XVI. Benedek pápa
nagyböjti üzenetéből

A húsvétra való
készülődés a
jótékonyság
cselekedetein
keresztül a lelki
növekedésre szólít,
hogy ezáltal többek
legyünk a szeretetben, és felismerjük
magát Krisztust a
szegényekben.
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Szabadság,
rend, jövő
Március 15., az 1848-as forradalom és szabadságharc fordulója az elmúlt 160 év
alatt mindig fontos nemzeti ünnepünk volt, még akkor is, ha egyes korokban nem
mindig ugyanazt a mozzanatát próbálták kiemelni.
Március 15. emelkedett jelkép: a szabadságvágy, a nemzeti egység, a közös cselekvés és áldozatvállalás, a magyar önrendelkezés jelképe, de ugyanúgy az ifjúság, a
lendület, az ellenállás, a cselekvő határozottság tiszta, szép szimbóluma is.
A forradalom márciusa így, a maga sokszínű összetettségében vált a mi közös magyar nemzeti önképünk meghatározó motívumává.
19 évvel ezelőtt, a rendszerváltás eufóriájában mindannyian úgy gondoltuk, hogy
végre eljött az az idő, amikor ’48-as eleink céljai beteljesülhetnek, mi, magyarok
függetlenségben, szabadságban olyan hazává építhetjük országunkat, amilyenben
mindig szerettünk volna élni.
Visszatekintve erre a közel két évtizedre sajnos nem minden úgy történt, ahogy
vártuk. A szabadságot elértük, de nem mindig és nem mindannyian tudtunk jól
élni vele. Szabadságunk a közös jóra törekvő bölcs és felelősségteljes polgárok cselekvő szabadsága helyett néha az egymás torkának ugró, ellenséget kereső-találó,
a közösség érdekeit félresöpörve szabadságát hangos „abzug” kiáltásokban megélő
személyek, csoportok szabadságának tűnhet.
A szabadságot nem kapjuk, hanem bennünk van, mi hozzuk létre, vagy éppen mi
tékozoljuk el. A mi közös szabadságunk a felelősség szabadsága: országunk olyan
és olyan lesz, amilyenné mi tízmillióan tettük, tesszük. Nincs kitől „visszaszerezni”, nincs kit „legyőzni”, és oktalan dolog azt hinni, hogy valaki majd helyettünk
megoldja a problémákat és a megoldást, a jövőt csinos dobozkában majd a kezünkbe adja.
A mi legnagyobb szabadságunk a józan, megfontolt, dolgos ember szabadsága
arra, hogy saját életét, családját, környezetét, városát, országát jó irányba kormányozza. Nekünk, újbudaiaknak a saját dolgainkat itt, Újbudán kell rendbe tennünk, a saját jövőnket magunknak kell megálmodnunk és megalkotnunk.

Molnár Gyula
Újbuda polgármestere

2008. március 15.
A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 160. ÉVFORDULÓJA

Festészet, zene, társadalom

Ilyen még nem volt Újbudán

Dömök Viktória

Március 14-i lapzártánk miatt a március 15-i, újbudai
megemlékezésekről szóló beszámolóinkat és képes riportunkat
következő számunkban olvashatják.

Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről és a tervekről, a megvalósíthatóságról tartottak prezentációt elsősorban
a kelenvölgyieknek, március 14-én 17
órakor (éppen lapzártánk idején) az előkészítő BUDA-HOLD Kft. és Zsombolyai
Kft. ügyvezetői, illetve az építési és bontási
terv készítői, Fiala István felelős tervező és
munkatársai a jelenlegi Kelenvölgyi Közösségi Házban.
– Ezzel a prezentációval az a célunk,
hogy megnyerjük a kelenvölgyieket, hogy
szeressék, és hogy minél többen vegyék
igénybe majd az új létesítmény kínálta
szolgáltatásokat – mondta lapunknak
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester. Már korábban megfogalmazódott
bennünk a gondolat, hogy valamilyen
megoldást találjunk a kelenvölgyieknek
nyújtható magasabb színvonalú szolgáltatások terén. 2006 áprilisában a tulajdonos
Önkormányzattól a BUDA-HOLD Kft.
kapott megbízást egy a Kelenvölgy város-

központjában létesítendő többfunkciós létesítmény, a Kelenvölgyi
Kö z ö s s é g e k H á z a
megvalósítására, mely
helyt ad a környéken
elszórtan és rossz állapotú épületekben működő önkormányzati
intézményeknek, illetve
más közösségi szolgáltatóknak. A ház az
Alabástrom utca 13–15.
alatt lenne, ez a helyszín
Kelenvölgy szívében, a
városközpontban, jól
elérhető helyen van. Az
engedélyezési terv készítése során minden érintettel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, illetve a jelenlegi
szolgáltatóházban lévő
szervezetekkel folyamatos volt az egyeztetés, és
véleményüket a tervekben figyelembe is vették
Veresné Krajcár Izabella: Remélem, hogy a kelenvölgyiek örömmel
az előkészítők.
folytatás az 5. oldalon

fogadják ennek a modern szolgáltatóháznak az ötletét
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Kelenvölgyi Közösségek Háza
Európai színvonalú, hagyományokat
megtartó, de mégis modern, a kor
kihívásainak megfelelő szolgáltatóház terve fogalmazódott meg Újbuda
Önkormányzatának vezetésében.

A képen a legkisebb, a fiatalember kísérte el a három generáció hölgytagjait az Őrmezei
Közösségi Ház különleges délutánjára. Molnár Gyula polgármester a Nemzetközi Nőnap előestéjén köszöntötte a hölgyeket, és nyitotta meg Lévai Katalin európai parlamenti képviselő
kiállítását, valamint Rehberger Ildikó selyemfestő tárlatát. Cikkünk 3. oldalon.

LAPZÁRTA

ÖNKORMÁNYZAT
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Együttműködési megállapodást kötött Újbuda a Műegyetemmel és a Corvinussal

irodájában (Mérnök u. 40.).

Ötletekért gyakorlatot cserébe
A Műegyetem épületében a dokumentumot Molnár Gyula polgármester és
dr. Molnár Károly, a BME rektora írta
alá ünnepélyesen .

A megállapodás értelmében Újbuda Önkormányzata lehetőséget biztosít az egyetemistáknak, hogy a gyakorlati ismeretek
megszerzéséhez igénybe vegyék az önkor-

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

13.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

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

Honlap: www.ujbuda.hu

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.
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KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK


(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).

A Corvinus diákjai segíthetik az Önkormányzat munkáját
Molnár Gyula polgármester együttműködési megállapodást írt alá a Corvinus
Egyetem Közigazgatási Karának dékánjával. Ennek értelmében a két fél kölcsönösen segíti egymás munkáját.
– Magától értetődőnek kell lennie, hogy a
közigazgatási szakemberek legfőbb kibocsátó intézménye a helyi önkormányzati
vezetéssel hathatós szövetségre lépjen – jelentette ki az aláírás alkalmával Molnár
Gyula, aki jelen esetben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) elnökeként is hozta meg döntését a megállapodásról.
Imre Miklós, a Közigazgatási Kar dékánja is örömmel említette, hogy a kapcsolat sikerre ítéltetett, hiszen a már megkötött
koordinációs együttműködés is jó úton
halad, mostantól pedig közjogi témakörök kidolgozásában segíthetnek a leendő
köztisztviselők az Önkormányzat munkájában. A dékán által a legfőbb stratégiai
partnerként emlegetett TÖOSZ pedig – a
legnagyobb önkormányzati érdekképviseletként – szakmai gyakorlati lehetőséget
biztosít a hallgatóknak az egyes tagönkormányzatoknál. Ezentúl a két intézmény
közös pályázatokat is tervez benyújtani, hamarosan például a kistérségi fejlesztés és az
elektronikus közigazgatás terén.
A polgármester hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy a diákok még a diploma
előtt valódi gyakorlatot és képet kapjanak

a hivatali munkáról, az önkormányzat
pedig így egy kis vérfrissítést kaphat az
újító szellemi tőkét képviselő fiataloktól.
Erre pedig – az önkormányzati reform
elindulásával – nagy igény teremtődött,
tette hozzá. A szervezet elnöke azzal is
biztatta a jelen lévő diákokat, hogy a közigazgatási munka presztízse és annak
anyagi jutalmazása újra emelkedőben

van, és ez a túljelentkezéseken is látszik.
A sikeres együttműködésre predesztinált viszonyt az is jól példázza, hogy a Tájépítészeti Karral kötött hasonló szövetség
eredményeként a hallgatók kiemelkedően
jó és használható terveket készítettek a
Móricz Zsigmond körtér vagy a kelenföldi
Bikás Park rendbe tételére.
Török Dániel

A magyar gazdaság helyzete

Dömök Viktória

FODOR VINCE (MDF)

Lotz Károly szerint nincs akadálya, hogy hazánk földgázbeszerzése több lábon álljon

Eredetileg Kákosy Csaba gazdasági minisztert hívták vendégként, ő azonban
egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott
részt venni az eseményen, ezért Lotz Károly, volt közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszter látogatott el a Tető Galériába.
A rendezvényen az energiabeszerzés és a
vasút jövőjének kérdését vitatták meg.
Lotz Károly alapvető problémának tartja,

Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca
40. Telefon: 204-2806
Időpont: 2008. április 2. 17 óra
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 911. 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.
Programok:
Március 26-án 18 órakor közéleti est.
Vendég: Vértesaljai László jezsuita
szerzetes.
Április 2-án 18 órakor közéleti est.
Vendég: Hegedűs Zsuzsa szociológus.
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.

Lotz Károly a Tető Galériában

Az Újbudai Liberális Klub fórumot
szervezett „Arccal a vasút felé, avagy
merre zakatol a magyar gazdaság”
címmel.

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

MDF–IDF HÍREK

Fogadóórák, programok
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 27én 17 órakor tartja fogadóóráját, a
Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
16.00–17.30-ig tartja fogadóóráját a
Muzsikus Kávéházban, (Őrmező, Kérő
u. 3.). Tel.: 06/70/9424-624. E-mail:
junghausz.rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hónap harmadik szerdáján 16–17
óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szerdáján
17 órakor az Albertfalvi Közösségi
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK) országgyűlési képviselő március 27-én 17–18
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi

mányzat intézményhálózatát, kutatásokat
végezzenek a kerületben, illetve az Újbuda
Önkormányzata által elkészíttetett felmérések, vizsgálatok, dokumentációk
eredményeit megismerhessék.A BME
ugyanakkor arra ad lehetőséget az Önkormányzatnak, hogy az általa végzett, illetve
elvégezhető kutatások, felmérések eredményeit felhasználja, ezen túlmenően pedig az egyetemen vizsgálatokat, valamint
felméréseket folytatnak a kerület részére.
Molnár Gyula és Molnár Károly szerint
az együttműködés része lehet a Szkéné Színház jobb bekapcsolása a kerület kulturális
életébe. A rektor szerint a megállapodás az
egyetem fejlesztési terveit is előmozdítja. A
tervek között említette például egy új kollégium felépítését. A polgármester elmondta,
hogy a megállapodásnak köszönhetően az
egyetemisták ötleteikkel, elképzeléseikkel új
színt vihetnek a kerületi tervekbe.
Újbuda Önkormányzata korábban
már kötött hasonló tartalmú megállapodásokat a Corvinus Egyetemmel és az
ELTE-vel, amelyek eredményeiről már
konkrét tapasztalatok vannak. Ezek keretében a Corvinus Egyetem hallgatói
– évfolyamdolgozatként – már a Bikás
Park rendezésére, illetve az M1–M7 autópályák kivezető szakaszára dolgoztak
ki terveket, ötleteket.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

önkormányzati 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.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) március 25-én 17
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B.
út 19. sz. alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ)

hogy Magyarország erősen földgázfüggő
ország, gyakorlatilag a lakossági energiaellátás 80 százaléka a földgázbeszerzés
függvénye, ami már önmagában sem jó,
de az még rosszabb, hogy a földgáz tulajdonképpen egy forrásból jön. Az import
elsősorban az orosz gázra alapozott, ezt az
utat viszont nagyon nehezen lehet megkerülni, ugyanis az igazi gázforrások az
Európához közeli régiókban csak ezeken a
területeken találhatók.
Ezzel szemben ott van a Nabucco Program,
amely ennél sokkal nehezebb kérdés, hisz
ebben az esetben olyan országokból érkezne

a gáz, amelyek egyáltalán nem biztos források (Irán, Türkmenisztán), és ennek már
nemcsak gazdasági, hanem komoly politikai vonzata is van. Az Egyesült Államok azt
várja Magyarországtól, hogy egyértelműen
a Nabucco mellett foglaljon állást, szemben
a most megépült Kék Áramlattal. Ugyanakkor tudjuk, hogy a gáz a Kék Áramlaton
fog folyni, mivel a másik teljesen bizonytalan. Így Magyarország bizonyos fokig két
tűz között van, mondta Lotz Károly. Az
Európai Unióval történt egyeztetés alapján
nincs akadálya annak, hogy hazánk megpróbáljon több lábra állni, és ezt az új vezetéket is támogassa.
A vasút jövője még ennél is nehezebb kérdés, véli a szakember. A jelenleg kialakult
sztrájk ugyanis nagyon megnehezíti a társaság helyzetét, a hamarosan bekövetkező
liberalizációról nem is beszélve. Ha a vasút
helyzete nem változik, akkor teljesen világossá válik, hogy be kell zárni a mellékvonalakat, ebben az esetben autóbuszokkal,
kisbuszokkal, valamint az önkormányzat
közreműködésével kell megoldani a mellékvonalak környékének közlekedését. A
fővonalakon 2010-től nagy verseny indul,
mivel az Európai Parlament elfogadta a
Harmadik Vasúti Törvényt, amely szerint
2010-től bárki megpályázhatja a magyarországi vasúti teherforgalmat, és valószínűleg 2011-től a személyforgalmat is.
Ez a helyzet nehéz kérdések elé állítja Magyarországot, például valóban akarjuk-e a
vasút megújítását, és ha igen, akkor ezt hogyan lehetne megvalósítani. A következő
hónapokban tehát komoly döntéseket kell
meghoznia a szakembereknek, ha a vasutat valóban meg akarják újítani.
Huszák Nina

A KDNP PROGRAMJAI

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

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

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

A felnőttképzés lehetőségeit igyekszik
bemutatni az érdeklődő lakosságnak
a Pályainfó rendezvény, melyet egy
országos programsorozat második állomásaként a Budapesti Művelődési
Központban rendeznek meg március
27-én 10 és 15 óra között.

Április 1–30-áig
TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁS!
Részletek:
az ÚjbudaTV-ben,
a www.ujbuda.hu-n
és következő számunkban
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Emlékezni és emlékeztetni Dr. Bálint András Astellas-díjat kapott

Ahogyan arról előző lapszámunkban írtunk, február 25-én a Fidesz és a KDNP
helyi szervezete, valamint a Fidelitas helyi
szervezete az Ifjúsági Keresztény Szövetséggel együtt a Petőfi híd budai hídfőjénél
koszorúzást tartott. Este a Barankovics
István Alapítvány ugyanebből az alkalomból megemlékezést szervezett a Szent
Imre Gimnázium dísztermében. Az eseményen beszédet mondott Kovács Emőke
történész, Balás Piri László egykori ’56-os
elítélt, valamint Bíró László püspök is, így
a három előadó különböző nézőpontokból mutatta be a kommunizmust és annak következményeit. Sztálin úgy fogalmazott: egy ember halála tragédia, több
ezeré pedig statisztika. – A számok súlyosak – emelte ki Kovács Emőke, hiszen

Az év egyik orvosa a Szent Imre Kórház
sebészeti profilvezetője, dr. Bálint András lett, mellette dr. Bittner Nóra, a tatabányai Szent Borbála Kórház onkológus
főorvosa és dr. Kováts Csilla, a pécsi
Rókus Utcai Gyermekrendelő nyugdíjas
orvosa vehette át a kitüntetést.
Dr. Bálint Andrástól megkérdeztük, meglepődött-e, hogy a díjazottak között van:
– Igen, és örültem neki. Az is fontos, ha
valaki olyan elismerést kap, amelyet egy
szakmai grémium ítél oda, de az Astellasdíj számomra azért is nagy becsben tartott
kitüntetés, mert a betegek felől érkezett.
A kezdeményezők internetes oldalán a
betegek pozitív kórházi élményeiket oszthatták meg a nyilvánossággal, a beküldött
történetekre szavazni lehetett, és a harminc legtöbb szavazatot kapott közül egy
közéleti személyiségekből álló zsűri szavazta meg a három legjobbat. Szeretném
kiemelni, hogy ez az elismerés nemcsak
személy szerint a három kitüntetettnek
szól, hanem annak a Magyarországon
dolgozó harminchatezer orvosnak, akik
nap mint nap becsületesen helytállnak
ebben a zaklatott környezetben, az egészségügy átalakítása és a reformmal kapcsolatos politikai csatározások közepette. Azt
is nagyon lényegesnek tartom, hogy e díj
kapcsán végre nem csupán arról van szó a
sajtóban, ami gond, ami probléma, hiszen
az utóbbi időben mintha kizárólag ezeknek lett volna hírértékük. Jólesik, hogy vetül egy kis figyelem a pozitívumokra is.

Foglalkozik azzal, mi történik az egészségpolitikában?

Természetesen nyomon követem, mert
bármilyen döntés születik, az kihatással
van a napi munkánkra. Ilyen például a volumenkorlát meghatározása. A Szent Imre

Dömök Viktória

Balás Piri László

600–700 embert vittek el táborokba, és
több mint 260 ezer ember nem tért haza.
Éppen azért, hogy a statisztikák mögött
mindig lássuk az embereket emlékezni és
emlékeztetni kell. Erről beszélt lapunknak
Balás Piri László.
– Szerte az egész világban százmillióra becsülik a kutatók a meggyilkoltak számát,
őrájuk emlékezünk ezen a napon. A huszadik század borzalmas százada volt az
emberiség történelmének. Két világháborúval, és rövid, ám annál gyilkosabb diktatúrákkal volt tele, de mindenen túltett
a kommunizmus, az egész évszázadra rányomta a bélyegét. Jó, ha az ifjabb nemzedék tud erről, hogy ez a pestisszerű ragály
ne üsse föl megint a fejét. A történelem
mindig velünk van, nem zárhatjuk le, az
emlékezet megtartása nagyon fontos.
Törvényszerű volt, hogy így alakuljon
Magyarország történelme?
– A történelem nem a „mi lett volna, ha”,
hanem a „mi volt” kérdésén alapszik.
Emlékezni kell a múltra, és ezt a tudást
megőrizni és továbbadni a jövő generációjának, hiszen a múlt ismerete szükséges
ahhoz, hogy a jelent irányítani, a jövőt pedig befolyásolni tudjuk.
Rendkívül fontos, hogy a múltat megismertessük a jövő generációival. Bár lehet,
hogy unják a hosszú politikai elemzéseket,
de a múltat nemzedékről nemzedékre kell
átadni. Türelem kell ehhez a munkához,
mindenhova el kell menni, minden kérdésre válaszolni kell. Trianont megélt nagyszüleimtől annak idején én is sokat hallottam a
történelmünkről. Mindig azt mondom, lényeges, hogy a fiatalok kérdezzenek, mi pedig, akik ebben az életkorban vagyunk és
már sok minden felhalmozódott bennünk,
meséljünk. Nemzedékről nemzedékre
öröklődik a múlt. A fiatalok könyvekben olvashatják, mi pedig élőszóban mondhatjuk
el, milyen volt a például a „puha diktatúra”.
Milyen volt, amikor a gyárból kihozhattál
ezt-azt, fusizhattál, titokban sertést vághattál – vagyis sok mindent megtehettél,
de csak úgymond titokban. Azaz hazudni
kellett, ez pedig már zsigerből, kapásból jött
mindenkinek. A hazugság és az erőszak
bele volt kódolva abba az eszmerendszerbe.
Szóval azt hiszem, a részletekben, az életképekben, az élethelyzetekben van a lényeg.
Beszélnünk kell róla – mindig van fiatal,
aki odafigyel, akiben megragad valami, és
ez jó, mert így mindig van valaki, aki továbbviszi az üzenetet.

Még nem lehet átlátni, hogyan fog működni a jövőben az egészségügyi ellátórendszer. Rengeteg kérdőjel van, de majd
az idő mindenre megadja a válaszokat.

Addig is, hogyan lehet bírni a terhelést?

Dr. Bálint András (balról) átveszi az év orvosának járó Astellas-díjat

Kórházon belül az általam vezetett sebészeti profil a volumenkorlát 9,2 százalékát
használhatja. Ebből kell kezelnünk az akut
eseteket, majd a fennmaradó összeget és
kórházi helyeket kell beosztanunk a többi
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Szívesen emlékszem választókörzetem
intézményeinek 40. születésnapjára: a
Palánták és a Keveháza utcai óvodák,
valamint a Keveháza Utcai Általános
Iskola által szervezett ünnepségekre,
amelyeken a régi óvodások, iskolások
ma már felnőttként találkozhattak egykori óvónőjükkel, tanítóikkal.
Ma azt is elmondhatom, hog y
rendeződött
a Keveháza
utcai iskola
sorsa, hiszen
a Bethlen Gábor Általános
Iskola részeként működik tovább. A
Keveháza utcai
iskolában 2008ban is indítanak első osztályt Montessori
szellemiségű oktatással,
amely a gyermek testét, értelmét, lelkét
egységbe rendezi.
Ha erre az évre lehetne három kívánságom, az első az lenne, hogy a testületi üléseken ne politikai csatározások,
egymásra mutogatások történjenek,
hanem értelmes, a kerületet építő, közös
döntések szülessenek. A második, hogy
Újbuda lakossága, külön a 9-es választókörzet lakói, még jobban érezzék, hogy
az önkormányzat és helyi képviselőjük
közreműködésükkel értük teszik a dolgukat. A harmadik kívánságom pedig,
hogy a kerület továbbra is a fejlődés útján maradjon, épülve és szépülve, mindannyiunk megelégedésére.
Vécsei Éva,
9.számú választókörzet,
önkormányzati képviselő

A VASÁRNAPI ORSZÁGOS ÜGYDÖNTŐ
NÉPSZAVAZÁS ÚJBUDAI EREDMÉNYEI
KÓRHÁZI NAPIDÍJ
A választópolgárok száma: 107788
Érvényes szavazatok száma:
60630 (56,25%)
IGEN szavazatok száma: 45811 (42,50%)
NEM szavazatok száma: 14819 (13,75%)

jelentős terheket rónak rám, ezenkívül
még más feladatom is van, például az
egyetemen. Mielőtt idejöttem a Szent Imrébe, több mint húsz évig az egyetemen
tanítottam, és csökkentett mértékben
ugyan, de most is részt veszek az orvostanhallgatók képzésében. Az észlelhető,
hogy most jóval kevesebb a szabadidőnk,
mint a reform megkezdése előtt. Nem
csak nekem, itt az osztályon mindenkinek
sokat kell vállalnia.

Látszik már az alagút vége?

