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Újbudai Minimum
Ú

Kupper András

Spanyol est

A polgármester civil szervezetek képviselőivel az Újbudai
Minimumról és a kulturális
városközpontról egyeztetett.

A Fidesz kerületi frakcióvezetője
az Újbudán kialakult politikai
helyzetről mondta el véleményét az Újbuda Médiának.

A Fonó Latin estek sorozatában ezúttal a spanyol kultúrával, a flamenco életérzéssel
ismerkedhettünk.

összeállításunk a 4. oldalon

interjúnk az 5. oldalon

részletek a 16. oldalon

A képviselőknek
a kerületért kell
dolgozniuk

Átadták a Gellért
felújított
termálfürdőjét

Az elmúlt években Újbuda a fejlődésről, a
fejlesztésekről volt ismert. A közelmúltban
viszont két önkormányzati testületi ülés is elmaradt. Mi változott meg Újbudán?

Kicsit visszamennék az időben. Újbuda a
rendszerváltás óta különleges színfolt volt a
magyar helyi-önkormányzati politikában.
Városrészünket a nyugodt, megfontolt,
kulturált, a megoldásokat kereső közélet
jellemezte egészen 2006-ig. Éles viták persze voltak a képviselő-testületben, de a két
oldal végül rendszerint szót értett egymással, a nagyobb ügyekben mindig született
valamiféle konszenzus. Ami pedig a legfontosabb: volt beszélő viszony a két oldal
között. 2006-ban aztán mindez gyökeresen
megváltozott. Én újraválasztott polgármesterként maradtam, aki voltam, a képviselő-

amazt, vagy több pénzt adjunk ennek az
iskolának, mint a másiknak. Ellenzéki
képviselőtársaink az egész Önkormányzat
működését próbálják lehetetlenné tenni.
Visszaélnek azzal, hogy a működési szabályzatok készítői jóhiszemű, felelősségteljes képviselői magatartással számoltak.
Nem feltételezhették, és normális, polgári
közegben ez nem is képzelhető el, hogy a
képviselő nem látja el a munkáját, nem azt
teszi, amire a választópolgároktól megbízást kapott.


Hogyan tud így dolgozni az Önkormányzat?

Áprilisig még el lehetett hessegetni a kérdést egy régi közmondással, amely a kutyáról és a karavánról szól… Mára azonban odáig fajult a helyzet, hogy a kerület
működőképességét, és nem utolsósorban

Budapest legszebb fürdője ismét régi pompájában
Befejeződött a Gellért fürdő műemléki rekonstrukciójának első szakasza,
átadták a felújított férfi és női termálfürdőt. A vendégek újra élvezhetik
a hagyományos kötényes fürdőzés
örömeit.
– A Gellért fürdő történetében ez volt az
első komolyabb műszaki és burkolati felújítás – mesélte Ferenci Tibor
Tibor, a Budapest
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója a termálfürdő férfirészlegének átadásán. A mai
épület helyén a középkorban kórház, a török időkben pedig ugyancsak fürdő működött. A Gellért a mai napig a legszebb
fürdő, ahol fennmaradt az eredeti szeceszsziós berendezés, a színes mozaikok, márványoszlopok, az üvegablakok és a szobrok. 1917-es indulása óta egyetlen egyszer
zárt be, akkor is egy csőtörés miatt, még a
háború alatt is üzemelt.

A II. világháborúban a női termálfürdőt bombatalálat érte, ezért az azt követő
gazdasági nehézségek miatt a különleges
burkolatot nem tudták eredeti állapotában helyreállítani, így az egyszerűbb
díszítést kapott. A férfifürdőt azonban
sikerült teljes mértékben helyrehozni.
Zsolnay pirogránit burkolatával és fából
készült öltözőterével ma is elkápráztatja a
látogatókat. A külső és belső ülőmedence és gyermekmedence mellett felújították az uszoda nyitható tetőszerkezetét,
valamint befejeződött az előcsarnok és a
kupolatér tetőrekonstrukciója is. A munkálatok lezárásaként pedig az egész fürdőt
akadálymentesítették.
A másfél milliárd forintot felhasználó renováció költségeihez a Fővárosi Önkormányzat 570 millióval járult hozzá, a
többit pályázati forrásokból fedezték. Az
átadáson részt vevő Demszky Gábor főpol-

Új közösségi terek, kultúra – gyalogosoknak is

Egyeztetés a kulturális
városközpontról
ink is egy híján ugyanazok, az ellenzéki oldal összetétele viszont – nem túl békés belső harcok után – jelentősen megváltozott.
A radikálisabb szemléletű új képviselők
két év óta gyakorlatilag háborús állapotot
akarnak fenntartani, permanens ellenkampányt folytatnak. Úgy tűnik, mostanra az
vált céljukká, hogy mindegy milyen áron,
de meg kell buktatni ezt a polgármestert, és
új választást kell kierőszakolni. Hogy közben mindennek Újbuda issza meg a levét,
az sajnos néhányuknak nem számít.


Miben áll a konfliktus lényege?

Világosan kell látnunk, hogy itt nem arról
van szó, hogy egyik vagy másik kérdésben
eltér az ellenzék véleménye a miénktől.
Nem azon vitatkozunk – ahogy ez minden felelős testületben normálisan történne –, hogy ne ezt az utat újítsuk fel, hanem

Újbuda lakóinak pénzét, jövőjét is kockára
teszi az ellenzék ebben a hatalmi játszmában. Az ellenzéki képviselők az utóbbi két
ülésen – kihasználva egy képviselő távollétét – nem vettek részt a testület munkájában, ezzel határozatképtelenné tették az
ülést, így nem tudtunk döntéseket hozni.
Újbuda – ellentétben a legtöbb magyar
önkormányzattal – olyan pénzügyi helyzetben van, hogy nem megszorításokról
kell döntenünk, hanem hárommilliárdos
többletforrás elosztásáról kellene határoznunk. Ha ez az erkölcstelen és gátlástalan
„képviselői sztrájk” folytatódik, akkor
nyáron a pedagógusok nem kapnak üdülési támogatást, nem tudunk újabb négy
intézményben felújításokat elkezdeni,
ráadásul az iskoláink, óvodáink további
négyszázmillió forinttól esnek el.
folytatás a 2. oldalon

Molnár Gyula polgármester a Gellért
tér és a Móricz Zsigmond körtér között
létesülő kulturális városközpont terveiről egyeztetett az ezen az útszakaszon
működő üzletek tulajdonosaival, helyi
vállalkozókkal. A tervek szerint számos
új közösségi tér alakul majd a vendéglátásra helyezve a hangsúlyt.
A polgármester néhány héttel ezelőtt a Gárdonyi-szobor környékén lévő házak közös
képviselőinek mutatta be Újbuda kulturális
városközpontjának koncepcióját. Molnár

Gyula szerint az egyik legfontosabb lépés,
hogy minden szereplővel egyeztessenek,
így végül egy olyan városrész jöhet majd
létre, amely mindenki örömére szolgál.
Most a Bartók Béla út Gellért tér és Móricz
Zsigmond körtér közötti szakaszán működő üzlethelyiségek tulajdonosait, illetve
bérlőit hívta meg, hogy ismertesse velük a
leendő városközpont terveit.
A kulturális városközpont koncepciója szerint az említett területen közösségi terek, nyitott vendéglátóegységek és színes kulturális programokat kínáló klubok

Ezt a képet sokan szeretnék száműzni a Bartók Béla útról

gármester kijelentette, a támogatás jó helyre került, és örömét fejezte ki, hogy a Gellért újra Budapest egyik legkiemelkedőbb
műemléki büszkesége lehet.
A felújítás alkalmával a medencehidraulikát is átalakították. A gyógyforrás 41
fokos melegét a korábbi hideg víz hozzáadása helyett mostantól egy hőcserélő segítségével csökkentik a kellemes 36 fokra.
Így a vendégek mostantól 100%-os gyógyvízben fürödhetnek.
Ferenci Tibor hozzátette, hosszú megfontolás alá vettek a korábbi dilemmát,
mely szerint jelentős igény merült fel, hogy
a fürdő áttérjen a koedukált, fürdőruhás
rendszerre. Végül úgy döntöttek, tiszteletben tartják a Gellérthez szervesen hozzátartozó hagyományokat és a törzsvendégek kívánságait, így továbbra is marad a
külön férfi és női, kötényes fürdőzés.
Török Dániel

nyílnak, így Újbudán egy élhető, belvárosi
hangulatot árasztó, kellemes hely létesül,
önálló arculatot teremtve ezzel a városrésznek. Molnár Gyula hozzátette, ezzel is
szeretnék elkerülni, hogy a Bartók Béla út
a Kossuth Lajos utca sorsára jusson. Utóbbin ugyanis már nem szívesen sétálnak
gyalogosan végig a hatalmas autóforgalom, a zsúfoltság és a bűz miatt.
A megbeszélésen az is elhangzott,
hogy néhány ház homlokzati felújításáról
már megállapodtak, a Hadik Kávéházat
pedig a hosszú várakozás után végre valóban átadják novemberben. A találkozón a
jelenlévők elsősorban azzal kapcsolatban
fogalmaztak meg felvetéseket, hogy az
átalakítások során figyeljenek oda a parkolóhelyek és a rakodási területek megőrzésére. A polgármester legközelebb május
14-én a közös képviselőkkel találkozik
egyeztetés céljából.
Török Dániel

Vrbanac Zoltán



Fodor Miriam

Felelőtlenség politikai játszmákkal működésképtelenné
tenni Újbudát  A városrész lakóinak az érdeke az első
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A képviselőknek a
kerületért kell dolgozniuk
Interjú Molnár Gyula polgármesterrel
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.
BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

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

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

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

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

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

Fogadóórák, programok
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 22-én 17 órakor tartja fogadóóráját, a Kaptárkő u.
8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 16.00–
17.30-ig tartja fogadóóráját a Muzsikus
Kávéházban, (Őrmező, Kérő u. 3.). Tel.:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap harmadik szerdáján 1617 óráig a Polgármesteri Hivatalban
(Zsombolyai u. 5.). Erre bejelentkezés
az Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy a 372-4577-es telefonszámon lehet. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szerdáján
17 órakor az Albertfalvi Közösségi
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő május 29-én 17-től 18
FODOR VINCE (MDF)

folytatás az első oldalról
Számomra a legfájdalmasabb a szociális
rendeletünk módosításának elmaradása.
Hónapok óta dolgozunk azon, hogy bővíthessük a támogatandók körét, és erre
végre forrást is tudtunk biztosítani. Most
18 ellenzéki képviselő obstrukciója megakadályozza, hogy újabb 5500 rászoruló
ember jusson szociális ellátáshoz, segítséghez! Vajon hogyan fognak elszámolni
ezzel a választóiknak? Vajon milyen erkölcsiség engedi meg azt, hogy több ezer kerületi ember, köztük iskolás gyermekeink
sorsával játszadozzanak? Kérdezzék meg a
választóikat, hogy mire adtak nekik felhatalmazást! Arra, hogy felelős munkával a
kerület lakóinak érdekében dolgozzanak,
vagy arra, hogy a rájuk szavazók érdekeit
semmibe véve hatalmi-politikai harcmezővé alakítsák Újbudát?


Igaz, hogy a szabályok szerint az is elég lenne, ha
az ellenzéki képviselők nemmel szavaznának?

Igen, akkor már tudnánk határozatképes
ülést tartani, érvényes döntéseket hozni. Természetesen nem azt várom, hogy
támogassák minden javaslatunkat. Ha
tartalmi vitáink lennének, akkor más
lenne a helyzet. Mert lehet máshova helyezni a hangsúlyokat, lehet máshogyan
felosztani a rendelkezésünkre álló forrásokat, lehetnek más javaslatok. De ellehetetleníteni az egész önkormányzat, egy
száznegyvenezres kerület, egy város munkáját és életét, az hatalmas felelőtlenség.


Visszatérő érv, hogy a polgármesternek kell
biztosítania a többséget. Ez nem így van?

A többséget igen, de a működőképességért mindannyian felelősek vagyunk. Ez
óriási különbség. A többség egy politikai
fogalom, a működőképességért pedig felelősséggel tartozunk mindannyian, akik
esküt tettünk. Ebben a kérdésben nem lehet jobboldal vagy baloldal, csak Újbuda
és lakóinak érdekei számítanak.



A Fidesz szerint a megoldás az lehet, ha a testület feloszlatja magát. Ön ezzel nem értett
egyet?

Kupper úr már néhány éve képviselő nálunk, pontosan kellene ismernie a helyi
szabályokat, meg az önkormányzati törvényt. Húsz képviselő aláírásával – ennyi
kell nálunk a többséghez, a feloszlatáshoz
– be kell nyújtani a testület elé ezt a kez-

„Ellehetetleníteni
egy százezres
kerület munkáját,
életét óriási
felelőtlenség...”
deményezést. Ha ezt megteszi, senkit nem
fog érdekelni, hogy én támogatom vagy
sem ezt a javaslatot, napirendre kell tűznöm, és szavazni fogunk róla. De azt várni, hogy én támogassam a javaslatot, ami
a leváltásomról szól, azért pikáns ötletnek
tűnik. Ha van 20 szavazat, jöhet az új választás. Ha pedig nincs meg ez a 20 szavazat, akkor tessék visszajönni és dolgozni!
Hiba azt gondolni, hogy a megoldáshoz bárkinek engednie kéne az elveiből.
Nem azt mondom, hogy mostantól mindenki szeressen mindenkit, boruljunk
össze. Ennek most sajnos nincs itt az ideje.
Azt azonban igenis elvárom a képviselőktől, hogy esküjükhöz híven vegyenek részt
a munkában, dolgozzanak Újbudáért. A
képviselőknek az önkormányzat a munkahelye, az a munkájuk, hogy részt ve-

gyenek a testület, a bizottságok, az önkormányzat munkájában. Halvány reményt
ad Kupper úr szerdai nyilatkozata, hogy
visszatérnek a testületi munkához. Azért
mondom így, mert alighogy megszáradt
a tinta a nyilatkozaton, már másnap lehetetlenné tették a szociális bizottság ülését.
Kihasználva, hogy két tag igazoltan távol
volt, egy idő után határozatképtelenné tették a bizottság ülését. És ez nem is egy politikai testület, hanem a Szociális, Lakás és
Sport Bizottság, ahol lakáskiutalásokról,
segélyezésről, sportról döntünk. Ezért van
némi kétely bennem, de azért optimistább
vagyok, mint egy-két hete.


Ha megoldódik ez a helyzet, miképpen lehet
továbbmenni ennyi sérelem után?

Soha nem lesz annyira érvényes az
Újbudai Minimum, mint akkor. Valóban
mindannyiunkban vannak sérelmek, ezeket azonban féltre kell tenni, ha reggelenként tükörbe akarunk nézni, vagy esténként nem lehajtott fejjel akarunk végigsétálni a Bartók Béla úton. Elő kell venni azt
a 15–20 fontos ügyet, amit mindegyik párt
lényegesnek tart, és azokat meg kell valósítani. 2010-ig egy újfajta együttműködést
kell kialakítani, mert ez a mostani állapot
hosszú távon mindenkinek rossz. Én megtettem a politikai ajánlatomat az együttműködés új formájára, az ellenzék felelőssége, ha nemet mondanak rá. Ha úgy vélik,
egyéni politikai érdekeiket a kerület érdekei
elé helyezhetik, az előbb-utóbb rájuk fog
visszaütni. Egyszer oda kell állni a választók elé, és el kell magyarázni nekik, hogy
azért nincs pénz az iskolákra, pedagógusokra, mert meg akarjuk buktatni Molnár
Gyulát. Vagy azért nem tudunk kirakni az
idén muskátlikat az utak mellé, mert nem
tudott a testület dönteni a Környezetvédelmi alapról, amiből fizettük volna a kihelyezésüket. Ezekért a lépésekért vállalni kell a
személyes felelősséget Újbuda lakói előtt.
M. G.

AZ ÚJBUDAI CIVIL FÓRUM
FELHÍVÁSA ÉS NYILATKOZATA
Az Újbudai Civil Fórum tagjai a lakóterületi civil szervezetek nevében felkérik Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy politikai céljaik tiszteletben
tartása mellett képviselői esküjüknek megfelelően, a testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolják.
Törekedjenek a kerület lakosságának döntő többségét érintő kérdésekben konszenzus kialakítására, és közösen biztosítsák a képviselő-testület működőképességét.

A felsorolt kérdések is azt mutatják, hogy a kerületi polgárok életminőségének javítása és egyes intézmények működése érdekében a döntések halaszthatatlanok, ami
működőképes képviselő-testületet igényel.
Budapest, 2008. május 7.
Sarkadi Nagy Emília
Albertfalviak Polgári Köre
Klacskó Géza
Bikásparki Egyesület
Dr. Lipp László
Gazdagréti Katolikus Egyesület
Németh Katalin
Kelenföldiek Egyesülete
Jakab Árpád
Kelenvölgyiek Polgári Köre
Bana Sándor
Lágymányosiak Egyesülete
Dr. Szilágyi Balázs
Újbuda Baráti kör

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 21-én 18 órától közéleti est.
Vendég: Koszorús László országgyűlési képviselő, a Fidelitas Országos
Választmányának elnöke.
Május 14-én 18 órától Fidesz–KDNP
lakossági fórum. Tartja: Szabó András
önkormányzati és Rétvári Bence országgyűlési képviselő. Helyszín: Himfy
u. 9.
Május 29-én 18 órától Fidesz–KDNP
lakossági fórum. Tartja: Mészáros
József, a KDNP frakcióvezetője, önkormányzati, és Rétvári Bence országgyűlési képviselő. Helyszín: Baranyai utcai
Általános Iskola.
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.
Helyszín: Ecsed u. 13. Tel.: 203-5607
Május 16-án 18 órától Liberális Klub.
Vendégek: dr. Csapody Miklós MDFes országgyűlési képviselő és SzentIványi István EP képviselő, az Európai
Parlament Külügyi Bizottságának tagja.
Május 20-án 18 órától Nemzetközi
Akusztikusgitár Fesztivál.

Az Újbudai Civil Fórum a testületi ülés anyagait április 15-én megtárgyalta, a napirendekről véleményt alakított ki. Ez alapján megalapozottan állíthatjuk, hogy azok
döntő többségében olyan határozatokat tartalmaznak, amelyek közvetlen hatással
vannak Újbuda különböző korosztályú (elsősorban a fiatalok, többgyermekes családok és idősek) lakosainak életvitelére, életminőségének alakulására.

A 2007. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan:
 egyes intézményeknek nyújtott támogatások odaítélésére, ami esetenként
fizetésképtelenséget eredményez,
 a pedagógus napi elismerések kifizetésére,
 az iskolák, óvodák udvarainak felújítására,
 egyes intézmények felújítására, korszerűsítésére,
 intézmények vezetői pályázatának elbírálására,
 Újbuda önálló közterület-felügyelete működésének beindítására,
 óvodai, bölcsődei férőhelyekkel kapcsolatos döntésekre.

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

SZDSZ-PROGRAMOK

Mindannyiunk előtt ismert, hogy Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete
már második alkalommal nem fogadta el napirendjét, következésképpen nem került
sor a meghirdetett ülésre.

Például az alábbi döntések hiányában nem kerülhet sor:
 A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti támogatások
juttatására,
 a szociális szolgáltatások bővülésére,
 a gyermekjóléti alapellátások kiszélesítésére,
 a környezetvédelmi alap 2008. évi, mintegy 110 millió forintos felhasználására,
 a József Attila Gimnázium és a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális
Szakiskola kerületi tulajdonban tartására.

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.).
SZABÓ VILMOS (MSZP) május 27-én 17
órakor tartja fogadóóráját, a Bartók B.
út 19. sz alatti helyiségben (bejárat a
Mészöly utcából).

