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„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

Michels atya

Kudlik Júlia

Aranyecset

A kelenvölgyi plébános,
Michels Antal két évtizeddel
ezelőtt még szakács volt
a Gellért Szállóban.

A kedvelt egykori TV-bemondónő nyugdíjasként ült be az
iskolapadba és teológiát hallgat a Pázmányon.

A Hetényi diákszínészei egy
gyermekdarabot, Nemes Nagy
Ágnes Aranyecsetjét mutatják
be a kerületi iskolák diákjainak.

interjúnk az 5. oldalon

beszélgetésünk a 8. oldalon

cikkünk a 9. oldalon
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Elfogadták a költségvetést
A képviselők többsége igent mondott
Újbuda idei költségvetés-tervezetére.
A napirendre került szabályozási tervezetek módosítását nem támogatta a
testület, változik az építmény- és telekadó a kerületben és a jövőben tilos
dohányozni a játszótereken.
A testületi ülésen húszan igennel szavaztak
a kerület idei költségvetési tervére, mivel a
polgármestert támogató oldalhoz csatlakozott az Újbudai Városszépítő Egylet képviselője is. Az ellenzék 18 képviselője tiltakozásul kivonult a szavazásról, mivel a vita
során nem támogatták javaslataikat.
Ezzel megszülettek a kerület működésének és gazdálkodásának erre az évre vonatkozó keretszámai. A következő időszakban
elkezdődik a részletekről szóló egyeztetés.

A polgármester
a költségvetésről
A költségvetés elfogadása és hatályba
lépése kulcsfontosságú azért, mert ez
alapvető feltétele annak, hogy a kerület működjék, hogy az eddigi szinten
biztosíthassuk a rászorulók szociális
támogatását, az oktatási és egészségügyi rendszer működését. Így időben
elkezdődhetnek intézményeinkben a
halaszthatatlan felújítások, és közterületeinket továbbra is megfelelő szinten
gondozhatjuk és fejleszthetjük. Noha
nem volt teljes konszenzus a szavazáskor, a most elfogadott számok keretet
biztosítanak a szakmailag indokolt és
megalapozott idei tervekhez, az egyes
programok részleteiről pedig még sok
alkalmunk lehet az egyeztetésre, érdemi vitára. Mindez persze csak akkor
teljesedhet ki, ha a testületi ellenzék is
felelős partner lesz egy jó irányba tartó
kerületi önkormányzati munkában.
Molnár Gyula

(A frakcióvezetők nyilatkozatait
a második oldalon olvashatják)

Az ellenzék kivonul

Szintén ezen a testületi ülésen kerültek napirendre bizonyos szabályozási terv módosítások, amelyek közül a legjelentősebb
a Szent Gellért téri mélygarázs építését lehetővé tevő változtatás, amelyre azonban
nemmel szavaztak a képviselők.
A testület az építmény- és telekadó
rendszerére vonatkozó, törvénymódosításnak megfelelő technikai változtatásokról is döntött. Egyben arra is igent mondott a testület, hogy a sportlétesítmények
és közművelődési intézmények mentesüljenek a helyi adó alól.
Szintén elfogadta a képviselők többsége azt a rendelettervezetet, amely szerint a
jövőben tilos dohányozni a kerület játszóterein. Ez a döntés egyébként egybevág a
főváros nemrégiben született, hasonló tartalmú rendeletével.
B.A. – Sz.Á.

A legjobb négy között a kupában az Újbuda TC

Egy kis csapat nagy napja
A legjobb négy közé jutott a Magyar
Kupában az Újbuda TC női kézilabdacsapata. Február 18-án este a
Sportmax2 csarnokában
magabiztos játékkal,
végig vezetve győzték
le a füzesabonyi
csapatot és jutottak
a legjobbak közé,
sporttörténelmet
írva ezzel.
Ezen a napon egyébként három mérkőzést játszottak a Magyar Kupa negyeddöntő
mérkőzései közül. Hódmezővásárhelyen a Debrecen háromgólos idegenbeli győzelemmel biztosította
be helyét, míg a Vasas és a Kiskunhalas
találkozóján igen érdekes helyzet állt elő,
hiszen 24:24-es döntetlen mutatott az
eredményjelző a mérkőzés végén. A Magyar Kupa versenykiírása szerint ilyenkor,
két azonos, jelen esetben első osztályban

szereplő csapat esetében az idegenben
játszó jut tovább. Így a Kiskunhalas gárdája. A négyes döntő még egyetlen hátralévő mérkőzését, az FTC és a Győr,
akár döntőnek beillő rangadóját február 25-én játsszák. A
Magyar Kupa négyes döntőjének sorsolása viszont
február 24-én lesz, míg a
döntőt április 4-én és 5én kerül rendezik meg.
A sors iróniája, hogy
egy héten belül kétszer játszottunk a Füzesabonnyal.
Az előmérkőzésen az ifjúsági csapat igen nagyarányú,
42:17-es győzelmet aratott. A felnőtt mérkőzést nyugodtan vártuk, hiszen szeptemberben, Füzesabonyban igen
nagyarányú győzelmet arattak az újbudai
lányok. A füzesabonyi lányok megleptek
minket, hiszen az első félidőben 5-6 góllal
is vezettek, láttunk az eredményjelzőn 5:11es (!) állást is.

Havas tél Újbudán

folytatás a 13. oldalon

Metró-kerekasztal

Molnár

Vitézy

A 4-es metró igazán csak akkor enyhítené Budapest közúti közlekedési
terhelését, ha dél-budai végállomása
nem Kelenföldön, hanem a budaörsi
virágpiacnál lenne. Az Újbudán tartott
metró-kerekasztal résztvevői ebben
nagyjából egyetértettek.
Polgármesterek, kerületi és fővárosi frakcióvezetők, valamint a helyzetelemző
tanulmány készítői ültek egy asztalhoz
Újbuda polgármesterének meghívására.
A tanulmány tényei és a résztvevők
véleménye alapján egyértelműen kiderült: a főváros terheit jelentősen csökkentené, ha a déli irányból, zömmel kocsival
érkező mintegy 600 ezer ingázó metróra
szállna már Budaörsön. Molnár Gyula
szerint nem is kapacitásnövelési kérdés a

Tarlós

nyomvonal meghosszabbítása, hanem jó
alternatíva arra, hogyan lehet az utazókat
eszközváltásra késztetni. Ami konkrétan
a kerületet érinti, egy 25–30 ezres lélekszámú városrészt lehetne így bekapcsolni
a közösségi közlekedés vérkeringésébe, és
természetesen Újbuda levegője és útjai is
megkönnyebbülnének. A környezettanulmányt készítő FŐMTERV szakemberei
közlekedéstechnikai összefüggésekkel,
forgalmi adatokkal és a budaörsi helyszín
elemzésével támasztották alá az agglomerációs végállomás létjogosultságát.
Kupper András, a kerületi Fidesz frakcióvezetője megkésett felismerésnek tartja a polgármester lobbiját, mert szerinte
2005-ben kellett volna támogatni a Fidesz
kezdeményezését a kerületi és a parlamenti képviselő-testületben. Több ezer őrme-

zői adta aláírását akkor a virágpiaci végpont megvalósításához, de a polgármester
és koalíciója elvetette az ellenzék ötletét.
Lakos Imre alpolgármester szerint Kelenföld átalakítása nem halogatható és nem
is lassítható, de a folyamatban lévő beruházásokat úgy kell megvalósítani, hogy ne
gátolják az esetleges meghosszabbítást.
Vitézi Dávid, a Városi és Elővárosi
Közlekedési Egyesület szóvivője szerint a
budaörsi végállomás annyira szükségszerű, hogy a másik, zuglói végállomásról szóló vitánál előbbre kell venni ezt a döntést.
Hoch Zoltán, az MDF fővárosi frakcióvezetője viszont úgy gondolja, ha már sorrendiségről beszélünk, jó lenne napirendre tűzni a 3-as metró Káposztásmegyerig
történő meghosszabbítását. A tanácskozáson Tarlós István fideszes fővárosi frakcióvezető, Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere és Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes is a budaörsi virágpiacig
tartó metróvonal mellett foglalt állást.
Az ésszerűség mellett persze sokat
nyom a latban a finanszírozás, a tervezés, a
törvénymódosítás és az egyéb adminisztrációs feltételek. Ezek összessége bizonytalanná teszi, hogy a főváros és az országgyűlés
végül igent mond az új végállomásra.
B. A.

fotók: Vrbanac Zoltán

Hol lesz a végállomás?
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Elfogadták a költségvetést

A frakcióvezetők nyilatkozatai
megállapodtunk volna. Nemcsak politikai
ellenfeleit, hanem a hivatal apparátusát, a
képviselő-testületet is semmibe vette. Arcul
csapta a demokráciát! Föladta azt az esélyt,
hogy a XI. kerületnek konszenzusos, nagy
többséggel elfogadott költségvetése legyen.
A régi reflexeknek engedve rossz költségvetés született.

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

Mészáros József, KDNP

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

A polgármester késve kezdeményezett
egyeztetést a költségvetésről, és alighogy
megkezdődtek a tárgyalások, egyoldalúan
benyújtotta a költségvetést. Ez a költségvetés folytatja a polgármesteri vezetés vagyonfelélési gyakorlatát, pedig az országos politika utolsó hat és fél éve bebizonyította, hogy
hitelekből és vagyonfelélésből csak csődöt
lehet előállítani. A kereszténydemokraták
mindig is hangsúlyozták, hogy ellenzik a
jövő felélését és nem támogatják egy felelőtlen költségvetés elfogadását. Különösen hazánk ilyen válságos időszakában. A kerület
biztonságos jövője érdekében szerettünk
volna együttműködni, amit a polgármesteri vezetés egyoldalúan felmondott.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–18.00-ig
08.00–16.00-ig
372-4500

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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


ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

(okmányügyintézés nincs)
 Kardhegy u. 2. Nyitva tartás:
hétfőn 9–12, szerdán 14–17 óráig.
Tel.: 424-5363.
 Fehérvári út 182. Nyitva tartás:
hétfőn 14–17, szerda 9–12 óráig.
Tel.: 372-3497.

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

főtől csütörtökig 8.30–16, pénteken
8.30–13 óráig. Tel.: 371-1324.
IFJÚSÁGI TANÁCSADÓ-IRODA

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

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

Fogadóórák, programok
alpolgármester.
Alpolgármesteri fogadóóra: minden
hó harmadik hétfőjén 15–17 óráig a XI.
kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal (Zsombolyai u. 5.) III. emelet
307-es tárgyalójában. Bejelentkezés
az alpolgármesteri fogadóórára az
Igazgatási Csoportnál személyesen,
vagy telefonon a 372-4577 számon.
HAJDU LÁSZLÓ önkormányzati képviselő fogadóórájára telefonos egyeztetés alapján lehet időpontot kérni.
Telefonszáma: 06/30/817-2303.
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP, 17. VK.) február
26-án 17 órakor tartja fogadóóráját, a
Kaptárkő u. 8. sz. alatti helyiségben.
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén 17-től
18 óráig tartja fogadóóráját az Őrmezei
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 372-4577-es telefonszámon lehet. Önkormányzati képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szerdáján
17 órakor az Albertfalvi Közösségi
Házban.
MOLNÁR GYULA (MSZP, 16. VK.) országgyűlési képviselő február 12-én 17-től
18 óráig tart fogadóórát az MSZP kerületi irodájában (Mérnök u. 40.).
DR. RÉTVÁRI BENCE (FIDESZ, 15. VK.) országgyűlési képviselő minden hónap
első és harmadik csütörtökén tartja
fogadóóráját, 17–18 óráig a KDNP-irodában (Karinthy F. út 9.).
FODOR VINCE (MDF)

Wieszt János, MSZP
Nagy öröm számomra, hogy a kerület
2009. évi költségvetését elfogadta a testületi
többség. Ez a költségvetés biztosítja Újbuda
intézményeinek és a szociális ellátó rendszernek a működését. Tovább tudjuk folytatni parkjaink, játszótereink felújítását, így
Újbuda továbbra is arról lesz híres, hogy
városrészei fejlődnek, a lakosság ellátása
töretlen. Az a tendencia, amely 1990 óta
jellemző kerületünkre, továbbfolytatódik:
vagyonunk átalakul, intézményeink, közterületeink felújítva, értékesebbé téve szolgálnak bennünket, míg más vagyonelemeink
magántőke bevonásával hasznosulnak. Új
metódussal alakítottuk ki költségvetésünket, a tényleges mozgásteret jelentő sorokat
valamennyi képviselő munkájával közösen
alkítjuk ki, tartalmában is megvalósítjuk a
jó költségvetés elkészítésének a bázisát jelentő, legszélesebb körű, nyílt vitát.