Tavaszi gondolatok
a képviselőtől
Bár már itt a tavasz, még mindig érdemes visszatekinteni az elmúlt évre,
leszűrni tanulságait, valamint lajstromba venni az eredményeket. Ez ugyanis
nagy segítséget ad a munkához, ahhoz,
hogy most, a tavaszi megújulásban új
erőre kapjunk és tervezzünk, elérendő célokat, feladatokat
vetítsünk magunk elé.
Öröm számunkra,
beleértve a lakosságot is, hogy a
Fejér Lipót u. 65.
számú háznál
gyönyörű parkot építtettünk,
ugyanitt új járda szolgálja a lakosságot. Másik
örömteli dolog
számomra, hogy
a Bikás Park körüli
kétségek lassan elcsitulnak, hiszen aki ismeri
a környéket, láthatja, hogy
napról napra szebb és kulturáltabb lesz.
Újbuda Önkormányzata éves költségvetésében, kiemelt figyelmet szentel a
Bikás Park rendben tartására. Végleges
állapotát a 4-es metró megállójának
megépítése után nyeri el. A lakosság
többsége elismeréssel szól a parkról.
Civil és egyházügyi tanácsnokként elmondhatom, hogy az egyházakkal és
a civil szervezetekkel önkormányzatunk kapcsolata harmonikus. Számos
rendezvényükön részt vettem. Minden
eseményen elismeréssel szóltak a XI. kerület Újbuda Önkormányzatának segítőkészségéről. Az elmúlt évben több 10
millió forintra sikeresen pályázhattak
a szervezetek, valamint az egyházak,
programjaik, céljaik megvalósítására. A
jelenlegi költségvetés ebben az évben is
biztosít anyagi keretet a pályázatokhoz.

műtétre várakozó között. Ennek következménye a várólisták kialakulása. Nem
vagyok szakpolitikus és nem vállalok
ilyen jellegű közszereplést, de a szakma
művelőjeként, valamint felelős vezetőként
figyelemmel kísérem az egészségüggyel

VIZITDÍJ
A választópolgárok száma: 107788
Érvényes szavazatok száma:
60651 (56,27%)
IGEN szavazatok száma: 44566 (41,35%)
NEM szavazatok száma: 16085 (14,92%)

TANDÍJ
A választópolgárok száma: 107788
Érvényes szavazatok száma: 60660 (56,28%)
IGEN szavazatok száma: 43962 (40,79%)
NEM szavazatok száma: 16698 (15,49%)

kapcsolatos politikai történéseket.

Van rá ideje? Egyáltalán, van szabadideje?
Napi tizenkét órát dolgozom itt a kórházban, ahol az adminisztratív tennivalók is

Nehezen, de arra igyekszem összpontosítani, hogy azt a kevés szabadidőt, ami van,
valóban pihenéssel, rekreációval tudjam
eltölteni. A feleségem szerencsére gondoskodik arról, hogy időnként el tudjunk
menni színházba vagy koncertre, és sportolok is. Gyerekkorom óta teniszezem, és
mindig is szerettem kirándulni. A Pilisbe,
a Börzsönybe járunk, és nagyon szeretem
a Balatont is, hiszen onnét származom.
Keszthelyi vagyok, az egyetem elvégzése után ragadtam Budapesten. Az utóbbi
években rászoktunk, hogy télen is elmenjük egy-két hétre a hegyekbe. Nem is a síelés a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy
kicsit ki tudjak kapcsolódni.
Rózsa Melinda

Festészet, zene, társadalom

A kép címe: Kontrabasszus sztereóban

Dömök Viktória

A Parlament határozata alapján február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. 1947-ben ezen
a napon tartóztatták le Kovács Béla
országgyűlési képviselőt, a kisgazdapárt főtitkárát. Ebből az alkalomból
nemcsak a tanintézmények, hanem
más szervezetek és tömörülések is
megemlékeznek a diktatúráról.

Az év orvosa a Szent Imre Kórházban

Dömök Viktória

A múlt üzenete
és öröksége

EGÉSZSÉGÜGY

Rehberger Ildikó (középen) egyik különleges hangulatú festménye előtt

Az Őrmezei Közösségi Házban egészen különlegesre sikeredett a Nemzetközi Nőnap köszöntése.
Két kiállítás és egy koncert tette izgalmassá a péntek estét. A színházteremben Molnár Gyula polgármester először dr. Lévai
Katalin európai parlamenti képviselő kiállítását ajánlotta az érdeklődőknek, majd
Rehberger Ildikó különleges alkotásaira
hívta fel a figyelmet. Az 50 éves Benkó
Dixiland Band vezetője, Benkó Sándor
a művészetek találkozásának öröméről
beszélt. A megnyitók és a tárlatok megtekintése után egy vérbeli Benkó-koncert
következett.
A hetente megjelenő több száz diszkriminatív álláshirdetésből mintegy hatvanat mutatott be figyelemfelkeltő plakátkiállításán Lévai Katalin, aki az ügyben
az Önszabályozó Reklám Testülethez, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségéhez, illetve Vladimir Špidla
uniós esélyegyenlőségi főbiztoshoz fordul,
szövetségeseket keresve a nyílt, hátrányos
megkülönböztetés elleni fellépéshez. A
képviselő a Ne legyen a munkatársunk!
JOB-horog az egyenlő esélyeknek című
tárlatával minél több helyre szeretne eljutni. Tíz éve, hogy Lévai Katalin munkaerő-piaci diszkrimináció miatt elindította
és meg is nyerte az első hazai próbapert.
Az azóta eltelt években Magyarországon
számos előrelépést könyvelhettünk el az
esélyegyenlőség és esélyteremtés területén. Mint azt a képviselő asszony elmondta, ezek a hirdetések azért különösen károsak, mert azt üzenik a munkaadóknak,
hogy a nyílt diszkrimináció is következmények nélkül marad, így tehát szinte

bármit megengedhetnek maguknak az
állásinterjúkon vagy a munkahelyen.
A képviselőnő hangsúlyozta meggyőződését, hogy nem újabb jogszabályokra,
intézményekre és testületekre van szükség.
Az sem várható el, hogy akár a munkavállalók, akár a civil szervezetek hetente több
száz esetben indítsanak jogi eljárásokat a
hirdetések feladói ellen. A képviselő aszszony ezért
a hirdetések
feladói hoz
és az azokat
közreadó
médiumokhoz fordul
segítségért.
Rehberger Ildikó festményeit hozta
el az Őrmezei Közösségi Házba.
– A Benkó
Dr. Lévai Katalin
Dixiland
Band Baráti Köréhez számos kiváló művész tartozik. Írok, szobrászok, festők
tisztelnek meg bennünket azzal, hogy
alkotásaikban megörökítenek bennünket – mondta Benkó Sándor. Ildikó a
speciális selyemfestészet művésze és
baráti körünk törzstagja. Teljesen egyedi útját választotta ennek a távol-keleti
festészeti ágnak. Harmonikusan ötvözi a hagyományos elemeket, a látványt
kiegészítő, speciális fényjátékot adó
csillámanyagokkal.
Következő lapszámunkban beszélgetést olvashatnak Benkó Sándorral.
TR
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Sorozatunk olyan gyűjtemény, ami
által megpihenünk, elidőzünk kicsit.
Maradunk itthon, Újbudán. Hőseink
tudatosan vagy ösztönösen közösségük fontos láncszemei, így a mieink
is. Róluk készítünk pillanatfelvételeket. Örülnénk, ha velünk tartanának,
még inkább, ha szűkebb-tágabb
környezetükben Önök is keresnék az
összetartó szemeket. Hisszük, hogy
felismerésük által fényes-ékes emberláncokká válnak.

ÚJBUDA 2008. MÁRCIUS 19.

Önismeret A-tól Z-ig

Ember-lánc-szemek

Domokos Gábor és Kereszturi Imréné
között könnyebb megtalálni a közös
nevezőt, mint megfejteni a „gömböckérdést”. Úgy tűnik, egyikük életét a folytonos gondolkodás, másikukét a szűnni
nem akaró tettvágy mozgatja. Kapocs:
a Gömböc, ami mindig talpra áll.
Van esély, hogy egy szót sem értek majd,
morfondírozom, ahogyan a Műegyetem
parkjában közeledem a Szilárdságtani és
Tartószerkezeti Tanszéket is magában rejtő épületbe. Bámészan vágok át a parkon,
találgatva, hányszor tévedek majd el a tekintélyt parancsoló, hatalmas épületben.
Kevesebbszer, mint tippelem. Falai közt
az „oroszlán”, Domokos Gábor profeszszor, világhírű feltaláló félhomályos barlangja. Gömböc szülőhelye. Szeretném
megtudni, hogyan lehetséges a lehetetlen?
Milyen motiváltság, kíváncsiság, türelem
kell ahhoz, hogy egyetlen, nagy eséllyel
megválaszolhatatlan kérdésen tizenkét
évig gondolkodjon valaki. Jelen esetben a
Magyar Tudományos Akadémia legifjabb
tagja. Meglepő nyíltsággal indít. Gömböcről szó sincs, egyelőre. Közéletről,
pontosabban az egyetemi létről, a jelen
kiábrándító dolgairól beszél. A hataloméhségről, a cinizmusról, amit képtelen
elfogadni. Nem mondom, hogy felemelő,
amit hallok, de az igen, ahogyan megérzem benne az eltökéltséget. És, hogy mint
minden osztályon felüli pedagógus, pillanatok alatt felméri a hallgatóságot. Élvezetes lehet az előadásain ülni, kiváló előadó, jó adag szarkasztikus humorral. Így
idézi fel a legújabb magyar matematikai

Domokos Gábor

világszenzáció, a Gömböc megszületését is. Ajándéknak tekinti a kérdést, amit
Vlagyimir Arnoldtól kapott, hiszen ha
– mint mondja –, nincs kérdés, nincs mire
keresni a választ. Úgy emlékszik vissza,
hogy a csodált tudós pusztán a harmincegynehány éves ifjú érdeklődését díjazta,
amikor feltette neki a kérdést: létezike olyan homogén test, amelynek csak
egyetlen egyensúlyi pontja van. Én valamiért biztos vagyok benne, hogy ez a kérdés neki „járt”. Még akkor is, ha Arnold
valóban nem hitte akkor, hogy nemcsak
évtizedre szóló feladatot ad Domokos Gábornak, hanem egy új felfedezés lehetőségét a világnak. Ő persze a jó kérdésben
látja a lényeget, mert az motiválni volt képes. Megértésével több időt töltött, mint

Barátságos focimeccsel ünnepeltek

Az ő kezdeményezésére – az első demokratikus választások kampánycsendjében – rakták le a
gazdagréti Szent
Angyalok Templomának alapkövét,
mely azóta is fogadja a híveket. Az atya
barátaival és csapattársaival együtt
ünnepelte születésnapját az Elektromos Sportpályán.
– Életem során nagyon sokat
köszönhettem
el lenségei mnek,
aztán apámnak,
anyámnak, püspökeimnek, és hát ez
az együttes alkotta
azt, ami a hatvan évben összeállt – mondta az atya.
Az ünnepséget egy focimeccsel kezdték, amelyen László atya és barátainak csapata mérkőzött meg a színészválogatottal.
Ezt egy mise követte, majd a barátok verssel és énekkel köszöntötték a papot, végül
az eseményt egy állófogadással zárták.

Az atya azokat hívta meg születésnapjára, akik valamilyen módon fontos szerepet játszottak és játszanak az életében.
Olyan népszerű művészek látogattak el a
rendezvényre, mint Pitti Katalin, Ötvös
Csilla, Kovácsházi István, Kovács Kolos,
Maczkó Mária, Varga Miklós, Vikidál
Gyula és Bőzsöny Ferenc.
– Március 9-én, vasárnap ünnepeltük
közösen a hívekkel
ezt az évfordulót, ami
egyben egy hálaadás
is volt. Ám valójában
csak egy mondat,
hogy Isten éltessen,
a többi azok ti vagytok, akiket szolgálhatok, és akikkel együtt
létrehozhattam azt,
amit a kerület büszkeségének is lehet
mondani – tette hozzá László atya.
A focimeccs végeredménye döntetlen
lett, amelyhez az ünnepelt hozzájárult, hiszen ő is rúgott gólt.
Az Újbuda olvasóinak szánt gondolatait két profán és két igei gondolattal zárta:
„Nem nyalogatom a sebeimet. Nem várok
senkitől elismerést. Az Istenszeretőknek
minden a javára válik. Jézus azért jött,
hogy életük legyen, és bőség legyen” – Ezt
szeretném szolgálni – emelte ki végül.
Huszák Nina

Kihelyezett környezetismeret-óra
Ezúton tájékoztatjuk, hogy Budapesti
Erőmű ZRt. „kihelyezett környezetismeret-óra” programot szervez, melynek
keretében az újbudai általános iskolák 7.
és 8. osztályos diákjait
szeretnénk meghívni
egy erőmű-látogatásra a Kelenföldi Erőművünkbe.
A program keretében a tanulók
megismerhetnék az
erőmű működését a számukra készített
film segítségével, majd pedig előzetes bejelentkezés után az erőműben vezetnénk
körbe a diákokat. Az esemény keretein

***
Domokos Gáborhoz hasonlóan Kereszturi
Imréné, Ica is a számok embere. Csak
másként.
Mivel magam hadilábon állok a számokkal, mindig szerettem volna megérteni
a gazdasági pálya szépségeit. Kereszturi
Imrénével, Icával beszélgetve sokadszor
ismertem fel, hogy a munka szeretete a
száraz adatokat is érdekessé teheti. Ráadásul a számok mint letisztult, egyezményes
jelek mutatják az élet minden területét, és
ha innen nézzük, a dolog egyáltalán nem
olyan ijesztő. Valahány forint egyenlő egy
felújított házban elvégzett munkával és
annak eredményével. Valahány év: megannyi tapasztalat, élethelyzet. Valahány

Szeifried Adél

Csend és csevegés – Kiss Márta kiállítása

Hatvanéves László atya
László atya február 25-én töltötte be
a 60. életévét. 1942-ben látta meg a
napvilágot a Baross utcában, később
az Esztergomi Ferences Gimnáziumba
járt, már egészen kicsi kora óta pap
szeretett volna lenni.

Kereszturi Imréné

megválaszolásával. A gondolkodásról azt
mondja, önmagáért való, és sajnálja, hogy
sokan, félve attól, hogy nem találják meg a
választ, bele sem kezdenek.
Egy hosszú gondolatmenet eredménye viszont bejárta a világot. A professzort
a leghíresebb egyetemek egymás után
hívják előadónak és lovagkeresztet kapott.
Még a Pentagonban is a Gömböc honlapját olvassák. Léte új utakra viszi a tudományt; a professzor és megalkotója már a
természetben is megtalálták a Gömböcöt.
Bizonyos teknőcök páncélja hasonlóan,
„keljfeljancsi” módjára segít a hanyatt
esett, védtelenné vált állatoknak. A talpra
állásban. Talán pont úgy, mint minekünk
a pengeéles magyar agy képviselői. Mint
például Domokos Gábor.

papírra vetett betű egy cikk, és négy gombóc (gömböc) fagyi, megfelelő környezetben fogyasztva a „dolce vita” szimbóluma.
Ica tízéves volt, amikor a Magyar Rádió
gyermekkórusában életre szóló barátságot
kötött a zenével. Veleszületett muzikalitása és a tánc iránti ösztönös érzéke esélyessé
tették a művészi pályára. Megbízható, oszlopos tagként még jóval a korhatár fölött
is énekelt, olyan vezetők voltak mesterei,
mint Csányi László és Botka Valéria. Ahogyan visszaemlékezik, érezni, hogy máig
hatnak a kamaszkor élményei. Amerikát
és Japánt látta az ’50-es, ’60-as években.
Mégis, amikor döntenie kellett, alulmaradt a színpad és az előadóművészet iránti
vágy. Mielőbb saját lábra akart állni, így
racionális döntést hozott. A közgazdasági
középiskola után már kismamaként, munka mellett végezte el a főiskolát. Mikor lányát felvették egykori énekkarába, és látta,
hogy még nála is tehetségesebb, kiegyenlítettnek érezte a saját életének „számláját”.
Mégsem úgy lett, ahogyan akarta. Ma már
mosolyogva meséli, hogyan próbálta segíteni az álmok beteljesedését, de bármit is
tett, más volt „megírva”. A gyermeke az ő
foglalkozását választotta… Icát, erős igazságérzete és lényeglátása első munkahelyén vezető pozícióig segítette. Több mint
húsz év után váltott; azóta majd megint két
évtized van mögötte. Persze egy helyen.
Megegyezünk, hogy valószínűleg övé az
utolsó korosztály, amelynek tagjai még elmondhatják ezt magukról. Nehezen vált,
mondja, és ez igaz mindenre. Megtalálják
a feladatok, de az élmények is. Miközben
a Vox Hungarica női kórus tizennyolc
évvel ezelőtti megalapításának történetébe fog, látszólag egy cég könyvelését veszi
elő. Ragyog, ahogyan kinyitja a dossziét,
én pedig megkönnyebbülök, hogy pénzügyi nyilvántartás helyett a már említett
kórus néhány fotóját rejti a szigorú fedél.
Majd húsz éve ugyanis kiderült: többen hiányolják a régi szép időket. Azóta az egykori rádiós csapattagokból alakult kórus
énekli Kodályt, Bartókot és a többit. Heti
kétszer próbálnak, fesztiválokra utaznak,
és bár Ica életében is akadnak zsákutcák,
az éneklés segítő választ ad még a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetekben is.

belül szeretnénk bemutatni a kapcsolt
energiatermelés technológiáját, ezzel
együtt erősíteni a diákok környezettudatos gondolkodását.
Az erőmű megtekintése után egy vetélkedő
során kérdeznénk vissza
az elhangzottakat, majd
egy szendvicsebédre
hívnánk meg látogatóinkat.
Bízunk abban, hogy
a program végeztével kellemes élményekkel, hasznos tudnivalókkal és gyakorlati tudással térhetnek vissza az iskolába a
gyerekek.

Kiss Márta festőművész kiállításának megnyitóján
sok barát és tisztelő gyűlt össze a
Karinthy Szalonban.
Sturcz János művészettörténész méltató szavai után a
művésznő zenés előadással ajándékozta
meg a megjelenteket: Nemes János
által
komponált
dalokat adott elő a
szerzővel. Képeinek
finom bája és fuvolajátéka bearanyozta
az estét. Kiss Márta
Csend és csevegés
című tárlata március
21-éig látható.

Közérdekű közlemény
Gazdagréti közös képviselők,
gazdagréti polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2008. májusától az FKF Zrt. és Újbuda Önkormányzata

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍVHULLADÉK-GYŰJTÉS
KÍSÉRLETI MINTAPROJEKTET INDÍT GAZDAGRÉTEN.
A rendszerhez való csatlakozás önkéntes és ingyenes.
Kérjük Önöket, amennyiben a programban részt kívánnak venni,
jelezzék a hajdu.laszlo@ujbuda.hu e-mail címen,
vagy telefonon a 372-4659 számon!
Ugyanezeken az elérhetőségeken
kaphatnak további információkat és részletes tájékoztatást.
Hajdu László
önkormányzati képviselő,
környezetvédelmi tanácsnok

SAJTÓKÖZLEMÉNY

nyomdai előállítású számlák
eltűnéséről, érvénytelenítéséről
2008. március 5.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Pátria Nyomda
Zrt. által előállított, alábbi sorszámú számlatömbök
elvesztek, azok használata – bűncselekmény alapos
gyanúja miatt – érvénytelen:
AC7S-Q485001 – AC7S-Q500000
AC7S-Q565001 – AC7S-Q575000
Amennyiben ilyen tömbökkel rendelkeznek, illetve
ha ilyen tömbökről tudomással bírnak, akkor azt
minden esetben jelezzék a gyártó nyomda és az állami adóhatóság felé.
Felhívjuk a nyomtatványforgalmazók figyelmét,
hogy a fenti sorszámtartományba illő számlatömbök nem forgalmazhatók, azok beszerzése, értékesítése tilos!
Fenti sorszámú számlák kiállítása, illetve befogadása
az APEH sorszámot tartalmazó nyomtatványokról
szóló jogszabály előírásainak megsértését jelenti,
ezért a bizonylatok felhasználásuk esetén nem minősülnek adóigazgatási azonosításra alkalmasnak.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
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Végre csak annyit fizetnénk, amennyit fogyasztunk

Debütáltak a közművek

A FŐTÁV hőfokszabályzókkal
csökkentené a lakók költségeit

Vásárlói roham a Lakásvásáron

A távfűtő vállalat a már futó Öko Programját bővítette ki a kedvezményesen
igényelhető fűtésszabályzókkal és
költségosztókkal. A távhőszolgáltatás
ezzel szeretne felzárkózni a kedvelt
fűtéstechnikák sorába.
– A fűtéskorszerűsítésre eddig is volt mód
– kezdte tájékoztatóját Balog Róbert, a
FŐTÁV Zrt. szóvivője –, ám ezzel a lehetőséggel eddig kevesen éltek. A probléma
gyökere, hogy a lakók nem tudják egyénileg szabályozni, milyen meleg legyen a
lakásukban, ez pedig magas költségeket
eredményez. A helyzet megoldására hoztuk létre az Öko Programot, amely a rendszer korszerűsítésével, egy termosztatikus
szabályozást vezetne be a távhőszolgáltatásban – magyarázta a szóvivő.
Ez egy általánosan 18 és 24 Celsius-fok
között állítható szabályozó egység felszerelését jelenti, melynek határértékeiről a
lakóközösség dönt. Választható opcióként
pedig költségosztó eszköz is igényelhető,
amely az adott lakás egyéni fogyasztását
méri, ez tehát lehetővé teszi, hogy az ügyfél csak annyit fizessen, amennyit valóban
fogyasztott. A fogyasztók ezzel a szabályozással átlagosan 15%-kal tudják mérsékelni a fűtés költségét. A rendszer korszerűsítése lakásonként 150 ezer forintba kerül,
amely az 54 ezer forintos szociális támogatás igénylése mellett is 96 ezer
forintos önrészt jelent.

