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A Föld Napja

Gazdagréti Tavasz

Minigolf

A kerület iskolásai egész
napos programokkal, játékos
feladatokkal sajátíthatták el a
környeztvédelem alapjait.

Festészet, bábszínház, zene.
Idén is színes programmokkal
várta vendégeit a mára már
hagyományos rendezvény.

Budapest egyetlen nemzetközi
szintű minigolfpályája elnyerte a
2008-as ifjúsági világbajnokság
rendezési jogát.

cikkünk a 9. oldalon

riportunk a 4. oldalon

részletek az 12. oldalon

Határozatképtelen volt a testület
Újbuda Önkormányzatának képviselő-testületi
ülése határozatképtelen
volt április 17-én. Az ülés
elején, még a napirendek elfogadása előtt az
egyik SZDSZ-es képviselő
bejelentette, hogy kilépett az SZDSZ XI. kerületi
szervezetéből, valamint
bejelentette, hogy családi
okok miatt a testületi ülésen nem tud részt venni.
Jó munkát kívánt, majd
távozott a teremből.

Zih Zsolt

Ezután a napirendek elfogadása következett volna,
azonban az ellenzéki
képviselők nem szavazták
meg azokat, a polgármester szünetet rendelt el. A
szünet után sem sikerült
elfogadni a napirendeket,
így a szabályzat értelmében a polgármester az
ülést bezárta, és a testületet április 29-ére hívta újra
össze.

A képviselők kötelessége
a felelős politizálás
Molnár Gyula, Újbuda polgármesterének közleménye
A Fidesz vezette jobboldal kihasználta azt a
pillanatot, amikor egy képviselő családi okokra
hivatkozva nem tudott részt venni a testületi
ülésen, így azzal, hogy ők nem szavaztak, határozatképtelenné tették a testületi ülést.
Mindenkinek szíve joga ilyen döntést hozni, ezt
azonban nem lenne szabad indulatokból, szűken
vett politikai hangulattól vezérelve tenni. Ezzel
komoly károkat okoztak a kerület polgárainak, hiszen így nem tudta a testület elfogadni a szociális
támogatottak körének bővítését, megakadályozták több ezer ember gyógyszertámogatását. A mai
ülésen biztosítottunk volna a József Attila Gimnázium és a Weiner Leó Zeneiskola hosszú távú
működését is. Nem tudta elfogadni a testület azt a
döntést, amely lehetővé tette volna a kerület iskoláiban, óvodáiban új sportkertek építését, és közel

70 ezer forintos támogatást nyújtott volna a kerület
közalkalmazottainak.
Továbbra is fenntartom azon kezdeményezésemet,
hogy a kerület minden olyan politikai ereje, mely
valóban tenni akar a kerületért, az itt élőkért, vegyen részt az Újbudai Minimum, a következő évek
alapvető fejlesztéseit meghatározó akcióterv kidolgozásában.
A kerületi Fidesz április 29-én a testületi ülésen újból részt vehet a kerületi munkában, és elfogadhatja
a kerület lakóinak fontos határozatokat.
Úgy vélem, hogy a kerület lakói vannak olyan bölcsek, hogy tudják: a bomlasztás, vagy a tervezett,
a kerületiek érdekében folytatott fejlesztő munka
szolgálja-e jobban érdekeiket.
2008. 04. 17.

Molnár Gyula, Újbuda polgármestere

Vissza kell állítani a kerület
ellenzék
működőképességét Azközleménye
A XI. kerületi Önkormányzat ellenzéki képviselői
tudomásul veszik Hajdú László önkormányzati
képviselő döntését, aki Újbuda Önkormányzatának április 17-i testületi ülésén bejelentette, hogy
kilép az SZDSZ-ből és az SZDSZ-frakcióból,
ugyanakkor átül a függetlenek közé.
Azzal, hogy Hajdú László kilépett az SZDSZ-frakcióból megszűnt az MSZP–SZDSZ–MDF-koalíció többsége, így a képviselők aránya április 17étől egyenlő lett, a koalíció elvesztette kormányzó
képességét. Ezáltal Újbuda Önkormányzatának
képviselő-testülete gyakorlatilag nem képes határozatot hozni, nem lesz meg a döntéshozatalhoz
szükséges többsége. Így történt ez a mai ülésen is,
amelyen a testület nem tudta elfogadni a napirendet, azon belül a kerület zárszámadását.
A népszavazás óta nyilvánvaló, a koalíciónak már
nincs társadalmi támogatottsága, a mai napon
pedig kiderült, hogy a koalíciós többség elvesztette kormányzó képességét is, Molnár Gyula

polgármesternek ezzel megszűnt a politikai támogatottsága.
Molnár Gyula eddig is ragaszkodott ahhoz, hogy
a többséget neki kell biztosítani, az ellenzéket soha
nem vonta be a munkába. Az ellenzéki képviselők
azt várják, hogy Molnár Gyula állítsa vissza a kerület működőképességét, ugyanakkor semmilyen
politikai támogatást nem nyújtanak a jövőben a
kerület milliárdos korrupció gyanújába keveredett szocialista polgármesterének.
Az ellenzéki képviselők ebben a helyzetben egységesen elutasítanak bármilyen koalíciós együttműködést.
Kupper András, a XI. kerületi Fidesz frakcióvezetője
Mészáros József, a XI. kerületi KDNP frakcióvezetője
Szőke László, független képviselő
Fenyvessy Zoltán, a MIÉP képviselője

Budapest, 2008. 04. 17.

Lezárták az alsó
rakpartot

Ellentmondó szakértői és politikai nyilatkozatok

Egy méterrel csökkent a Feneketlentó vízszintje az elmúlt hónapokban,
tavaly nyáron az összes hal kipusztult
a tóból. Több civil szervezet és a térség
országgyűlési képviselője is azt valószínűsíti, hogy a 4-es metró építése
okozza a bajt. Ezt a DBR Metró Projektigazgatóság cáfolja.
A tavat talán legjobban ismerő horgászegyesület elnöke óvatosan nyilatkozik az
ügyben, és azt szeretné, ha pótolnák a hiányzó vizet. Újbuda polgármestere és szabaddemokrata alpolgármestere pedig arra
figyelmeztet, nem szabad beavatkoznia
a politikának egy szakmai kérdésbe.Egy
szakértőt lapunk is megkérdezett.
A Feneketlen-tó vízszintjének csökkenését négy éve észlelte a Feneketlen-tavi

Horgász Egyesület, a folyamat tavaly nyár
elején gyorsult fel. A tavat kezelő civil szervezet értesítette a hatóságokat, és fölvette a
kapcsolatot a főpolgármesterrel, mondta
lapunknak Kulcsár János, az egyesület elnöke, és rögtön kiemelte, hogy nem akarnak beszállni a politikai csatározásokba.
Elmondta, hogy tavaly júliusban az összes
hal kipusztult a tóból. Az egyesület akkreditált laboratóriumokban bevizsgáltatta a
halakat és a víz minőségét – ezt egyébként
saját költségükön rendszeresen megteszik.
Több, egymástól független vizsgálat is
azt mutatja, hogy a tóban a korábbinál jóval magasabb a só koncentrációja, ez okozta a halak pusztulását. A sókoncentráció
emelkedése a vízszint csökkenésének a
következménye.

folytatás a 3. oldalon

Dömök Viktória

Miért csökkent a
Feneketlen-tó vízszintje?

Lezárták az alsó rakpartot a Petőfi hídtól
északra, ami tovább nehezíti a közlekedést a kerületben. A helyszínen a szennyvíz-főgyűjtőcsatornát fektetik le néhány
hónapon keresztül, ezért nem lehet arra
autózni.
Újabb szakaszához ért a budai szennyvíz-főgyűjtőcsatorna építése, ezért április
21-én részlegesen lezárták az alsó rakpartot. A döntés a munkakezdésről annyira
későn született, hogy azt csak pár nappal
korábban közölték. A főgyűjtő az épülő
csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre vezeti majd a szennyvizet Buda nagy
részéről, így Újbuda egyes területeiről is.
Ha teljesen kiépül a tisztító és a csatornahálózat – a beruházás jelenleg az Európai
Unió legnagyobb környezetvédelmi programja –, akkor a főváros túlnyomó részéről már csak előzetes tisztítás után ömlik a
szennyvíz a Dunába.
folytatás a 2. oldalon

ÖNKORMÁNYZAT

Lezárták az alsó
rakpartot

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

Eleven Center, Rétköz u. 7.
Nyitva tartás: Hétfőn 15–19, kedden
9–13, szerdán 14–18, csütörtökön
14–18, pénteken 9–13 óráig.
Tel.: 248-0777, 248-0778.


ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

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

folytatás az első oldalról
Aki felfigyelt már arra, milyen színű víz
ömlik a folyamba az Erzsébet híd felett,
bizonyára érti, miért van szükség az építkezésre.
Az alsó rakpartot – részben itt halad
majd a főgyűjtő – több szakaszban zárják
el. Április 21-étől május 31-éig egyáltalán
nem lehet közlekedni a Petőfi híd és a Bertalan Lajos utca közötti részen. Az észak felől érkezők a Bertalan Lajos utca felhajtóig
autózhatnak, délről viszont csak az Erzsébet hídnál lehet ráhajtani az alsó rakpartra. Az Erzsébet hídi csomópontnál ezért
megváltozott a forgalmi rend, közlekedési
lámpa szabályozza a haladást. A tervek szerint június 1-jétől már dél felé is csak az Erzsébet hídig lehet autózni, onnantól teljesen
le lesz zárva az út. A Duna magas vízállása
hátráltathatja az építkezést, egy bizonyos
vízmagasság fölött teljesen le kell állniuk
a munkával a kivitelezőknek. Ennek ellenére azt remélik, valamivel több mint
egy év alatt elérnek az óbudai Zsigmond
térig. Addig azonban szakaszosan zárva
lesz az alsó rakpart.
Közben építik a Petőfi híd és a Bogdánfy
utca közötti csatornaszakaszt is, amely a
rakpartot köti majd össze a Bogdánfy utcában megépült résszel, ahol lapzártánkkor
már a csatorna fölött felújított út legfelső
aszfaltrétegét terítették le a munkások. Itt
sajátos technológiát alkalmaznak: nem
ássák föl a talajt, hanem úgynevezett csősajtolásos eljárással fektetik a csatornát a
földbe. Az indítórész már elkészült egy
füves területen, a csövek az alsó rakpartra
érkeznek majd. Ennek a résznek az építése
miatt nem kell korlátozni a forgalmat.
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A lakók nagy többséggel támogatták az új rendszert

Szelektív hulladékgyűjtés

AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

Helyszín: MSZP-székház, Mérnök u.
40. Tel.: 204-2806
Időpont: Május 7. 17 óra
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.

A közgyűlésen Fodor Vince alpolgármester is jelen volt, aki hangsúlyozta a lakosság közös felelősségét a környezet védelmében. Elmondta, olyan jónak tartják az
ötletet, hogy az első ilyen rendszerű hulladékgyűjtő kiépítését az Önkormányzat
finanszírozza.
A lakók 28:9 arányban megszavazták
a kezdeményezést, amit a Regős u. 11. számú házban alakítanak ki. Megállapodtak
abban, hogy egy évig tesztelik a rendszert,
és ha nem válik be, a vállalkozó saját költségén visszaállítja az eredeti állapotot. Az
átalakítás kb. nettó 1,6–1,9 millió Ft-ba kerül majd, ám a lakóknak csak a havi 20 000
Ft-os karbantartási költséget kell fizetniük.

A Törökugrató Általános Iskolában tartott lakossági közgyűlésen egy új szelektív
hulladékgyűjtési eljárással ismerkedhettek
meg a résztvevők. Szabó János ötletgazda és
kivitelező elmondta, hogy a panelházakban
már meglévő hulladékledobó csőhálózatát
alakítja át. Az új rendszerben a ledobó ajtajának nyitása előtt kell kiválasztani, milyen
típusú hulladéktól szeretne a tulajdonos
megválni. A berendezés már egy éve működik egy vidéki társasházban. A mechanizmus előnyei között említette, hogy nem
kell a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez
hordani a szétválogatott szemetet, a háztartási vegyeshulladék mennyiségének csökkenésével a szemétdíj is alacsonyabb lesz.

Címnyilvántartás
a kerületben
2008. május 1. napjától az év végéig folyamatosan
végzik a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a
kerületben a címnyilvántartás felülvizsgálatát. Ez
azért vált szükségessé, mert a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a
jegyző felelősségévé tette egy olyan közhiteles
címnyilvántartás vezetését, amely tartalmazza a
kerületben található valamennyi címet.

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

KATASZTRÓFAVÉDELEM

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

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az
Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP 17. VK.) országgyűlési képviselő május 8-án 17 órakor tartja fogadóóráját, az Őrmezei
Közösségi Házban (Cirmos u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel.:
06/70/9424-624. 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.). Bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen, vagy a 372-4577-es telefonszámon. Önkormányzati képviselői
fogadóóra: minden hónap utolsó
szerdáján 17 órakor az Albertfalvi
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő május 8-án 17-től 18
FODOR VINCE (MDF)

Solymosi Xénia grafikusművész köszöntésére gyűlt össze a család és a barátok a Tető Galériában.
Az örökmozgó és mindig tevékeny művésznő ugyanis idén ünnepeli 80. születésnapját.
Munkásságát valószínűleg mindenki ismeri, hiszen neki köszönhetjük a Dörmögő Dömötör
gyermekújság illusztrációit. Szerettei sok virággal és figyelmességgel halmozták el a jeles
napon, szavaltak, énekeltek, felolvasták hozzáfűződő gondolataikat. Következő számunkban
interjút olvashatnak az ünnepelttel.

Ennek keretében munkatársaink a kerületben található közel 77 000 címet bejárással ellenőrzik.
Feladatuk minden telek, épület, közintézmény
feltérképezése, a kapubejáratok megjelölése,
az épületek szintenkénti bejárása, a kiírt adatok
(emelet, ajtószám) jegyzőkönyvi rögzítése.
Ezúton is kérjük a Tisztelt Lakosságot az együttműködésre, segítsék munkatársaink épületekbe
való bejutását, akik arcképes igazolvánnyal fogják igazolni magukat. (A lakások és az ott lakó
személyek ellenőrzése nem feladatuk.)

Beszélgetés dr. Mészáros Józseffel, a KDNP újbudai frakciójának vezetőjével

Legyen valódi konszenzus!
mogatandónak is tartjuk. Mint ahogy azt
is elfogadjuk, hogy polgármester úr szereti a sportot, és mindent el is követ érte.
Csakhogy a tömegsport közben feledésbe
merül, és – visszatérve az egyetemistákra
– miként lehetséges az, hogy a diákok csak
teljes árú felnőttjeggyel mehetnek be a
Nyéki Imre Uszodába? A sport támogatását én inkább ilyen lépéseknél kezdeném.

A kereszténydemokrata-frakció a radikális álláspontot képviselőknél jóval visszafogottabban, de
mégiscsak bírálja a kerület politikáját. Mi az, amivel nem értenek egyet?
A XI. kerület nagyjából ugyanazt a pályát
követi, mint az egész ország: elszalasztja
lehetőségeit és feléli vagyonát. Újbudán az
értelmes hasznosítás helyett az ingatlanvagyon eladását választja a kerület vezetése, és évről évre az ebből befolyó pénzből
pótolják a költségvetés hiányát. Mindez
odavezet, hogy a vagyont módszeresen
feléljük, és gyermekeink a lehetségesnél
sokkal rosszabb kondíciókat örökölnek tőlünk. Én a legnagyobb problémát tehát az
ingatlanfejlesztések körül látom, az öbölbotrány ennek legszemléletesebb példája.
A meggondolatlan értékesítés mellett a
másik nagy hiba, hogy nincs hosszú távra
vonatkozó víziója az Önkormányzatnak.
A beruházások szigetszerűen jelennek
meg, az építkezéseknél nem veszik figyelembe a környezeti terhelést. Hogy csak
egy példát említsek: ahol sok lakás épül,
ott a megnövekedett autóforgalom gondját is meg kell oldani.

A kerület polgármestere most meghirdette az
Újbudai Minimum megalkotását, ami gyakorlatilag a hosszú távú politikai konszenzus sarokpontjait tartalmazná. A kereszténydemokrata-frakció
hogy áll ehhez az egyeztetéshez?
Dömök Viktória

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

Dömök Viktória

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

óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi
irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.).
SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) 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.).

Dömök Viktória
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Dr. Mészáros József

Az ingatlanfejlesztők saját beruházásuk mellett
infrastruktúra-fejlesztést is vállalnak. Ez ma már
alapkövetelmény a kerületben. Ön szerint ez nem
célszerű megoldás?

dekét, ha a közösség életét nem nehezítik,
hanem javítják. Örülök annak, hogy mind
több fiatal érkezik a kerületbe, de nem csak
a beruházóknak kell lépést tartani a lakosság gyarapodásával. Ugyanez a lemaradás
jellemzi egyébként a kerületet az egyetemistákkal kapcsolatban. Idejár több mint
húszezer diák, és mindössze a kocsmák jelentenek számukra alternatívát, a kulturált
diákélet feltételei hiányoznak.

Valóban némileg javul a helyzet, de a változás a jelek szerint nem elégséges. Elég megnézni például a Tölgyes lakópark környezetét: közlekedni sem lehet az ott parkoló
autóktól. A környező utcák nem bírják el
ezt a terhet. Én támogatom a fejlesztéseket,
ám azok csak akkor szolgálják a kerület ér-

Ez az első jó dolog ebben a témában, hiszen ez a terv hosszú távra fogalmaz meg
teendőket és programot. Tény, hogy már
jóval korábban megszülethetett volna,
mindenesetre örülök, hogy létezik, tá-

Nem ezt hivatott pótolni a kulturális városközpont
koncepciója?

