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NAPJA

VÁRJÁK:

1. a kerületi intézmények, hogy a
testület döntsön a 367 millió forintjukról;
2. a kerület 2500 pedagógusa,
hogy a testület döntsön a fejenként 63 000 forintjukról;
3. bizonyos intézmények vezetői,
hogy a testület döntsön pályázatuk elbírálásáról;
4. Újbuda önálló közterület-felügyelete, hogy döntsön a testület működésének beindításáról.
Meddig kell még várniuk?

ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS 
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„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

2008. MÁJUS 28.

WWW.UJBUDA.HU

Albertfalvai napok

Kor-határtalanul

A jégkorongozó

Idén június 3-ától rendezik meg
a hagyományos albertfalvai
programsorozatot zenével,
sporttal, színházzal, tánccal.

Endrei Judit szervezi az országos
roadshow-t, amely a középkorúakat célozza meg, és egyetlen
fővárosi állomása Újbuda lesz.

Az újbudai Kangyal Balázs, a
magyar jégkorong-válogatott
rangidős játékosa a Divízió 1-es
világbajnoki cím után hazatért.

program a 12. oldalon

cikkünk a 3. oldalon

interjúnk a 16. oldalon

Patthelyzet Újbudán!
Lesz megegyezés, vagy folytatódik a kötélhúzás?
Míg az országban számos önkormányzat
hiányokkal, költségvetési problémákkal küzd, Újbudának éppen fordított a
gondja. Az elmúlt év gazdálkodása során
többlet keletkezett, méghozzá 3 milliárd.
Erről kellene dönteni a képviselőknek a
zárszámadás elfogadásával. Ez az utóbbi
három alkalommal nem sikerült, hiszen
még a napirendeket sem szavazták meg.
Hogyan és miből keletkezett ez a többlet?
Kik járnak rosszul Újbudán, ha a képviselők nem szavazzák meg a zárszámadást?
A tényekre támaszkodva és a számok segítségével összeállításunkban megpróbáljuk ezt is kideríteni. Annyi bizonyos, hogy
Újbuda így is működik, de nem fejlődhet,

hiszen a képviselők döntései nélkül éppen
azokat az intézkedéseket nem tudja megtenni, amelyek a kerület lakóinak életét
könnyebbé, jobbá tehetnék más településekhez képest.
Persze sokan azt sem értik, hogyan
alakult ki a patthelyzet, mit is jelent ez valójában, és milyen előzményei vannak. Azt
pedig, hogy melyek e méltatlan helyzet feloldásának útjai a politikusok – attól függően, hogy melyik oldalon állnak – másképp
látják. Kérdés, kinek a felelőssége ez, kinek
a számlájára kellene írni az elmaradt haszonból eredő, immár nemcsak anyagi, de
erkölcsi károkat, kinek, mit kellene tennie
ahhoz, hogy a helyzet megoldódjon. Vajon

Újbuda is benevezett a Vágtára!

a település érdekei, az újbudai polgárok érdekei megfeleltethetőek-e az egyes pártok
politikai érdekének? Vajon egy képviselő
azzal szolgálja jól választóit, ha mindenre
ellenkezően szavaz, mint politikai ellenfele? Ezekre a kérdésekre Újbuda lakói a
képviselőiktől is várják a válaszokat. A
döntésekhez az alapvető célokban való
egyetértésre van szükség, az egyetértéshez pedig beszélgetésre. A beszélgetéshez
pedig nem barikádok, hanem hidak kellenek. Miértünk. Újbudáért.
Szerkesztőségünk közszolgálati feladatait szem előtt tartva igyekszik teljes
képet adni a jelenlegi helyzetről.
A szerk.

A táblán a napirendek megszavazásának eredménye illetve eredménytelensége

Közlekedési káosz lesz a nyáron a kerületben?

Új terjesztő
viszi házhoz
az Újbudát

Rakpartzár
Egy időben zárják le az alsó és a felső
rakpartot a nyáron Újbudán, így – az
iskolai szünet idején általában csökkenő forgalom ellenére – valószínűleg
nagy torlódások lesznek a kerületben.
Fél éve még arról volt szó, nem fogják
egyszerre lezárni a két fontos útvonalat. Közben júniustól teljesen elkerítik
a forgalom elől az alsó rakpartot az
Erzsébet hídtól délre.
Június 16. és augusztus 20. között újra lezárják a Műegyetem rakpartot a Budafoki
út és a BME K épülete között, mert elkezdik építeni a Szent Gellért téri metróállomás kijáratát. A múlt héten véglegesített
tervek szerint bő két hónap alatt készítik
el azokat a résfalakat, amelyekben a mozgólépcsőket helyezik majd el. A résfalépítés
után egy évet várnak – ez alatt megint lehet
majd közlekedni a felső rakparton –, majd
miután az alsó rakparton befejeződik a csatornaépítés (várhatóan jövő nyáron), újra
lezárják a felső rakpartot nagyjából egy évre, hogy befejezzék a metrókijáratot.

Újabb korlátozások
az alsó rakparton is
Közben haladnak a csatornaépítéssel az
alsó rakparton. Jelenleg még csak a Petőfi
hídnál dolgoznak, de rövidesen máshol is
folytatódik a munka. Lapzártánkkor azt
az információt kaptuk, hogy napokon belül elkezdik a munkát a Bertalan Lajos utcai felhajtónál és a Szabadság híd alatt is.
Várhatóan június elsejétől pedig teljesen lezárják az alsó rakpartot az Erzsébet
hídtól délre. Így az észak felől érkezőknek is ott kell majd fölhajtaniuk a felső
rakpartra, nem tudnak már elautózni az
alsón a Bertalan Lajos utcáig. Várhatóan december 31-éig lesz zárva ez a rész.
Pontos időpontokat a kivitelezők nem
tudnak mondani, sok függ ugyanis a
Duna vízállásától.
A főgyűjtőcsatorna fektetésével várhatóan jövő nyáron érik el Óbudát, így
teljesen csak akkor szabadul majd föl
újra az alsó rakpart.
(gp)

A vasúti hidat célozták velük a háborúban

Bombák az Infoparkban
Kaotikussá vált a közlekedési helyzet
kerületünkben, miután két óriásbombát is találtak az Infopark egyik
építkezésén. A munkálatok során már
több második világháborús bombát is
hatástalanítottak a tűzszerészek.
Az elmúlt évben kezdődött egy országos rendezvény szervezése, amelyre Magyarország történetében még nem volt példa. Olyan különleges eseményre kerül sor, amely méltó együttlétet teremt
a magyar közösségek számára. Mindenhol létezik
a lokálpatriotizmusnak olyan formája, amely öszszekapcsolódva másokéval a magyar kultúra teljességét képes megjeleníteni. A magyar városok
és falvak ünnepe saját kultúránk és hagyományaink a tömegek számára is élvezhető elemeit emeli
fel tiszteletteljes és újszerű módon.
Újbuda városa benevezett a Nemzeti Vágta
elnevezésű, országimázs-építő programba.
Május 31-én, szombaton és június 1-jén, vasárnap a Hősök terén rendezik meg az eseményt,
amelyre az ország önkormányzatai nevezték be
településüket. Minden város egy lóval és lovassal vesz részt a versenyben, az Andrássy úton
megépített sátorfaluban, a Vágta Korzón pedig
lehetőség van arra, hogy a nagyközönség, a
látogatók számára reprezentálhassák települé-

sük értékeit, különlegességeit. Többen vannak,
akik határon túli magyar barátaikat is meghívják
erre az eseményre. Újbuda Önkormányzatának
sátrában testvérvárosunk, Usztrony is kap
lehetőséget a bemutatkozásra, különleges
hangulatának, idegenforgalmi lehetőségeinek
népszerűsítésére.
További információkat és a programot a www.
nemzetivagta.hu oldalon lehet látni. De kérjük,
hogy kísérjék figyelemmel a www.ujbuda.hu
oldalt is, Újbuda sátrának helyét, a benne lévő
programokat és a kerület színeiben induló
lovas, Fodor Szabolccsal való találkozás időpontját is közreadjuk.
Egyszerre 30 ezer néző láthatja a helyszínen
a versenyt a tribünökről, élő közvetítést ad a
futamokról az RTL Klub, a hétvége alatt 300
ezer látogatóra számítanak a szervezők. Ez a
program alkalmas arra, hogy Újbuda tovább
öregbítse jó hírét.
Részletes program a 12. oldalon.

Az Infopark építkezésénél azután bukkantak rá a hatalmas, egytonnás második
világháborús légibombára, hogy előző
nap egy 500 kilogrammos bombát kellett
hatástalanítaniuk a tűzszerészeknek. A
gyilkos eszköz hatósugara – a szakértők
szerint – két kilométer, ekkora körben
pusztított volna, ha felrobban.
Azért, hogy elkerüljenek egy esetleges
katasztrófát, a hatóságok a környékről mindenkit, 3000–4000 ezer embert evakuáltak.
A veszélyhelyzet miatt május 15-én tizenkét óra előtt pár perccel lezárták a Lágymányosi hidat, a déli vasúti összekötő hidat, a
Szerémi utat, a Pázmány Péter rakpartot,
a Bogdánfy és az Október huszonharmadika utcát, valamint több kisebb utcát is.

A Dunán szüneteltették a hajóforgalmat, a
HÉV-ek helyett pedig pótlóbuszok közlekedtek, amelyek elkerülték a veszélyzónát.
A Műszaki Egyetem informatikai épületét
is ki kellett üríteni a hatástalanítás idejére.
Hajdú Gábor mérnökezredes, a tűzszerész zászlóalj parancsnoka elmondta:
az amerikai bombát objektumok ellen tervezték, valószínűleg a már akkor is létező
Déli összekötő vasúti híd volt a szövetséges
légierő célpontja. A tűzszerészek a bombatestből két gyújtószerkezetet távolítottak
el, amelyeket a helyszínen felrobbantottak.
A robbanóanyaggal teli vázat egy központi telepre szállították, ahol megsemmisítik.
Csak ezek után oldották fel az útzárakat,
így a közlekedőknek több órán keresztül
kellett várakozniuk. A közlekedési nehézségek miatt néhány érettségiző sem érkezett meg időben a földrajz írásbeli vizsgára, de az Oktatási Hivatal közlése szerint
ilyen esetben lehetőséget adnak a diákoknak a szóbeli feleletre is.
Kelemen Angelika

Tisztelt Olvasóink!
Az Újbuda szerkesztősége legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy megbízhatóan és pontosan tájékoztassa a kerület minden lakóját. Az utóbbi hónapokban sajnos azt tapasztaltuk, hogy
lapunk nem jut el mindig, minden
újbudaihoz. A problémák egyre súlyosbodtak, ezért a terjesztőváltás mellett
döntöttünk.
Korábban a Magyar Posta végezte
a feladatot, alvállalkozókon keresztül.
Ezt a számot már a DTSA Marketing
Kft. terjeszti. A cég filozófiája, hogy
minőségi lapterjesztést csak a társaság
saját alkalmazottaival lehet végeztetni,
egyezik a mi gondolatainkkal.
Ahhoz, hogy a váltás minél kevesebb hibával történjen, kérjük olvasóinkat, segítsék a terjesztők munkáját,
és az első néhány alkalommal a szokásosnál nagyobb türelmet tanúsítsanak
az esetleges kézbesítési anomáliákkal
szemben. Célunk, hogy a terjesztőt
közvetlenül is elérhessék az olvasók.
Hétfőtől péntekig 12 és 13 óra között
telefonon a 784-94-45-ös számon,
máskor üzenetben, faxon vagy az
info@dtsa.hu e-mail címen üzenhetnek
a terjesztőnek. Kérjük, hogy segítsék a
terjesztők bejutását a lépcsőházakba,
így azok, akik napközben be tudják
engedni őket, keressék a terjesztőt telefonon vagy e-mailben. Az első hetek
tapasztalatairól lapunk be
fog számolni.
Bízunk abban, hogy hamarosan ismét minden
kerületi lakoshoz eljut
az Újbuda újság.
Újbuda szerkesztősége
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A kerület továbbra is működik

Sztrájkolhat-e egy képviselő?
Lakos Imre alpolgármesterrel a kialakult helyzet mindennapi működést
érintő kérdéseivel és az ügy erkölcsi
megítélésével kapcsolatban beszélgettünk, felvetve a politikai felelősség
témakörét is.

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



Valamennyi önkormányzati képviselőt
megkérdeztünk korábban arról, milyen
teendőkre szeretne fedezetet a saját körzete számára. Ez a lista igen hosszú, fontos és
értelmes ötletekkel van tele. Utak, járdák,
parkok, játszóterek megújítását, valamint
az intézményeink felújítási feladatait tartalmazza többek között. Ezeket a kéréseket – hozzáteszem, számos ellenzéki
képviselő igényét – egyelőre nem tudjuk
teljesíteni. Voltaképpen ezért is lep meg az
ellenzékiek magatartása, hiszen azt, amiért küzdöttek a saját körzetük érdekében
most feláldozzák egy politikai játszma égisze alatt. Nagy fájdalmam, hogy csúszik
a sportudvarprogram, azaz az oktatási
intézményeink sport- és közösségi életét
biztosító beruházásokat nem tudjuk elkezdeni. Pedig erre – egy hároméves prog-

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
 Fehérvári út 83. Nyitva tartás: hét-

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

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

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

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

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

Fogadóórák, programok
FODOR VINCE (MDF) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az
Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy telefonon a 372-4577 számon.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17-ES VK.) országgyűlési képviselő június 12-én
17 órakor tartja fogadóóráját, az
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos
u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 17-től
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei

Természetesen. Zavartalan az ügyfélszolgálati rendszer, a hatósági munka, mint

Konkrétan mi az, ami most elmarad?

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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

Az alapfeladatok tehát érinthetetlenek?

Mivel a 2008-as költségvetést korábban
elfogadtuk, nincs bizonytalanság. A kötelező alapfeladatok maradéktalanul teljesíthetők, a legfontosabb folyamatok zavartalanul működnek, vagyis az itt lakó és
dolgozó emberek napi ügyeit hivatalunk a
megszokott, magas színvonalon továbbra
is intézi. Az, hogy a tavalyi költségvetés
zárszámadásáról az ellenzéki tábor nem
hajlandó szavazni, azt jelenti, hogy az előző évről megmaradt és szabadon felhasználható forrásokkal egyelőre nem tudunk
gazdálkodni.


ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK



A képviselő-testület döntésképtelensége bizonytalanná tette a kerület mindennapjait?

Honlap: www.ujbuda.hu

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

ram indításaként – 2008-ban félmilliárd
forintot terveztünk.

„Mára elértük, hogy
a kerületnek nincs
adóssága”
ahogy a hivatal egésze. Intézményeinket
is beleértve, mindenki kap fizetést, az
iskolafelújítások, a szükséges közbeszerzések is rendben és terv szerint haladnak.
Csak éppen a többletvállalásainkat nem
engedik elvégezni a bojkott hívei, így nem
tudjuk például működtetni a százmilliós
környezetvédelmi alapot, amely országos
szinten is teljesen egyedi lehetőség szá-

munkra. Nincs olyan önkormányzatot,
amely ilyen jelentős összeget tudna felmutatni pusztán környezetvédelmi célokra.


A mindig kompromisszumkész testület mítosza ezennel szertefoszlott?

Hatodik éve működtette a koalíció egyfős
többséggel a testületet. Mára elértük, hogy
a kerületnek nincs adóssága, és azt mondhatom, az ország egyik legjobban teljesítő
helyhatósága a miénk. Csak az indokolja az
eddig valóban megegyezésre törekvő testület megingását, hogy az ellenzék szívesen
„beleülne a készbe”, a prosperáló kerület
csábító számukra. Viszont tényszerűen az
a helyzet, hogy a települések – így Újbuda
– polgármesterét közvetlenül választják
meg, és ő akkor is legitim marad, ha nincs
mögötte abszolút többség. Így vezette sokáig a III. kerületet Tarlós István, így irányítják Józsefvárost, Budaörsöt és számos
önkormányzatot szerte az országban. Ez
nem rendkívüli, ha mindenki a választók
érdekeit tartja szem előtt. Meggyőződésem,
hogy az ellenállásra kényszerített képviselők közül sokan nem érzik sajátjuknak az
önkormányzati munka ilyen jellegű akadályozását. Tudom, hogy közülük sokan
fontosnak tarják a saját lelkiismeretükkel
és az általuk képviselt körzet lakóival való
elszámolást, ezért mondom azt, hogy van
értelme az egyeztetésnek, párbeszédnek,
erre nyitottak vagyunk. Nincs olyan politikai kategória, hogy egy képviselő sztrájkol,
még akkor sem, ha ezt úgy teszi, hogy megjelenik, de megakadályozza a testület bármilyen döntését. A szándékos károkozás
– amit most elkövetnek az ellenzéki képviselők – csak a polgári jogban létezik. Noha
a politikában jogilag nem büntethető, a választók számonkérése nem maradhat el.
B. A.
www.ujbuda.hu/0805-lakosimre-interju

KOLLÁTH GYÖRGY: Nem esnek egybe az erkölcsi, a politikai és a jogi elvárások

A törvényi szabályozás is hibáztatható
Még a kevéssé avatott szemlélő számára is nyilvánvaló, hogy a kerületben
politikai patthelyzet alakult ki, méghozzá annak következtében, hogy
egy képviselő kilépett a frakciójából
anélkül, hogy mandátumát visszaadta volna. A képviselő-testületben
ezzel megváltoztak az eddig fennálló
erőviszonyok. A helyzet elemzésére
Kolláth Györgyöt, az ismert ügyvédet,
közigazgatási és alkotmányjogászt
kértük fel.

folyamat, és eredményeképpen mind a
képviselő-testület, mind a polgármester
mandátuma megszűnik.

Mi a második lehetőség?
Az önfeloszlatás. Erről a testületnek magának kell döntenie, név szerinti szavazással.
A döntéshez nem szükséges kétharmados

Ha már a polgármester személye került szóba:
egyesek szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja,
hogy elveszítette a legitimitását. Mások szerint
erről szó sincs. Jogász szemmel nézve hogyan fest
a kép?

Van-e valamiféle törvényi előírás arra, hogy ilyen
esetben mi legyen a szóban forgó képviselő mandátumának sorsa?
Etikailag ugyan elvárható lenne a képviselőtől, hogy visszaadja mandátumát, erre
nézvést azonban nem létezik előírás. Ismét
olyan esettel van tehát dolgunk, amelyben
nem esnek egybe az erkölcsi, a politikai és
a jogi elvárások.

A kialakult helyzet mit sem változtat a polgármester helyzetén. Jogi státusa egészen az
önfeloszlatás végégig ugyanolyan marad,
mint korábban. Társadalmi támogatottsága ugyanakkor természetesen változhat.

Meglátása szerint milyen következményekkel
járna az önfeloszlatás, és az azt követő időközi választás az önkormányzatra, a kerület lakóira?

Milyen lehetőségeket kínál a törvény a patthelyzet rendezésére, persze abban az esetben, ha nem
történik mégis megeggyezés?
Az önkormányzatokra vonatkozó jogi
szabályozás alapján, végső soron két megoldás jöhet szóba. Első: ha a határozatképtelenség fennmarad és a képviselő-testület
működése bármely okból ellehetetlenül,
akár a testület alkotmányellenes működése is kimondható. Erről az Országgyűlés
dönt, megfelelő előjáték után: a Közigazgatási Hivatal megvizsgálja a kialakult
helyzetet, ezt követően indítványt tesz az
önkormányzati ügyekkel foglalkozó miniszternek, hogy kezdeményezze a testület feloszlatását. Ő a kormány elé terjeszti
az ügyet, majd a kabinet – azt követően,
hogy az Alkotmánybíróság is elvégzi a
maga vizsgálatát – az Országgyűléshez
fordul, hogy mondja ki az önkormányzat
feloszlatását. Ez tehát körülbelül féléves

az Országgyűlés mondja ki az önkormányzat feloszlatását, az pontot tenne az
ügy végére. Az önfeloszlatás azonban nem
oldja meg véglegesen a problémát, csupán
új síkra tereli az ügyet. A kialakult helyzetért ugyanakkor részben a törvényi szabályozás is hibáztatható: a polgárok 1994
óta külön választják a képviselő-testület
tagjait, és külön voksolnak a polgármester
személyére.

Kolláth: A polgármester státusa nem változott.

többség, csupán minősített többség kell
hozzá, vagyis a képviselők ötven százalékának, plusz egy fő igenlő voksa. A képviselők és a polgármester mandátuma
ebben az esetben is megszűnik, és az önkormányzatnak saját költségén kell megrendeznie az időközi választásokat.

Két eshetőség, két lehetséges mód a rendezésre.
De melyik milyen megoldást jelent?
Kizárólag jogi szempontból: amennyiben

Az ügy aktuálpolitikai vonatkozásaiba nem szeretnék belemenni – azokat
mindenki ítélje meg maga, saját politikai
szimpátiája alapján –, annyi azonban
bizonyos: az önfeloszlatás kényszermegoldás volna, annak minden hátrányával.
Magyarországon eddig több tucat hasonló eset történt, és azok alapján nyilvánvaló, hogy egy ilyen döntés nem pusztán a
testület belügye, hiszen kihatással van az
önkormányzati intézményekre, a költségvetésre, a kerületben élők, dolgozók
hangulatára is. Ugyanakkor fontos tisztában lenni vele, hogy egy ilyen választás
nem örök időre, csupán a jelenlegi ciklusidő végéig, vagyis 2010-ig szól. Akkor
mindenképpen újabb kerületi választást
kellene tartani.
Regényi H.

06/80/852-832 (INGYENES ZÖLDSZÁM) 2008. JÚNIUS 3., 17.00–18.30

Hívja a polgármestert!
MOLNÁR GYULA VÁLASZOL KÉRDÉSEIKRE

A következő telefonos fogadóóra június 17-én lesz!

Közösségi Házban, (Cirmos u. 8.). Tel.:
06/70/9424-624. E-mail: junghausz.
rajmund@fidesz.hu.
LAKOS IMRE (SZDSZ) alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden hónap harmadik szerdáján 16–17 óráig a
Polgármesteri Hivatalban (Zsombolyai
u. 5.). Erre bejelentkezés az Igazgatási
Csoportnál személyesen, vagy a 372-4577es telefonszámon lehet. Önkormányzati
képviselői fogadóóra: minden hónap
utolsó szerdáján 17 órakor az Albertfalvi
Közösségi Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő június 12-én 17-től 18
óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi
irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselőminden 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.).
AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

Helyszín: MSZP-székház. Mérnök utca
40. Tel.: 204-2806
Időpont: 2008. június 4-én 17 óra
• Jogi, munkaügyi-munkajogi
• Adó, könyvvezetési és vállalkozási
• Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási tanácsadással várják az érdeklődőket.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/4714972. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 10–18, pénteken 11–17 óráig. • Dr.
Oláh András ügyvéd ingyenes jogi tanácsadása június 1-jétől szeptemberig
szünetel. • Minden hónap első és utolsó szerdáján 15–17 óráig munkaügygyel, tb-vel, gyeddel, gyessel, adózással,
nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás.
• Minden hétfőn 14 órától táplálkozási
tanácsadás. • Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától NAGYI klub
működik. • Programok: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. • Június
5-én 18 órakor közéleti est. Vendég: dr.
Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, Fidesz frakcióvezető. Téma: „Erős
Magyarország, sikeres jövő”. • Június
11-én 18 órakor közéleti est. Vendég:
Szigethy Gábor színháztörténész.
Téma: Politikai csődhelyzet, kulturális
labirintus.
MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája
(Bartók Béla út 61.) minden szerdán 15
és 18 óra között ügyeletet tart. A nyári
hónapokban dr. Tóth László ügyvéd
jogsegélyszolgálata szünetel.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi
szervezetének elérhetőségei és legfrissebb hírei: www.idf-buda.hu.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.) hétköznapokon 14–18 óra között várja az
érdeklődőket. • Június 4-én 17.30 órakor
a KDNP megemlékezést tart a Trianoni
szerződés évfordulóján. Helyszín:
Klebelsberg Kúnó szobra (Villányi út,
a Szt. Imre-templom mellett). • Június
5-én, a környezetvédelem világnapján, a
KDNP és dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselő szemétszedési akciót hirdet
10 órától a Feneketlen-tó körül. Minden
segíteni vágyó embert szeretettel várnak.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók
Béla út 96.) szerdán 9–19, csütörtökön
9–12 óráig tart nyitva. Dr. Csigi Zsolt
ügyvéd minden szerdán 10–12 óráig
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes
Péter metafizikai pszichoterapeuta
ingyenes lelki segély tanácsokat ad,
és ingyenes önvédelmi oktatást tart
minden korosztálynak. Jelentkezés a
06/30/384-4873-as mobiltelefonon.