Mivel azonban ez túl nagy teher lenne a
lakóknak, a FŐTÁV az ÖkoPlusz Programmal egy komplex részletfizetési konstrukciót dolgozott ki, hogy minél több
lakó számára elérhetővé váljon lakásának
fűtéskorszerűsítése. A program nagy előnye pedig az, hogy a fizetendő részletek
az átalakításból származó megtakarításból és a 10%-os alapdíjkedvezményből
fedezhetők lennének. A FŐTÁV ugyanis
a programban résztvevőknek ilyen kényelmi szolgáltatásokat is biztosít. A lakók
egyösszegű befizetés nélkül jutnak hozzá
a teljes átalakításhoz, emellett pedig a közös képviselőknek sem kell bajlódniuk a
pályázatokkal, versenytárgyalásokkal és
a projektmenedzseléssel, hiszen mindezt a
FŐTÁV végzi el.
Balog Róbert a távfűtés státusáról
szólva elmondta, az elmúlt évek nem
megérdemelt rossz hírnevet szereztek a
távhőszolgáltatásnak. Számos nyugateurópai példa bizonyítja ugyanis, hogy a
villamosenergia-termelés közben keletkező hővel fűteni nemcsak környezetbarát,
de az ország számára költséghatékony
megoldás is.
Sajnos a hazai erőmű a ’60-as évek műszaki színvonalán működik, ezzel együtt
pedig, tette hozzá a szóvivő, a rendszer
gazdasági hasznát a magyar lakosság nem
élvezheti kellőképpen, a helyzeten tehát
változtatni kell. Ennek egyetlen lehetséges
útja a távfűtés egységárának csökkentése,
amit a FŐTÁV a működési költségek csökkentésével már meg is kezdett, ez azonban még mindig kevés. A vállalat szerint
nyugat-európai mintára áfacsökkentéssel
vagy az árak mérséklésével a kormány is
léphetne az ügyben. Ha mindez megvalósulna, a gáz és a távhő ára egy szintre
kerülhetne, ebből az összehasonlításból
pedig a biztonságos, kényelmes és környezetbarát tulajdonságaival a távhő
kerülne ki győztesen.
Török Dániel

VÉDŐNŐ

Védőoltás a rotavírus ellen
Az elmúlt hetekben többször elhangzott a
médiában, hogy rotavírus okozott kisebb
„járványt”. Járvány nincs, azonban tény,
hogy nagyon sok ilyen típusú megbetegedés történt. A csecsemők és kisdedek hasmenéssel, hányással járó megbetegedésének leggyakoribb kórokozója a rotavírus.
A vírusról tudni kell, hogy nagyon fertőző,
több napig elél a tárgyakon, az ember bőrén több órán át is életképes. A légutakon
keresztüli fertőzés is előfordulhat. Emberről emberre terjed – ha a család egyik tagja

megfertőződött, gyakran az összes családtagon végigfut a betegség.Az óvodáskor
végéig gyakorlatilag minden kisgyermek
legalább egyszer fertőződik ezzel a vírussal, de minél fiatalabb korban történik a
kórokozóval való találkozás, annál súlyosabb a betegség lefolyása. Legveszélyeztetettebbek a 6 és 24 hónap közötti csecsemők és kisdedek. A betegség pár napos
lappangási idő után viharos gyorsasággal
alakul ki. Jelenleg nincs megfelelő kezelés
a rotavírus-fertőzés gyógyítására, a kezelés

Ilyen még nem volt Újbudán

Kelenvölgyi Közösségek Háza
folytatás az első oldalról

A cél megvalósíthatósága érdekében a
BUDA-HOLD Kft. beruházási programelemzést indított, vizsgálta a kelenvölgyi
városközpont térségében az új létesítmény
létrejöttének lehetséges helyszíneit, illetve
a kívánt szolgáltatásokat jelenleg ellátó
épületek állapotát és alkalmasságát a beruházáshoz.
– A jelenlegi közösségi ház nem bővíthető – folytatta az alpolgármester aszszony –, a felújítása igen magas, mintegy
70 milliós ráfordítással persze javítana az
épület műszaki állapotán, de funkcionálisan nem biztosítana több lehetőséget a
jelenleginél, például újabb emelet ráépítése
nem lehetséges, és ugyanez mondható el
az idősek napközi otthonáról. Kérésünkre
a szakemberek több, a sokféle funkciót ellátni képes épületet is megvizsgáltak abból

a szempontból, hogy valóban bővíthető-e,
gazdaságosan felújítható-e. Azt a javaslatot
kaptuk, hogy minden szempontból szerencsésebb lenne egy új épület létrehozása. Itt
a Kelenvölgyi Közösségi Ház zavartalanul
üzemelhetne tovább, hiszen eddig is jelentős feladatokat vállalt a városrész életében,
és itt még több lehetőséget szolgáltathatna,
kihasználva a komplexum adottságait.
Azon túl, hogy folytatná az eddigi hagyományos programjait, együttműködne az
idősek napközi otthonával, és az idősek
számára kínált programoknak is adna
lehetőséget. Rendszeres tanfolyamaikkal, közösségi, kulturális programjaikkal,
klubjaikkal hozzájárulhatnak a lakosság
aktív szabadidejének eltöltéséhez. Míg a
szülők a könyvtárat, hivatalokat látogatják, lehetőség lenne a gyermekeknek, hogy
kulturális programokon vegyenek részt,

Március első hét végéjén a fővárosi
közműtársaságok is bemutatták kínálatukat a 12. Lakásvásáron. A több
mint 15 ezer látogatót vonzó rendezvényen minden idők legtöbb lakására
fizettek foglalót három nap alatt. A
kétszáz kiállító új és használt, fővárosi,
agglomerációs, vidéki, valamint külföldi ingatlanokkal érkezett a tavaszi,
szezonnyitó Lakásvásárra.

INGATLAN

lálták meg standunkat. Tudtak rólunk, ismerték a projektet, és felkészülten, konkrét
információkkal és kérdésekkel érkeztek.
Ráadásul az augusztusi átadás, amikortól
215 lakásunk már beköltözhető lesz, ideális időpontnak bizonyul, hiszen az, hogy

portjának vezetője. Mivel a gázvezetékek
kialakítása, a szellőzés megoldása rendkívüli precizitást követel a fokozott balesetés életveszély miatt, a gázművek szakemberei igen aprólékosan veszik nagyító alá
az engedélyre váró terveket. A tervezés

A SYMA Csarnok nyolcezer négyzetméteres kiállítói terében március 7-én 14 órakor Lakos Imre, a Fővárosi Önkormányzat
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási bizottságának elnöke nyitotta meg a
12. Lakásvásárt. A legnagyobb újdonság
a korábbi vásárokhoz képest az volt, hogy
most először rendezték be a Közmű Udvart, amelyben a Fővárosi Csatornázási
Művek, a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi
Gázművek, a Fővárosi Kéményseprőipari
Kft., a Fővárosi Közterület-fenntartó, a
FŐTÁV és a FŐKERT fogadta az érdeklődőket. Lakos Imre a megnyitón elmondta,
hogy egy olyan kiállításhoz, ahol lakással,
lakóhellyel kapcsolatos információk és
termékek jelennek meg, a fővárosi szolgáltatóknak is érdemes csatlakozniuk.
Lakos Imre a szervezőkkel a Lakásvásár megnyitóján

Sok lakás talált tulajdonosra
Mind az új, mind a használt lakást kínáló
társaságok különösen erős vásárlói érdeklődéssel találkoztak. Több fővárosi lakásépítő is úgy ítéli meg: a kiállításon regisztrált és komoly érdeklődőként megjelenő
látogatók jó része vevőként tér vissza a
cég értékesítési irodájába. Társaságonként
akár húsz-harminc konkrét üzlet megkötésére is számítanak. Sokan már a regisztrációkor időpontot egyeztettek, hogy
mielőbb megtekinthessék az ingatlant. A
kiállítók szerint a Lakásvásárt követően
akár három-négy hónap elteltével is találkoznak olyan érdeklődővel, aki a kiállításon gyűjtött adatokból dönt végül egy-egy
konkrét otthon mellett.
Meglepő, hogy az év közben sikerterületnek számító környékeken túl, nagy
érdeklődés övezte például a kertvárosi és
agglomerációs övezetek kínálatát is – a
három nap tapasztalatai szerint ugyanis
mindenre volt kereslet. Újpest, Kőbánya,
Szigetszentmiklós vagy Pestszentlőrinc
szintén vonzotta az érdeklődőket. A lakástípusoknál sem lehet egyértelmű slágerről
beszélni, bár az egy plusz két félszobás, két
plusz két félszobás lakásokra nagy a kereslet, ezen a hétvégén garzonra és kétszáz
négyzetméteres kertes házra egyaránt alkudtak a kiállításon.
– Továbbra is sláger a XI. kerület
– mondta Böröck Szabolcs, a Sasad Ligetet
építő Biggeorge’s-NV értékesítési igazgatója. – Feltűnő volt, hogy a Lakásvásáron
hozzánk érkezők nem véletlenszerűen tacsak a tüneteket enyhíti. Ma már birtokában vagyunk egy védőoltásnak, amelynek
neve Rotarix. A rotavírus elleni vakcinát
szájon át kell alkalmazni két ízben, az
utolsó oltásnak a csecsemő 24 hetes koráig
be kell fejeződni. Ez az oltás 6 hetes kortól
adható. Csak egészséges állapotban lévő
csecsemő kaphatja meg az oltást. Összefoglalva: a rotavírus nagyfokú fertőzőképessége miatt a betegség terjedését nehéz
megakadályozni. A rotavírus okozta hasmenések, hányások előfordulását egyedül
oltással lehet csökkenteni.

Timár Tiborné
területi védőnő
Gyógyír XI. Kht.

vagy fordítva. Az internetes központ működtetésével továbbsegítik a lakosság ügyintézési lehetőségeit. Az, hogy mindezek a
szolgáltatások egy helyen lesznek elérhetőek, a lakosság számára pozitív változás
jelenthet – tette hozzá Veresné Krajcár Izabella. – Kelenvölgy, Újbuda ezen városrésze kertvárosias jellegű településrész, nagy
tradíciókkal rendelkező polgári közösségel.
Ma, itt a prezentáción még csak elképzelni
tudjuk, hogyan nézhet majd ki a „jövő háza”, nyilván még számos egyeztetés és a finanszírozási kérdés végiggondolása következik, de az első lépések részünkről bátrak
és határozottak, hiszen a szándék valóban
az, hogy az itt élők körülményei minőségi
ugrást mutassanak a szolgáltatások terén.
A beruházás 2008. április–2009. november
közötti időszakában a jelenlegi szolgáltatásokat – más helyszíneken ugyan –, de
tovább működtetjük. Mindenről időben
tájékoztatjuk Kelenvölgy lakóit. Bízom
abban, hogy a képviselő-testület is a kezdeményezés mellé áll.

M. G.

csak néhány hónapot kell várni, beláthatóvá és megbízhatóvá teszi a választást. Bár a
környéken több lakásberuházás is zajlik, a
Sasad Liget időelőnye nagyjából fél év, és
ez a konzervatívabb vagy óvatosabb vásárlók körében sokat számít.
A vásári kínálatot látva Lakos Imre
immár Újbuda alpolgármestereként lapunknak elmondta, hogy itt, a lakáspiac
keresztmetszetét bemutató vásáron számos XI. kerületi projekttel találkozott.
Ez nem véletlen, mivel ez a városrész jó
ideje költözési favoritnak számít, a lakásberuházások számára is régóta kedvelt
helyszín. A beruházások nyomán pedig
fejlődnek a kerület városrészei, korszerű
infrastruktúra épül.

szinte a kémények esetében a legkényesebb, a fokozott biztonsági követelmények
és az évről évre megújuló szabványok
miatt ugyanis semmiképp sem lehet rutinból dolgozni. Kocsis Krisztián, a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. irodavezetője
éppen ezzel magyarázza, hogy szigorúan
kell elbírálniuk a terveket, és később gondosan kell ellenőrizniük az építés és az engedélyezett tervek egybevágóságát. Sajnos
az új építkezések jelentős részénél találnak
valami javítanivalót. Január óta egyébként
a kémény kialakítására és üzemeltetésére
vonatkozó szabályok változtak, ami ismét
új leckét jelent a beruházóknak.

Közműtervezés a nulladik lépésben
A fővárosi közműszolgáltatók minden beruházóra szánnak időt, ha már a projekt
részletes tervezése előtt felkeresik őket,
hangzott el a Lakásvásár Közmű Udvarában rendezett kerekasztal-beszélgetésen.
A vártnál jóval pozitívabb képet festettek a
szolgáltatók képviselői az ingatlanfejlesztőkről, mert – mint mondták – ma már
nagyon precíz és tapasztalt tervezőket alkalmaznak a lakásépítések nagy részénél.
Ezzel együtt persze adódnak olyan „bakik”, amelyek megakaszthatják egy-egy
beruházás menetét.
Somfay Ernő, a Fővárosi Csatornázási Művek ügyfélkapcsolati osztályának
vezetője szerint nem a tervek elkészítése
és szakszerűsége jelent problémát, hiszen
az erre szakosodott irodák manapság
már profin működnek. Inkább akkor jelentkeznek a gondok, amikor – sikeresen
túljutva a részletes engedélyeztetési eljárásokon – a csatornahálózat korábbinál
nagyobb terheléséért kell fizetni. Ezzel
szoros összefüggésben szinte ugyanaz a
helyzet a Vízműveknél, ahol az új beruházóknak ugyancsak az újonnan jelentkező
vízfogyás alapján kell fizetni.
Nem szabad sajnálni az időt és az energiát az egyeztetésre a szolgáltatókkal, vallja Puskásné Stark Ágnes, a Fővárosi Gázművek Zrt. TEO minőségellenőrző cso-

A Fővárosi Vízművek standja a Közmű Udvarban

Érdekes újdonság a távfűtés szerepe az új
beruházásoknál. Bármennyire is hihetetlen, vannak új társasházak, amelyek távfűtéssel épülnek a divatosabb egyedi fűtésmegoldás helyett. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag is van esély arra, hogy a távfűtés
versenyképes alternatíva lesz, nemcsak
kényelme és környezetvédelmi előnyei
miatt, hanem a szolgáltatás díja miatt is.
Ezzel kecsegtet a FŐTÁV Ökoplusz Programja, amely állami és fővárosi támogatással egészíti ki a FŐTÁV korszerűsítési
programját, és ezek együtt csökkenthetik
a távhődíjat a közeljövőben.
B. A.

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

építési ügyintézőket 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.

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

Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett egyéves gyakorlat,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).

Pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 25.

Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) előírásai szerint.

Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság
Építési Osztályán (Bor Éva 3724-627) telefonon.

Állás betöltésnek időpontja: 2008. május 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
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Egy „szem” a zsűriből – szubjektív beszámoló

SZÉP KORÚAK

Biztosan nem csak a húszéveseké a világ

Gyeőry Miklósné

Knáb László

Csontos Ibolya

Az Őrmezei Közösségi Házban működő, 35 tagú Tarka Színpad is főként nyugdíjas amatőr színjátszókból
áll, akik Köllő Miklós művészeti vezetésével már sok
fellépésen vannak túl. A társulat tagjai szép számmal
képviseltették magukat a versenyen. A megmérettetésre 11 kategóriában indulhattak a jelöltek. Az est
legidősebb indulója, a 85 éves dr. Szálka Irma verssel
készült a versenyre.
Egészen fiatal korom óta, már kisgyermekként
részt vettem vers- és prózamondó versenyeken, műsorokat szerveztem, sok helyütt felléptem, és önálló
estem is volt a régi Eötvös Klubban. Ez a szép hobbi
lényegében végigkísérte eddigi pályafutásomat, és ma
is része az életemnek. Persze az idő múlásával a szerepem megváltozott, lassanként nem a pódiumról,
inkább mellőle igyekszem a színvonalas szórakoztatás
sok formáját a közönség elé tárni, több műfajban is, és
persze tanárként már régen nemcsak a tantárgyamat
tanítom, de igyekszem az Isten által adott Talentummal úgy gazdálkodni, hogy abból másoknak is jusson.
Amikor fiatalokkal és fiatal felnőttekkel foglalkozom,
kommunikációt oktatok, vagy éppen együtt készülünk
valamilyen megmérettetésre, nagy öröm látnom azt,
ahogyan kinyílnak a szívek, ahogyan az értelem sietve
fogadja az új ismereteket, ahogyan a tudásvágy és a teljesíteni akarás elementáris erővel jelenik meg. Hiszem
azt, hogy minden instrukcióként elhangzó, jó szándékú mondat beépül abba a „gondolatkönyvtárba”,
amely a fiatalok fejében jó esetben nap mint nap újabb
és újabb „kötetekkel” bővül, amelyből pályakezdőként,
majd később is meríthetnek. Az Őrmezei Közösségi
Ház által szervezett vetélkedő egy másik dimenziót
mutatott meg. Nem az életpálya elején, hanem éppen
az ötödik ikszen túl lévő, magukat megnyitni és megmutatni akaró emberek produkciói arról szóltak, hogy
az aktív munkában eltöltött évek után nyílik igazán
lehetőség arra, hogy önfeledten játsszunk, énekeljünk,
zenéljünk, tegyük hozzá személyiségünket a költők soraihoz. Tiszteletreméltó és elismerést érdemlő produkciók sora vonult fel előttünk. Az a felkérés, hogy tagja
legyek a zsűrinek, önmagában is élmény volt számomra, hiszen bár már sok neves művésszel dolgoztam
együtt, ez a mostani alkalom mégis megindító volt. Itt
volt Hamari Júlia operaénekes, a Stuttgarti Zeneakadémia professzora, a Magyar Köztársasági Érdemrend
tisztikeresztjének tulajdonosa; Bilicsi Erzsébet szerkesztő-rendező; Gonda János zeneszerző-előadóművész,
Erkel Ferenc- és Életműdíjas, a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjének és tisztikeresztjének
tulajdonosa; Novák Ferenc „Tata” koreográfusrendező
Kossuth-, Erkel Ferenc-díjas, a Magyar Köztársaság
aranykoszorúval díszített érdemrend tulajdonosa; Kovács Erzsi énekművész, EMERTON-, Életmű-, Lyra-,
Déryné-díjas; Pécsi Ildikó színművész-rendező, Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész. Nincs elegendő
hely, hogy mindenkinek, minden kitüntetését felsorolhassam. Nagyon tanulságos és felejthetetlen volt az az
egy óra, amit a verseny után együtt töltöttünk ezzel a
nem mindennapi összetételű zsűrivel, elemezve a produkciókat és rangsorolva a versenyzőket. Szakmai, illetve emberi szempontjaik, kivételes humoruk, közvetlenségük, és az a fajta meghatottság, amit ők is átéltek a
fellépőket látva jól mutatja valódi nagyságukat. A szereplők mindegyikéhez volt elmondandó gondolatuk,
sőt, sokszor sajnálták, hogy most nem volt alkalom arra, hogy egy-egy jó tanácsot, bátorító szót személyesen
adjanak át mindenkinek. Különleges volt tehát ez az
este számomra a szereplők és a zsűritagok szempontjából egyaránt. Preisinger Éva, a közösségi ház vezetője
olyan alkalmat tudott teremteni, amely nem maradhat

visszhang nélkül, és amelynek hagyománnyá kell válnia. A szervezők jóvoltából egy műsorfüzet segítségével
tájékozódhattunk arról, hogy a produkciót éppen bemutató jelölt honnan jött, melyek a legfontosabb üzenetei. Így olvashattuk, hogy a 68 éves Csányi Rózsának
a zene adott reményt, hogy túlélje súlyos betegségét. Az
1946-ban született Csontos Jolán ezt írta: „Apám mondanivalói írásban és fotókon maradtak rám, ezek az én
útravalóim, amelyeket a magam képére formálok, és
járom a választott utamat. Megélt élményeimet az éneken keresztül megelevenítve adom át, fogadják ezt szeretetem őszinte megnyilvánulásaként”. A 67 éves Marsi
Ferencné ezt írta: „Nagy örömet találok a zenélésben, a
lélek karbantartásához és a gyógyításhoz elengedhetetlen”. A 60 éves André Marika hastánccal kápráztatta el
a közönséget, hajlékonysága, frissessége életkorát meghazudtoló temperamentuma lenyűgözött bennünket.
Szilassyné Botos Anikó szklerózis multiplex betegsége

miatt csak nagyon lassan tudott a mikrofonhoz érni,
ám amikor elkezdte mondani Andersen A törött teáskanna című novelláját, ragyogó mosolyával, kellemes
hangjával, értő interpretálásával, az egész lényéből sugárzó pozitív életérzéssel megrendített és elvarázsolt
bennünket. Méltán nyerte el egyébként kategóriájában
az első díjat. Az estét két konferanszié vezényelte könynyed eleganciával, magas szakmai színvonalon: Horváth Károly színművész, a Karinthy Szalon igazgatója
és Frenkó Zsolt dramaturg-rendező, a Karinthy Szalon
munkatársa. Sokat tettek hozzá a sikerhez.
A kultúra területén ismét történt valami jó, valami izgalmas, valami különleges Újbudán. Ismét volt
egy lehetőség arra, hogy ezúttal – az Amerikában
használatos kifejezéssel élve – a „szép korúak” mutassák meg magukat. Gratulálok a szervezőknek, folytatása következzék!
Vincze Kinga

Fotók: Dömök Viktória

Az Őrmezei Közösségi Ház nagyszabású Szenior
Ki-Mit-Tud? vetélkedőt szervezett és bonyolított
le. Az Újbuda Média többször beszámolt a szervezés menetéről, a jelentkezők egyre növekvő
számáról, a sikeres elődöntőkről. Majd elérkezett
a döntő napja is. Főszerkesztő-újságíróként
kaptam felkérést arra, hogy részt vegyek a zsűri
munkájában.

A zsűri: Novák Ferenc „Tata”, Vincze Kinga, Bilicsi Erzsébet, Pécsi Ildikó, Hamari Júlia, Gonda jános

Humor-Paródia:
I. Gyeőry Miklósné
II. Vörös Vilmosné
Különdíj: Kövér Marika

Népdal-Magyar Nóta:
I. Németi Pál
II. Kisnémedi Varga Pál
III. Vásárhelyi Prodán Miklós

Opera-Operett:
I. Németi Pál
II. Bancsi Sándor
III. Derzsi Katalin
Különdíj: Kisnémedi Varga Pál

Néptánc:
I. Cavinton Tánccsoport
II. Gyura Gábor
III. Kakas Éva és Nyikosné
Módos Ágnes
Különdíj: Künstler Tamás és
Nyikosné Módos Ágnes

Vers és Próza:
I. Szilassyné Botos Anikó
II. Láng Zsanna
III. Engelbrecht László
Különdíj: Kuszál László,
Dr. Szálka Irma

Táncdal:
I. Pereszlényi Zoltán
II. Morauszky Pálné
III. Sipos D. Zsuzsanna

Szalontánc:
I. Bohémek Társasága Klub
II. Bokor Andrea és Váradi
Ottó

A SZENIOR KI-MIT-TUD
HELYEZETTJEI:
Hangszeres Zene:
I. Kiss Miklós
II. Kovács Zoltán
III. Likerecz József

Egyéb Kategória:
I. André Marika
Különdíjak:
Kelenvölgyi Férfikórus
Dr. Péter Árpád

Az ÚjbudaTV a döntő produkcióiból a magazinok végén
mutat be egy-egy műsorszámot.

A rendezvény főtámogatója Újbuda Önkormányzata,
fővédnöke Molnár Gyula polgármester,
védnöke Veresné Krajcár Izabella alpolgármester volt.
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Idén is számítanak támogatásra

68 év Újbudán

Közbiztonsági alapítvány

Vali néni tartalmas évszázada



Mekkora költségvetéssel gazdálkodhat
idén a közalapítvány?

Az ez évi bevételek várhatóan a tavalyi
szinten maradnak, így Újbuda Önkormányzatának idei támogatása megegyezik
a korábbi években nyújtott összeggel, azaz
40 millió forint lesz. Sajnos ez a támogatás évek óta változatlan, de tudomásul
kell vennünk, hogy minden területen érvényesül a takarékoskodás, ez alól alapítványunk sem kivétel. Ezért is próbálunk
minden számításba jöhető, egyéb forrást
feltérképezni és megszerezni. Így a rendőrséggel közösen idén is megrendezzük
a Szent György-napi jótékonysági bált,
melynek bevételét a kerületi kapitányság
működési körülményeinek javítására fordítjuk. Reményeink szerint – ahogy az
elmúlt években is – ebben az esztendőben
is fontos része lesz az általunk szétosztható
anyagi támogatásnak a kerület cégei, vállalkozói által különféle célok megvalósítása érdekében az alapítványhoz eljuttatott
pénz- és természetbeni adomány. Ugyanakkor változatlanul számítunk a kerület
közbiztonságának javítása érdekében
adakozó magánszemélyek és gazdasági
társaságok általános, nem célhoz kötött
felajánlásaira is. Így várhatóan a pályázat
útján elosztható teljes összeg megközelítheti a 60 millió forintot.