Támogatjuk azt, hogy a közélet szereplői között konszenzus alakuljon ki. Mi a
hosszú távú építkezés hívei vagyunk, és ez
akár szólhatna erről is. Jó lenne viszont, ha
nemcsak a külvilág felé mutatnánk kompromisszumkészséget, hanem az Önkormányzat belső közegében is érvényesülne
ez az irányelv. Az utóbbi években folyamatosan megnyirbálta a kerület vezetése
az ellenzék jogosítványait. Ez kétarcú politizálás, ami nem vezet kiegyensúlyozott
viszonyokhoz. Nem lehet úgy kooperálni,
hogy közben folyamatosan sértjük a partnerek jogait. Én intenzívebb tárgyalásokat
sürgetek, és azt szorgalmazom, hogy ne
csak szlogenek szintjén tervezzünk, legyen
az Újbudai Minimum tartalmas, valódi
programokat megtestesítő konszenzus.
Ebben az ügyben mindenkire komoly felelősség hárul, a kereszténydemokraták a
maguk részét vállalják.

B. A.
(Az interjú az áprilisi testületi ülés előtt

készült. A szerk.)

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út 9–
11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–
18, pénteken 11–17 óráig.
Dr. Oláh András ügyvéd ingyenes jogi
tanácsadást tart kedden 15–17 óráig.
Minden hónap első és utolsó szerdáján
15–17 óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással, nyugdíjazással
kapcsolatos tanácsadás.
Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub működik.
Életmód tanácsadás és gyakorlati ügyintézés.
Ingyenes internetelérhetőség várja a
böngészni vágyókat, szeptembertől
már vezeték nélkül is száguldhat az
interneten.
Programok:
Május 6. 18 óra Irodalmi est „Emberénekű Ember” címmel Szécsi Margit
költészete a művész születésének 80.
évfordulója alkalmából. Előadó: Pálfy
Margit színművész.
Május 7. 18 óra Közéleti est. Vendég:
Soltész Miklós országgyűlési képviselő, KDNP alelnöke, a Fidesz–KDNP
FrakciószövetségSzociálisKabinetjének
vezetője. Házigazda: Téglásy Kristóf
választókerületi titkár. Május 21. 18 óra
Közéleti est. Vendég: Koszorús László
országgyűlési képviselő, a Fidelitas
Országos Választmányának elnöke.
MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája
(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 honlapukon, a www.idfbuda.hu cím alatt találhatók.
SZDSZ-PROGRAMOK

Helyszín: Ecsed u. 13. Tel.: 203-5607.
Április 29-én, Boross Péter, volt miniszterelnök előadása, 18 órától. Május
6-án 18 órakor komolyzenei koncert.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja az
érdeklődőket.
MIÉP-HÍREK

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

A kerületünkben élő ebeket – az ebnyilvántartás
pontosítása érdekében – össze kell írni. 2008.
május 1-jétől, a kerületi címek ellenőrzésekor
munkatársaink szórólapokat helyeznek el a postaládákban. Az összeírás önbevalló módszerrel
fog történni. Kérünk mindenkit, aki a kerületünkben kutyát tart, hogy a feladat ellátásában
működjön közre, és a szórólapon szereplő nyomtatványt kitöltve a megjelölt módok valamelyikén (postai úton, faxon, e-mailben, kihelyezett
gyűjtőládákban) juttassa vissza hivatalunknak.
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A hagyományos budapesti utcakép jellegzetes elemének értékpusztító cseréje

Védjük meg a klasszikus magyar postaládát!
A Posta megkezdte a postaládák cseréjét. A régi, patinás, piros postaládákat ugyancsak pirosra, de stílustalan,
jellegtelen bádogdobozra cserélnék.
Az eset nem kis felháborodást váltott
ki civilekből, városvédőkből, várospolitikusokból. Ráday Mihály városvédő,
tévés műsorvezető és Saly Noémi
muzeológus, a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum munkatársa tüntetést is szervezett.
A 13 jelentős budapesti civil szervezetet
tömörítő Podmaniczky
Páholy tiltakozik, ugyanis érthetetlennek tartják,
hogy a Magyar Posta Zrt.
három évvel a postaliberalizáció előtt lecseréli
a főváros és
az egész
ország
„míves kivitelű, esztétikai értéket
képviselő és
kifogástalanul működő jellegzetes postaládáit”.

A cserét a Posta szerint részben az
indokolja, hogy az A4-es borítékok öszszehajtogatás nélküli befogadására nem
alkalmas a régi láda. A másik indok,
hogy a mozgásukban korlátozottak
nem tudnak hozzájuk férni. Ezt egy
mozgássérült hölgy úgy kommentálta,
hogy nem a postaláda formájától függ,
tudják-e használni, hanem hogy milyen
magasra van felerősítve. Van olyan település, ahol már felszerelték az új ládákat,
de ugyanolyan magasra, mint a régieket,
tehát ezzel nem nyertek a mozgásukban
akadályozottak. A városvédők szerint
lejjebb kellene szereltetni a régi postaládákat, nem pedig 1,6 milliárd forintért
lecserélni őket.
– A jogszabály, amely a postaládákra
vonatkozott, megváltozott. Az új jogszabály érvényesítése érdekében a Magyar Posta
Zrt.-nek újfajta
postaládákat kell
felszerelnie. Ezért
kellett kiírni közbeszerzési pályázatot az újfajta
postaládák legyártatására – nyilatkozta a Magyar Távirati Irodának a
Magyar Posta szóvivője.
A postaládák többségét
egyébként Budapesten még nem
cserélték le, Ráday Mihály úgy
fogalmazott, hogy
még harcolnak.
Ehhez a harchoz
csatlakozott több
budapesti polgármester is.

Ellentmondó szakértői és politikai nyilatkozatok

Csatlakozunk a Podmaniczky
Páholy felhívásához!
Alulírottak, mint Budapest kerületeinek
polgármesterei, egyetértünk a 12 fővárosi
civil szervezetet tömörítő Podmaniczky
Páholy felhívásával, nyilatkozatával,
és kifejezzük azt az igényünket, hogy
Budapesten maradjanak meg a hagyományos arculatú, alsó ürítésű postai levélszekrények.
Az alsó „géprendszerű ürítés” biztonságosabb, mint a homlokfalon kulcscsal nyitható. E megoldás jellegzetesen
magyar hagyomány. Az A4-es borítékok postaládáinkba való elhelyezése
érdekében vagy vágjanak a régi ládák
egyik oldalán nagyobb nyílást, vagy a
fontosabb helyeken – ahol nincs posta a közelben – helyezzenek el egy nagyobb bedobó nyílású postaládát is. A
mozgásukban korlátozottak elérik a

jelenlegi magasságukban is a levélszekrényeket, de ahol nem, tegyék azokat
alacsonyabbra. Ezzel eleget tudnak
tenni a kérdésben rendelkező 2004-es
kormányrendeletnek.
Felszólítjuk és felkérjük a Magyar
Posta vezetőit, hogy ott, ahol az elhasználódott postaláda cseréje indokolt, a cserét oldják meg az országban
máshonnan leszerelt, kicserélt eredeti formavilágú levélszekrényekkel,
és a főváros területén működtessék
tovább azokat.
Budapest utcáin, közterületein maradjanak meg a fővárosra és az országra
is jellemző díszes, vagy kevésbé díszes, de
mindenképpen sajátos „utcabútorok”.

Bús Balázs
Óbuda polgármestere

Verók István
Terézváros polgármestere

Hunvald György
Erzsébetváros polgármestere

Csécsei Béla
Józsefváros polgármestere

Verbai Lajos
Kőbánya polgármestere

Molnár Gyula
Újbuda polgármestere

Weinek Leonárd
Zugló polgármestere

Kovács Péter
XVI. kerület polgármestere

Budapest, 2008. április

Geiger Ferenc
Soroksár polgármestere

REAGÁLÁSOK

Újbuda Torna Club
A sajtóhoz, így szerkesztőségünkhöz is már korábban eljuttatta az alábbi
közleményt Molnár Gyula polgármester, az UTC elnöke. Most ismét kaptunk
egy közleményt, melyet Gadácsi Miklós, az UTC egyik elnökségi tagja küldött a sajtónak, amit ugyancsak itt olvashatnak.
Az Újbuda Torna Club elnöksége kijelenti, hogy a 2008. április 30-án a
Mammut Bevásárlóközpontban tartandó éjszakai rendezvény megvalósításában sem szervezőként, sem támogatóként nem vesz részt.
Mivel a rendezvény a sportegyesület
eszmeiségével össze nem egyeztethető,
annak anyagi vagy elvi támogatását az
Újbuda Torna Club elnöksége nem kezdeményezte.
A szórólapon megjelenített UTCcímer használata nem jelenti annak
szponzori támogatását, s az abban való
aktív részvételt sem, így a Torna Club
elnöksége már megtette a szükséges lépéseket a címer eltávolítása érdekében.
Az elnökség

***

Dömök Viktória

embereknek kell
eldönteniük, mi
okozza a vízszint csökkenését, és senkinek
sem szabad gerjesztenie a problémát. A polgármester közölte,
hogy felkérte a
Műszaki Egyetem szakértőit,
vizsgálják meg a
tavat, állapítsák
meg a vízszint
és a vízminőség
vá ltoz á sá na k
okát, és tegyenek javaslatot
a gond megoldására. Újbuda
polgármestere
hangsúlyozta:
a Feneketlen-tó
nem a kerület
tulajdona, hanem a fővárosé,
ug yana k kor
Újbuda jelképe,
minden itt lakó
számára kedves a környék,
ezért is fontos,
hogy lépjenek
az ügyben.
Közben a
Víz a tóba - így zárta Rétvári Bence sajtótájékoztatóját
Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési és Környezet- a környéknek. Erről azonban a Fővárosi
gazdálkodási Bizottsága felkérte a főpol- Közgyűlésnek kell döntenie.
Az egymásnak ellentmondó állásgármestert, hogy készítsen az ügyben egy
környezetvédelmi jelentést, amelyből le le- pontok miatt lapunk is megkeresett egy
het vonni a döntéshez szükséges szakmai szakértőt, mondja el véleményét az ügykövetkeztetéseket, mondta az Újbudának ben. Lorberer Árpád, a VITUKI Kht. tuLakos Imre, a testület elnöke. A XI. kerület dományos munkatársa elképzelhetetlenalpolgármestere abban bízik, hogy június nek tartotta, hogy a metróépítés okozná
elejére elkészül az előterjesztés, és abban a vízszint csökkenését. Szerinte ez a kevés
már szerepel majd a DBR Metró Projekt- csapadék miatt van. Ilyenkor lesüllyed a
igazgatóság által megrendelt vizsgálat talajvíz, és ennek lehet következménye
eredménye is. Lakos Imre is hangsúlyoz- a Feneketlen-tó vízszintjének csökkenéta: a Feneketlen-tó ügye nehéz szakmai se. A tó ugyanis a felszínközeli talajból
kérdés, nem lehet politikai blöffökkel és kapja az utánpótlást. A szakember szeöncélú politikai PR-tevékenységgel mel- rint az utalna mesterséges beavatkozáslékvágányra terelni. Lakos Imre azt sze- ra, ha hosszú ideig egy irányba mozogretné, ha a XI. kerület átvehetné a tó és a na a talajvízszint. Ezt viszont az adatok
park tulajdonjogát és üzemeltetését. Sze- nem igazolják.
(G. P.)
rinte Újbuda lelkiismeretes gazdája lenne

Szeptembertől kedvezményes bérlettel
utazhatnak a BKV járművein azok a budapesti szülők, akik gyesre vagy gyetre jogosultak – döntött a kereszténydemokrata
Rétvári Bence kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés. A kisgyermekes bérlet ára
megegyezik majd a tanuló és a nyugdíjas
szelvényekével, amelyek jelenleg 3250 forintba kerülnek.
A becslések szerint 25 ezer budapesti
lakost érint a Fővárosi Közgyűlés április
végi döntése, amely szerint kedvezményes
bérletet válthatnak a fővárosi tömegközlekedésre azok a rászoruló szülők, akik
jogosultak gyermekgondozási segélyre
(gyes) vagy támogatásra (gyet). Mivel az
így kieső bevételt nem pótolja a kormány
– amely több kedvezmény után különbözetet fizet a közlekedési cégeknek –, a terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők
nem járhatnak kedvezményes bérlettel. Az
elfogadott előterjesztés szerint ők a legkevésbé rászorultak, és ritkán utaznak tömegközlekedéssel.
A bérlet használatához ki kell váltani
egy igazolványt, amelyet az igazolások bemutatása után állítanak ki. Az igazolványt
évente kell majd megújítani. A kisgyermekes bérlettel a BKV összes járatán lehet
utazni.
Az előterjesztést, amelyhez Hagyó
Miklós főpolgármester-helyettes módosító indítványt nyújtott be, egy tartózkodás
mellett, majdnem egyhangúlag fogadták
el a képviselők. A döntés után kiadott
BKV-közleményt bírálta a KDNP, mert
az Hagyó Miklós sikereként tüntette föl
a kisgyermekes bérlet bevezetését. Az ellenzéki párt közleménye emlékeztet arra,
hogy egy hónappal korábban a kormányoldal még leszavazta az előterjesztést a
közgyűlésben.
(gp)

KÖRNYEZETÜNK

Miért csökkent
a Feneketlen-tó vízszintje?
folytatás az első oldalról
Az elnök cáfolta azokat a híreket, hogy
oxigénhiány miatt döglöttek meg a halak,
a vizsgálatok szerint a víz oxigéntartalma
megfelelő.
Kulcsár János nem biztos abban, hogy
a metróépítés miatt szivárgott el a víz
– mint mondta, nem szakember, hogy ezt
eldöntse –, azt ugyanakkor kizárta, hogy
ennyi víz elpárolgott volna. Tavaly július
óta ugyanis 40 centimétert emelkedett a
tó szintje, pedig a nyár nagyon száraz és
meleg volt, válaszolta kérdésünkre. A horgászegyesület azt szeretné, ha pótolnák a
vizet, nagyjából tízezer köbmétert. Szerinte ezt a főváros meg tudja oldani.
A metróépítés beruházója kizártnak tartja, hogy a 4-es metró munkálatai
okozzák a csökkenést. A cég a sajtóban
megjelent hírek miatt külön vizsgálatot
kért a Mélyépterv Kft.-től. A szakértők
szerint nagy biztonsággal kijelenthető,
hogy a vízszintcsökkenés a csapadékhiányos időjárás következménye, nincs köze
a 4-es metróhoz. A DBR Metró Projektigazgatóság ezt azzal magyarázza, hogy a
víz utánpótlása a Gellért-hegy felől érkezik, a nyomvonal viszont a tótól délre húzódik. Az állomások résfalai és az alagutak ráadásul vízzáróak, a talajvízszint csak
akkor csökkenhetne az építkezés miatt,
ha a víz betörne az alagútba vagy az állomásokba. Ilyen viszont nem történt. A cég
közleménye szerint a hasonló építkezéseknél általában emelkedik a talajvíz szintje.
A Föld Napján a tónál tartott sajtótájékoztatót Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője, aki – szakértőkre
hivatkozva – azt valószínűsíti, hogy a metró építése okozta a vízszint csökkenését.
Kifogásolta, hogy a tó vízrajzi helyzetéről nem szól a metró előkészítő anyaga.
A politikus azt tartaná megoldásnak, ha
mérsékelnék a Bocskai úti és a Móricz
Zsigmond körtéri építkezésnél kiszivatytyúzott víz mennyiségét, illetve pótolnák
a vizet. A tájékoztató végén a résztvevők
jelképesen néhány vödör vizet öntöttek a
tóba. A képviselő levélben kérte a környezetvédelmi minisztert és a főpolgármestert, hozzák nyilvánosságra a legfrissebb
vízminőségi adatokat.
Nem szakmai, hanem politikai megnyilatkozásoknak nevezte másnap Molnár
Gyula polgármester a tó helyzetéről elhangzott nyilatkozatokat. Szerinte a szak-

Kisgyermekes
bérletkedvezmény
szeptembertől

Mint az Újbuda Torna Club (UTC)
fideszes elnökségi tagja, felháborítónak
és megengedhetetlennek tartom, hogy
a XI. kerület új sportegyesületének lógója egy technoparti szórólapján támogatóként szerepel. Az április 30-án a
Mammut Bevásárlóközpontban megrendezendő „Spring Spirit Party” szponzorai között egy erotikus oldalt is üzemeltető honlap és több alkoholital gyártásával és forgalmazásával foglalkozó
cég emblémája mellett az UTC-címere
is megjelent. Mint az önkormányzati

sportegyesület egyetlen ellenzéki tagja
elítélem, hogy a klub így népszerűsítse
magát. Ebben osztozik velem az UTC
többi elnökségi tagja is, ezért közleményben fejeztük ki: a szórólapon megjelenített UTC-címer használata nem
jelenti annak szponzori támogatását, s
az abban való aktív részvételét sem, így
az elnökség már megtette a lépéseket a
címer eltávolítása érdekében.
Az UTC ugyanis elsősorban utánpótlás-nevelő sportklub: Újbuda óvodásaitól az ifjúsági korosztályon keresztül
egészen a versenysportig végzi tevékenységét. A célunk az, hogy a XI. kerületben
létrejöjjön egy olyan egyesület, amely
megerősíti az újbudai identitást. Bízunk
abban, hogy az UTC nemsokára saját
szurkológárdával, több szakággal rendelkezik majd. Ennek elérése érdekében
azonban a sporteszmeiséggel ellentétes
rendezvényeken semmi keresnivalója az
UTC emblémájának.
A jövőbeli sikereink érdekében elvárom az ügy személyi felelősének megnevezését. Felkérem a Torna Club elnökét,
Molnár Gyula polgármestert, hogy a
vizsgálat eredményét hozza nyilvánosságra, és arról tájékoztassa az elnökség
tagjait, illetve Újbuda lakosságát is.
Gadácsi Miklós
Fidesz, önkormányzati képviselő
Újbuda Torna Club elnökségi tagja

Közlemény

Szakrendelő
A Gyógyír XI. Kht. Fehérvári úti
szakrendelőjében az előjegyzések
három hónapra előre kérhetők.Telefonon: 279-2156 és e-mail ben:
bejelentkezes@gyogyir11.hu

A H2Q-ÉPÍTŐ Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Kft. kérelmére lefolytatott előzetes vizsgálatban a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
megállapította, hogy a Budapest XI. kerület Magyar Tudósok
körútja, BME „Q” épület északi és déli szárny létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, ezért kiadta a továbbtervezés
szempontjait részletező határozatot.
A határozat teljes szövege a KDV-KTVF honlapján (kdvktvf.
zoldhatosag.hu archív hírek 2008. ápr. 8.) és ügyfélfogadási
időben a Zöld Pont irodáján (Bp., VII. Nagydiófa u. 10–12.),
illetve a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (Zsombolyai út 5. II. emelet 210. szoba) tekinthető meg.