KERÜLET

ÚJBUDA 2008. MÁJUS 28.
Míg az országban számos önkormányzat hiányokkal, költségvetési
problémákkal küzd, Újbudának
éppen fordított a gondja. Az elmúlt
év gazdálkodása során többlet keletkezett, méghozzá 3 milliárd. Erről
kellene dönteni a képviselőknek a
zárszámadás elfogadásával.

Hogyan és miből keletkezett ez a többlet?
És kik járnak rosszul Újbudán, ha a képviselők továbbra sem szavazzák meg a zárszámadást? Az Önkormányzat 2007. évi,
a képviselő-testület által eddig meg nem
szavazott zárszámadása kapcsán a 2007.
év költségvetésének végrehajtásáról kértünk tájékoztatást Hőrich Szilvia pénzügyi
igazgatótól. Az anyag a tényekre szorítkozik, azonban a számokat a jobb érthetőség
kedvéért kerekítettük.
A polgármester az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§ban foglaltak alapján, ennek megfelelő
tartalommal és határidőben a képviselő-testület elé terjesztette a 2007. évi zárszámadásról szóló rendelettervezetet.
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Szigorú, fegyelmezett költségvetési gazdálkodás

Mínusz 3 milliárd?

Avagy kik járnak rosszul Újbudán, ha
nem szavazzák meg a zárszámadást?
fegyelmezett költségvetési gazdálkodás
eredményeként képződött.
A kiadások közül a beruházásokra
és felújításokra tervezett kiadásoknál
figyelhető meg egy 17%-os teljesítés elmaradás, mely az áthúzódó kifizetésekre, egyes lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménytelenségére, valamint
különböző műszaki és egyéb okokra
vezethető vissza.
A pénzmaradvány teljes összege tartalmazza többek között:

4.) A fenti jogszabályi kötelezettségeken
felül megmaradó, úgynevezett szabadon felhasználható pénzmaradvány
összegét, mely a polgármester előterjesztése szerinti új feladatok kiadásaira
nyújt pénzügyi fedezetet.
Ezen új feladatok között szerepel:
 490 millió forint a sportudvar létesítési programra
 az önkormányzati lakások vízórákkal
történő ellátása 20 millió forintért

 környezetvédelmi feladatok ellátásá-

ra további 46 millió forint a 2008. évi
költségvetésben már jóváhagyott előirányzat megemelésére
 a kerületi intézményekben dolgozó
2683 közalkalmazott részére a természetbeni juttatásokra kidolgozott
Cafetéria-rendszer pénzügyi fedezetére 95 millió forint, mely a 2008. évi
költségvetésben már erre a célra jóváhagyott 75 millió forinttal összesen 170
millió forint értékben nyújt lehetőséget
új, pluszjuttatások kifizetésére.
A 2007. évi szabad pénzmaradványból javasolja a polgármester továbbá a 2008. évi
költségvetés tervezett működési hiányát is
nagymértékben – 305 millió forinttal – tehát 61%-kal csökkentettni.
Amennyiben a képviselő-testület
nem tárgyalja meg és nem hagyja jóvá az
Önkormányzat 2007. évi zárszámadását,
az annak terhére tervezett feladatok nem
tudnak megvalósulni, illetve a közalkalmazottak sem tudnak hozzájutni az előző évi bérmegtakarításukból kifizetendő
jutalmukhoz és az új, Cafeteria-rendszer keretében tervezett természetbeni
juttatásaikhoz.
Ezenfelül a jogszabályban előírt határidőre a közzétételi és az Állami Számvevőszék részére történő megküldési
kötelezettségünknek sem tudunk eleget tenni, mely mulasztásos jogsértést
eredményez.

A József Attila Gimnázium a Főváros fennhatósága alá kerülhet, így bizonytalanná válhat működése, akár be is zárhatják

A költségvetési beszámoló főösszegei azt
mutatják, hogy a bevételi főösszeg 26 milliárd 800 millió forint összegű módosított
előirányzathoz képest a pénzügyi teljesítés 26 milliárd 600 millió forint lett, míg
a kiadási főösszeg 29 milliárd 500 millió
forint összegű módosított előirányzatához
képest 23 milliárd 800 millió forintban realizálódott.
Hitel felvétele a 2007. évben nem történt, a költségvetés végrehajtása során önkormányzati szinten a zavartalan feladatellátás, és az intézmények működtetése
biztosított volt.
A 2007. év pénzügyi lezárásával 3,1
milliárd Ft összegű pénzmaradvány
képződött, mely több okra és forrásra
vezethető vissza. A tárgyévi költségvetés végrehajtása során képződő pénzmaradvány végleges összegéről kizárólag a tárgyév pénzügyi és számviteli
lezárásakor nyerhető adat. A 2007. évi
pénzmaradvány – ahogy a fentiekben
leírt számok is tükrözik – egyrészt az
Önkormányzat tervezett bevételeinek
túlteljesítésével, többletbevételek realizálódásából, egyes kiadások elmaradásából, és nem utolsósorban a szigorú,
ÁPRILIS 17. Újbuda Önkormányzatának

képviselő-testületi ülése határozatképtelen volt. Még a napirendek elfogadása
előtt az egyik SZDSZ-es képviselő bejelentette, kilép az SZDSZ XI. kerületi
szervezetéből, valamint bejelentette:
családi okok miatt nem tud részt venni
a testületi ülésen. Jó munkát kívánt, és
távozott a teremből.
Ezután a napirendek elfogadása következett volna, azonban az ellenzéki
képviselők nem szavazták meg azokat,
a polgármester szünetet rendelt el. A
szünet után sem sikerült elfogadni a napirendeket, így a szabályzat értelmében
a polgármester az ülést bezárta, és a testületet április 29-ére hívta újra össze.
Még aznap két közlemény jelenik meg.
Molnár Gyula polgármester és az
újbudai ellenzék közleménye:
„A felelős politizálás minden képviselő
kötelessége. A Fidesz vezette jobboldal
kihasználta azt a pillanatot, amikor
egy képviselő családi okokra hivatkozva
nem tudott részt venni a testületi ülésen, így azzal, hogy ők nem szavaztak,
határozatképtelenné tették a testületi
ülést. A kerületi Fidesz április 29-én a
testületi ülésen újból részt vehet a kerületi munkában, és elfogadhatja a kerü-

1.) Az önkormányzat felügyelete alatt
működő 84 intézmény 121 millió forintos bérmegtakarítását, amelyet
kizárólag a képviselő-testület jóváhagyását követően tudnak az intézményi közalkalmazottak jutalmazására
fordítani.

 a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-

nyek felújításai és beruházásai összesen
258 millió forint összegben
 a parkok, zöld felületek karbantartására,
közterületek akadálymentesítésére, parkolók, járdák építésére 99,5 millió forint

Leegyszerűsítve és összefoglalva mindazt,
amit a számokból láthattunk: a kerület
tehát pénzügyi szempontból működik, de
nem fejlődhet. Kérdés az, kinek a felelőssége ez, kinek a számlájára kellene írni az
elmaradt haszonból eredő, immár nemcsak anyagi, de erkölcsi károkat. Kinek,
mit kellene tennie ahhoz, hogy a helyzet
megoldódjon? Melyik irány lehet a józan
ész iránya? Ezekre a kérdésekre Újbuda
Képviselő-testületének kell megadnia a
válaszokat. (a szerk.)

Hitel felvételére 2007ben nem került sor, a
költségvetés végrehajtása során a zavartalan
feladatellátás és az
intézmények működtetése biztosított volt.
2.) Az intézmények és a Polgármesteri
Hivatal 2007. évben megkötött szerződései alapján a 2008. évre áthúzódó
kifizetések pénzügyi fedezetét, ennek
értéke 1 milliárd 210 millió forint.
3.) A 2007. évi normatíva elszámolás alapján a központi költségvetést illető befizetés 46 millió forintos összegét.

2007.

2008.

Idén már nem lesznek virágok utcáinkon. Önnek hogyan tetszik jobban?

Testületi tények április 17-étől

let lakóinak fontos határozatokat.” – írta a
polgármester.
„Azzal, hogy Hajdu László kilépett az
SZDSZ-frakcióból megszűnt az MSZP–
SZDSZ–MDF-koalíció többsége. A képviselők aránya április 17-étől így egyenlő lett, a
koalíció elvesztette kormányzó képességét.”
– írta az ellenzék.
ÁPRILIS 28. Hajdu László, az SZDSZ-ből ki-

lépett önkormányzati képviselő közleményében arról tájékoztat, hogy a kéthetenként szokásos, soron következő fogadóórája ezúttal családi okok miatt elmarad.
A jövőben a fogadóórákat telefonos bejelentkezés alapján tartja majd meg, ennek
részleteiről később tájékoztatja a lakosságot az Újbuda Médián keresztül.

A 17-én megkezdett testületi
ülés folytatására került sor, az ülésre Hajdu
László nem ment el. A testület ismét határozatképtelen volt.
„Működőképes a testület, ha határozatokat
tud hozni. Határozatképes a testület, ha a
megválasztott képviselőknek több mint a
fele jelen van. A testület döntését egyszerű

ÁPRILIS 29.

vagy minősített szótöbbséggel hozza. A javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők
több mint felének igen szavazata szükséges.
Minősített szótöbbségnél a képviselők több,
mint felének egybehangzó szavazata kell. A
képviselők akkor tudják ellehetetleníteni a
testület működését, ha semmilyen gombot
nem nyomnak, mert nemcsak a döntéshez
szükséges szavazatok hiányoznak, hanem
ezzel az ülés határozatképtelenné is válik
egyben.”
Forrás: Önkormányzati Törvény

MÁJUS 6. Molnár Gyula polgármester megbeszélésre hívja össze az önkormányzat
frakcióvezetőit és a függetleneket. Ezen
az értekezleten Hajdu is megjelenik. Az
esemény után Kupper András önálló közleményében írja: „Akár a jelenlegi polgármesteri vezetés folytatásához, akár az önkormányzat feloszlatásához van elegendő
szavazat, a Fidesz-frakció kész részt venni
a testület munkájában, és meg fogja szavazni azokat az előterjesztéseket, amelyek
nem tűrnek halasztást. Mi abban vagyunk
érdekeltek, hogy a kerület működőképessége minél előbb helyreálljon.”

MÁJUS 7. Távoztak a május 7-i Szociális Lakás és Sport Bizottság zárt üléséről a Fidesz
képviselői és delegált bizottsági tagjai, ezzel határozatképtelenné tették a bizottság
munkáját – tájékoztatott a bizottság elnöke
Balázs György. „A nyilvánvaló obstrukciót
az tette lehetővé, hogy az MSZP–SZDSZ
tagjai közül 2 fő nem volt jelen, egyikük
külföldön volt, másikuk anyák napi ünnepségen vett részt.” Azonban a bizottság megvárta az ünnepségről érkező képviselőt,
így mégis tudtak dönteni a napirendekben
az ellenzék nélkül is. Ábrahám Katalin
fideszes képviselő visszautasította a vádat:
„A bizottsági ülés kezdési időpontjában valamennyi ellenzéki bizottsági tag megjelent
és megkezdte a munkát, az MSZP–SZDSZ
részéről azonban, ahogy elnök úr is írja, két
fő nem jött el az ülésre. Az ülés megküldött
6 napirendi pontja közül 5 nyílt és 1 zárt
ülésen tárgyalandó szerepelt. Ezt a helyszínen további 3 napirendi ponttal egészítette
ki az elnök úr. Így az elhúzódó ülés többünk
hivatalos elfoglaltságát keresztezte, többek
között egy előre meghirdetett lakossági fórumot is, ezért nem tudtuk megvárni az
utolsó napirendi pont befejezését”.

Országos
„Kor-határtalanul
roadshow”
Endrei Judittal
Endrei Judit nevét és személyét sokan
még ma is a televíziózással kapcsolják
össze. Holott az elmúlt tíz évben számtalan fontos, értékes projekt kitalálója, elindítója, működtetője volt. Ezek
közül az egyik legkiemelkedőbb, legújszerűbb és legszélesebb közönséget
érintő a Kor-határtalanul program.
A középkorúak többsége krízisként éli meg ezt az időszakot. Noha
– ha valaki kellően felkészült, nyitott
a változásra – kifejezetten pozitív lehetőségnek is tekinthetné azt, hogy
a belső kreatív erők felszabadulnak, a
személyiség egésze, külső-belső megjelenése hitelesebbé, őszintébbé válhat.
Ezek a tények ösztönöztek arra bennünket, hogy egy olyan újszerű, egyedi
programot dolgozzunk ki, amelyben
vállaljuk, hogy segítjük, támogatjuk, információkat és szolgáltatást nyújtunk e
korosztály tagjai számára.
Sokféle formája lesz annak, hogy a
program miként jelenhet meg az emberek között. Egy sikeres konferencia
után május végén indul első menetben
5 helyszínen egy tematikus est, illetve
délután, mondhatnánk divatos szóval
„roadshow”.
Újbuda Önkormányzata fontosnak
tartja ezt a programot, hiszen az Önkormányzat is megfogalmazta már
a maga 60+ elnevezésű projektjét,
melynek részleteit most dolgozzák
ki. Veresné Krajcár Izabella, a többek
között szociális ügyekért is felelős
alpolgármester felajánlotta, hogy a
roadshow egyik állomása Újbuda legyen. A program részleteiről a www.
ujbuda.hu oldalon tájékozódhatnak,
illetve olvashatnak. Felvilágosítást
kaphatnak az Újbuda Média ügyfélszolgálatán, telefon: 372-0960.
Helyszín és időpont: május 5., csütörtök 17 óra., Újbuda Önkormányzata,
Zsombolya utcai épület.
Nőgyógyász, urológus, életvezetési
tanácsadók, táplálkozási szakértők
tartanak előadásokat és személyes
konzultációk is lesznek. Ezen kívül lehetőség lesz többféle egészségügyi mérésre, így egyebek mellett PSA-mérés,
testtömegmérés.

MÁJUS 7. „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.” – írják közleményükben. Aláírói: Albertfalviak Polgári
Köre, Sarkadi Nagy Emília; Bikásparki
Egyesület, Klacskó Géza; Gazdagréti
Katolikus Egyesület, dr. Lipp László;
Kelenföldiek Egyesülete, Németh Katalin; Kelenvölgyiek Polgári Köre, Jakab Árpád; Lágymányosiak Egyesülete, Bana Sándor; Újbuda Baráti kör, dr.
Szilágyi Balázs.

A képviselő-testület újra
össze ül. A teremben jelentős az érdeklődők száma. Napirend előtt több
éles hozzászólás hangzik el. Az ülésre
Hajdu László is eljött. A napirendet
sem tudják elfogadni, az ülés ismét határozatképtelen.
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Lakos Imre a 2002-es történéseket elevenítette fel mint követendő példa (részletek lent)

Amikor még úgy tűnhetett, lesz megoldás: Hajdu László és Fenyvessy Zoltán várnak az ülés kezdetére

Hogyan tovább, Újbuda?
Eltérő demokráciafelfogások a képviselő-testületben
A legutóbbi testületi ülés érthetően
fokozott érdeklődés mellett kezdődött. A pártjából kiugrott képviselő
megjelent az ülésen, így a vendégek,
a hivatal dolgozói, a döntésekben
érdekelt személyek képviselői feltételezhették, hogy a testület ezúttal
dolgozni fog. Nem így történt. A napirendeket immár harmadik alkalommal
nem szavazták meg, a munka így nem
kezdődhetett el, azonban napirend
előtti felszólalások voltak.
Az ellenzék a kerületet irányító MSZP–
SZDSZ–MDF-koalíció politikai többségének megszűnésére hivatkozva vonul
passzivitásba, azaz már a polgármester lemondását követelik. Tette ezt Szőke László
is, azt hangoztatva, hogy a több milliárd forint fel nem használásáért is a polgármester a felelős, ezért felszólította őt, biztosítsa
a többséget, ha pedig nem tudja, akkor a
következő megoldások lehetségesek: „A
legegyszerűbb, ha a polgármester lemond,
ha megteszi, akkor azonnal megszavazzuk
az összes fontos dolgot. Tegye meg, segítse
elő a működőképesség helyreállítását. A
másik megoldás, ha valakit megvásárol
közülünk, a harmadik – amire úgy látom,

lemond. A József Attila Gimnázium képviseletében megjelent tanárok és diákok
felé fordulva így szólt: „Az önök iskoláját nem fenyegeti semmilyen veszély, ne
hallgassanak a rémhírekre. Akkor, amikor az önkormányzat jelenlegi vezetése
át akarta adni az iskolát a fővárosnak, az
ellenzéki képviselők voltak azok, akik javasolták, hogy az átadás előtt fontoljanak
meg egyéb lehetőségeket is. Az ellenzéki
képviselők mindig is szívükön viselték,
hogy a kerületnek legyenek középfokú
oktatási intézményei, legyen szakképzés,
középfokú oktatás. Kedves munkatársaink, önkormányzati dolgozók! A KDNP
úgy gondolja, ahogy írva vagyon: méltó a
munkás az ő bérére. Mi támogatjuk, hogy
az önök helyzete javuljon, jóléti intézke-

Mészáros József – KDNP

Jellinek János – MSZP

készül –, hogy kiül a szobája teraszára, és
várja, hogy a működésképtelenség miatt a
Parlament feloszlassa a testületet”.
Mészáros József, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, két út van a polgármester előtt: vagy többséget biztosít, vagy

dések történjenek önkormányzatunknál,
hogy az önkormányzat testülete működőképessé váljon. Önök a juttatásaikat
meg fogják kapni. Az ellenzéki képviselők
nem obstruálnak, csak a dolgukat végzik.
Célunk, hogy legitim, működőképes önkormányzat jöjjön létre, amely a közjót
szolgálja Újbudán.”
Jellinek János az Őrmezőn épülő
Spar építkezéssel kapcsolatban kért segítséget a testülettől, illetve az Újbuda
Médiától, mondandója végén azonban
ekképpen reagált Mészáros frakcióvezető szavaira: „Azt tudom mondani, hogy
1994 óta az MSZP képviselőjeként tagja
vagyok a testületnek. Frakciónk az öszszes történelmi időben a József Atti-

Lakos: 2002-ben az ellenzéknek is
a kerület érdeke volt az első
Figyelemre méltó része volt még az ülésnek,
amikor Lakos Imre egy hat évvel korábbi
testületi ülés jegyzőkönyvét vette elő. 2002.
május 16-án Juhos Katalin fideszes polgármester vezette az ülést, Szőke László, akkori
MDF-tag, mostani független és Balás Piri
László voltak az alpolgármesterek. Juhos
Katalin arra kérte a testületet, szavazzon
meg egy olyan napirendet, amely a költségvetéshez, annak elfogadásához kapcsolódó tétel volt. A minősített többség néhány
hiányzó képviselő miatt nem volt meg, így
a költségvetési rendeletet nem lehetett elfogadni. Később visszatértek ehhez a napirendhez, Lakos Imre idézte Balás Piri László
akkori szavait: „Azt mondani, hogy a törvényi kötelezettségek megvannak ugyan,
de annak teljesítése a többség feladata, és
a kisebbségnek törvényi kötelezettségek
nem érdekesek, már önmagában is nagyon

veszélyes tévedés. Minden egyes képviselő,
a testület egésze felelős a törvények betartásáért és betartatásáért, ami az önkormányzat képviselő-testületére és az önkormányzatra vonatkozik. Senki, egyetlen egy
képviselő sem húzhatja ki magát ez alól. Ez
a demokrácia alapja.”
Kristóf József szintén hozzászólt, azt mondta 2002-ben: a költségvetés és zárszámadás
technikai jellegű döntés, ez egy egyszerű tétel. Álszent magatartásnak véli azt, ha valaki
tudja, mi a kötelezettsége, csak nem teszi
meg. Patthelyzet volt tehát. Gehér József,
az akkor ellenzékben lévő SZDSZ nevében
azt mondta, a beterjesztett napirend sok
elemével egyetért, elege van a patthelyzetből, a kerületnek ez nem használ, meg fogja
szavazni a rendeletet, és erre kéri a saját frakcióját is. Ez volt a dolgok normális menete
2002-ben, tette hozzá Lakos Imre.

