról, lehet, hogy már a gimnáziumról is lemondanak, hisz úgysem tudják
megfizetni majd az egyetemet.
Az oktatásba történő befektetés többszörösen megtérül az államnak: a diplomások több adót fizetnek, nem szorulnak
segélyekre, kevésbé fenyegeti őket a munkanélküliség, több értéket termelnek a társadalomnak.
A választókerületnek pedig van még
egy sajátossága. Méghozzá az, hogy a helyiek már véleményt nyilvánítottak a tandíjról. A farkasréti iskolát az önkormányzat
át akarta adni egy alapítványnak, amely
fizetőssé tette volna az oktatást. A szülők
azonban olyan példás ellenállást szerveztek,
amellyel szemben nem volt esélye senkinek: az önkormányzat vezetése
meghátrált, az alapítvány pedig
visszavonta ajánlatát.
No, ilyen összefogással lehet és
kell eltörölni magát a tandíjat is!
Vizitdíjat és kórházi napidíjat nemcsak azért nem lett
volna szabad bevezetni, mert az
ellenkezőjét ígérték a kampányban, hanem azért sem, mert nem
folytatták le a szükséges társadalmi és szakmai vitát sem.
A döntést a társadalom
széles körű ellenállása
mellett, a szakma teljes elutasítása ellenére
hozták meg.
Miért is kell
f i z et nü n k?

Amikor egyébként is egész életünkben
fizetjük a magas járulékokat. Mindezért
joggal várnánk el, hogy amikor megbetegszünk, megfelelő ellátást kapjunk. De most
még vizitdíjat és napidíjat is kell fizetnünk,
kifizetjük a kormánypropagandára elköltött százmilliókat, sőt, a piacra belépő biztosítók profitját is. Mindezt azért, mert a kormány előbb tönkretette a gazdaságot, majd
konvergenciaprogram néven megpróbálja
rendbe tenni. Ehhez pedig 250 milliárdot
von el az egészségügytől. Mi pedig fizetünk: járulékot is, és vizitdíjat és kórházi napidíjat is. Emellett a gyógyszerárak a KSH
adatai alapján 17–18 százalékkal emelkedtek, gyógyszerre az idén 50 milliárddal költöttünk többet, mint tavaly.
A napidíjból befolyt bevétel a kórházak bevételének csak 1 százalékát jelentik.
A vizitdíjból és napidíjból a fele sem jött
be annak, amit terveztek. Jövőre viszont
még a korábbi terveket is megduplázzák,
60 milliárdot akarnak beszedni. Azt pedig
csak úgy lehet, ha drasztikusan, akár 1000
forintra megemelik a vizitdíjat.
Igaz, hogy az általunk befizetett pénzeket közvetlenül az egészségügy kapja – a
háziorvos és a kórház, és az is igaz, hogy a
vizitdíj és a kórházi napidíj csak részben
képes pótolni az elvont forrásokat, bevezetésükre egyértelműen a költségvetési megszorítások miatt volt szükség. Tény, hogy
a háziorvosok többsége jól járt a vizitdíj
bevezetésével: több maradt náluk, mint
amennyit elvontak. Ennek ellenére rengetegen csatlakoztak ahhoz a pártpolitikától
mentes kiáltványhoz, amely visszautasítja a
vizitdíjat többek között azért, mert beteg és
orvosa számára megalázó, nem váltja ki a
hálapénzt, a többlet adminisztráció a gyógyítástól veszi el az időt, energiát, és mert a
magas járulékelvonás mellett az államnak
meg kell tudnia oldani az alapellátás finanszírozását. Az pedig szakmai, emberi és
össztársadalmi szempontból egyaránt elfogadhatatlan, hogy legyenek olyanok, akiket
a vizitdíj tart vissza az orvoshoz fordulástól.
Statisztikák igazolják, hogy a 90 ezer forintos jövedelem alatti betegek 20 százaléka,
tehát minden ötödik, a vizitdíj miatt nem megy el
orvoshoz.
Ha a népszavazáson igennel voksolunk, eltörölhetjük a vizitdíjat és a kórházi
napidíjat.
Kupper András
(Fidesz) országgyűlési képviselő

Tukacs István
(MSZP) országgyűlési képviselő

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA KÖZSZOLGÁLATI TÁJÉKOZTATÓJA

NÉPSZAVAZÁS 2008. MÁRCIUS 9.

2008. MÁRCIUS 9-ÉN ÜGYDÖNTŐ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSRA KERÜL SOR A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKBEN:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást
követő év január 1-jétől ne kelljen
kórházi napidíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen
vizitdíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy
az államilag támogatott felsőfokú
tanulmányokat folytató hallgatóknak
ne kelljen képzési hozzájárulást
fizetniük?”

KERÜLET
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Ahogy én látom – Sas(s) szemmel a Farkasréti iskoláról

Nyílt levél dr. Sólyom László
Köztársasági Elnök Úrhoz

Elismerés illeti a szülőket
és az önkormányzatot is
A munka eredményeként elkészült egy 40
oldalas tanulmány, amelynek konklúziója
az, hogy a Szülői Szervezet elutasítja az indokolatlan alapítványi kezelésbe adást, és
felkéri az érdekelteket, a döntéshozókat, a
társadalmi, illetve civil szervezeteket, hogy
pártpolitikától függetlenül, a gyerekek érdekeinek megfelelően, a szakmai indokok, értékelések alapján támogassák iskolánk önkormányzati
kezelésben maradását.
Február 18-án – egy nappal az
iskola 77. születésnapja előtt – megszületett a megállapodás a szülők és
az önkormányzat között, tehát az
iskola marad önkormányzati kezelésben. Vagyis megállapítható, hogy
a szülők által szervezett munka
meghozta gyümölcsét. Ezért köszönet illeti a teljes szülői/tantestületi
csapatot. Jó példát mutattak, jó volt
velük együtt dolgozni.
De elismerés illeti Újbuda Önkormányzatát is. Ritkán lehet arra
példát találni, hogy egy önkormányzat belátja, hogy amit akar, azt
az érintettek nem akarják, és ezért
eláll eredeti tervétől.
A végére még három élmény.
Február 9-én részt vettem az „Élőlánc a kisiskolákért” nyílt napon a
Parlamentben. Ezeket ott hallottam.
Szili Katalin megnyitójában azt
mondta, hogy az állam nem vonulhat ki két helyről: az oktatásból és az
egészségügyből.
Egy hozzászóló miután ecsetelte a kisiskolák gondjait, azt mondta, hogy „De
én egy szerencsés faluból jöttem. Itt van
az igazgató asszony is, ő nagyon szeretné,
ha megmaradna az iskola, és itt van a polgármester is, az én vagyok és én is nagyon
szeretném, tehát megmarad.”
Itt hallottam egy Klebelsberg Kúnó-idézetet is. A Farkasréti iskola Klebelsberg Kúnó
minisztersége alatt épült közadakozásból. Az
idézet: „Az iskola akkor van jó helyen, ha a
gyerek gyalog is el tud menni oda.”

verbuválódott, későbbi szakértői csapat.
Ekkor több mint 10 munkacsoport alakult,
és ezek mindegyike megkezdte a munkát.
A munkába beletartozott saját honlap indítása, kapcsolattartás a médiával,
tárgyalás az önkormányzattal, lobbizás,
öregdiák-szervezet megalakítása, a pályázó alapítvány megismerése, közvéleménykutatás a szülők között, az előterjesztés
pénzügyi elemzése, az oktatási intézmények költségvetésének elemzése, „Miért
szeretem a Farkasréti Iskolát” rajzverseny
kiírása, a jogi lehetőségek feltárása, kapcsolattartás az óvodákkal és a lakossággal,
továbbá más hasonló tervek.

Sass Szilárd, önkormányzati képviselő

Csökkenhet a zaj az épülő metróalagutakban

A Bamco nem sieti el a munkát
Megkönnyebbülhetnek azok a kerületi lakók, akiket zavart a 4-es metró
alagútjainak építése. Kísérletképpen
gumival borított talpfákra helyezik át a
már elkészült alagútszakaszokban futó
síneket, amelyeken kisvonatok szállítják éjjel-nappal a beépítendő anyagot
és a kitermelt földet.
18 társasház lakói írták alá azt a tiltakozó
levelet, amelyben azt panaszolják, hogy
túl hangos a 4-es metró alagútépítése. A
kitermelt földet és a beépítendő betonelemeket kisvasút hozza-viszi a már elkészült
alagútszakaszokban: a sínek azonban nincsenek szigetelve, a dízelmozdony hangos,
így minden hallható a nyomvonal feletti
házakban. Ráadásul a pajzsok kisebb megállásokkal, de éjjel-nappal dolgoznak, így
a vonatok is folyamatosan járnak. A környéken élők a beruházó DBR Metró Projektigazgatóság vezetőjének írtak tiltakozó

levelet január végén, de azt egyben megküldték az alagutakat fúró Bamco cégnek,
Molnár Gyula polgármesternek és a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének is.
A Bamco francia vezetője arra hivatkozott, hogy a zaj nem lépi túl a határértéket, így nem kell semmit sem tenniük.
A magyar jogszabályok átlagos zajjal
számolnak: így ha tízpercenként – akár
hatalmas zajjal – elhalad egy-egy szerelvény, majd utána teljes a csönd, akkor az
átlagosan nem számít hangosnak. Kovács
Levente, Újbuda metróbiztosa azonban
ennek ellenére egyeztetéseket kezdett, és
miután a beruházó jelezte, hogy fizeti a
pluszköltségeket, a Bamco már hajlandó
volt arra, hogy csökkentse a zajt. Így a múlt
héten elkezdték a sínek alá rakni azokat a
talpfákat, amelyek már gumival vontak be,
így várhatóan halkabb lesz a szerelvények
mozgása. Kísérletképp először egy rövi-

Örömmel tapasztalom, hogy figyelme kiterjed kerületünkre, az itt zajló folyamatokra,
és konkrétan a Farkasréti Altalános Iskolára.
Azonban sajnálattal érzékeltem Elnök Úr
levelében azt a véleményt, amely szerint a
kerület vezetését nem a helyi közösség érdekeinek szolgálata vezette volna.
Gondolom, egyetértünk abban, hogy a demokratikusan választott helyi vezetők az általuk megválasztottak érdekeiért cselekednek,
ahogy teszem ezt én is. Ezt követeli meg az
Alkotmány, az eskünk és a becsület. Remélem, hogy Elnök Úr ezt nem vitatja.
Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy aki
vette a fáradságot, és tájékozódott a nyilvános tények iránt, és nem a hallomásból szerzett információkra alapozva alakította ki álláspontját, az tudhatja, hogy a tárgyalásnál, a vizsgálatoknál és végül a képviselő-testület február 26-i ülésére készített
előterjesztésben mi vezette önkormányzatunkat: természetesen a 142 ezer kerületi polgár, 8 ezer kerületi diák és 2700 közalkalmazott érdeke. Ennek fényében
különösen sajnálom, hogy Köztársasági Elnök Urat rosszul tájékoztatták.
Szögezzük le, hogy az iskola soha nem volt „közvetlen veszélyben”, hiszen a
kérdés csupán az volt, hogy milyen formában működjön tovább. Az eredetileg jelentkező alapítvány mellé a szülők ajánlásával jelentkezett további három
nonprofit szervezet, így látható, hogy a szülőknek nem az alapítványi, nonprofit
működtetéssel volt problémájuk.
A decemberi testületi ülésünkön hozott határozat szövege a következő: „A képviselő-testület úgy határozott, hogy megvizsgálja a Farkasréti Általános Iskola
fenntartásába külső szereplő bevonásának lehetőségét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket folytassa le, és döntésre
terjessze a képviselőtestület elé.”
Aki ebben a határozatban konkrét döntést lát, az tévedésből vagy rosszindulatúan félremagyaráz egy jobbító szándékot, rossz hírét kelti az önkormányzatunknak, és ezzel egyben kárt okoz az iskolának.
A határozat után önkormányzatunk munkatársai folyamatosan tárgyaltak az
egyetlen értékelhető ajánlatot tevő alapítvánnyal, amelynek során kiderült, hogy
négy lényeges pontban (az iskolai programban, az érintett szülők érdekeinek
védelmében, az iskola fejlesztésében és a bérleti díjban) nem tudtunk megállapodni, így ezért ezt az ajánlatot nem tudtuk elfogadni, a tárgyalások eredménytelenül zárultak.
A szülői munkaközösséggel a konstruktív tárgyalásokat lezáró megállapodás aláírása után született levelében Köztársasági Elnök Úr kitér arra, hogy támogatja a
szülők „küzdelmeit”, hiszen „nehéz a hivatalos állásponttal szemben fellépni”. Úgy
vélem, Elnök Urat nem tájékoztatták arról, hogy az ügyben az első perctől kezdve nyilvános volt minden irat, és mediátor bevonásával hónapokig tárgyaltunk a
szülőkkel, tehát semmilyen nehézségbe nem ütköztek a szülők a tárgyalás során,
legalábbis , ami a velünk való kommunikációt illeti.
Sajnálom, hogy a jó szándék vezette leveléhez Ön nem kapott meg minden információt. Tudom, hogy Ön elkötelezett a civil szféra iránt. A Farkasréti iskolában
a civil és az önkormányzati oldal összefogásáról van szó. Készséggel tájékoztatjuk
Önt, illetve Hivatalát a tárgyalásokról, a megállapodásról, amelyet joggal tartunk a
szülőkkel együtt példaértékűnek.
Újbuda, 2008. február 21.

Tisztelettel, Molnár Gyula polgármester

debb – 200 méteres – szakaszon, a Fejér
Lipót utcai toronyház alatt rakják le az új
talpfákat. Újbuda metróbiztosa megkérte
a kivitelezőt, hogy gyorsítsa fel a munkát.

Turcsány Miklós kiállítása

Mikor ér a Bocskai útra a fúrópajzs?
Egyelőre nem tudni, mikorra ér a gyorsabban haladó déli fúrópajzs a Bocskai úti állomásra. A Bamco vállalkozó két hónapja
készített tervei szerint február 11-én kellett
volna elérnie az állomást, de legfrissebb
információnk szerint március 7-e körül
érkezik meg a pajzs. Az alagutat építő cég
még el sem kezdte építeni az állomáshoz
tartozó szellőző alagutakat – holott ez
minden állomáson a cég feladata, függetlenül attól, hogy a megállót más vállalkozások építik. Igaz, ettől még beérkezhet a
fúrópajzs, ugyanis a Tétényi útnál sem készült el egyik szellőző sem, ezeket is majd
utólag kell megépíteniük.
(G.P.)

Dömök Viktória

javaslatból a Pasaréti Alapítvány és a határidő januárról folyamatosra változott.
Még karácsony előtt, december 21-én az
SZMK szülői fórumon tájékoztatta a szülőket, majd összeült a válságstáb és a közben
szülőkből, illetve pedagógusokból önként

Dömök Viktória

December 12. 16 óra: az interneten elolvastam az előterjesztés szövegét. Ez nem lehet
igaz, ezt meg kell akadályozni, gondoltam.
Az előterjesztés röviden ez volt: Felhatalmazzuk a polgármestert, hogy kezdje meg
a tárgyalásokat a Pasaréti Alapítvánnyal
úgy, hogy januárban dönteni lehessen az átadásról.
December 13. és 14.: begyűjtöttem az SZMK-tagok nevét és
telefonszámát, és aki e-mailcímet
tudott adni, annak azonnal elküldtem az előterjesztést. „Csak tiszta
forrásból” – a tényszerű tájékoztatás érdekében és a rémhírek megakadályozására.
Találkozót kértem az SZMK
vezetőitől, azzal a céllal, hogy megbeszéljük, milyen formában tudnak
nekem segíteni az iskola megvédésében. A találkozó december 17-én
16 órakor volt.
Itt meglepetéssel hallottam,
hogy a szülők 2-3 nap alatt válságstábot alapítottak. Kész tervük volt
a 18-i tüntetésre és sajtótájékoztatóra, továbbá elhatározták, hogy
részt vesznek a 19-i testületi ülésen.
Kifejtették, hogy tőlem, mint helyi
képviselőtől örömmel és köszönettel vesznek minden segítséget, de ez
a tiltakozás legyen szigorúan civil,
hiszen az iskola megmaradásának
igénye független a pártpolitikától.
Ettől kezdve nem ők segítettek nekem, hanem én nekik, vagyis én végeztem a képviselőségből következő feladatomat.
A tantestületnek tervezett tájékoztató december 18-án 13 órakor kezdődött,
amit a hivatal és az alapítvány képviselői
tartottak. A tantestületi tájékoztatóra az
SZMK 4 tagja és én, helyi képviselőként
bemehettem, miközben a szülők kint tüntettek. Másfél óra múlva, amikor a szülők
is bejöttek, a tájékoztató átalakult lakossági fórummá.
Az összesen több mint 4 órás fórum
végén 2 eredményt értek el szülők és pedagógusok közösen. Kikerült a határozati

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Turcsány Miklós festőművész kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a MIÉP XI. kerületi irodájában. Lendületes vonalvezetés és a karakteres színek jellemzik a Kossuth-díjas alkotó munkáit.

Tisztelt újbudai Nagymamák, Édesanyák, Asszonyok, Leányok!
A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL
kérjük, hogy fogadják el a Magyar Szocialista Párt kerületi szervezetétől ezt a jelképes virágot.
Hagyományainkhoz híven idén is szerettünk volna egy szál virágot személyesen átnyújtani Önöknek.
Sajnos, idén ez a szép ünnep a március 9-i, vasárnapi szavazás előtti kampánycsend idejére esik,
és nem szeretnénk, hogy a Nőnap emelkedett hangulatát politikai támadások rontsák el.
Ezért ezúton tisztelettel köszöntjük mindannyiukat, remélve, hogy 2009 tavaszán
ismét élő szegfűvel a kezünkben találkozhatunk Önökkel Újbuda utcáin, terein.

AZ MSZP XI. KERÜLETI ELNÖKSÉGE
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Újbuda képviselő-testülete elfogadta a kerület 2008-as költségvetését

Szolid fejlődés, kiszámítható növekedés
Bevételek
A bevételek 3,5%-kal növekedtek.
A bevételek között összesen 499 451 000
Ft működési hitel felvétele is szerepel,
amely a teljes bevételek 2%-a.
Az előző évekhez hasonlóan azonban
idén is az a cél, hogy tényleges működési
hitelfelvételre ne kerüljön sor.
A működési hiány a 2007. évi pénzmaradvánnyal és az év közben képződő
többletbevétellel csökkenthető, sőt teljesen megszüntethető.

A kötelező feladatok mellett számos önként
vállalt feladat ellátását is biztosítja Újbuda
2008-as költségvetése, amely idén is az előző
évek arányaiban tervez fejlesztéseket, beruházásokat. Látszik az eredménye az elmúlt
évek azon szándékának, hogy a működési
kiadások csökkenjenek. A kötelező feladatok felett összesen 4,8 milliárd forintot for-

dít Újbuda a vállalt feladatokra. Ezek közé
tartozik az Újbudai Szociális Plusz Program,
amellyel együtt közel egymilliárd forinttal
költ többet a XI. kerület szociális célokra, mint
amennyit a törvény előír.
A 2008-as költségvetés kiemelt célja a közterületek állapotának, valamint a közbiztonság
javítása és a hatékonyságnövelés.

Kiadások
A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK VÁLTOZÁSA

Megfigyelhető a kiadási főösszeg
növekedésének lassulása.
A 2008-as kiadások csupán 3,5%kal haladják meg az előző évit.
A közbiztonságra fordítandó összeg
emelkedett leginkább – a saját közterület-felügyelet terve miatt.
Az önkormányzat működésére
fordított összeg csökkent tavalyhoz képest.

Oktatás
Az oktatásra fordított összeg a múlt évhez
képest 92 millió forinttal növekedett.
A kiadáscsökkentés, hatékonyságnövelés
hatása látszik, hiszen a változások nélkül
a kiadás bőven 10 milliárd felett lenne.
Az intézmények működési költségeit
mérsékli, hogy Újbuda közbeszerzési
eljárás keretében kötött szerződést az
áramellátásra.
Az állami normatíva csökkent: az iskolák
esetében 2007-ben a finanszírozás 54,1%-a
volt önkormányzati, ez 2008-ban 60%.

(A 2004-es adatokban nem szerepel a szakrendelő 1 397 310 eFt-os OEP támogatása)

SZÁZALÉKOS VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST
A 2004–2005 közötti változtatások nélkül.
A kiadások alakulása.

Szociális kiadások

Kiadások megoszlása ágazatonként 2004–2008
Kiadások megoszlása
A kiadások 3,5%-al növekedtek.
A teljes kiadási főösszege:

25 776 985 000 Ft

A legnagyobb kiadási tétel az oktatás,
minden 100 kiadott forintból 42 az
oktatásra megy.
A hivatalnál tervezett önkormányzat
működés idén 29%, arányaiban csökkent a múlt évhez képest.
A harmadik legnagyobb tétel a szociális
kiadások tétele.

A szociális segélyek összege
761 400 000 Ft, amelynek 5/6-a
nem kötelező, vállalt támogatás.

A kiadások arányai nem változtak jelentősen az évek alatt.
A hivatali kiadások a tavalyi
szinten maradtak, jelentősebb
növekedés a szociális kiadásoknál jelentkezett.
A Panelprogram 2005-ös megjelenésével a lakás-felújítási kiadások folyamatosan emelkednek.
A hagyományos társasházak
felújítását, így pl. a gázvezetékhálózat vagy a gépészet felújítását, a kémények korszerűsítését
idén 120 milliós pályázati alappal
segíti Újbuda.

A 761 milliós keret év közben várhatóan
150 millió forinttal növekedik az év közepén igényelhető központi támogatással.

Fejlesztési kiadások megosztása
A fejlesztések között a legnagyobb
tétel az út-, illetve parkfejlesztés,
-karbantartás.
Erre a célra 1,6 milliárd forintot szán

Újbuda, amelynek több mint felét,
884 090 000 forintot a beruházásokra, fejlesztésekre fordítja.
Csak parképítésre 160 millió
forintot, felújításra 150 milliót
különített el a XI. kerület.

A hagyományos társasházak
felújítását, a gázvezetékek vagy
a kémények korszerűsítését idén
120 milliós pályázati alappal segíti
Újbuda. A Panelprogram keretében a már megkötött szerződésekre 428 millió forintos támogatást tartalmaz a költségvetés.

A 2007-ben meghirdetett Szociális Plusz
Program miatt 2007-ben jelentősen
(20%-kal) növekedett a szociális területre
fordított összeg. 2008-ban a növekedés
az előző évhez képest is további 4%.