A KDNP PROGRAMJAI

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

Pályázni lehet a
Tüske Csarnokra

Kiírta a pályázatot a lágymányosi Tüske
Csarnok befejezésére és üzemeltetésére a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az eredetileg
egyetemi sportcentrumnak épült, jellegzetes tetejű csarnokból konferenciaközpont lesz, amennyiben valaki vállalkozik
a befejezésre és az üzemeltetésre – magántőkéből.
Az elképzelések szerint Magyarország
legnagyobb, 4 ezer fős konferenciatermét
alakítják itt ki. Erre szakértők szerint nagy
igény lenne, hiszen Budapest vonzó célpontja különböző nemzetközi konferenciáknak, azonban hiányzik egy nagyméretű központ. Hírek szerint 8–9 milliárd
forintból lehet átalakítani a félkész sportcsarnokot.
A kormány még tavaly májusban döntött arról, hogy nem sportcsarnok lesz az
épületből, amelyet még 1994-ben kezdtek
el építeni a volt expo-telken az ELTE, a
Műszaki Egyetem és az Infopark szomszédságában. 1998-ra viszont elfogyott a
pénz, azóta félkészen állt az épület. Csak
néha forgattak benne egy-egy filmet. A
kabinet tavalyi döntését támogatta Újbuda
Önkormányzata és a főváros is. Becslések
szerint akár több mint ezer új munkahely
is létrejöhet a komplexum építésével a XI.
kerületben.

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

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

KERÜLET
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Boross Péter a Liberális Klubban

KDNP: 2–3 havonta rendeznek fórumokat

Új politikai generáció
hozhat csak változást

Megfelelő tájékoztatásra van szükség

Az Újbuda Fórumra bárki ellátogathat,
akinek kérdése van a városrész vezetésével
és a lakóhelyükön történő változásokkal
kapcsolatban. Molnár László elmondta,
azért tartja szükségesnek ezeket az összejöveteleket, mert így valóban az itt élő emberek érdekeit tudják képviselni, átfogó képet
kapnak a lakosság véleményéről, valamint
arról, mi nehezíti meg a mindennapjaikat.
Ezeket fórumokat 2–3 havonta rendezik
meg, és ilyenkor a már korábban felmerült
gondokat is megpróbálják orvosolni. – Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk képviselni az
itt lakók érdekeit, fontos, hogy meghallgassuk őket. Úgy érzem, sok esetben a kerületi
emberek feje fölött dőlnek el dolgok, és nem
kapnak megfelelő tájékoztatást az őket érintő ügyekről – nyilatkozta az önkormányzati
képviselő.
Jelenleg a 4-es metró építése, a parkolási kérdések, a kulturális városköz-

Dömök Viktória

cióból való kiválását sem tartja szerencsésnek, mivel ez bizonytalanságot teremtett.
A volt miniszterelnök szerint az alapvető
baj, hogy a politikai színvonal mélypontjára kerültünk, ebből a helyzetből pedig
egyedül egy új politikai generáció tudná
kimozdítani az országot,
ilyen gyors változásban
azonban nem bízik.
Az előadáson az is elhangzott, hogy az MDF
és Boross Péter álláspontja szerint a politikai
válságból egyedül egy
előrehozott választással
lehet kikerülni, bár a volt
miniszterelnök megjegyezte, sokan jól felfogott
érdekükből igyekeznek
ezt elkerülni. Szerinte nem kivétel ez alól a
Fidesz sem, amely már
nem annyira sürgeti a
választást. A pártból néhányan úgy gondolják,
2010-ben még könnyebb
lenne nyerni, magyarázta. Úgy véli, ha az őszi
adótörvények meghozatalát átvészeli a kormány,
talán átvészelheti a maradék két évet is.
Általános helyzetértékelésében kifejtette, a magyar baloldal egyik legA volt miniszterelnök örült a nyugodt párbeszéd lehetőségének
nagyobb hibája, hogy érzéketlennek mutatkozott
Balázs Gyula képviselő meghívására egy a nemzeti érzelmek megnyilvánulásaival
kötetlen beszélgetésre érkezett Boross szemben. Emellett rendkívül negatív tenPéter volt miniszterelnök a Tető Galéri- denciának nevezte, hogy olyan területek is
ába. Az MDF politikusa meglepődött a átpolitizálódnak, amelyeknek nem lenne
felkérésen, szavai szerint talán húsz éve szabad. Arra is figyelmeztetett, hogy Annem volt arra példa, hogy egy liberális tall József kormánya alatt Magyarország
kör meghívja őt. A magyar közélet egyik nemzetközileg kiváló megítélésnek örvenlegnagyobb problémája, hogy hiányzik dett, az elmúlt évek balkánizálódó folyabelőle a párbeszéd, tette hozzá, ezért örül, matai azonban sokat rontottak hírünkön.
hogy lehetőség nyílik az érvek nyugodt Az egyre ismétlődő utcai zavargásokról
hangvételű ütköztetésére. A jelenlévők kérdezve annyit mondott: azzal, hogy
kérdéseire a volt miniszterelnök nyíltan képtelenek vagyunk rendet tartani, nemés őszintén elmondta véleményét. Többek zetközileg is lejáratott ország lettünk. A
között arra világított rá, hogy az SZDSZ volt kormányfő kifejtette, a rendőrség éléés az MSZP között sohasem volt felhőtlen re nem a megfelelő ember került, ez pedig
a viszony, amikor pedig az SZDSZ kezé- tehetetlenséget és bizonytalanságot eredbe került az egészségügy, hatványozód- ményezett a fellépésükben. Ma a rendőrök
tak a problémák. A fiatal Horváth Ágnes nem tudják, mit szabad tenniük, és mit
miniszteri kinevezését pedig egyenesen nem, folytatta. Ha valakit tojással dobálügyetlen döntésnek nevezte, hiszen nem nak meg beszéde közben, az azért történik
sikerült olyan embert választaniuk, akit meg, mert megengedték. Ma sokan úgy
el tud fogadni az orvostársadalom. Ezek a érezhetik, szabad az utcán randalírozni, ez
döntések pedig hozzájárultak ahhoz, hogy pedig az ország vezetésének a felelőssége,
népszavazás legyen Magyarországon, tette jelentette ki.
hozzá. Boross az SZDSZ kormánykoalíTörök Dániel

Molnár László önkormányzati képviselő fontosnak tartja kikérni a lakosság véleményét

pont kiépítése, továbbá a Feneketlen-tó
apadása az, ami leginkább foglalkoztatja a lakókat. – A Rió és a Zöld Pardon
által okozott nagy zaj, illetve a Móricz
Zsigmond körtér környékén fellelhető

kosz az, amire sürgősen megoldást kell
találnunk. Hiszen mindenki szeretne
ápoltabb közterületen élni – tette hozzá
Rétvári Bence.

Kelemen Angelika

Együttműködés a Budai Sportiskola és az Újbuda Torna Club között

Dömök Viktória

Dömök Viktória

Boross Péter volt miniszterelnök a
kerületi Liberális Klub felkérésére érkezett a Tető Galériába. A beszélgetés
alkalmával őszintén elmondta a gyakran nem hízelgő véleményét az SZDSZ
és a kormány döntéseiről.

A KDNP újbudai szervezete nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy kikérje a
lakosság véleményét az őket érintő
ügyekről. Legutóbbi lakossági fórumukat április utolsó napján tartották, ahol
Rétvári Bence országgyűlési és Molnár
László önkormányzati képviselőtől
kérdezhettek a résztvevők.

Az Újbuda Torna Club a Magyar Sport Napja alkalmából együttműködési megállapodást írt alá a Budai Sport Általános Iskolával. Vladár László, az
UTC ügyvezetője elmondta, a megállapodás szerint három sportágban támogatják az iskola diákjait, aminek köszönhetően később az egyesület
színei alatt komoly sportkarrierre is lehetőségük nyílhat. Képünkön Gadácsi Miklós és Balázs György önkormányzati képviselők, Kiss Mihály, az
iskola igazgatója és Vladár László.

ANTALL-ALAPÍTVÁNY

Közép-Európa szerepe felértékelődött

Dömök Viktória

Az ország volt külügyminisztere egy
amerikai konferenciáról hazatérve a
kerületi Antall József Alapítvány székházába látogatott, hogy beszámoljon
a legfrissebb nemzetközi fejleményekről, különös tekintettel a világ számos
országában központi kérdéssé váló
energiapolitikára.
A történész, akinek annak idején Antall
József volt az osztályfőnöke, majd kormányában külügyminiszteri funkciót
töltött be, elég időt töltött el az Egyesült
Államokban diákként, tanárként, majd
diplomataként ahhoz, hogy teljes képet
kapjon a világ viszonyainak alakulásáról.
Jeszenszky Géza, az MDF alapító tagja
most is épp egy USA-beli konferenciáról
tért haza, ahol elsőként azt érzékelhette, a
hatalmi viszonyok megváltoztak.
Az amerikai elemzők és Közép-Európa-szakértők találkozóján megemlítették
– mivel Kína és India egyre jelentősebb
gazdasági erőt képvisel, az Európai Unió

hol erősödik, hol gyengül, az USA pedig
nehézségekkel küzd – Közép-Európa szerepe felértékelődött Amerika szemében is
mint szövetséges. A diplomata elmondta,
hosszas viták folynak arról, hogy Oroszország fenyegeti-e energiamonopóliumával,
illetve az esetleges gazdasági behatolásával
Közép-Európát, vagy a kapcsolat előnyös
is lehet. A történész hozzátette, a jelek szerint a kormány rosszul döntött, amikor az
orosz „kék áramlat” gázvezeték mellett
tette le a voksát, hiszen a konferencián
többen dezertőrnek nevezték Magyarországot.
A szakértők szerint amellett, hogy
döntésével a kormányzat veszélyeztet
más szállítási útvonalakat, az USA és az
EU Magyarországban – Szerbiával, Bulgáriával és Szlovákiával együtt – az orosz
politika keleti bástyáját látja. A kritika és
a nemzetközi helyzet következményeként a volt külügyminiszter úgy látja,
fokozott jelentősége lesz annak, hogy
hazánk milyen kapcsolatokat ápol majd

szomszédaival, a NATO-val, az USA-val,
valamint az EU-val.
A nemzetközi találkozón azt is hangsúlyozták, Európa-szerte kívánalom, hogy
erős legyen az „Atlanti szolidaritás”, azaz
hogy az európai országok dolgozzanak
össze, és együtt segítsék az EU politikáját
és működését. Jeszenszky Géza hozzátette, fontos látnunk, hogy az energiakérdés
nemcsak a gázról szól. Újra át kell értékelni forrásainkat. Az ország energiaellátásának függését számos módon lehet
csökkenteni, ilyenek az alternatív energiaforrások, mint a szél, a víz, a nap vagy a
bioüzemanyag. Az atomenergia azonban
megkerülhetetlen, jelentette ki a volt külügyminiszter. Jeszenszky elmondta, számos ország újra az atomenergiához nyúl
teljesítménye, olcsósága és tisztasága miatt.
Paksot is fejleszteni kell, jegyezte meg, a
balesetek pedig arra figyelmeztetnek minket, hogy nagy odafigyeléssel bánjunk az
atomenergiával.

Veresné Krajcár Izabella
online fogadóórája május 14., szerda 14 óra
Tegye fel kérdéseit élőben Újbuda alpolgármesterének!
Tegye

Török Dániel

Ángyán József
a magyar vidékről

Dömök Viktória

Jeszenszky Géza Újbudán tartott előadást

Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő
(Fidesz), egyetemi tanár volt a Budai Klub
Galéria legutóbbi vendége. Az előadó a
magyar vidék jelentőségéről beszélt, és azt
hangsúlyozta, hogy a falvak ellehetetlenülésével az egész ország veszélybe kerülhet.
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Újbudai Minimum

Újbuda polgármestere, Molnár
Gyula találkozóra hívta a kerület civil
szervezeteinek képviselőit. A polgármester két témát jelölt meg: a kulturális városközpont koncepciójának
ismertetését, és az Újbudai Minimum
programmal kapcsolatos elképzelések
megvitatását.

A találkozó elején úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy megtalálhatók azok az
ügyek, amelyek pártállástól függetlenül
lokálpatrióta szemlélettel, akár ciklusokon
is áthúzódva közösen készíthetnek elő és
valósíthatnak meg a civil szervezetek és
Újbuda Önkormányzatának képviselői,
vezetői. Egy olyan hosszú távú alapprogramot szeretne kidolgozni a polgármester,
amely a nagypolitika országos viharai
ellenére a kerületben meghatározzák a
ciklustól független elkövetkező időszak
olyan elképzeléseit, amelyekkel a kerületben működő pártok, politikusok, közéleti szereplők és civil szerveződések valamennyien egyet tudnak érteni.

hogy milyen irányba fejlődik a város. A
kulturális városközpont, a Bartók Béla út
revitalizációjának programja szerintem
arról szól, hogy adjuk vissza a közteret az
embereknek. Fontos, hogy kulturális intézményeket terveznek létrehozni, hogy
szeretnék felélénkíteni a Bartók Béla út
környékét. Azonban a polgármester is
helyesen vetette fel a problémát, hogy az
szintén kérdés, hogy mekkora forgalom
lesz majd arra, ő is azt mondta példának,
hogy Kossuth Lajos utca ma egy városi autópálya, ahol senkinek sincs kedve sétálni.
Ezt vetettem én is fel a hozzászólásomban:
azt kellene nagyon átgondolni, hogy ha a
metró megoldja a tömegközlekedést, ezzel egyben nagyobb teret adnak a felszíni
autósközlekedésnek. Ez növeli a zajt, légszennyezettséget, elviselhetetlenné tenné
az életet, és kizárná a polgármester úr által
említett funkciókat is. Én arra hívtam fel a
figyelmet, hogy a kezdeteknél át kell gondolni ezeket, a peremfeltételeket biztosítani, és utána jöhet az összes jó ötlet a Hadik
Kávéházzal meg a többivel.

Gadó György Pál

„Ha megvalósulna
a civilek háza,
az hiánypótló
és egyedülálló
kezdeményezés
lenne...”

Hulladék Munkaszövetség
(HUMUSZ)

Szép gesztus a polgármestertől, hogy kíváncsi a civil szervezetek véleményére.
Kérdés, hogy ezekből mi valósul meg, mi
épül bele a határozatokba, de minden-

„A mi sajátosságunk, hogy
környezetvédelmi
és egészségvédelmi
szempontból is
gondolkodunk”
képpen jó ötlet. Ezek mind koncepciózus
felvetések. A mi sajátosságunk, hogy környezetvédelmi és egészségvédelmi szempontból gondolkodunk. Komoly kérdés,

metró helyzete, ugyanis a jelen állapotok
szerint a végállomás ott lenne mellettünk,
az Etele térhez kapcsolódva, a mi lakótelepünk közvetlen közelében. Ha viszont kimenne a virágpiacig, akkor a hangsúlyok
áthelyeződnek, és levegősebb, tisztább
helyzet alakulna ki. Jó, hogy a polgármester is emellé a kezdeményezés mellé állt.
A másik számomra fontos dolog a
szociális ügyek intézése. A civil szervezetek sokkal jobban rálátnak azok helyzetére, akiket képviselnek. Én most egy idős
embereket segítő és a munkaerőpiacra
visszatérni kívánó kisgyerekes anyákat
képviselő szervezet nevében is vagyok itt.
Látjuk, milyen a szociális helyzet. Többször kaptunk felkérést a polgármestertől,
hogy segítsünk abban, hogyan kellene
elosztani év végén a segélyeket. Azt javaslom, hogy ezt bővebb körben végezzük
el, intenzívebben tegyük. Azért kell széles körben bevonni a civileket ebbe, hogy
ők „becsatornázhassák” az igényeket,
mert azt hallottuk, jelenleg nem olyan
arányban oszlanak el a meglévő pénzek,
mint ahogy a rászorultság megkövetelné.

Makrai Rita

Őrmezői Mórus Szent Tamás
Egyesület, Jó-lét Közhasznú
Alapítvány

Kíváncsian jöttem, hogy mit hallunk, és
valóban gazdag tájékoztatót kaptunk, ennek örülök. Hozzászólásomban három
témakört érintettem. Az egyik az őrmezői

A harmadik témám a civilek háza. Ennek
nagyon örülnénk, mert a civil szervezetek nem rendelkeznek ingatlannal, ahol
dolgozhatnak, pedig sok civil szervezet
valóban piaci szolgáltatásokat nyújt. Igény
van erre például a munkaerő-közvetítés,
tanácsadás, esélyegyenlőséggel foglalkozó
programok, a munkáltatók megkeresése
kapcsán, akik fogadják a munkába visszatérni kívánó kismamákat. Ha megvalósulna a civilek háza, az hiánypótló és egyedüli kezdeményezés lenne. Nem ingyen kérnénk ezt: szívesen lennénk partnerek akár
feladat-átvállalással is, hogy így jussunk
helyiséghez, ahol dolgozni tudunk. Olyan
szolgáltatásokat nyújtanánk, amelyek a
szociális helyzetet javítanák. Gondolok itt
a 60 + programra, vagy a Jól-Lét profiljára, a munkaerő-piaci tanácsadásra.

Dr. Csizmadia László

a BÉTEX elnök-igazgatója,
a Patrióták a Gazdaságért
és Közjóért Egyesület
képviseletében

Alapvetően tetszett, hogy Molnár Gyula
polgármester magáévá tette az összes kerületi frakció által megszavazott fontos
ügyet, és az is nagyon helyes, hogy ezt
nem pártpolitikai alapon teszi. Valóban
az a lényeg, hogy maguk a jó ügyek a fontosak. Ugyanakkor két részre bontanám
a polgármester által említett minimumprogramot. Úgy gondolom, hogy a közfeladatok minimumprogramként történő
megjelenítése nem helyes, mert ezek a
mindenkori Ökormányzatok kötelezettségeihez tartoznak, amelyeket nyilván
befolyásolnak a kerület költségvetésének
lehetőségei. Biztosan abban is van igaz-

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

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

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

Fotók: Dömök Viktória

A párbeszéd folytatódik

A polgármester és Tóthné Vécsei Éva önkormányzati képviselő

Molnár Gyula polgármester:
Nagyon régóta készülök arra, hogy a ciklusokon átnyúló, vezetéstől független programokban próbáljunk megállapodni. Ez nem egy személy dolga, nem is a politikai pártoké, bár
ők fontos szereplők, hiszen a végrehajtásban megkerülhetetlenek. Ma itt civilekkel találkozunk, a kerületből olyan meghatározó szervezetek vezetőit hívtuk el, akik kialakíthatják saját
álláspontjukat a minimummal kapcsolatban. Átnéztem a pártok választási programjait, és
összegyűjtöttem belőle mindazt, ami közös. A mai találkozón ez az alapprogram biztosan
kiegészül néhány jó gondolattal. Azt ajánlom fel az itt megjelenteknek: gondolkozzanak,
mélyedjenek el az anyagban. Ha pedig szükséges, még egyszer találkozunk, kialakul majd
egy reményeim szerint civilek által támogatott program, amelyről tovább gondolkodhatunk
a politikai pártokkal.

ság, hogy mindig dönteni kell a költségek
optimális felosztásáról: mit sorolunk időben és térben előre vagy hátrébb. Ha ezt
a munkamenetet lehet jobban csinálni a
közjóért, támogatni fogjuk, de az biztos,
hogy a súlyozás kérdése nem a minimumprogram kérdése.

rint között pályázik. Ez a két határérték
óriási különbséget jelent. Teljesen nyilvánvaló, hogy a megnyerhető pályázati pénz
mértéke a garantálható önerő nagyságától
is függ. Javasoljuk a polgármester úrnak,
hogy a megvalósítási terv előtt értessék
meg a lakossággal, hogy ezek a fejlesztések
nagy projektek, több lépcsőben valósul-

„Nem lehet
egyszerre egy
egész elefántot
megenni!”