Molnár Gyula polgármester:
„Az önkormányzati képviselők
a körzetük és egész Újbuda
lakóinak tartoznak felelősséggel. A választók nem a szembenállásra, hanem a városrész
érdekében történő józan
együttműködésre adtak felhatalmazást a testületnek...”
la Gimnázium megtartását elsődleges
célnak tekintette.”
Kupper András, a Fidesz frakcióvezetője hozzászólását azzal kezdte, hogy megerősítette Mészáros József kijelentéseit a József Attila Gimnáziummal kapcsolatban,
majd így folytatta: „Valóban nehézséget
okozhat a zárszámadás el nem fogadása.
A zárszámadásban kétségtelenül vannak
olyan pénzek, amelyek felhasználásáról jó
volna dönteni. Mi is szeretnénk, ha volna
egy olyan politikai többség, amely a megfelelő politikai döntéseket meg tudja hozni. A zárszámadás ugyanis egy politikai
döntés, ugyanolyan döntés, mint a költségvetés. Jelenleg nincs politikai többsége
a polgármesternek, bár ennek megteremtése a mindenkori polgármester felelőssége. Ha nem tudja ezt megoldani, akkor le
kell mondania. Gyurcsány szavait idézem:
ha nincs többség, nem lehet kormányozni.
Nem kell senkinek sem aggódnia. Abban
a pillanatban, hogy a bizalmi szavazást
meg tudjuk ejteni, vagyis ha a polgármester beterjeszti az önfeloszlatásról szóló napirendet, minden egyes kérdésről dönteni
tudunk, hiszen akár a testület önfeloszlatása, akár a polgármester lemondása nem
szünteti meg a testület működését, a testület ugyanúgy működik tovább és dönt,
és mi készek vagyunk meghozni a fontos
döntéseket.
Szeretném megosztani a képviselőtestülettel és a vendégekkel azt a polgármesteri mondatot, amely szűkebb körben,
de nyilvánosan hangzott el: frakcióvezetői
egyeztetésre hívott minket a polgármester,
és elmondta, ő kész ezt a helyzetet megfeszíteni, és vár akár a következő költségvetésig is. Tehát anélkül, hogy meglenne
a szükséges többsége, amivel a döntéseket keresztül tudná vinni, megzsarolja
nemcsak a képviselő-testületet, hanem
a kerület lakosságát. Hiszen neki semmi
sem drága a saját polgármesteri székéért,
a hatalomért képes kockára tenni a kerület működőképességét is, és akár arra is
elszánt, hogy a következő év februárjáig,
márciusáig egyetlenegy döntés se szülessen pusztán azért, mert ő ragaszkodik a
polgármesteri székhez. Azt gondolom, ez
nem helyes magatartás. Azt is gondolom,
hogy a döntés a polgármester kezében
van, és ha ezt a döntését meghozza, mi természetesen – ugyanúgy, mint korábban
– továbbra is készek vagyunk konstruktívan együttműködni.”
A napirend előtti hozzászólásokra
reagálva Molnár Gyula polgármester, különleges tekintettel a József Attila Gimnáziummal kapcsolatban szólt: a sokszor
elmondott hazugság sem válik igazsággá.
Továbbá arra kérte Kupper Andrást, hogy
máskor, ha egy gondolatmeneten belül
idéz valaki szavaiból, azt tegye a teljesség
igényével. Ezt követően kezdték volna el a
napirendek megszavazását, amely ezúttal
sem sikerült.
A polgármester az ülés berekesztése
után rövid zárszavában azt mondta, a képviselő-testület ülése ékes bizonyíték volt

arra, milyen mélyre juthatnak emberek,
ha cselekedeteikből kivész a tisztesség, a
józanság, és elfelejtik azt, hogy mi az a feladat, amire megbízást kaptak.
Az önkormányzati képviselők a
körzetük és egész Újbuda lakóinak felelősséggel tartoznak. A választók nem a
szembenállásra, hanem a városrész érdekében történő józan együttműködésre adtak felhatalmazást a testületnek, és
nem pártoskodást, öncélú politikai-hatalmi játszmákat, hanem felelős együttes
munkát várnak el. Néhány perccel később Molnár Gyula polgármester a sajtó
érdeklődésére a következőket emelte ki:
„Azt gondolom, mára a helyzet teljes egészében világossá vált. Fontos tudni, hogy
egyértelműen szabályozva van a köztársaság alkotmányában az önkormányzati
törvényben az, hogy mit jelent a működőképesség és működőképtelenség, és az,
hogy ezt hogyan lehet kezelni. Ahogy az
alkotmányban a konstruktív bizalmatlanság és a Parlament feloszlatása azok
a lehetőségek, amelyek adott esetben a
többség számára megvannak, ugyanígy
az önkormányzatoknál a legvégső eszköz
az önfeloszlatás. Ha a jogalkotók mást
akartak volna, ha azt akarták volna, hogy
például egy képviselő kiválásával szűnjön meg a munka, vagy ha azt akarták
volna, hogy ha két egymást követő közvélemény-kutatás során valaki népszerűsége 10 pontot csökken, az mondjon
le, akkor ezt írták volna bele a törvénybe.
Az én felfogásom szerint a 19-19 nem az
jelenti, hogy mesterségesen létre kell hozni a működésképtelen helyzetet. És ha kimondjuk a szavakat, akkor azokat komolyan kell venni. Ha kimondja valaki, neki

Szőke László – független

fontos a 2700 kerületi közalkalmazott,
vagy fontosak a szociális rendeletben
érintettek, vagy a József Attila Gimnázium, akkor azt kell mondani, hogy ezzel a
három dologgal egyetértek, és ezt vegyük
külön, erről szavazzunk. A többi ügyben
vagy nemmel szavazzunk, mert nem értünk egyet, vagy nem is járulunk hozzá,
hogy a testület elé kerüljön. Ez lenne a
tisztességes magatartás. A másikat hatalmi harcnak tekintem, nem ügyhöz kötött
döntésnek.
A valóságos megoldás: ha ma az ellenzéki képviselők úgy érzik, hogy alulreprezentáltak a képviselőik a bizottságokban,
vagy a működési szabályzat nem megfelelő keretet nyújt számukra az érdekérvényesítésben, ha úgy látják, hogy a döntéselőkészítésben nem elég meghatározó a
szerepük, akkor a 19-19 engem is kötelez.
Új ajánlatom feléjük arról szól, készen

A Fideszfrakcióvezető
véleménye
A 2006-os választások után az önkormányzatban patthelyzet alakult ki. Akkor az MDF
egyik képviselője átült Molnár Gyula oldalára alpolgármesternek. Ez lett a megfejtése
annak mondatnak, amit a polgármester tán
még a választások éjszakáján mondott az
ÚjbudaTV-nek: a többség megteremtése a
polgármester felelőssége, és ő ezért a legkisebb árat szeretné fizetni. Egy szavazatért
egy alpolgármesteri szék.
Az igazi probléma akkor
következett
be, amikor az
így összetákolt koalíció
elkezdett
„ m ű kö d n i ”.
Ha a kerület
irányításához
ilyen vékony
többsége
van a polgárm e s te r n e k , Kupper András – Fidesz
akkor sokkal
nagyobb konszenzusra törekvéssel kellett
volna működnie. Részben azért, hogy a
tervezett intézkedésekhez nagyobb támogatottságot szerezzen, részben pedig azért,
mert az ellenzék a kerületi választók felét
képviseli és nem lehet figyelmen kívül hagyni az ő véleményüket. Az ellenzék semmibe
vétele a lakosság felének képviseletét lehetetlenítette el.
Hiába figyelmeztettem a polgármestert már
a ciklus első napjaiban a hibáira, nem hallgatott a józan szóra. A politikai többség elvesztése tehát nem az országos politikai helyzet
miatt következett be, hanem a vezetés saját
hibái miatt. Saját pártjának, alpolgármesterének és polgármesterének hátat fordító volt
SZDSZ-es képviselő kiülésével most másodszor is patthelyzet jött létre.
A jelenlegi helyzet nem összehasonlítható
a 2002. évi költségvetés megszavazásával
(lásd: Lakos Imre nyilatkozata itt, az oldalon, a szerk.). Akkor a Fidesz többsége nem
egyfős volt: mindenki számára nyilvánvaló
volt, hogy az összes képviselő jelenlétével
a polgármesteri vezetés bármit keresztül
tudott volna vinni erőből. De a Fidesz az
akkori szocialista ellenzék módosító javaslatainak jelentős részét elfogadta. Akkor
tehát egy konszenzusosan kialakított javaslathoz kellett a szocialistáknak a szavazatukat adni. Most viszont olyan ügyekhez
kérik a mai ellenzék támogatását, amelyeknek még az előkészítésébe sem vontak be.
Például azt terjeszteni, hogy a József Attila
Gimnáziumot a Fidesz miatt kell bezárni,
nos, ez egyszerűen nevetséges.
Mindazok részéről, akik eddig elutasították
az ellenzékkel való együttműködést, most
vajon mennyire őszinte az együttműködésre való hirtelen gerjedt igény?
A kerület élete azonban ennél komolyabb
dolog. Vegyük komolyan a munkánkat. Aki
nem tudja ellátni a vezetői feladatát, az ne
akadályozza a kerület működését – adja viszsza a jogosítványát, ha tetszik, fogalmazhatunk úgy is: aki nem tudja működtetni a rá bízott testületet, az ne vegyen fel érte fizetést.
Kupper András Fidesz-frakcióvezető
www.ujbuda.hu/0805-ellenzek-kozlemenye

állunk arra, hogy áttekintsük a bizottsági struktúrát, az arányokhoz megfelelő
mennyiségű bizottsági hellyel kialakulhat
egy konszenzust kereső bizottsági működési modell. Azt az ajánlatot fogalmaztam meg a frakcióvezetői körben, hogy
átalakítjuk a döntés-előkészítés rendszerét
is, és a frakcióvezetők, illetve a független
képviselők előzetes egyetértése nélkül
nem terjesztek napirendi pontot kiemelt
ügyekben, például a vagyont, a költségvetést érintő ügyekben a testület elé. Úgy
vélem, ennél jobban korlátozni egy legitim
módon megválasztott vezetőnek a saját
ténykedését nem lehet.”
www.ujbuda.hu/0805-molnargyula-kozlemenye
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„Nem tisztességes, hogy azt kérik tőlem, adjam vissza a mandátumomat”

ÚJBUDA: A sérelmek ellenére konszenzus kell

Patt, mint a sakkban...

Csapody Miklós képviselő:
a szabotázs elfogadhatatlan

Hajdu László, a pártjából kilépett képviselő hosszú hallgatás után először az
ÚjbudaTV számára adott interjút, most
pedig lapunk kérdéseire válaszol.

azt megelőző 20 percben a polgármesterrel folytatott beszélgetés után úgy láttam,
nincs miről tovább tárgyalnunk, ezért elzárkózom minden további munkától, így
tartózkodtam a szavazásnál.

Messzebbről kezdem. Édesapám
1988-ban alapító tagja volt a párt
helyi szervezetének, de amikor a
szocialistákkal 1994-ben úgymond
házasságot kötöttek, ő ezt saját nézeteivel nem tudta összeegyeztetni,
és kilépett a szervezetből. Én magam végigkísértem a párt életét,
2006 januárjában úgy láttam, van a
pártban annyi, és az én ideológiámmal is összeegyeztethető, tehát kértem a felvételemet. Úgy gondoltam,
próbálok dolgozni, elsősorban a kerület érdekében, és így 2006-ban az
SZDSZ jóvoltából és a szocialisták
támogatásával elindultam az önkormányzati választáson, majd egyéni
képviselőként be is jutottam a testületbe. Sok idő eltelt azóta, változott
a nagypolitika és a helyi is. Ami
most van az az én értékrendemmel
már nem egyeztethető össze, ezért
döntöttem úgy, hogy függetlenként
folytatom a munkát.

Nem így gondolom, képviselői munkámmal a saját választóim érdekeit néztem. Az elmúlt másfél évben, amit
tettem vagy akartam tenni, értük
volt. Például a kerületben egy vállalkozó segítségével (erőteljes közreműködésemmel) behoztuk az interaktív
táblát. Egymillió forintot kértem a
körzetemben lévő közháznak, hogy
tanfolyam indulhasson, ahol a kerület tanárai az új eszköz használatát
megtanulják. Semmi nem történt.
Szeptemberben a Városgazdálkodási Bizottság tagjaként egy önálló
előterjesztést tettem: a kerület lakói
számára és saját intézményeinknek
biztosítsuk csökkentett áron környezetbarát síkosságmentesítőt télre. 13
millió forint volt a javaslatban, amit
egyhangúlag elfogadott a bizottság,
ez igencsak ritkaság! A határozattal azonban nem történt semmi, a
tél közeledtével ez ki is derült, és a
hó beálltával sürgősen kellet forrást
találni. De hosszan folytathatnám a
sort. Nem tisztességes, hogy azt kérik tőlem, adjam vissza a mandátumomat, továbbra is – függetlenként
– dolgozni fogok a kerületért.
Dömök Viktória

2008. április 17-én ön kilépett az SZDSZ-ből.
Mikor lépett be és miért?

ná mandátumát, és ismét a gazdagrétiekre bízná
a döntést abban a tekintetben, hogy ezek után ki
képviselje őket?

Hajdu László független képviselő

Pontosabban nem folytatta a munkát, hiszen április 17. óta nem dolgozik a testület.
Lehet azt mondani, van még másik 18 ellenzéki
képviselő, aki dolgozhatna, de a közhangulat
mégiscsak az, hogy mindez ön miatt van.

Egyértelmű üzenet volt a részemről, hogy
a jelenlegi felállásban nem tudom támogatni a koalíciót, és úgy vélem, valóban
van még 18 képviselő, akivel meg kell találni a hangot. A polgármester feladata,
hogy a megfelelő alkukat és egyezségeket
megkösse. Sajnálom, hogy az ellenzék a
távollétemben nem vett részt a szavazásban, ezt nem tartom helyesnek. Azonban
az utóbbi testületi ülésre elmentem, de az

Ezek szerint előzetesen volt önnek egy olyan ígérete, hogy megszavazza a napirendeket, hogy a
munka elkezdődhessen?
Nem nevezném ígéretnek. Azt mondtam,
hogy vannak ügyek, amelyekkel egyetértek, és olyanok is, amelyekkel nem, ám
a zárszámadást így, ebben a formában
semmiképpen nem tudom elfogadni és
megszavazni.

Ön is mondta, hogy az SZDSZ és az MSZP támogatásával jutott be a testületbe. Erkölcsileg nem az
lenne a kívánatos, ha most lemondana, visszaad-

Csapody Miklós, az MDF országgyűlési képviselője elkeserítőnek
nevezte Újbuda Önkormányzatának
válságát. A képviselő szerint a testületi munka szabotálása semmilyen
indokkal nem magyarázható, és nagy
hiba összekeverni a kerületi politizálást az országossal.

Helyzetértékelésében Csapody Miklós
kifejtette, az országos felfordulást sajnálatosan követik a kerületi események is,
pedig az önkormányzatok szintjén nem
a vezetés megdöntése lenne a prioritás.
Kiemelte, hogy akik bármilyen érdekből
szabotálják a testület munkáját, a csőd
felé taszítják az önkormányzatot és a ke-

rületet. Hozzátette, aggasztó, hogy az országos politika színvonala is legyűrűzik a
kerületekbe.
– Aki nem képes felfogni, hogy a kerületi önkormányzati munka egészen más
természetű, mint a parlamenti, annak
politikai képességeivel és jó szándékával
szemben kétségeim támadnak – jelentette
ki a képviselő.
A képviselő úgy látja, a kormánypártok és az ellenzék konfliktusa régi sérelmekből táplálkozik, de ha ezeken nem
képesek túllépni, még lejjebb is lehet sülylyedni. Csapody szerint az egyetlen lehetséges út, ha konszenzusra jutnak, és a lakók érdekében újra működőképessé teszik
a testületet.

FIZETETT KÖZLEMÉNY

HAJDU LÁSZLÓ MAGÁRA
HAGYTA A GAZDAGRÉTIEKET
A Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége újbudai szervezete közösen szólítják fel Hajdu Lászlót, hogy a kialakult helyzetben tegye meg
az egyetlen tisztességes és erkölcsös lépést: mondjon le.
Tegye lehetővé az általa becsapott és megtévesztett gazdagréti szavazók számára, hogy valódi és legitim, általuk is megerősített egyéni képviselő képviselje
az érdekeiket a kerületi önkormányzatban.

De hogyan lehetséges ez, ha a szavazategyenlőség és önnel együtt az ellenzék
viselkedése miatt nem dolgozik a testület? Arról
nem beszélve, hogy a zárszámadás el nem fogadásával több ezer ember pénze ragad bent.

Arra kérjük, tisztelje meg azt az 1575 gazdagréti polgárt, aki abban a hitben
támogatta őt, hogy az MSZP és az SZDSZ közös jelöltje. A pártból és a frakcióból
való kilépéssel kapcsolatos döntését természetesen tiszteletben tartjuk, hiszen
ez szíve joga, de becsülje meg ő is a választóit, és ne bújjon a jogszabályok
paragrafusai mögé.

A sakkban ezt patthelyzetnek hívják,
ilyenkor új partit kezdenek. Ez az év
amúgy is a sportról szól, álljunk fel, és
adjuk vissza a döntést a választóknak,
alakuljon egy másik testület, legyen új
választás. Azt gondolom, hogy a polgármesternek kellene előterjesztést tenni az
önfeloszlatásra.

Az MSZP és az SZDSZ helyi szervezetei érdekeltek a kerület működőképességében, mindent megtesznek, hogy segítsék a polgármestert a normális állapot
visszaállításában. Készen állnak arra, hogy a pártok kerületi szervezeteinek
egyeztetésével is segítsék a kerület működőképességének helyreállítását.
MSZP XI. kerületi szervezete

SZDSZ XI. kerületi szervezete

Vincze Kinga
www.ujbuda.hu/0805-hajdulaszlo-interju

 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

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

Adószám: 18237900-1-43
Egyesületünk 47 éve délbuda utánpótlásának, olimpiai- és világbajnokok nevelője.
Lágymányosi Spari Vízisport Diáksport és szabadidősport egyesület
1117 Budapest, Vízipark u. 4. T: 204-2883

Ünnepélyes bankfiók-átadás a Villányi úton
2008 májusától a XI. kerületben is teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújtó
Allianz-fiók nyílt.
Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a hazai piacon egyedülálló módon, egy
biztosító által irányított csoport tagjaként hozta létre 2006 októberében
kereskedelmi bankját, és ezzel a lépéssel – európai és a világban általános
tendenciákhoz igazodva – komplex „pénzügyi szolgáltató házzá” vált.
Az Allianz Bank elindítása része annak a stratégiának, amelynek célja, hogy a
társaság közel 2 milliós ügyfélkörének komplex pénzügyi – tehát banki, biztosítói és pénztári – szolgáltatásokat nyújtson, egyszerűen, gyorsan, az ügyfelek
számára legkényelmesebb és pénzügyileg is vonzó módon. Az Allianz kutatási
eredményei szerint manapság a fogyasztók a pénzügyeik intézésére minél kevesebb időt szeretnének fordítani, és minél kényelmesebben, tehát minél több
pénzügyi terméket egy szolgáltatótól, egy helyen szeretnének megkapni. Ezt
hivatott szolgálni az Allianz Hungária fiókhálózatának átalakítása is, amellyel a
jövőben az Allianz ügyfelei egy fiókban nemcsak biztosítási és pénztári ügyeket
intézhetnek, hanem banki igényeikre, problémáikra is megoldást kapnak.
Az Allianz célja, hogy jelenlegi fiókhálózatának nagy részét – több fázisban –teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújtó fiókokká alakítsa át. Az idei év végére a
tervek szerint 40-re bővül a banki szolgáltatást is végző fiókok száma.
A Villányi úti fiók a XI. kerületben elsőként került átalakításra, így Újbuda lakosai immár egy fiókban, egyszerre kaphatják meg a biztosítói, pénztári és banki
szolgáltatásokat is.
Dr. Farkas Ádám, az Allianz Bank vezérigazgatója a banki szolgáltatásokról,
termékekről elmondta: az Allianz Bank jelenleg alapvetően lakossági termékekkel várja ügyfeleit, így lakossági számlacsomagokkal, biztosítási és pénztári
szolgáltatásokkal kombinált hitelekkel, különböző betéti konstrukciókkal és
hitelkártyákkal.

Ezeket egészítik ki a személyi- és jelzálog-hitelezés, a kis-és középvállalkozói termékek, valamint az elektronikus banki szolgáltatások. Az Allianz Bank termékeinek fejlesztése során komoly hangsúlyt fektet az innovációra és a több évtizedes
pénzügyi tapasztalattal rendelkező biztosítói háttérből eredő előnyökre is.
Az Allianz teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújtó villányi úti fiókjában
Pajor Jolán fiókigazgató és munkatársai várják továbbra is ügyfeleiket,
immár banki termékekkel is:
1113 Budapest, Villányi út 20. Tel: (+36-1) 385-2660.
Nyitva tartás: H 8.00–18.00, K-Cs 8.00–16.30, P 8.00–14.00

Ünnepélyes szalagátvágás: Molnár Gyula, Újbuda polgármestere, dr. Farkas
Ádám, vezérigazgató, Allianz Bank Zrt., dr. Jankó Tamás területi igazgató, Allianz
Hungária Biztosító Zrt. Budapesti Igazgatóság
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Végh Ágnes a Gyógyír XI. Kht. helyzetéről

Családi Egészségnap – már negyedszer

Hetvenmilliót kell pótolnunk

Mosoly a rendelőben

Kezdjük a közelmúltbéli változásokkal!
Milyen várakozásokkal alakították ki az
előjegyzési rendszert, és azokból mennyi
vált valóra?

tásával értesíti a beteget, hogy sorra került.
Ugyanis nem név, hanem sorszám szerint
szólítjuk a pácienseket. A rendszert uniós el-

A korszerű előjegyzési rendszer kialakításával két célunk volt: egyfelől azt szerettük volna biztosítani, hogy a betegek
előre megbeszélt időpontra érkezzenek
az orvoshoz, így ne kelljen olyan hosszan
várakozniuk. Egyes rendelések esetében
elképzelhető némi csúszás, de húsz-harminc percnél többet általában nem kell a
folyosón üldögélve tölteni. Másik célunk
a működés ellenőrzése volt: a rendszer alkalmas rá, hogy nyomon követhessük, az
orvosok részéről folyamatosan zajlik-e a
rendelés és a betegek fogadása.




Mennyire gyakori az ilyesmi?

Száz bejelentkezett betegből körülbelül
húsz nem jelenik meg az előre egyeztetett
időpontban. Ez persze függhet a páciens
betegségétől, vagy az időjárástól is. A várakozási idő egyébként, amely a bejelentkezés és a rendelés ideje között eltelhet,
kettő és hat hét között van.


Aki szakrendelésre érkezik, mire számíthat?

Tavaly új behívási rendszert vezettünk be,
amely a személyiségi jogok maximális betar-



Felteszem, a betegek azért nem bánkódtak
annyira, hogy nem kell fizetniük…

A vizitdíj ügyét mindig szakmai kérdésként kezeltem. A betegnek Európa valamennyi országában, ahol társadalombiztosítás működik, szerény részhozzájárulást kell fizetnie mind a patikában, mind
az orvosnál. Ez közgazdasági technika a
korlátlan fogyasztás fékezéséhez. Nálunk
miért legyen más a helyzet? A szavazást
követő napon egyébként a betegek reakciói alapján úgy érzékeltem, mintha nem
is történt volna meg a voksolás: ugyanúgy
fizették a háromszáz forintot, mint korábban. De ezt a kérdést zárjuk le.

Ügyfeleik, a betegek hogyan fogadták a
rendszer bevezetését?

Az idősebbek nehezen fogadták el, hogy
előre egyeztetett időpontra kell érkezniük, ahogyan azt is, hogy nem kell személyesen bejönniük hozzánk az időpont
végett, telefonon is lehet kérni. Folyamatosan öt munkatársam fogadja az ilyen
jellegű hívásokat. Az ő jelzéseik alapján
mondhatom, hogy a telefonálók rendszeresen elfelejtik maguk elé készíteni a
tajkártyájukat, pedig a számuk bediktálása nélkül nem tudunk nekik időpontot
adni. A következő probléma, hogy sokan
nem jelennek meg a megbeszélt időpontban, és erről nem értesítenek minket előzőleg. Ezzel más betegtől veszik el a helyet
és az időt, arról nem is beszélve, hogy a
cégünknek mint kht.-nak bevételkiesést
okoznak.

ezer forint is segítséget jelentett, amely
eddig a fizetéséhez társult.



Végh Ágnes, a Gyógyír XI. Kht. igazgatója

várásra építettük ki, és hasonlóan működik,
mint a bankokban: a kijelzőn automatikusan megjelenik a soron következő szám, és
annak tulajdonosa mehet be az orvoshoz.


Ügyfeleik egészen a népszavazásig fizették
a vizitdíjat. E bevétel kiesése mennyiben
érinti önöket?

A magunk részéről azzal számoltunk,
hogy egész évben szedhetjük a díjat, így
ennek figyelembe vételével alakítottuk
ki a pénzügyi tervünket is. A díj megszüntetése azonban havonta hét-, éves
szinten tehát mintegy hetvenmillió forintos kiesést okozott nekünk. Ez az öszszeg jórészt a munkatársaink személyi
juttatásait fedezte volna, de fel kellett
függesztenünk ezen járandóságok folyósítását. A kollégák emberileg megértik a
döntést, anyagilag azonban változatlanul nehéz helyzetben vannak. Amikor
egy asszisztens nyolcvanezer forintot
kap kézhez, akkor az a tíz-, húsz-, ötven-

És mi a helyzet az így kiesett bevétel pótlásával? Honnan tudják mégis megszerezni
azt a pénzt?

Csakis az államtól vagy a tulajdonostól
– az önkormányzattól – várhatunk segítséget e kérdésben az üzletév közepén. Nagyon remélem, hogy mindannyiunk számára elfogadható kompromisszum születik majd. Az önkormányzattól elvi ígéretet
kaptunk az anyagi szerepvállalásra, és az
egészségügyi miniszter is jelezte, hogy
gondolkodnak a probléma megoldásán. A
helyzet tehát nem reménytelen, az összeg
viszont egyelőre nem áll rendelkezésre.