FEJLÉSZTÉSEK VÁLTOZÁSA 2007–2008

Vállalt feladatok
A vállalt feladatok közé tartozik a Szociális Plusz Program (időseknek gyógyszertámogatás, gyerekek utazásának támogatása, tankönyv-támogatások, az újbudai a gyerekeknek adható utazási kedvezmény, szélesebb hozzáférés a szociális segélyekhez),
Reformétkeztetés, Panelprogram, Társasházi felújítási program, Szakrendelő
felújítása, Sportegyesületek, Középfokú
oktatás, Közterület-felügyelet.

KÉPVISELŐK
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FOGADÓÓRÁK, ELÉRHETŐSÉGEK

DR. BÁCS MÁRTON
(MSZP, 15. VK., ALPOLGÁRMESTER)

FODOR VINCE (ALPOLGÁRMESTER)

Gárdonyi iskola, Bartók Béla út 27., minden hó első
hétfő 17.00, illetve minden hó harmadik szerda
15.00–17.00

Minden hó harmadik szerda 16.00–17.00.
További információk: www. lakos.hu

bacs_titk@ujbuda.hu

fodor.vince@ujbuda.hu

lakos.imre@ujbuda.hu

Telefonos egyeztetés alapján – 372-4577
További információk: titkárság – 372-4620

LAKOS IMRE (ALPOLGÁRMESTER)

VERESNÉ KRAJCÁR IZABELLA
(ALPOLGÁRMESTER)

Telefonos egyeztetés alapján – 372-4500
krajcar.izabella@ujbuda.hu

MOLNÁR GYULA
(POLGÁRMESTER)

Legközelebb március 13-án a Mérnök u. 40. sz. alatti MSZP-irodában,
illetve az Újbuda 2. oldalán, illetve a www.ujbuda.hu oldalon megjelenő időpontok szerint
polgarmester@ujbuda.hu

BALÁZS GYULA (SZDSZ)

BUDAI MIKLÓS (MSZP, 10. VK.)

DR. ÁBRAHÁM KATALIN (FIDESZ, 4. VK.)

DR. BALÁZS PIRI LÁSZLÓ (FIDESZ)

BALÁZS GYÖRGY (MSZP, 19. VK.)

abraham.katalin@ujbuda.hu

balazspiri.laszlo@ujbuda.hu

bati1@axelero.hu

FARKASNÉ DR. KÉRI KATALIN
(MSZP, 7. VK.)

DR. FENYVESSY ZOLTÁN (MIÉP)

FISCHER GÁBOR (MSZP)

fenyvessy.zoltan@gmail.com

fischer.gabor@ujbuda.hu

gadacsi.miklos@fidesz.hu

Képeink munka közben,
az Önkormányzat képviselő-testületének ülésein készültek.
Fotók: Dömök Viktória

KDNP-iroda, Karinthy F. út 9., minden hó első
csütörtök 17.00–18.00

MIÉP-iroda, Bartók Béla út 96., minden hó első
szerda 16.30–17.30, illetve előzetes megbeszélés
szerint

Fidesz-iroda, Fejér Lipót u. 63. félemelet, 123-as
kapucsengő, minden hónap első csütörtök
17.00–18.00

MSZP-iroda, Bartók Béla út 19. (bejárat:
Mészöly u. felől), minden hó negyedik csütörtök
17.00–18.00

Csíki-hegyek u. 13–15., iskola, minden hó második csütörtök 17–19, illetve Kaptárkő u. 8., MSZPiroda minden hó negyedik csütörtök 17–19

GADÁCSI MIKLÓS (FIDESZ)

Telefonos egyeztetés alapján – 372-4645

Napraforgó Óvoda, Bikszádi út 57., minden hó
második csütörtök 17.00–18.00

balazs.gyula@ujbuda.hu

budai.miklos@ujbuda.hu

kerikat@t-online.hu

DR. GÓGL ÁLMOS (MSZP)

GÖRÖG ANDRÁS (MSZP, 14. VK.)

GYORGYEVICS MIKLÓS (KDNP, 5. VK.)

HAJDU LÁSZLÓ (SZDSZ, 18. VK.)

JANKÓ ISTVÁN (FIDESZ, 6. VK.)

JELLINEK JÁNOS (MSZP, 17. VK.)

gorog.andras@ujbuda.hu

gyorgyevics.m@posta.net

hajdu.laszlo@ujbuda.hu

janko.istvan@t-online.hu, janko.istvan@fidesz.hu

jellinek.janos@ujbuda.hu

KIRÁLY NÓRA (FIDESZ, 20. VK.)

KLAUSZ CSILLA (SZDSZ)

KRISTÓF JÓZSEF (FIDESZ)

DR. KUPPER ANDRÁS (FIDESZ)

DR. MÉSZÁROS JÓZSEF (KDNP)

Telefonos egyeztetés alapján – 06-30-817-2311
gogl.almos@ujbuda.hu

JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ)

MSZP Mérnök utcai iroda, minden hó harmadik
kedd 16.00–18.00, bejelentkezés telefonon –
06-30-655-3005

Muzsikus Kávéház, Őrmező, Kérő u. 3., minden hó Telefonos egyeztetés alapján – 06-20-260-1100
első péntek 16.00–17.30

Lágymányosi Közösségi Ház, Körösi J. u. 17. fszt.
5., minden hó második szerda 18.00–20.00

KDNP-iroda, Karinthy F. út 9., minden hó első
csütörtök 17.00-18.00

Gazdagréti Közösségi Ház, Törökugrató u. 9.,
minden páros héten kedd 17.00–19.00

Telefonos egyeztetés alapján – 06-30-817-2306

Fidesz-iroda, Fejér Lipót u. 63. félemelet, minden
hó első hétfő 18.00–20.00

Logopédiai Intézet, Kanizsai u.17–25., minden hó
első kedd 16.30–18.00

Telefonos egyeztetés alapján – 06-20-344-1279

Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8., minden hó
első és harmadik hétfő 17.30–19.00

Telefonos egyeztetés alapján – 209-3439

KDNP-iroda, Karinthy F. út 7., keddenként
16.00–18.00

junghausz.rajmund@fidesz.hu

kiraly.nora@ujbuda.hu, kiraly@fidesz.hu

csilla.klausz@t-online.hu

kristof.jozsef@fidesz.hu

kupper.andras@fidesz.hu

meszaros.jozsef@barankovics.hu

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ (KDNP, 2. VK.)

SASS SZILÁRD (FIDESZ, 21. VK.)

DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ)

SIMON KÁROLY (MSZP, 16. VK.)

SÖLCH GELLÉRT (FIDESZ, 3. VK.)

DR. SURÁNYI ILONA (FIDESZ, 22. VK.)

molnar.laszlo@ujbuda.hu, molnar.laszlo@fidesz.hu

sass.szilard@t-online.hu

domonkosschneller@yahoo.ca, www.schneller.hu

simonkaroly54@axelero.hu

solch.gellert@fidesz.hu

suranyiilona@t-online.hu

SZABÓ ANDRÁS (FIDESZ, 1. VK.)

SZABÓ FERENC (MSZP, 12. VK.)

SZESZTAY ANDRÁS (SZDSZ)

SZŐKE LÁSZLÓ (FÜGGETLEN)

TÓTHNÉ VÉCSEI ÉVA (MSZP, 9. VK.)

WIESZT JÁNOS (MSZP, 11. VK.)

szoke.laszlo@vegyepszer.hu

vecseieva.mszp@freemail.hu

wieszt@t-online.hu

Telefonos egyeztetés alapján a Karinthy F. út 9. sz. Farkasréti Általános Iskola, Érdi út 2., minden
alatti KDNP-irodában – 06-30-338-4282
harmadik hétfő 17.30–19.00

Telefonos egyeztetés alapján – 06-30-321-2408

Általános Iskola, Sopron út 50., minden hó első
szerda 17.00–18.30

szabo.andras@fidesz.hu

szabo.ferenc@ujbuda.hu

Minden hónap 2. és 4. hétfő 16 és 17.30 Bethlen
Gábor Általános Iskola (Bartók Béla út 141.) –
06-20-344-3420

Telefonos egyeztetés alapján – 06-30-655-3040
szesztay.andras@ujbuda.hu

Alabástrom u. 9., minden hó első szerda 17–19,
ill. Kamaraerdei Idősek Otthona, minden hó első
szerda 10–12, minden hó második szerda 17-19

Bejelentkezés alapján: az Általános Igazgatási
és Tájékoztatási Csoportnál személyesen vagy a
372-4577 telefonon

Fürkész Óvoda, Bogdánfy u. 1/B első emelet,
minden hó első szerda 17.00–17.45

Keveháza u. 4., óvoda, minden hó második szerda
16.30–17.30, illetve Palánták Óvoda, Mérnök u.
42., minden hó harmadik szerda 16.30-17.30

Minden hó harmadik hétfő 16–18, óvoda, Dajka
G. u. 4. páratlan hónap; óvoda, Zólyomi út 20–22.
páros hónap

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.,
minden hó első szerda 18.00–19.00
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A lakosság szolgálatában

Révész Marianna

A lapunkban megjelenő melléklet segítséget kíván nyújtani kerületünk lakóinak a Polgármesteri Hivatalnál történő ügyintézéshez.
Hasznos információkat, jogszabályi változásokat, valamint az egyéb
igénybe vehető szolgáltatások körét próbáltuk a teljesség igénye
nélkül összeállítani. A Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyek és
az azokhoz szükséges feltételek részletesen megtalálhatók a www.
ujbuda.hu internetes oldalunkon. Most néhány olyan ügyet részletezünk, amelyek intézése vagy az ügytípus szabályozása az utóbbi időben megváltozott.

Megváltozott
TEÁOR-számok

Újbuda ügyfélszolgálata a nem kerületieknek is vonzó

Negyedmillió ügyfél
Ha az ügyintézőinket kérdezik, ők valószínűleg soknak találnák. De én is úgy
gondolom, hogy szűk másfél év alatt a 250
ezer ügyfél egy meglehetősen nagy szám.
Ez azt jelenti, hogy naponta 300–350 ember biztosan megfordul nálunk. Nagy
befogadóképessége van az ügyfélszolgálatnak, közel 50 ember foglalkozik az
ügyfelekkel.


Más önkormányzatok ügyfélszolgálataival
összehasonlítva a miénk felszereltsége, a
dolgozók létszáma hogyan aránylik a többi
kerülethez képest?

Különböző kerületek és különböző lakosságszámok vannak. Azt nyugodtan
mondhatom, hogy miután országos hatáskörű tevékenységeket látunk el, és tekintettel arra, hogy egyedülállóan mi tartunk
nyitva 48 órát egy héten, ezért nagy a vonzáskörzet. Több fővárosi kerületből, Pest
megyéből, sőt, nagyon sokszor távolabbi
városokból keresnek fel minket, mert itt
gyorsabban tudják az ügyeiket elintézni.


Mi kell ahhoz, hogy ilyen modern és ilyen
jól működő ügyfélszolgálata legyen egy
önkormányzatnak?

Egyrészt ennek a tárgyi feltételeinek
megteremtése a képviselő-testület hatásköre. Ők döntöttek úgy, hogy fejlesztjük a
szolgáltatás színvonalát a lakosságunk érdekében. Persze mindehhez az kell, hogy
meglegyenek rá a források. Másfelől van
egy központi jogszabály arról, hogy bizonyos okmányirodai tevékenységet bárhonnan jönnek is az emberek, kötelesek
vagyunk fogadni függetlenül attól, hogy
a kerületi lakosoknak ez milyen hátrányt
okozhat. Persze vannak időszakok, mint
például a szabadságokat megelőző hetek,
amikor rendkívüli mennyiségben kell útleveleket kiállítanunk, hosszabbítanunk.
Ha látjuk, hogy az ügyfelek száma túllépi azt a határt, amelyet egy nap még el
tudunk látni, akkor nem adunk további
sorszámot, elkerülve a fölösleges várakozást, másnapra pedig előzetes számokat
adunk. A dömpingszerű igényléseknél a
nem kerületieknek néhány napot várni-

uk kell, vagy el kell menniük saját településük, önkormányzatuk irodájába.


A szépen felújított ügyfélszolgálaton gyereksarok is van. Nem nagyon látni ilyet
máshol.

Korábban gondot okozott, hogy a gyermekek zavarták az ügyintézést. Próbáltunk egy olyan megoldást találni, hogy
az ügyintézők nyugodtan végezhessék
a munkájukat, a szülők biztonságban
érezzék a gyermekeiket, őket pedig lefoglalja valami az alatt a körülbelül tíz
perc alatt, míg várniuk kell. Most volt
lehetőség rá, hogy kialakítsunk egy jól
látható, mégis elszeparált részt, ahol játékokkal, tévén nézhető mesefilmekkel
szórakoztatjuk a kicsiket.


Három épületben is zajlik az ügyintézés.
Milyen funkciói vannak ezeknek az épületeknek?

Az önkormányzat épülete kibővült két
másikkal. Nyugodtan mondhatom, hogy
múlt év óta egy európai színvonalú ügyintézést tudunk folytatni. Az eddig a kerületben szétszórva, öt helyen működő
Polgármesteri Hivatal végül is három
épületbe, de egy helyre került. A legrégebbi épületben van az Okmányiroda
és az általános Ügyfélszolgálati Iroda a
földszinten, valamint itt található az adóügyek intézése és az építőhatóság is. A
Zsombolyai 4. szám alatt a földszinten a
szociális ügyek intézése zajlik, ott is egy
kényelmes ügyfélszolgálat van, és ott is
lehetőség szerint azonnal intézik az
ügyeket. A harmadik épületben
pedig a polgármesteri vezetés,
valamint a főépítészi iroda
és a városüzemeltetési

igazgatóság található, ott is van ügyfélfogadási tevékenység, de itt már nem mindennap, hanem hétfő, szerda és pénteki
nyitvatartási rend szerint működnek.


Újbuda több területén is vannak kihelyezett irodák. Gondolom, azzal a céllal, hogy
ne kelljen mindenkinek a kerület másik végéből átjönnie. Mindenféle ügyeket lehet
intézni ezeken a kihelyezett irodákon?

Sajnos még nem. Ez egy örök közigazgatási szakkérdés és vita a szakemberek között, hogy célszerű-e a
központosított ügyintézés.
Jelenleg a technikai feltételek hiánya szab határt
annak, hogy a külső
irodákban is mindent
el tudjunk intézni. Az
Eleven Centerben
található kihelyezett
iroda, ugyanígy a
Kelenvölgyben is, és
a Fehérvári útra költözött át a Kisújszállás utcából még egy.
Elég nagy forgalmat
bonyolítanak
le, elsősorban tájékoztató
tevé-

kenységet folytatnak, az Eleven Centerben viszont már szűk keretek között, de
okmányirodai tevékenységet is tudnak
végezni.


Mi a helyzet az elektronikus ügyintézéssel?

Mindannyian tudjuk, hogy az elektronikus ügyintézésé a jövő. Az ujbuda.hu oldalon időpontot lehet kérni az okmányirodai
ügyfélszolgálatra. Ez azt jelenti, hogy az
ügyintéző az ügyfelet személyes találkozás nélkül az interneten keresztül tájékoztatja, hogy milyen okmányok
szükségesek, és időpontot is
ad. Ha az ügyfél a megadott
időpontban jön, soron kívül foglalkoznak vele. Ez
egyre inkább népszerű.
Ma napi 8–10 órában
folyamatosan érkeznek az ügyfelek.
Tervezzük, hogy az
ügyfél a hitelesített
aláírást követően a
nyomtatványokat
is el tudja küldeni
e le k t ron i k u s
úton.
M. G.

Dömök Viktória

Az Újbuda Média is beszámolt róla,
hogy nemrégen a 250 ezredik ügyfelet köszöntötték. Sok vagy kevés ez a
szám? – kérdezzük dr. Filipsz Andreától, Újbuda jegyzőjétől.

2007. január 19-én hatályba lépett, 2008.
január 1-jétől pedig az EU-tagországok
számára kötelezően alkalmazandó a tevékenységek statisztikai osztályozása NACE
Rev.2. létrehozásáról szóló 1893/2006.EK
rendelet, magyar nyelvű megfelelője a
TEÁOR’08. Ennek alapján módosultak
az egyéni vállalkozók szakmakódjai is,
így január 1-jét követően kizárólag az új
szakmakódokkal kiállított vállalkozói
igazolvány kiadására van mód.
A már igazolvánnyal rendelkező
vállalkozók 2007. december 31-éig bejegyzett szakmakódjait az Okmányiroda a KSH által kiadott fordítókulcs alapján hivatalból módosítja. Az automatikusan át nem fordítható tevékenységi
körök változását az egyéni vállalkozó a
fenti időpontot követő első változásbejegyzési kérelmében, de legkésőbb 2008.
július 1-jéig köteles bejelenteni a körzetközponti jegyzőhöz. A változás átvezetése abban az esetben illetékmentes, ha
arra kizárólag a rendeletben meghatározott osztályozási rendszerre való áttérés
érdekében van szükség.
Fentiekkel kapcsolatban az érintett kerületi székhelyű egyéni vállalkozóknak az
Okmányirodát kell felkeresniük, az átkódoláshoz szakmai segítséget a Polgármesteri Hivatal Vállalkozói Csoportja nyújt
az alábbi félfogadási időben: hétfő: 13–18,
szerda: 8–16, péntek: 8–12 óra között.
Eddigi tapasztalataink szerint az átsorolások az esetek többségében nem végezhetők el automatikusan, mivel az új nomenklatúrák (TEÁOR’08, szakmakód’08) részletesebbek, struktúrájuk lényegesen
eltér az eddigiektől. A zökkenőmentes átsorolás érdekében kérjük, e-mail-ben vagy
telefonon érdeklődjön arról, hogy tevékenységének automatikus átsorolása megtörtént-e. (E-mail: szalai.monika@ujbuda.
hu, telefonszám: 3724-608.)
Felhívjuk a vállalkozók figyelmét,
hogy az új szakmakódokhoz kapcsolódó TESZOR’08 (SZJ’03-at felváltó)
jegyzéket a KSH – közleménye szerint
– 2008-ban csak statisztikai célra használja, a vállalkozóknak számlázáskor
továbbra is az SZJ’03-at kell alkalmazni.
Ezúton tájékoztatjuk a társas vállalkozásokat, hogy esetükben is a fenti szabályozás érvényes azzal a különbséggel, hogy
az automatikusan át nem fordítható tevékenységek esetében a bejelentést az illetékes adóhatóságnál, illetve a cégbíróságnál
2008. július 31-éig kell megtenniük.
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A nyomtatványok a kerület honlapjáról, a www.ujbuda.hu-ról tölthetők le

Modern ügyfélszolgálat Újbudán
A Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatósága, ezenbelül a Szociális
és Egészségügyi Osztály 2007 májusában kezdte meg munkáját a Zsombolyai u. 4. szám alatti, felújított épületben. Az új elhelyezés lehetőséget
biztosított egy modern, minden igényt
kielégítő ügyfélszolgálat kialakítására.
A belépő ügyfél a recepción megkapja a
nyomtatványokat és a kitöltéshez szükséges
információkat. E funkcióján túl a recepció
biztosítja ügyfelek teljes körű tájékoztatását a kerületben elérhető szociális ellátások
és szolgáltatások tekintetében. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok
tartalmazzák a kérelem elbírálásához kellő
igazolások felsorolását. Az ügyfélszolgálat
3723-450-es telefonszámán az ügyintézők készséggel adnak részletes felvilágosítást a támogatásokkal kapcsolatban. A
nyomtatványok a www.újbuda.hu címről
is letölthetők. Ugyanitt megtalálhatók az
ügyintézők telefonszámai és e-mailcímei
is, ahol szintén készséggel válaszolnak a
támogatásokkal kapcsolatban felmerülő
lakossági kérdésekre. Az ügyfelek kérelmeit a modern hívórendszeren történő bejelentkezés után az ügyfélszolgálatot ellátó
ügyintézőknél adhatják le. A hívórendszer
biztosítja a minél rövidebb várakozási időt.
Az ügyfélszolgálaton az alább részletezett
támogatások iránti kérelmek nyújthatók
be hétfőtől csütörtökig 8–18, pénteken pedig 8–16 óra között.

Egyszeri támogatások:
ÁTMENETI SEGÉLY

Abban az esetben állapítható meg, ha a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot,
illetve az egy keresetből élő család esetében
a 62 700 forintot. A hatályos rendelet szerint a támogatás összege – az egy főre jutó
jövedelmet figyelembe véve – 5000 és 8000
forint között állapítható meg. Váratlan esemény bekövetkezése esetén a Szociális Lakás és Sport Bizottság jogosult 30 000 forintot meghaladó összegű támogatás megállapítására. Az átmeneti segély egyik formája
a rendszeres gyógyszertámogatás, mely a
fenti jövedelemhatárokon túl, az egyedül
élő személyek, három vagy több gyermeket
nevelő kérelmezők esetében 72 250 forintos
jövedelemhatárig állapítható meg.
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Abban az esetben állapítható meg, ha a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot.
A támogatás a rendelet értelmében igényelhető egyszeri támogatás, rendszeres
utazási támogatás, illetve az oktatási-nevelési intézmény részére folyósított étkeztetési támogatás formájában.
SZÜLETÉSI ÉS ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS

A gyermek születését követő egy éven belül
igényelheti a szülő vagy gondviselő, amenynyiben a kerületünkben állandó lakóhellyel
rendelkezik. A támogatás összege 85 500
forint, melyből az igénylő kérése esetén
30 000 a gyermek Start számlájára utalható.
TEMETÉSI SEGÉLY

Abban az esetben állapítható meg, ha a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot.

A hatályos rendelet szerint a támogatás
összege – az egy főre jutó jövedelmet figyelembe véve – 21 000 és 70 000 forint
között állapítható meg.
KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK

A közlekedési kedvezményeknek három típusa a közlekedési támogatás, a személygépkocsi-szerzési és a személygépkocsi-átalakítási támogatás. A támogatások abban az
esetben állapíthatók meg, ha a családban a
kérelem benyújtását megelőző évben az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladta
meg a 71 250 forintot és a háziorvos igazolásában a kérelmező közlekedési képességét
legalább hét pontban határozta meg. Nem
állapítható meg a közlekedési támogatás annak, aki fogyatékossági támogatásban részesül. A támogatás iránti kérelmet január 1-je
és április 30-a között nyújthatják be a mozgásukban súlyosan korlátozott személyek.