Mennyi volt a múlt évben a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétel?

Ez tavaly meghaladta a 300 ezer forintot.
Ezúton is kérek minden adakozni szándékozó, kedves kerületi polgárt, cégvezetőt és
vállalkozót, hogy személyi jövedelemadója
1%-át a közbiztonság ügyének adja. Arra
számítunk, hogy idén még többen és nagyobb összeget ajánlanak majd fel, és ebből
érzékelhető javulás valósítható meg a kerület közrendjében és közbiztonságában. Ha
megfelelő anyagi fedezet áll rendelkezésre,
szeretnénk az iskolákban is megjelenni, és
segítséget nyújtani a bűnözés elleni védekezéshez szükséges képzésben.


Az önkéntes anyagi támogatás mellett
fontos szerepe van a kerületi polgárőrszervezeteknek is a közbiztonság fenntartásában. Milyen támogatásra számíthatnak
ezek a szervezetek?

A közalapítvány az egységes elbírálási szempontok érvényesítése érdekében
kezdeményezte, hogy a kerületi rendőrkapitányság minden polgárőrszervezettel
kössön együttműködési megállapodást,
és abban rögzítsék a tevékenység kereteit.
Ennek a megállapodásnak a végleges szövege egyeztetéseken formálódik, minden
bizonnyal rövidesen elfogadják az érintettek. Mindazok, akik Újbuda közrendjéért,
közbiztonságáért dolgozunk, azt igyekszünk bizonyítani, hogy akik felajánlásukkal nekünk nyújtanak anyagi támogatást,
jó helyre fordítják adóforintjaikat.
TR

Kedvezményezett neve:
A XI. Kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány
Adószám: 18007844-2-43

Harminc családtagja köszöntötte 100.
születésnapján Vali nénit, köztük négy
ükunokája éppúgy, mint a Hollandiából, Belgiumból és Svájcból érkezett
rokonok.
Amikor dr. Sivirsky Tiborné hatvannyolc
évvel ezelőtt beköltözött az Eszék utcába, a
körtéren még játszótér volt. Vali néni bérelszámoláson dolgozott, statisztikus volt.
Férjével – aki már elhunyt – Nagymaroson
ismerkedett meg: „Hatéves voltam, és folyton piszkáltuk egymást. Gyerekkori szerelem volt, de 65 év házasság lett belőle”.
Az idős asszony emlékszik az első világháborúra, amikor apja katona volt, és
arra is, hogy nem volt tüzelő, könyveket
kellett elégetniük. 1919-ben az utcák tele
voltak erőszakos román katonákkal. „A
Tanácsköztársaság alatt volt a téren egy
nagy sátor, amit vörösre festettek. Esni
kezdett, a festék meg folyt le róla. Úgy
örültünk, hogy elmossa őket az eső!”
A második világháborút így idézi fel
Vali néni: „Féltünk nagyon, bebújtunk
volna az egérlyukba is! A családból szerencsére senki sem sérült meg, csak a nagyobbik lányom keresztapja tűnt el. Lement
valahova egy szál zakóban, azóta nem láttuk. Az ostrom után másfél hónapig nem
ettünk kenyeret. Krumplihéjat sütöttünk
meg preckát (tócsnit), sárgaborsólisztből. A
férjem megcsapolt egy vagont, amiben lekváralapanyagot, pulpot szállítottak, abból
is megettünk egy fél vödörrel. Egy pékség
pincéjében valaki talált egérrágta maradék kenyeret, azt sikáltuk meg, úgy-ahogy
felfrissítettük. Meg lódögöt ettünk. Ha elhullott egy állat, a férfiak ölre mentek érte.
Bombatölcsérből húztuk fel a feltört talajvizet. Felforraltuk, abból főztünk teát, kávét.”
A háború után tudtak venni egy nagyobb lakást a Bartók Béla úton, onnét köl-

töztek át Kelenvölgybe, ahol ma is él. Minthogy azonban Sivirsky Tibor szocdem volt,
a kommunista hatalomátvételt követően
egy ideig csak trógerolni tudott, hiába volt
diplomája nemzetközi vámjogból.
A család szeretett kirándulni, a hatvanas években nyaranta a Szentendreiszigeten vertek tábort. Akkor még tiszta
volt a Duna, fürödni is lehetett benne. De
Vali néniék már a háború előtt is sokat
utaztak. Egy nagybácsi repülőtársaságnál
dolgozott, ezért olcsón jutottak jegyekhez. „1939-ben Németországban előttünk
vonult fel a Hitlerjugend… Repülni nem
szerettem. Pedig ültem hidroplánon is,
amikor Nápolyba mentünk. Olaszország
volt a kedvencem. A harmincas években
még nem volt ennyi turista, Caprin szinte
mi voltunk az egyetlen vendégek. Egy halásztól kaptam kagylót, én pedig megettem

Keresi otthonát az átmeneti állatotthon

Egy idő után kilátástalan a küzdelem.
Nyomasztó, fojtogató. Mások felelőtlensége miatt tönkremenni. Embernek, állatnak. Átérezni a kitaszított, kóbor kutyák
kétségbeesését, kiszolgáltatottságát, miközben látni a farkcsóválást, a bizalmat a
szemükben.
A menhelyek is tele vannak. Hiába
telefonálsz körbe, ha kutyát találtál, hiába
kérsz segítséget, befogadást. Zsúfoltság,
pénztelenség, csak a jóakarat van. Ez már
kevés. Egyre több a segítségre szoruló
négylábú, egyre kilátástalanabb a helyzet.
Marad az állatvédő fojtogató, nyomasztó
küzdelme. A végigsakkozott éjszakák a
férőhelyekkel. Kit hova tegyünk, ki kivel
jön ki, miből nem lesz baj. Mindez még
egy kutyáért. Egy életért. Igaz, már most
is szűkösen vannak, de megértik. Átmeneti szállás, nem végállomás. Gondolják.
Gondoljuk. Sokszor tévedünk. Tesszük a
dolgunkat. Évek óta nincs szabadidőnk,
a főnöknek már elege van a munkahelyi
telefonálásokból. A család is megelégelte
a kutyák közti életet. Mi mégis megyünk,
orvoshoz rohanunk, hirdetünk, könyörgünk, pénzt kunyerálunk. Nincs kiszállás.
Nem bírunk. Az még rosszabb. Kutyáknak, nekünk egyaránt. Csak tönkremegyünk. Akkor ki csinálja tovább? Mi lesz
velük? Elérjük-e, hogy az élet érték legyen
mindenki szemében?
Az alapítvány vezetője olyan kezdeményezéseket indítana, amelyek országos
szinten, hosszú távon jelenthetnek megoldást: a kutyák kötelező mikrochipes megjelölése, a gyepmesteri (sintér) telepek szabályozása, nyilvánossága, állatvédők általi
ellenőrzése, a szaporulat szabályozása az
ivartalanítás széles körű elterjedésével, ku-

tyák „használata” terápiákhoz öregek, fogyatékosok foglalkozásánál, állatvédelmi
rendőrség létrehozása, a törvényben előírt
„gondos gazda” ellenőrzése.
Mindehhez szükség van összefogásra. Nem a kutyák összefogására a sintérek
által. Az nem vezet sehova, nem előz meg
semmit. Nem megoldás semmire. Még
csak nem is szükséges, csupán rossz. Rossz
érzés embernek, kutyának.
Számoljunk kicsit: mennyibe kerül
egy kóbor kutya? A gyepmester befogja 20–40 ezer forintért – az adófizetők
pénzéből. Az állatvédők oltatják, ivartalaníttatják, etetik, hirdetik, elhelyezik: ha
fél évet számolunk,
és nem panzióban
helyezik el, hanem
saját menhelyen,
amivel kevesen
rendelkeznek, ez
körülbelül 55–60
ezer forint.
Mindez egy felelőtlen ember miatt, aki
természetesen semmit
nem fizet. Ha azonosítani lehetne a kutyák
gazdáit, nem kerülne
ilyen sokba. A kóbor
kutyák által okozott balesetek költségeit nem is
számolva.
Támogatott ivartalanítás nélkül folyamatosan jön
az utánpótlás: ha egyetlen szuka kutyából indulunk ki, aki évente három
további életképes szuka
kutyát szül, és ők tovább szaporodnak, a született egyedek száma 6 év
alatt megdöbbentő: 260 000 eb!
Ha összeadjuk azt a pénzt, amit az önkormányzatok kifizetnek a gyepmestereknek, az állatvédők pedig a kutya tartására
a panziókba, akkor ebből pár év alatt biztosan összejönne egy menhely felépítésének a költsége.
A minisztérium által kiadott gyepmesteri engedélyek számát (90) tekintve
képtelenség a törvény által előírt feladatot

megfelelően teljesíteni. Ez durván azt jelenti, hogy egy gyepmesternek 40 településről kellene befogni a kutyákat. Csupán
néhány telep képes erre. Hogyan működik akkor ez valójában? Szeretnénk megtudni. Ezért készül most egy országos kutatás, amelyhez minden önkormányzattól
bekérjük az adatokat.
Az biztos, hogy a kóborállat-jelenség
hatékony kezelésére átfogó program kidolgozása szükséges. Ennek részét kell képeznie a következőknek:
Az állatok védelmét szolgáló jogszabályok felülvizsgálata, a jogi anomáliák
megszüntetése, illetve az előírtak betartatása, számonkérése, eljárás indítása
a be nem tartókkal szemben.
A nem tenyésztésre
szánt állatok (a keverékek
nyilván nem azok) ivartalanításának kötelezővé tétele
(ennek egyik kezdő lépése
lehet, hogy akit „rajtakapnak”, hogy kiengedte az utcára a
kutyáját – ehhez
természetesen a
chipazonosítás
szükséges –, kötelezzék ivartalanításra, ez lenne
az első „büntetés”).
Az azonosítás
megkönny ítésére
chipezés bevezetése.
Kulturált állatotthonok létrehozása, üzemeltetése állatvédők által, átvállalva a
gyepmesteri tevékenységet, esetenként állatbefogó segítségének kérése.
A felelős állattartás témájának többszintű oktatása (az állatvédelmi törvény
jelenleg is az önkormányzatok kötelezettségei közé sorolja, hogy „az állatokkal
szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismerését az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel is elő kell segíteni”). Erre nyilván az
önkormányzatok nincsenek felkészülve,
de a civil állatvédő szervezetek szívesen

Rózsa Melinda

A század tanúja

A Mancs-Rancs nem pénzre, hanem elsősorban együttműködésre számít

A Mancs-Rancs négy éve eredményesen működik annak ellenére, hogy
Sterk Éva vezető és önkéntes munkatársai rendületlen kitartásával sem ért
még révbe az alapítvány. Saját telkükre, barátokhoz, panziókba „dugdossák” pártfogoltjaikat. Elsősorban nem
pénzt kérnek, hanem együttműködést
az állatvédők és az önkormányzatok
között.

úgy, nyersen. Hát lecsúszott. Mondták,
hogy nem úgy kell, de a férjem csak legyintett: ha ízlik neki, hadd egye! Egyébként
szeretem az ilyen tengeri malacságokat.”
Hogy ma mit eszik szívesen? „A töltött
káposztát nagyon szeretem és a vadakat is.
Meg a körömpörköltet, a borjúlábat… Az orvos azt mondta, nekem már mindent szabad
ennem.” Vali néni jó egészségnek örvend,
sokat olvas, rejtvényt fejt, lányával kártyáznak, betűkirakóznak. Mindig egészségesen
élt, nem ivott, nem dohányzott, viszont sokat
úszott. Fiatalkorában meg folyton bálba járt!
Akkor persze még az ómama gardírozta.
Vali néni nagyon szeretett és tudott is táncolni, legyen szó charlestonról, simiről… Ha
pedig otthon volt, zongorázott, festett vagy
épp szobrászkodott – az biztos, hogy nem
unatkozott az elmúlt száz esztendőben.

Fodor Miriam

A kerület közrendjének fenntartásában együttműködő rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság kiegyensúlyozott
munkájához nélkülözhetetlen anyagi
segítséget nyújt a XI. Kerület Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány,
amely 1991 óta működik. Tóth László,
a kuratórium elnöke arról beszélt az
Újbuda Médiának, hogy idén is számítanak a lakosságra, az egy százalékok
felajánlására.

SZÁZ ÉV

részt vennének benne, ha napjaikat nem
a rengeteg sorsukra hagyott állat mentése
töltené ki.
Ez a szebb jövő. Jelenleg, 2008-ban
azonban a menhelyek csak az 1%-okra
számíthatnak. Sokuknak nem telik drága
kampányra, ők szerényen csak azt kérik,
amiről más javára nem rendelkeztek az
adófizetők.
Dr. Egerszegi Péter, a gazdagréti
FeliCaVet állatorvosi rendelő ügyvezetője
8–10 állatvédő egyesülettel áll állandó kapcsolatban. A Mancs-Rancs munkáját kiemelkedően makulátlannak minősítette.
Véleménye szerint az állatvédelem
egyik sarkalatos pontja volna a különböző szervezetek együttműködése. Ha
megtalálnák a közös hangot, rugalmasabb és eredményesebb volna az érdekérvényesítés.
Dr. Egerszegi Péter személyesen is
segíti a Mancs-Rancs otthonkeresését,
mert szerinte konkrét földterület nélkül
szélmalomharc minden hasznos kezdeményezésük. Ha bármilyen ígéretet hall,
Sterk Éva az első, akit beavat. Újbuda Önkormányzatával tervez a témában tárgyalást az ügyvezető.
Terápiás centrum, menhely, panzió
és idős állatok parkja működne egy fedél
alatt. Olyan bázist szeretnének létrehozni, amely az érintett önkormányzattal és
a lakókkal szoros összhangban, minden
előírást figyelembe véve épülne.
Az ügyvezető meggyőződése, hogy
a kóbor állatok problémájára a chipezés
általános bevezetése jelenthet végleges
megoldást. Budapest bizonyos kerületei
(VI., VII.) felkarolták már a módszert, ingyenesen adnak a kutyák tulajdonosainak
beültethető azonosítót. A törvények megfelelő finomhangolásával így büntethető
lenne az, aki 24 órán belül nem jelenti be
az állat eltűnését. Kiderülne, melyik négylábú, miért került utcára. A hazaszállításért is fizetni kellene.
A Mancs-Rancs különleges megoldásokkal szolgál. A telepen lévő állatok
gondozására Sterk Éva – otthont és családot biztosítva neki – egy hajléktalan férfit
kért fel.

Alkonyattól pirkadatig

Wauudstock
Rockfesztivál
Maratoni jótékonysági rockfesztivál az összefogás,
a kutyák iránti tisztelet és szeretet jegyében.
Időpont:
2008. április 25. péntek 19h, kapunyitás 17h. Belépő: 3300 Ft
Helyszín:
Káposztásmegyeri Jég- és Rendezvénycentrum,
1046 Bp. Külső Szilágyi út 70. (Megközelíthetõ: 14es villamos, 20-as busz). www.jerce.hu
A fellépők tiszteletdíjukról lemondtak, így a koncert teljes bevétele kutyákat támogat! Egy olyan
ötösfogat költi a kutyákra a befolyt összeget, akik
együttműködve, békében, azonos szellemiséggel mentik az állatokat és évek óta céltudatosan
tevékenykednek a kutyák jobb sorsáért: az érdi
Belfegor és Maci Állatmenhely, a Biatorbágyi Állatvédő Egyesület, a Csömöri Állatvédő Civil Szervezet, a Kutyasegélyszolgálat Alapítvány és a Lelenc
Kutyamentő Egyesület. A koncert az első magyar
állati lobbistát, a Lobbiirodát, dr. Akszentievics
Györgyi tevékenységét is támogatja!
Fellépnek:
A Beatrice, a KGB, Kowalsky meg a Vega, Somló
Tamás és az Eleven (ősbemutató!), a Sugarloaf, a
Supernem, Takáts Tamás D.B.B. és a Zanzibár.
Információ:
gergo@wauudstock.hu és anna@wauudstock.hu
Telefon: 06-30-5000-209
Jegyek kaphatók:
www.ticketpro.hu Ticketpro Belváros, V. Mérleg
u. 10.
Ticketportal Kristóf Jegyirodák: www.ticketportal.
hu
Ticketportal Központi Iroda, V. Egyetem tér 5.
Europark, Árkád, West-End, Aréna Plaza,
valamint a helyszínen. www.jerce.hu
Rendelhetsz telefonon és mailben:
Gergő: 06-30-680-5558, gergo@wauudstock.hu
Anna: 06-30-5000-209, anna@wauudstock.hu
jegyrendeles@wauudstock.hu
És ha még körülnézel a koncert előtt és csuda dolgokat vásárolsz, akkor azzal is az ebeket támogatod:
Farkas Ditta álomszép ceruzarajzaiból, festményeiből
készült reprókat a koncert előtt alatt és majd utána is
megvásárolhatod. A reprók árával természetesen a
kutyákat támogatod.
Részletek: www.wauudstock.hu
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A művész 1911-ben született a kelet-poroszországi Königsbergben. A Hanza-városként, a porosz királyok koronázó színhelyeként elhíresült város középkori múltjával, művészeti és iparművészeti iskolájával
egészen a második világháborúig virágzó
kulturális környezetet teremtett a fiatal
alkotónak. Itt kezdte meg tanulmányait,
majd művészi tevékenységét Grisard. A háború, mely számára a család, az otthon, az
egzisztencia elvesztését jelentette, és művészi fejlődésében törést okozott, néhány évre
merően megváltoztatta addigi életét. Fiatalkori művei nagyrészt elpusztultak vagy
elkallódtak, és hosszú időre családját is eltűntnek nyilvánították. 1946 után kezdte
újra felépíteni életét és egzisztenciáját. Eisenachban és Berlinben művészeti iskolákban
kezdett el tanítani, majd alkalmazottként
festészettel és grafikával, reklámmal foglalkozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Élete
során több csoportos és egyéni tárlata volt
Németországban, és számos művészeti társulatnak, egyesületnek, céhnek is tagja volt.
Egészen 1979-ben bekövetkezett haláláig
aktívan alkotott.
Több művészeti irányzat is hatott művészetére. Az expresszionizmus a külvilág

E. Rudolf Grisard kiállítása először Budapesten

Gyakoriak a kisebb süllyedések?

Egy különös sorsú festő
különös sorsú képei

A Bocskainál a metrópajzs

E. Rudolf Brisard: Kompozíció

hatásaira, a szubjektum kivetítésével reflektáló, az ember belső világát tolmácsoló, a személytelen naturalizmust elutasító
irányzat, mely a század első felében vált
meghatározó jelentőségűvé Németország-

Közös Képviselők Klubja

20 millió az ÖKO Programra
100 millió forintos vissza nem térítendő pályázati alappal támogatja Újbuda
a kerületi lakóházak felújítását.
A legutóbbi Közös Képviselők Klubjában
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
tájékoztatta a közös képviselőket a lakásszövetkezetek és társasházak felújítási
támogatására kiírt pályázatról. Idén is
azokat a munkákat támogatja elsősorban
Újbuda, amelyek az élet- és balesetveszély
elhárítását célozzák, így a kémények, a
gázvezeték-hálózatok felújítását, a szellőzők tisztítását, a liftek és a gépészeti
berendezések rendbehozatalát. Ugyan-

akkor fontos pályázati cél a lakóépületek
homlokzatfelújítása is.
Az alpolgármester asszony felhívta
a figyelmet arra, hogy egy ház csak egy
munkára adhat be pályázatot, ezért ha
2008-ban több feladatot is terveznek, ki kell
választani, mire kérnek önkormányzati támogatást. A támogatás mértéke 4–12 lakásos házaknál legfeljebb 400 ezer forint, 13–
30 lakásosaknál 600 ezer, 31–100 lakásos
házaknál 1,2 millió, 101 lakásnál nagyobb
társasháznál pedig 2 millió forint, de nem
lehet több a bekerülési összeg 40%-ánál.
A lakóház-felújítási pályázathoz az
űrlapot az önkormányzatnál, az ügyfél-

VIKTÓRIA BÚTOR
Folyamatos akció!!!

ban. Emellett megjelent Grisard életében
egy másik erőteljesen meghatározó stílusirányzat, a konstruktivizmus, mely a dolgok szerkezetét, építettségét kutatja, még
tovább távolodik a valóság konkrét megjelenítésétől. A formák csak utalásjellegűek,
a motívumok jelzésszerűvé válnak.
E kiállítás képei a rendszerváltozás
előtti években kerültek Magyarországra a
festő Rosemarie nevű lánya által, aki most
először tárja közönség elé magángyűjteményét. A határőrök éberségét kijátszva
tudták megmenteni Grisard műveit a
mester halála utáni években. A gyűjtemény hiányzó része a Németországban
maradt családtagjainál lelhető fel, számos
alkotása pedig ismeretlen helyen lappang.
A festő magyarországi ismeretlenségét
szétoszlatni kívánó retrospektív kiállítás
Grisard halálának 30 éves évfordulója alkalmából jött létre, de remélhetőleg egy
későbbi tudományos kutatás és az életmű feldolgozására is indíttatást ad. Bár e
kamarakiállítás az életmű egy részét mutatja be, bepillantást nyerhetünk a 20. századi német festészet egy szeletébe, és átfogó
képet kaphatunk a festő munkásságáról is.

szolgálaton lehet átvenni, illetve letölthető
a www.ujbuda.hu honlapról. A beadási
határidő 2008. április 23. délután 4 óra.
Az ÖKO Programot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium írja
ki a távfűtött lakások hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésére. Újbuda Önkormányzata ehhez a pályázathoz 20 millió
forintos önrészt különített el. A pályázat a
www.otm.gov.hu honlapon érhető el. A
kerületi rendelet és a helyi pályázat, amelylyel az önkormányzati támogatás igényelhető, március végén jelenik meg.
A tájékoztatón a Budai Tűzőrség munkatársai informáltak arról is, hogy a kormányzati panelprogram-pályázatokhoz szükséges
a tűzoltóság egyetértő véleménye is.

www.viktoriabutor.hu
www.viktoriabutor.fw.hu

Luna sarok 84.000 Ft-tól

Hajni 3+2+1 119.000 Ft

Palermo sarok 198.400 Ft-tól

Amszterdam 3+2+1
234.200 Ft-tól

Francia ágy 82.700 Ft-tól

Pici ágy 29.900 Ft

Amszterdam sarok
221.800 Ft-tól

Flowers 2. 103.900 Ft

Malibú sarok 102.300 Ft-tól

Origó 3+2+1 166.100 Ft-tól

Március elején elérte a Bocskai úti metróállomást a 4-es metró déli alagútját építő pajzs.
Az állomás betonfalát ezúttal néhány perc
alatt, gyorsan törte át a fúrószerkezet, amely
– Bozsó Tamás főmérnök gyorsértékelése

A Bocskai úti megálló már nagyrészt elkészült – bár a belső építészeti munkák még
hátra vannak –, most a liftet és a szellőzőt
építik. A kivitelező cég itt a tervek szerint,
rendben halad a munkákkal.
Közben a beruházó DBR Metró Projektigazgatóság megbízta a Mozgássérültek Budapesti Egyesületét, hogy a szervezet felügyelje a kivitelezési munkákat,
hogy valóban önállóan tudják majd használni a metrót a mozgáskorlátozottak.