KKK: ÚJBUDAI KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT
A soron következő Közös Képviselők Klubjának időpontja eltér a megszokottól, május 14-én 16 órakor lesz. A közös képviselőknek Molnár Gyula polgármester mutatja be az Újbuda Kulturális Városközpont koncepciót.
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Koszorúzás Farkasréten

Sokszínű programsorozat

KULTÚRA

Beköszöntött a tavasz
a Gazdagréti Közösségi Házba is

Fodor Miriam

Ismét megrendezték a Gazdagréti Tavasz programsorozatot a
Gazdagréti Közösségi Házban.

A Világ Igaza kitüntetést kapott Zsindelyné Tüdős Klára és férje sírhelyénél tartott
megemlékezést a Magyar Progresszív Társaság Platform. Az esemény kezdeményezője, a szervezet tagja, Bács Márton alpolgármester szűk körben idézte fel a
zsidók megmentőjének történetét. A megemlékezésen kerületi vallási vezetők
is tiszteletüket tették, így Radnóti Zoltán rabbi is. Bács Márton a jelenlevőknek
elmesélte, idén 15 magyar kapta meg a Világ Igaza megtisztelő címet, amely Izrael
állam legmagasabb, külföldieknek adható kitüntetése. Zsindelyné Tüdős Klára
2001-ben kapta meg az elismerést, amiért közel 100 zsidó üldözöttet mentett meg
a II. világháború idején.

ek figyelemmel is kísérik az itteni
történéseket – mondta Jenei Ilona,
a ház vezetője.

választhatta hivatásának, elbúcsúzni pedig egyiktől sem tudott, végül
elvégezte a Műszaki Egyetemet, de

A programsorozaton belül Hang-képek címmel Révi Tamás festménykiállítását is megnyitották. A művész
életében három fő csapásirány van:
zene, képzőművészet és a mérnöki
munka. Mivel mindhármat nem

nem hagyott fel sem a zenével, sem a
képzőművészettel – a mai napig fest,
emellett játszik és énekel az Őrmezei
Tarka Színpadon.
Az első este a Chameleon Big
Band nyomta a talpalávalót: egy

A szervezők idén is színes programokkal várták az érdeklődőket. A
komoly hagyományokkal rendelkező, kétnapos esemény szervezői
többek között festménykiállítással,
koncerttel, nyílt szerkesztőségi
órával készültek, de természetesen
a gyermekekről sem feledkeztek
meg, őket bábelőadással és játékkészítő foglalkozással várták.

A rendezvény pénteken a klubszoba nyílt szerkesztőségi órájával
kezdődött, amely a negyedévente
megjelenő Rét kulturális és tájékoztató folyóirat szerkesztőségi
órája. A magazin a helyi civil szervezetek és intézmények tevékenységét mutatja be, de a gazdagrétiek
is színesíthetik írásaikkal, mi több,
a mostani alkalommal egy óvodás
ajánlotta fel, hogy szívesen rajzolna az újságnak. – Nagy volt az érdeklődés, és örülünk, hogy a helyi-

Dömök Viktória

A kiállítótermet körülölelő
erdélyi épületek minden ékességükkel, tiszteletet parancsoló
tartásukkal vallanak arról, hogy
a templomok évszázadok óta
néma őrállásban védik a Tündérkertet, melyet Erdélynek
hívunk.
Ezekkel a szavakkal nyitotta meg
Horváthné Fejes Ágnes a Budai
Klub Galéria legújabb kiállítását,
melyben Orth István nagyszebeni
képzőművész munkáit tekinthetik
meg a látogatók. A galéria vezetője 2007-ben figyelt fel a művész
alkotásaira, és akkor határozta el,
hogy meghívja magukhoz is.

2008. 05. 24., szombat
09.00–12.00 SUZUKI PLUSZ – BUDAI SPORTISKOLA
LABDARÚGÓKUPA
09.00–20.00 SZABADTÉRI PROGRAMOK
20.00–22.00 KONCERTEK A NAGYSZÍNPADON

Dömök Viktória

Gazdagréti Tavasz 2008

Megemlékezés a politikai elítéltekről

Ahogy villamossal vagy busszal elsuhanunk a Bertalan Lajos utca mellett, nem is gondolnánk, hogy a Bartók Béla út 26. számú ház milyen súlyos emlékeket őriz. Ez volt a
Hadik, későbbi nevén Zalka Máté Laktanya, majd ebben az épületben raboskodtak a
Rákosi-diktatúra politikai elítéltjei. Ezekre a megpróbáltatásokkal teli időkre emlékeztek a volt rabtársak a ház falán található emléktábla megkoszorúzásával. Halász Árpád
volt elítélt beszéde után Fodor Vince alpolgármester is személyes élményeit idézte,
családja tagjai közül többen itt élték át a Rákosi-terror borzalmait. Az emléktáblát az
alpolgármester úron kívül a Magyar Honvédelmi Minisztérium, a XI. kerületi Fidesz, a
Történelmi Igazságtételi Bizottság, a Politikai Elítéltek Közössége, a Politikai Foglyok
Szövetsége, valamint az Országos ’56-os Szövetség képviselői koszorúzták meg.

ÚJBUDA 2008. ÁPRILIS 30.

Erdély, a csoda

A Tündérkert őrzői
A Tündérkert című pasztellképek
középpontjában az erdélyi magyar
művelődéstörténeti objektumok,
ezen belül is a templomok állnak.
A műfajilag és technikailag is gazdag eszköztárral rendelkező művész a pasztellt, valamint a tollrajzot választotta kifejezőeszközéül.
Mint Orth István mondta, ez teszi
lehetővé a legmélyebb párbeszédet
a látogató és közte. Ez a lélekharang hangja. Ezzel lehet a legtisztábban érzékeltetni, mit fejeznek

ki számára az épületek. „Tündérkert lakói, az ősök hegyet raktak
önmagunkból – hívő őseink testére épül a kápolna.”
Mint az a megnyitón elhangzott, ezek a templomok bizonyítják
az alkotó hitét és hazája iránti szeretetét. Ott látjuk az ősrégi kalotaszegi vártemplomokat, valamint
Székelyudvarhely, Nagyvárad és
Nagyszalonta szentélyeit. Ezek a
templomok a szegények templomai. De az épületek mellett, kívül

fergeteges koncertet adott forró,
latin ritmusokkal, tánccal. A második napon egy Grimm-mesével
szereztek örömet az apróságoknak
a szervezők, mégpedig a Farkas és
a kecskegidák című bábelőadással a Kalamajka Bábszínház előadásában. Azok sem unatkoztak,
akiknek alkotni támadt kedvük,
hiszen a kézműves-foglalkozásokon gyerekjátékokat készíthettek a
művészpalánták.
Amíg a kiskorú bábelőadást nézett, vagy
alkotott valamit a gyereksarokban, addig apu
sakkozott, anyu pedig
megnézte Révi Tamás
festményeit – ha esetleg mégis akadt valaki,
aki nem tudott magával mit kezdeni, az a
Vöröskereszttel megvizsgáltathatta vérnyomását, vércukor-, illetve koleszterinszintjét.
Az utolsó nap során
Pálkövi József nemzetközi sakkmesterrel
küzdhettek meg az igazán bátrak, a sakk szimultán párbajok során
azonban egy játékos
sem volt képes legyőzni a mestert,
egy döntetlen játszma volt, ezt az
eredményt – Jenei Ilona nagy örömére – egy gazdagréti fiatalember
érte el.
Huszák Nina

ott lebegnek az értékek, a gótikus
ablak, a kazetták, a templom belső
világa. A színes grafika legegyszerűbb eszközeit használja.
A mostani kiállításon 15
pasztellrajzott tekinthetnek meg
az érdeklődök, ám Orth István
elmondása szerint, ez csak a töredéke annak a sorozatnak, amelyet a Tündérkertről, Erdélyről
készített, hiszen a ciklus összesen
50 alkotást tartalmaz, és még így
sem teljes. A galéria kistermében a
művész a rézkarcaiból szedett öszsze egy csokorra valót. Ez utóbbit
azért, mert a főiskola elvégzése óta
ez adja a munkásságának gerincét.
Kelemen Angelika

RENESZÁNSZ
MAJÁLIS
A BIKÁS DOMBON
2008. MÁJUS 24–25.

szombaton és vasárnap
LOVAGI TORNA  udvari bolond, zsonglőr
GYALOGOS VIADALOK – PÁROS VÍVÁSOK:
dárda-dárda ellen, kard-kard ellen, kard-buzogány ellen  LOVAS BEMUTATÓK: GYŰRŰ
LEVÉTEL, DÁRDAHAJÍTÁS, SÁRKÁNYSZÍV
DÖFÉS  Tökvágás  Egymás ellen kopjatörés
Tabulatúra – régizene koncert, reneszánsz tánc
bemutató és tanítás  Mágus- és bűvészprodukció
Gyűrűfűzés  Erőpróba  JÁTÉKOK – íjászat,
lándzsavetés, csatacsillag-hajítás, gyűrűfűzés, középkori darts  Lóverseny  FEKETE LÁSZLÓ
erősember-bemutató  Kockarulett  Udvari
festő  Zöld Péter színjáték  BÁBJÁTÉK
Tevegelés  Reneszánsz játszó
ház  Gyermek vetélkedők
–
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Részletes program a következő számunkban
LABDARÚGÓKU
2008. május 24.
11.30 óra
–
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Újbuda Önkormányzat információs sátra  Újbuda média
információs sátra  UPC
sátor  Egészségügyi sátor
 Újbuda 11 Kht. információs sátor  “Tiszta, virágos
Kelenföldért” Kelenföldiek
egyesülete balkon virágokat
ajándékoz  Kézműves vásár
 Díjmentes Játékforrás
játszóház
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Ebből az alkalomból az intézmény egy ünnepélyes gálaműsort
szervezett az iskola aulájában. A
megemlékezésre meghívták a régi
diákokat és pedagógusokat is, velük azonban nem csak a nézőközönség soraiban találkozhattunk,
hiszen sokan saját előadásukkal
is színesítették a programot – természetesen a mostani tanulók előadásai mellett.
A fellépők között operaénekes,
zongora- és hegedűművész, filmrendező, festő-, illetve grafikusművész, népdal- és musicalénekes
is fellépett. „A Bartók 141”-et –
ahogyan régen nevezték az iskolát
– a Kelenföldi pályaudvar megépítésével egy időben, 1888-ban alapították, a kezdetleges épület 1955ben nyerte el mostani külsejét.
Eredetileg a vasutasok gyermekeit
oktatták az intézményben, amely
mára egy hagyományokkal és
nagy múlttal rendelkező általános
iskolává és újreál gimnáziummá
nőtte ki magát. Az idáig vezető út
azonban igen hosszú és rögös volt.
Ez a terület ugyanis eredetileg mocsaras, lápos peremvidéknek számított, Budapest határát jelölte. Az
igazi áttörést az Etele tér közleke-

Egykori diákok is felléptek

120 éves a Bethlen
dési csomóponttá válása jelentette,
így az intézmény Újbuda szívébe
„költözhetett”.
A Bethlenben a kötelező tantárgyak mellett számos más foglalkozás és különóra is lehetőséget
nyújt a diákok számára a művészet
és tudomány megismerésére. Az
ének-zene és a művészeti tantárgyak továbbra is igen népszerűek
a tanulók körében. Rajzból többen
érettségiznek is, és sikeresen felvé-

teliznek, diplomáznak művészeti
főiskolákon, egyetemeken. Az iskolában egyébként 1957 óta ének-zene
tagozat is működik. Bánáti István
igazgató a művészeti foglalkozások
mellett legalább olyan lényegesnek
tartja az alap tantárgyak fejlesztését is, hiszen az egyik legfontosabb
cél a sikeres továbbtanulás.
Az általános iskola az úgynevezett „hat plusz hatos” rendszerben
működik, a gimnázium pedig az új-

Dömök Viktória

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium nemrég
ünnepelte fennállásának 120.
évfordulóját.
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reál tanterv szerint halad, amely egy
kötelező egységes és egy választható
képzésre oszlik, így a diákok választhatnak a számukra szimpatikus
tantárgyak és foglalkozások között.
– Az „újreál” kifejezés nem a reál tantárgyakra vonatkozik, hanem
arra utal, hogy a Bethlen egy realitásokon alapuló, tehát a gyermekek
igényeihez igazodó tanterv szerint
tanít – hangsúlyozta Bánáti István.
Az igazgató szerint az elkövetkezendő időben egy új feladattal kell megbirkózniuk, mivel a Keveháza utcai
iskolával egy intézményt alkotnak
majd, így a velük való együttműködés és hatékony munkakapcsolat kialakítása nagy kihívás lesz mindkét
intézmény számára.
Kozma László, akit az iskola
szintén meghívott az ünnepségre
1926-tól 1930-ig koptatta az iskolapadot a „Bartók 141-ben”. A még
ma is aktívan dolgozó gépészmérnök azzal járult hozzá az ünnepséghez, hogy régi osztályképeit és
bizonyítványát ajándékozta oda az
iskola gyűjteményének. Az egykori
diák rengeteg szép élményt és emléket őriz régi sulijáról, a legfontosabb azonban az, hogy olyan alapvető értékeket kapott itt, mint az
összetartozás, vagy akár a valahova
való tartozás érzése – úgy véli, ezek
hiányoznak a mai világból, pedig
nagyon nagy szükség lenne rájuk.
Huszák Nina

Szurkoljunk együtt!

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐT KERES
A meghirdetett munkahely, beosztás:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztály műszaki ügyintéző határozatlan időre hat
hónapos próbaidővel.

Alkalmazási feltételek:

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm.

rendelet I. sz. mellékletének II/2. pontjában I.

besorolási osztályban meghatározott végzettség:
egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egye-

temi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett
szakképzettség.

Feladata:

 ellátja az iparosított technológiával épült épületek,
panelépületek, valamint az ÖKO-programmal kapcsolatos pályázatok előkészítésével, benyújtásával,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
 előkészíti a társasházakkal megkötésre kerülő
támogatási szerződéseket,

 nyilvántartja a panel és az ÖKO-pályázatok alapján meghatározott önkormányzati, állami, valamint társasház
által vállalt önrész felhasználásokat,
 ellátja az elkészült felújítási munkák alapján benyújtott
számlák vizsgálatát, illetve előkészíti annak pénzügyi
teljesítését.

Előnyök az elbírálásnál:

 államigazgatásban, lakás- és helyiséggazdálkodás
területén szerzett szakmai gyakorlat,
 gazdálkodási szakon szerzett középf. szakképzettség,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 főiskolai szintű műszaki végzettség, pénzügyi és számítástechnikai területén szerzett szakmai tapasztalat.

Illetmény és egyéb juttatás:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) előírásai szerint.

A jelentkezéseket:

 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai
tevékenység ismertetésével),

 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával.
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai
szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső
borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt, pályázati
anyagot tartalmazó borítékon pedig feltüntetve a „Műszaki
ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. május 23. 12 óra.
Pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 20.
Állás betöltésnek várható időpontja: 2008. július 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályán
(Mozsár Beatrix 3811-384-es) telefonon.

A Suzuki Plusz–Budai Sportiskola
labdarúgókupa immár négy éve
hirdeti meg versenyeit, idén először izgulhatjuk végig a focimecscset Újbuda testnevelő tanárai és
Újbuda Önkormányzatának csapatai
között. Az esemény a Reneszánsz
jegyében rendezendő ez évi Bikás
parki családi hétvégén lesz megtartva. Találkozzunk tehát május 24-én
11.30-kor a Bikás Parkban!
Balázs György csapatkapitány,
önkormányzatoi képviselő

Az anyatej nagy kincs

VÉDŐNŐ

Hogyan lehet tejadó anya?
Azt már szinte mindenki tudja,
hogy az anya anyatejjel biztosíthatja a legmegfelelőbb táplálékot
gyermekének. Az összetétele tökéletesen megfelel a baba igényeinek.
Nagyon fontos ellenanyagokat tartalmaz, így erősíti az immunrendszert, sok betegség ellen véd.
A tejtermelés fenntartásához
elengedhetetlen a mell rendszeres
kiürítése, melyet a szoptatást követő fejéssel lehet biztosítani. Körülbelül a 6. hétre érhető el az az
anyatejmennyiség, amely a szoptatás végéig elegendő.
Védőnőkként elköteleztük
magunkat, hogy minden anyatejet nélkülöző babán segítsünk,
de ez csak akkor lehetséges, ha a
felesleggel rendelkező anyák felajánlják a többlettejüket a rászorulóknak. Ennek legalább 3 előnye van: könnyebb hosszú távon
fenntartani a tejtermelést saját
gyermeke részére, segít más babákon, literenként 1800 Ft adómentes jövedelemhez juthat!