Rendszeres támogatások:
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Abban az esetben állapítható meg, ha a
családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, illetve egyedül élő nyugdíjas, három
vagy több gyermeket nevelő család, illetve
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
a 62 700 forintot, valamint a lakásfenntartás elismerhető költsége meghaladja az
összjövedelem tizenöt százalékát. A támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet
kevesebb 2500 forintnál.
ÁPOLÁSI DÍJ

Illeti meg a kérelmezőt, ha hozzátartozó
ápolását napi rendszerességgel végzi. A támogatás abban az esetben állapítható meg,
ha a háziorvos igazolja az ápolás szükségességét, a kérelmező legfeljebb négyórás
munkaviszonnyal rendelkezik, nem folytat
nappali képzési rendszerben tanulmányokat és nem részesül az ápolási díj összegét
meghaladó rendszeres pénzellátásban. A
támogatás összege függ az ápolt egészségügyi állapotától: ha az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tizennyolc év alatti tartósan
beteg: nettó 25 792 forint; ha fokozott ápolást igénylő: nettó 33 530 forint.
ÁPOLÁSI DÍJ

Ha tizennyolc év feletti tartósan beteg
személy: nettó 23 213 forint.
KÖZGYÓGYELLÁTÁS

Abban az esetben nyújtható, ha a
családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a 71 250
forintot, illetve 70 év feletti egyedülálló és 75. életévét betöltött kérelmező
esetében a 85 500 forintot, és a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 7125 forintot. A
támogatás csak a két feltétel együttes
fennállása esetén állapítható meg.
ALANYI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

Illeti meg január, március és november hónapban 4000 forintos összegben
a kerület 75. életévét betöltött lakosait.
Kérelmet csak az első alkalommal
szükséges benyújtani, a továbbiakban
hivatalból indított eljárás alapján történik a támogatás folyósítása.

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

Aktívkorú munkanélküli, illetve munkaképességüket legalább hatvanhét százalékban elveszített személyek részére nyújtható ellátás. A támogatás akkor állapítható
meg, ha a családban az egy fogyasztási
egységre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a 25 650 forintot. A támogatás
összege a fogyasztási egységre jutó jövedelem függvénye.
IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

A hatvankettedik életévét, illetve az reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére állapítható meg abban az
esetben, ha a havi nettó jövedelme nem
éri el a támogatás mértékét. A támogatás
összege nem egyedül élő személy esetében
22 800; 62 és 75 év közötti egyedülálló kérelmező esetében 27 075; 75. életévét betöltött egyedülálló kérelmező esetében pedig
37 050 forint.
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Illeti meg a gyermeket, ha családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 35 625 forintot, illetve abban
az esetben, ha a szülő tartósan beteg, vagy
fogyatékos gyermeket nevel, vagy gyermekét egyedül nevelő, illetve a jogosult gyermek nagykorú és nappali tagozaton folytat
tanulmányokat a 38 475 forintot nem haladja meg. Az a gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesült, évente két alkalommal 5000 forint
pénzbeli támogatásra is jogosult.

Az új informatikai rendszerrel megteremtődött a lehetősége
annak, hogy egy
jó minőségű, valamennyi postai címet
tartalmazó címnyilvántartás jöjjön létre. Ezen
belül a címnyilvántartást a
rendelkezésre álló adatok vagy
bejárás alapján ellenőrzik.
A címekhez kötődően a nyilvántartás
a következő adatokat tartalmazza: a település megnevezése (a fővárosban a kerület
is), az ingatlan postai irányítószáma, az
ingatlan helyrajzi száma, fekvése (belterület, külterület), a cím típusa (telek, lakás
célú, nem lakás célú ingatlan), a közterület
neve és jellege (út, utca, tér), az építmény

vagy telek jellege (lakóház, közintézmény), a ház száma (sarokháznál a címek
összekapcsolása), ezenbelül az épület, lépcsőház, szint, emelet és ajtó száma, illetve
a cím bejelentkezésre használhatósága.
A lakóhelyre vagy tartózkodási helyre való bejelentkezés annyiban

vá ltozi k a z
eddigiekhez képest, hogy a polgárok csak
a címnyilvántartásban rögzítésre került
címekre jelentkezhetnek be, megelőzve
ezzel a nem létező lakásokba történő bejelentkezést. Az új építésű házaknál az
építtető által benyújtott tervek alapján
az építésügyi hatóság által megadott házszámra (figyelembe véve az alapító okiratban foglaltakat) a jogerős használatba

Parkolási engedély
Kerületünkben parkolási díjat kell fizetni
a kijelölt övezetben, amely a Szent Gellért
tér–Kelenhegyi út–Mányoki út–Ménesi
út–Balogh Tihamér lejtő–Villányi út–Tas
vezér utca–Ulászló utca–Bartók Béla út–
Hamzsabégi út–Bukarest utca–Ulászló utca–Fehérvári út–Hamzsabégi út–Budafoki
út–Bogdánfy Ödön utca–Karinthy Frigyes
út–Egry József utca–Stoczek utca–Bertalan Lajos utca–Budafoki út által határolt
területre, kivéve a Fadrusz utca (az Ulászló
utca és a Hamzsabégi út közötti szakasza),
a Kanizsai utca, valamint a Ménesi út (a
Kelenhegyi lépcső és a Balogh lejtő közötti
szakasza) által határolt terület.
Kedvezményes várakozási hozzájárulások kiadásával díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk az e területen állandó
lakóhellyel rendelkező lakosaink részére.
A várakozási hozzájárulás kiadása kérelemre Ügyfélszolgálati és Okmányirodánkon történik. Az ügyintézéshez hozzák
magukkal személyi igazolványukat és a
gépjárműforgalmi engedélyüket. A fenti
övezetben újonnan lakóhelyet létesítők esetében szükség van az előző lakóhely önkormányzatához befizetett gépjárműadó igazolására is, amelyre a legutoljára kiküldött
határozat vagy az utoljára befizetett csekk is

megfelel. A szolgálati gépjárművet használók esetében a munkáltató igazolása szükséges arról, hogy a munkavállaló kizárólagos
használatában van a gépjármű, illetve szintén csatolni kell a gépjárműadó befizetéséről
szóló igazolást. A kérelemhez 2000 Ft költségtérítést kell postai csekken befizetni.
A kiadott várakozási hozzájárulások mindig a tárgyévet követő év január
31. napjáig érvényesek. A következő évre
vonatkozóan minden ősszel tájékoztatót
küldünk az érvényes hozzájárulással rendelkezők részére. Kérelmüket így díjmentesen, válaszborítékban visszaküldhetik
hivatalunkhoz, és mielőtt a birtokukban
lévő várakozási hozzájárulás lejárna, megküldjük részükre a következő évi matricát.
A személyes ügyintézés lehetősége ennek
ellenére mindenki előtt nyitva áll, sőt,
amennyiben a tájékoztatónkat nem kapják
kézhez postai úton, semmiképpen nem
szabad megvárni a várakozási hozzájárulásuk lejártát, hiszen annak hiányában a
gépjármű üzembentartója nem mentesül
a parkolási díjfizetési kötelezettség alól.
További információk ügyfélszolgálatunkon, illetve a 3724-500/709 telefonszámon, és a kesz.szilvia@ujbuda.hu
e-mailcímen kaphatók.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA
VALÓ JOGOSULTSÁG

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére abban az esetben adható ki hatósági
bizonyítvány, ha a családban az egy főre
jutó havi nettó jövedelem a 34 200, egyedül élő személy esetében pedig a 42 750
forintot nem haladja meg. A hatósági bizonyítvány egy év időtartamra adható ki.
VIZITDÍJ VISSZATÉRÍTÉSE

A 2007. évben kifizetett vizitdíjakat 2008.
február végéig lehet visszaigényelni. Viszszaigénylés abban az esetben történhet,
ha a kérelmező vagy a háziorvosi, vagy
a szakorvosi vizitdíjszámlákból 20-nál
többel rendelkezik. Kizárólag a 20. feletti számlák téríthetők vissza (például: 26
szakorvosi vizitdíjszámlából csak 6 db, azaz 1800 forint), az emelt összegű vizitdíjak
(600, illetve 1000 forint) csak a jogosultságot megalapozó első 20-ba számíthatók
bele, azokat visszatéríteni nem lehet. A
kórházi napidíjról szóló számlák, illetve
azok a számlák, amelyek nem tartalmazzák a vizitdíj kifejezést, nem téríthetők
vissza. Ilyenek például a fürdő- és egyéb
szolgáltatási díjakról szóló igazolások. A
kérelem benyújtása formanyomtatványon
történik, melyet a Szociális és Egészségügyi Osztály Ügyfélszolgálatán (Zsombolyai u. 4. sz.) lehet kérni.
A kérelmeket postai úton vagy személyesen az alábbi ügyfélfogadási időben
lehet beadni: hétfő: 13.00–18.00, szerda:
08.00–16.30, péntek 08.00–12.00. A kérelem benyújtásakor kérjük bemutatni
a személyi igazolványt, lakcímkártyát,
tajkártyát.
A 2008-as tárgyév január 1-jétől december 31-éig tart, erre a tárgyévre is a fent leírt
a visszatérítési szabályok vonatkoznak.

Változások a lakcímbejelentéssel kapcsolatban
A jelenlegi szabályozás szerint a címnyilvántartás vezetése a jegyző feladata. A címmegállapítást a jegyző az
önkormányzati képviselő-testületi határozat, az építésügyi hatóság határozata,
valamint egyéb értesítések (postai irányítószám változása) alapján végzi.
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vételi engedély alapján lesz lehetőség bejelentkezni.
A bejelentkezéshez továbbra is szükség lesz az érvényes személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványra, a
lakcímbejelentő lap kitöltésére, valamint
a szállásadó aláírására (tulajdonos, haszonélvező, bérlő). Célszerűségi okokból
nem árt, ha a polgár tulajdoni lappal vagy
adásvételi szerződéssel is igazolni tudja
bejelenteni kívánt lakcímét.
A jogszabály kötelezővé teszi a polgárok számára azt, hogy kiköltözés vagy beköltözés
után három munkanapon belül jelentsék
be tényleges lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket az illetékes jegyzőnél,
ellenkező esetben szabálysértést követnek el.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a polgár
lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A polgár tartózkodási helye
annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye
végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál rövidebb ideig tartózkodik.
Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdés merül fel, a 3724-613-as telefonszámon vagy a badaczy.szabolcs@ujbuda.hu
e-mailcímen lehet érdeklődni

Az Anyakönyvi Csoportnál intézhető ügyek
 Házasságkötés (előzetes bejelentke-

zéssel, minimum a házasságkötést
megelőző 30. napon és legfeljebb 180
nappal előtte).
 Születés anyakönyvezése.
 Haláleset anyakönyvezése.
 Anyakönyvi kivonat kiállítása.
 Hazai anyakönyvezés (külföldön
történt anyakönyvi események anyakönyvezése).
 Névmódosítás, névváltoztatás.
 Honosítás, visszahonosítás.
A házasságkötések a Szent Gellért tér 3.
szám alatti felújított nagyteremben történnek, amely Budapest egyik legszebb
terme (befogadóképessége mintegy 100
fő).
Az eseményre az előzetes bejelentkezéskor színvonalas műsor rendelhető.
Kerületünkben az országos tendencia
ellenére nem csökkent a házasságkötések száma, ami részben a fentieknek és

a csoportban dolgozó hat anyakönyvvezető munkájának köszönhető.
A kerület dinamikus fejlődésének
(lakóparkok létesülése, népességszámnövekedés, egészségügyi intézményrendszer fejlesztése) hála a kerületben
történő anyakönyvi események száma
évről évre emelkedik. Példa: 2002-ben
a születések száma 1389 volt, ez a szám
2007-ben 3031 fő volt.
Az anyakönyvvezetőket a Polgármesteri Hivatal Bocskai úti épületében
(bejárat a Vincellér utca felől) ügyfélfogadási időben az első emelet 112-113-as
szobákban kereshetik fel.
Anyakönyvi ügyekkel kapcsolatban
további felvilágosítás kérhető az alábbi
elérhetőségeken:
tel.: 3724-561, kiss.zoltanne@ujbuda.hu
jonas.erzsebet@ujbuda.hu
tel.: 3724-590, kacz.attilane@ujbuda.hu
szabo.katalin@ujbuda.hu

További szolgáltatások
az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán
Az Ügyfélszolgálati és Okmányiroda
a jogszabályban előírt feladatain túl,
egyéb, bővülő szolgáltatásokat is nyújt
az ügyfeleknek.
Az okmányirodai ügyintézés gyorsítása
érdekében évek óta posta üzemel az ügyfélszolgálaton. A közelmúltban sikerült
elérni, hogy a posta azonos nyitvatartási
rendben működjön az okmányirodával, ami heti 48 órás nyitva tartást jelent.
Csúcsidőben 2 postai dolgozó segítségével igyekeznek elérni a zökkenőmentes
ügyintézést.
Több éve ingyenes jogi tanácsadással segítik kerületünk lakóit: általános
ügyekben dr. Osztrovszky Zoltán minden
szerdán 15–18, dr. Daszkalovics Katalin
minden hónap negyedik keddjén 15–18
óra között. Társasházi ügyekben: dr.
Szentmiklóssy Ágnes minden hónap első
és utolsó hétfőjén 14–18 óra között ad felvilágosítást.
A gépjárműátírások megkönnyítése érdekében lehetőség van biztosítások
megkötésére (3724-614) is.
Ebben a hónapban tovább bővült
a szolgáltatások köre, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség egy munkatársa
áll az érdeklődők rendelkezésére min-

den csütörtökön 14–17 óráig (3811-317,
fogyasztovedelem@ujbuda.hu).
Az ügyintézés megkönnyítése érdekében 1 kihelyezett ügyfélszolgálati és okmányirodát, valamint 2 kihelyezett ügyfélszolgálati irodát (okmányügyintézés
nincs) működtetünk a kerületben:
 Az Eleven Centerben lévő Kihelyezett Ügyfélszolgálati és Okmányirodán
(Rétköz u. 7., 248-0778, 248-0777) az általános ügyfélszolgálati ügyek intézésén
kívül személyi-okmány ügyekben (jogosítvány, útlevél, személyi igazolvány,
lakcímkártya) érdemi ügyintézés folyik
korlátozott kapacitással (a Belügyminisztérium által biztosított 2 munkaállomással). Az irodán postai szolgáltatás is
igénybe vehető, és jogi tanácsadás biztosított minden hétfőn 15–18 óráig dr. Simon Sándorné ügyvéd által.
 A Kelenvölgyi (Bazsalikom u. 24.,
228-5770) és az Albertfalvai Kihelyezett
Ügyfélszolgálatunkon (Fehérvári út 182.,
„Fecskeház”, 3723-497) egy munkatársunk ad általános tájékoztatást, nyomtatványokat biztosít különböző kérelmekhez,
továbbá átveszi az ügyfelek beadványait,
majd továbbítja azokat a megfelelő osztályokra. Jogi tanácsadás ezeken a helyeken
is igénybe vehető havonta egy alkalommal.
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Városüzemeltetési ügyek intézése
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatósága
ügykörébe tartozó ügyfajták és azok
ügyintézése

Ügyfajták
1. KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT
2. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYKÖR

2. a. Tulajdonosi döntési ügyek
2. b. Mezőgazdasági haszonbérleti
szerződések
2. c. Telek bérbeadása, értékesítése
2. d. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek visszavétele
2. e. Tulajdonosi hozzájárulás felújításhoz
2. f. Helyiségértékesítés bérlő részére
2. g. Helyiségek bérbeadása pályázat
alapján

3. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYKÖR

3. a. Közútkezelői feladatok,
burkolatbontás
3. b. Járda-, útpályajavítás és -karbantartás, út- és parkolófenntartás,
akadálymentesítés, forgalomcsillapító
küszöb, parkolásgátló
3. c. Park- és közterület-fenntartás,
köztisztaság, játszóterek
3. d. Faápolás, fakivágás
3. e. Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása
3. f. Gépjármű-elszállítás, útpályából
adódó káreset, közterület-ellenőrzés
3. g. Közlekedés, forgalomtechnika,
gépkocsibehajtók engedélyezése
3. h. Közműfejlesztés, közműépítés

Ügyintézés
1. KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzatának tulajdonában lévő
közterületek használatba adása a 30/1999
(XII.20.) XI. ÖK sz. rendeletben foglaltak
szerint történik. (A rendelet elérhető a
www.ujbuda.hu honlapon rendeletek menüpont alatt.)
A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a közterületen folytatható tevékenységek listáját, a tevékenységenként
kiszabható díjtételeket, míg a 2. számú
melléklet a kiemelt közterületek listáját.
Az építési konténerre vonatkozó közterület-használati kérelmet az ügyfélszolgálat
10-es ablakánál kell intézni.
Szükséges nyomtatványok: Kérelmi
nyomtatvány, mely beszerezhető a Városüzemeltetési Osztályon.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: A nyomtatvány tartalmazza a kérelemhez csatolandó mellékleteket, mely a
folytatni kívánt tevékenységtől függően az
egyes igényeknél eltérő lehet. Helyszínrajz
minden esetben csatolandó. A kérelmet az
önkormányzat ügyfélszolgálatának 10-es
ablakánál kell leadni, vagy postai úton eljuttatni az önkormányzat címére.
Ügyintézés menete: A megállapodás kérelmező általi aláírása a Városüzemeltetési Osztályon történik, melyet
minden esetben meg kell előznie a közterület-használati díj befizetésének, mely
történhet a Városüzemeltetési Osztályon
beszerezhető csekken vagy átutalással. A
mindkét fél által aláírt közterület-használati megállapodás kézbesítése postai úton
történik, de kérelmező személyesen is átveheti a Városüzemeltetési Osztályon. Az
ügyintézési idő maximum 30 nap, mely
meghosszabbítható abban az esetben, ha
bizottsági vagy a képviselő-testületi döntés
szükséges az engedély kiadásához.
Ügyintézés helyszíne: Zsombolyai u.
5. I. emelet
Központi telefonszám: 372-4659
Félfogadás: hétfő: 13–18, szerda: 8–16,
péntek: 8–12

2. VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYKÖR

A vagyongazdálkodással kapcsolatos kérelmet az önkormányzat ügyfélszolgálatának 10-es ablakánál kell leadni, vagy postai
úton eljuttatni az önkormányzat címére.
A határozatok kézbesítése alapesetben postai úton történik, de a kérelmező
személyesen is átveheti a Vagyongazdálkodási Osztályon. Az ügyintézési idő maximum 30 nap, mely meghosszabbítható
abban az esetben, ha bizottsági vagy a
képviselő-testületi ülésterv ettől eltér.
Ügyintézés helyszíne: Zsombolyai u.
5. II. emelet
Központi telefonszám: 381-1309
Félfogadás: hétfő: 13–18, szerda: 8–16,
péntek: 8–12
2. A. TULAJDONOSI DÖNTÉSI ÜGYEK

Szükséges nyomtatványok: Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Adásvételi szerződések, megállapodások.
2. B. MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETI
SZERZŐDÉSEK

A bérelhető üres telekingatlanok listája
– amennyiben van – az önkormányzat
honlapján kerül meghirdetésre.
Szükséges nyomtatványok: Kijelölő nyilatkozat.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Eredeti haszonbérleti szerződés.
Ügyintézés helyszíne: Zsombolyai u.
5. I. emelet
2. C. TELEK BÉRBEADÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

Szükséges nyomtatványok: Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Cégkivonat (max. 30 nap) aláírási címpéldány, APEH-, VPOP-, helyi adó
igazolások, vagy vállalkozói igazolvány,
APEH-, VPOP-, helyi adó igazolások.
2. D. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ
HELYISÉGEK VISSZAVÉTELE

Szükséges nyomtatványok: Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Írásbeli nyilatkozat.
2. E. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
FELÚJÍTÁSHOZ

Szükséges nyomtatványok: Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Engedélyezési terv, Vagyongazdálkodási Bizottsági határozat.
2. F. HELYISÉGÉRTÉKESÍTÉS BÉRLŐ RÉSZÉRE

Szükséges nyomtatványok: Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Cégkivonat (max. 30 nap) aláírási címpéldány, APEH-, VPOP-, helyi adó
igazolások, közüzemi és bérleti díj nullás
igazolása, vagy vállalkozói igazolvány,
APEH-, VPOP-, helyi adó igazolások, közüzemi és bérleti díj nullás igazolása.

Szabálysértéssel összefüggésben
az ügyfelek az alábbi témákban
fordulnak gyakran hivatalunkhoz:
 Állattartással kapcsolatos ügyek,
kiemelve a galambetetést, valamint
a póráz és szájkosár nélkül sétáltatott
kutyák tartását.
 Csendháborítás tényállás, éjszakai hangoskodás, elsősorban a társasházakban a
tulajdonostársakat zavaró hangoskodás,
szórakozó- és vendéglátóegységek zeneszolgáltatása, valamint egyéb zajok.

3. A. KÖZÚTKEZELŐI FELADATOK, BURKOLATBONTÁS

Szükséges nyomtatványok: Burkolatbontáshoz a munkakezdési közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem, amely beszerezhető
térítésmentesen az Ügyfélszolgálati Irodán.
Egyéb esetben formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Közútkezelői hozzájáruláshoz,
építésügyi hatósági hozzájáruláshoz,
valamint a közterülettel kapcsolatos tulajdonosi hozzájáruláshoz a kérelem, a
tervdokumentáció és a közműegyeztetés.
Burkolatbontáshoz az építés idejére a létesítési engedély, az engedélyezett kiviteli
tervdokumentáció és a jóváhagyott forgalomtechnikai dokumentáció.
Ügyintézés menete: Optikai, adatátviteli, televíziós kábelhálózat létesítése
esetén a tulajdonosi hozzájárulásban előírt mértékű díjat kell befizetni a beruházónak, amelynek alapja a „Megállapodás”
formanyomtatvány. Amennyiben a burkolatbontás útpályát is érint, úgy a vonatkozó 10/1999. (V.31.) XI. ÖK. rendeletben
előírtaknak megfelelő út igénybevételi díjat is kell fizetni.
3. B. JÁRDA-, ÚTPÁLYAJAVÍTÁS ÉS -KARBANTARTÁS, ÚT- ÉS PARKOLÓFENNTARTÁS, AKADÁLYMENTESÍTÉS, FORGALOMCSILLAPÍTÓ KÜSZÖB,
PARKOLÁSGÁTLÓ

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Kérelem. Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézés menete: Az önkormányzat tulajdonát képező közutak és a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak állapotával
és meghibásodásaival kapcsolatos beje-

Szükséges nyomtatványok: Pályázati lap.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Cégkivonat (max. 30 nap) aláírási címpéldány, APEH-, VPOP-, helyi adó
igazolások, vagy vállalkozói igazolvány,
APEH-, VPOP-, helyi adó igazolások.
3. VÁROSÜZEMELTETÉSI ÜGYKÖR

A városüzemeltetéssel kapcsolatos kérelmet az önkormányzat ügyfélszolgálatának
10-es ablakánál kell leadni, vagy postai
úton eljuttatni az önkormányzat címére,
továbbá lehetőség van azt személyesen a
fogadóidő alatt, vagy telefonon, vagy az
úgynevezett zöldszámon bejelenteni.