Egyszerre sokan döntöttek úgy, hogy
egy adott májusi szombaton keresik fel
a Fehérvári úti rendelőintézetet. Nem
a betegségek kezelésének halogatása,
hanem éppen az egészségmegőrzés,
a kórságok tudatos elkerülése céljából
látogatta meg az egészségügyi intézményt idős és fiatal egyaránt.
A Gyógyír XI. Kht. nemcsak a korszerűen
felújított műemléképületben dinamikusan fejlődő orvoslással törekszik hatékonyan ellátni az újbudaiak egészségügyi
szolgálatát, hanem ugyanilyen fontosnak
tartja a jó kondíció fenntartásához a betegségek megelőzését, az ehhez szükséges
ismeretek átadását is. Ennek érdekében
idén immár negyedik alkalommal Családi Egészségnapot rendezett a Fehérvári úti
szakrendelőben.
Többek között ingyenes vércukor- és
vérnyomásméréssel, koleszterinszűréssel,
szív- és érrendszeri betegségek kockázatának becslésével, táplálkozási és dohányzásról leszoktatást segítő tanácsadással,

fittségi felméréssel törekedett felhívni a
látogatók figyelmét az egészségmegőrzés
fontosságára. Természetesen véradásra is
volt lehetőség.
Az érkező családok legifjabb tagjai
kedvükre rajzolhattak és játszhattak, így
minden bizonnyal ösztönző példát mutattak a felnőtteknek arról, hogy a betegségmegelőzés a jókedv megőrzésére is hatással van: gyakrabban érzünk késztetést
mosolyogni, még a rendelőben is.
Szamos Márton Ádám

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

A képviselő-testületben kialakult politikai
patthelyzet mennyiben befolyásolja a cég
működését? És mennyiben láthatják kárát
a betegek?

Az önkormányzatnál zajló csatározások
mindazon kérdésekben érinthetik a kht.-t,
amelyek a tulajdonos hatáskörébe tartoznak. Ilyen a források pótlása is. De bízom
abban, hogy az önkormányzatnál a szakmai – egészségügyi és közgazdasági – kérdéseket nem fogják összekeverni a politikai
ügyekkel. Egy azonban biztos: változatlanul azon vagyunk, hogy egyre magasabb
szakmai színvonalú ellátást nyújthassunk
a betegeinknek, és amennyiben rajtunk áll,
ez a jövőben is így marad.
R. H.

Dömök Viktória



Virágh Sándornét 100. születésnapja alkalmából köszöntötte népes családja, valamint Újbuda
Önkormányzata nevében dr. Bács Márton alpolgármester és Szabó Ferenc önkormányzati képviselő. Rézi néni 1908. május 14-én született, megélt két világháborút, majd matematika-fizika
szakos tanárként sok száz gyermek elméjét pallérozta a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Ő
maga a Veres Pálné Gimnáziumban tanult, volt iskolája sem feledkezett meg róla, egy csapatnyi
diák virággal lepte meg. Négy gyermeke, hét unokája és nyolc dédunokája született.
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A határozat teljes szövege a
KDV-KTVF honlapján (kdvktvf.
zoldhatosag.hu archív hírek 2008.
május 7.) 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.

Patrióták a gazdaság megmentéséért

Politikamentesen a közjóért
A Patrióták a gazdaságért és közjóért
Egyesület – nevéből adódóan – a
honi gazdaság súlyos helyzetén kíván
változtatni a civil társadalom erejét
mozgósítva. A politikától mentesen
működő szervezet elnöke Újbuda polgármesterénél járt, hogy bemutassa
munkájukat, és felkérje őt, vállaljanak
részt az egyesület céljaiból.
Dr. Csizmadia László, az egyesület elnöke
Molnár Gyula polgármesterrel való találkozása után többek között a szervezet
megalakulásáról és annak céljairól tájékoztatta a nyilvánosságot. Az elnök elmondta, az egyesület életre hívója elsősorban az a tény, hogy Magyarországon nincs
igazi civil társadalom. Észre kell vennünk:
az életünket befolyásoló tényezők kedvezőbb alakulásáért mi magunk is tehetünk,
a megoldásokat nem várhatjuk mindig a
vezetőktől, emelte ki dr. Csizmadia, hoz-

zátéve, hogy ha a választók véleménye
egyre nagyobb mértékben kap helyet a helyi döntésekben, a mostanság egyre pusztuló demokrácia is erősödik majd.
– Mindenki előtt ismert tény, hogy az
ország gazdasági és politikai helyzete magunkhoz, illetve külföldhöz viszonyítva is
súlyosnak nevezhető, ezért is fontos kívánalom, hogy erősödjön meg a civil tettrekészség. Ki kell kerülnünk a mélypontról,
ezt pedig csak úgy lehet, ha végre egy kicsit
elfelejtjük a politikát, és a közjót szolgáljuk
– értékelte a helyzetet Csizmadia László.
A „Civilek talpra!” szlogennel
kampányoló országos egyesületnek minden kerületben fog működni egy helyi
szervete, amely kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, frakcióvezetőkkel
és a polgármesterrel. A közös fejtörésekre
meghívott civilek és képviselők pártállásuktól függetlenül tehetnek javaslatokat,
itt minden a politika teljes kizárása mellett

Egyeztetés a kulturális városközpontról

Molnár Gyula polgármester május 14-én,
szerdán délután tájékoztatta a közös képviselőket a kulturális városközpont elképzelésről. Elhangzott, hogy idén megnyílik a
Hadik Kávéház, vélhetően a Bartók 32 Galéria utcai elérhetőségét is kialakítják, továbbá a tervek szerint még ebben az évben
lezárnák a Hadik Kávéház előtti kis utcát.
A polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az utca képének, arculatának teljes átalakítása a lakók és a vállalkozói tőke nélkül nem megy, hiszen nem
az önkormányzat épít meg mindent, csak

a kezdő lökést és a hátteret adja. A polgármester szerint a lakók számára előnyt jelent
az is, hogy valószínűsíthetően növekednek
itt a jövőben az ingatlanárak. A közös kép-

Gyula a találkozón a kerületi vállalkozások
segítéséről, jövőképéről beszél majd, Széles
Gábor nagyvállalkozó, médiacsoport-tulajdonos pedig gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési lehetőségekről tart előadást.
Török Dániel

A Montágh-napi rendezvényről

Bartók Béla úti üzlettulajdonosok: figyelem!

Újbuda életében a követező években
az egyik legnagyobb változást a kulturális városközpont kialakítása, kialakulása jelenti. A képviselő-testület szinte
egyhangú döntése nyomán elindult az
érintettekkel az egyeztetés, amelynek
egyik fontos állomása a területen lévő
épületek közös képviselőinek tájékoztatása, véleményük meghallgatása volt.

történik. A szervezet úgy véli, így egészen
más viták és ötletek születnek majd, mint
általában a testületi üléseken. Az egyetlen
dolog, ami számít, hogy javítsunk az ország gazdaságán, magyarázta az elnök. Az
egyesület ennek szellemében tagjai sorába
várja a gazdaságpolitikai szakembereket,
vállalkozókat és minden közjóért tenni
akaró polgárt.
A „patrióták” vezetője kiemelte, fontos,
hogy az egyesület munkája hidat képezzen
az országgyűlési és önkormányzati képviselők között, valamint megteremtse az egyre
inkább hiányzó kommunikációt a felek között. A választópolgárok ráadásul ezzel egy
állandó iránymutató és ellenőrző hátteret
jelentenének a mindenkori politikai vezetés
számára. Dr. Csizmadia László hozzátette,
a polgármester szimpátiával fogadta kezdeményezésüket, és a június 4-i Őrmezei
Közösségi Házban tartandó első rendezvényükre is elvállalta a részvételt. Molnár

Dömök Viktória

A DBR METRO Projekt Igazgatóság
kérelmére lefolytatott előzetes
vizsgálatban a Közép-Dunavölg yi Környezet vé delmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség megállapította, hogy
a Budapest XI. kerület 4-es metró
Bocskai úti megállója mellett tervezett P+R mélygarázs létesítésének
jelentős környezeti hatása nincs,
ezért kiadta a továbbtervezés szempontjait részletező határozatot.
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viselők általánosságban támogatták a tervet, ám felhívták a figyelmet a parkolás és a
közlekedésátszervezésének problémáira.
A polgármester külön kitért arra az
elképzelésre, hogy a Bartók Béla úton
– külön az útra kidolgozott – színdinamikai terv mentén újulnának meg a házak.
Molnár Gyula szerint annak a lehetőségét
is keresi az önkormányzat, hogy a Bartók
Béla út házainak homlokzatfelújítására
külön pályázatot írjon ki az önkormányzat, amelyben ezt a színdinamikai elképzelést ajánlanák a házaknak.
A kulturális városközpont egyeztetési
folyamata nem zárult le, a vállalkozóknak
szervezett újabb találkozóval és a civil szervezetekkel történő egyeztetéssel folytatódik. Újbudai polgármestere Molnár Gyula
június 10-én kedden, 17 órakor az Újbudai
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai utcai
földszinti nagytermébe várja ismét a Bartók Béla úti üzlettulajdonosokat is.
D. CS.

Dömök Viktória

Közlemény

MOZAIK

2008. május 16-án rendezték meg a kerület Montágh Imréről elnevezett nevelési-oktatási intézményében a már hagyománynak tekinthető Montágh-napot. A programokat kulturális vetélkedő után vidám hangulatú ünnepi műsor követte. Az iskola tanulóinak előadásában dramatizált
mese, zenés-táncos produkciók, színielőadások követték egymást. A képen: Csukás István: Sün
Balázs című mese feldolgozása látható.

ESEMÉNYEK
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Ízek, illatok, mindig beszélgető emberek. Mosoly és napfény kíséri a
Toscanába érkezőt. Legendákat, ma
is élő hagyományokat ismer meg az
erre járó. Emellett valami ősi életszeretet. A Firenzében kezdődő utazás,
amely Barattiban, az etruszk világ
emlékei között ért véget, unos-untalan kiderült: a csoda – akárcsak otthon – az emberekben lakik.

Adagio és hiphop
Lassan járj, tovább élsz – jut eszembe a
speciális székely átirat. Nem először, mióta
itt vagyunk. A hely szellemét, a „genius
loci”-t mindenütt a rejtélyes, mély ösztönösség és őszinte megélés teremti. Firenzében ez – sok más mellett – dallamokban, ritmusokban, aromákban nyilvánul
meg. És váratlan ajándékokban.
Meg-megállva nézegetjük a forgalmas
utca üzleteit, amikor halk orgonaszó lopakodik fülünkbe. Szemünk templomot keres. Villanás alatt kilépünk a nyüzsgésből.
Mise nincs, a hátsó padon ülve fürkészem
a templombelsőt, és persze a körülöttem
lévőket. Fiúk, lányok, férfiak, nők, bácsik,
asszonyok. Legtöbbjüket, mint minket,
csak éppen erre vitt az útjuk, és betértek
néhány percre. Lehalkulni, feltöltődni. Az
orgonista az Adagio-t játssza.
A Teatro Verdit napok óta tervezzük
megkeresni, de gyakran a céltalan bolyongás győz, ráadásul égen-földön nem
találunk egy színházi műsort, hogy megnézhessük a címet. Ezért egy nap nevetve
torpanunk meg a fehér festékkel mázolt
felirat előtt. Művészbejáró. Akaratlanul
nyitunk be, és mielőtt átgondolnánk, már
visz is a lábunk befelé. Lépcsőház, öltözők, folyosók. Egyszer csak a színpadra
vezető hátsó lépcső fordulójában találjuk
magunkat. Mosolygó színpadmester invitál beljebb kedvesen, mi pedig csak annyit
mondunk, „valószínűleg eltévedtünk”…
Érti ő, mondja a szeme. Az olasz a legkíváncsibb nép a Földön, nem lepi hát meg őket,
ha mások is azok. A színpad szélére ülünk.
Beindul egy dialógus arról, hogy a kétezer
fős Verdi színház talán nemcsak Firenze, de
egész Toscana legnagyobbja. Mindenesetre
lenyűgöző, még így délutáni félhomályba
burkolózva is. Míg megtudjuk, épp egy esti
koncertre rendezik be a színpadot, „vendéglátónk” megkérdi, szeretnénk-e az erkélyről
is körülnézni. Mi aztán igazán nem…
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Egy újbudai Toscanában (2)

Ember-lánc-szemek

Firenze éjszaka. Fiatalok az utcán gyalog
és motorral. A bárokból zene szűrődik
ki, pohárral a kézben alkotnak kültéri
csapatot a dohányosok. Hétfő lévén, a
Jab nevű klubba megyünk. Nem csupán
a híres DJ-k és táncosok műsora érdekes,
a közönség soraiból Madonna is találna

vel ezelőtt, ülve olvadunk bele a tengerbe.
Nézzük, ahogyan egyre délebbre suhanva
változik a táj. Livornonál pillantjuk meg
az imádott tengert. Képeskönyvszerűen
jönnek az öblök, szirtek, pálmafák, a százszínű zöldben játszó toszkán dombok és a
szivárvány minden színében úszó virágok.

nem tegnap nyitott, az biztos. Kérte, azt írjam meg, a bár előtt parkoló sárga csodát
Livornóban vette, és névre szóló! Fogtuk a
hasunkat, mikor megláttuk, hogyan védi a
parkoló autóskollégáktól.
Barattiba csak nyáron jár be a busz,
így az öböltől 3–4 kilométert gyalogolunk

Nyári táborok
Újbudán
ALBERTÖRPFALVI JÁTSZÓTÁBOR

3–7 éves gyermekek részére
Helye: Albertfalvi Közösségi Ház
Turnusok: június 30.–július 4.,
július 21–25.
További információ: 204-6788
ANGOLNYELV-TÁBOR

Turnusok: június 30.–július 11.
(gyermek), július 21.–augusztus 1.
hétfőtől péntekig (tini).
További információ: 06/20/969-8412
BŰNMEGELŐZÉSI
ÉS KÖZBIZTONSÁGI TÁBOR

Újbudai általános iskolások számára
Helye: Zebegény
Turnus: július 12–18.
További információ: 279-1250
MŰVÉSZETI NAPKÖZISTÁBOR

Óvodásoknak, iskolásoknak
Helye: Gellért tér
Turnusok: június 16.–július 16.
További információ: 06/70/215-6611
A Baratti-öböl vastól fekete homokpartja

profi táncost. A hatalmas térben üvegpadló, alulról kékes UV fénnyel megvilágítva. Ez a táncparkett. Egyelőre üres.
Körben többségében fekete fiúk és lányok
állnak, lábuknál hátizsák. Egyszer csak,
valami titkos jelre egyikük belép középre, és mutat egy olyan mozdulatsort,
hogy tátva marad a szánk. Minden porcikája (de főleg a csípője) mozog a hiphop
ritmusára. Aztán egyenként kontráznak,
átadva egymásnak a terepet. Nincs az
az iskola, ahol ezt tanulni lehet. Végül a
tömeg besodródik, ellepi a parkettet, és
hajnalig rázza.

Maria Pia és az elvesztett kulcs
Alig várjuk, hogy háromórás vonatozás után Pisa és Livorno érintésével
Piombinoba érjünk. Innen már csak egy
fél órácska, és ott a Tirrén tenger, pontosabban a Baratti-öböl. Elképzeljük, hogy
vastól fekete homokjában, pont ott, ahol
az etruszkok jöttek-mentek több ezer év-

Maria Pia, a szupernagyi

Piombino vasútállomásának homlokzata
száradó ruháktól vidám, mi pedig mindenekelőtt egy kávézásra alkalmas hely után
nézünk. Az éppen sziesztázó városnak
eddig csak a kikötőjéről hallottunk: innen
járnak a hajók Elba szigetére, Szardíniára,
Korzikára. Még nem tudjuk, a következő
néhány nap törzshelyét találtuk meg, amikor Maria Pia kávézójának asztalkájánál
felmérjük a terepet. Odabenn elképesztő
életerőt és vidámságot sugározva maga
Maria kérdi, miközben főzi a kávét, hogy
ugye, mi először vagyunk itt. Mert még sosem látott, magyarázza. Szupernagyi, mert
magamban így nevezem el, ha épp nem a
pultban állva szolgálja ki az idősebb korosztályból verbuválódott törzsközönséget
– maga is beszáll az egyik asztalnál valószínűleg mindig zajló kártyapartiba. Pár
napig időnként felbukkanunk. Megőrzi a
hátizsákjainkat, egyre olcsóbban adja a kávét, és persze közben mesél. Miután megtudja, mivel foglalkozom, felkiált: ebben a
kávézóban még sosem járt újságíró! Pedig

A névreszóló sárga csodajárgány

a szállásunkig. Olajfák és erdő mellett haladunk, a tavaszi tengerillat feledteti, hogy
farkas éhesek vagyunk. A Lidon minden
étterem zárva, és ha nem jön Andrea, aki
egy rendes hajós ember (bárkáján szállítja
a tengerre éhes népeket), és történetesen
nem a kikötő felé tart, talán sose tudjuk
meg, hogy milyen a La Pergola (Lugas) étterem tengeri herkentyűs spagettije. Éjjel
tizenegyig élvezzük Tonio konyhájának
remekeit, és jókedvünk egészen addig tart,
míg fel nem fedezzük, hogy szobakulcsunkat délután a parti homokban felejtettük.
Koromsötét, reménytelenség. Két éjszakai
horgász, fejükön lámpával szerelik a botot.
Egyikük, Cristiano, felénk fordulva épp
megszólítani készül, amikor maga elé pillant. Lehajol, felvesz valamit a homokból,
és azt kérdi: ezt keresitek...?
Luciano De Crescenzo könyvében Tonino Capone mondja: „Sokan keresik a módját, hogyan lehetne az életet meghosszabbítani. Pedig inkább kiszélesíteni kellene.”
Kép és szöveg: Szeifried Adél

SZÜLŐK HÁZA MŰVÉSZETI MESEÉS ÉLMÉNYTÁBOR

3–7 éves gyermekek részére
Turnusok: június 16. és augusztus 22.
között hetente
További információ: 246-0880,
www.szulokhaza.hu/mesetabor
TÖRPTÁBOR

4–7 éves gyermekek részére
Helye: Nyéki Imre Uszoda (Érem u. 1.)
Turnusok: július 7–11., július 14–18.,
július 21–25.
További információ: 372-3482,
06/30/301-1007, fax: 372-3484 és
gabonyi.erika@ujbuda.hu
VÁROSISMERETI TÁBOR

6–16 éves korosztály számára
Helye: Budapesti Művelődési Központ
Turnus: június 16–20. 10–14 óráig
További információ: 371-2783
TÁBORKÍNÁLAT AZ INTERNETEN

www.minitipp.hu/
www.ujbuda.hu/page.
php?template=nyari_taborok

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!
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KÖRNYEZET
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Az örökbe fogadott vörös macskamedve a Fővárosi Állat- és Növénykertben látható

Gellérthegyi zöld területek

Tündi, a kispanda lett Újbuda kedvence

120 új
facsemete

A kispandák kifutója mellett előbb Hanga
Zoltán, az állatkert szóvivője köszöntötte
az egybegyűlteket. Hanga Zoltán maga is
újbudai, és a véletlen (valamint az önkormányzat munkatársainak találékonysága)
úgy hozta, hogy olybá tűnt, ezen a rendezvényen mindenki más is újbudai – de erről
majd később. Az állatkert képviseletében
dr. Kozó László mondott néhány szót. A
maguk részéről azért is örültek különösen
Tündi örökbefogadásának, mert a kispandák kifutója épp a nagyszikla mellett van,
azon területen, amit most adtak át felújítva,
az állatkerti rekonstrukció II. ütemének
befejezésekor. Ezen munkálatokon belül jelentősen megnövelték az itt élő állatok területét, a gorillák (ők a kispandák szomszédai)
például tízszer akkora élettérrel rendelkeznek most, mint a felújítás előtt.
Ebben a megszépült környezetben köszöntötte Molnár Gyula, Újbuda polgármestere is a jelenlévőket, aki bevallotta,
titkon azért számított rá, hogy a pályázatban szereplő állatok közül a legaranyosabbat fogja megválasztani az a több
száz újbudai, aki részt vett a szavazásban.
(A jelöltek között volt például az alpaka, a
hóbagoly, az elefánt és az oroszlán is.) Az
állatkerti (fél)hivatalos ceremónián a szavazók közül azok az óvodások és iskolások voltak jelen, akik az Újbuda Kedvence
programhoz kapcsolódó rajzpályázaton
is részt vettek. A polgármester elmondta,
nem Tündi az utolsó kapocs a kerület és
a nagymúltú városligeti intézmény között,
hiszen a jövőben még szorosabbra szeretnék fűzni az állatkert és Újbuda kapcsolatát, szeretnének több programban együttműködni.
A kötődés már most is több szálú, hiszen a rendezvényen szintén jelenlévő Se-

bestyén Zsolt, aki az állatkerti alapítványt
vezeti, annak idején kerületünkben járt
iskolába. Sebestyén Zsolt elmondta, a jelképes örökbefogadás egyre népszerűbb
formája az állatkert támogatásának Az
örökbe fogadók oklevelet és állatleírást is
kapnak – ezeket természetesen az újbudai

amikor Magyarországra érkezett, tündéri arcocskáját látva átkeresztelték új
gondozói. Párja Törpapa, és mint megtudtuk, az állatkert munkatársai bíznak
benne, hogy hamarosan a magánéletben
is egymásra találnak, és kis kispandákkal
gazdagodik a park.

Általános Iskola több tanulója. A zsűrinek egyébként nem volt könnyű dolga az
elbírálásnál, hiszen rengeteg gyönyörű
kép érkezett be a rajzpályázatra. A beküldött alkotásokat digitalizálták, és hamarosan megtekinthetők lesznek az állatkert honlapján, sőt, Újbuda hivatalos
internetes oldalán, az ujbuda.hu-n már
most is elérhetők.

Ada: Az állatokért mindent!
Ada, a fiatalok egyik nagy kedvence évek
óta vezet műsort a VIVA Televíziónál. Itt
ismerte meg későbbi férjét, Timót is. Ada –
bár orvos édesapja külföldi munkája miatt
tinédzserkorában Angliában és Ománban
is élt – tősgyökeres újbudainak számít:
– Már a szüleim is itt éltek, még azelőtt,
hogy ismerték volna egymást. És én is
hűséges maradtam a kerülethez, ma is itt
élek, immáron a saját családommal.

Két éve, amikor megszülettek az ikrei, sokat szerepelt a lapokban. Gyakran viszi el őket az állatkertbe?

Dömök Viktória

Orángutánok és lemúrok között vezetett az utunk a minap Újbuda kedvencének örökbefogadására. A Fővárosi
Állat- és Növénykert számtalan lakója
közül a majmok szomszédságában élő
kispanda bizonyult az újbudaiak körében a legnépszerűbbnek, így most
már hivatalosan is Tündi lett Újbuda
kedvenc állata.

önkormányzat is megkapta –, és évente
több alkalommal szerveznek nekik állatbemutatókat és „szülői értekezletet”,
amelyen az állatgondozók beszámolnak
a patronált lények mindennapjairól. (Aki
érdeklődik ezen lehetőség iránt, az alapítvány főkapu melletti irodájában kaphat
bővebb felvilágosítást.)