Ön hogyan lehet tejadó anya?
Tejadó anyának legcélszerűbb a területi védőnőjénél jelentkezni; bár
közvetlenül is lehet az Anyatejgyűjtő
Állomás telefonszámán: 349-8574,
vagy 329-3244. A biztonság érdekében a tejadást megelőzően az alábbi
vizsgálatokat el kell végeztetni:
 TÜDŐSZŰRÉS: a lakóhely szerint
illetékes tüdőszűrő-állomáson
végzik, a leletet el kell kérni. (1
éven belüli negatív leletet elfogadnak).
 SZÉKLETVIZSGÁLAT: beutalót és
tartályt kell hozzá kérni a háziorvostól, a mintát az Anyatejgyűjtő Állomás dolgozója is
eljuttathatja a vizsgálat helyére.
 HIV-SZŰRÉS: a Heim Pál Kórház
„A” épület földszintjén soron kívül leveszik a vért. Beutaló nem
kell hozzá. hétfőtől csütörtökig
8–17 óráig, pénteken 8–10-ig.


BŐRGYÓGYÁSZATI MEGTEKINTÉS:

védőnői igazolás is elégséges a
tejadó anya törzslapján.



ezt
a várandósság alatt el kellett
végezni, az eredmény kikereshető a várandós kiskönyvből.

WASSERMANN-VIZSGÁLAT:

A tejadó anyuka saját maga, gyermeke és az anyatejet kapó gyermekek érdekében ne dohányozzon, ne igyon alkoholt, ne szedjen
olyan gyógyszert, amely átmegy
az anyatejbe és káros lehet!
Az összes negatív lelet birtokában a területi védőnője bejelenti
önt az Anyatejgyűjtő Állomásnak,
amely felveszi önnel a kapcsolatot. Az állomás biztosítja a steril
üvegeket, fertőtlenítőszert, esetleg
mellszívót.

Már napi 100 ml tejért is
házhoz mennek
Hetente háromszor gyűjtik be
a tejet. Minden üveg tartalmát
mikrobiológiai vizsgálatnak vetik alá, majd 65 fokon 30 percig
pasztőrözik. A begyűjtött anyatej
csak ezután adható ki a felhasználónak.
Az Anyatejgyűjtő Állomás hetente kétszer szállítja ki a tejet az
Anyatejelosztó Állomásra, ahonnan
elviszik a rászoruló gyerekeknek.
Kerületünkben az Anyatejelosztó Állomás az I. sz. Védőnői
Szolgálat épületében – 1113 Bp.,
Kökörcsin u. 5. – működik, kedden és csütörtökön 14–16 óráig.
Vezetője: Voczelkáné Horváth
Tünde területi védőnő Telefon:
209-1330.
Újbudán jelenleg három fő tejadó anyuka van, és hét csecsemő
szorul az Anyatejgyűjtő Állomás
segítségére.
Minden köszönet a tejadó
édesanyáknak önfeláldozó munkájukért!
Kérjük, segítsen ön is, hogy ne
kelljen más kerület segítségére szorulnunk!
Voczelkáné Horváth Tünde
területi védőnő
Gyógyír XI. Kht., Védőnői Szolgálat
Kökörcsin u. 5.
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Ésszerű és megvalósítható programok mentén értelmes párbeszédre van szükség

Polgárvédelmi vetélkedő a kerületi iskolásoknak

Dávid Ibolya a kerületben

Életeket menthetnek

Az elnök asszony rendszeresen
részt vesz az MDF helyi szervezeteinek eseményein, mostani
látogatását azonban nemcsak
ezen szokása, hanem a szeptemberi tisztújítás és a jelenlegi belpolitika is indokolta. A párt úgy
gondolja, a mostani gazdasági és
politikai helyzet megoldásának
kulcsa jelenleg 206 ember, azaz
a kormánykoalíció kezében van.
– Elfogyott mindenféle bizalom
és türelem Gyurcsány Ferenccel
szemben, több érv is szól a távozása mellett – jelentette ki a
politikus. A Magyar Demokrata
Fórum az előrehozott választások mellett voksol. – Értelmes DÁVID IBOLYA: A politika nem szerelem kérdése
és hatékony kormányzásra van
szükség az elkövetkezendő két évben is si rendszer nem a gazdagoknak szólna, a
– mondta Dávid Ibolya. Nem hisz a kisebb- nemzet gerincét jelentő középosztály helységi kormányzás sikerében, hiszen annak zetét könnyítené meg. Az MDF az elmúlt
hatékony működéséhez legalább egy év ke- időben több más indítványt is benyújtott
az Országgyűlés elé. A párt ugyanis kezmény felkészülés kellene.
Az adócsökkentést, valamint az egy- deményezi az örökösödési illeték, a hakulcsos adó bevezetését korábban az lál- és az árfolyamnyereség-adó eltörlését,

illetve célul tűzte ki a tőkepiac élénkítését,
valamint a megtakarítások ösztönzését is.
– A politika nem szerelem kérdése –
fogalmazott Dávid Ibolya. – A pártoknak
egymás legyőzése helyett ésszerű programokat kellene megvalósítaniuk úgy, hogy
közben az embereknek példát mutatnak
viselkedésükkel – a parlament példát ad az országnak, – tette hozzá. A
közhangulatot azonban
alapvetően nem csupán
a politikusok viselkedése, de az emberek életminősége is meghatározza. – Azokban az
országokban, például
Írországban is, ahol már
elviselhetetlenné vált a
szembenállás, a lövészárok-politika, egy idő
után letették a bárdot, és
megnézték, hogy együtt
mire képesek. Ez nem
illúzió a részemről. Eljutottunk mi is oda, hogy
most már le kellene tenni a bárdokat-kardokat,
és ésszerű programok mentén elindulni.
Ehhez jó kiinduló pont az MDF Középosztály 13 Pontja, vagy akár az Adószabadság Programja, ami nem más, mint
az előbbi folytatása – zárta gondolatait az
elnök asszony

Minden évben nagy sikerrel rendez
vetélkedőt a XI. kerületi Polgári Védelem az újbudai iskolások számára. A
diákok idén is lelkesedéssel sajátították
el a veszélyhelyzetek kezelési módjait.
Az Erőmű Sporttelepen rendezett vetélkedőre minden tanuló örömmel érkezett,
hiszen aznap számukra elmaradt a tanítás.
A verseny természetesen nem csak ezért
volt jó, a résztvevők olyan imitált veszélyhelyzetekben próbálhatták ki magukat,
amelyek során a valós szituációkban akár
életeket is menthetnek.
A feladatok közé tartozott a tűzesetek
kezelése és az árvízproblémák megoldása,

beleértve a homokzsákokkal történő gátépítést is. Emellett elsajátíthatták a sebesültek ellátásának módozatait, valamint
– habár az nem az életmentésről szól – a
légpuska lövészetet.
Harcsa Miklós, a XI. kerületi Polgári Védelem alezredese elmondta, a helyi
versenyek után fővárosi, majd országos megmérettetés következik, ahol az
újbudai fiatalok rendszeresen szép eredményt érnek el. A verseny eredményhirdetésén Fodor Vince alpolgármester
gratulált a győztes csapatoknak, és átadta a legjobbaknak járó ajándékcsomagokat.
Török Dániel

Huszák Nina

Dömök Viktória

SZDSZ-szel egyetemben mindegyik ellenzéki párt támogatta. Az MDF megalkotta a Középosztály 13 Pontját, amely
az egykulcsos adózás bevezetéséről szól,
majd nemrég egy négypárti egyeztetést
kezdeményezett a témában. A politikus
véleménye szerint az egykulcsos adózá-

Dömök Viktória

A Magyar Demokrata Fórum és az
Ifjúsági Demokrata Fórum ismét közös
beszélgetést szervezett a Bartók Béla
úti irodában Újbudai Gondolatkör
címmel. Az esemény vendége ezúttal
Dávid Ibolya, az MDF elnöke volt, aki a
populizmus kérdése mellett a jelenlegi
belpolitikai helyzetről is szólt.

A díjakat Fodor Vince alpolgármester adta át

www.ujbuda.hu május 7., szerda 14 óra

KUPPER ANDRÁS online fogadóórája
Tegye fel kérdéseit élőben a Fidesz kerületi frakcióvezetőjének!
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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.
MÁJUS 9-ÉIG Gulyás Gábor Virágok c. fotókiállí-

tása. Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.
BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
MÁJUS 9-ÉIG Szüts Miklós Winterreise c. kiállí-

tása. Megtekinthető munkanapokon 12–18
óráig, szombaton 10–14 óráig.
BUDAI KLUBGALÉRIA
Budafoki út 9–11.

Orth István nagyszebeni festőművész
kiállítása.
MÁJUS 14. 18.00 Veres Miklós festőművész
jubileumi kiállítása.
BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁJUS 3–19-ÉIG László Levente, a XXIII.

Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat fődíjasának kiállítása.
KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 6. Nagy Katalin grafikusművész tárlata. Megtekinthető MÁJUS 30-ÁIG munkana-

pokon 11–18 óráig, szombatonként 10–14
óráig és a rendezvények ideje alatt.
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Cirmos u. 8.
MÁJUS 7. 17.00 Az Alkotó Muzsikusok

Társasága kiállításának megnyitója.
Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.
A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
MÁJUS 1. 22.00 Monkey6 meets Ed Banger
– DJ Feadz (Ed Banger/FR), Kavinsky (Record
Makers/FR), We Plants Are Happy Plants live!, Tmx,
Fullstereo, Popbitch (Kollektiva), Svindler&Bergi
(Monkey6). MÁJUS 2. 22.00 Koop, DJ Infragandhi.
MÁJUS 3. 20.00 Misfits, Heideroosjes, The Idoru,
Blood or Whiskey. MÁJUS 4., 5., 6. 22.00 Pont
Műhely – Önkényeztetés. MÁJUS 7. 20.00 La
Kinky Beat – Karate World Tour‘08, Anselmo
Crew. MÁJUS 8. 21.00 Psychic TV, Palotai special
set. MÁJUS 9. 22.00 Sizzla, Riddim Colony, Love
Alliance. MÁJUS 10. 21.00 Kaukázus lemezbemutató, Takáts Eszter, Zselenszky (ex-Eleven Hold).
MÁJUS 11. 21.00 Delerium, Turbopauza, DJ Oleg.
MÁJUS 12. 20.00 Royal Hunt, Godiva. MÁJUS 13.
20.00 Scott Henderson. MÁJUS 1., 8. 21.00 Easy
Juggling – Love Alliance. MÁJUS 2., 9., 13. 21.00
PASO Ska, Another Day, PASO Soundsystem,
Sound Sistaz & vendégei & Darth Wada. MÁJUS 4.,
11. 21.00 Lidokain klub – Naga, Crimson. MÁJUS
7., 14. 21.00 Barabás Lőrinc és barátai. MÁJUS 10.
21.00 Trash city club – The Kolin, DJ Kovary (Neo)

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

MOLNÁR-C. PÁL GALÉRIA

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

A galéria előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban látogatható.
ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás. Nyitva:
KEDDTŐL PÉNTEKIG ÉS PÁROS SZOMBATON

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

Törökugrató u. 9.
MÁJUS 9. 18.00 Zichó Gabriella kiállításának
megnyitója. Megtekinthető MÁJUS 21-ÉIG,

hétköznapokon 10–20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA
Kosztolányi D. tér 4.

Romvári Márton festőművész kiállítása.
TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁJUS 19-ÉIG 18.00 Szigeti Edit festőművész

Újra dübörög a zenegép c. kiállításának
megnyitója. Megtekinthető hétköznapokon
15–18 óráig.
Bukarest u., Ulászló u. sarok T.: 209-3070
MÁJUS 9-ÉIG JAMC Graffitik – Krumpli Béla

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 30. 19.00 Ármány és szerelem.

Német nyelvű előadás.
MÁJUS 2. 19.00 Társasjáték New Yorkban.
MÁJUS 3. 19.00 Hollywoodi mesék.
MÁJUS 4., 23. 19.00 A szerelmes nagykövet.
MÁJUS 7. 19.00 Szókimondó asszonyság.
MÁJUS 9. 19.00 Az atléta halála.
MÁJUS 11. 19.00 Huzatos ház.
MÁJUS 2. 10.00, 14.30 A hétfejű tündér.
Premier I.-II. Gyerekbérlet 6. előadás.
MÁJUS 7. 10.00 A hétfejű tündér.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Intézet – Labor: Gogol: Holt Lelkek – Tokhal
vonóva. Bemutató.
MÁJUS 11. 20.00 VII. Nemzetközi
Akusztikusgitár Koncert Körút.
MÁJUS 13., 14. 20.00 Hód Adrienn:
Kapcsolódjunk és bömböltessük 2. Bemutató.
MÁJUS 13. 18.00 Műked(d)velő est. G. István
László és Mesterházi Mónika estje
SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 30. 19.00 Vérnász.
MÁJUS 3., 4. 20.00 Árva Csillag.
MÁJUS 7., 8., 10. 20.00 Anyám orra.
MÁJUS 12., 13., 14. 20.00 A Démon Gyermekei.

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 30. 19.00, MÁJUS 11. 14.30 Dollárpapa.
MÁJUS 10. 14.30 Tanár úr, kérem!

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

MU SZÍNHÁZ

sai. Tesla és a HAARP. Az étel, amit megeszünk.
MÁJUS 7. 20.00 Majdnem Társulat: Négy (Van
közös magány, amely szerelmet ébreszt).
Audovizuális mozgásszínházi performance.
MÁJUS 9. 19.00 AKT: Bolond vasárnap.
MÁJUS 10. 19.00 Mandragóra Társulat: Mélyben.
(Gorkij: Éjjeli menedékhely c. drámája alapján).
MÁJUS 13. 19.00 dr. Farkas Ferenc előadása. A
fehérjék és a DNS zavarba ejtő komplexitása.

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 30. 20.00 Gergye Krisztián Társulata,

a Közép-Európa Táncszínház és a Nemzeti
Táncszínház közös produkciója: Tavaszi áldozat.
MÁJUS 6., 7. 20.00 Gangaray Táncszínház–
Hámor József: Kerek-egész. Bemutató.
MÁJUS 10. 20.00 Szputnyik Hajózási Társaság
– Modern Színházi- és Viselkedéskutató

Mészáros Géza és Mészáros Bori festőművészek kiállítása. Megtekinthető hivatali időben.

15.00 Sakk-klub. SZERDA 11.00 Ringató, 15.00
Kártyaklub. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna
nyugdíjasoknak. CSÜTÖRTÖK 17.30 Jóga.
PÉNTEK 13.00 Intimtorna, 16.00 Fashion Dance.
ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00-19.00 Gazdagréti
Közösségi Számítógépes Központ és
e-Magyarország pont.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY

Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

fotókiállítása.

ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5.
MÁJUS 20-ÁIG Kokas Ignác, Orosz János,

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.
9.00 és 10.45 Bagolyvár játszóház. SZERDA 11.00
Folytassa Nagyi! klub. SZOMBAT 16.00 Őszidő
nyugdíjasklub. MÁJUS 7. 18.00 Művészet közelről.
A fotóművészet esztétikája 2. Ha mindenki
fényképez, akkor mindenki fotóművész? MÁJUS 9.
17.00 Szabadegyetem. A nagy földrajzi felfedezések és hatásaik. 18.30 A spanyol reneszánsz.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
ÁPRILIS 30. 20.00 Magyarpalatkai banda – táncház. MÁJUS 3. 20.00 Mydros és Dilber – koncert és
táncház. MÁJUS 6. 20.00 Nesztor–Geröly duó koncertje. MÁJUS 7. 20.00 Téka együttes – táncház.
MÁJUS 9. 20.00 Makám-koncert. MÁJUS 10. 20.00

Hortobágyi László és a Gáyan Uttejak Orchestra.
MÁJUS 11. 19.00 The Ocean (D), a Watch My Dying
és a Solar Scream zenekarok rockkoncertje. MÁJUS
13. 20.00 Horizont Jazz Quartet. HÉTFŐ 9.30 Fióka
foglalkoztató. HÉTFŐ 16.15 Szivárvány fejlesztő
foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató. MÁJUS
3. 11.00 Mesefonó – családi délelőtt. MÁJUS
8. 10.30 Anyák napi Ringató. MÁJUS 10. 17.00
Kolompos – családi mulattság.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

KEDD 9.30, 10.15, 11.00„Ringató”zenei foglalko-

HÉTFŐ, SZERDA 19.00 Hastánc felnőtteknek
és gyerekeknek. HÉTFŐ–PÉNTEK 9.00–12.00,
15.00–18.00 Bluppo Családi játszókuckó. KEDD
17.00 Muzsikás gyermektáncház. KEDD, SZERDA

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

SZÍNHÁZAK

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
MÁJUS 6. 19.00 Antal Tibor tudományos előadá-

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.

Új ismeretterjesztő műsor indul az ÚjbudaTV-n!

Május 12-én először:

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

Kapcsoljon haza!