Fontos megemlíteni, hogy az Alkotmánybíróság döntése értelmében az eljárást érdemben el lehet
bírálni, mivel a tényállás megfogalmazásából kikerült a „megengedettnél nagyobb zaj” megfogalmazás.
Ügyintézőink a következő
telefonszámokon, illetve e-mailcímeken állnak az ügyfelek rendelkezésre:
tel.: 3723-428, bartl.andras@ujbuda.hu
szenderak.szabina@ujbuda.hu
tel.: 3723-419, gulyas.viktor@ujbuda.hu
nagel.annamaria@ujbuda.hu
tel.: 3723-409, horvath.zoltan@ujbuda.hu
tel.: 3723-413, nemes.gergo@ujbuda.hu

lentések szakmai szempontból történő
felülvizsgálatát követően – amennyiben
az indokolt és a pénzügyi keret lehetővé
teszi – döntés előkészítő javaslat, majd annak elfogadása után kerülhetnek az egyes
munkák kivitelezésére. Az útpályák kátyúzását az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban lévő kivitelező a megrendelést követő 48 órán belül megkezdi.
3. C. PARK- ÉS KÖZTERÜLET-FENNTARTÁS,
KÖZTISZTASÁG, JÁTSZÓTEREK

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Kérelem. Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézés menete: Amennyiben a
zöld felületek, a parki fák, a szökőkutak, a
locsolóhálózat fenntartására, parki bútorok javítására, a kötelező növényvédelmi
feladatok ellátására a játszóterek karbantartására és felülvizsgálatára, kutyaürülék
és szemétgyűjtő edények kihelyezésére
irányuló kérés indokolt és a pénzügyi
keret lehetővé teszi, az önkormányzattal
szerződéses jogviszonyban lévő vállalkozó
a megrendelést követően megkezdi annak
végrehajtását. Különös figyelmet és soronkívüliséget élveznek a balesetveszélyes,
azonnali intézkedést igénylő bejelentések.
3. D. FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: A faültetésre, utcai fasorok gallyazására, közterületi fakivágásokra vonatkozó
kérelem, illetve a közterületi fakivágások
engedélyezésére szóló kérelem. Formanyomtatvány nincs.

Ügyintézés menete: Üzemképtelen gépjármű elszállításával kapcsolatban a 19/2005
/IV.22/ Fővárosi Közgyűlés rendeletei az
irányadók, mely szerint rendelet megszegésével tárolt, üzemképtelen járműveket a
rendőrhatóság, valamint helyi közút kezelője megbízásából a közterület-felügyelet
eltávolíttathatja. A hatóságilag elszállított,
üzemképtelen járműveket az ezzel megbízott szervezet a gépjármű tulajdonosa
költségére és veszélyére tárolja.
Amennyiben a bizonyító erejű dokumentumok alapján a kérés jogosnak bizonyul, az esetben az intézkedés a vonatkozó
hatályos jogszabályok szerint történik.
3. G. KÖZLEKEDÉS, FORGALOMTECHNIKA,
GÉPKOCSIBEHAJTÓK ENGEDÉLYEZÉSE

Ügyintézés menete: Amennyiben a faültetésre, utcai fasorok gallyazására irányuló
kérés indokolt és a pénzügyi keret lehetővé
teszi, az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban lévő vállalkozó a megrendelést
követően megkezdi annak végrehajtását.
A közterületi fakivágások engedélyezésére kérelmet kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell: ki, hol, mit, milyen méretben (törzsátmérő cm), mennyit, miért akar
kivágni, elérhetőségek pontos megjelölésével, 10 000 Ft illetékbélyeggel, valamint
csatolni kell fakivágási és favédelmi tervet.

Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok:
A 3,5 és 12 t súlykorlátozású övezetekben
behajtási engedélyhez a forgalmi engedély
adatai szerint kitöltött kérelmet az útvonal egyeztetés és a díjak befizetését követően kell leadni.
Közúthoz csatlakozás – gépkocsibehajtó létesítéséhez az írásos kérelem és
az előírás szerinti kiviteli tervek.
Mozgáskorlátozott parkoló igényléséhez
írásos kérelem, valamint az igazolvány és
az orvosi javaslat másolata szükséges.
Ügyintézés menete: A 3,5 és 12 t súlykorlátozású övezetekben behajtási engedélyhez a Városüzemeltetési Igazgatóság
elbírálja a kérelmet, és a polgármester nevében az Ügyfélszolgálaton keresztül kiadja a hozzájárulást. A tgk. rendszám szerinti hozzájárulás kiadásáért az össztömegtől
függő útfenntartási hozzájárulási díjat és
eljárási költségtérítést kell fizetni.
Közúthoz csatlakozást vagy gépkocsibehajtót létesíteni csak a közút kezelőjének
hozzájárulásával lehet. Az előírás szerinti kiviteli tervek alapján a hozzájárulást a
jegyző megbízásából a Városüzemeltetési
Igazgató adja meg, amely költségmentes.
Mozgáskorlátozott parkoló igénylése
esetén a kérelem a Városüzemeltetési Igazgatóság javaslatával kerül továbbításra a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-hez, majd
az igénylővel együtt tartott helyszíni szemle
után az FKF Zrt. kijelöli és kialakítja a parkolóhelyet. Az eljárás költségmentes.

3. E. UTCANÉVTÁBLÁK KIHELYEZÉSE, PÓTLÁSA

3. H. KÖZMŰFEJLESZTÉS, KÖZMŰÉPÍTÉS

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Az utcanévtáblák kihelyezésére és a
megrongálódott táblák pótlására vonatkozó kérelem. Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézés menete: Amennyiben a
helyszíni szemle során a kérés jogosnak
bizonyul, az esetben az utcanévtáblák
gyártása és helyszíni elhelyezése a Budapest Főváros Közgyűlésének 3/1999.
(II.10.) rendeletének megfelelően történik.
A házszámtábla kihelyezése az ingatlan
tulajdonosának feladata.

2. G. HELYISÉGEK BÉRBEADÁSA PÁLYÁZAT
ALAPJÁN

Gyakori szabálysértési ügyek
A klasszikus értelemben vett
közigazgatás egyik részét képezi
a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyek köre.

A zöld- vagy más telefonszámon történő
bejelentésnél az igazgatóság munkatársai táblázatban rögzítik az illetékességi
körükbe tartozó bejelentés vagy kérelem
tárgyát, illetve a későbbiekben a megtett
intézkedést.
Az igazgatóság munkatársai az illetékességi körükbe tartozó és szükséges
intézkedéseket – helyszínelés, telefonos,
illetve személyes kapcsolatfelvétel a bejelentővel – megteszik, elindítják a probléma megoldásának folyamatát, illetve előkészítik a válaszadást. Különös figyelmet
és soronkívüliséget élveznek ez esetben is
a balesetveszélyes, azonnali intézkedést
igénylő bejelentések.
A határozatok, válaszok kézbesítése
alapesetben postai úton történik, de a kérelmező személyesen is átveheti a Városüzemeltetési Osztályon. Az ügyintézési
idő maximum 30 nap, mely meghosszabbítható abban az esetben, ha az ügyintézéshez bizottsági vagy a képviselő-testületi döntés szükséges.
Ügyintézés helyszíne: Zsombolyai u.
5. I. emelet
Központi telefonszám: 372-4659
Központi telefonszám (zöldszám): 0680-852-832
Félfogadás: hétfő: 13–18, szerda: 8–16,
péntek: 8–12

3. F. GÉPJÁRMŰ-ELSZÁLLÍTÁS, ÚTPÁLYÁBÓL
ADÓDÓ KÁRESET, KÖZTERÜLET-ELLENŐRZÉS

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Kérelem. Formanyomtatvány nincs.

Szükséges nyomtatványok: Kérelem. Formanyomtatvány nincs.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Közútkezelői hozzájáruláshoz a
tervdokumentáció és közműegyeztetés.
Burkolatbontáshoz a létesítési engedély, az
engedélyezett kiviteli tervdokumentáció
és a jóváhagyott forgalomtechnikai dokumentáció az építés idejére.
Építésügyi hatósági hozzájáruláshoz
a tervdokumentáció, a közműegyeztetés,
valamint a közműigazolás a rákötési jogosultság befizetéséről (esetenként építőközösség szervezése).
Ügyintézés menete: A helyi közműépítésekről szóló 26/2007 (IX.26.) XI. ÖK.
rendelet szerint.

Építmény-, telek- és gépjárműadók
Az Adóügyi Osztály az építmény-, illetve telekadó kivetését az adóalanyok
bevallása alapján végzi, míg a gépjárműadó a Közigazgatási Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala
(KEKKH) által a XI. kerület számára
megküldött adatközlése alapján kerül
megállapításra.
2008. február első felében mintegy 2800
építmény- és telekadó-határozatot postáztak az ügyfelek részére, így a március 15-i
első félévi befizetési határidő tartható.
A KEKKH 2008. évre vonatkozó
adatállománya, mely mintegy 60–62
ezer gépjármű adatait tartalmazza, február utolsó hetében érkezett meg a kerületi önkormányzathoz. Sajnos az adatál-

lomány nem minden esetben tükrözi az
előző évi változásokat, így az Adóügyi
Osztály munkatársainak az esetleges hibák korrigálását ekkor kell elvégezniük.
Tekintve, hogy ekkora ügyiratmennyiség esetén ez időigényes feladat, a 2008.
évi adóhatározatok, illetve számlaegyenlegek kiküldése várhatóan március-április hónapokban történik. Természetesen
a befizetési határidők ezzel egyidejűleg
módosulnak, azokat a hatóság az iratokon feltünteti.
Az adóigazgatási eljárással kapcsolatban
felmerülő kérdésekre, észrevételekre választ
kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:
ÉPÍTMÉNY- ÉS TELEKADÓÜGYEK:

tel.: 3724-573, subits.gaborne@ujbuda.hu

GÉPJÁRMŰADÓ-ÜGYEK:

tel.: 3724-534, zombori.peterne@ujbuda.hu
tel.: 3724-529, mathe.erika@ujbuda.hu
tel.: 3724-542, kopasz.agnes@ujbuda.hu
tel.: 3724-533, zrinyi.miklosne@ujbuda.hu
tel.: 3724-531, farkas.jozsefne@ujbuda.hu
A szükséges nyomtatványok letölthetők a www.ujbuda.hu internetes oldal
Adóosztály nyomtatványtárából.
Adófizetés elmaradása esetén a keletkezett adóhátralék, illetve az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása
érdekében az Adóügyi Osztály Behajtási
Csoportja intézkedik. Az eljárás során
esetlegesen szükséges környezettanulmányok felvételét is a csoport munkatársai végzik. A jelzett ügyekben felvilágosítás kérhető a 3724-510 telefonszámon.
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Csapody Miklós – MDF

Letette az esküt dr. Gógl Álmos, az új szocialista önkormányzati képviselő

A XI. kerületben született
– Újbudáért akar tenni

Az MSZP-frakció új képviselője 1978.
április 30-án született, 2003-ban kapta meg orvosi diplomáját, aztán 2004ben a karate sportedzői diplomát, majd
2005-ben orvos-közgazdász szakoklevelet szerzett. Szakmai gyakorlata során
dolgozott többek között missziós kórházban Nigériban, tapasztalatokat szerzett a németországi Göttingenben, és
ugyancsak Németországban tanulhatott
az Erasmus-ösztöndíj segítségével. Tagja
a Magyar Kardiológus, a Magyar Sportorvos és a Magyar Resuscitatios Társaságnak. 2004-ben részt vett a kerület
egészségügyi stratégiai tervének összeállításában, tagja a kerület Egészségügyi
Bizottságának.
Aktívan sportol, hat éve az MSZP
tagja, jelenleg is szakmájában dolgozik és
szakvizsgájára készül.


Hogyan került kapcsolatba az MSZP-vel,
miként lett tagja?

Azt mondhatom, hogy szinte véletlenül
történt. Wieszt Jánossal, az MSZP kerületi
frakcióvezetőjével ismerkedtem meg, neki beszéltem arról, hogy nagyon szeretnék
tenni valamint a kerület egészségügyéért,
az itt élők egészségéért. Szakmapolitikával akartam foglalkozni, szinte azonnal
bekerültem a kerület Egészségügyi Bizottságába, volt lehetőségem a koncepció
kidolgozásában is részt venni, tehát azonnal, valóságos, szakmai munkát végezhettem az újbudai polgárok érdekében.
Továbbra is ezt az utat szeretném járni,
fontos nekem, hogy konkrét lépéseket
tehessek az egészségügy, az életminőség
javítása területén.



Hogyan fogadta ezt a mostani lehetőséget,
hogy ciklus közben tagja legyen a képviselő-testületnek?

polgármester, Molnár Gyula által képviselt
kerületépítő koncepcióval, a töretlen fejlődést célzó elképzelésekkel maximálisan
tudok azonosulni. Eddig elért eredményei
alapján a szándékai és Újbuda érdekeit
szem előtt tartó elképzelései meggyőzőek,
tisztaságukhoz kétség nem fér.

Bár indultam a választásokon, a legutóbbi
önkormányzati megmérettetésen, most
nem számítottam erre a lehetőségre, váratlanul ért. Nem mondom azt, hogy könnyű
döntés volt, hiszen nehéz helyzetbe kerülhet



Dömök Viktória

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen
bejelentették, hogy Krausz Csaba
képviselő lemondott mandátumáról,
helyére dr. Gógl Álmos Zalán került,
aki le is tette a hivatali esküt.

Dr. Gógl Álmos Zalán

az, aki vállalja, hogy a mostani szituációban
belép a politika színterére, amikor általában
nehéz a politikusok helyzete, és nem egyértelmű a megítélésük országszerte. A nagy
dilemma feloldására arra jutottam magamban, hogy ha az ember egyszer elkötelezi
magát elvek mellett, akkor a nem könnyű és
váratlan helyzetekben is ki kell állnia értük.
Önkormányzati képviselőként valóban lehetséges a helyi ügyekben dolgozni és eredményeket elérni, ha pedig szükséges, akkor
szét lehet választani az országos és helyi
politikát, függetleníteni lehet magunkat
az országos hangulattól. Ami pedig a döntésemben megerősített az az a tény, hogy a

Önnek, hogy úgy mondjam, vannak híres
rokonai, nyilván nem én vagyok az első, de
nem is az utolsó, aki ezt a tényt szóba hozza. Gógl Árpád, az Orbán-kormány első két
évének egészségügyért felelős minisztere
volt. Tartják a kapcsolatot ?

Gógl Árpád, az unokabátyám, és nagyon
jó viszonyban vagyunk. Azonos az emberi megítélésünk, politikailag sem gondolkodunk teljesen ellentétesen a világról,
egyszerűen csak mások a nézeteink. Ettől
még semmilyen ellentét nincs közöttünk.
Természetesen beszélgettem vele nem is
olyan régen mindenféléről, és legutóbb erről az előttem álló feladatról és lehetőségről
is. Elmondta a véleményét, én az enyémet,
meghallgattuk egymást, és járjuk a magunk útját. A mi esetünk szerintem nagyon jó példa a mai gyűlölttel teli világban
arra, hogy a családon belül igenis elképzelhető és lehetséges, hogy különböző nézetű
emberek tisztelik, megértik egymást.


Előző lapszámunkban Csapody Miklós
külföldi tartózkodása miatt nem tudott
válaszolni újságunk kérdéseire, ezért
– ahogy ígértük – most adjuk közre a
lezajlott időközi országgyűlési választás
eredményével kapcsolatos gondolatait.
– Ilyen arányokra számítottam, saját eredményben és összességében egyaránt. A magyar választási rendszer ugyanis a
második fordulóban mindig
a nagypártoknak kedvez.
Ezen a „törvényszerűségen” most a kormánykoalíció erős elutasítottsága nagyban torzított,
hiszen egy „nagytól” és
egy „kicsitől” együtt a
20% rendkívül szerény
eredmény. Úgy látom,
a győztes sikere sem a
kampány során dőlt el,
hanem amikor itteni indulónak kijelölték. A 71% hatalmas
eredmény, természetesen gratulálok
hozzá, de elgondolkodtató, hogy ha ebből
egyszer 81%, aztán 91% lehet és tovább, akkor mi lesz a demokratikus többpárt-rendszerrel? Az is világos volt, hogy a választó-

Valóban nincsen még családom, de van egy
barátnőm, aki mindenben támogat és segít.
Szabadidőm azonban nem nagyon van, hiszen az orvosi munka, a tanulás és a közéleti
feladatok mellett alig marad valamire idő.
De azt hiszem, ez most így helyes. Jól
érzem magam a bőrömben, szeretek dolgozni, és számomra valóban nemcsak egy
szlogen az, hogy jó érzés tenni valamit a
szakmámhoz kapcsolódó területeken a
közösségért, a kerületért, ahol születtem.
Vincze Kinga

Győzelem a Vasas ellen
Újbuda női röplabdacsapatának nehezen indult a Vasas elleni bajnoki mérkőzése, de végül győzelemmel zárt. Bár a csapat nem nyújtotta a maximumot, 2:0-ás hátrányból tudott nyerni. Vasas
Junior–Újbuda/B 2:3. Reméljük, a visszavágó ennél egyszerűbb lesz majd a hazai pályán április
27-én, a Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola tornacsarnokában. Gratulálunk a győzelemhez!

EGÉSZSÉGÜGY

Nyártól 12 felnőtt háziorvossal több



Milyen különbségek vannak a régi körzeti
orvosi rendszer és a mostani háziorvosi
rendszer között?



Egészen pontosan a
működtetési jog és
felelősség a kerületi
önkormányzaté?

az Önkormányzat felújította az épületet, és
közhasznú társaságot hozott létre. Ma már
példaértékű és valóban európai színvonalú
ott a gyógyítás, a szakrendelés minden körülménye.

feladatai közé, de a lakosságról gondoskodik, amikor segíti a praxist.


Jobb a bajt megelőzni, mint gyógyítani. Mi
a helyzet az oltásokkal?

Az ÁNTSZ ebben az évben 1 millió 200 ezer
influenza elleni védőoltást osztott ki az orA háziorvosnak tételesen leírt feladatai szág háziorvosai között. Kérte őket, hogy az
vannak. Azon kívül, hogy az akut betege- arra rászorulókat, a veszélyeztetetteket oltsa
ket ellátja, az idült betegeket gondozza, bi- be. Ez azt jelenti, hogy a lakosság 12 százazonyos szűrővizsgálatokat is kell végeznie. léka részesült oltásban. Ez a számadat pedig
Van olyan kötelezettsége, hogy időszakon- azt mutatja a szakembereknek, hogy bár nem
ként bizonyos korosztályokat kell szűrnie. lehet azt mondani, hogy nem lesz járvány,
Az emberek nem szeretnek orvoshoz járni, de ilyen számú beoltott mellett a terjedése
a munkáltatók nem szeretik, ha napközben erősen fékezhető. Gondoljunk bele, hogy a
2 milliós fővároson átmenő
lakosságszám 4–5 millió, ők
azok, akik keresztülutaznak.
A közlekedési eszközökön
átpasszolhatják egymásnak a
betegséget. Ha nem lennének
beoltva, akkor a tömegközlekedés és a hivatalok dolgozói
egyszerre betegednének meg:
mi lenne velünk akkor? Régi
orvosi tapasztalat, hogy ha a
lakosság 8–10 százaléka védett, akkor minden működőképes marad: járnak a vonatok, dolgoznak a hivatalnokok,
a tanárok, iskolába járnak a
gyerekek, tehát a járvány nem
fogja legyűrni a lakosság nagy
részét. Azok kaphatják ingyen
a védőoltást, akik krónikus betegségben szenvednek vagy 60
Dr. Szklenárik György kerületi őslakos, és 23 éve kezeli itt a betegeket
év felettiek.

A jog és kötelezettség
is az Önkormányzaté.
Neki kell megszervezni az egészségügyi
alapellátást, azaz a gyermek-, házi-, fog- és
iskolaorvosok hálózatát. Ezek az alapellátás
részei. Az Önkormányzat többféleképpen
csinálhatja: létrehoz egy szervezetet és ezt
működteti, felveszi az orvosokat, és alkalmazottként alkalmazza őket. Vagy azt
mondja, hogy a feladatot átadja más vállalkozóknak. Ilyen vállalkozó a háziorvos
is. Persze mielőtt átadta a feladatvégzést,
megnézte, ki alkalmas, előzetesen megállapodott velük, viszont az OEP adja a pénzt
a működtetésre. Van másik lehetőség is,
mikor az Önkormányzat hoz létre egy
szervezetet, például egy kht.-t. Így történt
ez a fehérvári úti szakrendelő esetében is.
Amikor Újbuda Önkormányzata átvette a
fővárostól, borzasztó állapotok uralkodtak,



Mi a háziorvos pontos munkaköre?

Dömök Viktória

– A kerület lakossága az elmúlt években
jelentősen megnövekedett, sok-sok lakást
adtak át, lakóparkok épültek – mondja
Szklenárik doktor. A magas lakosságszámot ugyanannyi háziorvos látja el, mint
korábban: jelenleg is 69 háziorvosunk
van, és a régi körzeteknek megfelelően
felosztva dolgoznak. Van olyan háziorvos,
akihez 4800 lakos tartozik, míg mások
körzetében csökkent az ellátandók száma,
hiszen a kerületnek vannak olyan részei,
ahol inkább szolgáltatások, egyetemek
működnek, sok a kft., az ügyvédi iroda,
és ennek megfelelően kevesebb a lakosság
száma. Nagyjából így alakult ki az aránytalanság.
A szabad orvosválasztás természetesen továbbra is megmarad, de valamilyen
megoldást mégis csak kellett találni, hogy
egyes kollégák ne legyenek túlterhelve, és
mindenki megfelelő ellátást kapjon. Azokon a területeken, ahol új lakóparkok épültek, mint például a Tóváros vagy a Nádorliget, új orvosi körzeteket kell kijelölni. Jelenleg 69 felnőtt háziorvos látja el a kerület
lakosságát. Ha a lakosságszámot elosztanánk az orvosok számával átlagosan 1500
fölé kerülne az egy orvosra jutó ellátandók száma. Finanszírozási és betegellátási
szempontból előnyös, ha 1200–1500 lakos
tartozik egy háziorvoshoz. A gyermekorvosoknál ugyanez az adat akkor ideális, ha
600–800 gyermek tartozik egy körzethez.
Ennyit lehet ellátni, beleértve a védőoltást,
szűrővizsgálatot. Az Önkormányzat 12 új
körzetet hoz létre, ami 12 új orvos belépését jelenti, így 81-en leszünk. Az átszervezés nagy munka, az emberekkel meg kell
értetni, hogy ez szükséges, és ki kell alakítani az új praxisokat. Ezek az új orvosok
inkább az új beköltözőket fogják ellátni.