Lakos Imre, SZDSZ
Van 2009. évi költségvetése a főváros legnagyobb önkormányzatának. Ez a biztosítéka a normális működésnek. Örülök

annak, hogy a továbbiakban egyes költségvetési sorok – utak, parkok, játszóterek,
felújítások – részletezésére koncentrálhatunk, azok szakmai vitája következik.
Nem kell sehová sem vezető, a kerület
lakói számára érdektelen politikai alkudozásokkal töltenünk az időt.
Fontosnak tartom, hogy a Polgármesteri Hivatal szakemberei, az intézményekben dolgozó több ezer közalkalmazott
nyugodtan végezheti munkáját. Biztos
vagyok abban, hogy Újbuda Önkormányzata mind a kötelező, mind a szabadon
választott feladatokat színvonalasan tudja
elvégezni ebben az évben is.

Szőke László, Újbudai
Városszépítő Egylet
Most fogadta el a testület az ez évre szóló
kerületi költségvetést, akkor, amikor a fővárosnak még nincs elfogadott költségvetése. Sőt, ugyanez mondható el a kormány
jóvoltából az állami büdzsére is, amelyet
ismételten, két hónapon belül már nem
először kell módosítani. És ez visszahat a
kerület költségvetésére is, hiszen például
az étkezési jegyek, vagy az üdülési csekkek
tervezett járulékfizetése miatt módosul.
Feltételezem, hogy ezt a szigorítást megszavazza a Parlamentben Újbuda szocialista polgármestere és szabaddemokrata
alpolgármestere is. Ez a költségvetés kizárólag PR-célokat szolgál, melyet néhány
hét múlva módosítani kell.

Kupper András, Fidesz
Az egész költségvetési ügy szemfényvesztés. Azzal, hogy csütörtökön puccsszerűen
„átnyomta” a polgármester ezt a tervezetet,
kidobtuk azt a rengeteg munkát az ablakon, amelyet hetek óta végeznek képviselők
és hivatali dolgozók. Ezzel a lépéssel szertefoszlott a remény, hogy talán van értelme a
közös munkának, a tárgyalásoknak, a szakmai és politikai egyeztetésnek. A polgármesteri oldal rövidre zárta az ügyet, mielőtt

B. A.–V. K.–Sz.Á.

KIRÁLY NÓRA: a kerület és az ország elképesztő állapota új megközelítést igényel

Átalakul a Márton Áron tér
Király Nóra fideszes önkormányzati
képviselő választókörzetének eseményei mellett a költségvetés megszavazásáról is nyilatkozott.

tásának anyagi oldalát illeti, nos, őszintén
remélem, hogy az idei költségvetés tudja
biztosítani a munka megkezdéséhez szükséges forrást.

Úgy tudom, a napokban ült le a kerület főépítészével a Márton Áron tér rendbehozatalával kapcsolatban. Mire jutottak? Hol tart az ügy?

Csütörtökön a testület elfogadta a kerület költségvetését. Mi a véleménye és milyennek látja a
kerület jelenlegi politikai helyzetét?

Már hónapok óta folynak az egyeztetések, de a tér bonyolult tulajdonviszonyai
és a bürökrácia útvesztői ezt a kezdeményezésünket is késleltetik. A múlt héten
viszont valóban lezajlott egy olyan megbeszélés, amely után már azt mondhatom, talán joggal reménykedhetünk az
előrelépésben.
A Márton Áron térnek – régi nevén
Farkasréti tér vagy Kis Ferenc tér – mi,
sasadiak szívesen szánnánk sokkal kiemeltebb szerepet, ezért kezdeményezzük
újra és újra a jelentőségéhez méltó rendbehozatalát és fejlesztését. A tér Sasad és
az egész kerület egyik fontos találkozási
pontja. Naponta több ezren érintjük utazásaink során, a temető egyik sokat használt
bejárata is innen nyílik, de a térről viszik a
buszok a dél-budai hegyekbe kikapcsolódni induló kirándulókat is. Megérdemelné
tehát, hogy a kerület e sokat használt kapuja végre megújuljon, és méltóképpen fogadhassa a lakókat, illetve mindenkit, aki
városrészünkbe érkezik.
Nem könnyíti meg a terveinket, hogy
a tulajdonviszonyok meglehetősen rendezetlenek. A tér éppen a XI. és XII. kerület
határán fekszik, bizonyos részei a főváros
tulajdonában vannak, ráadásul a sasadi
úti támfal egy szakaszon még műemléki
védettséget is kapott. Persze széttárhatnánk a kezünket, hogy sok bába közt elvész a gyerek, de mi inkább azt kérjük a
kerület vezetésétől, hogy álljunk a fejlesztés élére, és szüntessük meg közös erővel
a most uralkodó áldatlan állapotokat. A
tér kihasználtsága, összetett funkciói és
adottságai mind amellett szólnak, hogy a
Márton Áron tér sürgősen méltó külsőt
kapjon, és a fejlesztés eredményeképpen az
átutazók számára szükséges, színvonalas
szolgáltatásokat is nyújtani képes közösségi tér jöjjön létre. A főépítész úrnál ezeket
a terveket egyeztettük, és ő szakmai támogatásáról biztosított. Ami a projekt elindí-

Számomra nagy csalódás a költségvetés elfogadása. Mi, ellenzéki képviselők

többséggel erőltette rá a koalíció a kerületre saját költségvetését.
Mindezek ellenére biztos vagyok benne, hogy egyre többen vannak, akik látják:
a kerület és az ország elképesztő állapota
is új megközelítést igényel. A szemben álló
feleknek meg kell egyezniük, vagy a hatalmon lévőknek sürgősen át kell adniuk a
kormányrudat olyanoknak, akik képesek
is működtetni a rájuk bízott rendszert.

Egyéni választókörzetére lesz-e kihatással a költségvetés?
Gondolom és remélem, hogy igen. Csütörtökön a bal oldal elfogadta a költségvetés
keretszámait. A sorok kitöltése a következő hetek feladata. A polgármester ígéretet
tett arra, hogy az ellenzékkel egyeztetve
fogja ezt megtenni. A javaslataimat már
eljuttattam az illetékeseknek.

Lehet-e ellenzéki képviselőként egy-egy körzet
javára billenteni a forrásokat?

Dömök Viktória

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Telefonszám:

A munkám nélkül nem lenne teljes az életem

próbáltuk megakadályozni a kerület további vagyonvesztését, azonban a szocialista–szabaddemokrata városvezetés
kizárólag a kerületi vagyon kiárusításával
akarja biztosítani a működőképességet.
Nekünk volt egy indítványunk, amely
csökkentette volna a kerületi vagyon eladását, kiárusítását, de a kerületet irányító
MSZP–SZDSZ–MDF – koalíció – korábbi
ígéretei, és a megkezdett szakmai és politikai tárgyalások ellenére – lesöpörte azt.
A polgármester regnálása óta soha nem
vonta be ellenzékét a költségvetés készítésébe. Soha nem tudhattuk meg, mi is van
pontosan a számok mögött. Idén először
fordulhatott volna a kocka. A 19-19-es
helyzet lehetővé tette, hogy megismerjük
az eddig zárt dossziék tartalmát, azonban
most váratlanul megszakadt a demokratizálódás felé mutató folyamat, ismét egyfős

Az elmúlt években is sikerült néhány, a
külső szemlélőnek talán kevésbé jelentősnek tűnő, de a sasadiaknak igenis fontos
eredményt elérni. Ellenzéki képviselőként a többség által „engedélyezett” szűk
keretek ellenére talán méltán lehetek
büszke ezekre az apró sikerekre is. A kihelyezett padokra, szemetesekre, a soksok elültetett facsemetére. Elkészítettem
a listát erre az évre is. Van sok, kisebb
léptékű tervem, de akad néhány nagyobb
volumenű is köztük. Majd meglátjuk,
hogy merre billen annak a bizonyos
mérlegnek a nyelve.

Hogyan tudja összeegyeztetni a két kisgyermekes
anyuka szerepét képviselői feladataival?
Sok-sok segítséggel és rengeteg szervezéssel. Szerencsére a szüleimtől öt perc sétára
lakunk Sasad kellős közepén. Ők és a húgom bármikor hadra foghatók. Természetesen a férjem is minden segítségre készen
áll. Az estébe nyúló megbeszélések, testületi, bizottsági vagy éppen frakcióülések
idején ő veszi át a gyerekeket. Szerencsés
ember vagyok, hogy ezt így meg tudom
oldani. Anyának lenni hatalmas boldogság, de a munkám nélkül nem lenne teljes
az életem.
(szék)

DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) ön-

kormányzati képviselő minden hónap
2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út
141.).
SZABÓ VILMOS (MSZP-LISTA) országgyűlési képviselő február 24-én 17 órakor
tartja fogadóóráját, a Bartók B. út 19.
sz. alatti helyiségben (bejárat a Mészöly
utcából).
AZ MSZP INGYENES TANÁCSADÁSAI

Helyszín: MSZP-székház. Mérnök
utca 40. Telefon: 204-2806 Időpont:
2009. március 4. (szerda) 17 óra
· Jogi, munkaügyi-munkajogi
· Adó, könyvvezetési és vállalkozási
· Lakásépítési, -vásárlási, -felújítási
Várják az érdeklődőket.
A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út
9–11. Tel.: 209-3439 vagy 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
10–18, pénteken 11–17 óráig. Minden
hónap első és utolsó szerdáján 15–17
óráig munkaüggyel, tb-vel, gyeddel,
gyessel, adózással, nyugdíjazással kapcsolatos tanácsadás. Dr. Oláh András
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart
kedden 15–17 óráig. Minden hétfőn
14 órától táplálkozási tanácsadás.
Minden hónap első csütörtökén délelőtt 10 órától Szeretet Klub működik.
A márciusi klub helyszíne a Batthyányi
téri palacsintázó. Életmód-tanácsadás
és gyakorlati ügyintézés. Ingyenes
internetelérhetőség várja a böngészni
vágyókat, szeptembertől már vezeték
nélkül is száguldhat az interneten.
Programok: Március 11-én 17.30 órakor közéleti est. Vendég: Bogár László
közgazdász.
SZDSZ-PROGRAMOK

Helyszín: SZDSZ-székház, Ecsed u. 13.
Tel.: 203-5607. Március 24-én, kedden
18 órakor Liberális Klub: Téma: Van-e
liberális megoldás? Vendég: dr. Kóka
János frakcióvezető. Házigazda: Balázs
Gyula, XI. kerületi elnök.
MDF–IDF-HÍREK

Az MDF kerületi szervezetének irodája (Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u.
felől) minden hétfőn és szerdán 15 és
18 óra között nyitva tart. Ugyanitt dr.
Tóth László ingyenes jogi tanácsadást
tart minden hónap 1. és 3. hétfőjén.
Az Ifjúsági Demokrata Fórum kerületi szervezetének legfrissebb hírei a
www.idf-buda.hu cím alatt találhatók.
A KDNP PROGRAMJAI

A KDNP-iroda (Karinthy F. út 9.)
hétköznapokon 14–18 óra között várja az érdeklődőket. Minden hónap
első hétfőjén 18 órakor tartja összejöveteleit a Szentimrevárosi Kertbarát
Kör. Mindenkit szeretettel várnak.
Látogassa meg az Országházat! Dr.
Rétvári Bence vezetésével parlamenti látogatást szervezünk. Jelentkezni
lehet a Karinthy Frigyes út 9. sz. alatti
irodában. Tel.: 209-0474.
MIÉP-HÍREK