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

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

TRANZIT ART CAFÉ

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

zás. 17.00 Bogozgató, 19.00 Kezdő, 20.00 Haladó
kubai salsasuli, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Divattánctanoda 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 társastánc. 19.30 Táncklub.
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17.00 OKJ-s két féléves virágkötészeti tanfolyam.
SZERDA 9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Csiri-biri torna
1–3 éves korig. PÉNTEK 9.30, 10.10 Csiri-biri játékos foglalkozás 6 hónapos kortól 3 éves korig.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Etele út 55. Tel.: 371-2760

Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gyerekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angolklub, 10.30 Bukfenc.
KEDD 10.00 Eklektikaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
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. HÉTFŐTŐL
PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet lakossági
internethasználat.
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, KEDD,
CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad – Őrmezei

Nyugdíjas Színpad, 16.00 Hip-Hop, 17.30
Törpördög Tánc-Tanoda kezdő, 18.15 haladó.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG Net-Kuckó
e-Magyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 11.00 Babusgató, 17.00 Filmklub szü-

lőknek, 18.00 Ovisbalett, 19.00 Felnőttbalett.
HÉTFŐ 11.00, CSÜTÖRTÖK 17.15 Tánclánc. HÉTFŐ
10.00, PÉNTEK 11.00 Minimuzsika. KEDD 17.00
Kreatív ötlet-tár. KEDD 16.00 Csere-„bogár”találkozó. SZERDA 9.00 Terhestorna – jóga,
10.00 Izgő-mozgó gyerektorna, 11.00 Babamama jóga, 17.00 Bogyó vagy termés? Játékos
természetismeret szülőknek és gyermekeknek.
CSÜTÖRTÖK 16.00 Varázsszőnyeg.
PÉNTEK 11.00 Minibalett.
PÉNTEK 16.00 Ovisjóga.
TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁJUS 5. 18.00 Gombászklub. 60 év… MÁJUS 7.

18.00 Ásványbarátkör. Legérdekesebb ásványaink
– bemutató. MÁJUS 8. 17.00 Csapody Vera
Növénybarát Kör. Gomba vendégek a kertben.
Tudományos előadás: MÁJUS 9. 17.00 Integratív
Pszichoterápiás Egyesület.
KIÁLLÍTÁS:

Öveges József-emlékkiállítás. Dokumentumok,
tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés. Előzetes
bejelentkezés: 466-9019.

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

SZABADIDŐ
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március 21.–április 20.

Ne féljen olyan emberekkel megismerkedni,
akiket mások esetleg „csodabogárnak” vagy
különcnek tartanak! Május közepén pont
egy ilyen érdekes személy fog új színt hozni
az életébe, és úgy fogja érezni, most éppen erre van szüksége. Uralkodó bolygója, a Mars
kedvező fényszöget vetít a Koshoz, és energiával, bátorsággal, küzdő szellemmel ruházza
fel. Még nincs itt a nyár, de már most kedve
lenne valami szokatlan utazásra, amit egyelőre csak a fantázia síkján tud kiélni.

BIKA

április 21.–május 20.

Van valami elmaradt levéladóssága? Netán
úgy érzi, vannak ön körül olyan emberek,
akikkel régóta halogatott megbeszélnivalója
akad? Esetleg egy olyan tárgyalás marad el
már jó ideje, amelynek ön határozhatja meg
az időpontját? Nos, ha igen, akkor most jó
hírt mondhatok azzal, hogy ezen a héten
sikerrel foghat minden ilyen jellegű elmaradás rendbetételére. A jegy hölgy szülöttei
kicsit többet kényeztetik magukat, de ez jól
fog hatni magabiztosságukra.

tás mutatója, ez szinte magáért beszél. Akkora lesz a tettereje és a mozgásvágya, hogy
szinte alig bír magával. Vitába keveredhet
egy lustácska családtaggal, aki viszont azt
szeretné, ha egy kicsivel türelmesebb lenne
vele. A munkájában jó ötletei meghallgatásra találnak, sikeresnek érezheti magát.

den életterületen sikerüljön egyensúlyt teremtenie. Ez bizony olykor elég nagy átgondolást, jobb időbeosztást igényel. Különösen
egy érzékenyebb lelkű családtag fog több figyelmet követelni magának, és persze éppen
akkor, amikor a legtöbb munkája lenne.

NYILAS

SZŰZ

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

Úgy érzi, hogy egy gyakorlatiasságot követelő ügy kifogott önön, ezért azonban
ne tegyen magának szemrehányást. Ebben
az időszakban nem a gyakorlati érzék az,
amire igazán szüksége van. Ne vállaljon
többet, mint amit meg tud tenni, és kérjen
nyugodtan segítséget, amennyiben igénye
van rá. Május közepén előtérbe kerül egy
korábban már megoldottnak hitt vita, és
ez egy kicsit felkavarja. Bármennyi nehézség is éri ebben a szép, napos hónapban,
humorérzéke nagy segítségére lesz.

Még mindig az anyagiak állnak majd hétköznapjai középpontjában, szerencsére jó
előjellel. Minden oka meglesz rá, hogy elégedett legyen az eredményeivel. Ha üzlettel, vállalkozással foglalkozik, akkor joggal
érezheti, hogy az bizony fellendülőben van.
Szinte sajnálni fogja azt az időt, amit pihenéssel tölt. Barátai között lesz olyan, aki
mellőzöttnek érzi magát. Szenteljen neki
valamivel több figyelmet, még akkor is, ha
az csak egy-egy érdeklődő telefonhívás.

BAK

december 23.–január 20.

Május első felét derű, optimizmus és egyfajta kiegyensúlyozott hangulat jellemzi.
Egyáltalán nem bánja, hogy míg környezete
lót-fut, új élményekre tör, addig ön inkább
a nyugalmat keresi, és meg is találja. Május
második hetében egy kisebb, de mégis fontos döntést kell meghoznia. Még saját magát
is meglepi azzal, mennyire megfontolt és
előrelátó, aminek köszönhetően sok későbbi
kellemetlen meglepetéstől menekül meg.

IKREK

május 21.–június 21.

Az előző két, nyugodtabb hét után ismét
visszatér régi elevensége, mondhatni: a toppon lesz. Ha szellemi munkát végez, most
igazi sikerekre számíthat, de ha nem, akkor
is feltámad az érdeklődése valamiféle kulturális dolog iránt. Ez nem is csoda, hiszen égi
útján a Merkúr (mely ráadásul az uralkodó
bolygója) a jegyén vonul át. Valamivel többet
beszél majd a megszokottnál, de remek vitapartnernek érzi magát. Még olyan embereket
is meg fog győzni a saját igazáról, akiket nem
is akar. Hétvégén sokat lesz társaságban.

RÁK

június 22.–július 21.

Az a bizonyos, korábban említett Mars bolygó már kifelé tart a jegyéből, ami arra utal,
hogy az előző két hét nagy lendülete csökken egy kissé, de azért még tart. Változatlanul szívesebben van otthon, nemigen vágyik
sem utazni, sem emberek közé. A május
közepe kedvező mindenféle önismerettel,
elmélyüléssel kapcsolatos tevékenységre,
amivel saját lelkéhez kerülhet közelebb. Egy
elevenebb családtag okoz némi gondot, legyen vele türelmesebb, ismerje be, hogy nem
egyforma tempóra menetelünk.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

A Mars bolygó, amely éppen kilépett a Rák
jegyéből, most ebben a jegyben halad. Mivel ez az égitest az erő, valamint az aktivi-

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

HOROSZKÓP

Néhány, a jegyéhez kedvezőtlen fényszöget
vetítő égitest feszültté, nyugtalanná teszi.
Arra ügyeljen, hogy ezt ne a szerettein vezesse le, mert ezzel nekik is árt, sőt, a saját rossz
kedélyét is fokozza. Egy derűt sugárzó barátra lesz a legnagyobb szüksége, aki meg is
jelenik az életében. Bosszúságot okozhat egyegy elveszített tárgy, vagy kisebb, elrontott
munka. Ha valaki olyan dologra szeretné
rávenni, ami nem egyezik az elveivel vagy az
elképzeléseivel, nyugodtan mondjon nemet.

április 28.–május 11.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Ebben a periódusban már elege lesz azon
„békebírói” feladatokból, amiket akarvaakaratlan felvállalt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a környezetében élők nem találják
meg kisebb-nagyobb gondjaikkal. Ám most
remek lehetőség nyílik, hogy határvonalat
húzzon egészséges önzés és önfeláldozás
között. Törődjön többet önmagával, és ne
bosszankodjon, ha ezért családja önzőnek
tartja. Higgye el, mindenki képes megoldani
a problémáit! Ha sikerül bizonyos dolgokra
nemet mondani, magabiztossága is nőni fog.

HALAK

február 20.–március 20.

Megint kissé romantikusabb, nosztalgiázó
kedvében lesz, amihez a csillagfényes májusi
esték jó terepet adnak. Az élet gyakorlatias
ügyeit most szívesebben bízza szeretteire.
Nekik a kedvességére, önnek pedig rájuk van
a legnagyobb szüksége. Ne lepődjön meg, ha
a szokottnál többen keresik a társaságát, kisugárzása ugyanis nyugalmat sejtet, mely különösen jól hat az emberekre. Anyagi helyzete
nem lesz túl jó, de ez különösebben nem zavarja. A mottója egyébként is az, hogy a pénz
nem boldogít, és tökéletesen igaza is van.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Ebben a két hétben kissé nehezen egyezteti
össze a hivatást a magánélettel. Hol az egyik
kerül jobban előtérbe és nyomja el a másikat,
hol pedig fordítva. Ezért május közepe fele
az ön kulcsgondolata éppen az, hogy min-

Horváth Andrea

Autószalon 2008.

HELYESBÍTÉS
Az Újbuda 2008. április 16-i számában, a
7. oldalon az „Elsősegélynyújtó verseny”
cikkben tévesen jelent meg a regionális
döntőt rendező általános iskola neve.
A döntőt a Kelenvölgyi Általános Iskolában rendezték meg.

Szmodis Imre rajza

Ingyenesen használható
minigolfpálya

– A mai benzinárak mellett ez a legkeresettebb modellünk!

A virtuális graffiti
Vajon gondolta-e József Attila, amikor megírta a Születésnapomra című
versét, hogy pár évtizeddel később
már ország-világ fog emlékezni az ő
világrajövetelére? Sőt, ehhez a naphoz
kötnek majd mindent, ami költészet?
Feltehetően nem, hiszen 32 éves korában még így fogalmazott: „kávéházi
szegleten meglepem magam magam”.
Egri Orsolya úgy döntött, hogy a költő
nyomdokába lép, és a Tranzit Art Caféházi szegleten ő is meglepi magát, és persze egykori igazgatónőjét, Törőcsik Zitát
is. Ugyanis azt kevesen tudják, hogy a
kávéház vezetője is a legendás hírű József
Attila Gimnáziumban végzett, és ezért
különösen érzékeny a költő művészetére.
Ezt a mostani tervet – a költőről készült graffiti esszét – is régóta érlelte magában. Már tavaly elhatározta, hogy a Költészet Napján valami váratlan, szokatlan
és különleges dologgal lepi meg a látogató-
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kat, amellyel újra megismertetheti a költő
életét és főleg művészetét az emberekkel.
Ezért örült Krumpli Béla fotós alkotásainak, akinek szintén az a célja, hogy
József Attila versei visszatérjenek a köztudatba. Ezért egy modern, könnyebben
érthető műfajt teremtett: létrehozta a
virtuális graffitiket, amelyek nem szenynyezik a környezetet, de szórakoztatják az
érdeklődőket, és nem utolsósorban tanító
célzatúak is. Ugyanúgy, mint József Attila
versei: „én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani”. A költő ilyen
kiragadott sorai, verstöredékei a halála óta
eltelt évtizedek során jó néhány esetben
váltak hivatalos szlogenekké vagy „pártjelmondatokká”, de a rendszerváltás után
feledésbe merültek.
Krumpli Béla a hozott képanyagát
2005-ben, a centenáriumi évben dolgozta
ki. Ekkor kérte fel az egyik legnagyobb irodalmi folyóirat vezetősége, hogy készítsen
fotóesszét József Attiláról. – Én úgy gon-

A kikapcsolódásra vágyókat Kelenföld
Városközpontjában várjuk.
Május–június–szeptember:
Kedden és csütörtökön 16–19 óráig,
szombaton és vasárnap 15–19 óráig.
Július–augusztus:
Kedden és csütörtökön 15–19 óráig,
szombaton és vasárnap 14–19 óráig.
Egyéb munkaszüneti napokon (ünnepeken):
14–19 óráig.

Újbuda Önkormányzat Szabadidő és Sport Osztály

doltam – fogalmazott a fotóművész –, hogy
az túl „iskolás”, túl egyszerű és talán unalmas lenne, ha csak lefényképezném mondjuk a Gát utcát vagy bármelyik helyet, ahol
József Attila megfordult, és ami az életét
meghatározta. Miután eldöntöttem, hogy
egy merészebb megközelítését választom
az életútjának bemutatására, már csak
azon kellett gondolkoznom, melyik az a
műfaj, az a kifejezőeszköz, amelyet nem ismernek el, és így jött az ötlet, hogy legyen
graffiti belőlük. Persze azzal is szembesülnöm kellett, hogy a falakon nem szeretik az
ilyen jellegű alkotásokat, hiszen rombolják
a környezetet, úgyhogy kitaláltam a virtuális graffiti műfajt. Az elkészítéshez a stencil
betűtípust használtam, aztán az egyik fotós
programban összeraktam a valós képeket,
rámontíroztam a graffitiket, és ebből csináltam újabb képeket. Abban az évben,
amikor elkészültek az alkotások, a folyóirat
visszaadta a fotóesszét. Ők nem értékelték
ezt a műfajt. Talán túl avantgárd volt nekik,
vagy túl bonyolult. Így megmaradt a képanyag, és ezeket hoztam el a Tranzitba.
Kelemen Angelika

Ezen a napon történt – április 30.
VÍZSZINTES: 2. Ezen a napon született 1912-

ben Fényes Szabolcs zeneszerző. 1936-ban
írta ezt az operettjét (K, M). 14. Géppisztoly
típus. 15. Kukoricalisztből készült lepény. 16.
Tüzet szünteté. 17. Összetételekben fával való kapcsolatot jelöl. 19. Ír terrorszervezet. 20.
Lukács Sándor. 22. Egy, németül. 23. Tova. 24.
Olasz zeneszerző (Nino). 26. Mázos ikerszava.
28. Lábbeli. 29. Keresztes vitéz. 30. A kiütés
jele. 31. A cigánydalok királynője (Margit).
33. OAN. 34. Cseh sportcipőmárka. 36. Megelégel. 37. Ezen a napon hunyt el 1883-ban
Édouard Manet festő és grafikus. 1863-ban
festette ezt a Musée d’Orsay-ban látható képét. 40. Manet egy másik képe, amely 1877ben készült. 41. Némán ereget! 43. Gondozás.
45. Vízinövény. 46. Dudva. 48. 1954-ben ezen
a napon született Bánfalvy Ágnes színésznő.
1977-ben szerepelt ebben a Bódy Gábor által
rendezett TV-filmben. 50. Rögvest az elején!
51. Alekszej Tolsztoj mérnöke (GARIN). 53.
Vándor egyik fele! 54. Okít. 56. Libanoni autójel. 57. Vékony csíkokra vág. 59. Hosszú ideig.
60. Misztérium. 61. Szép Ernő műve. 62. Simon
Templar. 63. Az alaphangsor 4., 5. és 3. hangja.
65. Tallium vegyjele. 66. Paprikának van. 67.
Határváros a Duna mentén. 69. Szlovákiai
község – Jelka – magyar neve. 71. Egy afrikai
főváros lakója. 74. Végtelen eset! 75. 1985-ben
ezen a napon halt meg Török Sándor író. Ez
a regénye 1966-ban jelent meg (K, S).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 1870-

ben Lehár Ferenc zeneszerző. Ezt az operettjét 1909-ben mutatták be (L, M, Ó). 2. Fafajta.
3. Idegen olaj. 4. Harry Potter. 5. Üressé tevő. 6.
Páros ütemű, román népi tánc. 7. ÓSA. 8. Közelre mutató szó. 9. Magyar légitársaság, röv. 10. A
Jupiter egyik holdja. 11. Kifent. 12. Tortilla-szelet! 13. Ezen a napon született 1956-ban Lars
von Trier dán rendező. 2000-ben forgatta ezt
a filmjét (C, É). 18. Kezdőpont. 21. Ruhaanyagot vág. 25. Lengyel iparváros. 26. Kis merülésű páncélozott hadihajó. 27. Ritka férfinév. 28.
Szén és nitrogén vegyjele. 29. Evez. 30. Éneklő
díszmadár. 32. A szeráf is ez. 33. Rom. 35. A hét
vezér egyike. 38. Nyílik páros betűi. 39. AÁN.
42. Nagy lakoma. 44. Kemping-kellék. 47. Fényes Szabolcs 1935-ben bemutatott operettje.
49. Háziállat hímje. 52. Csinos. 55. Nádasdy
Ádám. 58. Arany János egyik hőse (Miklós). 59.
Európai nép. 60. Sportág. 61. Sémi nyelvű nép.
62. Semmikor ne. 64. Szurkoló bánata-öröme.
66. Talajművelő eszköz. 68. A német ábécé utolsó betűje. 70. Ezüst vegyjele. 72. Csekély értékű
római rézpénz. 73. Budai kerület.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 2., 37., 40., 48., 75., függ.
1., 13. és 47. A 8. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Mária
és Magdolna, Topkapi, Ó azok az angolok,
Monsieur Verdoux, A názáreti Jézus, Bánk
Bán”. A 8. SZÁM NYERTESE: Gere Sándorné,
2315 Szigethalom, Vadászház u. NYEREMÉNY:
SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Búsuló Juhász, 70 éve a város felett!
Barna sörben sült
mangalicaborda
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1 kg
mangalica csontos karaj, só, bors, olaj a
sütéshez. KNÉDLIHEZ: 50 dkg liszt, 5 dkg
rétesliszt, 1 db tojás, ½ zacskó élesztő, 2
dl tej, só, bors. MÁRTÁSHOZ: 30 dkg sertéskaraj (csontos), 10 dkg dijoni mustár, 20
dkg sárgarépa, 20 dkg fehérrépa, 10 dkg
zeller, 10 dkg vörös hagyma, 0,5 l barna
sör, 10 dkg vaj, 1 dl tejszín, 2 dl tejföl.
ELKÉSZÍTÉS: A mangalicakarajt letisztítjuk, lehártyázzuk, kétújnyi vastagra
felszeleteljük. Kissé klopfoljuk, sózzuk,
borsozzuk, és kevés zsiradékon elősütjük,
majd félretesszük. A liszthez hozzáadjuk a tojást, élesztőt és egy csipet
sót, elkeverjük, aztán lassan
hozzáadjuk a tejet. A masszát
csomómentesre keverjük,
és kis cipókat formázunk.
Miután megkelt, forrásban lévő sós vízben fedő
alatt főzzük 20 percig.
A vízből kivéve lecsepegtetjük, és hűlni
hagyjuk. A mártáshoz olajt hevítünk,

hozzáadjuk a csontokat, sózzuk, borsozzuk, majd egy kevés dijoni mustárral
lepirítjuk. Hozzáadjuk a zöldségeket.
Felöntjük barna sörrel és vízzel. 2 órán
át főzzük, majd leszűrjük és beforraljuk.
Az elősütött mangalicakarajt annyi mártásba tesszük, hogy félig ellepje. Kevés
vajat és barna sört adunk hozzá, és készre
pároljuk. A hagymákat vékonyabb karikákra vágjuk, megszórjuk liszttel és forró
olajban hirtelen kisütjük.
A receptet Czernon András séf
és Vadász Imre séfhelyettes ajánlja Önöknek.
Búsuló Juhász étterem
1118 Budapest, Kelenhegyi u. 58.
Telefon: 209-1649, fax: 365-5000
E-mail: info@busulojuhasz.hu
www.busulojuhasz.hu
My
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Legyen minden nap a Föld Napja!