Más megítélés alá esik a második témakör,
a Bartók Béla út és Móricz Zsigmond körtér hosszú távú fejlesztése. Álláspontom
szerint a beruházásról készített tanulmányok megrendelése előtt már szükséges lett volna az érintett lakókkal való
egyeztetés, szerencsés megoldást jelentett
volna az érintett házak lakóinak többségi
hozzájárulása. Véleményem szerint a kidolgozott gazdasági számítás elnagyolt.
A tanulmány készítésekor alultervezték
az ingatlanok eladásának értékét, hiszen
versenytárgyalás esetén 20–30 százalékkal
magasabb bevétel érhető el a privatizációban. A vételárak is alacsonyak. Gondoljuk
meg, hogy azokon a területeken, ahol fejlesztés várható, egészen más ára lesz egy
ingatlannak, hiszen a projekt után jóval
nagyobb értéket képviselnek majd.
A kulturális városközpont ötlete remek, nem vitatom. Úgy vélem, hogy a civilek minden segítséget megadnak annak
megvalósításához, azonban kivitelezéskor
sokkal több szempontot kell figyelembe venni, például gondot jelenthet, hogy
nincs szabályozási terv, parkolási mérleg
az újonnan kialakítandó vendéglátóhelyekkel kapcsolatban.
Az is érdekes, hogy arra számít a kerület, hogy 500 millió és 1,5 milliárd fo-

hatnak meg, hosszú időt vesznek igénybe.
Nem lehet egyszerre egy egész elefántot
megenni. A kerületben más területen
élőknek pedig el kell fogadni, hogy ilyen
fejlesztéseket nem lehet egyszerre több
helyen végrehajtani, hiszen egy kelenföldi
joggal kérdezheti, hogy miért jó nekem,
hogy a Bartók Béla úton történik a beruházás. Megértést követel, hogy ez a kerület
közös érdeke.
Sok mindent mondhatnék az egységes
önkormányzati döntésről, amit a polgármester úr felkarolt. Arra következtetek,
hogy a jövőben civil szervezetünknek lesz
erre lehetősége.
Jól látható, megérett a társadalom arra,
hogy a civil szervezetek nagyobb szerepet
kapjanak. Úgy vélem, van egy „lappangó”,
egyre aktívabb értelmiség, aki fontosnak
tartja, hogy előjöjjön, hozzászóljon és véleményt mondjon arról, mi történik körülötte. Tudomásul kell vennünk, hogy a
jó ügyek pártpolitikától függetlenül érdekeinket szolgálják. A kerület vezetése is
sokat nyer azzal, ha civil szervezetekkel
végezteti el az előkészítő munkákat, olyan
civilekkel, akik szakemberek. Mi, patrióták, azért kapcsolódunk be örömmel a
döntésekbe, hogy gyarapodjék a kerület.
Biztató a polgármester úr kezdeményezése, amelyhez az összes frakció pozitív
döntése adta az alapot, és ezt nyugodtan
nevezhetjük maximumprogramnak.
Vincze Kinga
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INTERJÚ

Kupper András, a kerületi Fidesz-frakcióvezetője a www.ujbuda.hu oldalon online
fogadóórát tartott ezt követően adott interjút lapunknak.

Az elmúlt másfél órában számos olyan kérdést is
feltettek önnek az online párbeszédben, amelyek
konkrét ügyekhez köthetők, megoldási javaslatokat váró problémákat érintettek. Egy kerület
életében rengeteg feladat van, amelyeket nyilván
nem lehet egy csapásra elvégezni, és vannak viszszatérő kérdések, amelyekre pedig – természetüknél fogna – szinte lehetetlen megnyugtató
választ adni. Ön mégis megpróbálta. A jelenlegi
helyzetben nem hazárdírozás ez?
A Fidesz saját programalkotásai során
mindig úgy járt el, hogy azokat a feladatokat tűzte maga elé, amelyek megoldását
a helyben élők leginkább elvárták tőle. A
mi programunk a jövőben is abból fog
állni, amit a választók javasolnak. A polgárok véleményének kikérésével nem
egy Újbudai Minimumot, hanem egy
Újbuda Maximumot kell kidolgozni.
Mi nem úgy képzeljük el, hogy először
döntünk a polgárok feje fölött, és aztán tájékoztatjuk őket a kész tényekről.
Mi azt valljuk, hogy először ki kell kérni
az érintettek véleményét, és csak utána
szabad dönteni.

Az újbudai projektek közül tudna olyat mondani,
amely ön szerint nem az itt élők érdekeit szolgálja?
Itt van például a kulturális városközpont
ötlete, amelyre szüksége van a kerületnek, számunkra épp ezért érthetetlen,
miként fordulhat elő, hogy sok pénzből
elkészíttettnek egy tanulmányt az új kulturális városközpontról, majd amikor
már megvan, akkor kezdenek el róla
„párbeszédet” folytatni. Párbeszédnek
hívják ilyenkor a nyilvános tájékozta-

Interjú Kupper Andrással, a Fidesz kerületi frakcióvezetőjével

Mindenkit meg akarunk hallgatni
tást, ahol legjobb esetben elmondhatják a
véleményüket az érintettek.

Fontos az egyeztetés, ez kétségtelen. Azonban a
polgárok nyilván nem azért adnak felhatalmazást a
képviselőiknek arra, hogy dolgozzanak, hogy minden helyzetben kikérjék a véleményüket, hiszen így
minden döntés, minden megoldás akár évekig is
elhúzódna. Arról nem is beszélve, hogy van akinek
az egyik ügy az érdekes, másnak a másik.
A polgármesternek – képletesen szólva
– Mátyás királyhoz hasonlóan
álruhában kell járnia a kerületet.
Csak úgy ismerhetjük meg az itt
élők problémáit, ha néha szóba
elegyedünk velük. Nyitott füllel
és szemmel kell körbetekinteni.
Körbe kell járni – gyalog! Nem
szolgálati autón a Móricz Zsigmond körteret. Ma a Móricz
Zsigmond körtér Újbuda szégyene. Azt is mondhatnánk, hogy
Újbuda Moszkva tere. Utcai
koldusok, feketemunkáért ácsingózók, odavizelő hajléktalanok,
gagyi bódésorok. Itt kell kezdeni
a kerület rendbetételét.

érvényesítse. Úgy gondolom, mi minden
tőlünk telhetőt megtettünk. Hónapról
hónapra benyújtottuk saját javaslatainkat,
amelyeket szinte kivétel nélkül mindig leszavaztak.

Milyen programpontok mentén politizálnak, vagy
inkább úgy mondom: milyen elképzelések mentén járulnának hozzá a kerület fejlődéséhez?
Az eltelt két esztendőben számos javaslatunk volt, többek között ezek a mi prog-

Nem szeretném feltételezni, hogy
komolyan gondolja, hogy a jelenlegi
kerületi ellenzék minden bajra tudja az
orvosságot. Vagy igen?
Természetesen mi sem ígérhetnénk azt, hogy harmincmilliárd
forintért majd rendbe tesszük a
Móricz Zsigmond körteret. Kóka
János is megbukott, amikor a
Moszkva tér rendbetételével
kampányolt. Mondjuk ki őszintén, nincsenek milliárdjaink arra, hogy a föld alá vigyük a forgalmat, és
szökőkutas zöld területet alakítsunk ki a
felszínen. A kerületi költségvetés keretei is
lehetőséget adhatnak azonban arra, hogy
megvalósulhassanak azok az elképzelések, amelyek szebbé, élhetőbé teszik közterületeinket, szabályozási eszközökkel
is alakíthatjuk utcáink, tereink arculatát.
Könnyű azzal vádolni az ellenzéket, hogy
csak kritizálni tudja a többség munkáját.
Az ellenzéknek nagyon kevés eszköz áll
a rendelkezésére, hogy saját elképzeléseit

min támogatására, a méhnyakrák elleni
védőoltására, és még sorolhatnánk. Megtörtént az is – nemegyszer –, hogy egy előterjesztésünket leszavazta a polgármester
vezette MSZP–SZDSZ–MDF-többség, két
hónappal később pedig mint szocialista
javaslatot ismét előterjesztették, és akkor
már támogatták is.

Április 19-e fordulópont volt a kerület életében.
Az azóta eltelt idő félelmet és bizonytalanságot
hozott az itt élők és dolgozók számára.
Az április 30-i határidő átlépése pedig
például jelentheti azt is, hogy iskolák
sorsa kérdőjeleződik meg. Az érvényben lévő határozat szerint ugye a József
Attila Gimnáziummal kapcsolatban meg
kellett volna kezdeni a tárgyalásokat a
főváros kedvező ajánlatáról, és arról,
hogy az iskola a kerület fenntartásában
maradhasson. Erről a képviselő-testület
lecsúszott, hiszen önök nem szavaztak.
Szánalmas az a próbálkozás,
amellyel most a polgármesteri
hivatal az intézményvezetőket,
az iskolaigazgatók és rajtuk keresztül pedig a pedagógusokat, a
diákokat és a szülőket próbálják
megtéveszteni. Számos kétségbeesett telefont kapunk, hogy
miért akarjuk bezáratni mi az
iskolákat. A valóság azonban az,
hogy ha nincs a Fidesz kerületi
frakciója, Molnár Gyula megszüntette volna a József Attila
Gimnáziumot. Ha nincs a Fidesz,
nem születnek olyan kompromisszumos javaslatok, amelyek
lehetővé tennék az iskola fővárossal történő továbbműködtetését.
Ha nincs a Fidesz, ma még megtévesztve
sem gondolhatna arra senki, hogy ne működjön tovább az iskolája. A kerületnek és
a kerület intézményhálózatának elfogadott költségvetése van, így a József Attila
Gimnázium zavartalan létét semmi sem
akadályozza. Minden ezzel ellentétes hír
az MSZP polgármesterének kétségbeesett
próbálkozása, hogy minél több újbudait a
Fidesz ellen hangoljon. Azt meg érdemes
a nyilvánosság előtt is megismételni: a
testületi munka csak addig szünetel, amíg
Fürjes Viktória

Mint arról az Újbuda Média és az
országos sajtó is beszámolt, április
19-én a képviselő-testület nem
tudta folytatni munkáját, mert az
egyik képviselő kilépett pártjából,
és bejelentését követően távozott
is a teremből. Ezzel megszűnt az
egyfős többsége a kerületet vezető
koalíciónak, az ellenzék a továbbiakban nem vett részt a munkában,
a testület határozatképtelen lett, így
a polgármester elnapolta az ülést.
A következő alkalommal megismétlődött a patthelyzet. A legközelebbi
testületi ülés május 15-én lesz.
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rampontjaink. Sok javaslatunkat – hál’
istennek – az Önkormányzat megvalósította, csak a polgárok nem tudják azt,
hogy ezek a mi programpontjaink voltak.
Nagyon sokról pedig azért nem tudnak,
mert az MSZP polgármestere lesöpri őket
az asztalról, mielőtt azok a testület elé kerülhetnének. Az MSZP polgármesterének
szavazatával utasították vissza így a Fidesz
előterjesztését az alanyi gyógyszertámogatás összegének megemelésére, a bölcsődei férőhelybővítésre, a magzatvédő vita-

nincs többség valamelyik oldalon. Ez egy
bizalmi szavazással eldönthető. A testület oszlatásáról szóló döntés után minden
azonnal működik tovább egészen a következő választásokig. Tehát csak ezt az egy
szavazást kell megejteni, és azonnal határozni tud a testület az intézményekről, a
szociális juttatásokról, és mindazon kérdésekről, amit a szocialistáknak csak most
jutott eszükbe előterjeszteni.

A polgármester kompromisszumos javaslattal
állt elő, amely nem új keletű, már hónapokkal ezelőtt megkezdte annak kidolgozását. Miért nem
fogadják el a felkérést az intenzívebb, közösen
végzendő munkára?
Az MSZP polgármestere két éven keresztül nem ajánlott partnerséget a jobboldalnak. Abban a pillanatban, amint biztosítani tudta saját minimális többségét semmilyen gesztust nem tett az ellenzék felé, még
a látszatát sem kívánta kelteni annak, hogy
együttműködne velünk. Több mint ötszáz
napig nem vett tudomást arról, hogy 18
ellenzéki képviselő is ül a testületi teremben – a választók felét képviselve –, majd
hirtelen arra ébredt, együtt kell dolgozni
Újbudáért. Eközben persze tudott arról,
hogy a kormány titkosszolgálati eszközökkel kész megfigyelni az önkormányzatokat és köztisztviselőket, csak erről is elfelejtette tájékoztatni az ellenzéket. Enyhe
pálfordulás, hogy ezek után mosolyogva
nyújtja a jobbját nekünk, és nem érti, miért nem fogadjuk el.

Ha megmerevednek az álláspontok Újbuda fejlődése is megtorpan, a bizonytalanság feszültséget
kelt a mindennapokban. Az élet azonban természeténél fogva vágyik visszatérni a normális kerékvágásba. Ön szerint hogyan tovább?
Nemrég megállított egy fiatal az utcán, és
azt kérdezte, számít-e valamit az, hogy ő,
aki a kerületben nőtt fel, milyennek szeretne látni Újbudát? Igen, számít. Böjte atya
példája jól tükrözi, hogy milyen hihetetlen
dolgot lehet véghezvinni egyetlen egy jó
gondolattól vezérelve. Kezdetben egyedül
volt, a hátán vitte zsákban a krumplit,
és az utcáról szedte össze az árvákat. Ma
pedig szinte nincs olyan hívő magyar a
Kárpát-medencében, aki ne tudna Böjte
Csabáról, és ne segítette volna az atyát. Mi
hiszünk abban, hogy egy halk hang is csodákat tehet. Csak akkor tudhatjuk meg,
hogy ki mire képes, és melyik gondolat
mit indíthat el, ha mindenkit meghallgatunk. Mi készen állunk erre.
Vince Kinga

2008. 05. 24., szombat
8.00–15.00 ÚJBUDA AMATŐR LABDARÚGÓTORNA
felnőtt férﬁcsapatok részvételével,
az Újbudai Sportcentrumban.
9.00–11.30 SUZUKI PLUSZ–BUDAI SPORTISKOLA
LABDARÚGÓKUPA „Az utánpótlás-nevelés jegyében”
11:00–12:00 Cipity Lőrinc – gyermekkoncert Szalóki Ágival
11:30–12:00 ÚJBUDAI TESTNEVELŐK ÉS ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZAT CSAPATÁNAK MÉRKŐZÉSE.
12:00–12:30 A Suzuki Plusz–Budai Sportiskola
labdarúgókupa eredményhirdetése
12:30–13:30 LOVAGI TORNA
13:30–14:00 A „Mágus” varázslatai
14:00–15:00 Zöld Péter, bábjáték a kisszínpadon
15:00–15:30 A „Mágus” varázslatai
15:00–15.30 Újbuda Amatőr Labdarúgótorna eredményhirdetése
15:30–16:30 LOVAGI TORNA
16:30–17:00 FEKETE LÁSZLÓ Erős ember bemutató
17:00–19:00 TABULATÚRA KONCERT és reneszánsz táncbemutató és -tanítás
18:30–19:30 LOVAGI TORNA
19:15–19:30 BETHLEN CONSORT, RENESZÁNSZ TÁNCOK
19:30–20:15 GERGELY RÓBERT
20:15–21:00 Bordalok, mulatóénekek az OPERAHÁZY BORLOVAGOK
együttes operaénekesek vidám műsorában. „Ahogy én
mulatok, nem mulat úgy senki!”
21:00–21:30 GÁSPÁR LACI
21:30–22:00 LOLA
szombaton 9–22 óráig, vasárnap 10–19 óráig

SUZUKI PLUSZ–
KOLA
BUDAI SPORTIS
PA
K
LABDARÚGÓ U

2008. május 24.
11.30 óra

–
Újbudai testnevelők
at
yz
án
Újbuda Önkorm
ak
án
at
csap
mérkőzése.

Tevegelés  Póni lovaglás  Állatsimogató
Udvari festő  Fotózás a kalodánál  Játékok – erőpróbák
Íjászat, lándzsavetés, csatacsillag-hajítás, gyűrűfűzés, középkori darts,
lóverseny, kockarulett. Sok-sok vetélkedő ifjaknakésvéneknek,a
ceremóniamester vezetésével. Serivó, lepényevő verseny…

ÚJBUDA AMATŐR
LABDARÚGÓTORNA
AZ ÚJBUDAI
SPORTCENTRUMBAN
2008. május 24.
8–15 óráig

szombaton 9–22 óráig,
vasárnap 10–19 óráig
UPC információs sátor  Volvo – Ford
– Ivanics  Suzuki Plusz autóbemutatók
 Újbuda Önkormányzata információs
sátra  Újbuda Média információs sátra
 Újbuda 11 Kht. információs sátra 
Egészségért Egyesület sátra  4-es
metró információs sátra  Budapest
Bank információs sátra  „Tiszta, virágos
Kelenföldért” Kelenföldiek Egyesülete,
balkon virágokat ajándékoz  Fényterápiás kezelés és tanácsadás  Kézművesek vására  Díjmentes játékforrás
és „reneszánsz” játszóház 
Vendéglátás – ökörsütés
– ﬁnomfalatok

OKTATÁS
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60 éves a nagymúltú középiskola

ÚJBUDA 2008. MÁJUS 14.

ÉVFORDULÓ

„Jóskás” az egész világ
Budapest egyik legrangosabb középiskolája fél évszázadig a Villányi úton működött, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium épületében. A Váli utcába csak 10
évvel ezelőtt költözött az intézmény. Az
évek során saját szállóigék is születtek az
épület falain belül, mint például a „jóskás
az egész világ”, amelyet előszeretettel használnak úgy a diákok, mint a tanárok. Ez
talán érthető is, hisz egyre nagyobb azoknak a közéleti személyeknek a száma, akik
ebben az intézményben vették vállukra a
tarisznyát.
Az elmúlt hat évtized során olyan
hírességek kerültek ki a végzősök közül,
mint például Bálint András, Bombera
Krisztina, Frenreisz Károly, Jordán Tamás,
Süveges Gergő vagy éppen Terescsik Eszter.
Ebbe az iskolába járt Fodor Vince, kerületünk alpolgármestere is, aki szívesen emlékszik vissza gimnáziumi éveire. Mint
mondja, ez az iskola nemcsak az oktatásban volt kimagasló, hanem a közösségi
élet tekintetében is. Az alpolgármester itt
ismerte meg nejét, aki szintén „jóskás”
volt, és gyermekeit is itt taníttatta.
Az intézmény udvarán felállított hatalmas sátorban közel 800 hajdani diák
ünnepelt. Szentkúti Lóránt, aki 50 évvel
ezelőtt volt növendéke a rangos iskolának,
elmondta:diáktársai közül sokan disszidáltak az 56-os forradalom után, és csak

az itt megszerzett tudásukkal tudtak boldogulni külföldön. A 60 éves jubileumi
műsoron több híres fellépő is részt vett.
Törőcsik Zita igazgatónő ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki Molnár Gyula

ból a földszinti tanárikban. Úgy mint Sass
Sylvia operaénekes, aki saját festményt is
küldött erre az alkalomra. A több mint fél
évszázad alatt az oktatási intézményben
mintegy 15 000 diák érettségizett, jelenleg

A 2008. április 30-i lapszámunkban
megjelent „Erdély, a csoda – A Tündérkert őrzői” című cikkben helytelenül
jelentettük meg a kiállítást megnyitó
személy nevét. Orth István nagyszebeni festőművész tárlatán Fertőszögi
Béláné mondta el megnyitóbeszédét. A
tévedésért elnézést kérünk.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzője

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERES
A meghirdetett munkahely, beosztás:

Illetmény és egyéb juttatás:

Alkalmazási feltételek:
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 képesítési előírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet I. sz.