A régi egészségügyi rendszer más volt,
nem mondhatjuk, hogy rossz: működött.
A régi rendszerben általában belgyógyászati típusú, nem sebészeti ellátás esetén
háromlépcsős volt a rendszer, a körorvos, a
szakrendelés és a kórház. Voltak kijelölt területek, mint ahogy most is, és ez az orvos
kis műszerezettséggel, kis lehetőségekkel
elsősorban krónikus betegek ellátásával
foglalkozott. Az akut betegek kivizsgálása
már többnyire a járóbeteg-szakrendelésen
történt. Minden egészségügyi intézmény a
fővárosé volt. A Szent Imre Kórházhoz, az
akkori Tétényihez tartoztunk, mindenki
a kórház orvosa volt. 1992-ben kezdődött
az egészségügy privatizálása. Ez kvázi privatizáció volt. A működtetési jogot lehetett
privatizálni. Nem a
rendelőt kapta meg a
működtető, hanem a
jogot, hogy rendelhet,
és az ahhoz szükséges
feltételeket biztosítja az
Önkormányzat. Ez volt
idáig az első és konzekvensen végigvitt
privatizáció, amikor
kialakítottuk a háziorvosi rendszereket.

dr. Csapody Miklós

Úgy tudom, nőtlen, nyilván rengeteg szabadideje van. Mire használja?

Az Önkormányzat a lakosságról gondoskodik, amikor segíti a praxist

Az Újbuda Média az utóbbi hetekben
már többször beszámolt arról, hogy
júliustól 12 új felnőtt háziorvos kezdi
meg munkáját a kerületben, és ezzel
együtt némileg átrendeződnek a körzetek, de ez semmilyen módon nem
befolyásolja a szabad orvosválasztás
lehetőségét. Ezúttal dr. Szklenárik
György háziorvos beszél nekünk a változás okairól és szükségességéről.

polgárok nem a kerületi gondokról, nem a
metróépítésről vagy a Gellérthegy védelméről szavaztak, hanem az országos politika
motiválta őket. Ha ez sem tanulság minden
parlamentben ülő képviselőnek – akkor
nincsen tanulság, csak káosz, egymás melletti elbeszélés és összeütközés megoldások
helyett, hisztéria hisztéria hátán.
Ami engem illet, első szavam most is
a köszöneté, mert a 10% a józan,
lázakat csillapítani akaró,
higgadt politizálásnak
szólt. Nem tudom eléggé
megköszönni, hogy a
választóim ilyen ellenszélben is kiálltak mellettem. Azért beszélek
10%-ról, mert egy
magasugrónál is az a
kérdés, egy versenyben mi volt a személyes
csúcsa, még ha nem is az
a végeredmény. Az a lényeg,
hogy azt az eredményt elérte.
Ezért mondhatom, hogy az MDF
ebben a választókörzetben, egy országos
választáson is stabilan 10%-os parlamenti
párt. Köszönöm!

elmennek az emberek a munkából. Meg
kell találni az alkalmat, és bizonyos vizsgálatokat elvégezni, hogy kiderüljenek elváltozások, melyek hajlamosítják az embert
betegségekre. Kiderülhetnek olyan betegségek, amelyekről nem is tudott az illető.
Nálunk az Önkormányzat komoly erőt
fordít arra, hogy szűrővizsgálatokat végezzen az orvos, de a vizsgálatok elvégzése az
orvos kötelezettsége. Újbuda Önkormányzata a kerületünkben sok esetben anyagilag segített – és remélhetőleg ez a jövőben
is így lesz – olyan eszközök beszerzésében,
amelyekkel szűrővizsgálatokat is lehet végezni. Büszkén mondom, hogy a kerületben minden rendelőben van az orvosnak
saját EKG-ja. Ezeknek az eszközöknek a
beszerzése nem tartozik az Önkormányzat



Igenám, de azok azok, akik nem érték
el a 60 évet és nincs krónikus betegségük, nem kaphatják meg ingyen. Velük
mi a helyzet?

Nekem, mint orvosnak érdekem, hogy
minél több emberrel értessem meg, be
kell adnunk az oltást. Jobb a megelőzés,
mint a hosszadalmas gyógyítás, vagy az
esetleges szövődmények. Elhiszik nekem,
felírom receptre, elmennek, kiváltják,
visszajönnek, és kiderül, hogy az oltás
beadásának is van díja. És itt igazolódik
ismét, hogy milyen fontos szerepe lehet
a fenntartónak: Újbuda Önkormányzata
vizsgálja annak a lehetőségét, hogy magára vállalná a nem ingyenes védőoltás
beadásának költségét.

Molnár Mária

Ivanics-kupa
2008!
A Kelen SC a kerületünkben található
Budapesti Bobpálya és Szórakoztató
Központ sátorral fedett, két műfüves
kézilabdapálya nagyságú játékterén
már hagyományosnak mondható
utánpótlás-labdarúgó eseményt szervezett az U13-as (1995. 1. 1. és utána
születettek) korosztálya számára.
A negyedik alkalommal megrendezett
Ivanics-kupa 2008 focidélutánon 8 csapat
részvételével zajlottak a küzdelmek.
A két 4 fős csoport küzdelme után az
első négy hely sorsa a XII. kerületi Önkormányzat-Hegyvidék SE, a Kelen SC „Paripák”, a Budatétény SE és a Budakeszi LA
között dőlt el, míg a további négy csapat
számára az 5–8. helyezés valamelyikének
megszerzése lehetett a cél.
Először a két csoport 1–2., illetve 3–4.
helyezettjei keresztbe játszottak egymással,
majd a helyosztó mérkőzések következtek.
A bronzéremért folytatott találkozón, a
Kelen SC „Paripák” és a Budakeszi LA öszszecsapásán, a rendes játékidőben született
1:1-es eredményt követően izgalmas büntetőpárbaj döntött. A házigazdák két játékosa, Nagy Dániel Attila és Pozsár Attila
magabiztosan értékesítették büntetőjüket,
és mivel a budakesziek részéről nem talált
be senki Bálint Krisztián Imre kapujába, a
kelenvölgyiek örülhettek a 3. helyezésnek.
A döntőben a XII. kerületi Önkormányzat-Hegyvidék SE a Budatétény SEvel játszott. A rendkívül kiélezett mérkőzésen a budatétényiek bizonyultak jobbnak:
1:0-ra győztek, így az Ivanics-kupák történetében már harmadszorra vihették haza
a nekik járó trófeát és az aranyérmeket.
Wágner Gábor, a kupa főszervezője az alábbiakat mondta az eseményről:
– Az előző három évhez képest idén voltak a legtöbben kíváncsiak a rendezvényre, a gyerekek esetenként 100–200 ember
előtt játszottak. Az ÚjbudaTV és a Sport
Televízió részéről készített felvételek és
interjúk, a folyamatos műsorvezetés és a
dübörgő zene felejthetetlen élményt biztosított a jelenlévők számára. A kupa színvonalát emelte az is, hogy a díjakat Bicskei Bertalan, az MLSZ edzőképzésének
vezetője adta át. Külön öröm számomra,
hogy Molnár Gyula polgármester, a kupa
szponzorainak képviselői, valamint sportklubunk elnöksége is megtisztelték a gyerekeket megjelenésükkel!

MOZAIK
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„ATTITŰD, MOTIVÁCIÓ, TUDÁS” – KORSZERŰ ISMERETEK, KORSZERŰ MÓDSZEREK
Az Újbudai Pedagógiai Intézet meghívja az érdeklődőket az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvényére.
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme, Villányi út 27.
14.30 Megnyitó
Előadások
14.45 A tudás mibenléte az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia tükrében – dr. Bagdy Emőke egyetemi tanár.
15.30 Attitűd és kompetencia – dr. Horváth Attila kandidátus.
16.30 Európaiság, hitelesség, protokoll a pedagógus munkájába
– Görög Ibolya protokollszakértő.
2008. MÁRCIUS 7.
TIT Stúdió Egyesület, Zsombolyai u. 6.
9.00 A pedagógiai fejlesztések háttere és gyakorlata – dr. Vass
Vilmos egyetemi docens.
10.00 Az érzelmi intelligencia fejlesztése – Bratinkáné Magyar
Éva igazgató.
11.00 A serdülőkor és kihívásai – Vene Zsófia pszichológus,
gyógypedagógus.
Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule,
Bikszádi út 61–63.
9.00 A pedagógusok teljesítményének értékelése a gyakorlatban – Kovácsné Krusevics Bernadett igazgató.
Alsóhegy Utcai Óvoda, Alsóhegy u. 13–15.
A játék szerepe az egyéni tanulási út formálásában
8.30 Bemutató foglalkozás – Andics Istvánné, Kiss Józsefné
óvodapedagógusok
10.00 Előadó: dr. Páli Judit pszichológus.
Gesztenyéskert Óvoda, Badacsonyi u. 20–22.
11.00 A dinoszauruszoktól a tündérekig, avagy mit üzennek a
gyermekek a rajzaikkal? – dr. Gőbel Orsolya pszichológus.
Karolina Óvoda, Karolina út 64–72.
9.00 Zenei játékok a mindennapokban – videofelvétel megtekintése. Készült dr. Lenczné Szántó Gabriella óvodai

A védőnő tanácsai

Bocskai István Általános Iskola, Bocskai út 47–49.
9.00 A tehetséggondozás gyakorlata – módszerek, eljárások
bemutatása – Duró Zsuzsanna közoktatási szakértő.
11.00 A kooperatív tanulás eszközei, módszerei – a „KÓPÉLÁDA”
bemutatása – Czike Bernadett szakmai vezető.
11.00 A részképességek fejlesztésének lehetőségei a fejlesztő
foglalkozásokon, a tanórákon – Szautner Jánosné közoktatási szakértő.

csoportjában. Képességfejlesztő zenei játékok és az élményszerű zenehallgatás – Balázs Gabriella zenetanár.
Keveháza Utcai Óvoda, Keveháza u. 4.
A kézműves-tevékenységek lélektani hatásai a gyerekekre
8.30 Bemutató foglalkozások – Víghné Dán Irén, Vargáné
Bogdány Györgyi óvodapedagógusok.
9.30 Előadó: Jenser Márta pszichológus, kézműves-szakoktató.
Neszmélyi Úti Óvoda, Neszmélyi út 22–24.
8.30 A gyermeki kommunikáció. Bemutató foglalkozások – Jónás Sándorné, Klincsákné Bajor Nóra,
Kovács Vendelné, dr. Horváthné Rédai Mónika óvodapedagógusok.
10.00 Pedagógusok kommunikációja – dr. Kolozsvári Judit főiskolai docens.

Gárdonyi Géza Általános Iskola, Bartók Béla út. 27.
9.00 Differenciálás az idegen nyelvi órán. Tájékoztató a 2008.
évi angol nyelvi mérésről – dr. Ábrahám Károlyné nyelvtanár, közoktatási szakértő.
11.00 Gyermeki agresszió – dr. Buda Mariann egyetemi adjunktus.

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola, Köbölkút u. 27.
A tanítás művészete
9.00 A holland modell – dr. Katona András főiskolai docens.
A kopernikuszi fordulat – dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár.
A gyertya csodái – dr. Victor András egyetemi tanár.

a jelentkezőket és érdeklődőket, minden
héten kedden és csütörtökön délután négy
és hat óra között az önkormányzat régi
épületében, a földszint 34-es teremben.
Nem kell bejelentkezni, általában 15–20
fő az, aki személyesen jön, de sok a telefon,
és postán is fogadunk pályázatokat. Hiszen, aki igényel valamilyen támogatást,
annak pályázati űrlapot kell kitöltenie, és
csatolnia kell különböző, rászorultságot
igazoló iratot. Nagyon szeretnénk többet
segíteni, mert van rá igény, az emberek
rettenetesen hálásak ezért a lehetőségért.
Az igények alapján sokkal több pénzre lenne szükség, amit megfelelő helyre
tudnánk juttatni, így még több családnak
tudnánk segíteni. Ahhoz azonban, hogy
még többet adhassunk, szükségünk van
a felnőtt újbudai polgárok jóindulatára
is, ezért kérjük, hogy adójuk 1 százalékát
alapítványunknak ajánlják fel.

A VICUS XI. Közalapítványt Újbuda
Önkormányzata 1990-ben hozta létre
a kerületi lakosság jobb ellátásának
segítése érdekében, különös tekintettel a rászoruló idős lakosokra, a nagycsaládosokra, a hátrányos helyzetű
családokra, egyénekre és minden más
olyan állampolgárra, aki krízishelyzetben van, és itt lakik kerületünkben.

Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Kiskőrös u. 1.
9.00 A tanulás újszerű értelmezése – dr. Szabó Mária tudományos munkatárs.
11.00 Zenei nevelés az óvodától a középiskoláig – Friedrich Attila igazgató.

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Baranyai u. 16–18.
9.00 A röplabda sportág alapjai és megváltozott szabályai
– Lestár László testnevelő tanár.
9.50 A CSIVIT szerenkénti ismertetője – Vörösmarty Edit testnevelő tanár.
10.30 A tanulóifjúság egészsége, életvitele – Istvánfi Csaba professzor emeritus.

Újbudai Pedagógiai Intézet, Erőmű u. 4. II. em.
9.00 Integráció a szakértői bizottságok szemszögéből
– Metzger Balázs igazgató.
Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés a gyakorlatban
– Kókayné Lányi Marietta pedagógiai vezető.
11.00 Hang, beszéd és nyelvi zavarban szenvedők integrációja
a közoktatásban – Fehérné Kovács Zsuzsanna főiskolai
docens. Beszédfogyatékos gyermekek óvodai integrálásának gyakorlata – Schubert Katalin óvodavezető.

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium, Bartók
Béla út. 141.
9.00 A mondatértés, a mondattani ismeretek kapcsolata
– Adamikné Jászó Anna egyetemi tanár.
11.00 Szövegértést fejlesztő mintafeladatok bemutatása – Egri
Judit osztályvezető.

hogy a téli napsütés is ártalmas lehet. Különösen tél végén, kora tavaszi időben kell a
leégés ellen védekeznünk, mert a fehér hóról,
jégről jobban visszatükröződik a napfény. A
levegőzés megkezdése előtt fél órával kenjük be a csecsemő arcát magas faktorszámú
fényvédővel. A bőr kiszáradása, szél elleni
védelme érdekében télen zsírosabb készítményeket használjunk a gyermekek bőrére,
mint a meleg évszakokban. A kisbabák még
nem tudnak olyan jól alkalmazkodni a változó hőmérséklethez, mint a nagyobb gyermekek, ezért meg kell óvni őket a lehűléstől.
A hőveszteséget a kellő hőszigetelést nyújtó,
réteges ruházat tudja megakadályozni. Ha
a pici láthatóan jól érzi magát és kezecskéje
meleg, nem kell félnünk attól, hogy megfázik. Télen a babakocsiban a gyerek alatt
és fölött is legyen egy meleg takaró vagy
báránybőr, mi több, érdemes beletenni egy
bundazsákba, ami a széltől is véd.

VÉDŐNŐ

mazkodást. Meleg időben már két-, háromhetes korban, ősszel és télen pedig a negyedik-hatodik héttől elkezdhető a kicsi szabad
levegőhöz történő szoktatása. Csak erős
szélben és ködben maradjunk otthon. Felhős
idő, enyhe eső vagy havazás nem akadály, a
babakocsi és a kellő öltözék védelmet nyújt.
A megfelelő ruházat kiválasztása és az érzékeny bababőr hideg elleni védelme fokozott
figyelmet igényel. Csecsemőknél gyakori a
nyálcsorgás, amely fagyás veszéllyel is együtt
járhat. Ha nem vesszük észre a kicsorgó nyálat, ezen a területen hamar vörös foltot észlelhetünk, amely akár első fokú fagyás jele
lehet. A cumi alatti rész különösen ki van
téve a fagyás veszélyének. A tipegő vagy nagyobb gyermekek esetében figyelni kell arra,
hogy a lábon a cipő, a zokni, a kézen a kesztyű ne legyen szűk, mert ha a szorítás miatt
a vérkeringés nem megfelelő, szintén előbb
alakulhat ki fagyás. Ügyelnünk kell arra is,

Szederkényi Pálné területi védőnő

Várandós-tanácsadás: hétfő 13.00–15.00
Védőnői tanácsadás: szerda 15.00–16.00
Orvossal tartott tanácsadás: péntek 10.30–12.30
Gyógyír XI. Kht. Védőnői Szolgálat
Keveháza u. 10.

Megemlékezés



Viasz Margit, a kuratórium elnöke

Az alapítvány pénzzel segít elsősorban a
szociális okokból rászorulókon, de adtak
már támogatást sport- vagy más közösségi, kulturális rendezvényekhez, mozgássérülteknek, sőt, gyerekeknek táborozáshoz.
– Az elmúlt 18 év alatt sok olyan rászorulón tudott az alapítvány segíteni, akik
krízishelyzetben vannak, de nem férnek
bele a jogszabályi kötöttségekbe és normatívákba. Például ha valakinek 200 forinttal
több a nyugdíja annál a határnál, amelynél
még igényelhet valamilyen állami támogatást, attól még ő is ugyanolyan nehezen él,
mint a másik, nálunk van esélye arra, hogy
valamennyi pénzhez jusson – mondja Viasz Margit, a kuratórium elnöke.


Hányan dolgoznak önöknél?

Főállásúak nincsenek, van egy gazdaságisunk és egy titkárunk és van egy öttagú
kuratórium, melynek tagjait a pártok delegálták. Noha az alapszabály szerint csak
kétszer kellene egy évben üléseznünk, ez
nagyon kevés: minden hónapban egyszer
összeülünk, mert annyi az igénylő, hogy
muszáj négyhetenkénti rendszerességgel
tanácskoznunk arról, mikor ki kapjon
támogatást. A fogadóórákon én fogadom

Mennyiből gazdálkodtak a múlt évben?

2007-ben az alapítvány 39 517 885 forinttal rendelkezett. Ebből önkormányzati
támogatás 37 212 350 forint volt, más támogatóktól így a UniCredit Banktól, az
Ivanics Kft.-től, a BVM Épelem Vállalattól, valamint az 77 Elektronikától összesen
1 050 000 forintot kaptunk. Volt egyéb bevételünk: 1 255 535 forint értékben.


Hogyan alakult a kiadási oldal?

Krízissegélyekre, egyszeri szociális támogatásra 10 958 928 forintot fordítottunk,
költségátvállalásra (távfűtés-támogatás,
Gázművek, Díjhátralék Kezelő Rt., Díjkezelő Rt., ELMŰ, közösköltség-átvállalás)
15 522 493 költöttünk. Sportcélokra, táboroztatásra, kulturális és szociális rendezvények támogatására 3 304 000 forintot
adtunk.
2007-ben az 1% felajánlásokból mindössze 314 000 forint jött össze. Bízunk
abban, hogy ez idén több lesz, így többet
tudunk majd segíteni.
Kérjük a kerületi polgárokat, hogy az
adójuk 1%-át ajánlják fel alapítványunk
számára.
TR

A kedvezményezett neve:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata VICUS XI. Közalapítvány
Adószám: 18007590-1-43
Támogatásukat köszönjük és a rászorulóknak
továbbítjuk!

Fővárosi szolgáltatók a Lakásvásáron

Közműparádé a SYMA csarnokban

Dömök Viktória

Mély levegőt veszünk, és elszántan
nekivágunk a feladatnak, amikor valamelyik közműszolgáltatóval kapcsolatos ügyintézésre kényszerülünk, arra
számítva, hogy a hosszas sorban állást
a bonyolult dokumentáció követi majd.
Ma már viszont nem lehetetlen, hogy
a valóságban flott rendszer fogad bennünket az ügyfélszolgálati irodákban.
A március 7-én kezdődő Lakásvásáron
a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban a fővárosi szolgáltatók külön szekcióban mutatkoznak be.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján több megemlékezés is volt a kerületben. Képünkön:
a Fidesz és a KDNP képviselőinek délelőtti koszorúzása. Következő számunkban az esti program
egyik előadójával, idősebb Balás Piri Lászlóval olvashatnak interjút.

VICUS Közalapítvány

Lágymányosi Általános Iskola, Egry József u. 3–11.
9.00 Környezeti nevelés – a nevelés környezete – dr. Havas
Péter tudományos főmunkatárs.
9.35 A víz világnapja – Tárnokiné Jakab Katalin pedagógus.
9.50 A Tekergő program bemutatása – Szontagh Tamásné
pedagógus.
10.05 Szülők bevonása a nevelési folyamatba – Szepessy Renáta pedagógus.

Pitypang Óvoda, Csíki-hegyek u. 11.
9.00 A madárvilág élete mint motivációs háttér a kisgyermekkori
tanulásban – Schmidt Emese intézeti munkatárs.

A csecsemő téli és
tavaszi levegőztetése
A kisgyermekek miatt sokszor túlfűtött lakások száraz és meleg levegője sokféle hurutos megbetegedést okozhat. Ezért a babák
levegőztetése télen és tavasszal is fontos, sőt,
talán fontosabb, mint
bármely más évszakban. A csecsemőnek meg kell
tanulnia a
hideghez,
esőhöz,
szélhez
való alk a l -

18 éve a rászorulókért

Dömök Viktória
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A 12. budapesti Lakásvásár Közmű Udvara Lakos Imre, a Fővárosi Önkormányzat
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága elnökének védnökségével
jött létre.
– Mivel a Lakásvásár minden olyan
szolgáltatásnak és kínálatnak helyet ad,
amely a lakóhellyel, az otthonnal kapcsolatos – mondja Lakos Imre –, kézenfekvő,
hogy ezen a kiállításon megjelenjenek a
közműtársaságok. Már csak azért is, mert
sok olyan aktuális akció és fejlesztés van
napirenden, amelyről érdemes a lakosságot közvetlenül tájékoztatni. Sokat változott valamennyi társaság az utóbbi időben,
akár a környezetvédelem, akár a modern
vállalati rendszert illetően. A szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége is fejlődött. Ma már például nem idegen ezektől
a cégektől az internetes ügyintézés, ami jelentősen megkönnyíti ügyfeleik helyzetét.
Itt most mindezt egy helyen, koncentráltan tudjuk megmutatni az érintetteknek, a
lakás- és háztulajdonosoknak.
Ráadásul ezek a cégek magukkal a
lakásépítő és beruházó vállalkozásokkal
is kapcsolatban állnak, márpedig a Lakásvásáron zömmel ilyen kiállítókkal találkozhatunk. A SYMA legnagyobb csarnokában a Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., a FŐTÁV

Zrt., a Fővárosi Gázművek
Zrt., a Fővárosi Kéményseprőipari
Kft., a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt., a Fővárosi
Kertészeti Zrt.
és a Parking
Kft. mutatja be
Lakos Imre
szolgáltatásait
és újdonságait.
A Közmű Udvarban olyan információkra bukkanhatnak a látogatók, amelyek
nyomán új gondolatok és tervek születhetnek a jövőbeni lakással vagy családi
házzal kapcsolatban. A nagyközönség
egyebek mellett tájékozódhat a FŐTÁV
ökoprogramjáról, amely nem ígér kevesebbet, mint azt, hogy a környezetbarát
és kényelmes távfűtés rövid időn belül a

szolgáltatás díjával is versenyképes fűtési
megoldást jelenthet.
Nemcsak a látogatóknak, hanem a
lakáspiac vállalkozói oldalán lévőknek is
tartogatnak csemegéket a szolgáltatók. Alkalom lesz például a hivatalos procedúrától mentes, közvetlen beszélgetésre arról,
hogy a beruházásokban fontos elemként
szereplő közműcsatlakozások, szabványok
szerinti gépészeti tervek, kéménynyílások,
kertészeti tervek miként alakíthatók és kezelhetők a legkorszerűbben. Minderről a
vásár nyitónapján, március 7-én 15 órakor
beruházói fórumot tartanak a szolgáltatók
képviselői. Vélhetően a legtöbb problémát
jelentő engedélyeztetési eljárások is szóba
kerülnek majd.
A Lakásvásárt március 7-én 14 órakor
nyitják meg és vasárnap este 6 órakor zárják. A megnyitón Lakos Imre vezeti be a
Közmű Udvart az immár 12. fővárosi lakáshétvégére.