Süllyedések
Nem kapott nagy sajtóvisszhangot, mivel a
szerkesztőségeket nem tájékoztatták, hogy

Zombory Anikó

Egyes bútorainkat az Ön igénye szerint, méretre is legyártjuk. Több mint 500-féle szövetből rendelheti meg
kárpitos bútorát, vagy 25-féle színből szekrénysorát! Kedvező kiszállítás! Folyamatos kedvezmények!

Laguna bőr 3+2+1 480.000 Ft

Megépítette a 4-es metró leghosszabb
alagútszakaszát és betört a Bocskai
úti állomásra a déli alagútfúró pajzs
március elején. Az északi pár héttel
később követi majd. Közben a fővárosi
metróbiztos jelentéséből kiderült:
több helyen is megsüllyedt a talaj a
Tétényi út környékén, még állniuk is
kellett a pajzsoknak. Erről azonban
akkor nem tájékoztatták a sajtót.

Niki 4 elemes 110.600 Ft-tól

Bukó epedás 3+1+1 171.800 Ft

Luna sarok 84.000 Ft-tól

1119 Bp., Rátz L. u. 74/A Tel./fax: 208-1069 Nyitva: H–P. 10–18. Sz–V. 10–15.

DCS

Neubauer Rudolf

A Gazdagréti Közösségi Házban
működő Rét Galéria mindig is nagy
figyelmet fordított arra, hogy kevésbé
ismert művészek alkotásait mutassa
be. E. Rudolf Grisard művészetét
hazánkban még kevesek ismerik, ez
a kiállítás pedig éppen ezt az ismeretlenséget kívánja megtörni.

ÚJBUDA 2008. MÁRCIUS 19.

Haladnak a Móricz Zsigmond körtér felé

szerint – a több mint két kilométeres megtett
úthoz képest jó állapotban van. A Tétényi és
a Bocskai út közötti szakasz egyébként a 4-es
metró leghosszabb alagútja, majdnem 1700
méter hosszú. Az északi pajzs – mely korábban indult az Etele térről, de sok problémát
okozott az első hónapokban a munkásoknak
– pár héttel később követi majd a délit.
A beérkezett pajzsot most keresztülvontatják az állomáson, elvégzik a szükséges
karbantartásokat, aztán néhány hét múlva
továbbindul a Móricz Zsigmond körtér felé.
Ez lesz a vonal egyik legrövidebb szakasza,
a két állomás nagyon közel van egymáshoz.

az alagutak építése során több probléma is
akadt a Tétényi út környékén. Arról még
sokat lehetett hallani, hogy szeptemberben
az állomás előtt beomlott az épülő szellőző,
ezért több mint egy hetet állnia kellett a fúrófejnek. Azonban Becker László fővárosi
metróbiztos 2007-es összefoglaló jelentésében már azt írja, hogy 2 másik alkalommal
is megsüllyedt a felszín a Tétényi úti állomás után, ezért az északi és a déli pajzs is leállt egy időre. Az egyik süllyedést a Bamco
cég hibájának rója fel a jelentés, mert nem
vették figyelembe a talajviszonyokat.
(gianone)

ÚJBUDA 2008. MÁRCIUS 19.
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Meg kell védeni a még beépítetlen területeket, az aktív zöld felületeket

KÖRNYEZETVÉDELEM

Túl a 35. napon elfogy a levegő!
2007 decembere óta folyamatosan
romlik a levegő minősége a fővárosban. Ennek oka, hogy Budapesten a
sorozatos beépítések miatt lelassult
a légmozgás, nem fúj a szél és megreked a szálló por, a legjelentősebb
egészségkárosító tényező.

Dömök Viktória

A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű,
„finom” porszemcsék belélegzéskor lejutnak a léghólyagba, gyulladásos folyamatot indítanak el a tüdő szöveteiben,
ennek következtében növekszik a vér
alvadékonysága, ez pedig vérrög képződéséhez vezethet. Statisztikailag kimutatható, hogy ha a szálló por koncentrációja
csupán 10 százalékkal emelkedik, megnő
a halálozások száma. Fodor Vince, a környezetvédelemért is felelős alpolgármester új városépítési koncepciót javasol. Az
alábbiakban adjuk közre gondolatait.

Hazánkban nemcsak az egészségügyi
határérték, hanem az adatok meghatározásának módja is eltér a szomszédos
országok gyakorlatától. A jelenleg a levegőben lévő szállóporra vonatkozó egészségügyi határérték 50 mikro g/m3, a tájékoztatási küszöbérték 500, a szmogriadó
küszöbértéke pedig 600. Ezek az adatok

a szállópor és a
kén-dioxid együttes
koncentrációjára
vonatkoznak, vagyis
akkor lehet elrendelni a szmogriadót,
ha e két szennyező
egyszerre lépi túl a
megadott határértéket. A kén-dioxidszennyezés azonban
évek óta alacsony,
ugyanis a mára már
kevéssé jellemző
széntüzelésből eredt.
Ehhez képest Bécsben a tájékoztatási
küszöbérték 100,
a szmogriasztásé
pedig 150, azaz a
magyarországi küszöbérték negyede.
Érdemes ezen elgondolkodni. Ésszerűsíteni kellene tehát a
szmogriadótervet
úgy, hogy önmagában a szállópor magas értéke is legyen
elég a riadóhoz. Ezt
támogatja az MDF
is. A Fővárosi Önkormányzat szerint viszont nekik nincs
lehetőségük megváltoztatni a kritériumrendszert, azt a környezetvédelmi törvény
szabályozza.
A közlekedés terén a „szennyező fizet”
elvet kellene alkalmazni. Jó tudni, hogy a
motorkerékpárok, különösen a robogók,
lényegesen szennyezőbbek a személyautóknál. Egy robogó szénhidrogén-kibocsátása akár 160-szorosa is lehet egy autóénak, de a dízelmotorok is károsak, ám
szűrők felszerelésével az általában rákkeltő
szennyezőanyagok 80–99 százaléka kiszűrhető. Ausztriában például 450 euróval támogatják azokat, akik felszerelik a szűrőt.
A főváros illetékesei szerint meszsze vagyunk még a szmogriadótól. Az
idei légszennyezettségi adatok alapján ez

védelmi rendelettel biztosítani az élhető
Újbuda jövőjét.
A hatóságok figyelmét fel kell hívni
arra, hogy mindenféle határérték-túllépés hallgatólagos tudomásul vétele életet
veszélyeztető tétlenség. A felelőtlen beépítések miatt kialakult túlépítés megszünteti a szélcsatornákat, így nem alakul ki
naponta szél, ami kisöpörné a szálló port
és a légszennyező gázokat. Újbudán az
utolsó szélcsatornák vannak veszélyben,
de amíg jogszabály nem kötelezi az önkormányzatokat a szélcsatornák védelmére, a
beépítésnek csak az önmérséklet állhat útjába. Az ezt szabályozó rendeletekkel erre
törekszem a környezetvédelemért felelős
alpolgármesterként Újbudán.

a kincstári optimizmus nem indokolt. A
porszennyezettség szempontjából Budapest Európa egyik legszennyezettebb
nagyvárosa, és Közép-Európa városai
között is igen kedvezőtlen helyet foglal el.
Halaszthatatlan tehát a gyors és hatékony
intézkedések meghozatala.
Újbuda területe változatos, domborzattal és sík területtel vegyes képet mutat.
A Madárhegy, a Gellérthegy és a Kamaraerdő között elnyúló sík, a keserű források
lapályos vidéke szinte vezeti a széljárást,
így söpörve ki a napközben keletkezett
szmogot, esti hűs levegővel ellátva az áttüzesedett lakótelepi és sűrűn beépített területeket. Az uralkodó széljárás Ny.-ÉNy.-i
ez ad lehetőséget a kerület kiszellőzésének. E szellőzési sáv a budaörsi repülőtér-

től indul és kelet–észak-kelet felé egészen a
Dunáig tart. Vannak, akik e szélcsatorna
létét is tagadják (beépítési terveket forgatva a fejükben) nem gondolva arra, hogy ez
Újbuda egyetlen túlélési lehetősége a nap
mint nap növekvő forgalommal szemben.
Talán nem ártana a 2006. augusztus 20-i
szélvihar tapasztalataiból következtetni:
tényleg van szélfolyosó!
Környezetvédelemért felelős alpolgármesterként új városépítési koncepciót
javasolok, melyben meg kell védeni a még
beépítetlen területeket, az aktív zöld felületeket. A már most is tűrhetetlen zajhatást nem szabad tovább növelnünk újabb
beépítésekkel. Tudományos méréssel kívánom igazolni az átszellőzési sáv létét,
pontos kijelölését, és egységes környezet-

Magyarországot uniós jogszabály
kötelezi arra, hogy ha a levegőben
található károsanyag-tartalom az
év 35 napján eléri az egészségre
veszélyes határértéket, tájékoztatni kell a lakosságot, valamint
haladéktalanul intézkedési tervet
kidolgozni és végrehajtani. 2005ben és 2006-ban 163 ilyen nap
volt, tavaly 109. Idén február 22-e
volt Budapesten a 35. nap, amelyen a légszennyezettség meghaladta az egészségügyi határértéket, azaz szinte minden második
napon. A lakosság hivatalos tájékoztatása elmaradt, intézkedési
terv nem készült. Azonban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ígérete szerint még idén
elkészül az a jogszabály-módosítás, amely bevezeti a szálló porra
vonatkozó önálló küszöbértéket.
A főváros 2006 májusa óta rendelkezik megfelelő levegőtisztaságvédelmi programmal, az ehhez
szükséges megvalósítási terv viszont mindmáig várat magára.
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Könnyebb és szebb lesz

Félidejénél tart a Szabadság híd felújítása
lyekkel a 19. század végén legyártották a
korlátokat. Most ezek segítségével állítják
helyre a díszesebb elemeket. A kandeláberek is az eredeti másolatai lesznek, díszesek,
persze belül modern izzókkal.
A falfirkák, graffitik ellen is védett lesz
a híd. Ugyanis a tartóelemekre – miután
teljesen megtisztították a korábbi festéktől
– olyan háromrétegű bevonatot kennek
föl, amelyről könnyen lemosható mindenféle firka. A festék persze a rozsdásodás ellen is véd, ráadásul a vegyi anyagokkal és
a fénnyel szemben is ellenálló. Így várhatóan még évek múltán is fényes zöld színű
marad. Egyébként a Ferrari sportkocsikat
is ilyen festékkel vonják be.
Lehetőség szerint jelezni akarják annak a díszes ezüstszegecsnek a helyét is,
amelyet még az átadásánál Ferenc József
király ütött a hídba a pesti oldalon. A
szegecs már eltűnt, az 1930-as években
sem volt a helyén, akkor egy alumíniumszegeccsel pótolták. Hogy most mi kerül
ennek a helyére, azt még nem tudni, az
átadásra biztosan kiderül.

Megnehezíti a közlekedést Újbuda és
Pest között, hogy másfél évre lezárták
a Szabadság hidat. Ennek ellenére már
időszerű volt a felújítás, amely után
– a szakemberek ígérete szerint – akár
50 évig sem kell majd komolyabb felújításokat végezni az átkelőn. Lapunk
megnézte, hol tart a rekonstrukció,
hogyan dolgoznak a hídon, melyek a
nehézségek és milyen lesz a Szabadság híd a renoválás után.
– Befejeződött a déli oldal felújítása, márciustól már az északi részen dolgoznak a
munkások – mondja kísérőm, Urbán Márton létesítménykoordinátor, a Hídépítő
munkatársa, amikor végigvezet a hídon. A
Petőfi híd felöli járdát már lecserélték: a korábbi vasbeton helyett könnyebb acélszerkezeten járnak át a Duna felett a gyalogosok.
A szakemberek most a középső pályalemez
egyik felén dolgoznak, amelyen az autók,
valamint a villamosok járnak.
A hidat egyebek mellett azért kellett
felújítani, mert az acélszerkezeteken a fáradás jelei mutatkoztak. Ráadásul a II. világháború utáni újjáépítéskor más hidak
roncsait is felhasználták, ezek anyagtani
jellemzői pedig bizonytalanok voltak, és
több tartószerkezeti elem állapota az utóbbi években erősen károsodott. A mostani
renováció során eltávolítják ezeket a részeket, ahol kell, teljesen lecserélik az acélszerkezetet. A hídon egyébként még most
is láthatók a világháború nyomai: az acélszerkezeten repesz- vagy golyónyomokat
lehet látni. Voltak olyan elemek is, amelyeket a rekonstrukció alatt a vártnál jobb állapotban találtak: a pályát alátámasztó kereszttartókat például nem kellett cserélni,
csak új, korrózió elleni bevonatot kaptak.
A déli oldalon már beillesztették a
pályát tartó, új hosszanti tartókat, ezek
támasztják alá az új útpályát. Ez az autók
alatt 10 centivel vékonyabb lesz, mint eddig, ugyanis a modern technológia már
ezt is megengedi. Így is könnyebb lesz a
híd saját súlya, ezáltal pedig kisebb terhelést kell elviselniük a tartóelemeknek. A
villamossínek alatt vastagabb marad a pálya: erre azért van szükség, mert egy speciális rugalmas ágyazatba helyezik el a sí-

Összehangolt munka

neket. Így a villamosok rázkódása kevésbé
terheli majd a hídszerkezetet. Azzal pedig,
hogy a villamosok alatt vastagabb és magasabban lesz majd a pálya, mint az autók
alatti út, nehezebben lehet majd kocsival
ráhajtani a sínekre. Ennek leginkább azok
örülhetnek, akik villamossal utaznak a
csúcsforgalomban.
A felújítás során változtattak az útpálya alátámasztásán: sokkal kevesebb acélgerenda is biztonságosan tudja tartani a
hidat. Kicseréltek több mint ezer acélhevedert is, amelyeket korábban hozzáhegesztettek a híd főtartójának függőleges
rúdjaihoz. A hegesztési varratok azonban elkezdtek repedni és korrodálódni,
ezért most csavarral rögzítették az acéllapokat. Kicserélnek négy nagyátmérőjű

Szűk helyen kell dolgoznia annak az 50–60
munkásnak, aki éppen a felújítást végzi. A
híd elbontott, kiemelt részeit rögtön el kell
szállítaniuk, az újakat pedig csak közvetlenül a beépítés előtt tudják a helyszínre
szállítani. Nincs hely ugyanis az anyagok
tárolására. Reggel 7-től este 6-ig dolgoznak,
valamikor 150-en is egyszerre, és vannak
olyan munkák is, amelyeket éjjel-nappal
kell csinálni. Például a tartószerkezetek
tisztítását, majd újrafestését. Ráadásul azzal
is számolniuk kellett, hogy a festék egy bizonyos hőmérséklet alatt nem szárad meg.
A tervezők és a kivitelezők úgy kalkulálnak, hogy a tervek szerint, az év végén át
tudják adni a teljesen felújított hidat. Előtte
végeznek próbaterhelést is: kővel megrakott
teherautók hajtanak majd a hídra. Ezt a
tesztet a munkák megkezdése előtt is elvégezték, a két eredményt pedig össze fogják
hasonlítani. A mostani rekonstrukció után
pedig akár 50 évig sem kell majd komolyabb
munkákat végezni a Szabadság hídon.

vízcsövet is a hídpálya alatt. A Vízművek
ezeken keresztül tölti fel éjszakánként a
gellért-hegyi, úgynevezett sziklatározót.
Nappal pedig, amikor nagy a vízfogyasztás visszaengedik a csöveken keresztül a
hálózatba az összegyűjtött vizet.

Díszesebb lesz a híd
Nemcsak a szerkezetét újítják fel a hídnak,
hanem eredeti díszességét is megpróbálják
visszaállítani. A járda díszes korlátai helyett
a II. világháború utáni felújításokkor nagyrészt egyszerű rácsokat raktak föl a középső
szakaszon. Most visszaállítják a régi, szebb
korlátokat. Ebben a szerencse is segített: a
lakatosmunkákat végző cég Munkácson
megtalálta azokat az öntőformákat, ame-

Kép és szöveg: Gianone Péter

Akadálymentes
lesz az új
metró
Balogh Árpád, a DBR Metro projektigazgatója látogatott el a Budapesti
Mozgássérültek Egyesületének
központjába, hogy együttműködési
megállapodást írjon alá a szervezettel
a 4-es metró akadálymentes megoldásainak kidolgozásáról.
Az egyesület vezetője, Szöllösiné Földesi
Erzsébet örömét fejezte ki, hogy a megállapodással végre nem utólagos átépítéseket
kell végrehajtani, hanem már a tervezésnél
beiktathatják az akadálymentes megoldásokat. Hozzátette, hogy ezúttal a közcélú
beruházás tényleg a köz célját szolgálja
majd, amely senkit nem rekeszt ki a metrón való közlekedésből. Az elnök asszony
megjegyezte, hogy a mozgássérültek csak
arra vágynak, hogy ugyanúgy tudják
használni a tömegközlekedési eszközöket,
mint az egészséges emberek, önállóan, segítség nélkül. Balogh Árpád elmondta, a
4-es metró teljes vonalát – a felszíni környezettel együtt – akadálymentesen lehet
majd megközelíteni. A tervek szerint a
kerekesszékeseket liftek segítik, a szerelvénybe történő ki- és beszállást pedig a
minimális peronszerelvény-távolság könynyíti meg. A projektigazgató azt is hozzátette, a beruházás így semmivel sem fog
több pénzbe kerülni, az akadálymentesítés
csak szándék és odafigyelés kérdése.
Török Dániel

SZENIOR MENTOR PROGRAM
A Civil Vállalkozások Nonprofit Kft. 55 év feletti
felnőtteket keres, hogy – mint mentorok és oktatók
– az olvasás elsajátításában segítsenek XI. kerületi általános iskolai diákoknak.
Legyen ön is a Szenior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen vegye a
tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb
felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.
További információ: 06-1-789-9093
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

()

A lakást is a nyuszi hozza?

HÚSVÉTI MEGLEPETÉSEK A XI. KERÜLETBEN
A tavasz a költözés ideje. Nemcsak
az állatok, de valahogy mi emberek
is ezt az időpontot tartjuk a legalkalmasabbnak arra, hogy helyet változtassunk, új életet kezdjünk valahol máshol. Ha Ön nem döntötte
még el, hogy hol, mi azt javasoljuk,
nézzen körül a XI. kerületben.
Érdemes betérni a Sasad Resort
értékesítési irodájába, ahol a széles
lakásválaszték mellett kollégáink
húsvéti meglepetésekkel is várják az
érdeklődőket. Telefonszámunk: 2499999 Értékesítési iroda címe: 1112
Budapest, Budaörsi út 152/b
Miért éppen a XI. kerület?
Budapest legdinamikusabban

fejlődő kerülete, az itt épülő
lakóparkok, irodák könnyen
megközelíthetőek: itt lesz a négyes
metró végállomása, de az ország nyugati feléből érkező utak, autópályák
is könnyen megközelíthetővé teszik
a területet. A jó úthálózat mellett a környék páratlan természeti
adottságokkal is rendelkezik: a
kerékpárral közlekedők és a túrákat
kedvelők nagy örömére több kirándulóhely is található a térségben,
a Duna közelsége pedig nem csak
a friss levegőről, hanem számtalan kikapcsolódási lehetőségről
is gondoskodik. Mindezeknek
köszönhetően bármikor közel

érezheti magát a városhoz, élvezheti
annak minden előnyét úgy, hogy
otthonában már csak a nyugalom és
a természet várja.
Kinek ajánljuk a Sasad Resortot?
Megkérdeztük néhány vásárlónkat,
hogy Ők miért döntöttek a Sasad
Resort mellett. Válaszaik talán segítenek Önnek is a választásban.
“Számomra fontos, hogy ne kelljen sokat utazni, mégis egy olyan
környezetben éljek, ami inspirál
a mindennapi munkám során.”
(Anita, 26 éves, festőművész)
“A gyermekeink most még kicsik,
de fontos számunkra, hogy milyen
környezetben nőnek fel. Olyan

helyet kerestünk, ahol közel a természet, mert nem szeretnénk, hogy
a gyermekeink betondzsungelben
nőjenek fel.” (Ildikó és Attila, 38
éves, ápolónő, 39 éves, építész)
“Évtizedekig laktunk a belvárosban, de most már a feleségemmel
egy olyan helyet kerestünk, ahol
nyugalom van. Természetesen még
mindig fontos a város közelsége,
hiszen a munkánk odaköt, azonban
sokkal jobb utána hazajönni egy
ilyen csodás környezetbe.” (András,
44 éves, autószalon tulajdonos)
Milyen a közvetlen lakókörnyezet?
A Sasad Resortban, parkosított
környezetben új budai életformát

kínálunk, ezekben az bauhaus
stílusú, alacsony lakásszámú,
liftes házakban, melyekben természetesen minden megtalálható,
ami a komfortos életvitelhez kell,
csak néhányat említve a sok közül:
automatikus beléptető-rendszerrel
ellátott teremgarázsok, alagsori
tárolóhelyiségek, korszerű kaputelefon-rendszer, kikapcsolódási és
sportolási lehetőségek. A földszinti kert és udvarok öntözéséről
öntözőrendszer gondoskodik, így
varázsolva természetes környezetet
otthonuk köré.
(x)
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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.
MÁRCIUS 26.–ÁPRILIS 15. Hegedűs Hajnalka
és Nagy M. Hedvig grafikusművészek kiállítása látható.
ARTUS GALÉRIA

Sztregova u. 7.
MÁRCIUS 21. 19.00 Kohán Ferenc és

SZÍNHÁZAK

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Cirmos u. 8.
MÁRCIUS 21-ÉIG Rehberger Ildikó selyemkép-

festőművész kiállítása.
MÁRCIUS 28. 17.00 A fotografus.hu
Alapítványi Iskola végzős növendékeinek
kiállítás megnyitója. Megtekinthető ÁPRILIS
10-ÉIG, hétköznap 10–18 óráig.
MU SZÍNHÁZ

Olescher Tamás festőművész Képek az Örök
mű sorozatból c. kiállítása látható.
MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

vész kiállítása látható.

BME OMIKK AULÁJA

Budafoki út 4–6.
ÁPRILIS 30-ÁIG „…Légszesszel eszközlött

megvilágítás…”A fővárosi gázszolgáltatás
hőskora (1856–1910). A kiállítás a könyvtár
nyitva tartási idejében: hétfőtől péntekig
9–20 óráig tekinthető meg.

BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 18–31. Az Óbudai Fotóklub kiállítá-

sa tekinthető meg.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO

Tas vezér u. 7.
ÁPRILIS 1–30-ÉIG Székács Zoltán festőművész

kiállítása látható.

KARINTHY SZALON

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

kiállítása. Megtekinthető munkanapokon
11–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig és
a rendezvények ideje alatt.
ÁPRILIS 4. 18.00 Péterfy Gizella erdélyi
festőművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető ÁPRILIS 25-ÉIG.
A38 ÁLLÓHAJÓ

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 21. 18.00 Macskássy Izolda fest-

ménykiállításának a megnyitója. A tárlat
megtekinthető ÁPRILIS 9-ÉIG, hétköznapokon 10–20 óra között.
TRANZIT ART CAFÉ

Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
ÁPRILIS 9-ÉIG Horváth Judit képalkotó kiállí-

tása tekinthető meg.