A jelentkezéseket:
 írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai

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

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,
 bankbontás, peres eljárás kezdeményezése, hátralékok kimutatása, behajtása, részletﬁzetés elbírálásának előkészítése,
adósokkal kapcsolatos ügyintézés.

Zih Zsolt

Fennállásának 60. születésnapját
ünnepelte a József Attila Gimnázium,
amelynek gálaműsorára mindenkit
meghívtak, aki egykor és most is ennek
az intézménynek a padjait koptatta.

Helyreigazítás

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.

Album a kézben: ilyen volt a Papa gimnazistának...

polgármesternek, az iskolának nyújtott
többéves támogatásáért. A gálaműsoron
túl (melyen bemutattak régi és új tanárokat, diákokat; felvillantottak példaadó
sorsokat, életműveket) kiállításokat is rendeztek volt és jelenlegi jóskások alkotásai-

évfolyamonként négy osztállyal, egyenként 30 fős létszámokkal dolgoznak. De
van egy nulladik, nyelvi előkészítős osztály is, ahol az angol mellett informatikát
tanulnak a fiatalok.

K. A.

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.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
előírásai szerint.
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 a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályán (Mozsár Beatrix 3811-384-es) telefonon.

WWW.UJBUDA.HU

KATTINTSON A KERÜLET LEGFRISSEBB HÍREIRE!
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Egyrészt az ellátórendszer célzottságának
és hozzáférhetőségének fejlesztése, másrészt néhány jogszabályváltozás indokolja
a módosítást. A közgyógyellátás, a tanévkezdési és gyermekétkeztetési támogatás,
a köztemetés költségének visszatérítése és
egyes szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjak területein tartalmaz érdemi változásokat.

Egyeztették az érintettekkel, képviselőikkel?
Természetesen. A javaslatot előzetesen
egyeztettük a szociális ágazat önkormányzati intézményeivel, a nevelési-oktatási
intézmények vezetőivel, illetve gyermekvédelmi felelőseinek munkaközösségével.
A Szociális Kerekasztal és a Civil Fórum
tagjai a rendelettervezetet 2008. április 8án együttes ülésen véleményezték, és javaslataikat a módosításba beépítettük.

Tekintsük át a talán legfontosabb módosuló pontokat. Kezdjük a közgyógyellátással, melynek
pozitív változását, tudomásom szerint nagyon
várják a rászorulók.
Valóban, a szociális törvény 2007. januári változása sok kérelmezőt kizárt a
közgyógyellátásból, így elestek például a
víz-, csatorna- és szemétszállítási kompenzációtól is. A változás abban áll, hogy
az egyéni gyógyszerkeretet megalapozó
szakhatósági állásfoglalás elkészítésekor,
a háziorvos által rendelhető gyógyszerek
költsége csak 6000 Ft-ig vehető figyelembe. Ennél magasabb rendszeres gyógyszerköltség csak akkor állapítható meg, ha
a kérelmező szakorvos javaslata alapján is
részesül gyógyszerellátásban, és ezt a háziorvos is megfelelő módon igazolja.

A törvény módosításakor nem láttuk előre a hátrányos hatásokat? Sokakat érint ez kedvezőtlenül?
Nem láthattuk, mivel az Önkormányzat
nem kezelhet a gyógyszerköltség összetételét érintő adatot. 2007-ben 523 olyan
elutasítás történt, ahol az egyéni rendszeres gyógyszerköltség elérte a 6000 Ft-ot. A
rendeletmódosítás elfogadása után ezek a
kérelmezők mindenképpen visszakerülhetnek a rendszerbe. Ez a szám az összes
elutasítás több mint felét teszi ki.

Mekkora terhet ró az Önkormányzatra a megállapítási feltételek enyhítése?
Valóban lesz többletkiadás, mivel a megállapított éves gyógyszerkeret harminc
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Veresné Krajcár Izabella: Azok kapják a támogatást, akik valóban rászorulnak

Igazságosabb és rugalmasabb lesz
Újbuda szociális rendszere
százalékát az Önkormányzatnak kell
megfizetnie, de a 2008. évi költségvetés
tartalmazza a szükséges 12 millió Ft-ot.

A következő ilyen fontos kérdés talán a tanévkezdési és gyermekétkeztetési támogatás lehet. Ha
jól tudom, a támogatás eljuttatása a rászorultak
részére az intézmények feladata lesz.
A gyermekek számára nyújtott támogatás valóban legcélzottabban
közvetlenül biztosítható, ezért a
döntést is célszerű ott meghozni,
ahol a szükséglet jelentkezik. A
rendelet ezt figyelembe véve tartalmazza a gyermekek étkeztetésének
és tanévkezdési támogatásának
rendszerét.

E támogatással az Önkormányzat 4000
gyermek részére ingyen tankönyvet, további körülbelül 1000 gyermek részére
kedvezményes étkezést biztosít. Erre a
célra a 2008. évi költségvetésben 57 millió
forint áll rendelkezésre.

Mi indokolja a születési és életkezdési támogatás
megállapítási feltételeinek szigorítását?

be. A változás csak annyi, hogy a szülők
egyikének a gyermek születésekor bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a
kerületben.

Lényeges változás, hogy a szociális törvényből átemelt, igen szigorú vagyoni szabályok esetében a
jelenlegi módosítás enyhítéseket tartalmaz.
Valóban így van. A szociális
ügyekben meghozott másodfokú döntések bizottsági előkészítésekor merült fel az igény,
hogy egyes támogatási formák
esetében a szociális törvény
szerinti vagyonfogalom öszszegszerű meghatározásának
merev alkalmazásától legyen
eltérési lehetőség. Így kikerül
a jogosultságot akadályozó vagyonelemek köréből a kiskorú
gyermeket nevelő család, illetve
a fogyatékkal élő közeli hozzátartozó esetén a család tulajdonában levő személygépjármű,
a temetési segélynél pedig a
nyugdíjminimum százszorosát
meg nem haladó vagyon.

Mit hoz az új rendszer?
Az eddiginél szélesebb csoport
támogatását teszi lehetővé azzal,
hogy a rászorultság célkritériumát
kitágítja, a támogatásról a gyermeket és a családot legjobban ismerő
iskolai környezetben születik döntés. Az intézmények 8000 Ft értékű
tanévkezdési támogatást, továbbá
ötven-, hetvenöt, illetve kilencvenszázalékos mértékben nyújtott étkezési térítési díjkedvezményt biztosíthatnak a rászorulók részére.

Hogyan és mikor állapítják meg a támogatást?
A tanévkezdési támogatás megállapítása a tanév kezdetén, évente
egy alkalommal, a tanintézményekben, az étkezési térítési díjkedvezmény megállapítása pedig
valamennyi gyermekintézmény- Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
ben, fél évre szólóan, évente két
alkalommal történik.
Igazi szigorításról ebben az esetben nem
beszélhetünk. Az Önkormányzat arra
Mi történik azokkal a gyermekkel, akik nem kerü- törekszik, hogy a támogatást valóban
leti intézménybe járnak?
azok a szülők vegyék igénybe, akik gyerLehetőség nyílik a kerületben lakó, de mekükkel együtt életvitelszerűen kerünem kerületi önkormányzati fenntartású letünkben élnek. Előfordult több eset is,
iskolába járó gyermekek támogatására is.
hogy a szülők csak a gyermek születése
után, a támogatásról tudomást szerezve
Hány gyermek kaphat majd így támogatást?
jelentkeztek be néhány napra a kerület-

Szomorú, de gyakran az Önkormányzatnak kell közköltségen eltemetni elhunytakat.
Sajnos a magas költségek sok
esetben megakadályozzák, hogy
a hozzátartozók intézkedni tudjanak a temetésről. Ilyen esetben
a köztemetés önkormányzati
feladat. Az új szabályozásban a
köztemetés költségének megfizetése alól – ha a családban
az egy főre jutó havi jövedelem
nem éri el a nyugdíjminimum
kétszeresét – mentesül a temetésre köteles
személy.
Dömök Viktória

Mi tette szükségessé a szociális rendelet ismételt
módosítását, és miben hoz majd változást?

ÖNKORMÁNYZAT

Hogyan alakulnak az egyes szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó térítési díjak a módosított
rendelet szerint?
A térítési díjak megállapításánál szemléletváltozás következett be. Ennek legfontosabb eleme, hogy a térítési díjak szá-

mítási alapja ellátásonként a szolgáltatás
biztosításának az Önkormányzatra eső
nettó költsége lesz. A legnagyobb változást
az étkeztetés tekintetében hozza a rendelet módosítása. A körülbelül ezer személy
számára biztosított ellátás térítési díja jelentős mértékben csökken.
A szociális rászorultságra vonatkozó
új szabályozás az eddigiekhez képest jóval
szélesebb lakosságcsoportot von be a jogosultak körébe. Igénybe veheti a szociális
étkeztetést az, aki rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában részesül,
továbbá a súlyos fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, illetve az a hatvanötödik életévét betöltött személy, akinek
egészségi állapota indokolja az étkeztetés
folyamatos biztosítását.

Többen részesülnek
támogatásban, és
kevesebbet kell fizetni
a szolgáltatásokért is –
ha a testület elfogadja
az új rendeletet.
A házi segítségnyújtás óradíja is csökken.
Az idősek klubja esetében a szolgáltatásért napi térítési díj bevezetésére kerül
sor. A támogató szolgáltatás kilométerdíja szintén jelentősen mérséklődik, ami
a kerületben élő idős, fogyatékos személyek számára nagy könnyebbséget jelent.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
esetében kismértékben emelkedik a szolgáltatás díja. Ez a szolgáltatás jelenleg 85
személy számára hozzáférhető, mivel áprilisban – minisztériumi pályázat révén
–, 20 új készülék rendszerbe állítására
nyílt lehetőségünk.
Sajnálatos, hogy a rendelet a képviselőtestület áprilisi ülésén nem kerülhetett
napirendre, annak ellenére, hogy a Szociális Kerekasztal és a Civil Fórum tagjai,
valamint az Önkormányzat Szociális,
Lakás és Sport Bizottsága egyhangúlag
támogatta elfogadását. Én úgy gondolom,
hogy a szociális terület egyetlen kérdése
sem politikai, hanem nagyon is emberi,
mert az Újbudán élőkről szól, az itt élők
érdekeit szolgálja. Bízom abban május 15én napirendre és elfogadásra kerül.

T. R.

KERÜLET
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Esküt tett a kerületi közterület-felügyelet vezetője

A helyi problémákra koncentrálunk
A közbiztonság érzelmi állapot, a
közrend jogállapot, és mindkettő javításához a helyi közterület-felügyelet
nagyban hozzájárulhat, vallja Újbuda
megalakuló közterület-felügyeletének vezetője, dr. Kovács Sándor. A
jogász végzettségű egykori főrendőr
az elmúlt év végén az ORFK-ról ment
nyugdíjba. A rendőr ezredes ma nemcsak a kerületi fő közterület-felügyelő,
hanem a Rendőrtiszti Főiskola docense, ahol ő írt jegyzetet a közterület-felügyelet bűnmegelőző munkájáról.

Ajánlja fel adója 1%-át Őrmezőért

tulajdonban vagy kezelésben lévő területeket
is. Hozzánk tartozik minden, például a Móricz Zsigmond körtér, a rakpart, a Kosztolányi tér, a parkok és az utak is. A közterületfelügyelőinket folyamatosan megtalálhatják
majd a kerület teljes területén, párban fognak járőrözni. A közterület-felügyelők mellet
tervezzük, hogy 10 kerületőrünk is lesz, ők
kiemelt közterületeken, például a már említett Kosztolányi téren fognak dolgozni, az
ő feladatuk a tér rendben tartása, ők jelzik a
jogsértéseket, valamint az Önkormányzat
hatáskörébe tartozó esetleges hibákat is.

dig az illegális parkolás a gond, akkor az
ott dolgozó közterület-felügyelők ezekre a
dolgokra fognak koncentrálni.
Ha elkészül az új központunk, akkor
az ott ügyelő diszpécser a bejelentéshez
legilletékesebb intézkedő személyt küldi.
Lehet, hogy a polgár- vagy a kerületőrök
el tudják intézni, de elképzelhető, hogy
közterület-felügyelő hatósági fellépésre
lesz szükség, vagy végső esetben rendőri
intézkedés kell. Úgy gondolom, hogy a
közterület-felügyeletnek igenis szerepe
van a bűnmegelőzésben. Ez a rendőrség

Május végére készül el a Fraknó utca 32.
alatt a központunk, ott ügyfélszolgálatot
működtetünk, amelyet a későbbiekben
Közbiztonsági Centrummá szeretnénk
tovább fejleszteni. Most még nem tudok
telefonszámot mondani, valószínű, hogy a
kerületi zöldszámon, a 06-80-UJBUDA-n
keresztül is lehet majd bejelentéseket tenni. Ha minden munkatársunk szolgálatba
áll, akkor bemutatjuk őket a lakosságnak.
Szeretnék működtetni egy kisbuszt is,
amely nemcsak a közterület-felügyelőket,
kerületőröket szállítaná, hanem meghatározott időpontokban Újbuda frekventált
pontjain megállna, és egyfajta kihelyezett
ügyfélszolgálatként üzemelne.

Dömök Viktória

A lakosság hogyan érheti el önöket?

Mint arról az Újbuda Média már beszámolt, Junghausz Rajmund (képünkön jobb oldalt) önkormányzati képviselő arra kérte az őrmezeieket, legyenek azok helyi lakosok, vagy azok máshol élő
családtagjai, ismerősei, barátai, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel Őrmezőért. Tegyék ezt úgy, hogy
akár iskolai alapítvány, akár más Őrmezőn működő szervezetet támogatnak vele. Most, közeledve a határidő lejártához a képviselő utcai figyelemfelkeltő akciót is kezdeményezett Őrmező
központjában. Arról tájékoztatta lapunkat, hogy már eddig is sokan mozdultak meg a közös
lokálpatrióta cél érdekében, és abban bízik, hogy ez az akció tovább erősíti az adakozókedvet.

Elismerték a kiemelkedő munkát

Miért van egyáltalán szüksége a kerületnek önálló közterület-felügyeletre?

A helyi közterület-felügyelet integrálni
tudja a kerületben a polgárőrök, az önkormányzati rendészeti szervek, így mezőőrök, természetvédelmi őrök munkáját.
Ez az a szervezet, amely a legközvetlenebb
kapcsolatban áll a lakókkal, azaz a helyi
igényeknek megfelelően képes szervezni
tevékenységét. A mi közterület-felügyelőink figyelni fognak azokra a problémákra, amelyek az adott körzetben élőket
leginkább zavarják, ha a lakók például a
graffitisekre panaszkodnak, másutt pe-

munkáját is könnyíti, és a lakossági közérzetet is javítja.
A közterület-felügyeletet integráló szervként képzelem el, ez működtetné a Közterületi Egyeztető Fórumot, melynek minden
olyan szervezet tagja, amelynek munkatársai a közterületeken dolgoznak, így a BKV, a
Posta, a szociális intézmények, a közterületfenntartók és a vagyonvédelmi járőrök.

Csak a kerületi közterületeket ellenőrzik, például
a fővárosi Kosztolányi teret már nem?
Az Újbuda Közterület-felügyelet munkatársai a teljes kerületet ellenőrzik, azaz a fővárosi

A munka már folyik, de egy ilyen szervezet
felállítása komoly szervezést igényel. Remélem, május végén már lesznek kerületi
közterület-felügyelők az utcán. Keresünk
munkatársakat, de kizárólag szigorú egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat után
lehet valaki közterület-felügyelő. Akinek
nincs képesítése, annak egy három hónapos
tanfolyamot kell elvégeznie. A felszerelés
szintén időigényes folyamat. Vannak még
szabad álláshelyeink, tehát, aki szeretne a
közrend, környezetvédelem, természetvédelem és köztisztaság érdekében dolgozni, az
jelentkezzen közterület-felügyelőnek. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, büntetlen előélet és az érettségi bizonyítvány.
D. Cs.

Dömök Viktória

Dömök Viktória

Folyamatosan jövő időről beszél. Mikor kezdődik
a munka?

Május 4-e Szent
Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének napja. Minden
évben ekkor tüntetik ki az Újbudán
kiemelkedő teljesítményt nyújtó
tűzoltókat. Idén
Széles Ferenc tűzoltó őrnagyot érte
ez a megtiszteltetés.
Molnár Gyula polgármester Fodor
Vince alpolgármesterrel közösen adta
át a polgármesteri
elismerést, stílusosan egy tűzzománc
a l kot á st , mely
Hévizy Éva keze
munkáját dicséri.
m. g.
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Üres az osztály
A matrózblúzt, a sötétkék szoknyát
mára már felváltották a divatos, színesebb egyenruhák. A virágköltemények
sem érvényesülnek annyira a csokorba
kötött lufik, plüssállatok és a nonfiguratív kiegészítők mellett. A búcsú
miatti könnyek viszont ugyanolyanok,
mint régen, és az ajkakon is ugyanaz a
dal csendül fel: Ballag már a vén diák,
Gaudeamus igitur vagy az Elmegyek,
elmegyek. Így telik napjaink ballagása.
A ballagás szokása az 1870-es években
alakult ki Selmecbányán, ahol a diákok
a „Ballag már a vén diák” című énekkel
búcsúztak el iskolájuktól és tanulmányaiktól. Hamarosan a ballagási szokás az
egész országban elterjedt, és a 20. század
elejére már széles körben általánossá vált.
Hagyományosan májusban ballagnak a
középiskolák végzősei, de idén – akárcsak
a húsvét – a ballagás is korábbra tolódott.
A május 1-je miatti négynapos szünetet az iskolák különbözőképpen kezelték,
a végzősök ballagását eltérő időpontra
tették. A legelső vén diákok április 26-án,
szombaton járták be iskolájukat, míg a
legutolsók május 3-án, azaz az országban
szinte egy álló hétig tartott a búcsúzkodás.
Az ünnepség időpontját rendelet nem
szabályozta, így az iskolák maguk alakíthatták programjukat az érettségi vizsgákhoz alkalmazkodva. Korábban május közepén tettek vizsgát a nebulók. Az elmúlt
egy-két évben azonban előbbre hozták az
érettségit: tavaly például május 7-én, idén
pedig május 5-én kezdődtek az írásbelik
először magyarból.
Itt, Újbudán az április 30-i időpont
mellett tette le a voksát a legtöbb intézmény. A középiskolák nebulói ezen a napon vették vállukra a tarisznyát, ekkor
ballagtak többek között a József Attila, a
Bethlen Gábor, a Szent Imre, a Szent Margit, a Weiner Leó és a Petőfi Sándor Gimnázium tanulói is. Ez utóbbi intézmény
azért választotta április utolsó napját az
ünneplésre, mert így több ideje maradt a
61 ballagó diáknak a felkészülésre. Hiszen
május 5-én már az irodalmi érettségi vizsgákon kellett bizonyítania a fiataloknak.
Kelemen Angelika
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Pályázati felhívás

Az anyák ünnepe

A hónapforduló egyben az ünnepek
időszaka is volt. Ekkor került sor a
középiskolai ballagásokra, a május
elsejei ünnepünkre, a protestáns konfirmációkra és az anyák napjára.
Május első vasárnapján mindig azt a személyt ünnepeljük, akitől a legnagyobb
kincsünket, az életünket kaptuk. Ilyenkor
világszerte egy-egy virágcsokorral vagy kisebb csecsebecsével köszöntjük édesanyánkat. A gyerekek az óvodákban, iskolákban
ünnepi műsorral is készülnek, hogy a maguk nyelvén
fejezzék ki köszönetüket.
Így volt ez Újbudán is,
ahol az albertfalvai óvodások nemcsak a saját,
hanem mások anyukáját
is ünnepelték. Ugyanis a
helyi közösségi házban az
Albertfalvi Polgárok Körének is bemutatták zenéstáncos produkciójukat. És
bármennyire újdonságnak
tűnik ez a gesztus, valójában több száz éves múlttal
rendelkezik. Az anyák napja megünneplése a görögökig nyúlik vissza:
az istenek és istennők anyját, Rheát minden
tavasszal nagy ünnepségen köszöntötték az
ókori birodalomban.
Ismert, hogy a 17. századi Angliában
sem feledkeztek meg az anyákról: a böjt

negyedik vasárnapja volt az ő napjuk.
Ilyenkor a család apraja-nagyja együtt
ment az istentiszteletre, valamint különleges ebéddel-vacsorával készült. Akik
nem tarthattak velük, nem lehettek a jeles
dátumon édesanyjukkal, apróságokkal
kezdtek kedveskedni nekik. Az ünnep
szélesebb körben a 19. században terjedt
el. Az Egyesült Államokban először Julia
Ward Howe költőnő, aktivista javasolta
megtartását 1870-ben. A hivatalos ünneppé nyilvánítás csak később történt,
amikor a philadelphiai
Anna két évvel imádott
édesanyja halála után
elérte, hogy anyák napja
országszerte elismert és
beismert ünnep legyen.
Ezután az anyák napja „átlépte a határokat”:
az emberek ünnepelni
kezdték Mexikóban, Kanadában, Dél-Amerikában, Kínában, Japánban,
Afrikában és persze Európában is. A kontinensen az első világháború
után terjedt el, bevezetését a virágkereskedők erőteljesen szorgalmazták. A hagyományt Magyarországon
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben
szervezték.
K. A.