A MIÉP XI. kerületi irodája (Bartók
Béla út 96.) szerdán 9–17, csütörtökön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar
Fórum régebbi számai ingyen elvihetők. Minden szerdán délelőtt 10–12
óráig dr. Csigi Zsolt ügyvéd ingyenes
jogi tanácsadást tart. Kerekes Péter
pszichoterapeuta lelkisegély-tanácsokat
ad, önvédelmi és jógaoktatást tart minden korosztálynak. Jelentkezés a 06/20/512-9001-es mobiltelefonszámon.
A MUNKÁSPÁRT HÍREI

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

Ismét újabb örömhírt közölhetünk
a Fidesz-frakcióból: január 16-án
megszületett Junghausz Liza,
3650 grammal és 56 centiméterrel.
Junghausz Rajmund önkormányzati képviselő kislánya és
az édesanya jól vannak.
Mindannyiuknak jó egészséget
kívánva gratulálunk.

www.ujbuda.hu
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KERÜLET

Gyertya okozta a bajt

JELLINEK JÁNOS:

Tűz az idősek házában

– Február 19-én este 8 óra előtt néhány perccel az egyik lakó jelezte a szolgálatban lévő
nővéreknek, hogy az egyik lakóhelységből
füst gomolyog. A nővérek azonnal odasiettek, de az ajtó be volt zárva. Miközben a
portáról elkérték a pótkulcsot, egy másik
kolléga azonnal értesítette a tűzoltóságot,
hiszen az ajtó addigra már úgy felforrósodott, hogy nem tudtak volna bemenni a lakrészbe – mesélte el a történteket dr. Cseriné
Demény Annamária intézményvezető.
Mint később kiderült, a szóban forgó lakrészt bérlő idős hölgy égve hagyott
egy gyertyát, mikor elindult esti misére
a templomba. A közelben lévő tárgyak
gyorsan tüzet fogtak, amely átterjedt az

Önkormányzatról, belülről

ágyra is. A tűzoltók néhány percen belül
megérkeztek, és hozzákezdtek az oltáshoz.
Eközben a teljesen véletlenül arra járó Molnár Gyula polgármester és Veresné Krajcár
Izabella alpolgármester asszony meglátva
a tűzoltóautót, megálltak és bementek az
idősek házába. – Miközben a nővérek a
környező szobák kiürítését végezték a két
kerületi vezető a földszintre lekísért időseket nyugtatgatta, beszélgetett velük, hogy
ne alakuljon ki pánik – tette hozzá az intézmény vezetője.
A nagy ijedtség aztán gyorsan elillant,
a tűzoltók percek alatt eloltották a lángokat, majd az összes lakrészt ellenőrizték,
nem maradt-e bent valaki, aki füstmérgezést szenvedhetett. A szobatulajdonos néni
megérkezésekor új lakrészt kapott, kiégett
szobáját pedig rövid időn belül felújítják.
Az esetleges tűzesetekre egyébként saját
tűzriadó tervvel rendelkezik az intézmény,
amelyben pontosan meghatározták, mit
kell tenniük a szolgálatban lévő nővéreknek, akik ebben az esetben is szabályszerűen jártak el. Az épület fokozott biztonságát
ráadásul tűzbiztos linóleum és speciális
felületkezelések szavatolják, melynek köszönhetően a bútorok jóval később gyulladnak ki tűz esetén.

Őrmező
egyéni képviselőjeként az
Újbuda újság
hasábjain a
Menyecske
és Cirmos
utca környékének gondjairól kellene
beszélnem.
Arról, hogy
mi az őrmezeiek igénye, félelme, elvárása a metróépítkezéssel kapcsolatban, vagy mi a helyzet a BKV-buszok
menetidejével, avagy felújítja e idén a
főváros a Menyecske utcát – nagyon
remélem, hogy a sokéves lobbizásunk
eredményeként igen –, de ezúttal
mégsem erről írok. Újbuda Önkormányzatának általánosabb kérdései
most megelőzik ezeket a nagyon fontos ügyeket.
A február 19-i testületi ülésről a személyes véleményem kívánkozik ide. Mert
van Újbuda Önkormányzatának 2009.
évi költségvetése, és a hivatalos kommünikén kívül, talán egy egyéni képviselő
szubjektív olvasata is érdekli az olvasót.
Az Önkormányzat testületének működése nagyban hasonlít, sokszor és sajnos, a
Parlamenthez. A városrész életét irányító
MSZP–SZDSZ koalíció az MDF alpolgármesterével kiegészülve vezeti 2006 óta a
testületet.
Egy évvel ezelőtt az SZDSZ egyik képviselője elhagyta frakcióját, és a független
képviselők közé ült át. Ez a lépés felborította a 20-18-as addigi szavazati arányt. Nem
biztos, hogy az olvasók tudják azt, hogy
20 szavazat – amely a minősített döntés
kritériuma – nélkül nem születhet érdemi
döntés a kerületben. Például nem születhet költségvetés sem. Annak híján pedig
életbe lép egy törvényi rendelkezés, ami a
működés bizonyos minimumára engedélyezi az előző év egy tizenketted részének
felhasználását és csak annyit havonta. Ezáltal elmaradnának a felújítási, fejlesztési
munkák, az úgynevezett „vállalt”, nem
kötelező feladatok nem valósíthatóak

T. D.
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Művészek az ülésteremben

Az Önkormányzat képviselő-testületi ülését megelőzően Molnár Gyula polgármester meghívására rövid látogatásra érkezett a Padödö együttes és Molnár Ferenc Caramel. A művészek az
előző testületi ülésen egy vita kapcsán kerültek szóba, amikor Schneller Domonkos képviselő
arról beszélt, hogy a nehéz gazdasági évben kevesebb szórakoztató eseményt kellene szervezni
a kerületieknek, a fennmaradó pénzt inkább például iskolafelújításokra volna szerencsés fordítani. A polgármester válaszában a fellépőkkel kapcsolatban – mint ahogyan arról az országos
média is beszámolt – olyan jelzőket használt, melyek az ellenzék szerint félreérthetőek voltak.
Molnár Gyula a meghívással azt akarta kifejezni, hogy Újbuda továbbra is szívesen látja a neves
művészeket. A Padödö és Caramel megköszönték a gesztust, és egyben kijelentették, hogy ha
meghívást kapnak újbudai nagyrendezvényre, tiszteletdíjukat felajánlják az egyik gazdagréti
iskola tetejének felújításához.

Segítség a családoknak, gyermekeknek

Új helyre költözött
a nevelési tanácsadó
A gyermekjóléti, valamint iskolai-szociális problémák kezelésére hivatott
önkormányzati intézmény immár
tizedik otthonába költözött. Az Erőmű
utca 4. szám első emeletén mostantól
igényes környezetben dolgozhatnak
a szakemberek a fiatalok nevelési és
beilleszkedési gondjainak megoldásában. A tanácsadó vezetője szerint van
is min munkálkodni, hiszen a családi
krízishelyzetek súlyosbodtak az elmúlt
időszakban.
Az Ulászló utca 32. alól elköltöző intézmény dolgozói fellélegezhettek, amikor
beléptek Erőmű utcai új központjukba.
Az egész első emeletet magába foglaló nevelési bázison gyönyörű felületek, kellemes színek és barátságos hangulat fogadta az oda belépő vendégeket. Az igényes
kialakítású emeleti szinten jól felszerelt
foglalkoztató- és tárgyalószobák is helyet kaptak, ahol gyermekpszichiáterek,
pszichológusok, fejlesztőpedagógusok és
családgondozók végzik majd mindennapi munkájukat.
Dr. Villányi Lenke intézményvezető
arról tájékoztatott, az Újbudai Nevelési Tanácsadó gyermekek, felnőttek és családok
gondjait igyekszik megoldani, legyen az
akár pszichés, akár képességbeli probléma.
Intézmények és szülők is fordulhatnak a
tanácsadóhoz, amely többek között – igény

szerint – szakvéleményt készít az adott
esetről, de gyámhatósági ügyeket intéz, ha
egy családban úgymond „felborul a rend”,
tette hozzá a vezető. Ez pedig a tapasztalatok szerint egyre gyakrabban fordul elő. A
nevelési tanácsadó általában 800–900 családdal tart kapcsolatot, melyek között iskolai beilleszkedési probléma, tanulási nehézségek, deviáns viselkedés, de még családon
belüli erőszak is előfordul.
A vezető szerint az említett esetek
száma nem nőtt jelentősen az elmúlt években, viszont az egyes esetek súlyosbodtak.
– Egyre sűrűbben kell szembenéznünk
olyan drámai helyzetekkel, melyek megoldása feszegeti a határainkat – jegyzi
meg gondterhelten Villányi Lenke. A leggyakoribb konfliktushelyzetek azonban
még mindig az olyan iskolai szituációk,
melyeket a gyerekek nem tudnak kezelni
megfelelő szülői útmutatás nélkül. Ilyenek
a kiközösítések és az állandó tanulmányi
sikertelenség. Ezekben nyújthat jelentős
segítséget a tanácsadó jól képzett szakemberekből álló gárdája. Az intézmény
szolgáltatásait igénybevevők számára pedig jó tudni, hogy a szervezet csak olyan
családoknak nyújt segítséget, akik saját
indíttatásból fordulnak hozzájuk, kivéve
az olyan eseteket, amikor a szülői jogokat
a jegyző ideiglenesen felfüggeszti a szülők
nem megfelelő viselkedése miatt.
T. D.

meg. Ez szinte megbénítaná a kerület életét. A 2008-ban kialakult helyzet persze
a demokratikus működés és törvények
része, ha nem is túl kellemes része. A kerület vezetése hosszú tárgyalások, szisztematikus kompromisszumkeresés után az
ellenzék változtatási igényeire tekintettel,
átalakította a működés kereteit, és a 2008.
év működése jó színvonalon megvalósult.
Ugyanezzel a dilemmával néztünk szem-

kerületi önkormányzat képviselőit, mint
az emberek többségét hazánkban. Az
azonban biztató Újbudán, hogy a sokszor
személyeskedésektől sem mentes vitákon
át, végül elsőbbséget kap a józanság és a
kerület érdekeinek figyelembevétele.
A tegnapi döntés megalkotta a kereteket, most gyors, sok egyeztetéssel járó,
részletes munka áll az önkormányzat és
a hivatal előtt, nevesíteni, költségvetésbe
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Nap mint nap bizonyosságot nyer,
hogy a tűzvédelemre nem lehet elég
figyelmet fordítani. A tűzoltóknak
nincs sok esélyük a lazításra, mindig
akad egy felrobbant gázpalack, egy
zárlatos műszaki berendezés vagy egy
gyorsan égő karácsonyfa. Az Újbudai
Idősek Házát a nagy óvatosság ellenére is elérte a baj, szerencsére azonban
ezt az esetet csak egy figyelmeztető
jelként élték meg. A „hepienddel”
végződő történetbe pedig még a polgármester is besegített.
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A 250-es busz menetidejének kérdését is rendezni kell.

be idén is. Azonban tegnap, február 19-én
felszállt a füst, és az előző évben az SZDSZfrakciót elhagyó képviselő szavazatával
elfogadtuk a 2009. év keretköltségvetését,
ami lehetővé teszi a csaknem 100 kerületi
intézmény működtetését, a szükséges út-,
park- és épületfelújítások normális menetben történő megvalósítását.
Magam nem tartom okvetlenül megfelelő eljárásnak az önkormányzati szinten való „pártoskodást”, mert szerintem
az iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, parkok, utak nem jobb- vagy
baloldaliak, de tudomásul veszem – mint
realitást –, hogy ebben az országban ma
ez így történik. Ugyanúgy párt- és értékrend-szimpátiák szervezik és jellemzik a