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.
MÁRCIUS 28. A Scheffer Galéria Köszönet
kékben c. kiállítása az elkészült katalógus
művészeinek képeiből.
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.

MÁRCIUS 19. 20.00 Berkó zenekar – táncház.
MÁRCIUS 20. 20.00 Táncházak Estéje a Műhely és
a Somos fellépésével. MÁRCIUS 25. 20.00 KMB
– koncert. Vendég: a Méta együttes. MÁRCIUS 26.
20.00 Magyarpalatkai banda – táncház. MÁRCIUS
27. 20.00 Táncházak Estéje a Matokabinde
és a Fanfare Complexa fellépésével. MÁRCIUS
28. 20.00 Tükörfolyó Fesztivál. Sebő együttes,

KEDD 9.30, 10.15., 11.00„Ringató”zenei
foglalkozás. 17.00 Bogozgató, 19.00 Kezdő,
20.00 Haladó kubai salsasuli, 21.00 Salsaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánc tanoda 6–10
éveseknek. SZERDA, PÉNTEK 18.00 Mesetorna
óvodáskorúaknak. CSÜTÖRTÖK 19.00 AKH
Társastáncklub kezdő, 20.00 Los Angeles-i salsa
kezdő, 21.00 Haladó. VASÁRNAP 17.30 Kezdő,
18.30 Haladó társastánc. MÁSODIK ÉS UTOLSÓ
HÉTFŐ 17.00 AKH Opera- és dalstúdió próbája.
MÁRCIUS 19. 14.00 Albertfalvi Cukorbetegek
Klubja. 16.30 Gulyás József festménykiállításának
megnyitója. MÁRCIUS 29. 9.00 Modellbörze.

BIBLIA-HÁZ
Bertalan L. u. 21.

Méregfogak – a házasságban és emberi
kapcsolatainkban. Hogyan szabadulhatunk
tőlük? MÁRCIUS 22. 15.00 Vádolás, követelőzés,
neheztelés.
BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budaörs, Szabadság út 134.
MÁRCIUS 31. 19.30 Dumasarok – Vámos Miklós
író, dramaturg, műsorvezetővel.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gyerekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK
9.00 és 10.45 Bagolyvár Játszóház. SPÁROS
CSÜTÖRTÖK 18.00 Komplex kézműves-tanfolyam felnőtteknek. PÉNTEK 18.00 Pilates torna.
SZOMBAT 16.00 Őszidő Nyugdíjasklub. MÁRCIUS
21. 17.00 Szabadegyetem. Az Anjouk, 18.30
Velence a két világ határán II. MÁRCIUS 26. 18.00
Művészet közelről. A közelmúlt magyar művészete 1. MÁRCIUS 27. 10.00–15.00 PÁLYAINFÓ
– Felnőttképzési ingyenes információs és tájékoztató nap. MÁRCIUS 28. 17.00 Szabadegyetem. A
mediciek, 18.30 A magyar reneszánsz zene.

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁRCIUS 20., 21. 20.00 MU Terminál B est

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁRCIUS 18., 19. 20.00 Anyám orra.
MÁRCIUS 21., 22. 20.00 Az Őrült, az Orvos a

Tanítványok és az Ördög.

MÁRCIUS 26., 27. 20.00 Korcsula.
MÁRCIUS 29. 19.00 A Vándor.
MÁRCIUS 30. 19.00 A Caligula klán.
MÁRCIUS 31. 19.00 Albérleti színjáték

– Hétvége.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
MÁRCIUS 21. 19.00 AKT: Bolond vasárnap.
MÁRCIUS 29. 19.00 Mandragóra Társulat:

Fabatka együttes és Mirela Bucur-Pál (RO).
MÁRCIUS 29. 20.00 Tükörfolyó Fesztivál. Agócs
Gergely, a Téka és a Muzička (SK) együttes.
MÁRCIUS 30. 20.00 Newroz – Kurd Új év. Koma
Berivan táncegyüttes, magyar népzene és tánc.
Koma Sores zenekar, kiállítás, filmvetítés…
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ ÉS SZERDA DÉLELŐTT Fióka foglalkoztató
– ovi-előkészítő foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00
Ringató – zenepedagógiai foglalkozás 0–3 éveseknek. MÁRCIUS 29. 17.00 Kolompos – családi
mulattság. MÁRCIUS 30. 10.00 Csillagszemű
– családi táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 16.30: Hangoló zeneovi, 18.30

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol klub, 10.30 Bukfenc.
KEDD 10.00 Eklektikaklub. SZERDA 11.00 Ringató.
CSÜTÖRTÖK 17.30 Jóga. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. 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. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK
17.00 Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet
lakossági internethasználat.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
Magyar Tudósok körútja 1.
MÁRCIUS 23. 11.30 Daróci Bárdos Tamás:

Szentkorona mise – részletek; Bach, Haendel,
Lotti, Rosselli, Kodály kórusművei. MÁRCIUS 30.
11.30 Schubert: Német mise, Saint-Saens: Szólj
örömének.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.00 Balettiskola 5–8 éveseknek, 17.00
Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00, SZERDA
18.00 Dzsesszgimnasztika. KEDD, CSÜTÖRTÖK

10.30 Tarka Színpad – Őrmezei Nyugdíjas Színpad,

Pályázati felhívás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

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

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

Újbuda a mi otthonunk.
Mint közösségi televízió hétfőnként új műsor-összeállítással, riportokkal, magazinműsorral, koncert-, sport- és
közösségi programokkal jelentkezünk Újbuda kábeltévével
ellátott otthonainak többségében.

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

Kapcsoljon haza!

Mélyben.

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !
Hangszerismeret, 19.00 A Greenfields együttes ír
táncháza. HÉTFŐ 13.30, SZOMBAT 10.30 Dúr-moll
zeneovi. HÉTFŐ ÉS SZERDA 16.00 Nyugdíjastorna.
KEDD 116.00 Fővárosi újítók és feltalálók klubja,
16.30, 17.00 Muzsikás gyermektáncház, 19.30
Szenior társastáncklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.15
Ovis tánc kezdő, 17.00 Táncelőkészítő gimnasztika
kezdő, középhaladó, 17.00 Hobbi lakberendezőtanfolyam, 17.00 Lakásfelújítás az ötletektől a
megvalósításig. KEDD, PÉNTEK 15.45 Ovis tánc
középhaladó, haladó, 16.30 Táncelőkészítő
gimnasztika haladó, 17.15 Balett és dzsessztánc
kezdő, középhaladó. SZERDA 9.00, 9.45, 10.30,
11.15 Csiri-biri torna 19.00 Picasso festőszakkör
felnőtteknek. CSÜTÖRTÖK 10.00 Feng Shui és
Vasati – Térenergetika, 16.30 Szeretetklub, 17.00
– 20.00 óráig: Foltvarró (patchwork) szakkör haladóknak. PÉNTEK 9.30, 10.00, 10.30 Csiri-biri, 15.00
Alma rajzszakkör,17.00 Foltvarró (patchwork)
szakkör kezdőknek, 18.00 Modern és dzsessztánc középhaladó, haladó, 19.30 Koreográfia
(balettnövendékek részére), 20.15„ Welljazz„
– dzsessztánc felnőtteknek kéthetente péntekenként. SZOMBAT 9.00 Digitális fotózás a gyakorlatban, 9.30 Hangvilla, 12.00 Társastáncklub 6–14
éves korig, 13.30 14 éven felülieknek. VASÁRNAP
8.00 Budapest Hobbyklub, 15.00 Nosztalgiaklub.
MÁRCIUS 27. 15.00 Tájak, Korok, Múzeumok klub.
MÁRCIUS 27. 19.30 Bagi Iván és Nacsa Olivér önálló
estje Mindenki monnyon le! címmel.

10.00–19.00 Gazdagréti Közösségi Számítógépes
Központ és e-Magyarország pont.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁRCIUS 22., 27. 19.00 Dollárpapa.
MÁRCIUS 23. 14.30 Dominó.

MÁRCIUS 30. 20.00 Szentkirályi Színházi
Műhely: Karamazov nővérek.
ÁPRILIS 1. 20.00 Darvasi László: Bolond Helga.
Bemutató.

KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

MÁRCIUS 20. 21.00 Vad Fruttik, The Trousers,
Cyborg Templar. MÁRCIUS 21. 22.00 Blacklight

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

KARINTHY SZÍNHÁZ

– III. évfolyam: Fejes Ádám: Csókol anyád,
csomag nincs! – bemutató, Hámor József:
Terminál képek – bemutató.

Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

pres. Atomic Hooligan (Botchit & Scraper / UK),
Dj Quest (Cyberfunk / UK), Odissi live (Cyberfunk
/ UK), Erká (Nowsound breaks), Rori Breaker b2b
Rockchild, Bergi, Nils, Joe Soft live, Acryl. MÁRCIUS
22. 21.00 Erik Sumo Band feat. Kiss Erzsi, Jurij, Dj
Robin Hofman. MÁRCIUS 23. 11.00, 15.00
Halász Judit – lemezbemutató. MÁRCIUS 28.
21.00 Barabás Lőrinc Eklektric, Smárton Trió, Vida
G. MÁRCIUS 29. 21.00 Heaven Street 7, Gonzo
lemezbemutató koncert.

MÁRCIUS 22. 19.00 Hollywoodi mesék.
MÁRCIUS 23. 19.00 Szókimondó asszonyság.
MÁRCIUS 27., 28. 19.00 Oscar.
MÁRCIUS 19. 10.00, 14.30 Hamupipőke. I., II.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR

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

Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 8-ÁIG Széles Judit textiltervező mű-

Yorkban.

MU SZÍNHÁZ

BARTÓK 32 GALÉRIA

BUDAI KLUBGALÉRIA

Szabadság út 26.
MÁRCIUS 19. 19.00 Jövőre veled ugyanitt 1.
MÁRCIUS 20., 26. 19.00 Társasjáték New

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:

című kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Gyerekbérlet 5. előadás.

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

Várhelyi Tímea kiállításának megnyitója.
Megtekinthető ÁPRILIS 6-ÁIG.
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
ÁPRILIS 4-ÉIG Regős István Világok találkozása
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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.

16.00 Hip-Hop, 17.30 Törpördög Tánctanoda kezdő, 18.15 haladó. SZERDA 16.00, 17.00 Zenés kondicionáló torna gyerekeknek. CSÜTÖRTÖK 14.30
Civil Alkotók Közössége. SZOMBAT 9.00 Commedia
2000 Diákszínpad. MINDEN MÁSODIK KEDD 17.00
Reform életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–
18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. MÁRCIUS 25. 18.00 Őrmezei
Művészetbarátok Klubja. MÁRCIUS 25. 20.00
Újbuda Jazz Kedd. Vendég: Zana Zoltán Ganxsta
Zolee énekes, dobos, műsorvezető. MÁRCIUS
28. 18.00 Heltai Jenő: A Nagy Nő - komédia 1
felvonásban.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 10.00 és 11.00
Minimuzsika. SZERDA 9.00 és 10.00 Izgő-mozgó
gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 16.00 Tánclánc, 17.00
Összművészeti drámaműhely óvodásoknak.
Gyógymasszázs kismamáknak, nyelvórák: előzetes jelentkezés alapján.

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁRCIUS 19. 18.00 Ásványbarátkör. Ásványcsere.
MÁRCIUS 20. 17.00 Csapody Vera Növénybarát

Kör. Szabadföldi ciklámenek tartása és szaporítása.
MÁRCIUS 26. 18.00 Ásványbarátkör. Kavicsbányák
világa. MÁRCIUS 28. 18.00 Törpenyúlklub. Nyulak
szaporodása. MÁRCIUS 31. 18.00 Gombászklub.
Az elmúlt 15 év börzsönyi gombafelvételeiből.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET
Erőmű utca 4.
MÁRCIUS 26. 17.00 Dr. Tokodi György főorvos
előadása a szív- és érrendszeri betegségekről.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

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

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
Buddhaság női aspektusa).
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10.
Tel.: 06/30/954-1094
KEDD 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok
(meditáció). CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció). MÁRCIUS 31. 17.15
Fokozatos út a Megvilágosodáshoz (előadás).
MÁRCIUS 25. 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).
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

16.00 Bibliaóra a nyugdíjasházban (Gazdagréti
tér 4.), illetve nyugdíjasklub a templomban.

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

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

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG

XXII., Játék út 16.

Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermekistentisztelet és gyermekvigyázás. SZERDA 18.30
Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra. VASÁRNAP

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia, művészet, szótárak stb.). MÁRCIUS 22. 15.00 Éberség
meditáció. MÁRCIUS 29. 15.00 Tárá meditáció (a

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és
Szülői kör. MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30
Istentisztelet.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

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 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések
(SZIH). MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00
Szentmise a plébánia betegeiért, szenvedőiért.
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise. MÁRCIUS
19. Nagyszerda. MÁRCIUS 20. Nagycsütörtök.
15.00 Gyóntatás, 18.00 Szentmise az Utolsó
Vacsora emlékére, 20.00 Virrasztás az
Oltáriszentség előtt.
MÁRCIUS 21. Nagypéntek (szigorú böjt). 8.00
Zsolozsma-olvasmányos imaóra: laudes, 8.00–
12.00 Gyóntatás, 15.00 Keresztút, 18.00 Urunk
szenvedésének ünneplése, hódolat a Szent
Kereszt előtt, Kájoni Passió Nagypénteki motetták
(Szent Imre-kórus). MÁRCIUS 22. Nagyszombat.
8.00 Zsolozsma-olvasmányos imaóra: laudes,
8.00–12.00 Gyóntatás, 19.45 Bevezetés a liturgiába, 20.00 Tűzszentelés, körmenet, utána ünnepi
szentmise, benne vízmegáldás, keresztség
kiszolgáltatása. MÁRCIUS 23. Húsvétvasárnap,
Krisztus feltámadása. 7.00 Ünnepi szentmisék,
ételszenteléssel, 11.30 Tomas Luis de Victoria:
Missa – a reneszánsz éve jegyében. 18.00
Ünnepi zsolozsma – esti dicséret. MÁRCIUS 24.
Húsvéthétfő. MÁRCIUS 28. 18.00 Szentmise
plébániánk betegeiért. MÁRCIUS 30. Húsvét 2.
vasárnapja. Az Isteni irgalmasság vasárnapja.
9.00 Elsőáldozók szentmiséje. MÁRCIUS 31.
Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó
Boldogasszony).

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

Alsóhegy u. 38.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30
Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra
12–18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET

10.30 Református istentisztelet.

Villányi út 25. Tel.: 466-5886

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

Plébánia u. 2.

katolikus szentmise.

FARKASRÉTI GYÜLEKEZET

Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

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.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

Boldog születésnapot kívánok azoknak a
kedves Kosoknak, akik ebben a két hétben
ünneplik ezt a szép napot! Ám akár ebben,
akár a következő hónapban van a születésnapja, az mindenképpen bizonyos, hogy
vidám, energikus kora tavaszi napokat
mondhat magáénak. A kellemes napsütés
hódító kedvet hoz, ami különösen a jegy
férfi szülötteire lesz igaz. Április első hete
egy munkán belüli kisebb sikerrel indul.

BIKA

április 21.–május 20.

Ebben a két hétben egyetlen bolygó sem
vonul át a jegyén, ami annyit jelent, hogy
békés, nyugodt napok állnak ön előtt. A
Vénusz kedvező fényszöge többnyire kiegyensúlyozott, elégedett hangulatot okoz.
Március utolsó napjai talán kicsivel mozgalmasabbak lesznek, mint ahogyan várja,
de ezek inkább kellemes élményeket adnak. Egy barát okozhat kisebb bosszúságot,
ne tulajdonítson nagy jelentőséget neki.

hogy ahogy fogynak a teendők, úgy nő az
életkedve is. Április első napjaiban már
egy kicsit lazíthat. Kisebb bosszúságot
okozhat egy várt összeg késése, de ez nem
ok arra, hogy elkeseredjen.

je el hibáját. Hétvégén egy elégedetlenkedő ember elkedvetlenítheti panaszaival,
ám ez nem ok arra, hogy ön is lemondóan
tekintsen a jövő felé.

NYILAS

november 23.–december 22.

SZŰZ

augusztus 24.–szeptember 23.

Az előző időszakban kisebb viták, feszültségek támadtak emberi kapcsolataiban, de
ezek mostanra teljesen elcsitulnak. Végre
épp oly könnyeden és megértően áll mások hibáihoz, mint ahogyan általában
szokott. Csodálkozni fog, hogy március
közepén olyan dolgok miatt idegeskedett,
amiket most szinte észre sem vesz. Április
eleje kedvez az önismeretnek is. Be fog ismerni pár korábbi tévedést, és ezzel nagy
lépést tesz, hogy azokat ki is köszörülje.

Az előző mozgalmas, új dolgokat hozó
periódus után most sem csökken a sors
kedvező lendülete. Ha akkor sikerült új
terveket, célokat felállítani, most úgy érzi
majd, hogy lépésről lépésre közelebb kerül
hozzájuk. Az sem kizárt, hogy valami új,
kisebb részcél körvonalazódik, amely még
jobban fokozza kedvét. Készüljön fel gyors
és jó döntések meghozatalára. Április elején
még egy régebbi tervét is megvalósíthatja,
ami szintén jó hatással lesz önbizalmára.

BAK

december 23.–január 20.

Március utolsó hetében érdekesen öszszemosódnak a fontos és kevésbé fontos
tevékenységek. Azaz hol az egyik, hol a
másik kerül jobban előtérbe, és nehéz
lesz különbséget tennie a kellemes és a
hasznos között. Lényeges azonban, hogy
abba, amit szívesen csinál, vonja be partnerét is, ellenkező esetben mellőzöttnek
fogja érezni magát. Április első hetében
vidám, eleven, energikus lesz. Még olyan
dolgokhoz is kedvet érez majd, amiket
eddig halogatott.

IKREK

május 21.–június 21.

Március utolsó hetében feledékenysége
miatt adódhatnak gondok. A legjobb,
ha bátran elismeri hibáját, és amennyire
lehet, megpróbálja jóvátenni. Tavasszal
mindig is hajlamosabb a szétszórtságra,
szerettei ezt már jól tudják. Egy családtagja furcsán viselkedik, lehet, hogy több
figyelmet igényel öntől. A hétvégék jó lehetőséget teremtenek, hogy szeretteivel kibeszéljenek minden olyan témát, amiben
nem értenek egyet.

RÁK

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Ebben a periódusban úgy érzi, tele van jó
ötletekkel, ám azokat valaki vagy valami
szüntelenül keresztezi. Szerencsére hamar rádöbben: semmi baj a felvetéseivel,
csupán még nem érkezett el az idő, hogy
azokat megvalósítsa. Higgye el, az életben nincsenek véletlenek! Valami miatt a
sors most egyfajta várakozási álláspontra
kényszeríti, mégpedig éppen azért, hogy
később még sikeresebben tudja ötleteit
megvalósítani. A jegyén áthaladó Merkúr
bolygó jó hatást gyakorol mind szellemi,
mind intellektuális képességére.

HOROSZKÓP
március 17.–30.

MÉRLEG

június 22.–július 21.

Érdekes, kedvező lehetőségeket sejtet ez a
két hét. Ragadjon meg minden alkalmat,
amelyről úgy véli, sorsát jobbá fordíthatja. Ez persze lehet valami egészen apró,
de egy nagyobb, komolyabb dolog is. Ön
most optimistább, figyelmesebb, mint a
többi jegy szülötte, valóságos radarja van
a jó dolgokra. Elképzelhető, hogy valaki
vagy valakik irigykednek önre, de a mottója: az embernek inkább legyen húsz irigye, mint egy sajnálója. Április elején egy
érdekes találkozásban lesz része.

szeptember 24.–október 23.

Lesznek egyes napok, amikor úgy érzi, nem
kap annyi szeretetet, mint amennyit nyújt.
Holott erről szó sincsen, legfeljebb az, akitől
a legjobban várja, nem tudja úgy kimutatni,
ahogyan szeretné. Ez azonban jó lehetőség
önnek, hogy bátran kiélje érzelmi életét,
mondja ki, mire van szüksége. Ezekben a
napokban szívesebben költi a pénzt, mintsem hogy megkeresné. Különösen a Mérleg-hölgyek kényeztetik szívesen magukat.

HALAK

február 20.–március 20.

Hasonlóan az előző két héthez jól érzi
majd magát a bőrében, nyugodt, kiegyensúlyozott lesz, az élet apró történéseiben
több örömöt, mint bosszúságot talál. Barátai közt lesznek páran, akik bizonyos
dolgokban nem értenek egyet önnel, de
most épp elég magabiztos lesz ahhoz, hogy
megvédje álláspontját. Április első hetében
a jegy hölgy szülöttein kisebb rendrakási
mánia lesz úrrá, aminek környezetük nem
igazán örül, de azért vita nem lesz belőle.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Annyi feladat tornyosul ön elé ebben az
időszakban, hogy a legszívesebben pihenéssel kezdené a hetet. Én azonban
inkább azt javaslom, hogy készítsen egy
rangsort az elintéznivalók között, kezdje
a legfontosabbakkal, és észre fogja venni,

Könnyen úgy érezheti, bizonyos dolgok
irányítása kicsúszik a kezéből, ami bizonytalanságot okoz. Tudom, furcsa ezt
egy Skorpiónak tanácsolni, de legyen határozottabb! Vegye kezébe az irányítást,
döntsön, legyen bátor! Ne aggódjon, ha
valamiben téved, sőt, ha szükséges, ismer-

Horváth Andrea

Nyúl a pácban

Szmodis Imre rajza

Két tavaszi
hétvége Újbudán

– Mondd, Tyúkocska, legalább így húsvét tájékán nem tudnál 15 forintos tojást tojni?