A Lakásvásáron bemutatkoznak a fővárosi szolgáltató cégek

M. G.
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március 21.–április 20.

Változatlanul energikusnak, vidámnak,
frissnek érzi magát, ami nem is csoda,
hiszen a Nap a jegyéhez közelít égi útján.
Az emberekkel való kommunikációban
azonban egy kis türelemre lesz szüksége,
ellenkező esetben úgy fogja érezni, hogy a
szavak csak félreértések forrásai. Ha valaki
nem ért önnel egyet, az még nem ok arra,
hogy úgymond „felkapja a vizet”. Március
közepén különösen jól fog majd az esze,
még az sem kizárt, hogy váratlan, újszerű
ötletei támadnak.

BIKA

április 21.–május 20.

A bolygók szinte kivétel nélkül kedvező
fényszögeket vetítenek a Bika jegyéhez, ami
most a gyakorlat nyelvére fordítva azt jelenti,
hogy az élet több kisebb, ám kedvező lehetőséget küld önnek. Hiba lenne észrevétlenül
elmenni ezek mellett. Változtasson valamit,
akár csak egy kicsit napi szokásain, higgye
el, hogy ezek kedvezően fognak hatni a közérzetére. Ha valaki hízeleg önnek, ne gondoljon feltétlenül hátsó szándékra.

valósítania, akkor egészen másképp fog tekinteni a világra. Ha szükséges, nyugodtan
kérjen segítséget kollégáitól, szeretteitől. A
hét végeken pedig tegyen olyasmit, amire
igazán vágyik. Nem baj, ha mások különcnek nézik.

családtagra azon szándékát, amit nagyon
nem szeretne. Legyen nagylelkű és figyelmes.
Március közepén különösen sikeresnek érzi
magát majd a munkájában. Ha képes a hivatást és a magánéletet összeegyeztetni, joggal
érezheti, hogy élete irányítása a kezében van.

NYILAS

SZŰZ

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

Állítson fel magának új terveket és célokat,
mert most éppen erre van szüksége. Lehet,
hogy túl régóta nem változtatott az életén
semmit, és most (annak ellenére, hogy szereti a biztonságot) több színre, új élményre
vágyik. Ez persze lehet valami apróság, de az
sem kizárt, hogy új hobbi vagy munka lesz.
Érdekes ismeretségek, új barátok is beléphetnek majd életébe, akik különös, eddig ismeretlen világok felé nyitják meg a horizontját.
Ezzel nemcsak családját, hanem saját magát
is meglepi.

Emberi kapcsolataiban bosszúságot okoz,
ha felhánytorgatják a múltban elkövetett
hibáit, de szerencsére sikerül fékezni felindultságát, és nem lesz komoly vita ebből.
Mostanában amúgy is többször érzi úgy,
szerettei bosszantják. Ám mielőtt bármit
szólna, számoljon el háromig. Ennek az
időszaknak a fő kulcsgondolata a tolerancia. Anyagi helyzete jól alakul, de ez persze
nem azt jelenti, hogy minden korábbi tervét
egyszerre meg tudja valósítani, bár késztetése lenne rá. E két hétnek minden életterületen a türelem a mottója. Tudom, egy tüzes
jegynek ezt nehéz betartani, de most mégis
szüksége lesz rá.

BAK

december 23.–január 20.

Kissé zárkózottabb, befelé fordulóbb lehet,
mint ahogy ebben az évszakban szokott,
nem igazán vágyik népes társaságba. Szellemi kapacitása azonban nagyon jó formában
lesz, gyorsan tanul és jegyez meg új információkat. Március közepén egy régi ismerős hallat magáról, ami nagy meglepődést
okozhat. Lehetőséget teremt, hogy múltjuk
egy lezártnak hitt fejezetét átgondolják. A
kéthetes ciklus második hetében már több
mozgalmasság veszi körül, munkakedve is
visszatér. Hét végén egy kisebb, ám kellemes
meglepetés vár önre.

IKREK

május 21.–június 21.

Az előző, kissé feszültebb, vitásabb két
hét után ismét úgy érzi majd, hogy élete a
normál kerékvágásban halad. A kéthetes
ciklus első hete egy korábbi munkahelyi
konfliktus rendezésére lesz alkalmas, ami
munkájában valósággal szárnyakat ad. A
második hét pedig egy családon belüli félreértés megoldásához sejtet jó lehetőséget.
Mutassa ki bátran az érzelmeit, ne féljen,
hogy ettől sebezhetővé válik. A hét végék
éppen olyan vidám mozgalmasságban fognak eltelni, mint ahogyan szereti.

RÁK

június 22.–július 21.

HOROSZKÓP

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

március 3.–16.

Szükségtelen védekező álláspontot felvennie
akkor, amikor senki sem akarja bántani. Ebben a két hétben valamivel érzékenyebb lesz,
de szerencsére szerettei ezt jól fogják viselni,
éppen olyan megértők lesznek majd önnel,
mint amilyen ön szokott lenni velük az ilyen
időszakokban. Barátaitól több segítséget kap,
mint amit várt, és ez örömmel tölti el. Március harmadik hetére már olyan bizakodóvá és
optimistává válik, mint amilyen kora tavaszszal mindig is lenni szokott.

MÉRLEG

Ha ebben a periódusban bármiféle döntést
kell hoznia, mérlegeljen alaposan minden körülményt, illetve lehetőséget. Csak
akkor mondjon igent, ha úgy érzi, teljesen biztos abban, hogy később sem fogja
megbánni döntését. Most valamivel hajlamosabb lehet arra, hogy többet költsön,
mint amennyit jelenlegi anyagi helyzete
megenged. A Rák-hölgyek ezekben a napokban több kényeztetést igényelnek, és ha
ezt társuktól nem kapják meg, akkor saját
magukat kényeztetik.

OROSZLÁN

szeptember 24.–október 23.

Nem lesz túlságosan sok munkája ebben a periódusban, mégis úgy érzi, hogy mások szeretnék beosztani a szabadidejét. Legyen határozottabb, mondja ki bátran azt, amire igénye
van. Pénzügyei egyéni élethelyzete szerint jól
alakulnak, de családtagjai többet szeretnének
költeni, mint amennyit megengedhetnek maguknak. Ez szintén bosszúságot okozhat. Álljon tehát a sarkára ebben a témában is. Most
azon van a sor, hogy ön vegyen meg valami
olyasmit, amit már régen szeretett volna, de
valaki más miatt lemondott róla.

HALAK

február 20.–március 20.

Az előző két hét derűs hangulata még akkor is folytatódik, ha erre valójában nincs
is valós ok. Kedves Halak-szülött, ugyan
már, miért is kellene ahhoz külső ok, hogy
valaki jól érezze magát a bőrében? Önöknél
jobban senki sem tudja, hogy az elégedettség mindig a belső énünkből, és soha nem a
külvilágból fakad. Ezekben a napokban ezt
nemcsak ön fogja jól átlátni, hanem sikerül
másokkal is megértetni. Az emberek most
jól érzik magukat a társaságában.

SKORPIÓ

július 22.–augusztus 23.

Egy kicsit stresszesen kezdődik ez a kéthetes időszak, amit most nyugtalanul visel.
Úgy érzi, hogy egyszerre túl sok munka
és elintéznivaló szakadt önre, ráadásul a
napjai is egyhangúak. Higgye el, valójában
nem más munkára van szüksége, hanem
csak több pihenésre. Ha ezt sikerül meg-

október 24.–november 22.

Ha az előző két hétben megfogadta a tanácsomat, és hallgatott valakire, aki új erő kifejtésére ösztönözte, most valósággal csúcsformában fogja érezni magát. Még bátrabb,
magabiztosabb lesz, mint szokott. De vigyázzon, nehogy akaratlanul rákényszerítse egy

Magánlevél

Horváth Andrea

sikert, és most hagyja kéretni magát. Biztos
rejtekből élvezi a várakozó imádatot, és úgy
tesz, mint akinek mindegy az egész – bár én
tudom, hogy titokban készülődik már, és
csak a legalkalmasabb pillanatot várja, hogy
véglegesen megkezdje uralkodását.
Hát ezért lett, kedves Tavasz kisaszszony, múzsája és témája is egyben ennek a
magánlevélnek. Ismerős kettősség ez, olyasvalami, ahogy az emberek többnyire a tavasztól várják a szerelmet, aztán szerencsés
esetben meglelik szerelem nélkül a tavaszt.
Nos, bocsássa meg tehát a humoristának
e lírai élceket, ébredjen álmából és foglalja
el helyét az ég alatt. Madarak csőrén a dal,
ágakon pattanó rügy, tárulni készülő ablakok, és az egész fázó fél világ magára vár.
Én is várni fogom; meglesem a Lágymányosi híd alatt, kivárom a körúton, tetten
érem a múzeumkert sarkán, csak jöjjön.
Jöjjön, legyintsen arcon langyos széllel, derítsen fényt a homlokunkra, mossa tüdőnket friss levegővel, szép, kedves, szerelmes
Tavasz kisasszony!

GLOSSZA

Kedves Tavasz kisasszony!
Ön bizonyára diszkrét teremtés, aki aligha
fog örülni annak, hogy a nyilvánosság előtt
szellőztetem a magánügyeit. Már megbocsásson, de kénytelen vagyok ezt tenni, és
el kell mondanom, hogy ennek Ön az oka.
Hónapok óta készülök ugyanis szemére
lobbantani vádjaimat, ám kegyednek mostanában rossz a lelkiismerete, ezért kerüli a
közvetlen találkozást.
Pedig ki jobban, ki kevésbé, de mi mindannyian szerelmesek vagyunk Kegyedbe.
Hányszor vártam Önre jómagam is ezen a
télen, borongós délutánokon és farkasordító hajnalokon! Már-már azt hittem, hogy
a következő percben elém libben virágos
lepleiből kibontakozva, de valahányszor kiléptem a szabadba, már a küszöbön belém
harapott a fagy, és hiába csúszkáltam nap
mint nap a kertek alján, hogy meglessem
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az érkezését, csak aludt, és egyre váratott
magára. A hóekék csörömpölését mindmáig nem csöndesítették el bennem az Ön
illatos leheletének neszei, holott megérdemelnék végre egy kevés napsugarat, egy
szellőnyi simogatást. Igazán nem kívánok
magától lehetetlent, kedves Tavasz, csak
vessen már véget ennek a borús depressziónak, villantsa rám végre enyhe mosolyát,
és mint állhatatos hívét, részesítsen könnyű
ragyogásában.
Azt hiszem, ott a baj, hogy Ön túlságosan e1 van kényeztetve, kedves Tavasz kisasszony. Versek és festmények, zeneművek
és fotók százezreiben ismerhet magára, napirenden vannak nyilatkozatai a sajtóban,
és általában folyton magáról van szó mindenütt. Így aztán nem csoda, hogy – mint
a fiatal hölgyek általában – megszokta a

Kaposy Miklós

Közös Képviselők
Klubja

Vasutassztrájk

Következő Közös Képviselők Klubjának
időpontja: 2008. március 10. 16.00 óra.
Helye: XI. ker., Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Zsombolyai utca
5.) földszinti nagyterem.

Szmodis Imre rajza

Napirend:
 Tájékoztató a 2008. évi lakóházfelújítási pályázati lehetőségekről.
Vendégünk: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester, Újbuda Önkormányzata.
 Tájékoztató a lakóépületek és lakótelepek tűzvédelmével és tűzmegelőzésével kapcsolatban. Vendégünk: Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Budai Régió
munkatársa.

– Játszom én mama, csak most éppen vasutassztrájk van!

Kérdéseket előzetesen írásban is el lehet
juttatni Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Lakásgazdálkodási Osztály (1113
Budapest, Zsombolyai út 4. III. 302.)
Győrffy József tanácsadó részére.

Ezen a napon történt – március 5.
2. Ezen a napon halt meg
1998-ban Rab Zsuzsa költő, műfordító.
1968-ban jelent meg ez a kötete (N, N). 14.
Porció. 15. Juh kicsinye. 16. Részben elaraszol! 17. Üdül. 19. Töltött elemi részecske.
20. Hunyadi László kedvese (Mária). 21.
Éjszakai mulató. 22. Kést élez. 23. Mohamedán biblia. 24. Előadó, röv. 26. Francia
zeneszerző (Maurice). 28. József Attila:
Születésnapomra c. versének utolsó sora.
29. Gordonkadarab! 31. Kórházi osztály.
32. Lázrózsa. 33. Végtag. 35. Ezen a napon
született 1943-ban Balázs Péter színész.
Játszott ebben az 1968-as TV-sorozatban.
37. Hústartósítás. 40. Finn autójel. 41. Szökdel. 43. Ebben a hónapban érvényes rövidítés! 44. Felkapaszkodó. 46. Rádium vegyjele. 47. Uralkodói sarj. 50. Idegen filmcsillag.
51. Nyitás páros betűi. 53. Nagy Konstantin
szülőhelye. 54. A hét vezér egyike. 56. BKM.
57. Férfi felsőkabát. 59. Klasszikus színész.
61. Szamárhang. 62. Erkölcstan. 64. Római
551. 65. Hogyan, angolul. 67. Duna menti
település. 68. Jóravaló részlet! 69. Északamerikai indián nép. 71. Görög betű. 72.
Válogatott labdarúgónk (Imre). 74. Művet
megdolgoz. 75. Balázs Péter egy másik
filmje 1980-ból (A, E, N).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született
1922-ben Pier Paolo Pasolini olasz filmrendező, író. 1972-ben fejezte be ezt a
filmjét (C, T, M). 2. Nagy költőnk (Endre).
3. A Rába német neve. 4. Mezőgazdasági.
5. Építészünk (Miklós). 6. Képző. 7. HéVÍZSZINTES:

ber eredetű férfinév. 8. Bibliai hegy. 9. Kán
betűi keverve. 10. Arrafele! 11. Gót király.
12. Brazil tagállam. 13. 1938-ban ezen a
napon hunyt el. Déri Miksa mérnök,
elektrotechnikus. Találmánya, amelyet
Zipernovszky Károllyal és Bláthy Ottóval együtt alkotott (T, S, T). 18. Sémi
nyelvű nép. 20. Új fok. 22. Különböző. 23.
Delelőhely. 25. Szervál. 27. VEB. 28. Számrendszerünk alapszáma. 30. Szaglószerv.
32. Balázs Péter 1976-os filmje. 34. Egyik
égtájhoz köthető. 36. Csákó közepe! 38. Nehezék. 39. Vízinövény. 42. Ezen a napon
hunyt el 1940-ben Aczél Ilona színésznő.
Csathó Kálmán: Te csak pipálj, Ladányi!
c. színművében ezt a szerepet alakította.
45. Etc. 48. Folyó, spanyolul. 49. Kézzel jelez.
52. Féktelen. 55. Katar fővárosa. 58. Képzőművészeti alkotás. 59. Sűrűsödik a vér. 60.
Elszámolás a pásztorvilágban. 63. Sportfogadás. 64. Gázlómadár. 66. Skót mérnök, feltaláló (James). 68. Fogoly. 69. A legközelebbi
csillag. 70. JÍE. 72. Gépkocsi, röv. 73. Kettőzve: gyermekjáték.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 35., 75., függ., 1., 13.,
32. és 42. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március 12.
AZ 4. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „A
hajnal emberei, Híd a Kwai folyón, Az utolsó kézirat, Zivatar a pusztán, A tanú”. AZ 4.
SZÁM NYERTESE: Csanády Máté, 1112 Budapest, Ördögorom u. Nyeremény: SUZUKI
PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest,
Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

A Négy muskétás ajánlata
Csirkemell zengő módra
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 60

dkg
csirkemellfilé, 10 dkg trappista sajt, 10
dkg füstölt sonka, 12 szelet baconszalonna, szárnyas fűszersó ízlés szerint.
ELKÉSZÍTÉSE: A mellfilét kinyitjuk, majd
fűszerezzük, sajttal és füstölt sonkával megtöltjük. Utána mindkét oldalát
baconszalonnával takarjuk, és roston
aranysárgára sütjük.
TÁLALÁS: Dresszing salátával.
2 db közepes fej saláta, 2 db közepes paradicsom, ½ kígyóuborka, 5 dkg főtt
kukorica, 8 dkg márványsajt, 1,2 dkg tartár mártás.

A zöldségeket felaprítjuk, elkeverjük a
tartármártással, majd tálaláskor megszórjuk márványsajttal és egy karika
citrommal tálaljuk.

Turbózott somlói galuska:
somlói galuska őszibarack
ágyon vaníliával borítva
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 30

dkg
sárga és kakaós tortalap, 80 dkg sűrű vaníliamártás, 150 ml mazsolás-rumos szirup, 15 dkg darált dió, 2 dkg kakaópor, 5
dkg barack íz, 8 gombóc vaníliafagylalt,
4 db őszibarackbefőtt, tejszínhab, csokoládéöntet, 8 gombóc vaníliafagylalt.
ELKÉSZÍTÉSE: a piskótalapokat meglocsoljuk, vaníliamártást öntünk
rá, majd dióval szórjuk. Ebből három réteget készítünk.
TÁLALÁS: vaníliafagylalttal, szeletelt őszibarackbefőttel.
A recepteket Borbély Sándor,
a Négy muskétás étterem és
söröző konyhafőnöke ajánlja.
1115 Bp., Tétényi u. 18.
Asztalfoglalás:
(1) 203-1401
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KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY

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

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

Budai Sport Általános Iskola
Bikszádi u. 11–15.
MÁRCIUS 26-ÁIG Dér Takács Etelka és Takács

Ferenc festőművészek kiállítása látható.

BARTÓK 32 GALÉRIA

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 4–9. Aurore Aulong kiállítása.
MÁRCIUS 11. 18.00 Olescher Tamás festő-

művész Képek az Örök mű sorozatból c.
kiállításának megnyitója.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-

szoba.

HÉTFŐ 18.00 Tajcsi.
SZERDA 18.00 Alakformáló tréning.
MÁRCIUS 7-ÉIG Gaál József Együgyűek

– Hommage à Lipót című kiállítása.

BUDAI KLUBGALÉRIA

Budafoki út 9–11.
MÁRCIUS 10-ÉIG Makovecz Imre Kossuth- és

Ybl-díjas építész kiállítása„Makovecz Imre
szakrális épületei”címmel.
MÁRCIUS 12. 18.00 Széles Judit textiltervező művész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető ÁPRILIS 8-ÁIG.
BME OMIKK AULÁJA

Budafoki út 4–6.
MÁRCIUS 19-ÉIG Hidak mentén a Tiszán. Az

eredettől a torkolatig.
ÁPRILIS 30-ÁIG „…Légszesszel eszközlött
megvilágítás…”A fővárosi gázszolgáltatás
hőskora (1856–1910). A kiállítások a könyvtár nyitvatartási idejében: hétfőtől péntekig
9–20 óráig tekinthető meg.
BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 17-ÉIG Mándoki Halász Zsóka festő-

művész kiállítása.
MÁRCIUS 18–31. Az Óbudai Fotóklub
kiállítása.
KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
SZERDA 18.00 Jóga.
MÁRCIUS 21-ÉIG Kiss Márta festőművész

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
11–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig és
a rendezvények ideje alatt.

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

Törökugrató u. 9.
MÁRCIUS 6. 18.00 E. Rudolf Grisard festőmű-

vész budapesti retrospektív kiállításának a
megnyitója. A tárlat megtekinthető MÁRCIUS
18-ÁIG, hétköznapokon 10 és 20 óra között.

SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
ÁPRILIS 1-ÉIG Nádas Alexandra és Nagy Gábor

művész házaspár kiállítása látható.
TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
HÉTFŐNKÉNT 18 órától bridzstanfolyam.
MÁRCIUS 19-ÉIG Balogh Géza Oszkár „Arcok

a fényben”című kiállítása. Megtekinthető:
hétköznapokon 15–18 óráig.
TRANZIT ART CAFÉ

Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
MÁRCIUS 7. 18.00 Horváth Judit képalkotó
kiállítása. Megtekinthető ÁPRILIS 9-ÉIG.

ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5.
első emelet
MÁRCIUS 20-ÁIG Szesztay András iparművész

Még egyszer a télről... c. fotókiállítása.
Megtekinthető hivatali időben.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

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

SZÍNHÁZAK
BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁRCIUS 7. 19.00 Az atléta halála. Premier.
MÁRCIUS 15. 19.00 Az atléta halála.

Színházbarátbérlet 4. előadás.
MÁRCIUS 5., 19. 10.00, 14.30 Hamupipőke.
I., II. Gyerekbérlet 5. előadás.
Szertár Kávézó (Budaörs Templom tér 1.)
MÁRCIUS 11. 20.00 Thuróczy Katalin:
Macskalépcső – egyfelvonásos két nőre.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 9. 19.00 A trükk.
MÁRCIUS 6. 19.00 Egy kabaré. A Hetényi

Humán Szki. hallgatóinak vizsgaelőadása.

MÁRCIUS 7. 19.00 Szerelem@könyv.hu.
MÁRCIUS 8. 14.30 Tanár úr, kérem!
MÁRCIUS 8. 19.30 Őrült nők ketrece.
MÁRCIUS 14. 19.00 Őrült nász.