ágyazni szükséges a sokszínű igényeket,
rangsorolni kell a feladatokat, igeneket és
nemeket mondani a rengeteg reális elvárásra úgy, hogy az országban és a világban zajló folyamatok hatásaira is lehetőleg
felkészüljünk. Ehhez a munkához kérem,
képviselőtársaim nevében is határozott
támogatásukat.
Továbbra is várom a 17-es választókörzet lakóinak észrevételeit fogadóórámon:
minden hónap első és harmadik hétfőjén
18 órától az Őrmezei Közösségi Házban,
e-mailcímem: jellinek.janos@ujbuda.hu,
mobil: 30/9197-601)
Jellinek János
Őrmező egyénileg megválasztott
önkormányzati képviselője

Budapest: 700, Los Angeles: 19, New York: 18 városi képviselő

Megújulásra vár a főváros
Zsúfolásig megtelt a Budai Klub-Galéria nagyterme február 12-én este,
amikor Tarlós István, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője
volt a vendég. A házigazda teendőit
Schneller Domonkos önkormányzati
képviselő látta el, aki szintén tagja a
városházi testületnek, így elmondható,
hogy főnökét látta vendégül.
Izgalmas és váratlan témával kezdődött
a beszélgetés, hiszen Tarlós csak néhány
órával azelőtt tudta meg, hogy rendőrök
vezették el Hunvald Györgyöt, a VII. kerület polgármesterét. Mint mondta, személyében egy tárgyalóképes, nem rossz akaratú kollégát ismert, aki ráadásul egyedüliként ajánlotta fel segítségét a 2002-es árvíz
idején Óbudán. Ugyanakkor minden ok
és alap nélkül nem tartóztatnak le egy polgármestert, és nem könnyű elhinni, hogy
kilenc ingatlaneladás a kerület vezetőjének
a háta mögött zajlott volna le. Személy szerint sajnálja a polgármestert, és csalódott,
de nem ítél a hivatalos vizsgálatok előtt.
A váratlan eseménynek érdekes következményei lehetnek a Városházán, hiszen
ezzel megszűnt az MSZP–SZDSZ egyetlen
fős többsége. Kiemelte, most dől el igazán,
hogy az MDF ellenzéki párt-e, vagy nem.
Hozzátette, a szavazategyenlőség nem azt
jelenti, hogy a saját elképzeléseiket valóra
tudják váltani, ez reményei szerint arra
lehet elegendő, hogy megakadályozzák a
helyzet további romlását. Itt elsősorban az
esztelen privatizációra és az eladósodásra utalt. – Az együttműködés eddig sem
ment, a városvezetés egyes köreiben el
sem tudják képzelni, hogy létezhetne ideológiamentes szakmai megbeszélés, számukra az együttműködés csak azt jelenti,
hogy akkor együtt lopunk – fogalmazott
sarkosan Tarlós István. Mint megjegyezte,
16 éves óbudai polgármestersége alatt fel
sem merült, hogy érdemben ne tárgyaljon az ellenzékkel. Schneller Domonkos
következő témaként a kerületet nagyon
is érintő 4-es metró kérdését vetette fel, és
mint mondta, 2010 őszén egy félkész és

EU-támogatás nélküli metró várja a választókat. Tarlós István szerint nehéz erről
beszélni, mert állandóan változik minden.
Elmondása szerint a költségek jelenleg 537
milliárdnál tartanak, de a szakemberek
nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a
600-at is elérhetik, a kivitelezés gyakori
leállítása ugyanis többletköltséggel jár.

sabban rövidségű a megállók közötti szakasz. Hiába épülnek óriásállomások jókora költséggel, a hibás tervezés a menetidőt
is befolyásolja.
Ezt követően az önkormányzati reform
szükségességéről beszélt, ebben kiemelten
a képviselők létszámának lehetséges csökkenéséről. Megjegyezte, ettől sokan nem
lesznek boldogok, de
a csökkentés szándéka érthető, mert mint
mondta, lehetetlen
állapot, hogy Budapesten hétszáz önkormányzati képviselő,
24 polgármester és 55
alpolgármester van.
Egy 1,8 milliós várost
nem tud 780 ember
irányítani. Tarlós szerint nem indokolt a
számháború, az sem
biztos, hogy felezni
kell, de azért elgondolkoztató, hogy Los
Angelesnek 19, New
Yorknak 18 városi
képviselője van.
Egyéb témákkal
kapcsolatban Tarlós
István megjegyezte, meglátszik, hogy
Tarlós Istvánnal Schneller Domonkos beszélgetett
egy szociológus a főváros vezetője, mert
Ugyanilyen bizonytalan a határidő is, műszaki szemmel nézve szégyen, ami a
mivel műszaki okokból legalább féléves Combino villamosok kapcsán történt. Az
próbaidő szükséges, azaz a ma tervbe vett építésszervezés egyébként önálló tantárgy
2011-es átadás esetén is csak 2012-ben a Műegyetemen.
szállíthatna utasokat. Az említett probléVégezetül a frakcióvezető elmondta,
mák mellett a frakcióvezető két, viszony- önhibáján kívül úgy nőtt fel egy generálag ritkán hangoztatott észrevételre is ció, hogy közben körülöttük megváltozott
kitért: egyrészt az egész projektnek csak az értékrend. A gazdasági nehézségekből
akkor van értelme, ha a metró a buda- 5–10 év alatt ki lehet kecmeregni, bár ez
örsi virágpiacig eljutna, de erre még sem sem könnyű, de a főváros mentális állakonkrét terv, sem fedezet nincs. A másik potának megváltoztatásához legalább egy
a vonalvezetés: a pesti oldalon párhuza- nemzedéknyi idő kell. Az eladósodás, a
mos vonalon fut a 2-es metróval, a Kálvin rendezetlenség is bizonyítja, teljes szellemi
tértől a Fehérvári útig pedig lényegében megújulásra vár a főváros.
villamosmegállónyi hosszúságú, ponto(szék)
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Beszámolt a kerületi rendőrkapitány

Eredményes összefogás Kevesebb rendőr, több bűncselekmény
Balázs Norbert, Újbuda rendőrkapitánya megtartotta éves beszámolóját,
ahol elmondta, hogy a kerületben az
elmúlt évben növekedett a betöréses lopások, a gépkocsilopások és a
gépkocsifeltörések száma. Beszélt a
szervezet működésével kapcsolatos
nehézségekről is, de kifejezte, hogy
bízik az Újbuda – Új rend program lendületében.
– Csökkent a kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök száma, mivel sok kolléga ment
el vidékre, ahonnan származik, mások
nyugállományba vonultak a kedvező szabályoknak köszönhetően, megint mások
központi szerveknél, illetve a minisztériumban folytatják a munkát – mondta a kapitány. Ezzel együtt nőtt a bűncselekmény
elkövetése közben tetten ért bűnelkövetők száma, illetve a felderített ismeretlen
tettesek aránya is viszonylag magas volt.
Nehézséget okozott, hogy az egyenruhás
kollégák az elmúlt évben közel 12 100 órát
töltöttek más kerületben rendezvénybiztosítással, bár ennek jelentős részét túlórában
tették. Újbuda rendőrkapitánya köszönetet
mondott az önkormányzat anyagi támogatásáért, a kerületi média figyelméért,
illetve az újbudai polgárőrök hatékony
munkájáért, amivel segítették a rendőrök
közterület-felügyeleti munkáját, a Közbiztonságért Alapítvány segítségéért. De elsősorban kollégáinak mondott köszönetet
példamutató, eredményes munkájukért.
A kapitány arra kérte a BFK vezetését
és az Önkormányzat képviselő-testületét,
hogy továbbra is segítsék munkájukat,
illetve segítsenek egy olyan konstrukció
kidolgozásában, amely vonzóvá teszi azt,
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– Győztünk! – jelentette ki bevezetőjében
Zsigmond László nyugdíjas tanár, a civilek
még júliusban megválasztott szóvivője
és ügyvivője, melyet nagy taps fogadott.
Mint mondta, felemelő érzés volt tapasztalni, hogyan viszonyultak az itt lakók a
témához és a tanulság, hogy érvényesült
a lakosság összefogása. Köszönetet mondott mindazoknak, akik nevükkel, lakcímükkel vállalták az aláírásgyűjtést. Név
szerint is kiemelte az Intéző Bizottság tagjait, megköszönve fáradozásait dr. Száva
Lajos építésznek, aki az építészeti irodát,
Hadházi Lászlónak, aki a felettes szerveket bombázta, Pécsi Györgynek, aki az ön-

lapunkban annak idején már beszámoltunk, egy lakó véletlenül vette észre az
önkormányzat folyosóján a hirdetőtáblán
elhelyzett értesítést, így nem csoda, hogy
a júniusi fórumon csak 19-en vettek részt.
Egy hónappal később már százan jöttek el.
Az aláírásgyűjtés eredményes volt, a Városgazdálkodási Bizottság is belátta, hogy
ilyen horderejű döntést nem lehet a lakók
megkérdezése nélkül meghozni. A lakosság persze nem az iszlám vallás, a kulturális központ ellen volt, mint ahogy azt néhányan igyekeztek beállítani, hanem azt
nem akarta, hogy egy nyugodt, zárt, kertvárosi környezetben hatalmas, a földben
két emelet mélyen is funkcionáló közösségi épület épüljön, mert a keskeny utcák
nem bírják el az ezzel járó megnövekedett
gépkocsiforgalmat, a további zaj- és légszennyezést.
Surányi Ilona köszönetet mondott a
kerületi önkormányzati képviselőknek
is, külön kiemelve, hogy a másik oldalról
7 szocialista képviselő is velük szavazott,
enélkül nem lett volna meg a várt ered-

A vasúti töltés mellett nemrég telepített fasornak örülnek a környéken lakók

kormányzattal tartotta a kapcsolatot és dr.
Lux Annamária jogásznak, aki a jogi képviseletet látta el. Zsigmond László kiemelte, a környék 310 szavazati jogú lakójából
260-an csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez,
és ez volt a döntő érv. Ilyen arányú lakossági akarattal nem lehet szembemenni.
Surányi Ilona képviselőnő köszönetet
mondott a lakosoknak, akik rácáfoltak arra a tévhitre, hogy a magyar emberek közönyösek lennének a közügyek iránt, mert
ha van közös cél és akarat, akkor az összekovácsol egy közösséget és az eredmény
sem marad el. Ezután felelevenítette a
hosszú küzdelem egyes állomásait. Ahogy

mény. A testület január 20-i ülésén végül
2 igen, 27 nem és 6 tartózkodás mellett
elutasította, hogy módosítsák a szabályzatot, a terület nem kapta meg az intézményi bónuszt, így itt nem épülhet fel az
Iszlám Kulturális Központ.
Zsigmond László bejelentette, hogy
Holdvilág, az élhető lakókörnyezetért néven civil szervezetet alapítottak. Végül a
lakók egy tetszetős, bekeretezett, kódexfestő által készített díszoklevéllel ajándékozták meg Surányi Ilonát, megköszönve
ezzel lelkiismeretes és erdményes képviselői munkáját.

Áldozza adóját
a biztonságra!
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítványt kerületünk Rendőrkapitánysága, tűzőrsége, polgárőr szervezeteinek és közterület-felügyeletének támogatására hozta létre
Újbuda Önkormányzata.
www.11.kozbiztonsagaert.hu
Minden anyagi támogatás számít!
Hogy továbbra is segíteni tudjunk,
kérjük, ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%-át.
Kedvezményezett a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18007844-2-43
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Sajtótájékoztatónak is beillő lakossági
fórumot tartott február 11-én a Köbölkút utcai Ábel Jenő Fenntartói Általános Iskolában Surányi Ilona, a körzet
fideszes önkormányzati képviselője.
A találkozó fő témája az Iszlám Kulturális Központ Holdvilág utcába tervezett építése elleni lakossági összefogás
sikere volt.