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.
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 15 000 000 Ft.

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

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, kivéve azok,
amelyekkel az Önkormányzat Támogatási szerződést vagy ellátási szerződést kötött.
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 3 000 000 Ft.

4. Környezetvédelmi témakörben:
4.1. Környezetvédelmi és kerületszépészeti feladatokra
Pályázhatnak:
XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, társasházak,
lakásszövetkezetek.
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 3 000 000 Ft.

4.2. Környezettudatos nevelési célokra
 gyermekközösségek, tanulócsoportok részére szervezett egész-

ség- 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).

Pályázhatnak:

XI. kerületi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények.
A pályázatokra fordítható keretösszeg: 4 000 000 Ft.

Általános tudnivalók:

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

A pályázat leadási ideje: 2008. május 19. 18 óra.
Budapest, 2008. április 8.

Molnár Gyula polgármester, sk.

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

Lakossági fórum
a Tranzitban
Újbuda fóruma címmel lakossági fórumot szerveztek a Tranzitban, ahol a
környéken élők elmondhatták problémáikat. Jankó István, Gyorgyevics
Miklós és Rétvári Bence képviselők
a következő témákban kérték ki a
lakosság véleményét: lakókörnyezetünk gondjai, a Bukarest utcai park
felújítása, fejlesztések a Hamzsabégi
úti sétányon, metróépítés. Többek
közt szó volt még a kutyapiszokról,
valamint a hajléktalanhelyzetről.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évre az alábbi témakörökben és célokra
34 millió Ft keretösszegben pályázatot ír ki.

Zih Zsolt

Ballag már a vén diák

MOZAIK

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; egyetemi 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 (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.
Érdeklődni lehet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Lakásgazdálkodási Osztályán (Mozsár Beatrix 3811-384-es) telefonon.

MOZAIK

Új lovagok és dámák

Magyarok a máltai lovagrendben
A nagyvilágból összesen 12
embert fogadott be idén a Jeruzsálemi Szent János Független
Lovagrend Ispotályos Lovagjai,
Máltai Lovagok Rendje. A hét
magyar között Lakos Imrét,
Újbuda alpolgármesterét,
országgyűlési képviselőt is
lovaggá ütötték.
A rend évente fogad új tagokat, idén
Budapesten tették le az esküt a belépő lovagok, azaz tíz férfi és az új
dámák, két hölgy. A rend tagjának
lenni nem kiváltság, hanem az elesett emberek szolgálatának kötelezettsége – ezt vállalják azok, akik
esküt tesznek.
– Valóban nem „kirakatembereket”, hanem a közösségért munkálkodó, aktív személyeket választanak ki, hosszas mérlegelés után
– meséli Lakos Imre. – Nagyon
komoly, többfordulós procedúrát
jelent ez a választás. A döntésben a
személy életútja és két lovag ajánlása játssza a döntő szerepet. A Máltai

Lovagok Rendje modernkori történetében is valódi akciókat visz véghez. Szeretném ezt az erőt Újbuda
érdekében mozgósítani, hiszen
ebben a kerületben is számtalan
ember szorul segítségre. Valószínűleg az egészségügy területén fogom
megtalálni azt a konkrét ügyet,
melynek megoldására megszervezhetem a rend segítségét. El tudom
képzelni, hogy például a szakrendelőnk orvosi műszer beszerzésébe be
lehet vonni ezt a támogatást.
Az, hogy napjainkban a rend
sokkal aktívabb, mint bármikor történelme során, nemcsak az adakozó
és karitatív szellemiség erejét jelzi,
hanem sajnos azt is, hogy világszerte
egyre többen szorulnak segítségre.
A társaság alapvetően a szegényeket,
hajléktalanokat, éhezőket találja meg
segélyakcióival, és a támogatás legkülönfélébb formáira is képes.
Adományozott már szúnyoghálókat kenyai gyermekeknek, hogy
megóvja őket a maláriától, pénzt juttatott el háború sújtotta területek la-

Lakos Imrét lovaggá ütik

kóinak, hozzájárult a rákkutatáshoz
és helyt állt természeti katasztrófák
esetén is. A rend eredete egyébként
még az 1048-as évre nyúlik viszsza, amikor Amalfi néhány gazdag
kereskedője Jeruzsálem városában
kórházat és menedékházat alapított
az oda zarándokló szegény hívők ellátására, ápolására.
B. A.
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Aláírásokat
gyűjt a MIÉP

Negyvenéves a Teleki Blanka iskola

Újbuda több forgalmas csomópontján gyűjtött aláírásokat
a MIÉP az előrehozott parlamenti választások ügyében.
Fenyvessy Zoltán képviselő
szerint sokan akarják a változásokat, így ezzel nyomást gyakorolhatnak az ország vezetésére.
A párt képviselői arról
kérdezték
a járókelőket, a ka rják-e, hogy
Magyarországon
előrehozott
választásokat Dr. Fenyvessy Zoltán
tartsanak.
Fenyvessy Zoltán, a MIÉP képviselője elmondta, az akcióval az a
céljuk, hogy felmérjék a választópolgárok általános véleményét.
A képviselő szerint sokan vannak, akik akarják a változást, de
aláírásukkal mégsem merik vállalni véleményüket állásuk miatt.
Ilyenek például a pedagógusok,
egészségügyben, közalkalmazotti
szférában dolgozók. A képviselő
szerint a rendszerváltozás után tizennyolc évvel még mindig benne
van az emberekben a félelem.
Az összegyűjtött aláírásokat
elmondása szerint nyomásgyakorló eszközként akarják felhasználni,
így elküldenék azokat a köztársasági elnökne, és a parlamenti pártoknak is.

Táncra perdült tanár,
diák és szülő
Az emberi mértékkel középkorúnak számító Teleki Blanka
Általános Iskola évfordulós
ünnepségeire Budai Miklós, a
10. választókerület önkormányzati képviselője hívta fel figyelmünket. A polgármesterrel és
más notabilitásokkal karöltve ő
is részt vett azokon az eseményeken – három rendezvényt
is szerveztek –, amelyekkel az
intézmény e jeles évfordulót
megünnepelte.
Az épület falain belül megrendezett ünnepélyen az intézmény
jelenlegi tanári kara és természetesen maguk a diákok – hatszáznál is többen – köszöntötték régi
igazgatójukat, egykori tanáraikat,
és mindazokat a szülőket, akiknél telekisnek lenni már családi
hagyománynak számít, azaz ők
maguk és gyermekeik is ezen iskola tanulói közé tartoznak. Az
eseményen részt vett Molnár Gyula polgármester és Bács Márton
alpolgármester is.

Az iskola egy igazán alkalmi eseménnyel kedveskedett a szülőknek,
hiszen bált rendeztek, amelynek
bevételét az iskolát támogató alapítványnak ajánlották fel.
Az évforduló kapcsán igazi
kerületi eseményt is szerveztek a
telekisek, a Fővárosi Művelődési
Központban Molnár Gyula polgármester nyitotta meg a tanulók
előadássorozatát, melynek keretében két napon keresztül bemutatkozott az iskola apraja-nagyja,
akik szüleiket, családtagjaikat és
barátaikat énekkel, versmondással, színdarabokkal szórakoztatták. A rendezvényt a nyolcadik
osztályosok angol keringője zárta,
amelyet a diákok korhű ruhákban,
nagyestélyiben és szmokingban
adtak elő, és nem maradhatott el
a meglepetés-előadás, a tanárok
produkciója sem, amelyet – a Reneszánsz Év jegyében – a középkor hangulatát megidézve állítottak színpadra.
Boldog születésnapot!
R. M.

M. Á.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és barátait
Élelmiszerárak: A csillagos égig? című
rendezvényünkre, 2008. május 22-én, 18
órára. Előadó: dr. Raskó György agrárközgazdász, volt földművelésügyi államtitkár.
A beszélgetést vezeti: dr. Tóth László
Helyszín: Antall József Alapítvány és az
MDF XI. Kerületi Szervezet Székháza 1114
Budapest, Bartók Béla út 61. (bejárat a
Fadrusz u. felől).
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PROGRAMOK
SZÍNHÁZAK

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.
MÁJUS 14.–JÚLIUS 31. A Petőfi Sándor
Iskola 180 éve fényképeken.
MÁJUS 14.–JÚLIUS 31. Bibliatörténeti és
könyvművészeti kiállítás.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
MÁJUS 26-ÁIG Kiállítás egészséges ételek

receptjeiből.

MÁJUS 27.–JÚNIUS 19. Pogány Lajos fotókiállítása látható. A tárlatok hétköznap
10–18 óráig tekinthetők meg.

BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLL.: Dajka Margit-emlékszoba.
MÁJUS 16. Gádor Magda szobrászművész

kiállításának megnyitója. Megtekinthető
JÚNIUS 13-ÁIG munkanapokon 12–18
óráig, szombaton 10–14 óráig.
BUDAI KLUBGALÉRIA

Budafoki út 9–11.
MÁJUS 14. 18.00 Veres Miklós festőművész

jubileumi kiállítása.
BMK GALÉRIA

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

Vizuális Művészeti Hónap fotópályázat
fődíjasának kiállítása.
MÁJUS 20.–JÚNIUS 3. Déghy Rita, Luppej
Ottó, Ferenczi Judit, a XXIII. Vizuális
Művészeti Hónap festészet kategória okleveleseinek csoportos kiállítása.
KARINTHY SZALON

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

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

Cirmos u. 8.
MÁJUS 20. 17.00 Katalin Kossach kiállítása.
Megtekinthető JÚNIUS 3-ÁIG, hétköznap

10–18 óráig.

A38 ÁLLÓHAJÓ

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
MÁJUS 16. 21.00 Belga, Kerekes Band, DJ Bekő.
MÁJUS 17. 21.00 MyMusic bemutatja – Zagar,
Supersonic, Turbo. MÁJUS 18. 14.00 Metalchamp

– metálzenekarok versenyének döntője.

MÁJUS 19. 20.00 Christian Death (USA), Them
Philosophy, Autumn Twilight. MÁJUS 20. 20.00
Bilal (USA), Boogie!, DJ Feaky D. MÁJUS 22. 20.00
Glenn Hughes (USA). MÁJUS 23. 22.00 Brains

lemezbemutató koncert, Bauchklang (A), Top
Cat (UK), Irie Maffia, vendég: Harcsa Veronika,
Krsa (PASO), Cadik, Zeek MC. MÁJUS 24. 22.00
Urban Outfit presents Dub Phase Night – Cotti &
Clukid (Bullfrog Beats/UK), DST, Gumilap, Kebab.
MÁJUS 25. 14.00 Metalchamp – metálzenekarok
versenyének döntője. MÁJUS 26. 20.00 The
Syndicate. Tetőterasz: MÁJUS 15., 22. 21.00 Easy
Juggling – Love Alliance. MÁJUS 16. 21.00 Rave
Kikötő w/ Monkey6 & Kollektiva djs – Svindler
& Bergi, Tmx, Fullstereo, Popbitch. MÁJUS 17.
21.00 BombTheJazz meets S 10 Records – FIXI4
Koncert, Johnny„10dzsí”Drama és Vázsonyi
Janó, Suhaid és Barabás Lőrinc. MÁJUS 18., 25.
21.00 Lidokain klub – Naga, Crimson. MÁJUS
20., 27. 21.00 PASO Ska, Reggae Club – Another
Day, PASO Soundsystem, Sound Sistaz & vendégei & Darth Wada. MÁJUS 21. 21.00 Barabás
Lőrinc és barátai. MÁJUS 23. 21.00 Deep Smile
Café – Green Cosmos (Tranceport/live), Snag
(Digital Angels/live), Y-East (Tranceport/live),
Oleg (DeepSmile & HumanTouch/dj). MÁJUS 24.
No Vidra Crew party – NVC pres.: Casino Bankok.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.30, 10.15, 11.00„Ringató”zenei foglalkozás, 17.00 Bogozgató, 19.00 Kezdő, 20.00 Haladó
kubai salsasuli, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Divattánctanoda 6–10 éveseknek. SZERDA,
PÉNTEK 18.00 Mesetorna óvodáskorúaknak.
CSÜTÖRTÖK 15.20 ETKA-jóga tanfolyam. 19.00
AKH Társastánc Klub kezdő, 20.00 Los Angeles-i
salsa kezdő, 21.00 Haladó. VASÁRNAP 17.30 Kezdő,
18.30 Haladó társastánc. 19.30 Táncklub.

BIBLIA-HÁZ
Bertalan L. u. 21.
MÁJUS 14. 18.00 A vallási veszélyekről. A tíz szűz

példázata és a Lélekkel szerzett tapasztalatok.

MÁJUS 28. 18.00 Krisztus valódi követése ma.

A talentumok példázata.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD 16.00 Komplex kézművestanfolyam gyerekeknek. 16.30 Ovis néptánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK
9.00 és 10.45 Bagolyvár játszóház. SZERDA
11.00 Folytassa Nagyi! klub. SZOMBAT 16.00
Őszidő nyugdíjasklub. MÁJUS 16. 17.00

Szabadegyetem. Magyarország a XVI. században, 18.30 A magyar reneszánsz. MÁJUS

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 21-ÉIG Zichó Gabriella kiállítása.

Megtekinthető hétköznapokon 10–20
óra között.
MÁJUS 23. 18.00 Kovács Judit selyemfestmény kiállításának a megnyitója.
Megtekinthető JÚNIUS 11-ÉIG, hétköznapokon 10–20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
MÁJUSBAN Romvári Márton festőművész

tárlata tekinthető meg.
TETŐ GALÉRIA

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

dübörög a zenegép c. kiállítása látható.
MÁJUS 23. 18.00 Neuberger István
festőművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető JÚNIUS 10-ÉIG hétköznapokon 15–18 óráig.
TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁJUS 15–31. „Lásd meg a csodát” – gyer-

mekfotó-kiállítás.

ÚJBUDA GALÉRIA

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

Mészáros Géza és Mészáros Bori festőművészek kiállítása látható.
XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÓHELY
Erőmű u. 4. T.: 365-6126

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

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 14. 19.00 Oscar.
MÁJUS 16. 19.00 Kukabúvárok. Premier.
MÁJUS 17., 18. 19.00 Kukabúvárok.
MÁJUS 21. 19.00 Társasjáték New Yorkban.
MÁJUS 22. 19.00 Barátom, Harvey!
MÁJUS 20. 19.00 Portrékák – Felföldi Anikó

zenés pódiumestje. Helyszín: Hotel Adler
Kávézója, Budaörs, Budapesti út 2.
MÁJUS 27. 20.00 Macskalépcső. Helyszín:
Szertár Kávézó, Budaörs Templom tér 1.
MÁJUS 18. 10.30 A hétfejű tündér.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 16. 19.00 A New York-i páparablás.
MÁJUS 17. 19.00 Szerelem@könyv.hu.
MÁJUS 23. 19.00 A trükk.
MÁJUS 24. 19.00 Őrült nők ketrece.
MÁJUS 25. 19.00 Dominó.
MÁJUS 18. 10.30 Frakk, a macskák réme.

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD –
BUDAI CISZTERCI SZT. IMRE GIMNÁZIUM
Villányi út 27. Tel.: 466-50-88
MÁJUS 26., 28. 19.00 Tamási Áron: Csalóka

szivárvány.

MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 11. 20.00 VII. Nemzetközi

Akusztikusgitár Koncert Körút.
MÁJUS 14. 20.00 Hód Adrienn: Kapcsolódjunk
és bömböltessük 2. Bemutató.
MÁJUS 17., 18. 20.00 MU Terminál C est/III.
évfolyam. Bicskey Lukács: BÁBEL – VILÁG.
Bemutató. Duda Éva: Plain. Bemutató.
MÁJUS 20. 20.00 Gold Bea – Gold
Attila – Kövesdi László: Tanulmány a
koreografológiáról
Gregory Holt (US) – Ernst Süss (A/H): Dither
[3,14.1592].
MÁJUS 22. 20.00 LöNöFö Kombinat produkt,
PR-Evolution alkotóműhely: A fátyol titka...
a-vagy illúzió. Mindent akar a test…
Bemutató.
MÁJUS 23., 24. 22.00 Szputnyik Hajózási
Társaság – Modern Színházi- és
Viselkedéskutató Intézet – Labor: Gogol: Holt
Lelkek – Tokhal vonóval.
MÁJUS 24. 19.00 Csángó–magyar táncház a

Sültü zenekarral.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
17. 16.00 Családi délután. A Mare Temporis

Alapítvány interaktív reneszánsz játszóháza,
előadás, kézműves-foglalkozások. MÁJUS 23.
17.00 Szabadegyetem. Janus Pannoniustól
Balassiig, 18.30 VIII. Henrik Angliája. MÁJUS 30.
17.00 Szabadegyetem. Erdély aranykora, 18.30
A reneszánsz kor magyar viseletei és öltözködési
szokásai, valamint lakáskultúrája.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁJUS 15. 20.00 Csángó táncház a Szigony
együttessel. MÁJUS 16. 19.00 Ki-Látó – gála-

koncertek: Live Act Folk, Hajna és Jambient.
MÁJUS 17. 20.00 Ezüstpatak – koncert.
MÁJUS 19. 18.30 Budai tangó – tánctanítás
Budai Lászlóval. MÁJUS 20. 18.00 Khamoro
– cigánytánc-tanfolyam, 20.00 Igrice együttes
– koncert. MÁJUS 21. 20.00 Dűvő zenekar
– táncház. MÁJUS 22. 20.00 Csángó táncház
a Somos együttessel. MÁJUS 23. 20.00 KMB
– koncert. MÁJUS 24. 20.00 Dresch Quartet.
MÁJUS 26. 18.30 Budai tangó – tánctanítás
Budai Lászlóval. MÁJUS 27. 18.00 Khamoro
– cigánytánc-tanfolyam, 20.00 Dasi Attam
és Bharatanatyam közös Margam Saskia
Kersenboom (NL) és Bittner Meenakshi Dóra
tradicionális dél-indiai táncelőadása.
Gyermek- és családi program
HÉTFŐ 9.30 Fióka foglalkoztató – ovi-előkészítő
foglalkozás. HÉTFŐ 16.15 Szivárvány fejlesztő
foglalkozás. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató – zenepedagógiai foglalkozás 0–3 éveseknek. MÁJUS 10.
17.00 Kolompos – családi mulattság. MÁJUS 25.
10.00 Csillagszemű – családi táncház.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
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. 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,
17.00 Nemezkészítő szakkör kezdőknek, 17.00
Foltvarró (patchwork) szakkör kezdőknek és haladóknak. MÁJUS 14. 19.00 Holdudvar Irodalmi
és Képzőművészeti Kör találkozói. MÁJUS 15.
10.00–18.00 Rajzoljunk„ Egy – Másért!”
– Senki sem más, mint más. MÁJUS 16., 30.
Moldvai táncház a Csürrentő együttessel. MÁJUS
16. 19.00 Folklór színház. MÁJUS 17. Bluppo családi játszókuckóban. MÁJUS 17. 10.00 Regionális
népmese – Népmonda – és Népballadamondó
Találkozó. MÁJUS 19., 26. 19.00 Ír táncház a
Greenfields együttessel. MÁJUS 20., 27. 17.00
Muzsikás gyermektáncház. MÁJUS 20. 18.00
M. Tibor János párkapcsolatokról szóló könyvbemutatója. MÁJUS 21. 14.00 Petőfi Musical
Stúdió: Álarcosbál. Musical két részben. MÁJUS
23. Balkáni táncház a Falkafolk együttessel.
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Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angolklub, 10.30
Bukfenc. SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna
nyugdíjasoknak. CSÜTÖRTÖK 17.30 Jóga.
PÉNTEK 13.00 Intimtorna, 16.00 Fashion dance.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00 Gazdagréti

Közösségi Számítógépes Központ és
e-Magyarország pont. MÁJUS 16. 18.00
Bibliaiskola. MÁJUS 19. 18.00 Verses-lelkes
együttlét. Versbarátok klubja. MÁJUS 24. 14.00
Gazdagréti gyermeknap. Bábelőadás, kézműves-foglalkozás, aszfaltrajzverseny.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁJUS 15. 18.00 AMT Napok – Irodalmi és

dalest.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 15.30 MKM Férfikórus. KEDD 15.00

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

MÁJUS 25. 20.00 Talentum Művészeti Iskola

végzős hallgatóinak koncertvizsgája.