Gyermekelőadás
MÁRCIUS 16. 10.30 A kis hableány.
MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 6., 7. 20.00 LOW – Holland-

Flamand Kultfeszt – Budapest 2008: Ivana
Müller: While We Were Holding It Together.
Angol nyelvű előadás.
MÁRCIUS 9. 20.00 A 7. L1 Kortárs
Táncfesztivál keretében: Ladjánszki Márta:
MÁRCIUS 7. Moldvai táncház a Csürrentő
együttessel. MÁRCIUS 7. 19.00 Hova jut a nő?
MÁRCIUS 8. 8.00–13.00 Babaruha- és gyermekholmi börze. MÁRCIUS 9. 16.30 A titkok titka.
MÁRCIUS 10., 17. 19.00 Ír táncház a Greenfields
együttessel. MÁRCIUS 11., 18., 17.00 Muzsikás
gyermektáncház. MÁRCIUS 14., Balkáni táncház a
Falkafolk együttessel. MÁRCIUS 15. 19.00 Csángó

– magyar táncház a Sültü zenekarral.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

HÉTFŐ 10.30 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. MÁRCIUS 10. 15.00 a Rét
nyugdíjasklub nőnapi összejövetele. MÁRCIUS 10.
18.00 Verses-lelkes együttlét – versbarátok klubja.
KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

A38 ÁLLÓHAJÓ

BUDAÖRSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

Budaörs, Lévay u 34.

MÁRCIUS 5. 20.00 Cornelio Tutu Band lemezbemutató, Jon Regen trio (USA). MÁRCIUS 7. 22.00
Irie Maffia, Ziggi (NL), DJ Atlas (NL). MÁRCIUS 8.

Lenkével.

21.00 Péterfy Bori & Love Band, Lolly Jane Blue
(NL), Roosbeef (NL). MÁRCIUS 11. 20.00 Richie
Kotzen (USA), K3. MÁRCIUS 12. 20.00 Dillinger
Escape Plan (USA), Poison The Well (USA), Stolen
Babies (USA). MÁRCIUS 13. 21.00 Kerekes Band,
JazzSzerű, DJ Böki. MÁRCIUS 14. 21.00 Kultur
Shock (USA), Anselmo Crew, DJ Tonya. MÁRCIUS
16. 20.00 Jeff Scott Soto (USA) & Tempestt (BR),
H.A.R.D. MÁRCIUS 17. 20.00 Fanfare Savale (RO),
Folk Error.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MÁRCIUS 14. 20.00 Cappuccino este 8-kor – Lorán

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MÁRCIUS 5. 18.00 Művészet közelről. Nézegessünk
tájképeket! 2. MÁRCIUS 7. 17.00 Szabadegyetem.

Itália és németalföld államai (Levante, Hanza),
18.30 A reneszánsz zene születése. MÁRCIUS
14. 17.00 Szabadegyetem. Az iszlám hódítások
Európában, 18.30 Velence a két világ határán I.
CISZTERCI SZT. IMRE-TEMPLOM
Villányi út 25.
MÁRCIUS 16. 20.00 Pergolesi: Stabat Mater.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.30, 10.15., 11.00„Ringató”zenei

foglalkozás. 16.00 Gerinctorna, 17.00
Bogozgató, 19.00 Kezdő, 20.00 Haladó kubai
salsasuli, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Divattánctanoda 6–10 éveseknek. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 17.00 és SZOMBAT 10.00„Fitt”
alakformáló női torna. SZERDA, PÉNTEK 18.00
Mesetorna óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 15.20
ETKA-jóga tanfolyam. 19.00 AKH Társastáncklub
kezdő, 20.00 Los Angeles-i salsa kezdő, 21.00
Haladó. VASÁRNAP 17.30 Kezdő, 18.30 Haladó
társastánc. 19.30 Táncklub. MÁRCIUS 9. 10.30 ALFA Meseház. Mimikri Bábszínház: Micike a Picike.
MÁRCIUS 12. 16.00 Az Albertfalvai Polgárok
Egyesülete és az AKH közös ünnepi megemlékezése. Az„Albertfalva kiváló tanulója” kitüntető cím
odaítélése. MÁRCIUS 14. 10.00 Március 15-i megemlékezés a Savoya Parkban az albertfalvi óvodásokkal„48”-as táncház a Madárdal zenekarral
és a Történelmi Lovas-túra Egyesület huszárjainak
lovasbemutatója. MÁRCIUS 19. 14.00 Albertfalvi
Cukorbetegek Klubja. 16.30 Gulyás József festménykiállításának megnyitója.
BIBLIA-HÁZ

Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁRCIUS 5. 20.00 Téka együttes – táncház.
MÁRCIUS 6. 20.00 Táncházak estéje a Műhely és a
Somos együttessel. MÁRCIUS 7. 18.00 Illés-klub.
MÁRCIUS 8. 10.00 Egész napos Budai tangókur-

zus, 20.00 Balkáni koncert és táncház. Fellép:
CimbaliBand, Pravo. MÁRCIUS 11. 20.00 Szabó
Anna székelyföldi mesemondó, Anu Taul észt
énekesnő estje. MÁRCIUS 12. 20.00 Méta együttes – táncház. MÁRCIUS 13. 20.00 Táncházak
Estéje a Matokabinde és a Szigony fellépésével.
MÁRCIUS 14. 20.00 Szent Patrik napi Fesztivál a
Bran, Eclectica, Fianna, Irish Rovers együttesekkel.
MÁRCIUS 18. 20.00 Yntra – Bittner Meenakshi
Dóra dél-indiai szólótánc-előadás.
Gyermek- és családi program: HÉTFŐ 16.00
Szivárvány fejlesztő foglalkozás. HÉTFŐ ÉS SZERDA
DÉLELŐTT Fióka foglalkoztató – ovi-előkészítő
foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató – zenepedagógiai foglalkozás 0–3 éveseknek.
KELENFÖLDI KÖNYVTÁR
Etele út 55.
MÁRCIUS 8. 15.00 Családi délután.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Bertalan L. u. 21.

Méregfogak – a házasságban és emberi kapcsolatainkban. Hogyan szabadulhatunk tőlük?
MÁRCIUS 8. 15.00 Szerepcserék.

Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

A teljes programkínálat megtalálható: http://
www.ujbuda.hu/esemeny.php?eventid=820

ÉRTESÍTÉS
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9. § (6) bekezdés értelmében értesítjük az érintett lakosságot, hogy Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából
elkészült a Bükköny utca–Albertfalva utca–Fehérvári út–(43015/6) hrsz
közterület által határolt terület kerületi szabályozási terve.
A terv 2008. március 3-ától 2008. április 3-áig megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján (XI. ker. Bocskai út 39–41.), valamint
www.ujbuda.hu honlapon.
Az érintettek a tervre vonatkozóan részletes tájékoztatást ügyfélfogadási időben a Főépítészi Irodán (Zsombolyai utca 5. II. emelet 209 szoba) kaphatnak.

KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek,
17.00 Ifjúsági klub. KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK
14.00 Trilla énekiskola. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00
Szeniortorna. SZERDA 10.30 Ringató, 18.00 Happy
Bike Team bringásklub. PÉNTEK 18.00 Társastánc.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet

lakossági internethasználat.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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.
VASÁRNAP 17.00 Goldance tánciskola. MINDEN
HÓNAP MÁSODIK KEDDJÉN 17.00 Reform életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 11.00, CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. HÉTFŐ
10.00, PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. KEDD 17.00
Kreatív ötlet-tár. KEDD 16.00 Csere-„bogár”találkozó. SZERDA 9.00 Terhes torna – jóga, 10.00

Izgő-mozgó gyerektorna, 11.00 Baba-mama jóga,
17.00 Bogyó vagy termés? Játékos természetismeret szülőknek és gyermekeknek.
TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁRCIUS 8. 19.00 Nőnapi mulatság.
Közreműködik:„The Shadow Hungary Band”.

TIT STÚDIÓ

sisterhood, Bakó Tamás: Serenade, Tünet
Együttes – Szabó Réka Társulata: 1:1.
MÁRCIUS 11., 12. 20.00 Tünet Együttes
– Szabó Réka Társulata: Véletlen.
MÁRCIUS 14., 16. 20.00 Ágens és a
Természetes Vészek Kollektíva: IPSUM.
Gyermekelőadás
MÁRCIUS 2. 11.00 Majoros Ági: Százszorszép
Bóbiska.
MÁRCIUS 11. 18.00 Tatár Sándor estje.
Műked(d)velő est
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 5., 6. 20.00 Mi a szerelem?
MÁRCIUS 7., 8. 19.00 Szíkölök.
MÁRCIUS 9. 19.00 Majakovszkij misztérium.
MÁRCIUS 10. 19.00 Nagy Romulus.
MÁRCIUS 11. 19.00, 12. 19.30 Ördöngős idők.
MÁRCIUS 13. 20.00 Dzsungel.
MÁRCIUS 14. 20.00 David Yengibarjan.

Harmónika koncert.
MÁRCIUS 16. 20.00 Éjszakai járat. Cabaret
Medrano koncert.
MÁRCIUS 18., 19. 20.00 Anyám orra.
SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R-KLUB

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
MÁRCIUS 7. 19.00 Dumaszínház: Kiss Ádám

humorista estje.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

HÉTFŐ 18.00 Vegetárius konyha a fantázia erejével. KEDD 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok
(meditáció), 17.00 Az éber tudatosság alkalmazása a segítésben (gyakorlati útmutató segítőknek
és segítséget elfogadóknak), 18.45 Haladás a
mahájána úton (tanítás, beszélgetés a buddhizmus együttérzést és bölcsességet hirdető útjáról).
CSÜTÖRTÖK 6.15–7.30 Buddhista előkészítő
gyakorlatok (meditáció). MÁRCIUS 14. 17.30
Bevezetés a buddhista szimbológiába.

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

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

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
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
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor
foglalkozások gyermekeknek.

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

XXII., Játék út 16.

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 13.00–18.00 Könyvtár (vallások,
filozófia, művészet, szótárak stb.). MÁRCIUS 8.

15.00–18.00 Avalokitesvara (meditáció az együttérzésről). MÁRCIUS 15. 15.00–18.00 Nyilvános
szertartás.
Központ: Karinthy F. út 5. I. em. 10.
Tel.: 06/30/954-1094

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

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

Németvölgyi út 138.

XXII., Plébánia u. 2.

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 18.30
Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra. PÉNTEK
18.00 Asszonyóra.

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

10.30 Református istentisztelet.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA
(egyetemista), PÉNTEK 7.00, SZOMBAT 18.30,
VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30 Szentmise. MINDEN
HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a magyarság

lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
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
Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00,
18.00, VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,
10.15, 11.30, 19.00. SZERDA 9.30 Baba-mama kör
(Szent István Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál. MINDEN
HÓ 1. HÉTFŐ 10.00 Szenior klub (SZIH). MINDEN
HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 18.00 A szentmise után
szentségimádási óra a szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1. PÉNTEK Lehetőség a
Jézus Szíve nagy kilenced elvégzésére. MINDEN
2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH).
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. MÁRCIUS
6. 18:30 Szentségimádás szerzetesi és papi
hivatásokért. MÁRCIUS 7. Első péntek. 18.45 Liszt
Ferenc: Via crucis. MÁRCIUS 8. Első szombat. 7.30
Szentolvasó ima. MÁRCIUS 9. Nagyböjt 5. vasárnapja. Szentségimádási nap. Országos gyűjtés a
Szentföld javára. MÁRCIUS 16. Virágvasárnap, az
Úr szenvedésének vasárnapja. 9.00 Szentmise
elején ünnepélyes barkaszentelés, 11.30 Passió,
motetták, Lotti: Missa octavi toni, 17.00 Zsibongómise, 20.00 Pergolesi:Stabat Mater. MÁRCIUS 17.
Nagyhétfő. MÁRCIUS 18. Nagykedd.

Az óriási létszámhiány ellenére a lakosság biztonságban érzi magát

Évértékelő a rendőrkapitányságon
Február 5-én évértékelő
megbeszélést tartott Újbuda
Rendőrkapitánysága, amelyen
Czellér Ferenc rendőrkapitány
beszámolt az állomány múlt évi
munkájáról. A rendezvényen
jelen volt Bognár Zsolt, a BRFK
bűnügyi helyettese, Molnár
Gyula polgármester, dr. Kun
Zsuzsanna, a Budai Központi
Kerületi Bíróság büntetőjogi
vezetője és dr. Dvorzsák Anna,
a XI. és XXII. kerület ügyészségvezetője.
– Sikerekről nehéz beszélni a helyi
kapitányság életében, amikor 60
fő létszámhiánnyal küszködünk az
egyenruhások körében – mondta
Czellér Ferenc. – Az igazi siker az
lenne, hogy amikor egy állampolgár kihív bennünket, akkor
valóban hamar a baleset helyszínére érjünk. Ezeknek az alapvető
elvárásoknak szeretnénk megfelelni. Nem beszélhetünk európai
szintű szolgáltatásról, amikor egy
közlekedési baleset helyszínén
másfél-két órát kell várakoznia az
állampolgárnak hogy a rendőrség
kiérjen – tette hozzá.
Évek óta visszatérő probléma
a létszámhiány, ugyanis az egyen-

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁRCIUS 5. 18.00 Ásványbarátkör. Diavetítés:
Börzsöny. MÁRCIUS 6. 17.00 Csapody Vera
Növénybarátkör. Terepgyakorlatok a Csukáshegységben. MÁRCIUS 10. 18.00 Gombászklub.
Beszámoló a László Kálmán Gombászegyesület
2007-es erdélyi gombásztáboráról. MÁRCIUS
12. 18.00 Ásványbarátkör. Geothit-bemutató.
MÁRCIUS 17. 18.00 Gombászklub. Csodás gombabirodalom. MÁRCIUS 17. 17.30 Hajózástörténeti
Klub. Hajózás jeges vizeken. Felfedezések IV.
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ruhás állomány 80–90% vidékről,
főleg Nyírségből és Borsod megyéből származik. A szakközépiskola
elvégzése után mindenki igyekszik
a lakóhelyéhez közel maradni. Akik
a fővárosban szolgálnak nehezen
tudnak megélni havi nettó 90 ezer
forintból, ráadásul a létszámhiány
miatt nagyon le vannak terhelve. Így
az első adandó alkalommal vidéken
keresnek állást.
A megbeszélésen Molnár Gyula polgármester ismertette azt a
jelentést, amelyet a Gallup Intézet
végzett az újbudai lakosság körében. A tanulmány szerint a XI.
kerület lakosságának 60%-a elégedett Újbuda közbiztonságával,
84%-uk biztonságba érzi magát, és
csak15%-uk nem.
A kapitány meglepődve és
nagy örömmel hallotta ezeket a
számokat, ugyanis véleménye szerint a legfontosabb az, hogy az emberek biztonságban érzik magukat.
A BRFK is készített egy felmérést a főváros kapitányságainak
munkájáról, Újbuda a következő
helyezéseket érte el:
– összes bűncselekmény felderítése: 1. hely,
– rablások felderítése: 17 hely,

– betöréses lopások felderítése:
11. hely,
– gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények felderítések: 13. hely,
– eredményesség: 1. hely,
– összpontszámok alapján: 7. hely.
– Az állomány 2007-ben nem
kapott jutalmat racionális okokból. Ugyanis az adójogszabályok
változása miatt a pénz jelentős
részét járulék formájában kellett
volna visszafizetniük, így a kollégákkal közös döntés eredményeként inkább fejlesztésekre költötték ezt az összeget. A dolgozók új
számítógépeket kaptak, javultak
a munkakörülmények, illetve beruháztak olyan autóba építhető
fedélzeti kamerákat, amelyek
képét rögtön láthatják az ügyelet
munkatársai is.
– Ez egy kezelhető, megoldható és komoly férfias kihívás,
de alapvetően hiába rendelkezünk csúcstechnikával, ha nincs,
aki ezt alkalmazza. Ha ezt a 60–
70 fő létszámhiányt tudnánk
valamilyen módon pótolni, én
a világ legboldogabb rendőrkapitánya lennék – tette hozzá
Czellér Ferenc.

RENDŐRSÉGI HÍREK
További sértetteket keresünk
A képen látható és jelenleg előzetes letartóztatásban lévő személy, valamint társa 2007. november
22-én 12 óra körül szólította meg 85 éves sértettét
a Budaörsi út és Bozókvár utca sarkán azzal az
ürüggyel, hogy útbaigazítást kérjen a Szent Imre

Kórház felé. Ezután arra kérte, hogy szálljon be a
kocsiba, így mutassa meg a kórház felé vezető utat.
Menet közben a sértettnek előadta, hogy kamionbalesetet szenvedtek, melynek következtében
a kamion sofőrje meghalt, két súlyosan megsérült
gyermeküket pedig kórházba szállították. Színlelt
telefonhívást bonyolítottak le a kórház professzorával, majd erre hivatkozva 1 300 000 forintot kértek a
gyermekek műtétjére.
A sértett megígérte, hogy a kért összeget
kölcsön adja, ezért az elkövetők a Bartók Béla út
92–94. szám alatti OTP-fiókba vitték, ahol a pénzt
a számlájáról felvette. Ezután az elkövetők elvitték a
Szent János Kórházba, mivel egy újabb megjátszott
telefonbeszélgetés során az állítólagos professzor
azt közölte, a műtétet ott fogják elvégezni.
A Szent János Kórházhoz érve az előzőleg felvett összeget a sértett átadta Sárközi Jarmillának,
aki azzal a szándékkal szállt ki a kocsiból, hogy
bevigye az orvosnak. Visszaérve továbbindultak a
gépkocsival, majd a sértettet a II. kerületbe vitték,
ahol egy újabb trükk alkalmazásával a Széna téren
magára hagyták, ők pedig a pénzzel ismeretlen
helyre távoztak.

A nyomozás jelen adatai szerint az elkövetők több
idős személy sérelmére követtek el a fentiekhez
hasonló bűncselekményt, melynek során több
millió forintot zsákmányoltak. Újbuda rendőrkapitánysága várja azok jelentkezését, akiket a
képen látható személy megkárosított vagy ezzel
megpróbálkozott.
Potenciális célpont a GPS
Az elmúlt időszakban Újbuda területén jelentősen
megszaporodtak azok a gépjárműfeltörések, melyek sértettjei azon gépjármű-tulajdonosok, akik
autójukat GPS navigációs rendszerrel szerelték fel.
Az elkövetők látván a rendszer tartókonzolját a szélvédőre vagy a műszerfalra erősítve, azt feltételezik,
hogy maga a navigációs készülék is az autó utasterében van elhelyezve. Ennek megszerzése érdekében
erőszakos és durva módszer alkalmazva a járművet
kinyitják (ajtó kifeszítése, oldalablak betörése), majd
annak belterét módszeresen átkutatják. Javasoljuk,
hogy parkoláskor távolítsák el a tartókonzolt, ami a
mai rendszereket figyelembe véve pár másodperces
művelet, ezzel azonban megelőzhető, hogy járművünk potenciális célponttá váljon.

HIRDETÉS
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LAKÁS, INGATLAN
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.
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés megbízástól a szerződéskötésig. 14 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu,
amadex@axelero.hu.
VILLA-LUX Ingatlaniroda! 19 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 466-2482, 06/
30/940-8093, www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.
XXII., ÉPÍTÉSI telek eladó. 3 db, összesen 1000
négyszögöl. Külön is eladó. Gemenc u. 5–7.
06/20/941-6574.
GELLÉRTHEGYEN és környékén ingatlant elad vagy keres? Hívjon, segítünk:
06/30/547-4854, www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, irodákat.
16 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
KERESÜNK társasház, irodaház, családi ház,
raktár építésére telkeket. 06/30/922-9053.
XI., GALAMBÓC–SOPRON utca sarkán új
építésű társasház épül, lakások leköthetők.
06/30/251-4000
FARKASRÉTEN, Hegyalja út, Koszta József utca sarkán eladó 47 nm-es, 1,5 szobás, kertre néző,
földszinti lakás. Irányár: 17 800 000.
Érdeklődni: 06/30/654-6281.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fsz. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
BUDAI New York Ingatlaniroda keres és kínál
eladó, kiadó lakásokat, üzleti ingatlanokat, pontos
szolgáltatással. 215-7336.
GAZDAGRÉTEN Torbágy utcában 10. emeleti,
74 nm-es, 2,5 szobás, jó állapotú, jó beosztású lakás eladó. Irányár: 15,6 M Ft. 06/70/944-0088.
MŰEGYETEMNÉL, Kruspér utcában eladó 30
nm-es, 1 szobás, felújított, napos, III. emeleti, liftes
házban levő lakás, 12,2 millió.
Tel.: 06/20/216-5686.
KÉTSZOBÁS belbudai lakást keresek lehetőleg
egyedi fűtéssel. 06/20/801-4070.
TULAJDONOSTÓL sürgősen, olcsón eladó
pihenőkertes iker családi ház mindkét része. Ára
egyben: 49,9 M Ft. Bővíthető, azonnal költözhető.
Budapest Dél-Buda Rózsakert, XXII. kerület.
Tel.: 06/30/497-6001.
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.
ÉRDEN, Parkvárosban eladó 3 éve épült, 150
nm-es, önálló családi ház gondozott kerttel, panorámával. 32,9 M Ft. 06/30/251-4000.

VIII., NÉPLIGET közelében (Vajda P. u.) 36
nm-es, 1 szobás, fekvőgalériás, teljesen felújított,
2. emeleti lakás 9,9 M Ft-ért eladó. 205-9346 este.
XI., MADÁRHEGYEN a Hosszúréti úton 1000
nm-es építési telek eladó. Idén összközműves.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
KERESEK eladó 2 szobás lakást, téglaépítésű
házban. 06/30/922-9053.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ, eladó irodák nagy kínálata.
www.banalp.hu, 361-4287, 06/30/922-9053.
XI., LECKE utcában 21 nm-es üzlethelyiség,
csendes tevékenységre 37 000 Ft/hó kiadó.
06/70/325-4307.
VADONATÚJ, berendezett garzonlakás Bicskei
úton kiadó: 06/20/432-5329.
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.). Kiadó ingatlanokat keresünk a kerületben! Lőrincz Péter. 351-9578, 06/70/383-5004,
www.ingatlanabc.net.
XI., BOGDÁNFY utcában 2,5 szobás, 59 nmes, napsütéses, frissen festett, távfűtéses téglalakás
70 E Ft + rezsiért kiadó. Kábel tv, internet, kiváló
közlekedés. Érdeklődni: 06/30/996-5057.