A kerület és a rendőrség vezetői az éves beszámolón

hogy a rendőrök a kerületi kapitányságon
dolgozzanak. A beszámoló után, Újbuda
polgármestere, Molnár Gyula köszönte
meg a kapitány és az állomány munkáját.
A polgármester új, egységes programcsomagot javasolt, amelyben a kerületi rendőrségnek is fontos szerep jut a jövőben.
Az Újbuda – Új rend program lényege, hogy többletforrás bevonásával orvosolhatóbbá váljanak az olyan lakosság által is fontosnak tartott problémák, mint a
közterületek biztonsága, tisztasága vagy a
hajléktalan kérdés. – A kitartó együttműködés tehát közös érdekünk – tette hozzá
a polgármester. – A program keretében a
kerületi rendőrségi állomány megerősítése és a felszereltség javítása is cél, amelyhez
az újbudai rendőrök továbbra is számít-

hatnak az önkormányzat támogatására
– hangsúlyozta Molnár Gyula. Végül Szik
László nyugalmazott dandártábornok,
a budapesti rendőrfőkapitány gazdasági
helyettese méltatta a kapitányság teljes
állományának kiemelkedő és eredményes munkáját, sikereit, majd ismertette,
hogy a gazdasági helyzet miatt ebben az
évben várhatóan kevesebb pénzt tudnak
fordítani a rendőrség épületeire, technikai
eszközeire. A megszorító intézkedések következtében a BRFK 10 milliárd forinttal
kevesebb támogatáshoz jut az előző évhez képest. Szik László szerint a szervezet
adósságmentesen működött idáig, és kifejezte, hogy a megszorítások ellenére ez a
jövőben is így marad.
Farkas A.

A lakóknak fontos a biztonság

Indulatos fórum
A beszámolóját megelőző napon egy
lakossági fórumnak is vendége volt
a kerületi rendőrkapitány, ezúttal a
Zólyomi utcai Óvodában járt Surányi
Ilona képviselőasszony meghívására.
Dicséretes, hogy Balázs Norbert hónapok óta fáradhatatlanul járja a kerületet
és különböző fórumokon találkozik az
újbudai polgárokkal. Az már kevésbé jó
hír a hallgatóságának, hogy a rendőrség
kerületi vezetője őszintén feltárja a gondokat, ember – és pénzhiányra hivatkozik
– tegyük hozzá, joggal. A legutóbbi fórumon sajnos már az indulatok is megjelen-

tek, néhányan felindult állapotban kérték
számon, miért nincs itt és itt rendőr, miért
nem szállítják el hetek óta az autóroncsot,
miért nem akadályozzák meg a késő esti
utcai hangoskodást.
Az ilyen és hasonló kérdésekre bizony
már nem elegendő a szokásos válasz. A
megoldást feljebb kell keresni. Döntsék
végre el az ország vezetői, alanyi jogon
jár-e a biztonság, a személy- és vagyonvédelem, a nyugodt élethez való jog, vagy
mindent a piacra bízunk. A Zólyomi utcában tapasztaltak azt sejtetik, nem szabad
nagyon késlekedni a válasszal.

(szék)

(székely)

Emlékezés 1945 februárjára

– Nem lesz itt élet, még harminc év múltán sem – sóhajtott Viczián Gergő, a Standard műszerésze. – Legjobb innen elmenni – toldotta meg a felesége, aki szövőnő
volt a közeli gyárban.
Mi tagadás, nehéz örökséget vett át
Szokolnyikov kapitány, amikor az orosz
vezérezredes kiszemelte a kelenföldi iparvidék parancsnokának – Végtére, mi
tettük tönkre – gondolta elkeseredetten,
amíg ropogtatta a Meinl-gyárból származó amerikai mogyorót. Héját messzi ívben
sercintette és az erőmü romjai közt kotorászó emberhez 1épett.
– Beszélsz oroszul? – kérdezte, és válaszra
sem várt. Az igenlő válasz után nem lepődött meg a kapitány.
– Fogoly voltam nálatok, még élt a cár
– mondta egy fehér hajú, bajszos ember,
aki a távolba nézett. – Talán még apáddal
is találkoztam. Meg aztán itt voltam, amikor az erőmű épült, úgy 14 tájékán.
– Mikorra lesz ebből üzem megint? - így
a kapitány.
– Ha ideadod hozzá a szakembereket, két
hét múlva. Ott vannak összegyűjtve az
egyik gyár udvarán. Nem csinálnak semmit, és etetitek őket...
– Azok nyi1asok, megérdemlik a sorsukat.
– Kell az áram vagy nem? Ezen elgondol-

Dömök Viktória

Pusztaság és halottak, romok és félelem. Ez volt Budapest sorsa hat keserves héten át 1944–45-ben, mire február 13-án véget ért az ostrom. Végre
elhallgattak a fegyverek!

Rá sem ismernének a régiek...

kodott a kapitány, s alighanem a gulág
rémlett fel előtte, ha nem lesz fény, energia.
– Jó, vigyél, amennyit akarsz. De te felelsz
értük!
Így úszta meg 20–30 ember a „kiszállítást”, a malenki robotot, hogy évek múltán térjenek haza, ha ugyan visszatérnek.
A fehér hajú embert Pénzes Ferencnek
hívták, Budafokon lakott.
Hajnaltól sötétedésig karbidlámpánál
folyt a szerelés. A „nyilasok” derekasan
dolgoztak, és egy nap vígan pöfögött a kis
mozdony a szenesvagonokkal.

A Kelenföldi Erőmű két héttel a főváros
ostroma után február 27-én áramot adott!
Ma már aligha élnek, akik egykor a helyreállításon dolgoztak. Aki húszéves volt
akkoriban, az is jóval túl van a nyolcvanon. Nagy József, a Kelenföldi Erőmű vezérigazgató-he1yettese senkit sem ismer
közülük. Pedig hosszú évtizedeket töltött
a munkahelyén.
– Rá sem ismernének a régiek az erőműre – mondja. – Ami a teljesítményt illeti, 200 megawattos az erőmű, és ugyancsak
majd kétszáz megawattnyi gőzt termel.
Ezzel látják el a kelenföldi, az őrmezei, a
gazdagréti lakótelepeket, egészen a Várhegy aljáig fütenek, 85–90 ezer lakást, a
fővárosi igények 60 százalékát biztosítják!
– A múltra csupán néhány tárgyi dolog emlékeztet bennünket – kalauzol tovább Nagy József. – Az udvaron található
egy hatalmas, régi transzformátor és egy
szivattyúmotor, konzervált állapotban.
Egyébként tavaly készült el a korszerű
vízelőkésztitő mű – teszi hozzá.
De másként is őrzik az ipari emlékeket:
a födszinti folyosón végig – afféle kis helyi
kiállítóteremben – sorakoznak a megmentett korábbi szerkezetek, a szigetelő csigáktól a megszakítóig. Ha vendég érkezik a
művekbe, lehet mivel büszkélkedni.
Szó esett még rekonstrukcióról, megújuló energiáról, takarékosságról, a gázválságról, na meg a jövőről. Nagy József hisz
a távfűtés lehetőségeiben, és így a holnapban, ami a Kelenföldi Erőmű életét jelenti.
Gede Márton
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Romjaiból állt talpra az erőmű

A kapitány és a képviselőnő a panaszokat hallgatják

Új tervek a közösségi házra

Elkészültek az új homlokzati tervek a Kelenvölgyi Közösségek Házára. A környéken élőkkel
történt többszörös egyeztetésnek megfelelően az új terveket bárki megtekintheti a Kelenvölgyi
Közösségi Házban, Kardhegy utca 2.-ben, február 25-étől.
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Nemrég véletlenül került a kezembe
egy kelenvölgyi helyi újság, a Rikkancs.
Abban olvastam azt, hogy tavaly ősz
óta Michels Antal atya az új plébános
Kelenvölgyben. No meg azt is, hogy két
évtizede még szakács volt a Gellértben.
Éreztem, hogy ebből beszélgetés lesz.

Visszatért a kerületbe, csak kicsit más minőségben. Gondolt valaha erre a Gellért konyhájában?

Egy kicsit visszafogtam a tempóból
vel. Közben állandóan vívódtam, mérlegeltem. Mint egy kétkarú mérleg a család
és a papi hivatás, nekem a mérleg nyelve
középen a nullára állt be, az érvek egyenlő
mértékben voltak mind a két oldalon. Föltettem magamnak a kérdést,
mire várok? És akkor elmentem Imre atyához, és azt mondtam, jó, megyek. Ez ’89 novemberében volt. Az
egyik lánnyal közösen tartottunk
imaórákat mozgássérülteknek, és én
azt kértem a Jóistentől, hogy adjon
egy jelet, mert Imre atya mégiscsak
barát, közeli ismerős, hátha emberi
érzelmek is vannak a dologban. A
szokásos zsolozsmánál, tartottunk,
és amikor a fohászokhoz érkeztünk,
a legutolsót épp én olvastam fel, ami
így szólt: imádkozzunk mindazokért, akik testvéri szolgálatra szentelik életüket, hogy emberi gyengeség
el ne tántorítsa hivatásuktól. Megdöbbentő volt.

Nevezhetjük fordulatnak, hogy Zugligetbe került?
Hogy Kozma atyához kerültem hittanra,
az ő személye döntő volt. Szinte berobbant
az egész, és én azt kerestem, hogyan kerülhetek ennek a magvába, a közepébe. Ezért
mindenre jelentkeztem: fűnyírás, öregek
fürdetése, mozgássérültekkel való foglalkozás. Aztán Imre atya rám bízta a Taizéi
imaóráknak és találkozóknak a szervezését. Sok mindenbe belefogtam, húszéves
fejjel kezdtem ministrálni. ’89 őszén egri
kispapok jöttek Zugligetbe látogatóba, és
Imre atya megkért minket, jöjjünk el és
beszélgessünk velük. Bementünk, a kispapok bemutatkoztak és egyre érdekesebb
lett a beszélgetés, aztán idővel az atya is közénk ült, a legvégén pedig rólunk kezdett
el beszélni. Bemutatott minket egyesével,
és nagyon érdekes volt, mert vártuk, mit
mond, mi az, amit fontosnak tart velünk
kapcsolatban. A mellettem ülőnél meg
nálam külön megállt, és nekünk szögezte
a kérdést, gondolkozzatok el a papi hivatásról. Nagyon zavarba jöttem, majdnem

Novemberben a Villányi úti templom előtt gyülekeztek a verbiták

nek forrása Isten. Aztán megkérdezte,
honnan jöttem. Ez olyan közösségi és
Isten-élmény volt számomra, hogy éreztem, nekem ott kell maradnom, mert
ez az, ami hiányzott az életemből. Előtte legalább öt évig csak húsvétkor meg
karácsonykor mentünk a bátyámmal
templomba. Már a gimnáziumban is
pengeélen táncoltunk jó és rossz, ég és
pokol között, ez az az időszak, amikor az
ember azt hiszi, mindent tud, mindenbe
belelát, de minden lépésnek megvannak
a következményei. Épp ezért nagyon
együtt tudok érezni a mai fiatalokkal, a
drogosokkal is, az ember meg tudja érteni, hogy a nihilben nagyon nehéz meglenni, ha valakinek nincs hite.
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Kelenvölgybe ritkán jönnek a bíborosok

elsírtam magam, akkor nem tudtam, mit
mondjak az egészre.

Váratlanul érte, mert másra is készült?
A Trefort Gimnázium után kitanultam a
szakácsmesterséget, aztán a Vendéglátóipari Főiskolára is jártam, mellette dolgoztam többek között a margitszigeti Grand
Hotelben, a Gellért Szállóban, a Tavernában és az Átrium Hyattben mint szakács,
felszolgáló gyakornok, üzletvezető-helyettes. A klasszikus vendéglátást, amit a régi
Kabos-filmekben, a Hyppolit, a lakájban
láthatunk, hogy a vendég nevét ismerik a
vendéglősök, ezt a fajta családias vendéglátást szeretem. Érdekes módon épp az Átrium Hyattben találkoztam valami ilyesmi-

dik. Szerviálhattam az esztergomi palotában a Szentatyának, mint kispap, közvetlenül alá voltam rendelve, hogy őt figyeljem.
Hogy miket szolgáltam fel, pontosan már

volt, mert akkor újították fel a templomot.
1999-ben visszatértem Esztergomba, a
Belvárosi Plébániához kerültem. Örültem,
mert nagyon megszerettem ezt a kisvárost,
abszolút polgári (kimentek az oroszok, teszi hozzá az újságíró), van
egy varázsa. A Mária Valéria-híd is
újjáépült, bár most kérdéses, hogy
a szlovák euró bevezetésével változik-e a helyzet. Régen mi, magyarok
mentünk többet át, ők leginkább a
Bazilikába jöttek, mi pedig sörözni.
Mindig büszkék voltak a párkányiak,
még képeslapjuk is volt, hogy milyen
szép bazilikánk van.
2002-ben kezdtük el egyébként Esztergomban a városmissziót,
előbb, mint a bíboros úr meghirdette volna. A verbita renddel közösen
dolgoztunk, tavaly még egy hónapig
Kőszegen is voltam náluk, de aztán
visszajöttem az egyházmegyéhez.