Ki az a Tündi?
A kifutóban két kispanda él. Tündit arról
lehet felismerni, hogy kettejük közül az
ő arca a világosabb színű. Tündi ötéves,
és a rotterdami állatkertben született.
Kölyökként még Cinthiának hívták, de

A kispandák jellemzően növényevők, szabadon Ázsiában élnek. Hosszú, lompos
farkukkal ügyesen egyensúlyoznak a fa
tetején is. A kispanda másik neve a vörös
macskamedve, és Ada kisfia, Bence ezért
azonnal el is nevezte őket cicamacinak.
Ada, a VIVA TV műsorvezetője
természetesen maga is újbudai, és nagy
állatrajongó. A gyerekeknek – a polgármesterrel karöltve – ő adta át a díjakat. Ajándékot kapott az Alsóhegyi
Utcai Óvoda sárga középső csoportja, a
Kelenvölgyi Utcai Általános Iskola 4. a
osztálya, a Bárdos Lajos Általános Iskola 6. z osztálya, A Budai Sport Általános
Iskola 4. b osztálya és a Montágh Imre

Igen, nagyon szeretünk ott időzni Bencével és Bálinttal, havonta legalább egyszer
biztos, hogy megyünk. Ezért örültem ennek a felkérésnek is, hogy segédkezzem az
Újbuda Kedvence eredményhirdetésen.
Ha állatokról van szó, akkor bármikor
hajlandó vagyok jönni, segíteni!

A macskamedvét ismerte korábban?
Épp nemrégiben ismerkedtünk meg ezzel
a furcsa kis állattal az állatkerti sétánkon,
és a fiúknak nagyon megtetszett.

A Gellérthegyen lakókat leginkább a
környezetük védelme, a zöld területek
megóvása foglalkoztatja. Ez derült ki
Szabó András, a körzet egyéni önkormányzati képviselőjének legutóbbi
lakossági fórumán.
Májusban a Gellérthegyen élőknek tartott
lakossági fórumot Szabó András, a körzet
önkormányzati képviselője. A politikus
nem jelent meg üres kézzel az összejövetelen, magával hozott néhányat azokból a
növényekből, amelyek hamarosan a Gellérthegyet fogják ékesíteni. Mint mondta,
az elmúlt egy év során már 120 facsemetét
ültettek el a környéken, most pedig újabb
akció indult el, melynek az a célja, hogy a
Ménesi utat varázsolják zöldebbé. Így az
elkövetkező hetekben ezen az útvonalon
150 méter hosszan telepítenek sövényt. Ez
körülbelül 120–150 darab fagyalbokrot
jelent majd.
Mint elhangzott a Gellérthegyen lakók számára a zöld területek megóvása
a legfontosabb feladat. A Szüret utcától
nyugatra virágoznak a fák és dúsak a
növények, míg keletre egyre sivárabb a
zöld területek száma. Ezen a helyzeten
mindenképpen szeretnének változtatni,
mondta el a képviselő. A fórumra látogatók a zöld területek megóvásán túl az
utcák egyirányúsítására és a kutyapiszok
eltakarítására is szeretnének megoldást találni, hiszen mint mondják, ezen a részen
nincsenek gyűjtőládák.
Kelemen Angelika

Otthon is vannak állataik?
Természetesen! Mindig is voltak, és nem is
kevesen. És mindenféle állatunk volt már,
a nyúltól a papagájig… Kicsi koromban is
haza akartam volna vinni mindenféle apróságot. Jelenleg három macskával és két
kutyával osztjuk meg az otthonunkat.

Kertes házban élnek?
Dehogy, lakásban! De már nem is tudnánk
elképzelni az életünket állatok nélkül…

Rózsa Melinda

Fogalmazásverseny
„Az én Apukám” témakörben várjuk a fogalmazásokat,
esszéket a Jól-Lét Közhasznú Alapítvány címére (postacím:
1118 Budapest, Budaörsi út 52.) postán vagy elektronikus
úton (info@jol-let.com) legkésőbb 2008. június 10-éig,
valamint az apák napja rendezvényen személyesen is leadhatóak, illetve a helyszínen is elkészíthetők.
Eredményhirdetés az apák napja rendezvényen 2008. június 15-én 13 órakor lesz.
További részletek a rendezvényről: www.ujbuda.hu,
http://mentsukmegaferfiakat.hu/index.php?pg=sub_104

Az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Mobil Értékesítési Főosztálya megbízási szerződéses jogviszonnyal

MOBIL LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALATI
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐKET KERES.
Feladatok:
 A bank lakossági és vállalati termékeinek értékesítése,
 Új ügyfelek felkutatása, ajánlatok kidolgozása, magas színvonalú kiszolgálás,

Amennyiben Ön a fenti követelményeknek megfelel, kérjük hogy szakmai
önéletrajzát juttassa el hozzánk, hogy a
kölcsönös ismerkedést megkezdhessük.

Elvárások:
 Minimum középfokú végzettség, alapvető pénzügyi ismeretek,
 Pénzügyi termékek és szolgáltatások
értékesítésében szerzett tapasztalat.

Címünk:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Humánpolitika vagy
adrienn.kiss@unicreditgroup.hu

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
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Az egyéniség kibontakoztatásáért

A hajléktalanok problémája kényes szociális kérdés

Esztétikai nevelés a
gesztenyefák árnyékában

Segély, de csak feltételekkel

Idén is nyílt napot szervezett
a Gesztenyéskert Óvoda. A
jelenleg két épületben működő
intézmény 171 apróságnak ad
lehetőséget arra, hogy felkészüljön a „nagybetűs életre”.
Az óvoda célja az volt, hogy a
szülők betekintést nyerjenek
mindennapi életükbe, megismerkedjenek pedagógiai
módszerünkkel, az ovi igazi
hangulatával.

Az intézményhez egy óriási kert és
két épület is tartozik, a Badacsonyi
utcaiban legalább 35 éve hallható a gyerekricsaj, a Diószegi utcai
épület pedig még annál is régebbi.
2005-ben majdnem megszűnt a
Diószegi „szárny”, azonban ez szerencsére nem történt meg, sőt, kis
idő múlva a meglévő öt csoport két
másikkal bővült – így jelenleg 171
gyermek jár ide.
A Gesztenyéskert Óvoda pedagógusai az esztétikai nevelésre
helyezik a legfőbb hangsúlyt, ami
magába foglalja az irodalmi, vizuális és zenei foglalkozásokat – ez
utóbbit Kodály-módszerrel oktatják. A tágabb értelemben vett esztétikai nevelési program mellett
azonban nagy figyelmet fordítanak a viselkedés- és magatartáskultúrára is. – Legfőbb célunk a
képességek és az egyéniség kibon-

takoztatása, kiegyensúlyozott, kíváncsi, de jól nevelt, tisztelettudó
gyerekeket szeretnénk nevelni
– mondta Sárközy Ágnes, aki 2005
óta igazgatja az intézményt.
Az óvónők, akik munkájuk
során közös pedagógiai rendszert
követnek, az egészséges, mozgással teli életre szeretnék tanítani az
apróságokat – erre van is lehetőség,
hiszen a kertben, az óriási gesztenyefák árnyékában igazán kifá-

raszthatják magukat a picik. A játék a leghatékonyabb tanulási forma az ifjúság számára, ezért rengeteg játékos foglalkozást is szervez
az ovi, ahol külön odafigyelnek a
kevésbé ügyes gyerekekre is.
Sárközy Ágnes szerint ebben a
korban az apróságoknak nemcsak
kíváncsiságuk kielégítésére van
igényük, hanem legalább ennyire
a szeretet és a biztonság érzésére is
– a nevelés során ezt soha nem szabad elfelejteni – véli. A nyílt nap
nagy sikerrel zárult, mivel több
mint ötven szülő és leendő ovis látogatott el. – Ezzel a programmal
az a célunk, hogy a szülők betekintést nyerjenek intézményünkbe,
mindennapi életünkbe, megismerkedjenek a pedagógiai módszerünkkel, az ovi igazi hangulatával
– mondta végül az óvodavezető.
Huszák Nina

A Fidesz XI. kerületi irodájának
legutóbbi vendége Soltész
Miklós, országgyűlési képviselő, a Fidesz–KDNP népjóléti
kabinetjének vezetője volt.
Közéleti estjén az egészség-,
illetve a szociális ügy helyzetéről beszélt.
– A hajléktalanok ügye mára felkerült a legkényesebb szociális
kérdések közé. Főleg mert mind
magasabb a fedél nélküliek száma,
és amellett, hogy sajnáljuk őket,
bosszankodunk is miattuk, félünk
az általuk terjesztett fertőzésektől.
Bőrbetegségek, lábszárfekély, alkoholizmus, élősködők, tbc – ezek
a hajléktalanokra leginkább jellemző betegségek. Az utcán élők
száma egyre nagyobb, helyzetük,
egészségügyi ellátásuk egyre kevésbé megoldott. A tél beálltával
pedig talán nincs is olyan otthontalan, aki épségben megúszná a

RENDHAGYÓ
HELYSZÍNEN
RENDHAGYÓ
FÓRUM
Kupper András, a Fidesz kerületi frakcióvezetője és dr. Rétvári Bence, a körzet KDNP-s
országgyűlési képviselője

MÁJUS 28-ÁN 17 ÓRÁTÓL
a felújítás alatt álló
HADIK KÁVÉHÁZBAN
(Bartók Béla út 36–38.)
lakossági fórumot tart.
Témák:
Móricz Zsigmond körtér,
Bartók Béla út, Újbuda új kulturális központja.

hónapokig tartó zord időjárást.
Egy statisztikai felmérés szerint
míg a kilencvenes évek elején
egészségügyi okokra hivatkozva
a hajléktalanok egyharmada nem
tudott munkát vállalni, addig ma
több mint a fele. Pedig a munkalehetőség teremtése számukra is
és a legtöbb szociális problémára választ jelenthetne – fejtette
ki a politikus, aki a segélyezést is
feltételekhez kötné. Mint mondta, ha valaki több mint egy évig
munkanélküli, akkor sokkal nehezebben tud visszatérni az aktív
dolgozók közé. Úgy látja, sokan
arra az életformára rendezkedtek
be, hogy az állami támogatásból
kívánják fenntartani magukat.
Az ilyen életformából szinte képtelenség kitörni. Ráadásul, ha egy
gyermek is ebbe nő bele, akkor
nehezen fog a későbbiek során
változtatni a helyzetén. A cigánykérdést szintén szívügyének te-

Közlemény
Újbuda Civil fórum tagjai május 27-én
16.00 órára a TIT Stúdióba konzultációra hívják a kerületi képviselő-testület
frakcióvezetőit, illetve frakcióval nem
rendelkező képviselőit.
A konzultáció témája Újbuda lakosságának széles körét, egyes korosztályait,
illetve a gyermek és szociális területeket
érintő aktuális, halaszthatatlan döntések
szorgalmazása.
Budapest, 2008. május 22.
Albertfalvai Polgárok Köre – Sarkadi Nagy Emília
Bikás Park Egyesület – Klacskó Géza
Gazdagréti Katolikus Közösség – Dr. Lipp László
Kelenföldi Egyesület – Németh Katalin
Kelenvölgyi Polgárok Köre – Jakab Árpád
Lágymányosiak Egyesülete – Bana Sándor
Sashegy-védő Egyesület – Dr. Buzna Margit
Újbudai Baráti Kör – Dr. Szilágyi Balázs

kinti Soltész. A jelenlegi katasztrofálisnak aposztrofált helyzetet
ő az elmúlt 18 év politikai következményének tartja. A megoldást
itt is a munkahelyteremtésben
és az oktatásban látja. Úgy véli, a
cigányság felemelkedése érdekében egyes szociális juttatásokat
feltételek teljesítéséhez kellene
kötni, hatékonyabbá kellene tenni a gyermekvédelmi rendszert.
Szerinte szükség lenne – egyebek
mellett – a közoktatás évről évre növekvő finanszírozására, a
hátrányos helyzetű térségekben a
kiscsoportos oktatásra, megalapozott szakmai programokra, majd
ezek szigorú ellenőrzésére, a tanárok folyamatos továbbképzésére.
Az a cigány gyerek, aki nehezen
tanulja meg az anyagot és otthon
sem kap megfelelő segítséget, negyedikes korára visszaesik elsős
szintre. Onnantól pedig katasztrofális a helyzet, hiszen szakmát

sem fog tudni tanulni. Az oktatási
kérdésben nagyon nagy hangsúlyt
fektetnek a határontúli képzésre, a
magyar nyelvű oktatásra.
– Vannak olyan szegletei Európának, ahol épp olyan magyarok élnek, mint mi, csak éppen
hiába fontos nekik a magyar nyelv
és kultúra, az iskolában mégsem
mindig tanulhatják. Megoldás
azért akad: néhány éve már csángó településeken működik az a
program, amelyen belül magyar
tanítók oktatják a helybéli gyerekeket, anyaországi támogatással.
A pénz viszont nagyon kevés.
Van ahol még rendes épület sem
áll a tanítónő és diákjai rendelkezésére. Ennek a programnak még
Deák András volt a szülőatyja.
Halála után vettem át az ügyet,
hiszen számomra is nagyon fontos a határon túli magyarság sorsa
– mondta végül Soltész Miklós.
Kelemen A.

LAKOS IMRE
ALPOLGÁRMESTER

ONLINE
FOGADÓÓRÁJA

JÚNIUS 10.
15.00-16.30

www.ujbuda.hu
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PROGRAMOK

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. JÚLIUS 31-ÉIG A
Petőfi Sándor Iskola 180 éve fényképeken.
JÚLIUS 31-ÉIG Bibliatörténeti és könyvművészeti kiállítás.
ALMA GALÉRIA

Budai Sport Általános Iskola
Bikszádi u. 11–15.
JÚNIUS 19-ÉIG Pogány Lajos fotókiállítása

látható. A tárlat hétköznap 10–18 óráig
tekinthető meg.
BARTÓK 32 GALÉRIA

Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. JÚNIUS 13-ÁIG Gádor Magda

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

BUDAI KLUBGALÉRIA

Budafoki út 9–11.
JÚNIUS 2-ÁIG 18.00 Veres Miklós festőművész

jubileumi kiállítása.
JÚNIUS 3. 18.00„Visszatekintés a divatba”
Mészáros Éva divattervező kiállítása.
Megtekinthető JÚNIUS 30-ÁIG.
BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
JÚNIUS 3-ÁIG Déghy Rita, Luppej Ottó,

Ferenczi Judit, a XXIII. Vizuális Művészeti
Hónap festészet kategória okleveleseinek
csoportos kiállítása.

DANUBIUS HOTEL FLAMENCO

Tas vezér u. 7.
JÚNIUS 1. 18.00 Rehberger Ildikó

selyemképfestő kiállításának megnyitója.
Megtekinthető JÚNIUS 29-ÉIG.
KARINTHY SZALON

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
JÚNIUS 6-ÁIG Nagy Katalin grafikusművész

tárlata. Megtekinthető munkanapokon
11–18 óráig, szombatonként 10–14 óráig
és a rendezvények ideje alatt. JÚNIUS 20.–
JÚLIUS 11. a Dávid Művészeti Szabadiskola
növendékeinek alkotásai láthatók.

A38 ÁLLÓHAJÓ

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

LATINOVITS ZOLTÁN DIÁKSZÍNPAD

Megtekinthető hétköznap 10–18 óráig.

– Varga Kata színésznő zenés pódiumestje.
Helyszín: Ifjúsági Klub.
Budaörs, Károly király u. 3.
JÚNIUS 4., 11. 19.00 Jövőre veled ugyanitt 1.
JÚNIUS 6., 15. 19.00 A szerelmes nagykövet.
JÚNIUS 7. 19.00 Oscar.
JÚNIUS 8. 19.00 Huzatos ház.

Csalóka szivárvány.

Cirmos u. 8.
JÚNIUS 3-ÁIG Katalin Kossach kiállítása.

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.
Törökugrató u. 9.
JÚNIUS 11-ÉIG Kovács Judit selyemfestmény-

kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 10
és 20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
JÚNIUS Szegedi Csaba festőművész kiállítása

tekinthető meg.

TETŐ GALÉRIA

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
JÚNIUS 10-ÉIG Neuberger István festőművész
kiállítása. JÚNIUS 13. 18.00 Ruttka Ferenc
festőművész. Megtekinthető JÚLIUS 9-ÉIG,

hétköznapokon hétköznapokon 15–18 óráig.

TIT STÚDIÓ

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

mekfotó-kiállítás.

ÚJBUDA GALÉRIA

Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5.
JÚNIUS 24-ÉIG az Újbudai Mecénás művészeti

ösztöndíjasok kiállítása. Kiállító művészek:
Atlasz Gábor, Fabók Gyula, Formanek
Barbara, Germán Fatime, Haász Ágnes,
Kulifay Tamás, Páger László, Szepessy Ákos,
Vladimirova Milena.

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.
FARKASRÉTI ÁLT. ISKOLA KÖNYVTÁRA
Érdi út 2.
MÁJUS 28. 18.00 Farkasréti Esték:„Ősnyelv-

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
KEDD 9.30, 10.15, 11.00„Ringató”zenei foglalkozás. 16.00 Gerinctorna, 17.00 Bogozgató, 19.00
Kezdő, 20.00 Haladó kubai salsasuli, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Divattánctanoda 6–
10 éveseknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 és SZOMBAT
10.00„Fitt”alakformáló női torna. SZERDA,
PÉNTEK 18.00 Mesetorna óvodáskorúaknak.
CSÜTÖRTÖK 15.20 ETKA-jóga tanfolyam. 19.00
AKH Társastáncklub kezdő, 20.00 Los Angeles-i
salsa kezdő, 21.00 Haladó. VASÁRNAP 17.30 Kezdő,
18.30 Haladó társastánc. 19.30 Táncklub.

BIBLIA-HÁZ
Bertalan L. u. 21.
MÁJUS 28. 18.00 Krisztus valódi követése ma.

A talentumok példázata.
BUDAI MŰVÉSZHÁZ

Brassó út 91. Tel.: 319-5824
MÁJUS 31. 18.00 Zenész családok hangversenye.

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. PÁRATLAN
CSÜTÖRTÖK, 18.00 Ikebana. PÉNTEK 18.00 Pilates
torna. SZOMBAT 16.00 Őszidő nyugdíjasklub.
MÁJUS 30. 17.00 Szabadegyetem. Erdély arany-

kora, 18.30 A reneszánsz kor magyar viseletei és
öltözködési szokásai, valamint lakáskultúrája.
JÚNIUS 1-JÉTŐL Mini tipp táborböngésző sarok
és személyes vakációs programtanácsadás.
JÚNIUS 6. 17.00 Szabadegyetem. Erdély aranykora, 18.30 A reneszánsz kor magyar viseletei és
öltözködési szokásai, valamint lakáskultúrája.

Budaörs, Szabadság út 26.
MÁJUS 28. 19.00 Párizs–Budapest–Párizs

KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
MÁJUS 30. 19.00 Egy kabaré. A Hetényi

Humán SZKI 14. évf. Színi hallgatóinak
előadása.
MÁJUS 31. 19.00 Őrült nász.

RÉT GALÉRIA

MÁJUS 28. 21.00 Deti Picasso (RU), Specko Jedno.
MÁJUS 29. 21.00 Tito & Tarantula (USA), DJ
Infragandhi. MÁJUS 30. 22.00 Lollipop – 5. B-

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

SZÍNHÁZAK

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

DAY BASH! – Lollipop divatbemutató és party
– Tyskerhar – Live (Berlin/CHN), DJ Seek Zag
Lazer (Berlin), Killbert, Sakal, Kovary, Blond
n’ Bass. MÁJUS 31. 22.00 Blacklight pres.: The
Minuit (UK) live band, AMB live, Vida L, Bergi,
Rori Breaker b2b Rockchild, Nils, JOe Soft live,
Acryl. JÚNIUS 1. 20.00 Pain of Salvation (S),
To-Mera (UK). JÚNIUS 13. 21.00 Mike Patton
Quartet (USA/I), Pándi–Keszei–Halmos–Prell.
TETŐTERASZ: MÁJUS 28. 21.00 Barabás Lőrinc és
barátai. MÁJUS 29. 21.00 Easy Juggling – Love
Alliance. MÁJUS 30. 21.00 Monkey6 with Friends:
Girls and Mathematics, Max Factor, Bergi. MÁJUS
31. 21.00 A.B.solute, Beta, Andre. JÚNIUS 1.
19.00 Lidokain Klub – Naga, Crimson. JÚNIUS 7.
21.00 Rave kikötő – Monkey6 & Kollektiva DJ’s:
Svindler&Bergi, Tmx, Fullstereo, Popbitch.
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NyelvŐs” – Menedékünk a magyar nyelv.
Vendég: Kiss Dénes, József Attila-díjas író,
költő, műfordító.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ

Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
MÁJUS 28. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,

20.00 Magyarpalatkai banda – táncház.

MÁJUS 29. 20.00 Csángó táncház – Fanfare
Complexa. MÁJUS 30. 19.00 Relatív

(át)hallások – kortárszenei fesztivál, 20.00
Szenior Sebő-klub. MÁJUS 31. 20.00 az I Can
Etno és a Club Era koncertje. JÚNIUS 2. 18.30
Budai tangó – tánctanítás Budai Lászlóval.
JÚNIUS 3. 18.00 Khamoro – cigánytánc-tanfolyam. JÚNIUS 4. 18.00 Tánctanulás Savanyúval,
20.00 Téka együttes – táncház. JÚNIUS 5.
20.00 Csángó táncház – a Szigony együttessel. JÚNIUS 6. 20.00 Relax – lemezbemutató
koncert. JÚNIUS 7. 20.00 Elsa Valle & Rumba
Caliente. JÚNIUS 8. 19.00„Veranoche 20”
hamisítatlan flamenco táncok, zenék,dalok,
azaz: Andalúzia ízei, Vámos Veronika, barátai,
vendégei és tanítványai tolmácsolásában.
JÚNIUS 9. 18.30 Budai tangó – tánctanítás
Budai Lászlóval. JÚNIUS 10. 18.00 Khamoro
– cigánytánc-tanfolyam, 20.00 Jeszenyinest – Erdődi Gáborral. JÚNIUS 11. 18.00
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta együttes
– táncház. Gyermek- és családi program. HÉTFŐ
9.30 Fióka foglalkoztató – ovi-előkészítő foglalkozás. Utolsó foglalkozás: június 9. HÉTFŐ
16.15 Szivárvány fejlesztő foglalkozás. Utolsó
foglalkozás: június 9. CSÜTÖRTÖK 9.00 Ringató
– zenepedagógiai foglalkozás 3 éves korig.
Utolsó foglalkozás: június 12.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
MÁJUS 29. 15.00 Tájak, Korok, Múzeumok klub.
MÁJUS 30. 18.00 Gyermeknapi Musical Gála,
színpadon: a Petőfi Musical Stúdió. JÚNIUS
1. 16.00, 17.00 Árnyalatok – Színek tánca.

Gyermekcsoportok modern és dzsessztánc bemutatója. JÚNIUS 1., 8. 15.00 Nosztalgiaklubdélután. JÚNIUS 2., 9. 19.00 Greenfields együttes ír táncháza. JÚNIUS 5. 16.00 Optimista
klub estje. JÚNIUS 6. 19.00 Falkafolk együttes
balkáni táncháza. 21.00 Folklór est. JÚNIUS 7.
19.00 Sültü együttes csángó táncháza.
KIÁLLÍTÁSOK: JÚNIUS 3. 17.00 A Picasso festőkör kiállítása. Megtekinthető JÚNIUS 13-ÁIG
naponta 10–18 óráig. JÚNIUS 10–15.„Kezek
dicsérete” Mesterek és tanítványok az FMH
kézműves köreinek bemutatkozása.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angolklub, 10.30

Bukfenc. KEDD 10.00 Eklektikaklub.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
SZERDA 11.00 Ringató.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna nyugdíjasoknak. ELSŐ SZERDA 18.00 Életmódklub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ
és e-Magyarország pont. MÁJUS 28. 18.00 APS
Fotóstudió összejövetele. Számítógépes képszerkesztés kezdőknek. MÁJUS 30. 18.00 Bibliaiskola
HEMINGWAY ÉTTEREM

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Villányi út 27.
MÁJUS 28., 30., JÚNIUS 3. 19.00 Tamási Áron:

MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
MÁJUS 27., 28., 29., 30. 20.00 III. Nemzetközi

Monotánc Fesztivál.
JÚNIUS 3., 4. 20.00 Fehér Ferenc: villanyszék
trónusán. Bemutató.
JÚNIUS 6. 20.00 ÉVADZÁRÓ.