Lakos Imre saját honlapján válaszolt

Mentsük meg élőhelyünket

Fogadóóra a világhálón

Április 22-én Újbudán is megemlékeztek a Föld Napjáról,
amelynek üzenete mostanában
egyre aktuálisabb a közelgő klímaváltozás és ökokatasztrófák
sűrűsödése miatt. A kerület
iskolásai egész nap játékos feladatokon keresztül sajátíthatták
el a környezetvédelem alapjait.

Bolygónk napján az újbudaiak sem
voltak restek. Az Önkormányzat és
az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezésében egész napos programsorozatot rendeztek a kerületi iskolások számára. A Föld Napja már
kora reggel elkezdődött a Feneketlen-tó mellett, ahol egy dinamikus
reggeli tornával melegített be a több

szetesnek vettük a minket körülvevő környezet szépségét és annak jól
működő rendszerét, és sajnos csak
mostanában kezdtük felismerni,
hogy azt vigyázni, védeni kell, hogy
még sokáig élvezhessük Földünk
adottságait.
Gyurcsó Gyuláné, az Újbudai
Pedagógiai Intézet vezetője el-

Online fogadóórát tartott Lakos
Imre alpolgármester április 23án a www.lakos.hu internetes
oldalon. A kérdezők konkrét
kerületi teendőkről, valamint
közéleti témákról kérdezték az
SZDSZ politikusát. A tapasztalatok szerint ötször annyian tudták ebben a formában feltenni
kérdéseiket, mint a hagyományos képviselői fogadóórán.
Az online „beszélgetések” nagy
része a kerület képviselő-testületének működésére vonatkozott: a
bejelentkezők közül sokan kifogásolták az ellenzék viselkedését
az egy képviselő kilépése miatt
kialakult helyzetben. A politikai

témájú kérdések között néhányan
az SZDSZ kormánykoalícióval
való szakítását is feszegették. Egyértelműen a politikai közéletre
érzékeny emberek használták ezt
a fórumot, és azok is kapcsolatba
léptek az alpolgármesterrel, akik
lakóhelyükkel összefüggésben fogalmazták meg észrevételeiket. Így
került szóba a bicikliutak, a XII.
kerülettel határos közterületek felújítása, a szelektív hulladékgyűjtők
ügye és a sportudvar program.
– Egyértelműen tapasztalható,
hogy a kerületben élők egy része
aggódik az országos politikai viszonyok miatt, és a kerületi testületben zajló események is sokakat
nyugtalanítanak – mondta Lakos

Zöldsarok tankert a Föld Napja alkalmából

száz kerületi általános és középiskolás diák. A torna előtt Molnár
Gyula polgármester köszöntötte a
fiatalokat, aki azt hangsúlyozta, ne
csak ezen a napon figyeljünk oda
környezetünkre, hanem minden
nap úgy éljünk, hogy azzal ne károsítsuk Földünk egészségét.
A 600 tanulót megmozgató rendezvénysorozat második állomása
a TIT Stúdió volt, ahol felállították a
„Jókívánságok fáját”, amelyen minden kerületi óvodából érkezett egy
szalag az adott intézmény által leglényegesebbnek tartott kívánsággal.
A tanulók másik csapata eközben
már a Gellért-hegyről startolt, hogy
megmérkőzzenek a tájfutóverseny
dobogós helyezéseiért. A fa felavatásakor Bács Márton alpolgármester
megjegyezte, hogy sokáig termé-

mondta, a nap nem csupán a figyelmeztetésekről szól. Ahhoz,
hogy a gyerekek önszántukból
óvják környezetüket, előbb meg
kell ismerniük annak szépségeit,
működését, hogy felnőttkorukban
magától értetődő legyen a környezettudatos viselkedés.
Ennek szellemében a Feneketlen-tó mellett és a TIT Stúdióban víz-, föld- és levegőtisztasági
méréseket végezhettek, állat- és
növényismereti feladatokat oldhattak meg, de megismerhették
a tó élővilágát is. A Magyar Madártani Egyesület vezetésével a
diákok a madárgyűrűzés fortélyait leshették el, de a programok
között szerepelt a lovaglás és
állatsimogatás is.
Török Dániel

A legjobb pályázatot benyújtott
iskolák, valamint óvodák emléklapot kaptak, a két különdíjas pedig
egy-egy íves pergolát és leandert
vihetett haza.
– Ez egy nagyon jó lehetőség a
gyerekeknek arra, hogy közvetlen

kapcsolatot alakítsanak ki a környezetükkel. Nemcsak a látványkert
csodálatos, hanem a növénykert is
sok hasznot fog még hozni a legkisebbeknek – mondta Gyurkó Zsuzsa, a Tesz-vesz Óvoda vezetője.
Mivel annyi szép tankert épült,
és a kezdeményezés ilyen jól sikerült, Újbuda Önkormányzata úgy
döntött, hogy jövőre ismét kiírja a
pályázatot.
Huszák Nina

A Zöldsarok tankert ünnepélyes
díjkiosztóját a Tesz-vesz Óvoda
kertjében tartották, ugyanis ez
az ovi nyerte el az egyik különdíjat a Csíki-hegyek Utcai Általános Iskola mellett. A megnyitó
után a Weiner Leó és az Ádám
Jenő iskola diákjai fuvola- és
furulyazenével keltették életre a
reneszánsz időket.
Az eseményen jelen voltak a
nyertes intézmények igazgatói, a
kezdeményezés fővédnöke, Fodor
Vince alpolgármester és Győrffyné
Molnár Ilona, a Humánszolgálati
Igazgatóság igazgatója is.

Dömök Viktória

1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat
indított el a Föld védelmében. Azóta
a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. Az
első Föld Napján mintegy 25 millió
amerikai vett részt, hogy felhívja a
figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve tiltakozzon a vizeket szennyező hulladéklerakók, a
levegőt egyre súlyosabban mérgező
közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a
természetes élőhelyek eltűnése ellen.
Az egész világra kiterjedt mozgalom
célja, hogy különböző akciókkal felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Az országokon átívelő programok mellett azonban ugyanolyan
fontosak – ha nem fontosabbak – a
lokális akciók és kezdeményezések.

A Föld Napja alkalmából Újbuda
Önkormányzata környezetvédelmi pályázatot hirdetett a
kerület oktatási intézményei
számára. A kezdeményezés
célja lehetőséget biztosítani az
óvodás-iskolás gyermekeknek,
hogy saját intézményük területén naponta megfigyelhessék
és ápolhassák a természetet. Az
elnyerhető pályázat 100 ezer
forint volt intézményenként,
amelyhez az iskolák, óvodák
maguk is hozzátettek.

Imre. – Újbudán minden politikus felelős azért, hogy az országos
politika visszásságai ne gyűrűzzenek be a napi, helyi közéletbe.
Mindenesetre az első internetes
fogadóóra nagyon jól sikerült.
Örülök annak, hogy fontos témák
kerültek szóba, és hogy konkrét
kerületi dolgokról is jóval több
érdeklődőt tudtam tájékoztatni,
mint a hagyományos fogadóórák
keretei között. Szeretném rendszeressé tenni ezt a korszerű kommunikációt, nem kiszorítva persze az
élő, személyes találkozásokat. Folyamatosan frissülő, információs
honlapomon a következő online
fogadóórát május 21-én 16.30-tól
17.30-ig tartom.

Szövetségre lépett a Szent Imre Kórház és a Corvinus Egyetem

Tudásért egészséget cserébe
A Szent Imre Kórház és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködési megállapodást írt
alá. Ennek értelmében az egyik
fél egészségügyi képzési lehetőséggel, a másik szűrővizsgálatokkal segíti partnerét.
– A kapcsolat egyik megalapozója
az volt – mesélte dr. László Imre, a
kórház főigazgatója a megállapodás aláírásán –, hogy már második
diplomámat szerzem a Corvinus
Egyetemen. A Szent Imre Kórház
vezetője ugyanis az intézmény
megújulását megelőzően is úgy
érezte, a fejlődés csak a megfelelő

tudás birtoklásával, és állandó továbbképzésekkel valósítható meg.
Ennek szellemében végezte
el először az egészségügyi menedzsment, majd legutóbb az
egészségügyi biztosítás szakot.
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő gazdasági-egészségügyi képzést az egyetemen már a
‘90-es évek elején elindította.
– Már akkor tudtuk, hogy
mivel ezen a területen is hatalmas pénzek mozognak, egyre
fontosabb lesz a gazdálkodni
tudás, hiszen nem mindegy, mire költik el az adott kórház költségvetési keretét – fejtette ki a

másik aláíró, Mészáros Tamás, a
Corvinus Egyetem rektora.
Az együttműködés értelmében
a Szent Imre Kórház egészségügyi
ellátást, ún. menedzserszűrést biztosít az egyetem vezetősége számára,
a Corvinus Egyetem Közgazdasági
Továbbképző Intézete pedig vállalja
a kórház delegáltjainak gazdálkodási, biztosítói vagy vezetői képzését.
László Imre főigazgató a megállapodás jelentősségét hangsúlyozva megjegyezte, a kórház vezetősége nem
örökéletű, így a folyamatos fejlődés
és az intézmény saját utánpótlásának kinevelése elsődleges feladat.
T. D.

Ovisok látogattak a Gárdonyiba

Dömök Viktória

Dömök Viktória

A mi kis kertünk

WWW.LAKOS.HU

Az idei iskolai beiratkozások előtt a Siroki utcai Csicsergő Óvoda lakói meglátogatták a Gárdonyi Géza Általános Iskola
másodikosainak tanóráját. Az óvodából rendszeresen nagy számban érkeznek leendő elsősök a Gárdonyiba, mivel
Homolay Károly igazgató szerint a kicsiknek szükségük van a személyes tapasztalatra is, hogy lássák, hol is fogják eltölteni életük elkövetkező nyolc évét. Az igazgató hozzátette, a nagycsoportosok általában jól érzik itt magukat, utoljára talán
ő volt az, aki félt az óvoda után átlépni az iskola kapuját.
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LAKÁS, INGATLAN
NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.,
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve,
igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati
kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal,
felkészült munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana
eladását, hisz Önnek más a dolga! Nekünk ez a
dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda,
XII., Nagyenyed u. 9. 201-1821, 06/30/202-1892,
www.immoteka.hu.
BALATONALMÁDI központjában (Óvári utca) 690 nm-es telek 50 nm-es nyaralóval eladó a
Városi Strand közvetlen közelében.
Tel.: 06/20/383-9576.
KERESÜNK, kínálunk eladó, kiadó lakásokat,
telkeket, házakat. Gyors, korrekt ügyintézés megbízástól a szerződéskötésig. 14 éve az ingatlanpiacon. 315-0031, 06/70/944-0088. www.amadex.hu,
amadex@axelero.hu.
VILLA-LUX Ingatlaniroda! 19 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093, www.villalux.hu,
villalux@villalux.hu.
XXII., ÉPÍTÉSI telek eladó. 3 db, összesen 1000
négyszögöl. Külön is eladó. Gemenc u. 5–7.
06/20/941-6574.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Fehérvári út 57. fszt. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
ELADÓ Gazdagréten 74 nm-es, parkra néző,
napfényes, 2,5 szobás, 4. emeleti, franciaerkélyes,
távfűtéses, felújított panellakás 16,9 M Ft-ért. Este
06/30/285-3617.
KERESEK készpénzért 1–3 szobás zöldövezeti
öröklakást. 06/20/362-2906.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, építési telkeket, irodákat.
16 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
KERESÜNK társasház, irodaház, családi ház,
raktár építésére telkeket. 06/30/922-9053.
XI., GALAMBÓC–SOPRON utca sarkán igényes
társasház épül. Lakások leköthetők: 06/30/251-4000.
ÉRDEN a Parkvárosban eladó 3 éve épült, 150
nm-es, önálló családi ház, nagy kerttel 32,5 M Ft.
06/30/251-4000.
TULAJDONOSTÓL eladó pihenőkertes, iker
családi ház mindkét része. Ár egyben: 47 900 000.
Bővíthető, költözhető. XXII. kerület, Budafok.
06/30/497-6001.
KELENVÖLGYBEN kétszintes, 132 nm-es, teraszos, cirkófűtéses önálló családi ház eladó! Ár:
55 M Ft. 06/70/616-0652.
XI., KELENFÖLD központjában, keleti, napos,
2 szobás, loggiás, liftes panellakás gyors átadással,
sürgősen eladó. Irányár: 10 500 000 Ft.
Tel.: 205-8104, 06/20/221-8795.
XI., GELLÉRT térnél, Orlay utcában, műemlékházban, 75 nm-es, 2 szobás, napfényes, felújított
öröklakás tulajdonostól eladó. 06/70/275-1852.
XII., NÉMETVÖLGYI úton 108 nm-es, 4 szoba,
duplakomfortos, panorámás, társasházi, nagypolgári lakás, gépkocsibeállási lehetőséggel, kertkapcsolattal eladó. Irányár: 62,5 M Ft. Érdeklődni:
06/30/942-1535.

ŐRMEZŐN 1+2 félszobás, 54 nm-es lakás 12,8
M Ft. 06/20/366-3860.
BUDAÖRS–KŐHEGYEN telek 78 nm-es családi házzal 43,9 M Ft. 06/20/366-3860.
BIATORBÁGYON 6062 nm-es építési telek 78 M
Ft. 500 nm-es épületek húzhatók rá. 06/20/366-3860.
XI., MADÁRHEGYI telkek adásvételének
közvetítése, telek átalakítás, közműszervezés.
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
XI., MADÁRHEGYEN (Hosszúréti úton) 1000
nm-es építési telek eladó. Idén összközműves.
Tel.: 249-3006.

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
BUDÁN, Sashegyen kétszobás, felújított lakás
70 ezerért kiadó. Tel.: 06/30/300-1050.
NÉGYCSILLAGOS budai szállodában ajándéküzlet bérelhető, komplett berendezése eladó.
Tel.: 06/70/291-1850.

GARÁZS
GARÁZS bérbeadó hosszú távra Kelenföldön.
Tel.: 789-0655.
XI., MOHAI köz szomszédságában garázs
hosszú távra kiadó. Tel.: 06/30/684-9258.
BORNEMISSZA térnél fűtött társasházban garázs kiadó. Tel.: 06/20/925-4118.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás a Gellért térnél. 385-3280, Obádovics.
KUNG-FU magánoktatás hatékony önvédelem, harcművészet, közelharctechnikák, csikung.
06/20/920-3624.
MATEMATIKAOKTATÁS minden korosztálynak, felzárkóztatástól a vizsgafelkészítésig, szaktanártól. 06/20/380-2039.
MŰKÖDŐ magántanodánk felkészítést vállal
minden szinten matematikából, fizikából, kémiából, nyelvekből, több évtizedes referenciákkal.
250-2003 vagy 06/20/934-4456.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, érettségire, egyetemi vizsgára felkészítés szaktanárnál. 365-6041.
NÉMET nyelvtanárnő oktatást, érettségire,
nyelvvizsgára felkészítést vállal. Házhoz is megy!
Érdeklődni: 06/70/534-8482.
MATEMATIKAFELKÉSZÍTÉS középiskolára 5–
8. osztályosoknak. Tel.: 204-5510, 06-30/566-9288.
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.
MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat
tanít minden szinten mérnöktanár. 246-2122,
06/70/519-4356.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön egyéni
foglalkozásokkal.
Tel.: 205-6732. Rudas Katalin

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évre az alábbi témakörökben és célokra
34 millió Ft keretösszegben pályázatot ír ki.
1. Táborozás:
 nyári táborok szervezésére,
 erdei iskolák szervezésére.
Pályázhatnak:

Kerületi közoktatási, közművelődési intézmények,
vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek,
a kerületben működő egyházak és intézményeik. Egy
intézmény több táborra is beadhat pályázatot.
Kizáró ok, ha ugyanarra a táborra egyszerre nyújt be
pályázatot az intézmény és a hozzákapcsolódó civil
szervezet.

A pályázatokra fordítható keretösszeg:
9 000 000 Ft.

2. Kulturális témakörben:
 közművelődési és kulturális programokra,
 hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére,
 évfordulók megünneplésére,
 művészeti alkotások létrehozására,
 kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok
megjelentetésére.