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

MÁJUS 27., 28., 29., 30. 20.00 III. Nemzetközi

MONOTÁNC Fesztivál.

Újbuda a mi otthonunk.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 14., 15. 20.00 A Démon Gyermekei.

Pintér Béla és Társulata.
MÁJUS 16. 20.00 Határeset. Malko Teatro
vendégjátéka.
MÁJUS 17., 18. 19.00 Othello-kommentárok.
Kompánia Színházi Társulat.
MÁJUS 19. 19.00 ASZTAL – Alternatív
Szkéné Találkozó. Két királynő. Szevasz
Vándorszínház.
MÁJUS 20. 20.00 ASZTAL. Hogyan ettem
kutyát? Epopteia Társulás.
MÁJUS 21. 19.00 ASZTAL. A
bogyósgyümölcskertész fia. Apolló-kör.
21.00 A bárány megkísértése. Feleselők
Színpad.
MÁJUS 22. 20.00 ASZTAL. Álom-kép-tár.
Barboncás Társulat.
MÁJUS 23. 20.00 ASZTAL. Odúlakó.
Teleszterion Műhely.
MÁJUS 24. 20.00 ASZTAL. Háromszög.
SzeMaSzu.
MÁJUS 25. 20.00 ASZTAL. Brecht-The
Hardcore Machine. Urbán András Társulata.
SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 18.00 Csi-kung.
MÁJUS 16. 19.00 Kiss Ádám humorista estje

(Dumaszínház). Stand up comedy.
MÁJUS 17. 20.30 Mandragóra Társulat:
Szintén vízzel. Drámai etűdök.
MÁJUS 18. 17.00 Thespiánus Kommandó:
Depi, avagy Depihentagyúakezekakortár
sírók.
MÁJUS 18. 19.00 Thespiánus Kommandó: Víg
gazságok.
MÁJUS 21. 20.00 Majdnem Társulat: Négy
(Van közös magány, amely szerelmet
ébreszt). Audovizuális mozgásszínházi
performance.
MÁJUS 20. 20.00 Kókai János Társulat: Kívül
tágasabb (tragikomédia). Bemutató.
MÁJUS 23. 19.00 Kasvinszki Projekt: M.V.
Mayenburg: Paraziták.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT
Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 10.00, PÉNTEK 10.00 és 11.00
Minimuzsika. SZERDA 9.00 és 10.00 Izgő-mozgó
gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 16.00 Tánclánc, 17.00
Összművészeti drámaműhely óvodásoknak.
Gyógymasszázs kismamáknak, nyelvórák:
előzetes jelentkezés alapján.

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁJUS 20. 18.00 Nemzetközi Akusztikusgitár

Fesztivál.

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

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

Kapcsoljon haza!
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!
BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

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

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

10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. vasárnap)
Istentisztelet.
BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
MÁJUS 24. 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia,

művészet, szótárak stb.), 15.00 Meditáció az
együttérzésről.
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10.
Tel.: 06/30/954-1094
HÉTFŐ 17.15 Fokozatos út a
Megvilágosodáshoz (előadás sorozat).
KEDD 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok
(meditáció), 17.00 Az éber tudatosság alkalmazása a segítésben (gyakorlati útmutató
segítőknek és segítséget elfogadóknak),
18.45 Haladás a mahájána úton (tanítás,
beszélgetés a buddhizmus együttérzést és
bölcsességet hirdető útjáról).
CSÜTÖRTÖK 6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció). MÁJUS 23. 17.30 Bevezetés
a buddhista szimbológiába.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

TIT STÚDIÓ
Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

MÁJUS 14. 18.00 Ásványbarátkör. Cserenap.
MÁJUS 19. 17.30. Hajózástörténeti klub.

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–18
éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

Élménybeszámoló külföldi hajózástörténeti
múzeumok kiállítási anyagáról. MÁJUS 19.
18.00 Gombászklub. Változó klíma? Változó
gombavilág! MÁJUS 21. 18.00 Ásványbarátkör.
Videovetítés. MÁJUS 22. 17.00 Csapody Vera
Növénybarát Kör. A Zambézitől délre. MÁJUS 26.
18.00 Gombászklub. Gombahatározás.
Tudományos előadás
MÁJUS 14. 18.00 Magyar Madártani Egyesület.
Kiállítás: Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

EGYHÁZAK
SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

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

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

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

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT-PLÉBÁNIA

Magyar Tudósok körútja 1.

Plébánia u. 2.

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

MÁJUS 18. 11.30 Bárdos: Missa quarta, Bach,

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

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

Haydn, Schubert, Perosi kórusművei.
ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.00 Balettiskola 5–8 éveseknek, 17.00
Balettiskola 9–13 éveseknek. HÉTFŐ 19.00,
SZERDA 18.00 Dzsesszgimnasztika. HÉTFŐ,
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító torna. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 10.30 Tarka Színpad – őrmezei

nyugdíjas színpad, 16.00 Hip-Hop, 17.30
Törpördög tánctanoda kezdő, 18.15 Haladó.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00, 17.00 Zenés
kondicionáló torna gyerekeknek. SZERDA, PÉNTEK
19.00 Pingpongklub. CSÜTÖRTÖK 14.30 Civil
Alkotók Közössége. SZOMBAT 9.00 Commedia
2000 Diákszínpad. VASÁRNAP 17.00 Goldance
tánciskola. MINDEN MÁSODIK KEDD 17.00 Reforméletmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–
18.00-IG Net-Kuckó e-Magyarország pont.
Minden megkezdett óra 200 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak ingyenes. MÁJUS 16. 18.00 Ki
adja vissza az őseinket? Honfoglalástól honfelajánlásig. Előadó: Szörényi Levente zeneszerző,
őstörténet kutató. MÁJUS 27. 19.00 Őrmezei
Művészetbarátok Klubja. 20.00 Újbuda Jazz Kedd.
Bálint Rezső vendége: Ganxsta Zolee. Élőben
játszik a Chameleon Big Band. MÁJUS 29. 10.30–
16.00 Miénk a Ház!!! – gyereknap. NOX party
misszió Nagy Tamás- táncművész, táncpedagógus, a NOX együttes frontembere vezetésével.

katolikus szentmise.

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG

Játék út 16.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

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

10.30 Református istentisztelet.

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

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

Istentisztelet.

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

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30,
19.00.
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent István
Ház), 18.30 Placid atya katekézise.
CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok beszélgetése
(SZIH). SZOMBAT 7.00 Laudes a szentmisében,
17.30 Vesperás a Szent Gellért-oltárnál.
MINDEN 2. SZERDA 19.30 Bibliai elmélkedések
(SZIH). MINDEN VASÁRNAP 9.00 Családi mise.
MÁJUS 17. 7.00–19.00 Budapest körül Élő
Rózsafüzér Zarándoklat.
MÁJUS 18. Szentháromság vasárnapja. 11.30
Schola Gregoriana Budapestinensis énekel.
MÁJUS 20. 8.00 Karitász és hajléktalan zarándoklat Márianosztrára. Indulás: templom elől
külön busszal. MÁJUS 23. Boldog Apor Vilmos
püspök és vértanú emléknapja.
MÁJUS 25. Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe,
Úrnapja. 9.00 A mise után ünnepi körmenet a
templom körül.

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

Bár május utolsó két hetében egyetlen bolygó sem vonul át a Kos jegyén, az ide érkező
kedvező serkentő fényszögek mégis nagy
lendületet adnak. Sok munkája lesz, amit
most örömmel, szívesen el is végez, ám a
lelke mélyén már sokkal inkább a nyári
terveken töri a fejét. Úgy érzi, rengeteg szokatlan dolgot szeretne és tudna kipróbálni,
ismeretlen, új tájakat felfedezni, amire eddig
csak a fantáziájában volt lehetősége. Családtagjai ezért kissé álomkergetőnek is tartják.

BIKA

április 21.–május 20.

Ebben a periódusban minduntalan úgy
érzi, a sors kisebb-nagyobb mértékben
igyekszik próbára tenni az akaraterejét. Ne
nagy dolgokra gondoljon, inkább olyasmire, hogy szeretne egy káros szokásról lemondani, vagy pár többletkilót leadni. Így
a mottó május végén az, hogy „a jellem igazi mértéke ellenállni a kísértésnek”. Május
20-án lesz telihold, és az ezt követő időszak
jó alkalmat teremt, hogy elhagyjon rossz
szokásokat, leadjon néhány kilót.

lósításához. Ne tétovázzon, fogjon bele, és ne
törődjön azzal, ki mit gondol. A Mars, amely
az előző két hétben még csak éppen belépett
égi útján a jegyébe, most már bizony jócskán
benne halad, és akkora energiát ad, hogy ezzel még saját aktív énjét is meglepi. Nem lesz
olyan akadály, amit ne kihívásként élne meg.

igaz, nem is segíti törekvéseit, tehát élete
irányítása a kezében van. Május utolsó hete kedvező lehetőséget teremt valamiféle
anyagi jellegű befektetésre. Noha ez valódi
termést csak hónapokkal később hoz majd,
most sikerrel fogja elvetni a magokat.

NYILAS

SZŰZ

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

Mint azt már korábban említettem, május
közepén egy régebbi megoldatlan vita került fókuszba az életében. Ha ezt az előző két
hétben meg tudta oldani, már jobban érzi
magát a bőrében, ha azonban nem, akkor további feszültségeket okozhat. Ha nem sikerül
rendet teremtenie emberi kapcsolataiban,
nyugtalannak, feszültnek érzi magát. Május
utolsó hete kisebb munkán belüli gondot is
felvet. Nagyon fontos, hogy a fejleményekhez
pozitív gondolkodással álljon, és tudjon róla,
hogy a problémák csak átmeneti jellegűek.

Higgye el, teljesen felesleges olyasmi miatt
szorongania, ami talán soha nem következik be. Ha némely reggeleken kedvetlenül
ébred, hallgasson jó zenét a kávéja mellé,
és tervezze meg úgy a napját, ahogyan azt
leginkább szeretné. A képzeletnek hatalmas
önmegvalósító ereje van, és önnek most éppen erre van szüksége. Lehet, hogy egyszerűen csak több pihenést igényel. Ha egyelőre
nem tud szabadságra menni, naponta legalább egy órát önmagára szenteljen.

BAK

december 23.–január 20.

Május második felének a kulcsgondolata az,
hogy ne ijedjen meg a váratlan változásoktól,
bármennyire is szokatlannak tűnnek kezdetben. Tudom, nem igazán szereti a változásokat, ám most épp erre van szüksége. Ha
sikerül megszoknia az új helyzetet, napi életritmusa sokkal könnyebbé válik majd általa.
Május végén egy barát szembesíteni fogja
egy olyan tulajdonságával, amely lehetőséget
ad, hogy életét más szemszögből lássa.

IKREK

május 21.–június 21.

Uralkodó bolygója, a Merkúr még mindig
a jegyén vonul át, ami változatlanul testi és
szellemi elevenséget eredményez. Lesznek
olyan napok, amikor úgy érzi, alig fér a bőrébe. Nyugodtabb embertársaival kisebb vitái
is lehetnek, nem igazán tudnak egymás eltérő tempójához alkalmazkodni. Kedves Ikrekszülött, legyen egy kicsit türelmesebb! Se az
eseményeket, se környezete tagjait ne sürgesse, értse meg, az életben különböző ritmusra
lépegetünk. Május utolsó hete egy kisebb, ám
annál kellemesebb meglepetést hozhat.

RÁK

június 22.–július 21.

Az előző, elmélyültebb időszak után ismét
úgy érzi, ideje, hogy élete bizonyos dolgokban gyorsabb tempót vegyen. Kezdetben
talán lépéseket kell tennie ennek érdekében.
Hívjon fel nyugodtan pár régi barátot, közelítsen kollégáihoz, szervezzen kisebb, de
kellemes emberekből álló vendégséget. Ha
nagyobb gyermekei vannak, vitáik lehetnek.
Ez abból fakad, hogy a gyermek több önállóságot követel, úgy véli, korlátozni akarja
szabadságát. Ám egy egészséges kompromisszummal sikerül megoldani gondokat.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Előtérbe kerül egy régebbi, halogatott terv,
mi több, minden porcikája azt súgja majd,
hogy eljött a lehető legjobb időszak a megva-

VÍZÖNTŐ

HOROSZKÓP

Ezekben a hetekben egy kellemetlen
pletyka okozhat kisebb zavart. Vagy önről
fecseg valaki, vagy rá akarják venni, hogy
rosszat állítson másokról. Ha lehet, igyekezzen kitérni ezek elől. Mielőtt bármit
mondana, fontolja meg magában, vajon
fontos-e, és jó indulatból fakad-e? Ellenkező esetben könnyen ön ellen fordíthatják.
A munkájában sikeresnek és elégedettnek
érzi magát, ami örömmel tölti el. Kollégái
nyitottak ötleteire, hallgatnak a szavára.

május 12.–május 25.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Május második felében szinte állandóan
valamiféle párkapcsolaton belüli vitába
keveredik. Hol a társa szeretne mást, hol
pedig ön kívánja eltérő módón befolyásolni az eseményeket. Olykor sikerül majd
közös nevezőre jutni, máskor azonban kisebb-nagyobb súrlódások várhatók. Mivel
az ön számára nagyon fontos a társkapcsolat békéje, azt javaslom, hogy a harmónia kedvéért inkább engedjen kicsit. Kedvességével és jó természetével csodákat
tehet. Mutassa ki bátran az érzelmeit.

HALAK

február 20.–március 20.

A jegyéhez nem igazán kedvező fényszöget vetítő Merkúr kisebb kommunikációs zavart okozhat. Ebben az időszakban
könnyen érezheti úgy, hogy a szavak a
félreértések forrásai. Ha teheti, kerülje el a
vitákat, térjen ki a konfliktusok elől. Tárgyalásra, megbeszélésre, vizsgákra sem
túlzottan alkalmas ez a kéthetes ciklus.
Ha mégis kénytelen valami ilyesmin részt
venni, akkor legyen nagyon óvatos. Nehezen viseli az egyedüllétet, pedig most nagy
szüksége lenne napi néhány óra csendre.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Ha az előző periódusban sikerült élete főbb
területein egyensúlyt teremtenie, most
végre élvezheti a békét. A bolygók ebben a
ciklusban elkerülik a jegyét, tehát nyugodt
időszak következik. A sors nem hátráltatja,

Horváth Andrea

Közlemény

Szmodis Imre rajza

– Az adóellenőrök elől a festményekkel együtt valahogy Döncikét is el kellene majd tüntetni!

Tételek érettségizőknek
Nézzük akkor együtt, mit tehet itt még az
ember végső kétségbeesésében? Na igen, persze, tanulni kéne, legalább most. De mikor?
Reggel nem jó, mert éhgyomorra nem fog úgy
az agy. Ebéd után pláne nem lehet, mert tele
gyomorral elpilled az ember. Az esti tanulással zavarnánk a munkából hazatért felnőttek
családi életét, üdítő szórakozását. Éjjel meg
végképp ne virrasszunk, mert akkor a másnapot elviszi az ördög. Végül mégiscsak a nappali tanulás volna hasznos, mikor világos van.
De éjjel is ajánlatos, mert akkor meg csönd
van. Legajánlatosabb azonban éjjel-nappal
tanulni, különben alaposan ráfázhatunk.
Mármost milyen testhelyzetet válaszszunk a modern tudományok szerint? A
fekvés nem jó, mert képes és elalszik a tisztelt
tanuló. Ülni is árta1mas, mert a sok üléstől
elsatnyul az izomzat. Föl-alá járkálással
meg csak pocsékolnánk energiáinkat. Ám
nincs még végleges álláspont a térdepelve,
guggolva, törökülésben, fekvőtámaszhelyzetben és fejenállás közben történő biflázás
hatékonyságáról. Állandó orvosi felügyelet
mellett bármelyik pozíciót kipróbálhatjuk.

Ezen a napon történt – május 14.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1933-ban

január 21.–február 19.

Életvitel-ellenőrzés

Bizony, ez már a finis, kedves fiúk, lányok,
pár nap, és itt a szóbe1i érettségi, ami nem
kimondottan veszélytelen szórakozás.
Nem szeretném, ha bármelyiketek begyulladna most, de ennél komolyabb tétre
kevés alkalommal megy a játék. Mert a
focista, aki mellérúg, még sokszor kerülhet jó he1yzetbe, a bukott színészből lehet
még világsztár egy másik szerepben, rossz
házasság után 1ehetséges egy jó válás, de
aki itt elhasal, ne számítson jelesre a pótérettségin, se díszdoktorságra az oxfordi
egyetemen.
Magamról tudom, hogy most aztán rémülten kapkodtok egyik tétel után a másikhoz, mert sajnos, nem mondták meg előre,
hogy a tizenkét iskolai év melyik órájára
kellett volna odafigyelni. A lázas magolásban lassan összemosódnak az egyes témák,
sőt, a különböző tantárgyak is; az utolsó
napon már azt sem tudja a boldogtalan
jelölt, mikor is kötötték meg a trigonometriai békét, mikor is írta Pythagoras a Buda
halálát, és hogy kell azt mondani angolul,
hogy: „De tanár úr, én készültem”.
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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.