Mogács Dániellel és Csenki Attilával.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
KEDD 15.00 Kézműves-foglalkozás gyerekeknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00 Szeniortorna.
SZERDA 10.30 Ringató. PÉNTEK 18.00 Társastánc.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG Újbudanet

lakossági internethasználat.

ORSZÁGOS MŰSZ. MÚZ. TANULMÁNYTÁR
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
JÚNIUS 7. Sci-fi nap. Egész napos családi prog-

ram filmvetítésekkel, gyerekfoglalkozásokkal,
tárlatvezetésekkel. 14.30 beszéltetés a tudományos-fantasztikus irodalomról. Résztvevők
Nemere István író, S. Sárdi Margit a Magyar
Scifitörténeti Társaság elnöke.
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.
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Pilates. 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
kondícionáló 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 KEDD17.00 Reform életmódklub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–18.00-IG
Net-Kuckó e-Magyarország pont. Minden
megkezdett óra 200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes. 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.
JÚNIUS 8. 16.00 Őrmezői Református Nap.
Gyermekfoglalkozás, igehirdetés, PB koncert.
Helyszín: Neszmélyi út 36.
SZÜLŐK HÁZA MÓDSZERTANI KÖZPONT

Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880
HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 10.00, 11.00
Minimuzsika. SZERDA 9.00, 10.00 Izgő-mozgó
gyerektorna. CSÜTÖRTÖK 16.00 Tánclánc,17.00
Összművészeti drámaműhely óvodásoknak.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT
GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XI. kerületben a
1111, 1112, 1113, 1114, 1118-as irányítószámmal jelzett területen lakó 45–65
éves nők névre szóló meghívót kapnak,
amelyen szerepel, hogy mikor várják
őket a Szent Imre Kórházban (1115
Budapest, Tétényi út 12–16. Tel.: 4648788) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat
ingyenes.
Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete, telefon:
465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
MÁJUS 31. 19.00 Csontbrigád. Picaro-Szkéné

produkció. Bemutató.

MÁJUS 28. 18.00 Ásványbarátkör. Oxidok.
MÁJUS 31. XIII. Országos Tudományos és

Technikai Diákalkotók Versenye és Kiállítása.

JÚNIUS 4. 18.00 Ásványbarátkör. Klubdélután
– fosszíliabemutató. JÚNIUS 9. 18.00

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00
Kismamaklub. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00

Diakóniai közösség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT PLÉBÁNIATEMPLOM

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

Plébánia u. 2.

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

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

katolikus szentmise.

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

foglalkozások gyermekeknek.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

Játék út 16.

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

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

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.

KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve

Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61

3. vasárnap) Istentisztelet.

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek

istentisztelet és gyermekvigyázás.

BUDDHISTA MISSZIÓ
Templom: XI. Susulyka utca 240. Tel.: 249-8101
SZOMBAT 13.00 Könyvtár (vallások, filozófia,
művészet, szótárak stb.). MÁJUS 31. 15.00 Tárá
meditáció – a buddhaság női aspektusa. JÚNIUS 7.

15.00 Éberség meditáció; a szeretet felébresztése.
Központ: XI. Karinthy F. út 5. I. em. 10. Tel.: 06/30
/954-1094. HÉTFŐ 17.15–18.45 Fokozatos út
a Megvilágosodáshoz (előadássorozat). KEDD
6.15 Buddhista előkészítő gyakorlatok (medi-

REFORMÁTUS FARKASRÉTI GYÜLEKEZET

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

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

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

TIT STÚDIÓ

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

Németvölgyi út 138.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

JÚNIUS 2., 3. 19.00 Csontbrigád.

Kosztolányi D. tér 2. T.: 381-0522
JÚNIUS 6. 20.30 Dumaszínház Kiss Ádámmal,

táció), 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 reggel 6.15–7.30
Buddhista előkészítő gyakorlatok (meditáció). JÚNIUS 6. 17.30 Bevezetés a buddhista
szimbológiába. JÚNIUS 7. 9.00 Kreatívórák
(Közös barkácsolás, alkotás – segítséggel).

SZERDA 18.30 Istentisztelet.
CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele
párhuzamosan gyermekfoglalkozás.

10.30 Református istentisztelet.

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői

Református est.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

Villányi út 25. Tel.: 466-5886
SZENTMISEREND:
HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30, 19.00.
SZERDA 9.30 Baba-mama kör (Szent István Ház),
18.30 Placid atya katekézise. CSÜTÖRTÖK 20.00
Fiatal házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT

7.00 Laudes a szentmisében, 17.30 Vesperás a
Szent Gellért-oltárnál. MINDEN HÓ 1. HÉTFŐ 10.00
Szeniorklub (SZIH). MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK
18.00 A szentmise után szentségimádási óra a
szerzetesi és papi hivatásokért. MINDEN HÓ 1.
PÉNTEK Lehetőség a Jézus Szíve nagy kilenced
elvégzésére. MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 7.30
Szentolvasó imádkozása. MINDEN 2. SZERDA
19.30 Bibliai elmélkedések (SZIH). MINDEN HÓ
UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a plébánia
betegeiért, szenvedőiért. MINDEN VASÁRNAP
9.00 Családi mise. MÁJUS 30. Jézus Szentséges
Szíve főünnepe, egyben a Szent Jobb emléknapja. 18.00 Szentmise a Plébánia Betegeiért.
MÁJUS 31. Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen
Szíve napja. 18.30 Záró májusi litánia. JÚNIUS
2. Szeniorklub a Szent Imre Házban. JÚNIUS 5.
18.30 Szentségimádás papi és szerzetesi hivatásokért. JÚNIUS 7. Első szombat, 7.00 Szentolvasó
ima. JÚNIUS 8. Évközi 10. vasárnap. Minden szentmisén – TE DEUM, 17.00 Zsibongó-mise.

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával
Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanulmányok nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!
Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hoszszú évekig gyűjtögettem a tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.
Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidőszak után, július elején egy egészen új nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási módszert,
amelynek segítségével ő néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és
vásároltam egy tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki
27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
Mitől más és mitől ilyen sikeres ez a módszer? Tudtommal ugyanis megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főiskolán, a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a
magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy
Szakcsi Lakatos Béla.
Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre
és nyelvtanra épülnek, így minden külső segítség nélkül megoldottam őket. Az anyanyelvi lektorok által
készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem célnyelven. Így
gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelvvizsgázni.
Milyen nyelvekből hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre készült tananyag. Sőt a szerző gondolt
azokra is, akik már megtanultak angolul, franciául vagy németül, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdező CD-Tár ezen a három nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza írásban
és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon jól használható a megszerzett tudás szintentartásában és a reakcióidő csökkentésében, de nem része a tananyagnak.
Ön szerint mennyi idő szükséges a tananyag elvégzéséhez?
Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy
tanév alatt elvégzi. Én nem találtam drágának, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez
alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után
néhány nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív
Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.)
Tóth László, 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója a XI. kerületben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetők és megvásárolhatók:
a TEMI Fővárosi Művelődési Házban (Fehérvári u. 47.),
2008. június 4-én és 11-én szerdán, 17 és 19 óra között.

SZABADIDŐ
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március 21.–április 20.

Az Ikrek jegyén átvonuló bolygók fényszögei valóságos jutalomjátékot rendeznek,
úgy elkényeztetik a Kos jegyének szülötteit. Önnek tehát minden oka megvan, hogy
élvezze a nyár áldásait, örüljön az életnek.
Június első két hetében az lesz a legjobb, ha
az esetleges kisebb problémáit mintegy zárójelbe teszi, és olyan merésszé válik, amilyenné csak képes. Ez az időszak utazásra,
új kezdeményezésekre is alkalmas.

BIKA

április 21.–május 20.

Ebben a periódusban minden körülmények között vállalja fel önmagát és véleményét. Az élet akarva-akaratlan próbatételek
elé állítja, de ha képes ezekkel megküzdeni, sokkal magabiztosabb lesz. Ha valaki
olyasmire akarja rávenni, amit nem szívesen tenne meg, mondjon nemet. Főleg június első felében lesznek olyan élethelyzetek,
amikor egy-egy baráti vitában más lesz a
véleménye. Higgye el, senki nem fog megharagudni, ha kimondja, amit gondol. Ha
van gyermeke, tegyen meg mindent, hogy
a nyári szünidőt jól kihasználhassa.

van önre. Ha azonban stressz éri, hajlamos
lehet arra, hogy kissé indulatosabbá váljon a
megszokottnál. Vigyázzon, nehogy ezzel akaratlanul megbántson valakit! Ha valamiféle
munkán belüli változás lehetősége ígérkezik,
fogjon bele bátran! Június első két hete mindenféle változásra, változtatásra alkalmas.

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

Kissé nyugtalanabb hangulattal köszönt be a
június, de ezt úgy fogja fel, hogy szervezete jelez: pihenésre, kikapcsolódásra van szüksége.
Ez a két hét egyébként a passzív pihenésnek
kedvez leginkább. Ha teheti, vegyen ki pár
nap szabadságot, és lustálkodjon. Családja meg fogja érteni, sőt, sok segítséget is kap
tőlük. Barátai több időt szeretnének tölteni
önnel, de ha egyedüllétre vágyik, ne keressen
kibúvókat, mondja el nekik bátran. A pénzügyei nem igazán alakulnak úgy, ahogyan
várja, de szerencsére ez csak átmeneti állapot.

június 22.–július 21.

Az előző két hétben valamiféle családdal,
gyerekekkel kapcsolatos vita merülhetett
fel, amit nagy kompromisszumképességével meg is tudott oldani. Ha azonban
gyermeke vagy gyermekei iskoláskorúak,
akkor ebben a periódusban a nyári szünidő okoz megoldandó feladatot. Könnyen
lehet, hogy több időt szeretne gyermekével és családjával tölteni, mint ahogyan ezt
ők tervezik. Kedves Rák-szülött, ismét azt
tudom tanácsolni, hogy hagyjon kicsivel
hosszabb „pórázt” azoknak, akiket szeret.
Ha ez sikerül, helyreáll a családi béke.

OROSZLÁN

július 22.–augusztus 23.

Az előző két hétben említett Mars bolygó
még mindig a jegyében folytatja égi útját. És
mivel ez a bolygó az erő, energia szimbóluma,
aligha kell magyaráznom, milyen jó hatással

december 23.–január 20.

Június első napjaiban az ösztönei azt súgják, hogy magánéletében valami nincs teljesen rendben. Valami nem egészen olyan,
mint amilyennek látszik. A legjobb, amit
tehet, ha részben kibeszéli a problémát a
társával, részben pedig őszinte önvizsgálatot tart, hogy ön min tudna változtatni. Ha
ez sikerül, sokkal közelebb fognak kerülni
egymáshoz, mint bármikor korábban. Azt
azonban semmiképp se engedje, hogy bárki
is beleszóljon a magánéletébe. A kéretlen tanácsadóknak mondjon határozottan nemet.

HOROSZKÓP
május 26.–június 8.

MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

Alapvetően vidám két hetet sejtet június eleje,
de arra vigyázzon, hogy másokkal szemben
ne legyenek túl nagyok az elvárásai. Mostanában saját magával szemben is egy kissé
magasra tette a mércét, túl sokat várt el önmagától, ám legyen türelmes azokhoz, akik
nem tudják követni a tempóját. Egy kollégával úgyis vitásabb lehet a kapcsolatuk. Ennek
azonban ne tulajdonítson nagy jelentőséget.
Szerencsére a magánéletében rend és harmónia uralkodik, mi több, egyéni élethelyzet
szerint még az anyagiak is inkább kiegyensúlyozottnak mondhatók.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

Ha május végén belefogott valamilyen anyagi jellegű dologba, akkor az már (ha lassan
is) kezd sikereket hozni. Ha üzlettel foglalkozik, ez remek időszak arra, hogy bővítse.
Ami a magánéletét illeti, kisebb hangulatingadozásai lehetnek. Legyen őszinte ön-

Albertfalvai Napok június 3–8.
JÚNIUS 3. 18.00 Örök szép melódiák – Az AKH
Opera- és Dalstúdiója ünnepi koncertje, 19.00 „Zenében
születik a kép, hogy maga is zenéljen” Tornyai Tibor festőművész kiállításának megnyitója.
JÚNIUS 4. 17.00 Kérdezzen közügyekről! Az
„Albertfalvi MiÚjság” közönségtalálkozója. Vendégek:
a polgármester és a három önkormányzati képviselő.
JÚNIUS 5. 15.00 Foci- és kosárlabda-bajnokság
a Petőfi iskolában a Don Bosco, a Mérei és a Petőfi iskolák tanulóinak részvételével, 19.00 Az AKH Gesualdó
Kamarakórusának hangversenye a Szent Mihály-plébániatemplomban (Bükköny u. 3.), 20.00 „Albertfalva ízei”
– vacsora a Vakvarjú Vendéglő és Sörkertben (Érem u. 2.).

JÚNIUS 6. 18.00 Az Őrmezei Tarka Színpad bemutatja: Sanzonok, kuplék, tréfák, bohózatok.
JÚNIUS 7. 10.00 Ringató kóstoló, 16.00 Gyermeknapi
Juniális. Magyar Mesezenekar koncertje. Kézművesműhely,
ügyességi vetélkedők. 17.30 A tánc világa, 18.00
Musicalvarázs – a Petőfi Musical Stúdió gálaműsora, 19.30
Nyárköszöntő Bál.
JÚNIUS 8. 10.00–12.00 Ahol élsz… Tárlatvezetés
a Helytörténeti Gyűjteményben (Pentele u. 8.), 16.00
„Bent vagyunk a vízben” ingyenes uszodalátogatás a
Nyéki Imre Uszodában. Csak az 1116 irányítószám alatt
lakó családoknak!

Győztek a kürtösök
A Faces of love (azaz a szerelem arcai) című előadást – Shakespeare után – a diákok maguk írták, tanárnőjük rendezte. A
díjnyertes csoport tagjai: Váczi Zsombor,
Lőrincz Lénárd, Sulyok Roland, Mikó Mózes, Kadosa Nikolett, Mundweil Adrienn
és Weidmann Vivian. A nagy sikert aratott előadás titkairól felkészítő tanáruk,
Seregélyi Rita így számolt be:
„Solymár, 2008. április 12., szombat.
A nagy nap. Mert bejutottunk. Hova? A
17. országos angol nyelvű drámafesztivál
döntőjébe. Diák, szülő, tanár együtt izgult,
hogy a lehetetlen lehetséges legyen. Azaz,
hogy heti egy délutáni próbával a magyaros színjátszó társulat győzzön. Angolul.
Egy darabbal, amit mi írtunk. Shakespeare
nyomán. Mátrixosan. Michael Jacksonnal
dúsítva. Hát nem lehetetlen?
Tények: a Kürt Alapítványi Gimnázium két tanítási nyelvű iskola, és ha
valamelyik ártatlan kisded a „sima” osztályban kap angolos felkészítést, ott sem
vagyunk skótok, és remek kiejtéshez, tudáshoz juttatjuk. „Fordított” esetben lenne

VÍZÖNTŐ

január 21.–február 19.

Azt hiszem, az előző időszakban túl sokat
dolgozott. Rendben van, hogy a munkakedve
mostanra sem csökkent, de azért szenteljen
egy kis időt a lazításra is. Mivel most tele van
energiával, erővel, inkább az aktív pihenést javaslom. Még ha korábban nem is élt túl sportos életet, higgye el, soha nem késő elkezdeni.
Kiváltképp június második hetében lesz valamivel többet emberek között, olykor még a
társaság középpontjába is kerülhet, ami azért
is jó, mert önnek éppen erre van szüksége.

HALAK

február 20.–március 20.

Ha teheti, ragaszkodjon első elhatározásaihoz. Könnyen lehet ugyanis, hogy valaki vagy
valakik el akarják téríteni a terveitől, ettől
elbizonytalanodik, és rosszabb döntést hoz,
mint ami az eredeti lett volna. Tudom, hogy
a jóságából fakadóan olykor nehezére esik nemet mondani, de most szükség lesz rá. Legyen
olyan határozott, amilyen csak tud, és higgye
el, sok pártolóra fog akadni. Ha valami nem
sikerül első nekifutásra, eggyel több ok, hogy
újra és újra próbálkozzon, és ezzel nagyobb
önbizalomra tegyen szert.
Horváth Andrea

Közzétételi hirdetmény

Első díj a drámafesztiválon

Első helyezést ért el a Kürt Alapítványi
Gimnázium csapata a nemrég megrendezett országos angol drámafesztiválon.

A jegyével szemközt átvonuló bolygók kicsit feszültebbé, fáradékonyabbá tehetik. Ez
főleg akkor lesz így, ha olyan munkát végez,
amelyben nincs változatosság. Azonban
egyelőre ne akarjon ezen változtatni, mert
még nem jött el az ideje. Ha szinte taposómalomnak érzi a hétköznapokat, a szabadidejét aranyozza be valami olyan tevékenységgel, amit szívesen, örömmel csinál. Az
sem baj, ha ez olyasmi, ami miatt mások
különcnek tartják. A hétvégék remek lehetőségeket teremtenek, hogy érdekes emberekkel találkozzon, társaságba menjen.

BAK

május 21.–június 21.

RÁK

magához! Ismerje be: az utóbbi időben sok
családtagot, barátot elhanyagolt, néha a felgyülemlett feszültségét is rajtuk vezette le.
Ám egy kis törődéssel minden rendbe hozható. Egy barátnak most különösen fontos,
hogy egy sikerélményt megosszon önnel,
örüljön hát együtt az illetővel.

NYILAS

SZŰZ

IKREK

Három fontos hatású égitest (Nap, Merkúr
és Vénusz) a jegyében adott egymásnak
randevút, ami hatalmas többleterőt, energiát ad. Ha bármilyen gondja volt korábban,
most úgy érzi, könnyedén megoldja, nem
is érti, miért jelentettek ezek megtorpanást.
Barátai közül páran kissé irigykedve is tekintenek önre, de csak addig, míg nem osztja meg velük sikerét. Bölcs mondás, hogy
környezetünk akkor képes megbocsátani a
sikert, ha elég nagylelkűek vagyunk ahhoz,
hogy megosszuk másokkal. Június első két
hete utazásra is remek lehetőséget teremt.

ÚJBUDA 2008. MÁJUS 28.

lehetetlen, hogy a zsűri úgy értékelje a produkciót, hogy fantasztikus, hogy idegen
nyelven, teljes természetességgel tudunk
nevettetni. És komolynak lenni is. Hiszen
a szleng mellett a shakespeare-i angol is
megszólalt Hamlet monológjában.
Az iskola méltán hirdeti, hogy kicsi,
családias sziget az oktatás tengerében.
Mert színházi próbahelyet egy kedves
szülő szerzett, a díszletet a spanyol tanár
festette diák segítséggel és a gondnok támogatásával, a szöveget pedig a rendező
magyar tanár, azaz Seregélyi Rita ötletei
alapján kuncogta össze Weidmann Vivian
és Nagy Éva tanárnő. És mivel vészhelyzet
volt, azaz egy hét alatt kellett egy előadást
újraszerkeszteni, jött Lőrincz Lénárd, az
Első, ámde Júliát megszerezni nem tudó
Rómeó és Váczi Zsombor és… a többiek,
és hozzáírta mindenki a magáét.
A sötétben is mozogtak emberek, akik
átrendeztek, berendeztek, támogattak, felvettek vagy épp kisütöttek valamit – például pogácsát. És erre vagyunk a legbüszkébbek. Hogy igazi csapatmunka volt. Így
bármit lehet! Elhozni a Best performance,
és Lénárddal a Best actor és az Ász tábor
fődíját is. Hát ezért volt nagy nap!”
(rm)

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 BUDAPESTI XI. KERÜLETI 43569/5
HRSZ-Ú INGATLANON 3 DB, EGYENKÉNT 20 SZINTES
ÉPÜLETBŐL ÁLLÓ IRODAHÁZ LÉTESÍTÉSE 1400 DB PARKOLÓHELLYEL előzetes környezeti vizsgálatát.
A közzétételi közlemény teljes szövege a KDV-KTVF honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu, Archív hírek május 7–9.)
található.
Az ábrákkal és táblázatokkal 27 oldalas dokumentáció
helybenolvasással június 9-éig tekinthető meg
 a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (VII. ker. Nagydiófa u.
10–12., hétfő, szerda 9–12 és 12.30–16., péntek 9–12
óráig), valamint
 a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján (XI. ker.
Zsombolyai u. 5. II. em., 210. szoba), ahol előzetes 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 június 9-éig.
Budapest, 2008. május 19.

Nemzeti Vágta
program
MÁJUS 31., SZOMBAT: LOVAS PARÁDÉK!
16.00 VÁROSOK ÉS FALVAK FELVONULÁSA – lovas íjászat,
lovagi torna, huszár vágta, kaszkadőr futamok, gyorsasági fogathajtás a Lázár fivérekkel  18.30 KONCERTEK
– Csík zenekar Lovasi Andrással és Ferenczi Györggyel,
Szájról Szájra (Bognár Szilvia, Herczku Ágnes, Szalóki Ági)
 20.00 GHYMES EGYÜTTES  21.00–23.00 MAGYAR
LOVAS SZÍNHÁZ KOMÁROM – Kacsóh Pongrác: János Vitéz
 21.30 MAGYAR–SPANYOL LOVASBEMUTATÓ
JÚNIUS 1., VASÁRNAP: VERSENYNAP!
10.00–15.00 ELŐFUTAMOK  15.30–16.30 KÖZÉPFUTAMOK
 17.00–17.40 TÖRTÉNELMI GÁLA  17.40–18.00
RAIFFEISEN JÓTÉKONYSÁGI FUTAM – a jótékonyság lovagjainak versenye  18.00–18.30 DÖNTŐ, DÍJÁTADÁS
VÁGTA KORZÓ MINDKÉT NAPON!
Települések és támogatóik bemutatkozása, kézművesvásár, népzenei programok, tájjellegű ételek és italok,
lovagoltatás, pacisimogató és sok minden más...