Riportalany-tanfolyam
Ijesztően fogy, és immár elenyésző azok
száma, akik még sohasem nyilatkoztak a
képernyőn. Előbb-utóbb mind a tízmillió
hazánkfia sorra kerül, ezért itt az utolsó
pillanat, hogy mindenki elsajátítsa a kamera előtti szereplés fortélyait. Okuljon,
akinek még nem késő.
Abban a 20–120 másodpercben, amíg
miénk a képernyő, három követelménynek kell egyszerre megfelelnünk. Aki
jól akarja „eladni magát” – és ki nem?
– legyen hát 1. FONTOS, 2. SZERÉNY, 3.
ROKONSZENVES.
Vegyük sorra, hogyan kell mindezt?
FONTOSAK úgy lehetünk, ha a világ minden kincséért se mosolyítjuk el
magunkat. Félreérthetik. A nyilatkozó
vágjon hivatalos képet, időnként szigorúan köhintsen, tekintetét ne a kamerára, sem a riporterre, kizárólag nemes
céljaira vesse. Nem árt, ha a kezet –
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amely különben tétovaságról árulkodik
– elfoglalja valamivel. Legalkalmasabb
erre a szemüveg, logarléc, golyóstoll, csavarkulcs, kapanyél. Elengedhetetlen követelmény, hogy körülményesen fejezzük
ki magukat. Kerüljük az „igen”, „nem”,
„tudja az ördög” kifejezéseket. Mondjuk
helyettük, hogy „bázisszerűen kivetítve a
projekt trendjét” vagy „a regresszió ágazati vonatkozásait tekintve”. Kész, felvétel indul.
SZERÉNYSÉG. Fejtartás a függélyes
tengelytől 30 foknyira elbillentve. A megtiszteltetéstől kissé előrebillentett törzzsel
csügghetünk a kérdező ajkán. Válaszainkat halkan, érthetetlenül dünnyögjük el.
(Riporternő esetén rebegni is lehet.) Tegyünk úgy, mintha ez az egész nyilvános
szereplés zavarba ejtené szerénységünket.
Hadd higgyék el, hogy most érkeztünk
a hathúszassal – ez eleve biztosítja szá-

Az Assa Kft. idén több nemzetközi hírű rendezvényt is szervez
a dísznövények, a kertkultúra és a hagyományos ízek jegyében.
Megrendezi az immár jól ismert tavaszköszöntő dísznövény, kertészeti kiállítást és vásárt, amely a tavalyi helyszínváltás ellenére
nem várt sikert hozott, valamint Íz-Feszt élelmiszerek és kertészeti termékek kiállítását és vásárát, mely az elmúlt év őszén
fogadta a látogatókat. Mindkét rendezvény helyszíne Újbuda, a
Petőfi híd budai hídfőjénél lévő Goldmann György tér.
Az Íz-Feszt idei különlegessége a magyar vidékek bemutatkozása lesz. A rendezvény szakmai védnökségét is vállaló
Leader szövetség tagjai, Kozárd-Galga mente-Palóc vidék,
Szatmárcseke és vonzáskörzete, valamint Székelyudvarhely
képviselői nemcsak helyi ízkülönlegességeikkel, hanem kulturális programjaikkal és kézműveseikkel is bemutatkoznak.
Természetesen a már jól ismert kísérő programok, mint például a látványközpont, a reformsátor, a teaház, a mesterek utcája, a mesekert, valamint a közönségvonzó szakmai előadások és
bemutatók egyik rendezvényről sem maradhatnak el.
A dísznövény-kiállítás egyébként Székelyudvarhelyre is
meghívást kapott, így azt az ASSA Kft. ez évtől kezdődően – a
székelyudvarhelyi önkormányzattal kötött hosszú távú együttműködés alapján – a székely fővárosban is megszervezi, változatlan tematikával. Az idei Küküllő parti rendezvény időpontja:
május 16-17-18.
Részletek: www.assa.hu

munkra az anyáskodó nők és az idősebbek rokonszenvét. Ajánlott kifejezések: „a
nehézségek ellenére”, „exportorientáltan”,
„fokozott erővel”.
ROKONSZENVESSÉG. Lásd, mint
fentebb. Kellő határozottsággal, délcegséggel, megnyerő tekintettel kiegészítve. Jól
vasaltságunkat feltétlenül tarkítsuk valami
lényegtelen, ám feltűnő hibával, így esendőségünket és hanyag eleganciánkat hangsúlyozhatjuk. Leheletnyit félrecsúsztatott
nyakkendő, egy lukkal eltévesztett gombolás megteszi a kívánt hatást. Munka dandárja idején némi borosta direkt fokozza a
nézők együttérzését.
Ha pedig a riporter a véleményünket
kéri, értsünk egyet a tömegek hangjával,
helyeseljünk csattanósan. Elismerést meghatottan, bírálatot bűnbánóan fogadjunk
(bár erre még nem volt példa).
Így mutatkozhatunk meg eredeti, mindenki mástól eltérő egyéniségként. Aki jól
csinálja, abból még riporter is válhat, abból is kell majd rövidesen tízmillió.
Kaposy Miklós

Ezen a napon történt – március 19.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1887ben Kabos Gyula színész. 1932-ben Bognár Bélát alakította ebben a filmben (M,
T). 14. Szénhidrogén. 15. Megmunkálatlan. 16. A Taj Mahal városa. 17. … Hayek,
színésznő. 19. Pecek közepe! 20. Házastárs
édesanyja. 21. Pocsék. 22. Árat megállapít.
25. ATZ. 26. Cölöp, karó, németül (PFAHL).
28. Naš …, szerb–horvát nyelvű TV-műsor.
30. Noha egynemű betűi. 32. Klasszikus
kötőszó. 33. Van, latinul. 35. Savmaradék!
36. Simon Templar. 37. Tojásokon ül. 40.
Kétszemélyes kártyajáték. 42. Napszak. 43.
Mesebeli lény. 44. … irae, a harag napja. 45.
Dunántúli tájegység. 47. Háborgat. 49. Kettős betű. 50. Négylábú háziállat. 51. Táj betűi keverve. 53. Arrafele! 54. Kipling kígyója. 55. Erkölcs. 57. Francia színész (Nicolas
TRONC). 60. Részben odarak! 62. Összekuszált. 64. Ragadozó madár. 66. Vizenyő.
68. Hordómérték. 69. A távolabbi helyre. 71.
Becézett angol férfinév. 72. Nagyzolás. 74.
Táplálkozni. 75. Kabos Gyula egyik legismertebb filmje 1931-ből (P, L, J).
FÜGGŐLEGES: 1. Kabos Gyula önéletrajzi ihletésű könyve 1940-ben íródott (E, Ő, T). 2.
…-TASSZ, orosz hírügynökség. 3. Letapos.
4. INM. 5. Izomkötő. 6. Hányaveti. 7. Tolna
megyei község. 8. Levélminta. 9. Nitrogén és
kén vegyjele. 10. Tétel. 11. Dehogy! 12. Hu-

zal. 13. Ezen a napon született 1927-ben
Szász Imre író. 1963-ban fejezte be ezt a regényét (M, A, R). 18. Cremonai hegedűkészítő család. 20. Lóeledel. 23. Indulatszó. 24.
AAAA! 27. 1637-ben ezen a napon halt meg
Pázmány Péter esztergomi érsek. 1603ban adta ki ezt az írását. 29. Kabos Gyula
ebben a Móricz Zsigmond műben az udvarbíró szerepét játszotta (2 szó). 31. Testmagasság. 34. Magányos szikla. 36. Londoni
hússzelet! 38. Részben megretten! 39. Csepű.
40. Zenei félhang. 41. Ráillő páratlan betűi.
46. A Baleárok tagja. 48. Svájci üdülőhely. 51.
Tanácsol. 52. Keresztülcsörtet a színpadon.
55. Tisztesség. 56. Kicsinyítő képző. 58. Román gépkocsijel. 59. Maradvány. 61. Névelős
pinceszag. 63. Híradás-technikai márka. 65.
Juttatná. 67. MYP. 70. … culpa, én vétkem.
72. Fluor és oxigén vegyjele. 73. Utca vége!
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1., 75., függőleges
1., 13., 27., 29. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: március
26. AZ 5. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE:
„Aranyvasárnap, Bors, Kojak Budapesten,
Canterbury mesék, Transzformátor, Pókfoci, Linka”.
AZ 5. SZÁM NYERTESE: Dobos Mária, 1042
Budapest, Kassai u. Nyeremény: SUZUKI
PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest,
Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

„Da Wally” Ristorante-Pizzeria
Saltimbocca Alla Romana
– Sertésszelet pármai
sonkával, zsályával, borral.
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 50

dkg
sertéskaraj, 16 szelet pármai sonka, (kb.
10 dkg), 2–3 dl száraz fehérbor, zsályalevél, 1 evőkanál liszt, olaj a sütéshez, só
ízlés szerint, 60 dkg burgonya, friss rozmaring.
ELKÉSZÍTÉSE: A húst kiklopfoljuk, ízlés
szerint sózzuk, zsályalevelet, sonkaszeletet teszünk rá, mindkét oldalát lisztezzük, majd először a sonkás felét olajon
megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük a fehérbort, és átpároljuk. A meghámozott, kockára vágott burgonyát sós
vízben félpuhára főzzük, leszűrjük. Kiolajozott tepsibe tesszük, rozmaringgal
megszórjuk, majd ropogósra sütjük.

ja, 3 csapott evőkanál liszt, 2 dl tejszín,
4 dkg kakaópor, konyak vagy rum tetszés szerint.
ELKÉSZÍTÉSE: A képviselőfánk-tésztából
személyenként 2 db gombócot készítünk. A tejet, 10 dkg cukrot, tojássárgáját, lisztet összefőzzük sűrű krémmé,
majd hűtés után, kis lyukon, az elkészült
tésztába töltjük. A megtöltött gombócokat tejszínes csokoládékrémbe mártjuk.
A tejszínt közepes keménységűre felverjük 5 dkg cukorral, kakaóporral és
a konyakkal. Tálaláskor tejszínhab halmokat helyezünk a gombócok mellé, és
csokoládéöntettel az egészet leöntjük.

Profitterol

A receptet Martina és Attila ajánlotta.
Buon appetito!
Étterem elérhetősége:
1115 Budapest, Kelenföldi u. 52.
Asztalfoglalás:
229-1667

HOZZÁVALÓK
4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: Kép-

viselőfánktészta, 5 dl
tej, 15 dkg
cukor, 4 db
tojássárgá-
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Meccslabda: Megjelent Ungváry Zsolt új könyve

Szesztay András fotókiállítása

Negyven semmi

Márciusban
a télről

resen ír heti- és havilapokban is. A szerző
új könyvében négy férfi teniszezik, mind a
négyen ugyanúgy játszanak, mint az életben. Egyikük dühösen, a másik a végsőkig
harcol, vagy éppen enged az ellenfélnek.
Mind a négyen sikeresek az életben, de
mégsem elégedettek. És irigylik a többieket. Az egyik egy író, aki megveti az olcsó
népszerűségét, a másik mélyről jutott magas pozícióba, és ezt nem tudja feldolgozni,
a harmadik egy vállalkozó, aki igyekszik
könnyen venni az életet, a negyedik pedig
egy tanár, aki szabadulni próbál erős akaratú apjától. Róluk szól a regény és a meccs
is. Az persze kérdés, hogy lehet-e az élet
ellen akár egy pontot is szerezni, vagy egyértelmű a sima vereség.

Szesztay Andrást a legtöbben úgy ismerik mint a Kulturális Bizottság elnökét, vagy mint művészeti rendezvények mentorát. Kevesebben tudják róla, hogy ő maga is
művész. Méghozzá nem akármilyen. Most erről az oldaláról ismerhették meg azok, akik ellátogattak az Újbuda
Galériába, ahol a fotókiállítását tekinthették meg.
Még egyszer a télről... címmel nyílt meg Szesztay András iparművész kiállítása az Újbuda Galériában, akit arról faggattunk,
hogyan került kapcsolatba a fotózással.
– Tizennyolc éves korom óta fényképezek, és bár bőven
akadt fotókiállításom, soha nem gondoltam arra, hogy ebből
akarok megélni. A fotózás számomra szerelem. Én még azon
szerencsések közé tartozom, akik hagyományos fényképezőgéppel kezdték a fotózást. Az első gépemmel együtt megvettem Dulovics Jenő Így Fényképezek című könyvét is, amit egy
éjszaka alatt el is olvastam. Aztán nyakamba vettem a várost,
és mindenhol a megfelelő fényviszonyokat kerestem. Elbűvölt
a fény-árnyék különleges játéka. Ekkor még csak fekete-fehér
képek előhívására volt lehetőségem, így csak a fénnyel és árnyékkal tudtam érzékeltetni a színeket. A filmek előhívása pedig ugyanolyan kreativitást jelentett számomra. Mára minden
megváltozott. A fényképezés technikai fejlődése lehetővé tette a
képek azonnali kiértékelését, a számítógép pedig kiváltja az igen
időigényes retusálási utómunkálatokat. És ez így van jól.

(G. P)

A Muzsikás együttes

Kelemen Angelika

Dömök Viktória

Az élet már adott 40 évet, de mintha a
szereplők még nem adtak volna semmit.
A teniszben ezt egyszerűen számolják 40
semmi. Már csak egy jó ütés hiányzik, és
az egyik versenyző, az élet nyer. Meccslabda – Negyven semmi.
Ez a címe a negyvenéves Ungváry
Zsolt könyvének is, amelynek bemutatóját
február végén tartották a Karinthy Szalonban. A teljesen megtelt teremben a szerző
egyik kollégája, Halász Zsuzsa újságíró
kérdéseire válaszolva mesélt eddigi életéről,
könyveiről, és arról, miért írta meg a most
megjelent művét. Az író egyébként újbudai.
Fiatalságát is a kerületben töltötte, most is
itt él családjával, és munkája mellett a Szent
Imre Plébánia újságjának főszerkesztője.
Több könyve jelent már meg, és rendsze-
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Szesztay András tizennyolc éves kora óta készít fotókat

A Takáts Eszter Duó koncertje

FMH KÖRTEREM

Dömök Viktória

Bűbáj gitárral és nagybőgővel
Rendhagyó énekórát tartott a Muzsikás együttes a Keveháza Utcai Általános Iskolában. A Muzsikás
együttes aznap délelőtt még a Sopron úti Domokos Pál Péter Általános Iskolában is tartott egy
rendhagyó órát a tornateremben, több mint kétszáz gyereknek. Az együttes tagjai a Kárpát-medence falvait járva gyűjtik a hagyományos népzenét. A zenészek meséltek a falusi emberek életéről,
ünnepeiről, esküvői szokásairól. Megtanították a diákokat egy vidám lakodalmas énekre, melyet
aztán nagy lelkesedéssel énekeltek együtt. A gyerekek megismerkedtek a zenészek által használt
különleges hangszerekkel, például a tamburával és a hosszú furulyával. A Muzsikás együttes az
iskoláktól anyagi hozzájárulást nem kért a koncertért. (A programjukat a legnagyobb magyarországi
olajvállalat támogatta.) Kicsi és nagy egyaránt vidám énekórát töltött a Muzsikással.

Ezen az estén huszasok, harmincasok,
negyvenesek baráti, szerelmes csevelye simogatja a félszáz éves körterem falait. Mosolygó gitáros lány lép színpadra lófarkas,
borostás nagybőgős kíséretében. A húrok
pendülése és alt női énekhang fogadja a
közönséget. Derűs, békés hangulat oldja a heti fáradtságot. „Miénk a világ, egy
cseppnyi bűbáj, no meg homály…”
Takáts Eszter üdítő egyéniség. A pécsi
kocsma- és kávéházvilág után másfél éve
már országosan is egyre többen ismerik a
zenében és szövegben őszinte nőiességgel lubickoló művészetét. Kislányként zongorázni,
furulyázni tanult, kórusban énekelt. Klasz-

szikus zenét tanult, karvezető szakon diplomázott. Zenetanári karrierépítés helyett
azonban már időközben is az utcazenélés, a
csehók bohém világa, a fesztiválok vonzották, verssorokban érlelte stílusát. 2006 őszén
szerzői kiadásban jelent meg első albuma. A
Rövidtávot az MR2-Petőfi Rádió repertoárjára vette, és a hallgatósága igen hamar megkedvelte. Bár Eszter öt-hat együttes tagja (pl.
GumiZsuzsi, Yazz Stereotype, Tea Culpa),
akkor érzi igazán elemében magát, ha gitárt
akaszt a nyakába, és a saját dalait énekli.
A Fővárosi Művelődési Ház kitűnő
választással indította el az „emerkettő”
feltörekvő előadóit bemutató sorozatát. A

Takáts Eszter Duó koncertjének sikere elsősorban a frontleány bájosan szókimondó stílusával, elbűvölően karcos énekhangjával magyarázható, ám legalább
ilyen figyelemre méltó a tény, hogy az
énekesnő saját maga szerzi a dalai szövegét és zenéjét. Kerekes Kornél remek nagybőgő játékával erősítette az este élvezetes
élményét. Nem lehet elfeledkezni a sajátos
atmoszférával rendelkező színhelyről sem,
az FMH Körterméről, amelynek közvetlen, klubhangulatú, élőhangszeres, történelmi léptékű zenei hagyományát gazdagította a mostani produkció.
Szamos Márton Ádám

BUDA-HOLD Kft. megvételre kínál:

Budapest, XI. Kisújszállás u. 6. szám alatti 7 lakásos társasházban már csak egy
tetőtéri 72 m2-es (99 m2 alapterületű) duplakomfortos, nappali + 2 hálóval rendelkező lakás eladó. Befejezési munkák (burkolás, festés) a Vevő igénye szerinti
színválasztással.

Budapest, XI. Ménesi út 8. szám alatt épülő 6 lakásos liftes, mélygarázsos, kertes
társasházban, 4 db 66 m2-es – földszint, I. emelet – valamint 1 db 129 m2 és 139
m2-es kétszintes, II. emelet + tetőtéri lakás 2009. I. félévi átadással leköthető.
Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft.
Dr. Mátay Lászlóné. Telefon: 203-6092, 06-20/9732-279

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. Adás-vétel, 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.
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.
GELLÉRTHEGYEN és környékén ingatlant elad vagy keres? Hívjon, segítünk:
06/30/547-4854, www.gellerthegyingatlan.hu,
info@gellerthegyingatlan.hu.
ELADÓ Szentendrén tulajdonostól 0516/6 hrsz.
733 nm külterületi telekingatlan. Ár: 4,7 M Ft.
Tel.: 06/30/438-6451.
XI., GALAMBÓC–SOPRON utca sarkán új
építésű társasház épül, lakások leköthetőek.
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.
KERESEK 2–3 szobás eladó lakást 8, 53-as buszok vonzáskörzetében. 06/20/582-3012.
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.
XI., KELENVÖLGYBEN 155 nm-es háromszintes, garázsos, szép állapotú ikerház eladó.
Ár: 50 M Ft. 06/70/616-0652.
BEREGSZÁSZ utcában 86 nm-es, fiatalos, kétszintes, tetőteraszos öröklakás eladó. 37,9 M Ft.
06/30/203-4139.
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.
XI., MADÁRHEGYEN a Hosszúréti úton 1000
nm-es építési telek eladó. Idén összközműves.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
KAMARAEERDŐN 714 nm-es építési telek
28,5 M Ft 06/20/366-3860.
SASADI útnál ikerházfél igényeseknek eladó.
Garázzsal, saját kerttel 82,5 M Ft 06/20/366-3860.
VÁROSMAJORNÁL 80 nm-es, Bauhaus 2,5
szoba hallos, zárt, belső kertes lakás új cirkóval
tulajdonostól eladó. 28 M Ft. 50 nm-es belbudai
csere lehetséges. 06/30/456-7054.
BOGDÁNFYBAN parkban 40 nm-es távfűtéses, földszinti lakás tulajdonostól eladó. 12 M Ft.
06/30/456-7054.
BOCSKAI úton földszinti, udvari, 26 nm-es,
felújítandó lakás eladó. Érdeklődni munkanapon
10–16 óra között: 06/30/904-0803.
XI., FENEKETLEN-TÓNÁL gyönyörű polgári
ház II. emeletén, 110 nm-es, erkélyes, cirkós, 2
szoba + hallos, utcára és zöld kertre néző, felújítandó lakás eladó. Iroda céljára is kiváló. Irányár:
23,9 M Ft. Tel.: 06/70/946-5588.
FENG SHUI House Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfelei részére lakásokat, családi házakat, üzlethelyiségeket Budapesten és vidéken. 368-4167,
06/30/948-1746. www.fengshuihouse.hu
XI. KERÜLETBEN, a Somogyi úton, téglaépítésű, 8 lakásos társasházban, 44 nm-es, 1 szobás,
összkomfortos, cirkófűtéses, erkélyes, 3. emeleti,
felújítandó lakás saját tárolóval 11,5 M Ft-ért tulajdonostól eladó. Érd.: 06/20/571-3561.
DIÓSDON 2002-ben épült, igényesen kialakított, összesen 135 nm lakóterületű ikerház 100
nm-es telekkel várostól 10 percre eladó. Irányár:
47 MFt. www.fengshuihouse.hu,
06/30/948-1746.
XI., VAK Bottyán utcában 42 nm-es, egyszobás,
gázkonvektoros, olcsó fenntartású lakás eladó. 15
M Ft. 06/30/934-6984.

BÉRLEMÉNY
INGATLAN ABC Ingatlaniroda (Alapítási év:
1995.). Keres kiadó lakásokat, házakat, kereskedelmi és szolgáltató ingatlanokat a kerületben!
351-9578, 06/70/383-5004, www.ingatlanabc.net.
KIADÓ, eladó irodák nagy kínálata.
www.banalp.hu, 361-4287, 06/30/922-9053.
RENDELŐNEK, irodának alkalmas földszinti
lakás kiadó Bartók Béla úton (76 nm).
06/20/332-4280.
ÜGYVÉD, ingatlanos, könyvelő társat keresek
Bartók Béla úti földszinti lakásba. 06/20/332-4280.
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.
XXII., KUNYHÓ u-i hobbitelek bérleti joga átadó szerszámokkal. Irányár: 1,5 M Ft.
Tel.: 06/20/534-3964.

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
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.

ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
KUNG-FU magánoktatás hatékony önvédelem, harcművészet, közelharctechnikák, csikung.
06/20/920-3624.
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.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat,
középiskolásokat, egyetemistákat! Tel.: 365-2969.
ANGOL, német nyelvtanítást, nyelvvizsga-felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak.
Cégeknél is. Házhoz is megyek.
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.
ANGOL-, matematikatanítás minden szinten
ELTE-n végzett szaktanárnál. 06/30/919-0625.
INTERNET-, számítógép-használat oktatása
kezdőknek Móricz Zsigmond körtéri iskola számítógéptermében csoportosan vagy egyénileg.
06/20/558-5371, 226-5811.
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.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, érettségire, egyetemi vizsgára felkészítés szaktanárnál. 365-6041.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZVEZETÉKSZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások. 06/30/954-9554.
VÍZ-, fűtésszerelés. Gyorsszolgálat. Csőrepedés
javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat, műszeres csőrepedés keresése. 06/30/914-3588.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés,
-tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésjavítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-,
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064,
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István.
Tel.: 06/20/317-0843.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS garanciával hétvégén
is, kerületben 20% kedvezménnyel. 340-1459,
06/20/209-4646.

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.
TETŐSZIGETELÉS korszerű, modifikált bitumenes lemezekkel, referenciákkal. Garancia
10–12 év. Homlokzatfelújítás és egyéb szakipari
munkák kivitelezése alpintechnikával. Géczi
Imre: 06/20/471-1870. Tel./fax: 273-1857.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
ABLAKCSERE. Kiváló minőségű német műanyag ablak. 06/70/313-1414, www.kertshaz.hu
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,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 06/20/292-4380.
REDŐNYÖSMUNKÁK. Készítés-javítás.
Szúnyoghálók, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
gurtnicsere. 06/30/212-9919.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
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.
ASZTALOS, lakatos mindenféle javítások, zárcsere, ajtó-ablak passzítás.
06/20/411-4349, 789-3958.
FESTÉST, mázolást, kisebb kőművesmunkákat
mérsékelt áron vállalunk. 06/70/504-0326.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával, számlaképesen. 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu
ZÁRAK javítása, szerelése, hevederzárak 0–24
óráig. Ingyenes helyszíni szaktanácsadás.
315-1287, 06/30/574-5333, 06/20/234-4190.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok kőművesmunkával, vízvezeték-szereléssel.
206-3579, 06/30/943-9282.
LAMINÁLT padlózás, parkettázás. Nyikorog,
mozog? Bontás nélkül megoldom. Csiszolást, lakkozást vállalok. Tel.: 06/30/522-1595.
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.
06/30/961-3794.
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.