Pályázhatnak:

Kerületi közoktatási intézmények, közművelődési intézmények, a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely,
megvalósítás helyszíne megjelölésével) magánszemélyek, cégek, civil és egyházi szervezetek.
Nem pályázhatnak azok a közművelődési intézmények, cégek, szervezetek, akikkel az Önkormányzat
közművelődési megállapodást kötött vagy részükre
működési támogatást nyújtott. Az Önkormányzat saját közművelődési intézményei önállóan nem adhatják be pályázatukat, azonban az adott intézményben
működő civil szervezetekkel közösen pályázhatnak
egy-egy programra.

4.2. Környezettudatos nevelési célokra
 Gyermekközösségek, tanulócsoportok részére

szervezett egészség- és környezeti nevelési programokra (pl.: múzeumlátogatás, kirándulás, nemzeti
park látogatása, környezeti, egészségnevelési
témában versenyek, vetélkedők rendezése),
 Az egészséges életmód és a környezeti nevelés
intézményen belüli tárgyi feltételeinek fejlesztésére, javítására (pl.: óvodai, iskolai kertek létesítése,
tanösvények, tanudvar fejlesztése, egészséges
és környezeti nevelés céljait szolgáló játékok
szemléltető eszközök beszerzése),
 A gyermekek környezethez, az egészséges
életmódhoz fűződő pozitív viszonyulását szolgáló
nevelési módszerek megvalósítására. (A módszer
bemutatását 2–3 oldalon írásban a pályázati
adatlappal együtt kell benyújtani)

A pályázati adatlapok letölthetők továbbá a
www.ujbuda.hu internetes oldalról.
Információ: Gegesyné Regős Orsolya, 372-3478

3 000 000 Ft.

4. Környezetvédelmi témakörben:
4.1. Környezetvédelmi és kerületszépészeti
feladatokra
Pályázhatnak:

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen
aláírt) példányban kérjük leadni.
A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális
Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em.
408.) Postai úton történő feladás esetén kérjük a
borítékra ráírni: Pályáztatás 2008.

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek,
társasházak, lakásszövetkezetek.

A pályázat leadási ideje: 2008. május 19. 18 óra.

A pályázatokra fordítható keretösszeg:

Budapest, 2008. április 8.

3 000 000 Ft.

LAKÁSSZERVIZ

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.
SPLIT klímaberendezések szerelés, javítása,
karbantartása garanciával. Tel.: 06/20/969-4779.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása garanciával. Tel.: 06/20/969-4779.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel, ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.

4 000 000 Ft.

Általános tudnivalók:

Molnár Gyula polgármester, sk.

REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 06/20/292-4380.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt,javít reluxát,szalagfüggönyt, rovarhálót, napellenzőt. Harmonikaajtó,
roletta három munkanap alatt. 370-4932.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parketta
javítása, csiszolása (laminált), gipszkarton-szerelés kedvezménnyel. 788-1411, 06/30/232-8732.
FELÚJÍTÁS, festés, mázolás, tapétázás, járólap,
falicsempe, PVC, kőművesmunkák. 06/70/218-6713.
REDŐNYÖSMUNKÁK. Készítés-javítás.
Szúnyoghálók, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
gurtnicsere. 06/30/212-9919.
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.
06/30/961-3794.
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, 06/30/9315495.
ASZTALOS, lakatos mindenféle javítások,
zárcsere, ajtó-ablak passzítás. 06/20/411-4349,
789-3958.
FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, garanciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, napellenző,
szúnyogháló, függönykarnis készítése, javítása.
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.
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.
ABLAKCSERE. Kiváló minőségű német műanyag ablak. 06/70/313-1414, www.kertshaz.hu
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, szőnyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
FESTÉST, mázolást, kisebb kőművesmunkákat
mérsékelt áron vállalunk. 06/70/504-0326.
PARKETTACSISZOLÁST, lakkozást, javítást,
laminált lerakást, szegélyezési munkákat vállalok.
06/20/972-1213.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával, számlaképesen. 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu
LAKATOS-, asztalos-, kovácsoltvasmunkák.
Helyszíni javítások. 06/30/678-1961, 784-5204.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés anyagbeszerezéssel, garanciával.
06/20/961-6153.
LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel, garanciával! Szobafestés, csempeburkolás, kőművesmunkák, parkettázás, villanyszerelés, vízszerelés.
06/30/960-4525.
LAKÁSSZERVIZ problémamegoldó szolgálat.
Mindennemű szerelés, javítás, takarítás, vasalás,
sofőrszolgálat. 06/20/573-2633.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával,
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmunkák, villanyszerelés, burkolatok. 06/20/990-9309.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét
vállalom garanciával.
Horváth Ákos 06/30/962-8704.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők
javítása kerületi kisiparostól.
249-2664, 06/20/944-9015.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással.
260-7534, 06/70/312-7991.
NONSTOP zárszerviz! Zárcsere, -javítás, hevederzárak. 06/30/863-7680, 06/70/294-9611.
TETŐ víz- és hőszigetelést, 10–15 év garanciával,
épületfelújítást, homlokzat-hőszigetelést vállal a 18
éve működő VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat vállalok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.

A pályázatokra fordítható keretösszeg:

3. Egészségügyi és szociális célokra:
 Egészségügyi és szociális feladatok ellátására.
Pályázhatnak:

A pályázatokra fordítható keretösszeg:

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. (04.16.)
VÍZ-, fűtésszerelés Gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat,
műszeres csőrepedés keresés. 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.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, dugulás megszüntetése. Fürdőszoba szerelése, javítása falbontás nélkül. (Csatorna, fürdő, WC stb., R/600-as géppel.)
Tel.: 06/30/241-1343.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZ-, fűtésszerelés. Csöpögéstől generál kivitelezésig. Azonnali dugulás elhárítás.
06/30/678-1961, 784-5204.
VILLANYSZERELÉS és árnyékolástechnika
(redőny, reluxa stb.). Ingyenes kiszállás. Elektromos
kályhák javítása. Tel.: 06/70/235-6644, 203-2225.
Kisebb munkáktól a teljes lakásfelújításig.
www.villanysukein.uw.hu

XI. kerületi önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények.

A pályázatokra fordítható keretösszeg:

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, kivéve azok, amelyekkel az Önkormányzat Támogatási
szerződést, vagy ellátási szerződést kötött.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

Pályázhatnak:

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni
a megvalósítandó célokat, ezek költségvetését,
továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb
anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához
az igényelt támogatás összegén felül.
A pályázati adatlapok beszerezhetők: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
 Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113
Bp., Bocskai út 39–41.)
 Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)

15 000 000 Ft.

TENISZOKTATÁS Újbudán. Felnőttoktatás
kezdőknek és haladóknak. Gyermekképzés már 5
éves kortól. 06/20/331-1300, ezo01@t-online.hu
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás
tanártól, XI. kerületben. Tel.: 466-4670.
INTERNET-, számítógép-használat oktatása
kezdőknek, idősebbeknek Móricz Zsigmond körtéri iskola számítógéptermében, vagy egyénileg.
06/20/558-5371, 226-5811.
MATEMATIKA-, fizikatanítás, érettségire, egyetemi vizsgára felkészítés szaktanárnál. 365-6041.
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás
tanártól, XI. kerületben. Tel.: 466-4670.

ÚJBUDA 2008. ÁPRILIS 30.
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.
IRODÁK, lépcsőházak, garázsok takarítását,
nagytakarítását vállalom.
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig. (zongora, páncélszekrény) Tel.: 06/30/948-2206.
TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes körű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerületben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.
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.
KÖLTÖZTETÉS olcsón szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu
FODRÁSZ házhoz megy! (Hétvégeken is.)
Érdeklődni este: 06/70/286-2904.
KÖZÖS képviselet műszaki háttérrel, elhanyagolt társasházak rendbetétele.
Tel./fax.: 209-1997, 06/70/215-8217.
ADÓBEVALLÁS, könyvelés, adótanácsadás cégek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek részére
adószakértő, regisztrált mérlegképes könyvelő
többéves tapasztalatával, felelősségvállalással,
Kelenföldi Városközpontnál.
konyveles@ebevallas.hu,
382-0490, 06/30/951-2977.
IRODATAKARÍTÁS! Betéti társaság referenciák felmutatásával vállalja irodák, irodaházak takarítását. Csipak Gyuláné 06/30/400-8274.
TÁRSASHÁZKEZELÉS műszaki, jogi háttérrel.
204-0765, 06/30/618-7929.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
HETI 1–2 alkalommal takarítást vállal nyugdíjas hölgy. 06/20/558-9350.

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.
MEGNYITOTTUK budai egészségcentrumunkat! Ingyenes fényterápiás kipróbálási lehetőség:
érszűkületre, reumatikus problémákra, bőrbetegségekre, gyulladás okozta megbetegedésekre.
Bejelentkezés: 06/30/954-3189.
REUMATOLÓGIA és lézerterápia dr. Podlovics
Ágota szakorvos magánrendelésén, gyógytorna
és gyógymasszázs helyben. Kedd és csütörtök
délután, XI., Kruspér u. 5–7.
Bejelentkezés: 06/20/970-5353,
internet: www.reumadoktor.hu

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. 285-4808,
06/30/831-9608.

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.
BIZALOM és biztonság! Magas szakmai tudással, díjtalan kiszállással és készpénzzel állunk
rendelkezésére. Most nyíló galériánk részére vásárolunk festményeket, porcelánokat, ezüst-arany
ékszereke (tárgyakat) szőnyegeket, könyvet, bútorokat, órákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 06/20/478-7581.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest
és környékéről nívós családokhoz. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06/20/359-5918.
KELENFÖLDI Lakásszövetkezet megbízható
gondnokot keres, nyugdíjazás miatt. Cserelakás
szükséges. 205-8168.
BP. XI. kerületébe sok évtizedes tapasztalattal
rendelkező, kertszerető hobbikertészt keresünk
díszkertünk igényes ápolására, részmunkaidőben.
Érd.: 382-7112, 06/30/547-0777.
TESCO Újbuda Áruház az alábbi munkakörre keres munkatársakat: szárazáru árufeltöltő. Jelentkezni levélben: 1117 Budapest,
Hengermalom u. 19–21., vagy személyesen önéletrajzzal az áruházban.
XI. KERÜLETI Jet benzinkútjainkra eladókat
keresünk, akár pályakezdőt is. Jelentkezés: Gócza
Viktor töltőállomás vezetőnél 06/30/337-6057.
ÁLLÁSKERESÉSRE felkészítő tréning, önéletrajzírás, interjú gyakorlása.
www.karriermuhely.hu, 06/20/389-1189.
IRODAI, telefonos asszisztensi munka délutáni,
6 órás munkarend, fix 75 ezer forint.
Érdeklődni: 14 óra után: 887-5396.
DÉLUTÁNOS, 6 órás irodai, telefonos asszisztensi munka nyugdíjasoknak a Délinél lévő irodánkban. Tel.: 14 óra után: 880-9180.
KOZMETIKUS, fodrász, műkörmös vállalkozót
felveszek. Természetgyógyász jelentkezését várom! 06/20/332-4280.

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.

TÁRSKERESÉS
KÁNYA Kata Társközvetítő Iroda. Szeretne
egyedül nyaralni? Nem? Segítek! 214-9441,
www.kanyakata.hu.

VEGYES
SZINTETIZÁTOR eladó. CASIO CTK 496-os
típusú, nemrég 37 000 Ft-ért vásárolt szintetizátor
30 000 Ft-ért jótállással eladó. 06/20/227-0056.
PIANÍNÓK kedvezményes áron! Akció, hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu.
ELADÓ Schwinn-Csepel női kerékpár. 2003-as
gyártású, jó állapotú, komplett felszerelve.
Tel.: 06/30/551-9784.
NEGYVENESEK, ötvenesek, nyugdíjasok, értelmiségi, baráti társasága bővülne, intelligens,
jószívű, érzékeny, humort, kötetlen beszélgetéseket kedvelő emberekkel. Jelige: „barátság” 1462
Bp., Pf. 659.
55 FELETTIEK kultúrát, sportot, táncot kedvelő
farkasréti magántársaságát bővítenénk párokkal
és szóló férfiakkal. 06/30/747-6920.

Az Újbuda hirdetési ajánlata

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP

A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
méret (mm)
1/1 álló
282 x 421
1/2 fekvő
282 x 209
1/4 álló
140 x 209
1/8 fekvő
140 x 103
1/32 fekvő
68 x 50
1/74 álló
53 x 74

TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.
COMPUTERKLINIKA. Számítógép-javítás,
vírusirtás, alkatrész-beszerelés, -bővítés. Ingyenes
kiszállással. Hívjon bizalommal. 06/30/857-2653.
TV-, rádió-, videojavítások. Zalai Péter okl.
elektromérnök Kamilla u. 3.
319-5762, 06/20/968-2527.

fekete-fehér
színes
420 000
210 000
140 000
78 000
85 000
28 000
32 000
28 000
35 000
Az árak az áfát nem tartalmazzák

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
pályázatot 2008. július 1-jétől kialakításra kerülő

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

79. sorszámú praxis betöltésére

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERES

Az ellátandó terület Újbuda közigazgatási határán, a
79. sorszámú körzet, amely a Gazdagréti téren kerül
elhelyezésre, és Sasad és környékét fogja ellátni (az utcajegyzék a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető).

Személyi feltételek:

A pályázó orvos megfelelő szakképzettsége, szakképzett asszisztens foglalkoztatásának vállalása.

Alapfeltételek:

A pályázó megfelel a 2000. évi II. törvény, a
18/2000.(11. 25.) Korm. rendelet, a 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet, illetve a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
előírásainak, rendelkezik működtetési joggal, továbbá
az ÁNTSZ részéről a működési engedély megadásának
feltételeivel, biztosítja a rendelő takarítását, a veszélyes
hulladék tárolását és elszállítását, az ingatlan higiénéjét
az ÁNTSZ előírásai szerint, büntetlen előéletű.

Előnyök az elbírálásnál:

Ha a pályázó vállalja, hogy
 a rendelőt az ÁNTSZ előírásainak megfelelően
műszerekkel és eszközökkel felszereli és berendezi,
és vállalja a berendezés és felszerelés felújítását,
illetve karbantartását,
 az Újbuda Önkormányzata által elfogadott
Egészségügyi Stratégiában megfogalmazottak
megvalósításában történő részvételt. Az
alapellátásban dolgozó felnőtt háziorvosoknak az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt
és ﬁnanszírozott prevenciós feladatokon felüli,
és az alapellátási szakma gyakorlójától elvártat
meghaladó, elsődleges és másodlagos prevenciós
feladatok szervezését,

 Újbuda Önkormányzata és intézményei által

szervezett egészségnapokon és szűrőnapokon
való részvételt, a praxis területén tevékenykedő
házi gyermekorvossal való szoros munkakapcsolat
működtetését a praxis körzetében lakó, a 14–18 év
közötti korosztály megismerése és zökkenőmentes
átvétele érdekében.

Szükséges dokumentumok:
 aláírt adatlap,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 részletes szakmai önéletrajz,
 orvosi diplomát és szakirányú végzettséget
igazoló okirat hiteles másolata,
 a Közép-magyarországi Regionális ANTSZ-től a
működtetési jogra vonatkozó előzetes engedély,
 vállalkozói igazolvány vagy a cégbírósági
bejegyzésről szóló igazolás,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét
érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a fent felsorolt,
előnyt jelentő feltételek közül mit vállal.
A kiíró kéri a pályázót vállalkozása gazdasági
formájának és üzleti tervének bemutatására

A pályázat benyújtási határideje: 2008. május 10.
Helye: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal, polgármester titkársága, 1113 Budapest,
XI., Zsombolyai u. 5. További tájékoztatást kérni,
és az utcajegyzéket megtekinteni, dr. Gosztonyi
Juditnál (telefon: 372 3414) lehet.

Molnár Gyula polgármester

A meghirdetett munkahely, beosztás:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztály pénzügyi ügyintéző határozatlan
időre hat hónapos próbaidővel.

Alkalmazási feltételek:
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I.
sz. mellékletének 16. pontjában II. besorolási osztályban meghatározott végzettség: középiskolai
végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy
pénzügyi-számviteli szakképesítés.

Feladata:
 elkészíti a továbbszámlázott szolgáltatások
számláit,

 analitikus nyilvántartást vezet a továbbszámlázott
szolgáltatások alapján befolyt beﬁzetésékről,

 ellátja az év végi zárási feladatokat,
 bank bontás, peres eljárás kezdeményezése,

hátralékok kimutatása, behajtása, részletﬁzetés
elbírálásának előkészítése, adósokkal kapcsolatos
ügyintézés.

Előnyök az elbírálásnál:
 államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
 OKJ szerinti mérlegképes könyvelői végzettség,
 jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 magas szintű írásbeli kifejező készség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word,
Excel),
 lakás és helyiséggazdálkodással kapcsolatos
pénzügyi ismeretek.

Újból megnyílt !!!

 Kert-, telekrendezés
 Talajcsere, bozótirtás, fűkaszálás, favágás,

veszélytelenítések alpintechnikával, gyepesítés, metszés, permetezés, földmunka.
 Öntözőrendszer kiépítése, kertépítés,
térkövezés, járdakészítés.
 Támfalépítés, kőműves, ácsmunkák,
épületek bontása, szállítása.

TIPTOP KÉZI AUTÓMOSÓ,
KOZMETIKA

Mu0000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.



Mobil: 06/20/947-5830, 06/20/479-6244
E-mail: mu0000@freemail.hu

1112 Budapest, Neszmélyi út 13/b
Bejelentkezés: 06/1-310-2451


Külső+belső mosás
Polírozás




Wax
Kárpit tisztítás

KEDVEZMÉNYEK, AKCIÓK.

Illetmény és egyéb juttatás:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) előírásai szerint.