Ezen a napon történt – május 28.
VÍZSZINTES: 1. 1958-ban ezen a napon szü-

letett Fehér Anna színésznő. 1999-ben játszott ebben a Michael Frayn darabban (U,
A, L). 14. Norma … (filmcím). 15. Halottat
megkönnyez. 16. Erre a helyre. 17. Színházi
szezon. 19. Körte, németül. 20. Kellemetlen
illat. 21. Gyorsan beszél. 23. Észt államfő
(Toomas ILVES). 25. Hazafele! 27. Személyes névmás. 28. Ozmium és kálium vegyjele. 30. Juttat. 31. Jelenleg. 32. Becézett női
név. 34. Gyümölcsöt szárít. 36. Egyiptomi
istenség. 38. Ruhatartozék. 40. Szóban közöl. 42. Történelmi kor. 43. Ezen a napon
született 1906-ban Svéd Sándor énekes.
Verdi Traviata-jában nagy sikerrel játszotta ezt a szerepet (R, O). 44. Nomád
kezdet! 45. Fehéres-zöldes selyemfényű féldrágakő (JADEIT). 47. Szállítóeszköz. 49.
Patentkapocs, angolul (SNAP). 50. Zsiráfféle állat. 53. Fafajta. 54. Zita egynemű betűi.
55. Szibériai folyam. 57. Litván és osztrák
gépkocsijelzés. 58. Kötőszó. 59. Kettőzve:
József Attila költeménye. 60. Ferde állású,
tájszóval. 62. Birkózónk (Attila). 65. Befejezett, kiforrott. 67. Német betűtervező a
20. sz. elején (Jakob ERBAR). 69. Lombszőnyeg. 71. Épületszárny. 72. Német zeneszerző a 19. században (Marton BLUNNER).
74. Angol világos sör. 75. 1910-ben ezen
a napon hunyt el Mikszáth Kálmán író.
Egyik ismert regénye (K, Ö, S, G).
FÜGGŐLEGES: 2 . Gallium és vanádium
vegyjele. 3. Helyeslés az USA-ban. 4. Nagy
Elek. 5. Fehér, latinul. 6. Budai hegy. 7. Ér-

tesülés. 8. Hegyvidéki réteken növő orvosi
növény. 9. Kínai súlymérték. 10. Részben
elbutul! 11. Gabonanövény. 12. Ünnepélyes
hangú költemény. 13. 1923-ban ezen a napon született Ligeti György zeneszerző.
1977-ben fejezte be ezt az operát (R, B).
14. Ezen a napon született 1906-ban Gádor Béla drámaíró. Egyik ismert vígjátéka
(S, A). 18. Horgászzsineg. 20. Hét, horvátul (SEDAM). 22. Római 501. 24. Valencia határai! 26. Amerikából származó ősi
kultúrnövény (AMARANT). 29. A hét
egyik napja. 31. Csak egy feleséget tart. 33.
… Boleslav, cseh város. 34. Az egyik amazon a görög mitológiában (ARETO). 35.
Zala megyei város. 37. Kinines ízű, üdítőital. 39. Mennyei. 41. Alt betűi keverve. 46.
Hősköltemény. 48. Fán termő gomba. 51.
A katolikus papok összessége. 52. D-amerikai folyam. 56. Apóka. 58. Sértetlen. 60.
Hamisan kártyázik. 61. Puskával elejt. 63.
Levélmintázattal lát el. 64. Miskolc hegye.
66. Szélütésben van! 68. Bór, nitrogén és
hidrogén vegyjele. 70. Annál lejjebb. 72.
Némán bánó! 73. Rácz Aladár.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 43., 75., függ. 13. és
14. A 10. SZÁM MEGFEJTÉSE: „Szelíd motorosok, A milétoszi hajós, Szent István-mise, Elégia, Kárpátok kincse, Vatel”. A 10.
SZÁM NYERTESE: Németh János, 1112 Budapest, Menyecske u. NYEREMÉNY: SUZUKI
PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest,
Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Hemingway étterem
Marcipános-csokoládés
rétes

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE: 1 csomag
réteslap, 5 dkg marcipán, 6 dkg étcsokoládé, 6 dkg szeletelt mandula, 5 dkg vaj,
1 tojás, 3 dkg porcukor, 1 ek. tejföl és
olaj. ELKÉSZÍTÉS: A csokoládét vízgőzön a
vajjal és a cukorral felolvasztjuk, hozzáadjuk a morzsolt marcipánt, csipet sót.
Miután a marcipán is elolvadt, leveszszük a vízgőzről. Amikor kissé meghűlt,
hozzákeverjük a tojások sárgáját, majd a
tojásfehérje habját. A nedves ruhára kiterített réteslapra rákenjük, felcsavarjuk,
megkenjük az olajjal elkevert tejföllel, és
170 C° sütőben készre sütjük.

Mangalicanyárs baconnal és birsalmával

kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk az apróra vágott petrezselyemmel és snidlinggel. Beborítjuk a szalonnaszeletekkel, a szalonnára merőlegesen
feltekerjük, hűtőbe helyezzük 1-2 órára.
Elkészítjük a mártást. Vajon a zöldfűszerek másik felét átfuttatjuk, megszórjuk
a liszttel, sózzuk és ráöntjük a tejszínt.
Mártás sűrűségűre beforraljuk. A húst
felkarikázzuk, nyársra szúrjuk, és forró
serpenyőben vagy grillen megsütjük a
burgonyákkal együtt. Forrón tálaljuk a
mártással és a kompóttal.
A recepteket Halász István konyhafőnök ajánlotta
Hemingway étterem
1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2.
Feneketlen-tó, Asztalfoglalás: 381-0522
www.hemingway-etterem.hu
My

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:

80 dkg mangalicaszűz, 20 dkg
szeletelt bacon, 1 csomag petrezselyem, 1 csomag snidling,
só, bors, 1 ü. birsalmakompót,
2 kg burgonya, 2 dl tejszín, 5
dkg vaj, 1 ek. liszt. ELKÉSZÍTÉS:
A burgonyát sós vízben, megfőzzük, megpucoljuk, majd karikára vágjuk. A húst vékonyan
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Újbudai Pünkösdi Sportfesztivál

Nagyszabású sporteseményt szervezett az Újbuda Torna Club és a XI. kerület Önkormányzata pünkösdhétfőn
a Bikás Domb Újbudai Sportcentrum
felőli oldalán.

gadott ütőt, egyetlenegy női versenyzővel,
aki a férfiakkal szemben kiválóan helytállt.
Sok látogatót vonzott a külön erre a
rendezvényre felállított egészségsátor, ahol a
hirtelen jött meleg miatt több idősebb lakos
is eljött vérnyomásmérésre, de az egészséges
életmódról szóló előadást is sokan hallgatták. A minigolfpályán szép számmal jelentek meg gyermekek és felnőttek egyaránt,
de a legtöbb sportoló a csapatversenyekre
nevezett. Nagy népszerűségnek örvendett a
sakk szimultán verseny és a petanque is.

Az eseményen felállított VIP-sátorban
számos közéleti személlyel, sportolóval lehetett találkozni: látogatását tette az 1988as Roland Garros-győztes, Temesvári
Andrea, a jégkorong válogatott Divízió 1es világbajnoka, Kangyal Balázs, Várkonyi
Attila sportguru, aki focizott, kosarazott,
valamint Újbuda polgármestere, Molnár
Gyula, aki az esemény fővédnöke volt.
Újra kapuba állt a női kézilabda-válogatott egykori legendás kapusa, az olimpiai
ezüstérmes Farkas Andrea. A tombolasorsolásnál más sem kellett a nagyközönségnek, mint sportolóink, vendégeink
bemutatása. Óriási taps és üdvrivalgás
fogadta őket, leginkább Kangyal Balázs
színrelépése utána nem akart alábbhagyni
a tapsvihar… A díjak kiosztása és az eredmények ismertetése után meghívott vendégeink készséggel nyilatkoztak:
A „helyi” fiú, Kangyal Balázs, a világbajnok jégkorong-válogatott jobbhátvédje,
így vélekedett a rendezvényről:
– Örömmel fogadtam el az ÚTC meghívását, hiszen egy sportolót nagy boldogsággal tölt el, ha a fiatalokat nem a „rossz
úton”, hanem a sportpályán látja. Magam is
megnéztem egy-egy streetballmérkőzést, és
kifejezetten élveztem a srácok játékát. Ilyen
melegben megterhelő lehetett, de az utolsó
másodpercig becsülettel küzdöttek.
Az ÚTC teniszszakosztály vezetője, Temesvári Andrea a következőket mondta:

A cserkészeknél tanulta meg, hogy a közösség szolgálata a legfontosabb

– Leginkább a teniszversenyeket követtem,
hiszen a szívem még mindig odahúz, de
belenéztem a női és férfifoci küzdelmeibe
is. Nem gondoltam volna, hogy a csajok is
ilyen látványosan rúgják a bőrt… Természetes volt, hogy elfogadom a meghívást,
mivel ez a fiatalok és a gyerekek számára
egy kiváló kezdeményezés, ösztönzőbben
hat rájuk a sportolás vágya. Ezek mellett
pedig számomra is öröm volt találkozni
egykori „kollégákkal”, mint Sydney kapushősével, Farkas Andreával.
Farkas Andrea, a női kézilabda-válogatott egykori kapusa játékosként jelent
meg az eseményen:
– Eredetileg barátnőim unszolására jöttem el, hisz amióta befejeztem az
aktív sportot, mindig jólesik a mozgás.
Igaz egy-egy mérkőzésünkön most is
kapus voltam, és bizony előjöttek az egykori emlékek a ketrec előtt. Jelenleg kapusiskolámat működtettem, de az ilyen
nagyszabású rendezvényre bármikor
szívesen jövök mind játékos, mind egykori sportoló.
Újbuda polgármestere, Molnár Gyula
folytatást vár:
– Öröm látni, hogy ennyi fiatal jött
el a rendezvényre, becsülettel küzdenek,
igazi vérre menő csatákat vívnak ezen a
nagyszerűen szervezett eseményen. Nagyon okos és ügyes kezdeményezésnek
tartom a Sportfesztivált, mivel a sport és

Dömök Viktória

A focitól a petanque-ig

Dömök Viktória

Az ÚTC egy olyan tömeg- és szabadidős
programot rendezett a kerület lakosainak,
ahol kortól, nemtől függetlenül mindenki jól érezhette magát, a családdal együtt
tartalmasan eltölthette az ünnepnapot, és
még sportolásra is volt lehetőség.
A streetball, vagyis az utcai kosárlabda vonzotta a legtöbb csapatot: 10 pályán
65 együttes versenyzett, de a röplabdások
és a labdarúgók is kellő létszámmal képviseltették magukat: előbbieknél 24 nevezett
csapatot számláltak a szervezők, míg utóbbiaknál 6 női csapat mellett 9 férfitársaság
lépett pályára. Nem várt izgalmakat tartogattak a teniszmérkőzések is, ahol 24 fő ra-
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az egészség egyszerre került „tető alá”,
vagyis minden korosztályt sikerült megszólítani. Többen is megállítottak a résztvevők közül, hogy szívesen jönnének
gyakrabban egy ilyen színvonalas sportnapra a XI. kerületbe. Én is azt gondolom,
hogy ez a Pünkösdi Sportfesztivál az első állomás volt ebben a kategóriában az
ÚTC és a kerület sportéletében.

Ifjúsági Nemzetek Kupája

Dr. Nyíri Géza, a veterán bajnok Az ifjúsági minigolfDr. Nyíri Géza évtizedek óta Újbudán
él. A 95 éves úr korát meghazudtolva
sürög-forog: még csak tíz perce ültünk
le beszélgetni, és már a második ismerőse keresi telefonon.
Nem véletlenül, hiszen közösségi ember
volt világéletében. Szakkört szervezett a
konzervgyárban, zeneiskolát alapított,
élelmiszer-ipari iskolákban tanuló diákok
százait oktatta. És már elmúlt nyolcvan,
amikor országos bajnok lett evezésben!
– Parasztcsalád volt a miénk, egészen
Árpád óta. Az édesapám maga is csak
négy elemit végzett, mégis egy év kiképzés és tehetségkutatás után kiválasztották
koronaőrnek az akkor besorozott tizenhatezer újonc közül. Azt, hogy az ő tizenkilenc leszármazottja közül tizenkettő
lett diplomás ember, Klebelsberg Kunó
oktatáspolitikájának köszönhetjük. Addig
elképzelhetetlen volt, hogy egy egyszerű,
vidéki, tanyasi család gyermeke továbbtanulhasson. Nekem és a testvéreimnek
akkor ez megadatott, és ennek máig tartó
hatása van. Hárman voltunk fiútestvérek,
és a Turultól még oktatási segélyt is kaptunk. Én a jogot végeztem el. És nem fizetett rá az állam, hogy kitaníttatott minket!
A család felemelkedése akkor indult el,
és jellemző, hogy – különösen a korábbi
helyzetünkhöz képest – a diplomáknak
micsoda teremtőereje van: ma hat háza,
hat autója van a családnak. Sokat köszönhetünk tehát ennek a maiak számára is
példaértékű oktatáspolitikának, illetve én
személy szerint a cserkészeknek is. Azokat
az alapelveket, amelyek az életemet meghatározták, ott tanultam meg. Nem individualistának kell lenni, hanem a közösség szolgálata, a társadalmi szerepvállalás
a legfontosabb feladat.


A sport is végigkísérte az életét?

Már gyerekkoromban is sokat jártunk le
a Tiszára evezni, sokszor bizony még iskola helyett is! Volt ott egy nagyon életrevaló, Székely Tibor nevű trénerem, aki
mindig ár ellen tartotta az edzéseket. Már
akkoriban is versenyeztem, de soha nem
nyertem. Az igazi sporteredményeim így
nem is fiatalkoromban születtek, hanem
a kilencvenes években. Egy nagyon jó
barátom, Steglich József ötszörös evezős
világbajnok orozva benevezett egy veteránbajnokságra, amire egy hetem volt felkészülni. Sikerült! Megnyertem az országos bajnokságot, majd egy évvel később
ismét. Akkor voltam 83 éves, és ez nem
sokkal azután történt, hogy leszoktam a
dohányzásról.


Mikor készült ez a fotó?

Kevéssel azelőtt, hogy kitelepítettek
minket Bácskából. Édesapám már nem
érte meg, amikor 1920-ban a szerbek
marhavagonokba pakoltak bennünket
Bácsfeketehegyen. Édesanyámnak, nagy-

mamámnak és nekünk, gyerekeknek
azonnal indulnunk kellett.


Hol érte a második világháború?

Besoroztak, harcoltam is, de szerencsére
nem sérültem meg. A legelső szakasszal vonultunk be Szabadkára, partizánharcokban
is részt vettem. Volt olyan, hogy a ruszkik
falhoz állítottak, de amikor a kisfiam kiro-

anyámtól örököltem, aki templomi
előénekes volt. Én már a gimnáziumi
zenekarban is játszottam, később a cserkészzenekarnak voltam karmestere,
nagykőrösi éveim alatt pedig zeneiskolát
alapítottam egy Esztergomból kiebrudalt
kántorral együtt. De más művészetek
sem idegenek tőlem, elkezdtem faragni
is. Népművészeti fafaragásokat készítet-

Dr. Nyíri Géza jobb oldalon, fekete kabátban

hant a házból, megkegyelmeztek. Más szovjet katonák pedig még segítettek is, mert
amikor a szomszédba beköltözött egy katonazenekar, és eljátszottam nekik a Parasztkantátát, azt mondták, ezután vigyázni fognak rám. Amikor a lányom megbetegedett,
az ő katonaorvosuk hozott gyógyszert.


Jogász a végzettsége, mégis egészen más
területen dolgozott.

Egy ideig tevékenykedtem a szakmámban
is, de egy politikai ügy miatt – a Turultagságom nem tetszett a szentesi helyettes
pártitkárnak, aki egyébként még az íróasztalomat is elfoglalta – váltanom kellett.
Ez a Rákosi-korszakban történt. A nagykőrösi konzervgyárba mentem inasnak,
és olyannyira kitanultam a konzervipari
szakmát, hogy hamarosan már én tartottam továbbképzéseket, többek között
Kaliforniából beszerzett szakirodalom
alapján. 1956 után, bár kiderült rólam,
hogy a forradalom alatt én nem uszítottam, inkább békítettem, jobbnak láttam
olajra lépni. Így kerültem előbb Győrbe,
majd Budapestre, ahol az élelmiszeriparban dolgoztam. Vannak szabadalmaim is
(mint például a fűszerpaprika zsákhálós
szárítása – füzér helyett), sokat tanítottam,
a zeneoktatással sem hagytam fel. Nyugdíjba a kutatóintézetből mentem.


A zenei pályája hogyan indult?

Igazából azt sem tanultam, csak ösztönösen jött. A hozzá való érzéket édes-

tem. Annyira belejöttem, hogy a Nemzeti Múzeum tőlem rendelte meg Rákóczi pipájának másolatát, mert az eredeti
elégett. A családban szinte mindenki
otthon van a művészetekben, vannak
köztünk festők, szobrászok. Az egyik
unokám például a banki állását hagyta
ott, és ma – iparművészként – már csak
a fafaragással foglalkozik.

világbajnokság előfutára
A Magyar Minigolf Országos Sportági
Szakszövetség elnyerte a 2008-as Ifjúsági Világbajnokság rendezési jogát,
így Újbuda adott otthont az előfutárnak
számító Ifjúsági Nemzetek Kupájának. A
rendezők számára nem csupán az okozott örömet, hogy színvonalas versenyt
sikerült szervezniük, de arra is büszkék,
hogy a kupa történelmében ezen a versenyen indult a legtöbb résztvevő.

Előző híradásainkban már tájékoztattuk
önöket, hogy a májusi Nemzetek Kupája kimondottan felmérő verseny. A világversenyen indulni kívánó csapatok azért jönnek
el erre a megmérettetésre, hogy az edzők és
a játékosok felmérjék, bemérjék, úgymond
„beüssék” a pályát, hogy az augusztusi
világbajnokságon még jobb eredményt
érjenek el. A verseny során 11 csapat bizonyíthatott: Svédország, Ausztria, Szlovákia,
Svájc, Csehország, Németország, Finnország és a magyar csapat. A szervezők A és
B csoportot alakítottak ki, így végül a 2-2
legjobb küzdött meg egymással a kupáért,
amely Svédország, Németország, Csehország és Ausztria 1-es csapata volt.
A magyarok a mezőny második felében végeztek, melynek rendkívül egyszerű
oka van: Fazekas Ádámon kívül ugyanis –
aki egyéniben 15. lett – a többiek csak egykét éve játszanak, ráadásul a magyar csa-

patban voltak a legfiatalabb játékosok az
egész mezőnyt tekintve. – De tehetséges,
lelkes fiatalokról van szó, akik biztosan jól
fognak teljesíteni augusztusban – mesélte
Hidas Attila, a verseny egyik rendezője.
Gábor Tamás, a kupa főszervezője
elmondta, hogy ez a verseny a szervezés
szempontjából is nagy kihívás volt, de szerencsére minden rendben zajlott, így az
Ifjúsági Nemzetek Kupája után teljesen felkészülten várják a világbajnokság lebonyolítását. A főszervező nemcsak a csapatára
volt büszke, hanem arra is, hogy az Ifjúsági
Nemzetek Kupájának történelmében ezen
a versenyen indult a legtöbb résztvevő. Azt
is elmesélte, hogy a Világszövetség annyira meg volt elégedve a szervezéssel, hogy a
Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség dicséretet is kapott tőlük.
A versenyen rendkívül erős mezőny
alakult ki, és születtek meglepetések is, hiszen a cseh és a szlovák csapat játékosai a
vártnál is jobban teljesítettek, nagy volt az
izgalom, különös tekintettel az utolsó körökre. Az Ifjúsági Nemzetek Kupáját végül
Németország csapata nyerte, második helyen Csehország végzett, a harmadik pedig
Ausztria 1-es csapata lett. Az igazán nagy
megmérettetés azonban mégiscsak az augusztusi 2008-as Ifjúsági Világbajnokság
lesz, amelyről szintén beszámolunk majd.
Huszák Nina

Rózsa Melinda

V. ÚJBUDAI KÖNYVHÉT
Újbuda Önkormányzata ötödik alkalommal rendezi meg – kapcsolódva az országos és fővárosi programsorozathoz – az Ünnepi Könyvhetet a Móricz
Zsigmond körtéren.
A jubileumi könyvhét is számos meglepetést tartogat. A legnagyobb hazai könyvkiadók mutatják
be Újbudán az Ünnepi Könyvhétre megjelentetett
alkotásaikat. Elmaradhatatlan színfoltja a rendezvénynek az író-olvasó találkozóval egybekötött
dedikálás is.
Az Újbudai Ünnepi Könyvhét ünnepekkel teli, mivel 125 éve született kerületünk neves lakosa, dr.
Supka Géza, akinek ötlete alapján indult el 80 éve
a könyvhét.

2008. június 5–8.

Június 5., csütörtök
17.00 Ünnepélyes megnyitó
Beköszöntő vers, majd Bella Péter játszik lanton
Június 6., péntek
16.00 Téka Zenekar a Fonó szervezésében

Június 7., szombat
11.00 Mesék Mátyás királyról
A Szeleburdi Meseszínház előadása
14.00 A Kolompos Együttes gyermekműsora
a Fonó szervezésében
17.00 Magyar históriák Kátai Zoltán műsora
Június 8., vasárnap
11.00 A mesélő vasaló
A Batyu Színház előadása
14.00 A Babszem Néptánc Együttes műsora
16.00 A Sebő Egyűttes műsora
A kulturális programterv tájékoztató jellegű, a
konkrét műsorok szervezése folyamatban van,
azokban természetesen még történhet változás!

HIRDETÉS
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LAKÁS, INGATLAN

OKTATÁS

NAGY KÉKSÉG Ingatlaniroda a XI. kerület
specialistája. Az 1abc országos közvetítőhálózat
kerületi képviselője. Bartók B. út 21. 385-3711.
Fehérvári út 29., 279-1466, www.nkingatlan.com
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 10 éve, igényes ügyfélkörrel, egyedi honlappal, kirakati kínálattal, külföldi, belföldi partnerirodákkal, felkészült
munkatársakkal. Bízza ránk ingatlana eladását, hisz
Önnek más a dolga! Nekünk ez a dolgunk, ehhez értünk! ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., Nagyenyed u.
9. 201-1821, 06/30/202-1892, www.immoteka.hu.
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.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, irodákat, építési telkeket.
16 éves tapasztalat. www.banalp.hu, 361-4287.
VILLA-LUX Ingatlaniroda! 19 éve a budai
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet. Hegyvidék
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér.
466-2482, 06/30/940-8093,
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu.
KERESÜNK társasház, irodaház, családi ház,
raktár építésére telkeket. 06/30/922-9053.
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.
TULAJDONOSTÓL eladó pihenőkertes, iker
családi ház mindkét része. Ár egyben: 47 900 000
Ft. Bővíthető, költözhető. XXII. kerület, Budafok.
06/30/497-6001.
PÁTYON 146 nm-es családi ház önálló gazdasági épülettel, borospincével 26 M Ft-ért eladó.
06/20/366-3860.
BUDAÖRSÖN 2 szobás, panorámás lakás sürgősen eladó. Irányár: 12 M Ft. 06/20/366-3860.
BIATORBÁGYON 6062 nm-es építési telek eladó. Irányár: 78 M Ft. 06/20/366-3860.
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.
KELENFÖLDÖN, épülő metrónál, Etele úti, 4.
emeleti, 50 nm-es, kétszobás panellakás 10,5 milliós irányáron eladó. Munkanapokon: 266-1860.

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
NYÁRI dajkaképzés. Kasza Képző.
Tel.: 276-5918. Nysz: 01-0064-04.
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.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés
Sashegyen. Minden szinten. Tel.: 319-5724.
MŰKÖDŐ magántanodánk felkészítést vállal
minden szinten matematikából, fizikából, kémiából, nyelvekből, több évtizedes referenciákkal.
250-2003 vagy 06/20/934-4456.
NÉMETORSZÁGBAN élt diplomás, gyakorlott nyelvtanárnő németoktatást vállal minden
szinten. Szaknyelv, nyelvvizsgára felkészítés,
gyermekeknek játékos foglalkozás, korrepetálás.
06/30/684-2779.
ANGOLKORREPETÁLÁS gyerekeknek.
06/70/534-7057, agnesvarga15@vipmail.hu.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy hatékonysággal, szaktanártól. 06/20/959-0134.
ANGOLUL anyanyelvű, tapasztalt, diplomás
tanártól, XI. kerületben. Tel.: 466-4670.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ a XI., Bicskei úti „Gellért” házban vadonatúj, 33 nm-es, berendezett lakás és teremgarázs.
06/20/432-5329.
FRAKNÓ utcában 3 szobás, üres lakás elsősorban irodának kiadó. Tel.: 06/20/983-8285.
ETELE úton lakóházban, földszinti, 17 nm-es
helyiség kiadó. Tel.: 06/20/983-8285.
BÚTOROZOTT garzon kiadó-eladó a Gellért
térnél. Info: 215-6611.
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.