GARÁZS
GARÁZS kiadó a Hegyalja úton (BAH csomópont közelében) 06/30/442-3121.
TEREMGARÁZSBAN kocsibeálló kiadó a
Kondorosi–Fehérvári út sarkán. 06/70/450-3170.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás a Gellért térnél. 385-3280, Obádovics.
MŰKÖDŐ magántanodánk felkészítést vállal
minden szinten matematikából, fizikából, kémiából, nyelvekből, több évtizedes referenciákkal.
250-2003 vagy 06/20/934-4456.
0-RÓL angol felsőfok fél év alatt. 367-0465.
ANGOLTANÍTÁS hatékony módszerrel, bátortalanoknak és gyermekeknek is. 367-0465.
ANGOL, spanyol, olasz, francia, német, dán,
norvég, svéd, orosz gazdagréti nyelviskolában.
Anyanyelvi oktatók is. Tel.: 06/20/354-4879.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Cégeknél is. Házhoz is megyek. 246-6869, 06/70/
540-3337, 06/20/517-6873.
A VOLT Budai Skálánál német-angol tanítás,
korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön egyéni
foglalkozásokkal. Tel.: 205-6732. Rudas Katalin
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás
tanártól XI. kerületben. Tel.: 466-4670.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat. Tel.: 365-2969.
INTERNET-, számítógép-használat oktatása
kezdőknek, e-ügyintézés, ügyfélkapu, e-adó haladóbbaknak Móricz Zs. körtéri iskola számítógéptermében csoportosan vagy egyénileg.
06/20/558-5371, 226-5811.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.

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.
GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelése, -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, t.: 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.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés csöpögéstől generál kivitelezésig. Duguláselhárítás azonnal.
06/30/678-1961, 784-5204.

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.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét
vállalom garanciával. Horváth Ákos 06/30/962-8704.
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.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
thermoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást hosszú távú garanciával. Tel.: 285-2882,
06/30/251-5872.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával,
referenciákkal. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
REDŐNYÖS munkák! Pontos munka, korrekt
ár. Németh Miklós 06/20/219-3061.
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.
FÜRDŐSZOBÁK – konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízvezeték-szerelés anyagbeszerzéssel, garanciával!
06/20/961-6153.
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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.
ASZTALOS-, lakatosmunkák, zárjavítás.
Helyszíni javítások. 06/30/678-1961, 784-5204.
CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/30/943-9282.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, járólapozást, csempézést
és kisebb kőművesmunkát vállalok. 06/30/279-9616.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítés, csapok,
WC javítása azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.
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. 207-3971.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.
TV-, video-, monitorszerviz. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény, ingyenes kiszállás.
06/20/414-6003, 309-0418.
KOMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás,
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, -bővítés. Ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.
SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS hétvégén is, hardver, szoftvertanácsadás, vírusirtás, optimalizáció.
06/20/377-0951, gwsolutions@t-online.hu,
www.gws.hu.
TV-, rádió-, videojavítások. 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.
KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást, fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel,
lélekkel. 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.
TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes körű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerületben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.
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.
TÁRSASHÁZKEZELÉS műszaki, jogi háttérrel.
204-0765, 06/30/618-7929.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata

építési ügyintézőket keres

közterület-felügyelőket keres

Alkalmazási feltételek és szakmai
követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 felsőfokú szakirányú végzettség [egyetemi
vagy főiskolai szintű építészmérnöki,
építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő
üzemmérnöki) szakképzettség].
Feladatai:
 elkészíti a határozat-, intézkedés-, levél-,
beszámoló-, tájékoztató tervezeteket,
 ellenőrzi a körzetével kapcsolatos építéshatósági jogkörben keletkező építkezés folyamatát,
azok megvalósítását, az ingatlanok állapotát,
 nyilvántartja a területére vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatokat.
Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett egyéves gyakorlat,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek
(Word, Excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
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 dupla zárt borítékban – a külső
borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt,
pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig
feltüntetve az „Építési ügyintéző” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. március 28. 12 óra
Pályázat elbírálásának határideje:
2008. április 25.
Állás betöltésnek időpontja: 2008. május 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Építési Osztályán (Bor Éva
3724-627) telefonon.

Alkalmazási feltételek és szakmai
követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 középfokú iskolai végzettség (érettségi),
 közterület-felügyelői vagy azzal
egyenértékű szakképesítés (rendészeti
szakközépiskolai, rendőr szakközépiskolai,
határrendészképző szakiskolai végzettség,
rendőri szakképesítés, határrendész
szakképesítés).

Csatolandó iratok:
 a pályázó személyi adatait is tartalmazó,
részletes szakmai önéletrajz,
 hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló
okiratok másolatai.

Ellátandó feladatok:
 közterületen, egyenruhában, gyalogos
őr-járőr szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott
hatósági ellenőrzés végzése,

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

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője

közlekedésmérnököt keres

Feladata:
 forgalomtechnikai beruházások előkészítése, szervezése, lebonyolítása,
ellenőrzése.
Előnyök az elbírálásnál:
 szakterületen szerzett közlekedésmérnöki, illetve
 államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 forgalomtechnikai helyzetmegoldásban való jártasság,
 forgalomtechnikai tervezéseben, kivitelezésben eltöltött szakmai
gyakorlat.
 jó tervolvasási (közlekedésépítési) és kommunikációs képesség,
 műszaki és adminisztratív gyakorlat,
 csapatmunkára képes és jó problémamegoldó képesség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).
Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
március 14. (péntek) 12.00. A pályázatot a
Humánpolitikai Csoportnak címezve kell
benyújtani „közterület-felügyelő” jelige megjelöléssel. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
Elbírálás határideje: 2008. március 28.
Munkakör betöltésének ideje: 2008. április 25.

Előnyt jelent:
 közterület-felügyelői vizsga,
 kiváló kommunikációs készség,
 jó problémamegoldó és konﬂiktuskezelő
készség,
 gépjárművezetői engedély,
 idegen nyelv ismerete.

Pályázati felhívás

Alkalmazási feltételek és szakmai követelmények:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 szakirányú felsőfokú végzettség (közlekedésmérnöki kar, forgalomtechnikai szakon szerzett diploma).

 esetenként rendészeti feladatok ellátása.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, és az Újbuda Közterület-felügyelet belső szabályzatai alapján történik.

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
dupla zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre címezve, a
belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve az
„Városrendezési ügyintéző” jeligét.
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. március 28. 12 óra
Pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 25.
Állás betöltésnek időpontja: 2008. május 15.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóságán Wágner József
osztályvezetőnél a 3724-659 telefonon.

MŰSZAKI ellenőrzés, energiaauditálás, okleveles építészmérnök. 06/30/618-7929.
KÖNYVELÉS, bérszámfejtés, adóbevallás, társasházak, egyéni vállalkozók részére. Elszámoló
bt. 246-1815, 06/20/527-4408.
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.
SZŐNYEG, padlószőnyeg, autó- és bútorkárpit
tisztítása helyszínen. 06/20/494-3657.
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
TAKARÍTÁS. Irodák, intézmények, társasházak, magánlakások teljes körű takarítása. Ablak,
szőnyeg, kárpittisztítás referenciával, garanciával.
Tel.: 06/20/947-5830, 06/20/479-6244.
E-mail: MU0000@freemail.hu.
KERT-TELEK rendezés. Lemosó permetezés,
metszés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkő, járda, kerítés készítése. Kamatmentes részletfizetés
megoldható. Tel.: 06/20/947-5830, 06/20/4796244. Email: MU0000@freemail.hu.
KORREKT fogászati ellátás reális árak. 06/30/
241-0366. XI., Dayka G. u. 4.
KALAP, sapka tisztítása, eladása. Sasadi út 139.
319-2023.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás,
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
TESTSÚLYPROBLÉMÁK (túlzott elhízás és
soványság) komplex, lelki gyógymódokat is magában foglaló gyógykezelése magánorvosi rendelőben. 06/70/203-2828.
GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek!
Nemre és korra való tekintet nélkül a Lótusz
Szépségszalonban! 06/20/444-1140.
2008 áprilisában pszichodráma csoport indul
a kerületben párkapcsolati és gyermeknevelési
problémákkal küzdők számára.
Jelentkezés: 06/20/342-7018.
PSZICHOTERÁPIÁS magánrendelés felnőttek
és gyermekek számára a XII. kerületben.
Tel.: 06/20/342-7018.
SZAKPSZICHOLÓGIAI tanácsadás felnőttek
és gyermekek részére. Első megbeszélés ingyenes.
Jelentkezés: Tahyné Borbély Júlia 06/30/346-0873,
tahynebj@gmail.com.

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárlóközpont 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.
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.

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.
EZÜSTVÁSÁR! Vásárolok étkészletet (hiányosat
is), gyertyatartót, cukordobozt, cigarettatárcát és minden régi dísztárgyat. Értékbecslés díjtalan. 365-4657.
KÉREM tekintse meg a http://dinasztia.
internet-tudakozo.hu galériánkat. Dinasztiánk
harmadik generációja vagyok. A legnagyobb
magyar régiségkereskedő, édesapám példáját hűen követem. Tapasztalatai segítségével az ország
nagy szállodáiban is végzek felvásárlást. Hiszem,
hogy a tisztességes üzleti magatartásnak van jövője! Kérem, hogy hívjon a 209-4245-ös számon.
RÉGI képkeretet, fotókat, használati és dísztárgyakat vásárolok. Rédai János 06/30/264-0568.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket,
takarítókat közvetítünk.
Empátia 336-1094, 06/70/380-5620.
HETI 30 óra irodai munka Budapesten, 180 000
Ft. 06/30/954-3189.
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest
és környékéről nívós családokhoz. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06/20/359-5918.
KELENFÖLDI Lakásszövetkezet megbízható
gondnokot keres nyugdíjazás miatt. 2 szobás cserelakás szükséges. 205-8168.
FODRÁSZ, műkörmös, pedikűrös, masszőr
vállalkozót felveszek Bartók Béla úti szépségszalonba. 06/20/332-4280.
SZÓRÓLAPTERJESZTŐT, belső postaládás, XI.
kerületi munkára felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.
JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező ügyintézőt
felveszünk XI. kerületi irodánkba. Érdeklődni:
06/20/367-7015.
FIZIOTERÁPIÁS asszisztenst felveszünk XI. kerületi rendelőnkbe. Érdeklődni: 06/20/367-7015.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szakképzett ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk. www.embellish.webzona.hu, 06/30/442-4079.
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár kötne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás
fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést.
Hívjon bizalommal! 06/20/415-1536, 365-4657.
ALSÓ tagozatos gyermek rendszeres délutáni felügyeletét vállalja 59 éves nyugdíjas
népművelőnő. 319-2589.
LAKHATÁSÉRT besegítést kérek a háztartási
munkákba 55 éves korig. Tel.: 386-0135 19–20
óra között.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
ÜDÜLÉSI jog Murauban 16. hét, 700 000.06/30/618-7929.

VEGYES
KÁRPÓTLÁSI jegyet legmagasabb áron vásárolok készpénzért. 06/20/575-1411, 334-2620.
PIANÍNÓK kedvezményes áron! Akció, hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.
ANGOL szetter tricolor kölykök eladók.
Ár: 40 000 Ft. 466-2692, 06/20/245-5045.
ELADÓ Schwinn-Csepel gyártmányú női kerékpár 2003-as gyártás. 06/30/551-9784.

Márciusi adózási határidők
Március 12., szerda
A kifizető, munkáltató a tárgyhót követő hó 12-éig
fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadóelőleget vagy adót. Eddig kell megfizetni a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a
fizetendő társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói
járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
valamint a START-kártyával rendelkező foglalkoztatott után a 15/25% járulékot. Az egyéni vállalkozó és
a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg
a vállalkozói járulékot is. Ezekről a kötelezettségekről
a befizetés mellett bevallást is kell tenni a tárgyhót
követő hó 12-éig, a foglalkoztató a 0808-as, az egyéni
vállalkozó saját magáról a 0858-as nyomtatványt
nyújtja be elektronikus úton.
Újdonság a munkáltatónak az a kötelezettsége, hogy a dolgozó adóhatósági adómegállapítást
(ADAM) kérő 07530-as számú nyilatkozatát köteles
átvenni akkor, ha a feltételek fennállta esetén sem
vállalja a munkáltatói adómegállapítás elkészítését.
A munkáltatói adómegállapítást vagy az összes, a
feltételeknek megfelelő dolgozónak el kell készíteni,
vagy mindenkinek együttesen lehet megtagadni,
a munkáltató nem válogathat a dolgozók között. A
dolgozó ADAM-nyilatkozatát a munkáltató összeveti
a rendelkezésére álló adatokkal, lehetőség szerint

javítja, ezt követően feldolgozza és március 12-éig
elektronikusan továbbítja az adóhatóság felé.
Március 20., csütörtök
Társasági adóelőleg-befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíjának befizetése, játékadó
befizetése és bevallása a 0878-as bevalláson, havi
áfa befizetése és bevallása, 0801-es havi bevallás
benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0811-es nyomtatványon, az Európai Közösségből történő beszerzés
esetén meghatározott adóalanyok 0886-os számú
bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más
tagállamából személygépkocsinak nem minősülő
új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi
adószámmal nem rendelkezők 0887-es számú bevallása, a vállalkozási tevékenységet nem folytató
társasház 0741-es bevallása.
Március 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíjelőleg és jövedéki adóelőleg befizetése és bevallása.
Március 31., hétfő
Környezetterhelési díj előleg befizetése, a tárgyévi
környezetterhelési díj kötelezettség és az előleg
különbözetének bevallása és befizetése.
APEH Közép-magyarországi Régionális Igazgatósága

ÚJBUDA 2008. MÁRCIUS 5.

HIRDETÉS

15

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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Történetek az élet szeretetéről

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.

Nagy Sándor és Dorozsmai Attila közt
két év a korkülönbség és sok a hasonlóság. Az autószerelő-műhely vezetője
és az étteremtulajdonos egyaránt
felrúgja a szakmájához társuló előítéleteket. Bátrak, ösztönösek. Mélyvízben kezdtek, aztán a legjobbak lettek.
Imádják, amit csinálnak. Autótulajdonosok, valamint éhes emberek nagy
szerencséjére.
Már elsőre is gyanítható, hogy ebben a
műhelyben nem úgy mennek a dolgok. A
másutt hetekig tartó, vagyonokba kerülő,
bosszúságoktól terhelt százezres vizsgálat, itt csupán egyetlen nap. És nem kell
a zaciba adni a családi brosst. Mégiscsak
szokatlan. Ahogy a tűzoltók védőszentjéről elnevezett vendéglátó-ipari egységben
meséli, miként lett autodidakta módon
autószerelő, miután nem lehetett erdész,
az is kiderül: sokszor feladhatta volna a
fair playt, de nem volt képes rá. Megélte
a kezdődő piacvadgazdaságban, hogyan
érvényesültek az ügyeskedők, persze
többnyire mások kárára. Meg az övére is
néha. A BKV-nál edződött, a profik között. Gyorsan kellett dolgozni, és hozzá
hibátlanul. A metrókocsi-javítást aztán
felváltotta néhány önálló vállalkozás. Kisebb-nagyobb sikerek és csődök között
tanulta meg, hogy csak magára számíthat.
Döntött, nem áll be a sorba. Megteremtette maga körül a saját elvárásai szerinti
világot. Önálló műhelyt nyitott, és azt
mondja, nem csupán a munkatársai, a
kuncsaftjai is a barátai. Tudják, bármikor
felhívhatják, ha lerobban az autó.
Amikor a háromgyermekes apa hordja reggelente a családot, ahogyan ő fogalmaz, a Holdról, akkor ő nem tud hazamenni addig, amíg az autó el nem készül.
Büszke a bizalomra, és arra, hogy számát
egymásnak adják ügyfelei, így alakult ki
a népes vendégkör. Néha furcsa, ha nem

Örülnénk, ha velünk tartanának, még inkább, ha szűkebbtágabb környezetükben önök is keresnék az összetartó
szemeket. Hisszük, hogy felismerésük által fényes-ékes emberláncokká válnak..

munkaruhában van, mondja, és amikor
a nem létező szabadidőről kérdezem, elneveti magát. Majd mesélni kezd, valakiről. „Mostohán bánok vele, mint minden nagy szerelmemmel”. Kezdek együtt
érezni, amikor kiderül, hogy egy 77-es

szont a történések éve lesz – osztja meg
velem ebbéli megérzését. Ha rajta múlna,
valahol vidéki nyugalomban veterán autókat újítana fel. Idén betölti a negyvenet, és
úgy érzi, ekkora vágy talán már nem teljesülhet. Pedig amilyen szeretettel csinálná,

Nagy Sándor autószerelő mester

Dorozsmai Attila, étteremtulajdonos

Toyota Corolla Coupé az illető hölgy. Évek
óta szeretné eredeti formájában helyreállítani, egyébként csak kettő ilyen létezik
az országban, mindkettő az övé – tudom
meg, majd alapképzést kapok a veterán
autókról, és arról, hogy már egy évtizede
nem gyártanak „igazi autókat”, csak „csinos, rövid életű műanyagokat”. Ahogyan
mesél, érdekelnek az autók – lepődöm
meg magamon. Kérem, mesélje el, mi az
az „ütközéses roncsderby”. Számtalan kupát hozott el, de a jó társaság volt a lényeg,
mint ahogyan a műhelyben is az. Vannak
évek, amikor nem történik semmi, ez vi-

újra divatba hozná a régi, szép autókat. Az
lenne a retrokorszak, Sanyi módra.
***
Munkához – legalábbis nekem – igen
késői időpontban találkozunk. A minimál stílusú, meleg, csokoládébarna és
narancssárga színek között, az étterem
egy eldugott sarkában tejeskávéval kínáló
mosolygós tulaj viszont biztosít: nála még
koránt sincs vége a napnak. Három szoba
az emeleten, így ha panzióvendégük van,
étteremzárás után benn is alszik. Mindig
az marad, aki aznap dolgozik: vagy ő, vagy
öccse, az egykorvolt híres öttusázó, Gábor.
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Együtt dolgoznak közel tíz éve már, ez
enyhít a maratoni munkaidő miatti fáradtságon, és persze a testvéri kapocs biztonsága sem mellékes. Nincs recepció, van
viszont lendület – gondolom, és közben
megtudom, hogyan lett sajátja a tizenöt
évvel ezelőtt kibérelt, akkor még szakadt
kiskocsma. Kívülről egy családi házhoz
hasonlatos helyen vagyunk, ám belül már
semmi nem emlékeztet arra, hogy a hihetetlen jó stílusérzékkel átépített épület
valamikor valóban családi ház volt. Attila – aki a hely pincére, belsőépítésze, ha
kell, szakácsa is – utólag meggondolatlan
döntésnek ítéli, ahogyan két, a szakmában
szakácsként eltöltött év után belevágott
egy étterem komplett vezetésébe. De nem
csupán a szakmai kihívás miatt. Olyan
vígjátéki elemekkel tarkított családi drámába keveredett a bérlemény okán, ami
rendező után kiált. Tíz évig tartott, amíg
a tulajdonos, valaha volt operadíva és az
őt vagyonából kiforgatni óhajtó lelkész fia
e ház tulajdonjoga miatti pereskedéséből
ő mint ártatlan bérlő kikeveredett. Fortuna is közbenjárt, hogy azután sikerrel
megvette. Hogy a Roxane étterem mai
pompájában működik, az már rajta múlt
– teszem hozzá magamban.
Zöldfülü kuktaként, tizennyolc évesen még főzni sem tudott, amikor a véletlen Svájcba vitte, a ma már nem működő,
de akkor nagynevű, Várban üzemelő Országház étteremből. Első munkanapján
kirúgták a másik magyar szakácsot, így
egyedül járta végig a genfi tó környékének ötcsillagos szállodáit. Azokat a magyaros heteket ma is emlegeti, mert mire
a három hónapos kalandosan bevállalós
turnéból megérkezett, itthon már várta
az egyik hotel ajánlata. Két év alatt nemcsak a francia konyhanyelvet tanulta meg,
de azt a profizmust is, amivel most a saját éttermét vezeti. Mivel idehaza sosem
dolgozott más konyháján, csak hallomásból ismeri a vendéglátó kultúra itthoni
réseit. Ő nem adja alább a színvonalat
annál, amit konyhatechnikában és főzésben húsz éve külföldön megtapasztalt.
Nem tartja magát erőskezű főnöknek, de
huncut mosollyal bevallja, hogy szokta
„nyomasztani a kollégákat”. Persze csak
azért, mert kizárólag jót szabad csinálni,
különben mi végre az egész? Esténként a
placcon van, azt mondja, imád a vendégeivel találkozni. Nem is láttam még étteremtulajdonost felszolgálni. Pontosabban:
most már igen.
Kép és szöveg: Szeifried Adél

Újbudáé lehet az EU-pénz

Győzött az
Andor utca
Vadonatúj Andor utca épül a régi
helyén 2010-ig, ha a Fővárosi Közgyűlés után az Európai Unió is rábólint
a tervekre. Erre igen jók az esélyek,
hiszen a fővárosi képviselők is egyhangúlag ezt a beruházást választották ki
mint Budapest számára fontos és elengedhetetlen felújítást.
A csepeli gerincút továbbépítésével és az
M5-ös Ipacsfa utcai szakaszával szemben nyerte el a képviselők támogatását az
Andor utca. Ennek nyomán a Közép-Magyarországi Operatív Programban jelölik
ezt a felújítást mint a dél-budai tehermentesítő út III. szakaszának építését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy két kilométer
újjáépítésére három és fél milliárd forint
jut, amelyből egymilliárdot önerőként a
Fővárosi Önkormányzat vállal.
– Nem egyszerű útfelújításról van
szó – tájékoztatta lapunkat a közgyűlés
után Lakos Imre, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke –, hiszen a kétszer két sáv
megépítése mellett a Thán Károly utca
térségében zajvédő falat építünk, és az
út menti területeket növénytelepítéssel,
kertépítéssel tesszük környezetbaráttá.
Mivel már három éve van jogerős építési
engedély erre a beruházásra, már nincs
szükség területkisajátításra, civil szervezetekkel való egyeztetésre, minden, a
kezdéshez szükséges folyamaton már túl
vagyunk. Nyilván ez is szerepet játszott a
döntésben, hiszen az Európai Unió olyan
pályázatokat támogat, amelyekben reális,
megvalósítható tervek vannak. Az Andor
utca átépítése ilyen.
Ez a szakasz egyébként 12 éve várja a
megújulást, mivel 1994 és 1996 között az
Egér út első két szakasza elkészült, és aztán megrekedt a munka, ami mára elviselhetetlenül zsúfolttá, szennyezetté tette a
környéket. A felújítás után az egy helyben
pöfögő autóktól is megszabadulnak az ott
élők, ezzel pedig a rossz levegő és a zaj is
megszűnik. A Főváros 2008-ban százmillió forintot állít be költségvetésébe a beruházás közvetlen előkészítésére.
(B. A.)