GLOSSZA
Szó szerint magolni fölösleges, ezt nem
követelik ma már. De túl szabadon se vezessük elő az anyagot, mert ha nagyon új
elméletekkel állunk elő, nem győz majd
fölzárkózni hozzánk a tudomány. Puskát
se nagyon érdemes vinni, mert amilyenek a
pedagógusok, rögtön kérnék a fegyverviselési engedélyt.
Sokan habzsolják ilyenkor az idegcsillapítókat, meg a serkentőszereket is,
miáltal az érettségiző egyensúlya máris
fejre áll. A második pakli cigaretta helyett
inkább a körömrágás ronda, de olcsó szenvedélyét ajánlanám, ami tisztára áldás az
idegrendszernek, és körömből sose kell újat
venni, mindig kinő magától.
Valahogy azért csak megússzátok végül, srácok, még a legkatasztrófálisabb pech
esetén is maximum két év múlva, amikor
már a pót-pót-pótérettségit sem lehet ismételni többször. De akár továbbtanultok, állásba mentek, rendőrnek jelentkeztek vagy
férjhez mentek, az fix, hogy érettségi után
kezdhetitek elölről az egész tanulást.
Kaposy Miklós

Kovács László operatőr. 1969-ben forgatta ezt
a Denis Hopper által rendezett filmet (D, O).
14. Futását Vörösmarty énekelte meg. 15. A
Földközi-tenger melléktengere. 16. Lakás közepe! 17. A lábához hajít. 19. A „h” hang angol
neve (AITCH). 21. Kripton vegyjele. 22. NKG.
23. Szerep „A Pál utcai fiúk”-ban. 25. Átfordulás nyújtón. 27. Farok, angolul (TAIL). 29.
Angol humanista író, államférfi (Tamás). 31.
Brazil tagállam. 32. Álomba ringat. 34. Heves megyei település. 36. Súlyarány, röv. 38.
Neheztel. 40. Kimozdító. 42. Vízlágyítószer.
44. Újság része. 46. Rengeteg. 47. Háztartási
eszköz ráncos ruha kisimítására. 49. Amerikai légitársaság. 51. Tankör, röv. 52. Részben
utánzó! 53. Szag. 55. Mátyás, finn nevekben
(MATTI). 57. Kitár. 59. Űrmérték. 61. Londoni fajankó! (GOON) 62. Foggal kilyukaszt. 64.
Angol címke. 66. Budai kerület. 68. Parasztasszony, népiesen. 70. Lovagi páncél része. 72.
Röpköd. 74. Gourmand. 76. Angol világos sör.
77. Ezen a napon született 1912-ben Hegedűs
Géza író, költő. Egyik ismert regénye az ógörög világot tárja elénk (É, A, S).
FÜGGŐLEGES: 1. Ezen a napon született 1965ben Legány Dénes zeneszerző, zongoraművész. 1999-ben fejezte be ezt az egyházi művét
(I, M, E). 2. A spanyol polgárháború magyar
hőse (Máté). 3. Ezen a napon látta meg a napvilágot Huszárik Zoltán filmrendező, grafikus. 1965-ben készítette ezt a rövidfilmet. 4.

Ládikó fele! 5. Bizonytalanul áll. 6. Jelenleg.
7. Idejében megérkezik. 8. Elöljáró az ókori
Rómában. 9. OIT. 10. Felhőfoszlány, angolul
(RACK). 11. Simor András. 12. Vörösessárga
szín. 13. 1916-ban ezen a napon született Méhes György erdélyi magyar író. 1955-ben adta ki ezt a regényét (T, C). 18. Savval nyomott
hagy. 20. Összetételekben májjal való kapcsolatot jelöl. 24. Villamos gép forgó része. 26.
Férfinév. 28. Mario Vargas …, perui író. 30.
Számosan. 33. Közlekedési eszköz. 35. … et
sanguinem, életünket és vérünket. 37. Nagy
költőnk (János). 39. Mással tulajdoníttat el.
41. Szerencsejáték. 43. Kortyol. 45. 1961-ben
megszületett Tim Roth angol színész. 2000ben szerepelt ebben a francia–angol filmben.
48. Kemenddel egyesült zalai község. 50. Sovány, németül (MAGER). 54. Barnaszén. 56.
Lopós. 58. Falba helyezett alátét szög, csavar
részére. 60. Helyezni. 63. Rock and …, társas
tánc. 65. Német zenészcsalád. 67. Ritka női
név. 69. Kőnyomat eleme! 71. Névelős háziállat. 73. Ellentétes kötőszó. 75. Zenei félhang.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 77., függ. 1., 3., 13. és
45. A 9. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Sok hűhó semmiért, Olympia, Nana, A legkisebb isten,
Luxemburg grófja, Táncos a sötétben, Mimi”. A 9. SZÁM NYERTESE: Győri Jenő, 1021
Budapest, Kuruclesi u. Nyeremény: Suzuki
Plusz ajándéka. Átvehető: 1116 Budapest,
Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Café Maya
Mexikói kávékoktél

Mexikói
csirkemellcsíkok
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 40

dkg
csirkemell, 25 dkg vörösbabkonzerv, 10
dkg főtt kukorica, 3 db paradicsom, 1 fej
vöröshagyma, 1 mokkáskanál fokhagyma, 2 dkg chilipor, 1 dkg római kömény,
tetszés szerint, só, bors.
ELKÉSZÍTÉS: A csíkokra vágott csirkemellet forró olajon megsütjük, sózzuk,
borsozzuk. A kész húst félrerakjuk. A
finomra vágott vöröshagymát, olajon
üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a
kockára vágott paradicsomot, babot,
kukoricát. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a chiliport és a római köményt. Ha túl sűrű, akkor
kevés hideg vízzel felengedjük. A húshoz
adjuk, és tetszés
szerint, rizzsel
vagy sült krumplival tálaljuk.
DÍSZÍTÉS: Parad icsom ma l és
különböző színű
kaliforniai paprikával
díszítjük.

HOZZÁVALÓK: csokoládészirup, tejszínhab,
fahéj, barna cukor, szerecsendió.
ELKÉSZÍTÉS: A pohár aljára csokoládészirupot öntünk, majd arra a tejszínt.
Óvatosan a két réteg tetejére öntjük a
fahéjjal, barna cukorral, egy csipet szerecsendióval fűszerezett erős kávét, majd
erre a tejhabot.

A recepteket Csenger Antal séf ajánlotta.
Savoya Park, Café Maya
1117 Budapest, Hunyadi J. út 19.
info@mayacafe.hu, www.cafemaya.hu
Asztalfoglalás: 06-30-991-7853
My
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Az iskola öregdiákjai felelevenítették az irodalmi estéket

Újbuda képviselő-testülete 2008. május 15-én (csütörtökön) 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal földszinti
nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) tartja rendes ülését.

A TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDI TÉMÁI:






















A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Közalkalmazotti cafetériarendszer bevezetése
Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2007. évi felhasználásáról és a 2008. évi tervezet elfogadása
A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról
szóló rendelet módosítása
A szociális és gyermekjóléti támogatásokról, a szociális
szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása
Rendeletalkotás a Budapest XI. kerületi Duna-parti
vízilétesítmények telepítésének szabályozásáról
A tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához
szükséges közútkezelői hozzájárulásról és az útfenntartási hozzájárulási díjról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
Közterületek reklámcélú hasznosításával kapcsolatban kötött szerződés módosítása
A 124/2008./XI.ÖK/III.20./ határozat határidejének
módosítása
45/2006./XI.ÖK/I.19./ számú határozat módosítása
a) A XI. kerületi rendőrkapitány beszámolója
b) A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XI. kerületi
Kirendeltségének beszámolója
a) Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2007. évi
közhasznú tevékenységéről
b) Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért
Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről
a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2007. évi működésének értékelése
b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó
önkormányzati feladatok teljesítésének értékelése
Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal nem kerületi
önkormányzati feladatok finanszírozásának kiegészítésére














Hozzájárulás a Nyéki Imre Uszoda étterem és büfé
bérleti szerződésének megkötéséhez
Egyházak támogatása
a) A Gazdagréti út 12. szám alatti szabadtéri esketési
centrum megvalósulásának támogatása
b) A Gazdagréti Református Templom előtti parkosítás és járdajavítás támogatása
c) Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplom orgonája megmentésének támogatása
Közétkeztetés előzetes kötelezettségvállalása
A 0–3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása
Az Újbuda Gyöngye Létesítmény Beruházó Kft.-ben lévő
önkorm. üzletrész pályázati értékesítésének eredménye
A Budaplakát 11 Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének értékesítése
A Belső Ellenőrzés 2007. évi ellenőrzési jelentése
„Karika koncepció” – programok, lehetőségek
Szavazatszámláló bizottsági tagok megbízásának
visszavonása
Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
– A Jogi Bizottság jelentése interpelláció vizsgálatáról
– Interpellációra válasz (Lakos Imre alpolgármester
Sölch Gellért képviselőnek)
– Interpellációra válasz (Jogi Bizottság Sölch Gellért
képviselőnek)
– Interpelláció (dr. Surányi Ilona képviselő Molnár
Gyula polgármesterhez)
– Interpelláció (dr. Kupper András képviselő Molnár
Gyula polgármesterhez)

Zárt ülés:

Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági
ügyekben

ÚJBUDAI INYENC MENÜ*
 Zöldsaláta hegyi sajtokkal és kacsasülttel
 Provance–i jérce
Portobello gombával és
padlizsánnal vagy
 Mangalicapecsenyecserépedényben sült szarvasgombás–velős csuszatésztával

 Pavlova torta csokoládéval és szamócával
 Taschner Kurt Irsai Olivér vagy
 Pfneiszl Kékfrankos Újra
Együtt,
 Ásványvíz,
 feketekávé.

Ára: 5.500 Ft,
asztalfoglalás: 209-1649
Várja önt A Búsuló Juhász
Étterem csapata
*Újbudai inyenc menünket csak előzetes megrendelés esetén a főétel
megjelölésével tudjuk biztosítani.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 58., Tel.: 209-1649, Fax: 365-5000, E-mail: info@busulojuhazs.hu, www.busulojuhasz.hu

A megújult Farkasréti estéken
az irodalmat próbálják közelebb vinni a gyerekekhez és a
felnőttekhez egyaránt. A közelmúltban megalakult Sasadi és
Farkasréti Öregdiákok Egyesülete mindig egy híres előadót
hív meg a Farkasréti Általános
Iskolába, hogy mutassa be saját
vagy más művész irodalmi
tevékenységét.
A legutóbbi Farkasréti estének
Császár Angela volt a vendége,
aki Márai Sándor egyik legszebb
idézetével nyitotta meg előadását:
„Haldokló hattyú, szép emlékezet. Százhúszezer magyar szóval
mondhatom el, hogy élek. Magyar
nyelv, szerelmesem, ítélőbirám,
andalgásom, kegyetlenségem.
Mindenem te vagy. Élek benned,
mint a sejt a vérben. Ha meghalok,
utolsó pillanatban magyarul gondolom majd: De furcsa, éltem”.
– Ezeket az esteket egy darabig
szüneteltették, de az iskola öregdiákjai segítségével
újra felelevenítették, amikor az intézmény megmaradása még kérdéses
volt – mondta Sass
Szilárd, a körzet önkormányzati képviselője,
aki azóta minden egyes irodalmi rendezvényen megjelent.
– Az első „felújított“ Farkasréti esten Wass Albert munkáiból tartottak egy összefoglaló előadást, az író

születésének 100. évfordulója alkalmából. Simó József, a Wass
Albert Társaság elnökének
előadásában csodálatos
irodalmi bemutatónak
lehettünk részesei, amely
során az író életének és
műveinek főbb állomásait
ismerhették meg a látogatók életrajzi adatokon, irodalmi idézeteken keresztül
– fűzte hozzá a képviselő.
Az április 30-i Harangszavak című előadáson Császár
Angela mesélt pályája alakulásáról, a magyar nyelv szépségéről, illetve arról,
ami őt ösztönzi.
Mint elhangzott, a
Jászai Mari-díjas
színművésznő elsősorban a szép
beszédet, a megfelelő hangsúlyozást,
valamint a
hosszú-rövid

mássalhangzók
helyes kiejtését
hiányolja a
mai fiatalok
beszédéből.
A műsor
utolsó
részében
ezekre a
nyelvhelyességi
hibákra hozott
példát Császár
Angela.
Kelemen
Angelika

Dömök Viktória

Dömök Viktória

Császár a „farkasok” között

KÖZZÉTÉTELI HIRDETMÉNY
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KTVF) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm.rend. szerint véleményezésre megküldte a
4-ES METRÓVONAL I. SZAKASZ–KELENFÖLDI
PÁLYAUDVAR TÉRSÉGE (KELENFÖLD NYUGATI
KIJÁRAT–ŐRMEZŐ) M1-M7 KÖZÖS BEVEZETŐ SZAKASZÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÚTHÁLÓZAT, AUTÓBUSZVÉGÁLLOMÁS ÉS P+R PARKOLÓ LÉTESÍTÉSÉNEK
előzetes környezeti vizsgálatát.

A közzétételi közlemény teljes szövege a KDV-KTVF
honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, Archív hírek
2008. március 20.) található. Az ábrákkal és táblázatokkal 70 oldalas dokumentáció helybenolvasással május
26-ig tekinthető meg a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker. Nagydiófa u. 10–12., hétfő, szerda
9.00–12.00 és 12.30–16.00, péntek 9.00–12.00 óráig),
valamint a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján
(XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 210. szoba), ahol előze-

tes időpont-egyeztetés esetén ügyfélfogadási időn
kívül is, teljes munkaidőben várjuk az érdeklődőket
(kapcsolattartó telefon: 372-4684 vagy 372-4633).
A telepítés helyével, a hatástanulmány tartalmával vagy hatásvizsgálat lefolytatásával kapcsolatos észrevétel írásban tehető a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségen legkésőbb a fenti időpontig.
Budapest, 2008. április 28.

dr. Filipsz Andrea, jegyző
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LAKÁS, INGATLAN

BÉRLEMÉNY

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.
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. 06/30/940-8093, 466-2482,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.
TULAJDONOSTÓL eladó pihenőkertes, ikercsaládi ház mindkét része. Ár egyben: 47 900 000
Ft. Bővíthető, költözhető. XXII. kerület, Budafok.
06/30/497-6001.
XXII., ÉPÍTÉSI telek eladó. 3 db, összesen 1000
négyszögöl. Külön is eladó. Gemenc u. 5–7.
06/20/941-6574.
KELENFÖLD–GELLÉRTHEGY határán eladó
jó közlekedéssel, kétgenerációssá alakítható 192
nm-es sorház, gépkocsibeállóval, rendezett kerttel. 54,9 M Ft. Tel: 06/20/533-9654.
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.
TÖRÖKBÁLINT Deponál körpanorámás 862
nm-es telek 7,8 M Ft-ért eladó. 06/20/366-3860.
PÁTYON 146 nm-es családi ház önálló gazdasági épülettel, borospincével 26 M FT-ért eladó.
06/20/366-3860.
MINŐSÍTETT ügyfeleink részére keresünk
elsősorban XI., XII. kerületben, panorámás, 2–3
hálószobás lakóingatlanokat. A1 Ingatlan, Bartók
Béla út 15. Buczkó Krisztina 06/30/660-2309.
ELCSERÉLNÉM a Déli pályaudvar közelében
lévő kétszobás lakásomat XI. kerületi, egyedi fűtésű, téglaépületre. Ingatlanközvetítők kíméljenek!
355-1738.
ELCSERÉLNÉM Martonvásáron Orbánhegyen
1200 nm-es telkemet akár 100 négyszögölre is,
vagy eladom. Csendes, örökpanorámás. 2 000 000
Ft. 06/30/325-7433.
HENGERMALOM közben parkos, csendes
környezetben, 49 nm-es, loggiás, 2 szobás, 2. emeleti lakás 16,7 M Ft-ért részben felújítva eladó.
06/70/336-3561.
ALLENDE parkban panelprogramon átesett 2
szobás, 4. emeleti, egyedi hőmennyiségmérős lakás 11,9 M Ft-ért eladó. 06/70/336-3561.
VINCELLÉR utcában villaépület földszintjén
eladó egy minigarzon, konvektoros fűtéssel, 5,2 M
Ft-ért. Tel.: 06/70/391-1140.
VINCELLÉR utcában 4 lakásos villaépületben
eladó egy 74 nm-es, 1. emeleti, cirkós, erkélyes,
jó állapotú lakás 25,2 M FT-ért, tetőtér beépítési
lehetőséggel. Tel.: 06/70/391-1140.
KELENFÖLDÖN épülő metrónál, Etele úti, 4.
emeleti, 50 nm-es, kétszobás panellakás 10,5 milliós irányáron eladó. Munkanapokon: 266-1860.
KERESEK készpénzért 1–3 szobás zöldövezeti
öröklakást. 06/20/362-2906.

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.

GARÁZS
GARÁZS kiadó az Olt utcában (Sashegy).
Raktárnak is kiváló. 319-5620.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
ANGOLOKTATÁS nyelvvizsgáztató tanárnőnél
Kelenföldön. 277-9316, 06/30/350-0554. 18.00 után.
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.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól. 06/20/959-0134.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások, felújítások. 06/30/954-9554.
VÍZ-, fűtésszerelés gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat,
műszeres csőrepedés keresése. 06/30/914-3588.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS Gebe. Gáz-, fűtésjavítás, duguláselhárítás, mosógépbekötés, vízóra-,
bojlerszerelés. Tel.: 207-2850, 06/30/942-0064,
06/30/949-2052, www.gebeviz.hu.
GÁZ-, víz-, központifűtés-, csatornaszerelés, -tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, dugulás megszüntetése. Fürdőszoba szerelés, javítás falbontás nélkül.
(Csatorna, fürdő, WC stb., R/600-as géppel.)
Tel.: 06/30/241-1343.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István.
Tel.: 06/20/317-0843.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés csöpögéstől
generálkivitelezésig. Duguláselhárítás azonnal
06/30/678-1961.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.