A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek,
szakmai tevékenység ismertetésével),

 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okmányok másolatával, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat vagy
igazolás) csatolásával.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve a
humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla
zárt borítékban – a külső borítékot az alábbi helyre
címezve, a belső zárt, pályázati anyagot tartalmazó
borítékon pedig feltüntetve a „Pénzügyi ügyintéző”
jeligét. Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

A pályázat beérkezésének határideje:
2008. május 23. 12 óra.
Pályázat elbírálásának határideje:
2008. június 20.
Állás betöltésnek várható időpontja:
2008. július 1.
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási
Osztályán (Mozsár Beatrix 3811-384-es) telefonon.
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Magány helyett közösség és
biztonságos otthon –
Szent Gellért Seniorház
Kicsit
borús
volt az
idő, de
nem hideg. Marika izgatottan fürkészte a
pályaudvaron igyekvő embereket, annyira várta a mai
találkozást. Végre kimozdul
a mindennapok egyhangúságából, beszélget ismerős emberekkel a klubból
és megismerkedik újakkal.
Viszlát magány, irány a balatoni kirándulás!
– Jó reggelt Marika, ugye
megismer? – Erzsike kicsit
fújtatott, mint mindig, ha
izgatott volt. – Tudja, én öntöttem le majdnem azzal a
pohár pezsgővel. Emlékszik,
egy asztalnál ültünk a nőnapi műsoron a Seniorházban!
– hadarta tovább Erzsike.
– Hát persze, hogy emlékszem, örülök, hogy látom!
Csak nem maga is a balatoni kirándulásra érkezett?
– Marika őszintén megörült,
olyan jól elbeszélgetett néhány hete ezzel a kedves
hölggyel. Nyugdíjas Klubnap volt a Szent Gellért
Seniorházban, nőnapi műsort adtak Mary Zsuzsival,
de jól szórakozott! – Úgy látszik, mi értünk ide elsőnek,
hogy van mostanában?
– Köszönöm kérdését, nagyon jól! És ezt nem csak
mondom, úgy is gondolom. Marikám, én megnyugodtam. Leszerződtem a
Seniorházzal, hamarosan
költözöm! – Erzsike mosolygott, aztán hirtelen felpattant: – Nézze, már Ilonka is
megérkezett!
Valóban, egy népesebb csoport közeledett, középen egy
kedves, határozott hölggyel.
Igen, Marika megismerte
a Seniorház klubvezetőjét.
Erzsikét már jó ismerősként
üdvözölte, látszott, hogy nem
felszínes kapcsolat van köztük. Marikának a régi munkahelye jutott eszébe. Volt egy
kolléganője, akivel igen jóban
volt, bensőséges, baráti kapcsolatuk sokat jelentett számára sok-sok éven át. Vajon
mi lehet Évikével? Legalább
hat éve nem hallott róla…
Ilona határozott hangja zökkentette ki az emlékei közül:
– Jó reggelt hölgyeim, úgy
látom mindannyian megvagyunk, felszállunk arra a piros vonatra, irány Keszthely!

A vonatút gyorsan elszállt,
remekül elbeszélgetett, na
és ez a kirándulás! Keszthelyen először megnézték a
Babamúzeumot és a Csigaparlamentet (csak ámult: 15
év alatt 4,5 millió csigából
készítette el egy hölgy a
Parlament hű mását). Azután a történelmi panoptikum, (ahol Attilától Horthyig az összes magyar történelmi figurát látták, eredeti
öltözékben) és a három
múzeum körbejárása, ebéd
a keszthelyi Korona Vendéglőben. Szabó Norbert
vendéglős úr konyháját dicsérve indultak tovább a világhírű Festetics Kastélyba.
Kipirultan és elégedetten
ültek be egy kis nassolásra a
Marcipán múzeum kis cukrászdájába. Hát az a Dobos
torta, az mennyei volt! Marika derűsen mosolygott
és élvezte a habos kávé
selymesen keserű ízét, no
meg a diskurálást. Erzsike a
Seniorházba való beköltözéséről mesélt és őt nagyon
érdekelték a hallottak.

tésű, szép apartmanomban
élhetek, aktívan és önállóan. Alapjaiban társasházakhoz hasonlóan működik, de
lényeges különbség, hogy
olyan szolgáltatásokat
nyújt, amelyekre nekem,
mint idős embernek folyamatosan szükségem van.
Ezért havi térítési díjat kérnek, ami leginkább egy társasház közös költségéhez
hasonlítható. Amiben azonban különbözik és más,
azt a plusz-szolgáltatások
jelentik: 24 órás recepció,
24 órás nővérfelügyelet,
saját háziorvosi szolgálat,
étterem, számos közösségi
helység és az abban szervezett programok, speciális
gyógytorna, és még sorolhatnám. Nekem a legfontosabbak közé tartozik az
az aktív közösségi élet, amit
itt kapok, például ez a mai
kirándulás. – Erzsike lelkesen, derűs nyugalommal
beszélt. Marika nem akarta
ráterelni a szót a pénzre, de
Erzsike olvasott a gondolataiban.

– Mióta Sándor elment,
minden más lett. Azóta félek a magánytól, a magamra maradástól. Akkor kezdtem el azon gondolkodni,
hogy egy nyugdíjas házba
költözzek. Nekem idősként
is szükségem van arra, hogy
tartozzak valahova, hogy
megtaláljam a nekem való
társaságot és elfoglaltságot,
miközben a magam ura maradhatok. Ezért döntöttem
a Seniorház mellett.

– Nehogy azt gondold, ezt
csak a jól szituált nyugdíjasok engedhetik meg maguknak. Itt vagyok például
én. Nem titok, eladtam a
lakásomat 16 millió Ft-ért
– azért ugye nem luxuslakásokat szoktak adni – és
vettem a Seniorházban egy
másfél szobás, szép apartmant 12.5 millió Ft-ért. A maradék pénzemet betettem a
bankba, hadd kamatozzon.
A térítési díj havi 35 000 Ft,
ez az ár azért, amit kapok
érte, igazán kedvezményes!
Ha baleset ér, vagy egészségügyi segítségre szorulok,
az apartmanomban lévő
nővérhívó megnyomásával
a nővér a nap 24 órájában a
rendelkezésemre áll. Ezért a
szolgáltatásért külön nem
kell fizetni, hiszen ez is benne van a havi térítési díjban.
Abban az esetben, ha valaki
állandó ápolásra és gondozásra szorul, akkor vele
külön szerződést kötnek.
Ezt megint nagyon tisztességesnek tartom, mert a
bentlakók csak akkor fizetnek bizonyos extra szolgáltatásokért, amikor azokat
igénybe veszik. Ha baj van, a
saját apartmanomban ápolnak, a megszokott közösség
vesz körül és segít. Marikám,
ismered a mondást: segíts
magadon, Isten is megsegít!
Alaposan és sokszor végig-

– Na de miben más ez a
ház, mint a többi nyugdíjasház? – Marika kicsit
irigykedve figyelte, milyen
nyugodtan, magabiztosan
beszél Erzsike életének talán legnagyobb döntéséről. Hát ez a titok?
– Én már régóta nézegetem ezeket a házakat, de
egyvalamivel nem tudtam
megbarátkozni: azzal, hogy
én, aki aktív és hála Istennek egészséges vagyok,
egy idősotthonba költözzek. Ahol szigorú szabályok vannak, esetleg egy
lakrészen ketten is osztozni
kell, sok a magatehetetlen és beteg idős ember.
Én nem így szeretném élni
az életem. És itt e lényeg!
A Szent Gellért Seniorház
nem nyugdíjasház, hanem
idősek számára készült
apartmanház. Saját újépí-

gondoltam, töviről-hegyire
megismertem a Seniorház
működését, mielőtt döntöttem volna. Korrekt és kiszámítható. Még az ügyvédem
sem talált benne kivetnivaló,
pedig igen kukacos ember!

És csak beszélgettek, beszélgettek, néha jólesően
hallgattak, recepteket cseréltek… A vonat késő este
ért vissza Pestre és Marika
fáradtan, de jókedvűen
feküdt le aznap. Sok min-

den kavargott a fejében,
de egyvalamit biztosan
eldöntött: Ha beköltözik
a Seniorházba, akkor Erzsikéhez közeli apartmant
választ…
-x-

Bár a ház megnyitását május-júniusra tervezzük, már elindult az „élet” a
Seniorházban. Leendő lakóinkkal és regisztrált klubtagjainkkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, tudunk róluk és törődünk velük, már nincsenek egyedül.
Aki kedvet érez, hogy személyesen megtekintse az apartmanokat, fáradjon el
hozzánk a Szent Gellért Seniorházba, címünk: Bp. XI. Bikszádi u. 53–55.
Várunk minden kedves érdeklődőt hétköznap 9–15 óra között a Seniorházban
lévő értékesítési irodánkban, vagy telefonon a 203-60-62-es számon.
Látogasson el hozzánk, szívesen állunk rendelkezésére!

SPORT

Ifjúsági minigolf-bajnokságok Újbudán

Kerékpáros felvonulás Dél-Budán

Jönnek a világ legjobbjai!
Budapest egyetlen nemzetközi
szabványoknak megfelelő,
világverseny rendezésére alkalmas minigolfpályáját Újbudán,
a Mérnök utcai Sporttelepen
avatták fel 2007-ben. A Magyar
Minigolf Országos Sportági Szakszövetség és a GBR
Consulting Kft. közösen pályázott a világszervezetnél (World
Minigolf Sport Federation), és
elnyerte a 2008. évi Ifjúsági
Világbajnokság rendezési jogát.
Az előfutárnak számító Nemzetek Kupáját május 10–11-én, a vb-t
augusztus 6–9-éig rendezik a Mérnök utcában, a DETECT Minigolf

A minigolf az elmúlt évtizedek
alatt igazi sportággá fejlődött,
szakszövetsége és nemzeti bajnoksága van, és a versenyzők mellett
a szabadidejükben minigolfozók
száma is egyre nagyobb. Molnár
Gyula – aki a bajnokság fővédnöke
– büszke arra, hogy Újbuda is hozzájárul a minigolf tömegsporttá és
élsporttá válásához.
A 13–19 éves korosztálynak szóló Ifjúsági Nemzetek Kupáját minden évben az aktuális világ- vagy
Európa-bajnokság előversenyeként
rendezik meg, ugyanazon a helyszínen. Idén nyolc nemzet (Ausztria, Csehország, Finnország, Németország, Magyarország, Svájc,

Hazánkban még sokan nem ismerik a minigolf valódi, sportbéli értékeit

Központban. – Hazánkban, fővárosunkban sokan még nem ismerik a
minigolf valódi, sportbéli értékét,
és így maga a sportág képviselői
sem kapják meg az őket megillető tiszteletet, elismerést. A magyar közélet és a sportot kedvelő
közönség ezúttal kiváló alkalmat
kap arra, hogy pótolja ezen hiányosságát, hiszen Budapest első
kelet-európai helyszínként ad otthont a Minigolf Világszövetség
Ifjúsági Nemzetek Kupája és világbajnokság versenyeinek – írta
a versenyt üdvözlő köszöntőjében
Molnár Gyula polgármester.

Svédország és Szlovákia) csapatai
versengenek majd egymással. Az
események nemzetközi szabvány
szerint tizennyolc eternit- és tizennyolc filcgolfpályán zajlanak.
A Nemzetek Kupájában a részt
vevő országok négyfős csapatai
küzdenek egymással, de díjazzák
majd a legjobb eredményt elérő
egyéni és a legjobb gyermekversenyzőket is. A megmérettetés
előtt két hivatalos edzésnap áll a
játékosok rendelkezésére, hogy
megismerjék a pályát és kidolgozzák a különböző pályabeütési stratégiákat. A csapatokat az országok
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Bringások a bringásokért

közötti aktuális ranglista alapján
sorolják két közel azonos erősségű
csoportba, és a mérkőzés első napján a csoportküzdelmek zajlanak.
A versenyzők hat kört teljesítenek,
utána a két legtöbb pontot elért
csapat a másnapi elődöntőbe kerül,
míg a harmadik és negyedik helyezettek az 5–8. helyért játszhatnak.
Május 8-án, csütörtökön már
egész nap tartanak a hivatalos edzések a DETECT Magyar Minigolf
Központban, este lesz a zártkörű
sorsolás. Másnap tovább folynak
az edzések, majd szombaton rendezik meg a kvalifikációs köröket. A
nagy megmérettetés május 11-én,
vasárnap indul: reggel 8 órától „repülőrajttal” folytatódnak a kvalifikációs körök, déltől rendezik az elődöntőket, azaz kezdődik a mérkőzés az 5–8. helyért. Délután pedig
indul a mérkőzés a 3. helyért, majd
a döntő. A versenyek ideje alatt a
létesítménybe a belépés díjtalan.
A verseny eredményhirdetéssel és
éremátadó ceremóniával zárul, itt
díjazzák majd a legjobb egyéni játékosokat is. Este hivatalos záróünnepséget és bankettet rendeznek.
A verseny megrendezése óriási lépést jelenthet a magyarországi minigolf történelmében és a
nemzetközi porondon egyaránt.
A világverseny nélkülözhetetlen
utánpótlás-nevelés szempontjából, és jó eszközül szolgál a sportág
népszerűsítésére is. A szervezők
remélik, mind többen kapnak
kedvet ahhoz, hogy csatlakozzanak a minigolfot szabadidősportként vagy családi programként
művelők köréhez, netán az igazolt
versenyzők számát gyarapítsák.
A világbajnokságot ugyanezen
a helyszínen rendezik meg augusztusban, és a szervezők nemcsak izgalmas versengést ígérnek, hanem
számtalan, nagyközönségnek szóló sporttal és egészséggel kapcsolatos kísérőprogramot is, ahol az
egész család jól érezheti magát.
- rose -

Idén is megtartották a Critical
Mass rendezvényhez kapcsolódó dél-budai kerékpáros
felvonulást, melyhez ezúttal
a XXII. kerület, Budaörs és Érd
bringásai is csatlakoztak, így
összesen 200-an tekertek. Az
Újbuda Önkormányzata által
is támogatott megmozdulás
az Etele térről indult, a csoport
két keréken járta be a kerület
néhány főbb útvonalát. A felvonulás célja a biciklis közlekedés
népszerűsítése, illetve döntéshozók figyelmének felhívása a
bringások problémáira.
Az utóbbi években egyre több
kerékpárút épült a fővárosban és
ezen belül Újbudán is. Erre nagy
szükség is van, hiszen jó hír, hogy
az elmúlt időszakban minden esztendőben megduplázódik a két
keréken közlekedők aránya. Ha
viszont egy közelebbi, a miénkéhez szerkezetileg hasonló várossal
vetjük össze Budapestet, akkor jelentős a lemaradásunk „kerékpárút-ügyileg”. Ebben a tekintetben
Hollandia számít álomországnak,
ahol átlagosan a közlekedők 20%
jár biciklivel, sőt, a tulipán hazájában vannak olyan települések,
ahol ez az arány meghaladja az
50%-ot is. Mi, a magunk 3%-ával
igencsak a sor végén kullogunk,
mondta Bajomi Bálint, a Magyar
Kerékpárosklub Dél-budai Területi Csoportjának titkára.
A szervezet régóta küzd a
meglévő kerékpárutak megmentéséért, valamint újabbak építéséért.
A megmozdulással most Újbudán
két kerékpárút megépítése és egy
200 méteres útszakasz megmentése mellett szólaltak fel. Az egyik
a Bartók Béla út belső szakasza,
ahol az Önkormányzat egy kulturális városközpont kialakítását
tervezi. Ez kiváló lehetőség lenne
a bringások számára, hiszen a forgalomcsökkentés miatt 2x1 sávot
megszüntetnének a szakemberek

– egyébként a Bartók Béla út külső
szakaszán már van kerékpárút.
A másik kérdés a 4-es metró építésének vonzáskörzetében a Budaörsi út–M1-M7-es autópálya–Sasadi
út–Kelenföldi pályaudvar csomópont átépítése. A kerületi szervezet
már 2006-ban kérte, hogy a csomó-

haladó kerékpárutat kétszáz méter
hosszban megszüntetnék, mesélte
Bajomi Bálint.
Fodor Vince alpolgármester,
aki maga is szeret két keréken
közlekedni – a megmozduláson
is bringára ült – támogatja a terveket, és segítségéről biztosította
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Két újbudai kerékpárút megépítéséért is tekertek

pont átépítésénél létesüljön átkelési
lehetőség az autópálya alatt vagy
felett, és az imént említett kerékpárutat is vegyék figyelembe a tervezéskor. A Magyar Kerékpárosklub
Dél-budai Területi Csoportja tavaly
tavasz óta rendszeresen egyeztet a
kerületi önkormányzattal és a tervező FŐMTERV-vel a témában. Eddig
pozitív visszajelzéseket kaptak, az
általuk ez idáig látott több tervváltozatban szerepeltek a kerékpáros
kapcsolatok is. A klub ezek után
igencsak megdöbbent, amikor április elején a FŐMTERV-nél megtekintették a legújabb munkaközi
anyagot. A tervből ugyanis teljesen
kihagyták a kerékpáros létesítményeket, sőt, a főváros által nemrégiben épített, a Budaörsi út mellett

a szervezetet. Elmondta, hogy
mivel a kulturális városközpont
kialakítása kezdeti stádiumban
van, még nincsenek késésben. A
Budaörsi út térségének kérdése
sem eldöntött még – a hivatal a főváros felé továbbította a kérést. Az
önkormányzatnak mint első fokú
műszaki szakhatóságnak van beleszólása az ügyben, ezért mindent
megtesznek, hogy a tervek végső
változata a kerékpárosok számára
is megnyugtató legyen.
A Magyar Kerékpárosklub
ezt a kérését továbbította a
FŐMTERV-nek és a fővárosnak
is, ők is ígéretet tettek arra, hogy
a tervezéskor figyelembe veszik a
kerékpárosok érdekeit is.
Huszák Nina