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. (04.16.)
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.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZ-, fűtésszerelés, burkolás, teljes felújítás,
ázások megszüntetése, készülékek javítása, cseréje
garanciával. Balázs János épületgépész-technikus.
Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István.
Tel.: 06/20/317-0843.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül!
246-0927, 06/20/926-1533.
VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán 246-9953, 06/30/947-6036.
VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés csöpögéstől
generálkivitelezésig. Duguláselhárítás azonnal
06/30/678-1961.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS, dugulás megszüntetése. Fürdőszoba szerelése, javítása falbontás
nélkül. (Csatorna, fürdő, WC stb., R/600-as géppel). Tel.: 06/30/241-1343.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS rövid határidővel, falbontás nélkül. Tel.: 408-0122.
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje. Javítások, felújítások. 06/30/954-9554.

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.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
TETŐ víz- és hőszigetelést, 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.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Részleges és teljes iroda- és házfelújítás is minden szakmában, referenciákkal, magyar szakemberekkel, ingyenes
árajánlattal. Tétény-Épszer Kft. Megrendelő iroda:
XI., (Gazdagrét) Regős u. 8., 787-4882, 226-4539,
06/20/946-7557, budaszer@t-online.hu.
KŐMŰVES-BURKOLÓ munkákat teljes körű
lakásfelújítást, átépítést, referenciákkal, rövid határidővel vállalunk. 06/30/280-7257.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít reluxát, szalagfüggönyt, rovarhálót, napellenzőt.
Harmonikaajtó, roletta három munkanap alatt.
370-4932.
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, parkettajavítás, -csiszolás (laminált), gipszkartonszerelés
kedvezménnyel. 788-1411, 06/30/232-8732.
FELÚJÍTÁS, festés, mázolás, tapétázás, járólap,
falicsempe, PVC, kőművesmunkák.
06/70/218-6713.
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REDŐNYÖSMUNKÁK. Készítés-javítás.
Szúnyoghálók, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
gurtnicsere. 06/30/212-9919.
ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás,
zárszerelés, rácskészítés, lakatosmunkák stb.
06/30/961-3794.
ÉPÍTKEZIK? Minőségi műanyag 3–4–5–6
légkamrás ablakok, igényes beltéri ajtók, 10–12
pontos biztonsági bejárati ajtó, szekcionált garázskapu. A legjobb áron csak nálunk. M-7 Rapid
Kft. Tel.: 06/23/378-643, 06/30/280-7891. E-mail:
m7rapid@invitel.hu.
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.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák, vízszerelés anyagbeszerzéssel, garanciával.
06/20/961-6153.
LAMINÁLT padlózás, parkettázás, csiszolás,
lakkozás. Nyikorog, mozog? Bontás nélkül megoldom. Tel.: 06/30/522-1595.
GIPSZKARTONOZÁS, szobafestés, laminált
padló, szalagparketta lerakása, szegélyezése.
06/20/990-5866.

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. 2468324, 06/30/200-6688.

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel,
Schneider, Dual). 06/20/471-8871.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
INGATLANÜGYEIT bízza szakértőre! Eladás,
bérbeadás, értékbecslés, ingyenes hitelügyintézés.
VII., Dob u. 71. 06/30/327-4579, 215-6541,
www.ingatlanpaletta.hu.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú veszélyes
fák ágankénti lebontással való kivágása.
06/20/485-6547.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
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.

KERTGONDOZÁST, fűnyírást, sövényvágást,
fakivágást, növénytelepítést vállalok szakértelemmel, lélekkel.
06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.
KÖLTÖZTETÉS olcsón szakszerűen! Ingyenes
dobozok! 292-1612, 06/30/944-3717,
www.bauerteher.hu
TÁRSASHÁZAK, lakásszövetkezetek teljes körű képviselete, üzemeltetése. 16 éves változatlan
helyű irodai működés, referenciák, a XI. kerületben. 367-1373, 367-1853, 209-5101.
TÁRSASHÁZKEZELÉS jogi, műszaki háttérrel.
204-0765, 06/30/618-7929,
e-mail: wegakft@hotmail.com.

GYÓGYÁSZAT
NE SZÍVJA tovább! Dohányzásról leszoktatás
garanciával. Bejelentkezés: 06/30/977-7675.
OTTHONÁBAN test- és talpmasszázs.Diplomás
egészségügyis masszőrnőtől. 06/20/378-1858.
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

ORSZÁGOS hálózattal rendelkező cég hitelügyintéző munkatársat keres!
Részletek: 06/30/315-8966, www.cchun.hu.
IRODAI, telefonos asszisztensi munka délutáni,
6 órás munkarend, fix 75 ezer forint. Érdeklődni:
14 óra után: 887-5396.
INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársakat keresünk a Duna House budai irodáiba. Kereskedelmi
területen szerzett tapasztalat előny! Fényképes
önéletrajzzal jelentkezni: retkoz@dh.hu.

GONDOZÁS
OTTHONÁPOLÁST, házi betegápolást szakképzett ápolónőkkel, akár napi 24 órában is vállalunk. www.embellish.webzona.hu,
06/30/442-4079.
CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiismeretes
bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket,
takarítókat közvetítünk. Empátia
336-1094, 06/70/380-5620.

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

RÉGISÉG, KÖNYV
ANTIKVÁR felvásárlóközpont vásárol könyveket, könyvgyűjteményeket azonnali és díjtalan
kiszállással. 06/30/922-0436, 787-9282.
DISZKRÉCIÓ, megbízhatóság! 25 éve működő antikvitás üzlet legmagasabb árakon vásárol
festményeket, ezüstöket, szőnyegeket, Zsolnay-,
Herendi-porcelánokat, bútorokat stb. Azonnali
készpénzfizetés. 362-3910, 06/20/941-6574.
MEGUNT, kiolvasott, feleslegessé vált könyvei eladásában segítünk, könyvtárát, metszeteit,
képeit otthonában felértékeljük. Antikvárhálózat
info@hunbook.hu, 486-1515.

ÜDÜLÉS, TÁBOR
ANGOLNYELV-TÁBOROK Kelenföldön,
anyanyelvi oktatókkal, színes programokkal!
Gyermektábor június 30-ától július 11-éig.
Tinitábor július 21-étől augusztus 1-jéig, H–Pig. A nappali tábor részvételi díja: 12 000 Ft.
Érdeklődni: 06/20/969-8412. A táborokat a
Kelenföldi Evangéliumi gyülekezet támogatja.
TELINAP kedvezményes művészeti
napközistábor ovisoknak, sulisoknak június 16-ától
július 16-áig a Gellért térnél. Info: 06/70/215-6611.
NYÁRI intenzív képzőművészeti tanfolyam indul. Info: 06/70/215-6611.

ÁLLÁS
600–1500 FT óradíjjal bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőnőket keresünk Budapest
és környékéről nívós családokhoz. Tel.: 205-8700,
243-8280, 06/20/359-5918.
SZÓRÓLAPTERJESZTŐT kerületi munkára
felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.
ÁLLÁSKERESÉSRE felkészítő tanácsadás, önéletrajzírás, interjú gyakorlása.
www.karriermuhely.hu, 06/20/389-1189.
A BUDAI Sport Általános Iskola (1119 Bikszádi
u. 11–15.) augusztusi belépéssel keres: fizika-matematika vagy fizika-technika, vagy fizika-kémia
szakos tanárt és azonnali belépéssel karbantartót.
Érdeklődni a 205-8074-es telefonszámon, vagy az
a.sport@chello.hu-n lehet.

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.

KÖZLEMÉNY
CSÁKAY Anna életének 89. évében, 2008. május
6-án elhunyt. A gyászoló család fájdalommal tudatja
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy hamvait szűk családi körben, a Kelenföldi Szent Gellértplébániatemplomban helyezik örök nyugalomra.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb

méret (mm)

fekete-fehér

1/1 álló

282 x 421

-

420 000

színes

1/2 fekvő

282 x 209

-

210 000

1/4 álló

140 x 209

-

140 000

1/8 fekvő

140 x 103

78 000

85 000

1/32 fekvő

68 x 50

28 000

32 000

1/74 álló

53 x 74

28 000

35 000

Az árak az áfát nem tartalmazzák
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Mary Zsuzsi:
Legyen a szomszédom!
Ha Mary
Zsuzsira
nézünk,
nem jut
eszünkbe az a
szó, hogy időskor. Csinos
és ápolt, gyönyörű, élettel
teli szemek, erőteljes vitalitás és harmónia árad minden mozdulatából. Meglepődtem, mert fel sem
merült bennem a gondolat, de Zsuzsi az Újbudai
Szent Gellért Seniorház
lakója lesz.
 Nem akarok bókolni,
de nem gondoltam
volna, hogy Ön ennyi
idős! Elmesélné, hogy
találtak egymásra: Ön
és a Seniorház?
A véletlen, ami ugye nem
létezik, „hozott össze”
minket és mondhatom
szerelem volt első látásra.
Számomra is hihetetlen,
de bizony ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik
számára ez a csodálatos
apartmanház épült. Tavasszal látogattam el először ide, fellépője voltam
a Szent Gellért Nyugdíjasklub megnyitó ünnepségének. Engem is megragadott az épület szépsége és
a ház működésének újszerű konstrukciója. Elárulom:
nem is kellett sokat gondolkoznom, hogy eldöntsem: ide szeretnék költözni! Megbeszéltem a gyerekeimmel, akik támogatták
az elképzelésemet, hiszen
megértették, ami ennek a
háznak a lényege: ez nem
nyugdíjas otthon. Nem
kell megváltoztatnom az
életformámat, azonban
biztonságban érzem magam itt. És ezt tudom ajánlani minden kedves kortársamnak is. Megnyugtató érzés, hogy tudom,
vigyázó szemek figyelnek
az egészségemre és a biztonságomra is. Mindig is
két lábbal álltam a földön,
szeretem a kiszámíthatóságot és ezt itt több területen is megtaláltam. Nem
elhanyagolható tényező,
hogy a havi térítési díjon
felül csak a saját rezsimet
és az általam igényelt szol-

gáltatásokat kell fizetnem.
Az épület új és korszerű,
a felhasznált anyagoknak
köszönhetően a lakások
rezsije meglepően kedvező. Az étkezésemet is úgy
oldom meg, ahogy nekem
épp a legkényelmesebb.
Ha kedvem lesz, összedobok egy finom ebédet,
vagy vacsorát, de ha ezt
unalmasnak tartom, vagy
a hangulatom nincs meg
hozzá, egyszerűen befizetek az étterem valamelyik
menüjére. Mindig is másokért is tenni akaró ember
voltam, ezért nagy örömmel tölt el, hogy számítanak rám a nyugdíjas klub
életében. Bevallom régi
vágyam vált valóra: segíthetek mindazoknak, akik
igénylik a jó beszélgetéseket, a törődést.
 Sok nyugdíjasház van
Magyarországon, Ön
mégis a Szent Gellért
Seniorházat választotta, miért?
Először is ez nem nyugdíjasház. 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 hasonlíthatnám. Amiben azonban különbözik és más,
azt a plusz-szolgáltatások
jelentik: 24 órás recepció,
24 órás nővérfelügyelet,
saját háziorvosi szolgálat,
étterem, számos közösségi helység és az abban
szervezett programok,
speciális gyógytorna, aktív
közösségi élet biztosítása
stb. Mindezekért a térítési
díj havi 35 000 Ft. Fontosnak tartom megemlíteni a
lakók biztonságát, amelyről a 24 órás portaszolgálat
gondoskodik. Bárki, aki a
házba akar bejönni, csak a
portáig jut. Ide nem csen-

gethet be váratlanul senki, mert ha valaki hozzám
szeretne jönni, akkor a
portáról felszólnak nekem
telefonon és megkérdezik,
várom-e az illetőt. Amenynyiben fogadom, úgy feljöhet hozzám. Amerikában
találkoztam először ezzel a
rendszerrel és már ott is
nagyon szimpatikus volt.
 Úgy tudom júniusban nyit a ház. Ismer
már valakit a jövendő
szomszédai közül?
Igen, számos barátra leltem a Seniorház leendő
lakói közül, úgyhogy már
igen türelmetlenül várom
a beköltözést. Akik még
gondolkoznak, még nem
döntötték el, hogy be kívánnak-e költözni, üzenem: siessenek! Egyre kevesebb lakás közül választhatnak és elszalasztanak
egy igen jó lehetőséget,
amely csak jó irányban változtatná meg az életüket.
Ezen kívül kimaradnak a
társaságból és sok igazán
izgalmas programból!
 Úgy tudom, Ön népes családdal bír. Mit
szóltak a gyerekei,
amikor megtudták
mire készül?
Hát az nagyon mókás volt!
Mi elég zajos, afféle „olasz”
család vagyunk. Amikor
a gyerekeimnek először
beszéltem a tervemről,
megrémültek, ez valahogy
nem illett a megszokott,
nagycsaládról alkotott
életfelfogásukba. Nem értették, miért akarok „öregotthonba” költözni. Elmagyaráztam nekik, hogy
ez nem nyugdíjasház. Belátták, a fiataloknak nincs
idejük ebben a felfordult
világban az idősekre. És
ezt nem rossz értelemben
gondolom. Egyszerűen,
ma egy aktív korú ember
nem teheti meg, hogy
ha baj van, otthon marad
a szülőjét, nagyszülőjét
ápolni, mert mire esetleg
visszamenne a munkahelyére, addigra az már
nincs. Lehet, hogy egy
idősebb ember jó kondíci-

óban van, de sosem lehet
tudni, hogy mikor történik
vele valami és akkor – ha
erről nem gondoskodott
időben – kényszerűségből esetleg olyan döntést
hoznak mások, amilyet ő
maga sosem hozott volna meg. Elmagyaráztam,
hogy egymástól nem szakadunk el, hiszen bármikor

jöhetnek hozzám és én is
bármikor mehetek hozzájuk. Ha segítségre szorulok majd, ez semmilyen
formában nem fogja őket
terhelni. Az a törődés, amit
ez a ház ad, nem a gyerekeim törődését pótolja,
hanem kiegészíti azt. Mi
ugyanúgy megvagyunk
egymásnak és ami a leg-

fontosabb: biztonságban
tudnak engem.
Egyetlen üzenetem van
mindazoknak, akik olvassák ezt a riportot: ne sokat
gondolkozzon! Legyen a
szomszédom!
Mary Zsuzsi

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!

-x-
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Flamenco–tangó–magyar népzenei fúzió

Kangyal Balázs, a magyar válogatott csapatkapitánya

Hangfestők a Fonóban

A jégkorong férfias, intellektuális sport

Dömök Viktória

Az első bemutatkozó koncertet a Szépművészeti Múzeumban rendezték, amelyet
egy nagysikerű brüsszeli koncert követett.
Az énekesnő saját dalait és ismert magyar
népdalokat egy gitárduó kísérte. Sinha Róbert klasszikus és Vidák Róbert flamenco
gitáros évek óta együtt zenélnek különböző produkciókban, Bartók Eszterrel idén
januárban kezdtek el dolgozni.
Az este igazi szenzációja a flamenco–tangó–magyar népzenei bemutató
volt, amely során elhangzott például az „A
csitári hegyek alatt” és a „Ne sírj kedves”
című magyar népdal flamenco Bulerias
feldolgozásban, a „Megrakják a tüzet” című ismert magyar népdal argentín tangóval vegyítve, vagy
Freder i c o
Garcia
L orc a

költő néhány darabja spanyol népdalgyűjtéseiből, Sinha és Vidák feldolgozásában.
A látszólag egymástól nagyon eltérő
zenei irányzatok keveredésének valami
egészen egyedi, izgalmas mű lett az eredménye. A különböző stílusok találkozásakor nem elég az, hogy ezek mondanivalója
megegyezzen, a technikai és zenei megoldást is meg kell találni ahhoz, hogy a végső mű harmóniát sugározzon. Bár Sinha
Róbert klasszikus gitáros – a Holland
Királyi Zeneakadémián végzett klasszikus gitár szakon –, mégsem áll tőle távol a
világzene. Vidák Róbert latinos stílusával
és temperamentumával szintén feltalálta
magát ebben az új népzenei fúzióban.
– A különböző mondanivaló, a sírva
vigadás, a mélység és magasság váltakozása, a kitörő életöröm és az elmúlás fölötti
örök fájdalom – ezek az érzések mindhárom népzenében megjelennek. Technikailag viszont ezt nagyon nehéz volt megvalósítani, ami azért igazán nagy kihívás, mert
mindhárom népzenénél máshol vannak a
hangsúlyok, más a lüktetése. De miután
a nyolcadok a dal végén ugyanazt a számot adják ki mindhárom stílusnál, ezért
ugyanott végződik mindegyik hangsor,
így a végeredmény egy furcsa feszültség és
feszesség, de mégis mindez harmóniában
– mesélte Sinha Róbert.
Eszter otthonosan mozgott ebben a
műfajban, érezhetően nem áll tőle messze
a népdal. Bár gyermekkorában édesapja
Beatles- és Rolling Stones-dalokat énekelt
neki, édesanyja a helyi népdalkört vezette
a faluban, így a kis Eszter már négyéves
korától szólókat énekelt a népdalkörben,
és népviseletben járta az országot édesanyjával.
– Nemcsak az a fontos, hogy a zenekar tagjai emberileg megértsék egymást, de tudniuk kell, hogy a másik
pontosan mit is szeretne zeneileg megvalósítani, a közös alkotáshoz közös
nevező kell – véli az énekesnő. A koncerttel a Hangfestők bebizonyították,
hogy nemcsak emberileg és szakmailag sikerült megérteniük egymást, de
képesek harmóniával egybeolvasztani a
flamenco, a tangó és a magyar népzene
dallamát, mondanivalóját.
Huszák Nina

Sporttörténeti sikert ért el a közelmúltban a magyar jégkorong-válogatott. Nagyszerű játékukkal teljesen
megérdemelten győztek ellenfelük,
a legmagasabb osztályból tavaly
kiesett ukránok ellen. Magyarország
így veretlenül nyerte a Divízió I. B
csoportjának küzdelmeit, és a jövő évi
világbajnokságon a legjobbak között,
az A csoportban szerepelhet.
Kangyal Balázs, a jégkorong válogatott csapatkapitánya született újbudai. Az Alba Volán védője balkezes, korábbi klubjai az UTE
és az FTC voltak. Hétszeres magyar bajnok,
ötszörös Magyar Kupa-győztes, kétszeres
Interliga-győztes. A válogatottal a korábbi
években kétszer is ezüst-, illetve bronzéremmel térhetett haza a világbajnokságokról.


rá készülni. A családtagjaim nem féltettek,
inkább örültek annak, hogy sportolok.


Mikor került a nemzeti válogatottba?

Korosztályos válogatott voltam mindig, a
felnőttválogatottba pedig 1986-ban kerültem be először.


Számított a vb-győzelemre?

Az elmúlt hetven év, sőt, az egész magyar
jégkorongsport legnagyobb eredménye ez
a győzelem, és nem mellékesen a magyar
sportnak is az utóbbi évekbeli egyik legszimpatikusabb sikere. Mindenki magáénak érzi, az egész országé ez a győzelem. Vágytunk
erre és akartuk is, hiszen már korábban is

jólesik a megbecsülés. A magyar sportnak
is jót tett, hogy egyre többen tudják, kik a
tagjai a jégkorong-válogatottnak.


Megállítják az utcán?

Budapesten nem nagyon, csak itt, a környéken, ahol élek. Székesfehérváron, az AlbaVolán városában viszont mindenki tudja,
ki vagyok. Olyan is előfordult már, hogy
nem engedték, hogy kifizessem a fagyimat,
vagy hogy idegenek hívtak meg egy italra.


Van gyermeke?

Igen, egy tizenhét éves lányom, Réka, aki
szintén sportol. Versenyaerobikos, és csapatban a hatodik volt az Európa-bajnoksá-

Régóta él Újbudán?

Itt születtem, és gyakorlatilag 1969 óta
ugyanott lakom. Minden ideköt, nagy lokálpatrióta vagyok!


Mikor kezdett el jégkorongozni?

Korcsolyázni már egészen kicsi koromban
megtanultam, és édesanyám szerette volna,
ha műkorcsolyás leszek. Ehhez azonban
nem igazán voltak megfelelő adottságaim. A
Bikszádi úti általános iskolába jártam, ahol
telenként mindig fel volt öntve a sportpálya. Oda jártunk korizni, és ott találkoztam
azzal a két sráccal, akik hokiztak. Nagyon
megtetszett a játékuk, és megkérdeztem tőlük, hol lehet jégkorongozni. A KSI-t ajánlották, és 1977-ben már én is oda jártam.


Ekkor már eldőlt, hogy csak a jégkorong, és
semmi más?

Voltam én igazolt labdarúgó is! Az ÉPGÉP
klubban játszottam, és mellette kosaraztam
is a Csőszerben. De aztán egy idő után már
csak a hoki maradt, mivel az állt hozzám a
legközelebb. Kemény, férfias, kicsit verekedős sport, de ugyanakkor intellektuális is.
Nagyon gyors döntésekre van szükség, miközben korcsolyával a lábadon mozogsz. A
jégkorong nagyon összetett sport.


Nem veszélyes? A családja sosem féltette?

Az élsport maga általában veszélyes, persze
a hoki is az. De ezt el kell fogadni, és fel kell

Dömök Viktória

A Hangfestők címet viseli Bartók Eszter
új koncertsorozata, amelynek legutóbbi
helyszíne Újbuda zenei bölcsője, a Fonó
Budai Zeneház volt, ahol a művészek
egy igazi flamenco–tangó–magyar
népzenei koncertet adtak elő, persze
Eszter énekelt néhány saját dalt is a
nemrég megjelent Indigo című albumáról a két gitárvirtuóz feldolgozásában.

Kangyal Balázs az ÚjbudaTV-nek nyilatkozik

volt rá precedens, hogy közel jártunk hozzá.
De igazán akkor hittük csak el, amikor már
a buszon ültünk, nyakunkban az aranyéremmel. Hogy mi lesz ezután? A Jóisten
tudja… Folytatódik a klubmunka meg a
buszozások a következő szezonban. Párszor
már biztos megkerülhettük volna a Földet,
annyit utazunk, hiszen az Alba-Volánnal az
osztrák bajnokságban szerepelünk.


Megváltozott az élete az utóbbi hetekben?

Jelentős változást még nem érzek, csak
annyit, hogy a média jobban érdeklődik
irántunk, ami kellemes teher. Nem feltétlen
élvezem a szereplést, de mindenféleképpen

gon, a világkupán pedig nyolcadik. Nagyon
patinás gimnáziumba jár, és jól is tanul.


Mit szeretne még elérni?

Az A csoportban is szeretnénk jó eredményt elérni a világbajnokságon, hozzátéve,
hogy már a jelenlegi eredményünk is van
olyan színvonalú, amivel nagyon elégedettek lehetünk. Többet értünk el, mint amire
hivatottnak tartották a csapatot, és bebizonyítottuk, sok munkával, kitartással igazán
messzire lehet jutni. Érezzük, hogy pozitív
irányban változott a megítélésünk, és ma
már mindenki büszke ránk.
Rózsa Melinda