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.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást,
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítással vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.
FELÚJÍTÁS, átalakítás, teljes körű garanciával,
garantált áron. Gépészet, szárazépítés, kőművesmunkák, villanyszerelés, burkolatok.
06/20/990-9309.
AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseréjét vállalom garanciával. Horváth Ákos.
06/30/962-8704.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, pala-, cseréptetők
javítása kerületi kisiparostól.
249-2664, 06/20/944-9015.
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással.
260-7534, 06/70/312-7991.
NONSTOP zárszerviz! Zárcsere, javítás, hevederzárak. 06/30/863-7680, 06/70/294-9611.
TETŐ víz- és hőszigetelése, 10–15 év garanciával, épületfelújítást, homlokzat-hőszigetelést vállal
a 18 éve működő VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozgatással, fóliatakarással, garanciával, számlaképesen. 06/70/505-5855, www.mesterfesto.hu.
ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
REDŐNY, fa-, műanyag, alumíniumreluxa,
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése,
javítása. Tel.: 06/30/964-8876, 06/20/292-4380.
TELJES lakásfelújítást, kisebb munkákat vállalok garanciával. Tel.: 06/20/430-1461.
LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, szobafestést
azonnalra, igényesen vállalok.
226-2527, 06/30/975-0053.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít reluxát, szalagfüggönyt, rovarhálót, napellenzőt.
Harmonikaajtó, roletta három munkanap alatt.
370-4932.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parketta
javítása, csiszolása (laminált), gipszkartonszerelés
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, 06/30/931-5495.
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.
FESTÉS, mázolás, tapétázás, mindenféle takarítás. 201-2489, 06/70/245-7388.
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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
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC, szőnyegpadló fektetése. 208-0721, 06/20/949-4529.
A L P I N T E C H N I K ÁVA L
vállalunk:
veszélytelenítést, vakolást, festést, hőszigetelést,
panelhézag-szigetelést, tetőjavítást, viharkárok
helyreállítását. Atrium Kft. 06/20/935-7089.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés anyagbeszerzéssel, garanciával.
06/20/961-6153.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
FÉG-SZERVIZ. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler vízkőtelenítés, csapok,
WC javítása azonnal. 359-5033, 06/30/924-8010.
DÉLBUDA Gyorsszerviz. Minden típusú
háztartási gép javítása garanciával. 285-3488,
06/30/950-1717, www.megoldasszerviz.hu.
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
TISZTELT Megrendelőim! Vállalom minden típusú mosógép, villanytűzhely javítását.
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz
típusokat is!) Tisztelettel, ifj. Sablyán Ferenc.
246-8324, 06/30/200-6688.
SPLIT klímaberendezések szerelése, javítása,
karbantartása garanciával. Tel.: 06/20/969-4779.
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása garanciával. Tel.: 06/20/969-4779.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
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.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
INGATLAN ügyeit bízza szakértőre! Eladás,
bérbeadás, értékbecslés, ingyenes hitelügyintézés.
VII., Dob u. 71. 06/30/327-4579, 215-6541,
www.ingatlanpaletta.hu.
TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes körű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerületben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.
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.
KÖLTÖZTETÉS olcsón szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel.
204-0765, 06/30/618-7929,
e-mail: wegakft@hotmail.com.
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.
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.
TAKARÍTÁS nonstop! Magánházak, irodák,
lépcsőházak alkalmankénti-rendszeres takarítása, nagytakarítása. 06/30/960-4525.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
TÁRSASHÁZI közös képviseletet vállal XI. kerületi, erre szakosodott cég referenciákkal.
Tel.: 06/70/942-2774.
TAKARÍTÁS, nagytakarítás: lakások, irodák,
társasházak részére. 201-2489, 06/70/245-7388.
ÉPÍTŐANYAGOK, termőföld, murva, házhoz
szállítását vállalom billencs kisteherautóval.
06/30/950-2620.

MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. 2854808, 06/30/831-9608.

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.
NYUGDÍJASOKNAK délutános, 6 órás munka
a Délinél. Fix 75 ezer Ft. Érdeklődni lehet telefonon: 887-5396, 06/70/770-0082.

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.
SEGÍTSÉGET szeretne, egyedül érzi magát?
Eltartást, gondozást vállalok. 06/30/325-7433.

GYÓGYÁSZAT

TÁRSKERESÉS

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
OTTHONÁBAN test és talpmasszázs. Diplomás
egészségügyis masszőrnőtől. 06/20/378-1858.

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

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

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.
ALAPÍTVÁNYUNK felajánlásra keres akadálymentesen megközelíthető, lehetőleg földszintes,
XI. kerületi lakást. Az adomány értékében adókedvezményt lehet igazolni. 06/20/823-2028.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére
 Gazdagréti Közösségi Ház (1118 Budapest, Törökugrató u. 9.), igazgató (magasabb vezető)
 Karinthy Szalon (1111 Bp., Karinthy Frigyes u. 22.,
telephelye: Bartók 32 Galéria – 1111 Bp., Bartók Béla
u. 32.), igazgató (magasabb vezető)
Képesítési feltételek:
 szakirányú egyetemi végzettség, vagy
 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy
 főiskolai közművelődési képzettség,
 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá,
 kiemelkedő szakmai tevékenység,
 A Karinthy Szalon esetében a kiállítások szervezése
terén szerzett tapasztalat, valamint a kortárs
képzőművészetben való jártasság előnyt jelent.
Csatolandó:
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, szakmai önéletrajz, az intézmény tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó részletes
szakmai vezetői program, az iskolai végzettséget
igazoló oklevél hiteles másolata, az eltöltött
munkaviszonyokat tartalmazó hiteles munkáltatói
igazolások.

Illetmény, pótlékok és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései
szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
Egy példányban kinyomtatva, valamint CD-n vagy ﬂoppylemezen az anyaghoz csatolva kérjük beadni. Postai úton:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal 1518 Budapest, Pf. 10. Személyesen az alábbi címen: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati
Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály, 1113 Bp.,
Zsombolyai u. 4. IV. em., 405.
A pályázat beadási határideje:
2008. május 28.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A felkért szakértői bizottság és a Kulturális Bizottság
javaslata alapján a képviselő-testület dönt, legkésőbb
2008. június 30-éig.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2008. július 1. A megbízás 2013. június 30-éig szól.

További információ: Oktatási és Kulturális Osztály – Szebeni Dóra, 1113 Bp., Zsombolyai u. 4., tel.: 372-3468

ÚJBUDA 2008. MÁJUS 14.

HIRDETÉS

15

Méltányos árak
– új és korszerű apartmanház
nyugdíjasoknak
– Milyen
tájékoztatást
kapnak
a Szent
Gellér t
Seniorház iránt érdeklődők?
– kérdeztük Gallov Andreát,
az apartmanház személyes
kapcsolattartóját.
Először is körbekísérjük
az érdeklődőt a házban,
megmutatjuk a rendelkezésre álló szabad apartmanokat, amelyek közül
választhat. Amennyiben
sikerül kiválasztani a lakrészt, akkor megbeszéljük
annak árát és az egyéb
költségeket. Az esetek
többségében ezek után az
idős embereknek érthetően szükségük van arra,
hogy alaposan átgondolják a látottakat és tapasztaltakat. Ha a beköltözés
mellett születik döntés, jelentkeznek és szerződést
köthetünk. Az újdonsült
lakó eldöntheti, hogy kíván-e megjelölni örököst,
vagy nem. Mindkét lehetőség tartogat előnyöket. Ha van örökös, akkor
- egyedülálló konstrukciónknak köszönhetően - az
apartman megüresedésekor az örökös készpénzt
kap vissza az időarányosan befizetett összeg mértékében. Amennyiben a
beköltöző nem jelöl meg
örököst, úgy ezt a körülményt a havi térítési díjban
írjuk jóvá számára, ami azt
jelenti, hogy élete végéig
kevesebbet kell fizetnie az
alapszolgáltatásokért.
 Mennyibe kerülnek az
apartmanok?
Vannak olcsóbbak és
drágábbak, kisebbek és
nagyobbak, 8.9 M Ft-tól
kínáljuk apartmanjainkat.
Minden apartmannak
egyedi árat határoztunk
meg. Ennek mértéke függ
az apartman nagyságától,
fekvésétől és attól is, hogy
melyik emeleten van. Az
eddigi visszajelzésekből
azt a következtetést vontuk le, hogy az apartmanok ára vonzó, az érdeklődés élénk.

 Kérem, mondjon néhány szót a havi térítésii
díjról és arról, hogy ez
mit foglal magába!

valamint lakóink igénybe
vehetik az összes klubszolgáltatást, tornatermet,
könyvtárat, stb.

Fontos, hogy az érdeklődők megértsék, nem
idősotthonba költöznek.
A Szent Gellért Seniorház
– ahogy a neve is mutatja
– idősek számára készült
apartmanház. Alapjaiban
társasházakhoz hasonlóan működik, de lényeges
különbség a szokványos
társasházakkal szemben,
hogy olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyekre egy
idős embernek folyamatosan szüksége van. A havi
térítési díjat leginkább egy
társasház közös költségéhez tudom hasonlítani.
Amiben azonban különbözik és más, azt a pluszszolgáltatásaink jelentik:
24 órás recepció, 24 órás
nővérfelügyelet, saját háziorvosi szolgálat, étterem,
számos közösségi helység és az abban szervezett programok, speciális
gyógytorna, aktív közösségi élet biztosítása, stb.
Mindezekért a térítési díj
havi 35.000 Ft.

 Ezeken felül milyen
költségek terhelik a
bentlakókat?

 Úgy tudjuk, kezdetben
ez az összeg magasabb
volt…
Amikor az épület működtetési költségvetését készítettük, úgy tűnt, a szolgáltatásainkért magasabb
térítési díjat leszünk kénytelenek meghatározni. Azóta nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy az idős
emberek számára minél
szélesebb körben elérhető
árakat tudjuk biztosítani.
Az épületet úgy terveztük
és építettük át, hogy leendő lakóinknak minél kevesebbet kelljen fizetniük.
Kiemelendő, hogy a havi
35.000 Ft-os térítési díjba
bele értendő az összes közös helyiség rezsiköltsége,
az összes általunk meghirdetett alapszolgáltatás, a
24 órás nővérszolgálat és
az apartmanház saját háziorvosának díjazása, (aki
hetente kétszer rendel
majd az épületben található orvosi rendelőben),

Alapkövetelmény, hogy a
havi költségeket lakóink
kiszámíthatónak találják.
Ezért minden apartmant
saját mérőórával szereltünk fel (hideg- melegvíz,
áram, hő-fogyasztás). Ezt
azért tartjuk fontosnak,
mert így elkerülhetjük
azokat a nézeteltéréseket,
hogy valaki több áramot,
vagy vizet fogyaszt, mint a
szomszédja, mégis ugyanannyit fizet érte. Az épület
jó hőszigetelésének köszönhetően számításaink
szerint a téli hónapokban
ez a havi rezsiköltség egy
másfél szobás apartman
esetében nem haladhatja
meg a 10-12.000 Ft-ot.
Biztosítjuk, hogy a beköltözők továbbra is eddig megszokott életüket élhessék.
Például lakóink szabad
döntése az étkezés: háztartást vezet és főz magának a
saját otthonában, vagy befizet az épület földszintjén
található éttermünkbe és
kényelmesen, társaságban
étkezik. Az étteremben 4
féle menüből választhat,
sőt, ha szükséges, akár diétás étrendet is kaphat.
Ha baleset éri a lakónkat,
vagy esetleg úgy érzi,
egészségügyi segítségre
szorul, az apartmanban
lévő nővérhívó megnyomásával a nővér a nap 24
órájában a rendelkezésére
áll. Ezért a szolgáltatásért
külön nem kell fizetni, hiszen ez benne van a havi
térítési díjban. Abban az
esetben, ha valaki állandó
ápolásra és gondozásra
szorul, akkor vele külön
szerződést kötünk és azt
a megállapodás szerint
biztosítjuk. Természetesen
ezt a munkát szakápolóink végzik. Ezt a rendszert
azért dolgoztuk ki, mert
úgy tartjuk tisztességesnek, hogy a bentlakók akkor fizessenek bizonyos

extra szolgáltatásokért,
amikor azokat igénybe veszik, hiszen egészen más
igényei lehetnek egy fiatalos 62 évesnek, mint egy
85 éves idősebb lakónak.
 Hogy fogadják az érdeklődők ezeket a költségeket?
Örömünkre szolgál, hogy

megértik a törekvéseinket, tudják, hogy értük
dolgozunk ennyit. Korrektnek tartják a rendszerünket, amely átlátható és
kiszámítható, sőt bármikor
plusz-szolgáltatásokkal
bővíthető. Büszkén mondhatom, az apartmanház
és a szolgáltatásaink egyre népszerűbbek, napról

napra nő a szerződéseink
száma.
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!
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Egy ütő, de sok labda

Ének, tánc, gitár, borok és étel

Minigolf nem csak piciknek

Egy csipet Andalúzia a Fonóban

A Magyar Minigolf Országos
Sportági Szakszövetség elnyerte a
2008. évi ifjúsági világbajnokság
rendezési jogát, így az előfutárnak számító Nemzetek Kupáját
május 11-én és 12-én tartották, a
világbajnokságot pedig augusztus
elején rendezik meg. Újhelyi Sándor, a Magyar Minigolf Országos
Sportági Szakszövetségének elnöke mindenkinek ajánlja a sportot,
hiszen a minigolfot egyénileg,
csoportosan, és akár családdal is
lehet játszani. Másik pozitívuma,
hogy nem igényel nagy fizikai
felkészülést, erőnlétet. Előnye viszont, hogy fejleszti a koncentrálóképességet, fegyelmezetté teszi az
embert. Egyéb sportágak kiegészítősportjaként is lehet űzni – nem
is beszélve arról, hogy az ember a
szabadlevegőn mozog.
A sportág a 20. század első
felében indult hódító útjára az
Egyesült Államokból, az 1930-as
években eljutott Európába is, azóta
egyre népszerűbb. Alapvetően a
golfból nőtte ki magát, eredetileg
a téli időszakban adott lehetőséget
az utolsó lyukra célzó mozdulat,
az úgynevezett „green”-en való
beütés gyakorlásához. A sportág
elsősorban a skandináv országokban terjedt el, főleg Svédországban, ahol a minigolf az elsőszámú
legnépszerűbb szabadidős sporttevékenység, de Németországban is
nagyon kedvelt, itt 15 ezer igazolt
versenyzőt tartanak számon.
A „nagy” golftól nemcsak méretekben különbözik a minigolf,
hanem szabályrendszerében is
eltér. Az egyik fontos különbség
például, hogy a nagy golfban sok

ütővel ütnek egyetlen labdát, ennél
azonban egy ütővel ütnek sok különböző labdát. A választás függ
hőmérséklettől, pályatulajdonságoktól, a labda pattanási magasságától, hiszen adott labdákkal
sokkal egyszerűbb bizonyos akadályok leküzdése. A világ élvonalában játszó versenyzőknél minimálisan 350–500 darabos készlet
szokott lenni, mesélte a szövetség
elnöke.
Ebben a szakágban nem csupán labdából van sokféle, de több
pályatípus is létezik. A minigolfot
lehet eternit-miniatűr viszonylag

A májusi Nemzetek Kupája kimondottan felmérő verseny volt,
ahová azok a csapatok jöttek el,
amelyek a világversenyen is indulni fognak. Ennek a találkozónak
az volt a célja, hogy az edzők és
a játékosok felmérjék, bemérjék,
úgymond „beüssék” a pályát, így
az augusztusi világbajnokságon
még jobb eredményt érjenek majd
el. A sportág egyébként egyre népszerűbb hazánkban. Az új pályával
és a nemzetközi versenyek szervezésével a szakszövetség az szeretné
elérni, hogy a minigolfot minél
több emberrel megismertesse, és

Vajon milyen az, amikor
veszünk egy Almodovar-filmet, hozzáadunk egy jó nagy
adag Flamenco gitárkoncertet,
meglocsoljuk egy kis andalúz
bor- és ételkóstolóval, a végén
pedig meghintjük egy táncbemutatóval? Hát ez volt a Spanyol Tavasz a Fonó Budai Zeneházban – méghozzá andalúziai
ízesítéssel.

Dömök Viktória

Újbudán tavaly májusában
adták át a fővárosban egyedülálló, nemzetközi szabályok
mentén kialakított, világverseny rendezésére alkalmas
minigolfpályát, idén áprilisban
pedig egy mobilpályát avattak
fel a Mérnök utcai sporttelepen.

rövid, vagy hosszabb filc-, illetve
betonpályán űzni – gondoljunk
csak bele, hogy így hány variációs
lehetőség is létezik a labda-időjárás-pálya tekintetében. A mostoha
létesítménykörülmények ellenére
a szövetség összes juniorjátékosa
benne van a világranglista első 70
játékosában. Felnőttek tekintetében Pálinkás Csabára a legbüszkébb a szövetség, aki junior létére
két évben is a felnőtt világ- és Európa-bajnokságon bekerült a rájátszásba. Pálinkás Csaba egyébként
junior Európa-bajnok ezüstérmes
versenyző.

a sportágat népszerűsítse hazánkban. – Ebben Újbudának és ennek
a két pályának fontos szerepe van
– tette hozzá Újhelyi Sándor.
A szövetség egy junior fiútól
mindenképpen jó eredményt vár
a világversenyen, ami egy ilyen
megmérettetés során elsősorban
a rájátszásban való bekerülést jelenti, illetve csapatban szeretnének az első nyolcban benne lenni. Mind a Nemzetek Kupájáról,
mind a 2008-as ifjúsági világbajnokságról hírt adunk majd a kerületi médiában.
Huszák Nina

A Fonó Budai Zeneház, amely a
Latin estek sorozatában eddig Brazília, Argentína és Kuba kultúráját
hozta el nekünk, ezúttal ismét egy
csodálatos estét szervezett a latin
hangulat szerelmeseinek. A szervezők most spanyol kultúrával töltötték meg a zeneházat, annak szinte
minden formáját a nézők elé tárva,
hiszen öt érzékszervünkön keresztül tapasztalhattuk meg az andalúziai világot.
Markó Mónika, a programsorozat főszervezője nemes egyszerűséggel csak annyit mondott,
ő egy olyan programot álmodott és valósított meg,
ahová ő is szívesen ellátogatna magánemberként.
– Mindenkinek szüksége van arra, hogy
egy kicsit kiszakadjon
a hétköznapokból, és
azt tegye, ami igazán kikapcsolja, engem a latin
életérzés varázsol el igazán
– fogalmazott.
Az est Almodovar Titkom
virága című alkotásának vetítésével kezdődött a koncertteremben, ami annyira megtelt,
hogy sokan állva nézték végig
a filmet. A rendezvény borbemutatóval és -kóstolóval folytatódott
– megízlelhettük Andalúzia borait, név szerint a Barbadillo Solear,
Barbadillo Amontillado, Barbadillo
Pedro Ximenez fajtákat. A Fonó az
éhes szájakról szintén gondoskodott, természetesen ezt is amolyan
„andalúzosan” tette, ugyanis a bü-

fében spanyol tradicionális ételekkel várták a vendégeket.
Ezután a spanyol flamenco
gitáros, Oscar Guzman a műfaj gitárművészetének egyik legismertebb alakja mutatta
be feletjhetetlen
játékát. Guzman
végigjátszotta és
-nyerte Európa
és a többi kontinens gitárfesztiváljait,
nemzetközi
hírnevet
szerzett,
és sok ezer
embert
nyűgözött
le tudásával. Az
egyébként
perui
születésű,
s z u g-

gesztív
spanyol muzsikus e z e n
az estén szólóban játszott,
nagyszerű zenéje egyedül is betöltötte a teret.
A perui virtuóz után a flamenco tánc egyik jeles hazai képviselője
és annak csapata lépett színpadra.
Vámos Veronika 16 éve flamencózik, 10 éve tanít és 29 éve táncol. A
modern technikák és balett tanulása után kezdett flamencózni, tánctudását Európa számos országában

megcsillogtatta. A művésznő szerint a flamencóban az a csodálatos,
hogy az előadó képes egyszerre
befogadni és adni a közönségnek.
Bár az általános esztétikai szabályrendszer adott, a táncos teljes mértékben önmaga lehet, és alkotásába
beleviheti saját személyiségét is.
– A világ langyos, az emberek túl
hidegek, közben pedig nincs szelep, amelyen kiengedhetnénk elfojtott érzelmeinket. A flamenco egy
méregtelenítő kúra, ahol a táncos
kiadhatja indulatait, megélheti legmélyebb érzelmeit. Nemcsak mint
látvány gyönyörű, de segít megfogalmazni és átélni belső világunkat
is – mondta a táncosnő.
A Sacreo Flamenco formáció
fellépése zárta az estét, amely egy
egészen újszerű előadást mutatott
be. Az együttes flamenco ritmusra
és gitármuzsikára magyar népdalokat énekelt, ezt
a tagok

flamenco
táncca l
kísérték. Az
első hallásra igen bizarrnak tűnő
ötlet a valóságban bár különös, de
nagyon egyedi és élvezhető performansszá vált.
A Latin estek szervezői a
következő alkalommal Portugáliába kalauzolnak el bennünket,
no de ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy a ház jövőre visszavárja
Oscart, azonban nem szólóban, hanem Flamenco csoportjával együtt!
Ha kíváncsiak a személyes véleményemre, csupán annyit mondhatok, én a rendezvény hatására
beiratkoztam flamenco táncot tanulni.
h. n.