Mikor lett kelenvölgyi plébános?

‘89 őszén azonban nemcsak az egri kispapok jöttek, hanem NDK-sok is

fotók: Király Csaba

Ahogy visszaemlékszem, eszembe sem
jutott, hogy pap legyek. A Rózsadombon
laktunk, a Tövis utcai templomba jártunk. A ferencesek, Zatykó és Jusztusz
atya nagyon szimpatikusak voltak, csak
úgy hívtuk őket, hogy a Frédi meg a Béni,
mert úgy néztek ki. Úgy nőttem föl, hogy
vasárnaponként megyegettünk templomba, de először a bátyám, aztán jómagam
is föllázadtunk ez ellen, mert úgy éreztük,
a vasárnap csak arról szól, hogy szépen
felöltözünk és elmegyünk, de a hétköznapokon ez nem jön át. Egyik barátom az
érettségi körül mondta, hogy a szomszéd
plébánián, Zugligeten van egy atya, aki
nagyon jó hittanórákat tart.
Épp akkoriban tettem föl magamnak a kérdést, mi az, amit fontosnak
tartok az életben. Három dolog volt, a
testvériség, a barátság és a szeretet. Elmentünk erre a hittanra, és miről beszélt a pap? A barátságról, a testvériségről, a szeretetről, és arról, hogy minden-

MOZAIK

2008 szeptemberében kerültem ide.
Elődöm, Szenderffy Ferenc atya
Zugligetben sokféle program volt.
2003-ig volt itt plébános, de aztán
Imre atya azt kérte, nem kell minegészségi állapota miatt Hollai Antal
denben benne lenni, de azt, amit
atya Albertfalváról látta el a teendőmár fölvállaltál, azt csináld. Nekem
ket. Ezt az öt évet elég nehezen élték
már ott volt Taizéi, a mozgássérülmeg a hívek, szerettek volna, ha saját
tek, a kelet-német témába kevésbé
plébánosuk van. Itt egyébként mintkapcsolódtam bele, bár néha besegíegy nyolcezer lakos él, kertvárosi
tettem, például kamionpakolásban.
rész, lakótelep nélkül. A sematizMichels Antal atya: Azt szoktam mondaKozma atya politikai szerepvállalása
mus alapján csaknem a fele hívő, és
ni, hogy akkoriban az én asztalomnál,
akkor kezdődött, belépett az Irgalúgy hatszázan járnak rendszeresen
most az Úr asztalánál szolgálok. Ez az
mas Rendbe, aztán bevitte a Máltai
misére. Sok mindent elkezdtem, de
abszolút vendéglátás.
Szeretetszolgálatot, ez abszolút az ő
már szóltak, atya, egy kicsit lassabnevéhez kötődik.
ban, mert ez egy alvó plébánia. Próbáltam egy kicsit visszavenni. De a
Hogyan teltek a szemináriumi évek?
nem tudom, de mivel pénteki nap volt, ha- véletlen úgy hozta, hogy nemrég, február
Én voltam a legidősebb az évfolyamon, las ételek voltak, a ráksalátára emlékszem. elején Erdő Péter bíboros atya mondott
26 évesen kezdtem. Az elsők voltunk, II. János Pál az ebédnél nagyon jól érezte első szombati rózsafűzért. Másnap, a beakiknek már hat év volt a szeminárium, magát, megkérdezte, németül vagy ango- tegek világnapja alkalmából Paskai Lászmég diplomamunkát is kellett készíteni. lul beszélgessünk. Mondtam, hogy ango- ló nyugalmazott bíboros atya misézett és
Számomra az egész egy izgalmas kihívás lul, aztán mondott valamit németül, én szolgáltatta ki a betegek szentségét. Tele
volt, sosem felejtem el, idősebb évfolyam- meg feleltem, hogy ja, ja. Na jó, mondta, volt a templom, a hívek nagyon örültek és
társaim mondták, hogy ezt csak ki kell te németül is tudsz. Persze máskor is, ha a meg voltak lepődve, hiszen Kelenvölgybe
bírni. Ettől hajgörcsöm volt, mert mi az, palotában fogadás volt, a kispapokat min- nem sűrűn jöttek eddig a bíborosok. Meg
hogy ki kell bírni, a te életedből folyik el dig bevonták. Szerettük, mert megvolt a is kérdezte tőlem valaki, a Szentatya mihat év, tehát nem mindegy, hogyan éled jutalma, a maradékot a végén a kispapok kor jön?
meg. Szokás volt, hogy tavasszal és ősszel megehették. Az Átrium Hyattben is a renFejezzük be újra a kuktánál, megismerték már
kispapok és szerzetesnövendékek talál- dezvényszolgálaton voltam, így mindig
hívei mint konyhamestert?
koztak, ezt nevezték unitas találkozónak. a főasztalt kaptam, fogadhattam a VIPErre mi is elkezdtünk közösséget szer- vendégeket. Egyszer egy nagy esti fogadás Természetesen. Már Esztergomban is
vezni, unitaskörnek hívtuk, és kéthetente volt, a Bergendi szalonzenekar játszott. bevezettem, hogy advent harmadik, az
találkoztunk valakinek a szobájában és Remek volt a hangulat, mi is megtettük a öröm vasárnapján megköszönöm a képbizonyos témákról beszélgettünk egy tea magunk dolgát, és akkor hirtelen az egyik viselő-testület egész évi munkáját. Most
mellett. Sokat jelentett, érdekes helyzet hoszteszlányt felkértem, figyelj, dolgoz- is így történt, marhapörköltet készítetvolt, mert azért nem egészen szívesen vet- tunk már eleget, táncoljunk egy kicsit. tem lábszárból. Ha egy ilyen nagy főzést
ték, hogy ilyen kis közösség alakul, féltek Aztán beálltunk táncolni, majd folytattuk bevállal az ember, arra oda kell figyela megosztottságtól. Pedig az unitas egysé- a szerviálást.
ni, ezért szeretem magam beszerezni a
get, közösséget jelent.
normális alapanyagokat, nehogy valami
A vendéglátós pályaívet már felsorolta. Hogyan gagyi legyen benne. Nagyon ízlett nekik,
Felmerült-e a vendéglátós múlt azokban az évek- kezdődött a papi szolgálat?
a hangulatra jellemző, hogy valaki a vében?
1996-ban szenteltek fel, először a Rózsák gén azt mondta, lehet, hogy jobb lett volPersze, és ez egy nagyon felemelő élmény- terén az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébá- na, ha szakács maradsz.
hez, az 1991-es pápalátogatáshoz is kötő- nián voltam káplán. Szép, de nehéz időszak
Székely Ádám

A Szent Imre Gimnázium jótékonysági bálja

Hazai siker Prágában

Remekelt a két weineres diák Tánccal és szórakozással az ebédlőért
Újbuda testvérvárosi kapcsolatait igen
aktívnak és színesnek nevezhetjük. A
környező országok városaival közösen
rendezett focikupák, kórustalálkozók,
vagy éppen biciklitúrák eredménye
azonban jóval több, mint néhány protokoll kézfogás és koccintás. A kulturális programokon egyre több
tehetséges fiatal tűnik fel.

Prága ötödik kerülete,
amellyel Újbuda az egyik
legszorosabb testvérvárosi
kapcsolatot tartja, minden
évben megrendezi az Ifjú
Tehetségek Fesztiválját. A
nagyszabású rendezvényen
rengeteg ígéretes diák mutatja be tudományát a színpadon a legkülönbözőbb
klasszikus zenei műfajokban és kategóriákban.
– Tavaly a Weiner Leó Zeneiskola tanulója, Pálfalvi Tamás
képviselte Újbudát trombita előadásával – mesélt büszkén az eredményekről
Balázs Gyula önkormányzati képviselő,
a testvérvárosi kapcsolatok felelőse. – A
kamaszfiú teljesítményéhez hozzátartozik az is, hogy a koncertet megelőző főpróbán Tamás olyan szólót fújt, hogy
a zenekar, félbeszakítva a próbát, állva
tapsolással ismerte el a produkciót – tette
hozzá a képviselő.

Idén Miski Anett csellós, a Weiner Leó
Zeneiskola 11. osztályos diákja utazott
ki a kerület színeiben a „Talent Prahy 5”
elnevezésű hangversenyre, ahol londoni,
athéni, berlini és helyi iskolák növendékeivel mérte össze tudását. A Leos Starovszky
vezényelte Prágai Filharmonikus Zenekar
kíséretében persze meg volt az
esély, hogy a remegő kezek
félrehúzzák a vonót, de Anett
hősiesen állta a sarat, sőt,
óriási tapsot kapott Camille
Saint-Saens a-moll csellóversenyének előadása után.
– Felemelő érzés volt
életemben először nagyzenekari kísérettel játszani
– mesélte lelkesen Anett,
aki még egy prágai televíziónak is nyilatkozott a
koncert után.
Balázs Gyula már itthoni környezetben gratulált
a tavalyi és az idei delegáltnak,
hogy tevékenységükkel Újbuda hírnevét öregbítették. A két fiatal zenész egy
ajándékcsomagot is kapott, amelyben egy
Prágáról szóló könyv is volt. A beszélgetés
során pedig az is kiderült, kerületünk sem
rest, hamarosan hangszeres zenei fesztivált rendez itthoni környezetben, amelyre
a partnervárosok művészeit és előadóit is
meghívja.
T. D. (a képen Prága 5. kerületének címere)

Az ebédeltetés feltételeinek javítására gyűjtöttek idén a Szent Imre
Gimnázium jótékonysági bálján,
február első szombatján. A Villányi
úti iskolában minden évben egy-egy
konkrét célt támogat az, aki részt vesz
a rendezvényen.
Korábban a természettudományi szertárak fejlesztésére, a diákok teaházára, vagy
éppen folyosói padok és asztalok vásárlására gyűjtöttek a jótékonysági bálon.
Idén azért esett az ebédlőre a választás,
mert annak nagyon szűk a kapacitása. A
technikai feltételeken akarnak javítani a
befolyt pénzből. A bált a gimnázium támogatására létrejött alapítvány szervezte
a szülői munkaközösséggel karöltve. Több
mint száz szülő segített. Nem maradtak
ki a munkából a gyerekek sem: például a
felszolgálásnál és tombolaárusításnál is
dolgoztak. Az iskolát fenntartó ciszterci
rend vezetői, a kerület vezetői és a térség
országgyűlési képviselője mellett a bálon
főként szülők, hozzátartozók, egykori
„jóskás” vagy „szentimrés” diákok jelentek meg, több százan.
Az ünnepélyes megnyitó, a beszédek
és a nyitótánc után változatos programok
várták a vendégeket: először a tanárok
kórusa énekelt, később lehetett táncolni
vagy beszélgetni a teázóban, a borozóban és a szendvicses asztaloknál. Volt

reneszánsz koncert és előadás is: fellépett
például Kovács András Péter humorista,
akit tavaly tüntettek ki a Magyar Rádió Karinthy-gyűrűjével. Ő korábban
a Szent Imrébe járt, így – mint mondta
– örömmel vállalta a fellépést.
Lapunk röviden arról kérdezte az
ismert, fiatal humoristát, melyek a legkedvesebb emlékei egykori iskolájáról.
A „szerelmek” volt a válasz, gondolko-

dás nélkül. Kovács András Péter már
az iskolában is az osztály „showman”-je
volt, de figyelt arra, hogy ne lépje túl a
határt, és jól is tanult, így a tanárok megbocsátották órai beszólásait, poénjait. A
humorista szerint nekik (és a cukrászoknak) mindig – még egy gazdasági válság
idején is – van dolguk: segítenek abban,
hogy az emberek elfelejtsék bánatukat.