REDŐNY, reluxa, roletta, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése, javítása, ablakszigetelés.
06/70/389-1679.
LAPOS tetők csapadékvíz elleni szigetelésének
felújítása, javítása. Homlokzatok, tetők, pincefödémek utólagos hőszigetelése, kőműves-, bádogos-,
tetőfedőmunkák garanciával, referenciákkal.
204-6793, 06/20/934-6993.
REDŐNYÖSMUNKÁK! Pontos munka, korrekt ár. Németh Miklós 06/20/219-3061.

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.
Tel.: 207-3971.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel, ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, 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.
COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás,
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, -bővítés. Ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.
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SZELLŐ JÁNOS díjtalan lakáskiürítéssel vásárol cserépedényeket, bútort, festményt, mindenféle régi dolgot. 06/30/347-7713.
DISZKRÉCIÓ, megbízhatóság! 25 éve működő antikvitásüzlet legmagasabb árakon vásárol
festményeket, ezüstöket, szőnyegeket, Zsolnay-,
Herendi-porcelánokat, bútorokat, stb. Azonnali
készpénzfizetés. 362-3910, 06/20/941-6574.
A LEGMAGASABB árat szeretné kapni?
Hívja bizalommal a Hёber Felvásárlóüzletet.
Vásárolunk: bútort (figurás előnyben), fali-, asztali, karórát, bronz-, fa-, márványszobrokat, minden
korból festményt, szőnyeget (hibásat is), ezüst étkészletet, dísztárgyat, zongorát, könyvet (minden
mennyiségben) és teljes hagyatékot. 365-4657,
06/20/415-1536.
AUKCIÓS árakon vásárolok minden korú magyar és külföldi festményeket, grafikákat 10 000től 10 000 000-ig. 06/20/415-1536, 365-4657.
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 209-4245ös számon.

ÜDÜLÉS
ÜDÜLÉSI jog Murauban 16. hét, 700 000 Ft.
06/30/618-7929.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szakképzett ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk. www.embellish.webzona.hu,
06/30/442-4079.
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket,
takarítókat közvetítünk. Empátia.
336-1094, 06/70/380-5620.
LELKIISMERETES, fiatal, kezdő házaspár kötne gondozás, törődés, illetve anyagi támogatás
fejében életjáradéki vagy eltartási szerződést.
Hívjon bizalommal!
06/20/415-1536, 365-4657.
FIATAL pár Gazdagrét környékére 2 éves gyermeke mellé tapasztalattal, referenciával rendelkező bébiszittert, pótmamát keres hosszú távra.
Érd.: 06/30/956-7051.

ÁLLÁS
KELENFÖLDI Lakásszövetkezet megbízható
gondnokot keres nyugdíjazás miatt. 2 szobás cserelakás szükséges. 205-8168.
TELEFONOS asszisztensi munka a Délinél.
Munkaidő: hétköznap 14–20 óra között.
Érdeklődni lehet telefonon 14 óra után:
887-5396.
NEMDOHÁNYZÓ, rendszerető házvezetőnőt
keresek a XXII. ker., 41-es busz vonalán lévő családi házamba, hétköznapokon reggel 6.30–12.30ig. Feladatok: takarítás, főzés, vasalás, bevásárlás,
alkalmanként gyermekfelügyelet. Fizetés: 50 000
Ft/hó. Érdeklődni lehet hétköznap 18 óra után a
06/30/626-3511-es telefonszámon. Erkölcsi bizonyítvány feltétel!

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.
FUVARVÁLLALÁS, zárt, dobozos 3,5x2x2 mes rakterű kistehergépkocsival Budáról. Sziráki.
Telefon: 06/70/316-1533, 395-1217.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Manikűr.
Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/553-7947.
IRODATAKARÍTÁS! Betéti társaság referenciák felmutatásával vállalja irodák, irodaházak takarítását. Csipak Gyuláné 06/30/400-8274.
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.
TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes körű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerületben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.
TÁRSASHÁZKEZELÉS műszaki, jogi háttérrel.
204-0765, 06/30/618-7929.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
MŰSZAKI ellenőrzés, energia auditálás, okleveles építészmérnök. 06/30/618-7929.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét és könyvelését vállalja M.É.I. Kft. nagy gyakorlattal,
szakmai háttérrel. Tel.: 06/30/670-3526. E-mail:
m.e.i.kft@gmail.com
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.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, szőnyegpadló, PVC fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
SZŐNYEG, padlószőnyeg, autó- és bútorkárpit
tisztítása helyszínen. 06/20/494-3657.
TÁRSASHÁZKEZELÉS: társasházak rendbetétele, műszaki és jogi háttérrel. 06/20/357-1825.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu
TAKARÍTÁS vállalkozástól: társasházak,
irodák, intézmények részére. Napi, heti és nagytakarítások. Ablaküvegek takarítását vállalom.
06/70/293-3187.

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás,
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.
NE SZÍVJA tovább! Éljen egészségesen!
Dohányzásleszoktatás garanciával. 06/30/977-7675.
TESTSÚLYPROBLÉMÁK (túlzott elhízás és
soványság) komplex, lelki gyógymódokat is magában foglaló gyógykezelése magánorvosi rendelőben. 06/70/203-2828.
PSZICHOTERÁPIA, hipnoterápia, családterápia.
Depresszió, pánik, konfliktuskezelés. 06/30/234-8506.
2008 ÁPRILISÁBAN pszichodráma csoport
indul a kerületben párkapcsolati és gyermeknevelési problémákkal küzdők számára. Jelentkezés:
06/20/342-7018.
FOGSOROK, hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályozó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Tóthné Hűvös Katalin fogtechnikus mester.
Budapest, Krisztina krt. 51. 06/30/222-3016.
Egészségügyeseknek, tanároknak kedvezmény.
Fogászati háttér biztosított!
GYÓGYÍTÓ kezek! Masszázs mindenkinek!
Nemre és korra való tekintet nélkül a Lótusz
Szépségszalonban! 06/20/444-1140.
PSZICHOTERÁPIÁS magánrendelés felnőttek
és gyermekek számára a XII. kerületben.
Tel.: 06/20/342-7018.

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.
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.

FELHÍVÁS
A Lágymányosiak Egyesülete
szervezésében 2008. március
26-án (szerda) 17.00 órakor Dr.
Tokodi György rendelőintézeti
főorvos előadást tart a szív-és
érrendszeri betegségekről. Az
előadás helye: Erőmű utca 4,
a Pedagógiai Szolgáltató Központ tanácsterme. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.







Kert-, telekrendezés
Talajcsere, bozótirtás, fűkaszálás, favágás,
veszélytelenítések alpintechnikával,
gyepesítés, metszés, permetezés, földmunka.
Öntözőrendszer kiépítése, kertépítés,
térkövezés, járdakészítés.
Támfalépítés, kőműves, ácsmunkák,
épületek bontása, szállítása.

Mu0000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mobil: 06/20/947-5830, 06/20/479-6244
E-mail: mu0000@freemail.hu

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.

VEGYES
PIANÍNÓK kedvezményes áron! Akció, hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.
55 FELETTIEK kultúrát, sportot, táncot kedvelő
farkasréti magántársaságát bővítenénk párokkal
és szóló férfiakkal. 06/30/747-6920.
ANGOL szetter tricolor kölykök eladók.
Ár: 40 000 Ft. 466-2692, 06/20/245-5045.

ÚJBUDA MÉDIA
ÚJBUDA ÚJSÁG

telefon: 372-0960
1111 Bp., Szent Gellért tér 1–3.

ÚJBUDATV

telefon: 246-6259
1118 Bp., Csíki-hegyek u. 13.
e-mail: media@ujbuda.hu
www.ujbuda.hu
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Szent Gellért Seniorház - Más, mint a többi…
Szinte észrevétlenül futnak el
az évek. A rohanós munkaközpontú évek
után hirtelen
jönnek a nyugdíjas, „nyugodt” évek. De ennek
az időszaknak is megvannak a
maga problémái, döntési helyzetei. Megoldást keres az is, akinek
a szülőjéről kell gondoskodni és
az is, aki önmaga foglalkozik a
kérdéssel. A valódi megoldás
szükségessége
nem kérdés,
de a döntés
meghozatala
nem könnyű,
sokak számára
nehézséget jelent. Egy hiteles
pozitív példa
bemutatása talán segítségül
szolgálhat. B. E.
Úr aktív nyugA Seniorház bejárata
díjas, a közgazdászokra
jellemző racionális gondolkodású, jó kritikai érzékkel megáldott
ember. Ezért megkértem, hogy
mondja el nekünk, hogyan és milyen szempontok alapján hozta
meg Ő a döntést: a Szent Gellért
Seniorház lakója lesz.
Ön már szerződést kötött az
újbudai Seniorházzal, hamarosan be is költözik...
Igen, én már döntöttem a
Seniorház mellett. Két lábbal állok
a földön, tudtam, hogy a korom
előrehaladtával gondoskodnom
kell arról, hogy a reális életkörülményeim biztosítva legyenek.
Egyetlen dologtól félek igazán: a
kiszolgáltatottságtól. Hetvennyolc
éves vagyok és gondoskodásra,
nyugalomra vágyom. Nekem sajnos nincs olyan hozzátartozóm,
akire szorult helyzetemben támaszkodhatnék, akihez elmehetnék vasárnap ebédre, vagy helyettem elintézné az ügyeimet. Így
hát magamnak kellett egy olyan
megoldást keresnem, ami korrekt
módon biztonságot nyújt majd,
ha szükségét érzem. Hála Istennek
egyelőre nem vagyok rászorulva,
mert rendben van az egészségem,
fizikailag és szellemileg jó kondícióban vagyok, a magányt sem
érzem olyan rettenetesnek, pedig
egyedül élek. De azért mégis jó
lenne tartozni valahová, az öszszes örömével-bánatával együtt.
Ráadásul sosem tudhatom, mikor
lesz szükségem támaszra. Megmondom őszintén, hogy nagyon
sok idősek otthonában jártam,
mielőtt találkoztunk, hiszen ez komoly döntés, alaposan utánajártam. Megnéztem az emeltszintű
fővárosiakat, a környékbeli településeken levőket, sőt az ország
egyik híres fürdővárosában is komoly tárgyalásokat folytattam, de
egyik sem volt az igazi, mindegyikben volt valami negatívum számomra. A Szent Gellért Seniorház
volt az, ahol a szerződésben vállalt
ígéretek a leginkább biztosították,

hogy a saját életemet szabadon és a
legnagyobb biztonságban élhetem
tovább.
Mi volt a legfőbb érv a Seniorház
mellett?
Az, hogy nem csak és kizárólag a
normatív támogatások rendszerére
épül. Sokkal biztosabb lábakon áll.
Ami engem a legtöbb otthontól elriasztott, az a normatív támogatáshoz
való ragaszkodás. Ez bizony az in-

hogy az idős emberek minél tovább
megtarthassák az önállóságukat, és
minél hosszabb ideig éljenek, mert
számukra nem csak erkölcsileg, hanem üzleti szempontok alapján is ez
a kifizetődő. Természetesen a morális szempontok is nagyon fontosak,
mert egy bizonyos életkor után az
ember sokkal intenzívebben foglalkozik azzal, hogy ki vagyok én, honnan jöttem és hová megyek. Megerősödik a hite és közelebb kerül az
Örökkévalóhoz. Azt
szeretném, ha a házban lenne olyan helyiség, ahová bemehet
az ember, amikor lelki
nyugalomra vágyik és
felekezettől függetlenül elmondhat egy
imát.
A Seniorház imatermével kapcsolatban
Ön egy különlegesen
szép gesztust tett…
Szívesen, őszinte meggyőződéssel tettem. Az
én édesanyám mélyen

tézményektől olyan döntések meghozatalát kívánja, amely jelentősen
korlátozza a még aktív idős emberek
szabadságát, elég sok területen. Nekem pl. a Duna mellett van telkem,
nagyon szép nyaralóval, ahol én tavasztól-őszig kint vagyok, élvezem
a gyönyörű természetet. Nos, azt
csak a Seniorházban tették lehetővé,
hogy adott időszakban csökkentett
közösségi díjat kelljen kifizetnem.
Rugalmasan, minden területen alkalmazkodtak az én igényeimhez!
Az étkezés nincs a havi díjban, így
nem kötelező igénybe vennem. Ha
úgy érzem, hogy hiányzik a társaság,
akkor beülök az autómba és hazamegyek. Arra a helyre, ahol örülnek,
amikor megérkezem, várnak rám és
gondoskodnak rólam. Úgy képzelem el ezt a Seniorházat, mint egy
valódi közösséget. Ahol megvan a
magam önállósága, de nem egyedül, hanem korombeli emberekkel
élem a mindennapjaimat. Tartozom
valahová, számíthatok ennek a közösségnek minden segítségére, ha
kell. Gondolnom kell rá, hogy eljöhet
az az időszak is, amikor gondoskodásra szorulok. Ha hosszabb-rövidebb időre ágyhoz kötve lennék,
ki ápolna nap mint nap? Ki mérné
meg a lázam, ki vigyázna arra, hogy
megkapjam a gyógyszereimet és ki
hozna meleg ételt nekem? Ezekre
az engem nagyon is foglalkoztató
problémákra kaptam megnyugtató
válaszokat a Seniorházban. Így van
felépítve a ház működési rendszere,
ez az alapja. Ez pedig önmagáért beszél és nem pénzkérdés.
Mit ért azon pontosan, hogy nem
pénzkérdés?
Hiszem és vallom, hogy a biztonság
többet ér, mint öt százalék nyereség.
Én pénzügyi szakember vagyok,
egész életemben ezzel foglalkoztam,
számomra a kiszámíthatóság elsődleges szempont. A szerződés alapján
vállalt kötelezettségek és ígérvények
érthetőek és világosak, a személyes
találkozások meggyőztek arról, hogy
ebben az intézményben az a cél,

Üvegtetős átrium a belső udvarban

vallásos asszony volt és a mindennapi életünkben is meg követelte a
Biblia tanításainak gyakorlását. Azt
vallotta, hogy „szeresd felebarátod,
mint önmagad”. Élete végén jelentős adománnyal is támogatta a helyi
plébániát, a mai napig kis márványtábla őrzi az emlékét szeretett templomában. Hála Istennek anyagilag
megtehetem, hogy tudjam követni
az édesanyám példáját. Ezért úgy

döntöttem, hogy megfinanszírozom a gyülekezeti terem berendezését. Szeretném a közösség
érdekeit szolgálni ezen a területen, cserébe én sem kérek mást,
csak egy kis táblácskát, amely jelzi
az adományozó nevét. Én ezt vállalom, mert már nyugodt vagyok:
a Szent Gellért Seniorház közösségéhez tartozom.
(X)
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Sportmax: II. Cellect Arena Kupa
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Találkozás Jakab Éva táncpedagógussal

Touchdown és pompom A szülők is kedvet kaptak a mozgásra
Nálunk, a foci egyik dicső múltú
országában a labdára általában úgy
tekintünk, mint amit rúgnak. Ám még
azoknak is, akik azonnal elkapcsolnak
egy tévéközvetítés láttán, van valami
fogalmuk arról, hogy az Amerikai
Egyesült Államokban és környékén
a futball szó mást jelent.
Nos, az újbudai Sportmaxban tartott, a teljes fővárosban kiplakátolt II. Cellect Arena
Kupán a kerületi sportbarátok is meggyőződhettek róla, hogy a testi erő csupán az
egyik szükséges eleme az amerikai futballnak. A kitartó koncentrálóképesség,
az elszánt csapatszellem, a szigorú taktika
teszi vonzóan sajátossá ezt a játékot. És ha
valakinek még hiányérzete támadna: egy
valamire való meccsen ott vannak a csinos
pompomlányok (cheerleader-ek), lendületes zene szól, és a legkülönbözőbb show-elemekkel ösztönözik a közönség lelkesedését.
Az amerikai futball a rögbiből alakult
ki a 19. század végén. Tizenegy-tizenegy
játékos játssza, akik hordják, dobják vagy
rúgják az ovális alakú, egyik oldalán nagyméretű fűzővel ellátott labdát. Egy teljes
csapat azonban akár hetven főből is állhat az edzői stábbal együtt. A
pályán lévő hét bíró sárga

kendőt dob el, ha szabálytalanságot lát. Az
a csapat nyeri a játékot, amelyik az ellenfelénél több pontot szerez. A legtöbb, hat
pontot érő esemény a touchdown (TD),
egy európai számára talán ez a legismertebb kifejezés ebből a sportból. A leglátványosabbnak mondható az interception
(IT), amire akkor kerül sor, ha a védekező
csapat egyik tagja szerzi meg a támadó
csapat irányító játékosa által előre passzolt
labdát, ebben a pillanatban ugyanis az eddig védekezők lesznek a támadók, és ebből az akcióból akár TD is elérhető. Nem
véletlenül használják hazai környezetben
is az angol nyelvű kifejezéseket, mivel az
amerikai futballnak még nem alakult ki
magyar szakzsargonja.
A tavaly Tárnokon lezajlott első alkalom után a Sportmaxba, újabb egész napos kispályás amerikai focira hívta a sport
szerelmeseit a címvédő Győr Sharks. A II.
Cellect Arena Kupa meccsei úgy viszonyultak egy hagyományos amerikai futballmérkőzéshez, mint a futsal (teremfoci)
a labdarúgáshoz: külön szabályrendszerek, de – stílszerű szóhasználattal – a fíling
lényegében ugyanaz. A délelőtti selejtező
mérkőzések után késő estig tartott a rájátszás. A kupát végül a nyolc résztvevő közül a Budapest Wolves felnőtt férficsapata
nyerte, a Budapest Titans lett a második
helyezett. Egy minitornát is tartottak a
kezdők között, amelyben a Szombathely
Fighters bizonyult a legjobbnak.
A szabadidőcsarnokot teljesen megtöltő közönség feszülten figyelte a támadó és a védekező akciókat, kitörő tapssal
jutalmazott egy-egy bravúros
pontszerzést, élénken fejezte ki
nemtetszését a vitatható szituációkban, és persze a dekoratív pompomlányok ügyesen fokozták a
kitűnő hangulatot. Azok közül,
akik élőben gazdagodtak ezzel az
élménnyel, bizonyára sokan tekintették meg másnap a tengerentúli
XLII. Super Bowl döntő közvetítését.
Akik pedig arcmaszkban, beöltözve
ismerkednének ezzel a látványos sporttal, lehetséges, hogy egyszer egy újbudai
társulat színeiben is próbára tehetik testi,
illetve szellemi állóképességüket.
Szamos Márton Ádám

Jakab Éva tíz éve oktat az FMH-ban ovis
táncot, táncelőkészítő gimnasztikát
modern, illetve dzsessztáncot, koreográfiát. Óráin már több mint százfősre
nőtt a csapat, kicsikből és nagyokból
álló társaság vesz részt rajtuk


A dzsessztánc kifejezés ugyanazt a műfajt
takarja, mint a dzsesszbalett?

kicsiknek még nem lehet balettet tanítani.
Viszont sok minden mást igen. Az óvodásoknak a Berczik Sára által a két világháború között kifejlesztett gimnasztikát tanítom, amiből később el lehet menni mind
a tánc, mind a ritmikus sportgimnasztika
irányába. Fejleszti a mozgáskoordinációt,
a hajlékonyságot.


Hányan járnak most önhöz az FMH-ba?

Nem, a dzsesszbalett a nyolcvanas években volt népszerű Magyarországon. Több mint százan. Ez a jubileumi évem,
Sokan emlékezhetnek a térdharisnyás, hiszen pontosan tíz évvel ezelőtt kezdfekete tornadreszszes edzésekre. De
a világ változik, a
következő generáció már megalkotta a dzsessztáncot.
Ahogy a klasszikus
balett művelői sem
ragaszkodnak már
az ortodox hagyományokhoz, úgy a
dzsessztáncban is
megjelentek a modern metódusok.
Ez hazánkban Földi Béla és a Budapest Táncszínház
nevéhez fűződik.
A d z s e s s z t á nc
többféle technikát
magába szív, mint A mozgás fiatalnak és idősnek is jót tesz
egy szivacs, még
jógaelemek is találhatók benne. Ennek tem el itt oktatni. Minden karácsonykor
köszönhetően az alapok ugyan megegyez- és a tanévek végén bemutatunk egy műnek, de minden oktató viszonylag nagy sort is. Legutóbb a Hold-Fény-Tánc című
szabadsággal dolgozhat.
mesebalettet vittük színpadra az ugyancsak kerületi Gárdonyi Géza Általános
 Kiknek ajánlja ezt a mozgásformát?
Iskolában idén általam elindított, felmenő
Hétéves kortól járnak hozzám a gyere- rendszerű Táncfakultás tanítványaival
kek. A kicsikkel természetesen teljesen kibővülve. Június elsején lesz a következő
más szemlélettel kell foglalkozni, hiszen a bemutatónk, Árnyalatok címmel adjuk
csontozatuk, izomzatuk még folyamato- elő a „színek táncát” a színházteremben.
san fejlődik. Nagy bánatom, hogy a nagy- Közben most készülünk „intézményekamaszok viszont már elmaradoznak, sülni”, még nem tudom, hogy iskola leszünk-e vagy esetleg stúdió. A névválaszmert sok az elfoglaltságuk.
tással kapcsolatban pedig szívesen veszem
 Azt mondja, hétéves kortól. Mi a helyzet az
a szülők és a gyerekek ötleteit!

ovisokkal?

Sok anyuka jön, hogy a hároméves kislányát szeretné balettre járatni. Ilyenkor kacagunk egyet, persze, jó lenne, de az ilyen



Csak gyerekeket tanít?

Most már felnőtteket is. A szülők találták
ki, hogy ők is szeretnének mozogni, így

tavaly januárban elindítottam a „welljazz”
tanfolyamot is, amelyet kéthetente pénteken tartok felnőtteknek. A „welljazz” a
dzsessz- és modern táncból táplálkozik.
Ezek az egyórás tréningek az egész testet átmozgatják, intenzív alakformálást
végzünk. Feszültségoldásra, erősítésre is
remek. Zenében pedig olyan felvételeket
válogatok hozzá, amelyek hallgathatók,
az emberi fül számára harmóniát teremtenek. Nem szeretem az aerobik és más
edzéseken használt dübörgő technót.

Mivel foglalkozik, amikor nem
táncol és nem tanít?



Édesa nya vagyok. Két kislányom van, egy
három- és egy
ötéves. Ők is nagyon szeretnek
mozog ni! De
nem hozzám járnak, hanem egy
kedves kolléganőmhöz.

Szeretné, ha
majd táncosok lennének?



Nem akarom őket
semmilyen irányba befolyásolni, de ha szeretnék, nem fogok
ellenállni. Visszagondolva a gyerekkoromra, sajnálom, hogy a szüleimnek nem volt
fontos, és igazán lehetőség sem sok volt,
hogy táncot tanulhassak. A lányaimnak
már nemcsak ez természetes, hanem a művészetek jelenléte is a mindennapokban. A
férjem komolyzenész, így a gyermekeim
számára a művészet már most ismerős terep. A mozgás azért is alapvető, mert hatással van egyéb képességekre is. Például azok,
akik rendszeresen mozognak, könnyebben
tanulnak, jobbak a koordinációs képességeik. Egyénként is nagyon lényegesnek
tartom, hogy a gyerekeknek ne csak az értelmi, hanem az érzelmi képességeit is fejlesszük, és ehhez a tánc nagyon jó eszköz,
ahogy általában a művészetek is.
Rózsa Melinda