Jövőre már korszerűbb körülmények között étkezhetnek a diákok

kép és szöveg: Gianone Péter
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Aki éppen mostanra időzítette lakása
eladását, nincs könnyű helyzetben. A
vevői oldal elnéptelenedett, a bankok
szigorúan számolják a kölcsönt. A
nemrég még csúcsokat döntő hitelpiac látszólagos kedvezményezettjei
mára vesztesekké váltak, a korábban
árfolyamkockázatra intőknek igazuk
lett. A népszerű kerületekben, amilyen
Újbuda, az átlagosnál némileg élénkebb a lakáspiaci forgalom, de itt is
visszaesés tapasztalható.
Az ezredforduló óta elsősorban a lakáshitelezés trendjei határozták meg az új lakások piacát. A korábban még aktív lakáspolitika a támogatások szofisztikált rendszerével beindította a bankok versenyét, és a
vásárlók igényeit a korábbinál magasabb
szintre helyezte. Ráadásul a devizahitelek
kockázati tényezőit elhomályosította a
kölcsön gyorsasága és pillanatnyi alacsony
költségének csábítása.

Általános megtorpanás
Ahogy a hitelezés felpörgette, úgy most
annak korlátai fékezték be az új lakások piacát. Legalábbis az elmúlt években
kis túlzással „tömeglakásnak” nevezett
szektort. Azaz a középkategóriás, nem

fényűző, nem túl exkluzív helyen, átlagos
minőségben épített otthonok értékesítése gyakorlatilag megállt. Egy angyalföldi
több száz lakásos projekt esetében például
az első ütem elmúlt években könnyedén
értékesített háromszáz lakásához képest a
második ütem kétszáz lakásából egyelőre
csak tízre akadt vevő.
A kisebb társasházak esetében nincs
ekkora feszültség, hiszen a már értékesítési szakaszban lévő 4–10 lakásos házak
vevői korábban megszervezték a finanszírozást, sőt, ebben a szektorban gyakoribb
a készpénzes, avagy felszabadítható tőkével rendelkező vevő, tekintve, hogy ezeket
a projekteket a drágább és különlegesebb
környezet jellemzi.
Az el nem kezdett, vagy csak alig előrehaladott beruházások telkei többnyire
parlagon hevernek, az „Itt eladó lakások
épülnek” plakátot egyre több esetben az
„Eladó projekt” tábla váltja fel.
Az eladási nehézséggel küzdő lakásépítő társaságok egyre több engedményre
hajlanak, sokszor már nem is egy, hanem
két garázshely az ajándék, a konyhabútor
pedig – némi túlzással – lassan alapfelszereltséggé válik. Az árengedménynél
sokkal jellemzőbbek az ilyen típusú akciók, hiszen a beruházási költségek utóbbi
években tapasztalható emelkedése miatt
– a zsugorodó nyereség terhére – általános
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Újbudán is érzékelhető a lakáspiaci válság

Hitelstop és vevőfölény
jelleggel nem szívesen viszik lejjebb az árat
a beruházók. Ez nem azt jelenti, hogy az,
aki kénytelen felgyorsítani az értékesítést,
végül nem dönt az árcsökkentés mellett.

Használt lakások
Szintén az alkupozíció természete miatt
kerültek előnyös helyzetbe a vevők a használt lakások piacán. Ahogy a lakásszektor
évek óta tartó stagnálásakor megszoktuk,
a magánforgalomban jóval „makacsabbak” az eladók, nehezen veszik tudomásul
ingatlanjuk piaci értékének csökkenését.
Most sokan – minden alap nélkül – arra
számítanak, hogy a válság által okozott
megtorpanás nem tart évekig, és néhány
hónapon belül elkel, a vevők által egyelőre
sokallott áron is, a lakás.
A nehézségek a jelek szerint mégsem érződnek drasztikusan és azonnal a

használtlakás-forgalomban, hiszen azok,
akik lakást keresnek, még ha kevesebben
is vannak, mint korábban, nem adják
lejjebb igényeiket. Azaz nem ugrott meg
a garzonok iránti kereslet, és továbbra is
nehezen lehet eladni a panellakásokat.
Ha valamiben gyakoribb a kompromiszszum, az inkább a keresett lakás állapota
lehet, hiszen a felújítást időben el lehet
tolni, és talán mozgósítható a család egyegy festés erejéig.
A viszonylag csendes piac érdekes
színfoltjai azok a kisbefektetők, akik a
vevőpozíció jelenlegi előnyeit, az egyéb
befektetési szektorok kiábrándultságát
mérlegelve, a lakáspiacban fantáziát látnak, és a hosszú távú hozam reményében
az ingatlanvásárlás mellett döntenek.
A bankok nemcsak a hitelezésben,
hanem kintlévőségeik kezelésében is
stratégiai gondolkodásra kényszerülnek.
A hitelek terén alternatívaként maradt a
kedvező kamatozású forint, illetve az euró
alapú lakáskölcsön. Az szükséges önrész
azonban nagyobb arányú, el kell érnie a
30–40 százalékot. Az euróhitel költsége
nagyjából megduplázódott az elmúlt fél
évben. Az időközben nehéz helyzetbe került adósokat igyekeznek az elviselhető
határon belül türelmesen kezelni, hiszen
nem érdekük egy bizonytalanul értékesíthető ingatlanállomány felhalmozása.

A piac szűkülését egyértelműen igazolja a
közvetítőirodák és a franchise hálózatok
reakciója. Az egyik látványos megjelenésű, fiatal hálózat néhány hónap alatt kilenc
irodából hetet bezárt. A kisebb irodák létszámleépítést és irodaterület-csökkentést
fontolgatnak.

Mentőöv az építőiparnak
Az ingatlanpiac nehézségeit a hitelpiac
szűkülése mellett az építőipar általános recessziója súlyosbítja. Nem kétséges, hogy
a piaci viszonyok rendeződésére várni je-

Újbudai trendek
A népszerű kerületekben továbbra is élénkebb a forgalom a város többi részéhez
képest. Ebben az értelemben nem egyértelműen az exkluzív területek, sokkal
inkább a közepesnél némileg drágább, jó
közlekedésű, belvárostól nem túl messze
eső városrészek számítanak keresettnek.
Ilyen Újbuda is.
Madczák H. Margit, a Bakonyi és
Beák Kft. Rétköz Ingatlanirodájának
vezetője szerint az új építésű projektek
esetén lassacskán általánossá válik a
10–15 százalékos árcsökkenés. Például
egy négylakásos társasházban tavaly egy
négyzetmétert 470 ezer forintért kínáltak, ma pedig ugyanebben a házban 440
ezer forint egy négyzetméter. Egy másik
projekt esetében egy 42 lakásos társasház
12 lakását adták el eddig, a beruházó cég
első lépésként tíz, mostanra 15 százalékos árcsökkentést hajtott végre. Ez persze
nem általános, sok beruházó ragaszkodik
eredeti elképzeléséhez.
A gazdagréti panellakásokból nagyon kicsi a kínálat, ennek megfelelően a
többi lakótelephez képest drágábbak is a
lakások. 220–270 ezer forint közötti áron
kínálnak egy négyzetmétert. Az őrmezei
lakótelepen, egy felújított, szigetelt házban
egy 49 négyzetméteres, loggiás lakást tízmillió forintnál alig valamivel drágábban
el lehet vinni. Azaz a négyzetméterár éppen csak meghaladja a 200 ezer forintot.
A használt téglaépületben lévő lakások ára
nagyon változó: helytől, kortól, műszaki,
esztétikai állapottól függően 340 és 490
ezer forint közötti áron kínálnak tulajdonosaik egy négyzetmétert.

Lakos Imre országgyűlési képviselő, a munkacsoport SZDSZes tagja szerint egy ország nem
engedheti meg magának,
hogy ezt az ágazatot nem
kezeli kiemelten, hiszen annak
multiplikáló hatása a nemzetgazdaságra négyszeres, a
foglalkoztatásban betöltött
szerepe meghatározó.

lenleg reménytelen. Az állam intézkedéseit sürgeti sok más gazdasági szektor mellett ez az ágazat is. Nemrégiben elkészült
egy megoldástervezet a négy parlamenti

távú intézkedésekről. Ha a szakbizottság
és a képviselők többsége támogatja ezt a
szakmai elképzelést, akkor a kormány
azonnali feladatai között szerepel majd
egyebek mellett az építési tevékenységre
vonatkozó pályázatok optimalizálása, a
tartozások felszámolása, a megrendeléssel
igen, de tőkével nem rendelkező cégek támogatására. A lakásépítés, -felújítás területén a tervezet szerint azonnal meg kell
oldani a felújításokra fordítható források
átcsoportosítását, átmenetileg az ehhez
kapcsolódó áfa 5 százalékra csökkentését, meg kell vizsgálni egy átmeneti időre
vonatkozó illetékmentesség lehetőségét,
valamint létre kell hozni egy úgynevezett
Lakásmobilitási Alapot.
Rövid távon a hatósági eljárások
gyorsítása a cél, fokozni kell az ellenőrzéseket, és országos jelentőségi beruházások esetében kedvezményeket kell adni
az eljárások területén. Közép távon például a szakmunkásképzés fenntartásának finanszírozását javasolja a négypárti
szakanyag. A munkacsoport kiemelten
fontosnak tartja az állam szerepét az
építőipar számára lehetőségeket jelentő piac megteremtésében. Ebben döntő
jelentőséggel bír az európai forrásokból
megnyíló mintegy ezermilliárd forintos
megrendelési hirdetményt tartalmazó,
áttekinthető, mindenki számára könynyen elérhető piaci csomag kialakítása.
Lakos Imre országgyűlési képviselő,
a munkacsoport SZDSZ-es tagja szerint
egy ország nem engedheti meg magának,
hogy ezt az ágazatot nem kezeli kiemelten, hiszen annak multiplikáló hatása a
nemzetgazdaságra négyszeres, a foglalkoztatásban betöltött szerepe meghatározó.
Újbuda alpolgármestere szerint ebben az
önkormányzatoknak is van feladatuk. Az
országos léptékhez képest ugyan kisebb
volumenben, de ugyanolyan hatékonyan
kell ösztönözniük az ingatlanfejlesztéseket.
– Saját eszközeinkkel biztosítanunk
kell a kiszámíthatóságot, a partnerséget.
Ebben a szituációban az önkormányzatiság nem jelentheti azt, hogy csak hatóságként viselkedünk, hanem ésszerű, a
kerület, az itt élők érdekeit képviselő, városfejlesztési céloknak megfelelő stratégiát
kell megvalósítanunk. A vállalkozók érdekeit is akceptálni kell, hiszen csak akkor
valósulhatnak meg nívós beruházások,
ha mindenki, az önkormányzat, a kerület
és a vállalkozók is megtalálják a számítá-

Egyre fontosabb a garancia
Már a korábbi években is lehetett tapasztalni, hogy a vevők többsége igen komoly
minőségi garanciát vár el a lakásépítő
cégektől. Ez egyrészt az érdemi referenciákkal bíró nagy cégeket, másrészt a különleges garanciát nyújtó építőket hozta
előnyös helyzetbe. Ebből a szempontból
kiemelkedő biztonságot nyújtanak azok
a beruházók, amelyek mögött valamilyen önkormányzati vagy állami szervezet biztosítja a vásárlás utáni problémák
elkerülését.
Egy ilyen projekt van épülőben például a XI. kerületi Ménesi úton, ahol Újbuda
Önkormányzatának százszázalékos tulajdonában lévő Buda-Hold Kft. épít egy
nyolclakásos társasházat. A Gellérthegy
lejtőjén gyakorlatilag elfogyott a beépíthető telek, így az új társasház nemcsak
építtetőjének, hanem elhelyezkedésének
köszönhetően is exkluzív vételnek számít.
A lakóépület földszintjén, első és második
emeletén hat darab két és fél szobás, tetőterében két darab másfél szobás lakás lesz.
A parkolóhelyeket és a tárolóhelyiségeket
az épület pinceszintjén alakítják ki.

Képaláírás

párt szakértőjének részvételével. Az ad
hoc munkacsoport összegezte az építőipar helyzetéről szóló tényeket, és ezekből
kiindulva egy országgyűlési határozatot
állított össze az azonnali rövid és hosszú

sukat. Preferálni kell a komoly, a településrendezésben kötelezettségeket vállaló,
nem pillanatnyi haszonszerzésre törekvő
fejlesztőket – összegezte Lakos Imre.

Bárczy Andrea

INTERJÚ
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Kávézó, csendes, duruzsló nyugalom a késő délután és a kora este között. Az
egyik asztalnál három fiatal lány cseveg. Egyszer csak megszólal egyikük mobiltelefonja. Hangosam, ércesen. A Kossuth Rádió sok évtizeden át megszokott, de
egy éve brutálisan elhallgattatott szignálja hallatszik Mintha valami furcsa és
érthetetlen dolog történt volna, mindenki felkapja a fejét. Van még remény.

Beszélgetés Grandpierre Attila csillagásszal

Cserkészösvényen
Szentimrevárosban számtalan fiatalokat vonzó csoportosulás működik.
Lapunk most egy olyan közösségi
formát tár olvasói elé, amely nemcsak
egy tanításon kívüli elfoglaltságot
jelent kalandvágyó gyermekeknek,
hanem egyszersmind „az ÉLET”-re
neveli őket.
Beszélgetőpartnerem Asbót András – cserkészkörökben Bundi –, a 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat parancsnoka, a ciszterci
Szent Imre Gimnázium egykori diákja
mesél csapata történetéről, valamint a
cserkészélet szellemiségéről, szépségéről.
Ám mielőtt belevágnánk, nem árt tudni,
hogy: „a cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos, ifjúságnevelő szervezet,
mely mindenki számára nyitott, származásra, felekezetre való tekintet nélkül. A
szervezet célját, alapelveit és nevelési módszerét az alapító lord Baden
Powell határozta meg.”

Kezdjük egy kis csapattörténettel…
A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat 1920. március 1-jén alakult
meg dr. Orosvai Fülöp
ciszterci gimnáziumi
tanár vezetésével,
majd a második világháborút követően, a magyarországi
cserkészmozgalom
feloszlatásával,
a Szent Imre
C serké sz c s apat is megszűnt.
Több mint 40
éves hallgatás után
– 1989 októberében
– dr. Erődi-Harrach
Béla cserkésztiszt a
budapesti József Attila
Gimnázium diákjaival
életre hívta a 25. Sz.
Szent Imre Cserkészcsapatot.

Honnan toboroztok? Milyen
korosztályból várjátok a
gyerekeket?
A Szent Imre Gimnáziumban toborzunk,
de sokan jönnek környékbeli iskolákból,
mint a Szent Margit
Gimnázium, vagy
egy kicsit távolabbról, például a
Piaristáktól. Persze nem kötelező
egyházi középiskolába járni. Csapatunkba az
iskolai beiratkozások alkalmával lehet jelentkezni, ötödikes
kortól. Általában két fiú és két
lány őrsöt indítunk évente,
de ez természetesen az igénytől
függ. Egy őrs maximum 6–8 főből
áll, ennyi emberrel lehet igazán hatékonyan kiscsoportban foglalkozni.

Milyen korosztályok vannak a cserkészetben és
ezenbelül a Szent Imre Cserkészcsapatban?
Nálunk a legfiatalabb korcsoport a CSERKÉSZ korosztály, ők a 11–14 évesek, tehát
más csapatokkal szemben mi nem foglalkozunk kiscserkészekkel, ami abból
adódik, hogy a cserkészcsapat elsősorban
a gimnáziummal párhuzamosan együttműködve nyújt ifjúságnevelő programot.
A KÓSZA korosztályba a 15 és 18 év közötti fiatalok tartoznak, akikből néhányan
őrsvezetőként folytatják cserkésztevékenységüket. A VÁNDOR rajba a 18 év feletti,
de még aktív cserkészeket soroljuk, míg az
úgynevezett ÖREG rajba tartoznak azok a
fiatal felnőttek, akiknek már kialakult az
önálló életük: dolgoznak, családot alapította stb., és időről időre szívesen visszajárnak cserkészkedni.
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Sokak számára huszonévesen véget ér az aktív
cserkészélet. Hogyan válhat vonzóvá a cserkészet
ennek a korosztálynak?

A mozgalom pedagógiai célja, hogy olyan
embereket neveljen, akik hasznossá válnak a társadalom számára. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az olyan fiatal, aki
cserkész, könnyebben boldogul felnőttkorában is. Sok csapattagunk, miután hivatást választott, továbbfolytatja a cserkészmunkát például úgy, hogy segít a különféle szervezési teendőkben: csapatorvosként,
vagy ha nem is a szakmájához kötődően,
de kölcsönad a nyári tábor idejére egy autót, amivel a nehezebb felszereléseket tudjuk szállítani. Ne feledjük, a cserkészmozgalom lényege az önkéntesség.

Milyen programokat nyújt a cserkészet? Hogyan
áll össze egy cserkészév?
A gyerekek heti őrsgyűléseken
vesznek részt, ahol az őrsvezetőjük segítségével a különböző,
korosztályuknak megfelelő próbákra készülnek. Ezeken a próbákon
főként ügyességi és elméleti
feladatokat kell teljesíteniük. A
cserkészmódszer lényege a cselekedve tanulás és az élménypedagógia, valamint az ösztönző,
vonzó és hasznos programokon való részvétel, lehetőleg a
természetben. A kirándulásokon és többnapos portyákon
a cserkészek megismerik a
térképolvasás rejtelmeit,
az erdők-mezők állat- és
növényvilágát, valamint
egyéb tájékozódási alapismereteket. A próbák elméleti anyagához tartozik
még a csomózás, a rovásírás,
a morze ábécé, illetve néhány népdal ismerete is. Az
idősebbeknek évközi teaházakat, falmászást, kosarazást, sítábort, farsangi cserkészbált szervezünk. Fontos
kiemelni még a cserkészcsapatunk karitatív jellegét: a 433.
sz. Szent Bernát Cserkészcsapattal közösen főztünk a hajléktalanoknak, karácsony előtt
pedig erdélyi árva gyermekeknek cipősdoboz-ajándékakcióban
is részt veszünk. A cserkészévet a
nyári, általában 10 napos tábor koronázza meg. Az alapvető elméleti és
gyakorlati ismeretek elengedhetetlenek
a táborozáshoz, de a fő szerep a játéké és
a kikapcsolódásé, természetesen nomád
környezetben, sátrazással, tábortűzzel
egybekötve.

Egy kis tábori ízelítőt kaphatunk?
Az éves táborhoz a vezetők (a
csapatparancsnok, a raj- és őrsvezetők) egy keretmesét választanak, általában magyar történelmi korszakokból, (török kor,
Mátyás király udvara, honfoglalás stb.),
de volt egyiptomi vagy római témájú táborunk is. Ennek keretében állítjuk öszsze a 10 nap programjait. Kirándulások,
sportnap, kézművesnap, akadályverseny,
méta- és számháború, esténként pedig az
elmaradhatatlan tábortüzek, sok-sok játékkal és népdallal.

Végül személyes élményeid közül mi a legkedvesebb a táborokból.
A 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapatban
hagyomány, hogy a tábor utolsó estéjén
énekelve, gyertyával a kezünkben végigsétáljuk a tábor területét, érintve az összes
őrsi sátrat. A tábor során sokszor látjuk
ezeket a helyszíneket, de az utolsó este, a
gyertyafényben sokkal meghittebb ez az
út. Ez egyfajta búcsúzás attól a helytől,
amit egy hét alatt az otthonunkká tettünk.
Számomra ez a tábor legszebb pillanata.
Farkas Annamária

EZOTÉRIA

Az élet világtörvénye

(székely)

„Nincs jobb tanítás, mint a gyakorlat.”
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Grandpierre Attila csillagász, író és
zenész, a fizikai tudományok kandidátusa, több nemzetközi tudományos
folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
Sok helyre hívják, fellépései különösek, lebilincselő élményt nyújtanak.
Nemrégiben a Farkasréti Általános
Iskolában szervezett kulturális rendezvénysorozaton tartott előadást. A
Vágtázó Csodaszarvas frontemberével
ennek kapcsán az új reneszánszról
szóló gondolatokról beszélgettünk.


A további lépések felismerésével kialakul
egy új tudomány, az életépítés tudománya,
ugyanolyan kristálytiszta, vitán felül álló
igazságokkal, mint a matematikában az
egyszeregy. Ki kell tehát dolgozni az élet
egyszereggyét, vagyis az életvitelnek azt az
alapvető felismerésekből álló rendszerét,
amelyre biztosan lehet alapozni. Amely
segít megkülönböztetni a helyest a helytelentől.

Önt nemcsak Magyarországon, külföldön
is elismerik, csillagászként világhírű.
Ugyanakkor még rengeteg, legalább enynyire izgalmas és érdekes témával foglalkozik. Mi az, ami a legjobban érdekli a közönséget?



Legszívesebben arról adok elő, ami legjobban érdekli a hallgatóságot, illetve azt,
aki meghív. Ez sokféle témát érinthet, a
csillagászatot, a biológiát, a komplexitástudományt, az őstörténelmet, a zenét, a
filozófiát, vagy az új reneszánszot, ami
gyakorlatilag az emberiség jövőjéről szól.




Mit jelent ez az egyén szintjén?

A matematika fontos tudomány, de még
fontosabb, hogy mi az élet lényege, és hogyan tudjuk ezt megvalósítani a gyakorlati életben. Sajnos, éppen ez a legfontosabb
tudomány még nem született meg. Az
egyénre vonatkoztatva az első lépés az elhatározás: életemet felemelem! Reggelente
– felébredés után – legyen ez az első gondolatunk. Mondjuk ki magunkban minél
hangosabban. Ez egy hadüzenet. Hadüzenet a tunyaságnak, a beletörődésnek.
A második lépés, hogy keressük a lehetőségeket az olyan cselekedetekre, amelyek
hosszú távon hatnak, egész életünket emelik fel, és ezeket kezdjük megvalósítani.


Grandpierre Attila


Erről a rendszerről nyilvánvalóan önnek
vannak elképzelései…

Egy mondatban összefoglalható az ember életének alapelve, amelyben minden
benne van, amelyre minden felépíthető,
amely bármely helyzetben kapaszkodót
ad. Ez az alapelv különös, sűrített, lényegi tudást rejt. Persze ez az elv könnyen
félreértelmezhető annak, aki nem figyel
eléggé. Ilyen „lényeget magába foglaló elv”
egyébként van a fizikában, a biológiában
is, előbbiben a legkisebb hatás elvén, utóbbiban az általam felfedezett legnagyobb
hatás elvén alapul. A fizikában a legkisebb
hatás elvének lényegi jelentősége rendszerint még a fizikusok között sem tudatosul.
A társadalom szintjén ez az alapelv a gyakorlatban is jól használható.


Elárulja ezt a konkrét mondatot?

Ez az általam felfedezett közösségi alapelv
így hangzik: A világegyetem, az élet, az
emberiség, a nemzet, a család, az egyén és

A Kárpát-medence Európa őshazája?

Az est előadója csillagász kandidátus, zenész, író, költő, akit korábban a Vágtázó
Halottkémek etnopunk zenekarban hallhattuk, napjainkra már az ősi magyar zenét játszó Vágtázó Csodaszarvas együttes
tagja. Az előadó érdekes egyéniségének
köszönhetően a hallgatóságot lenyűgözte
a nem mindennapi kijelentések sokasága.
Gondolták volna, hogy az előadó szerint a
Kárpát-medencét már az őskorban is vallási, kulturális központként tartották számon? Hogy Magyarország határai valaha
több ezer kilométerre nyúltak kelet felé?
A magyar eredetmonda szerint – állította – a Kárpát-medencében fellelt parányi kőeszközöket, nyílhegyeket, más
néven a mikrolitokat, az égből kaptuk. A
meteorokból származó nyílhegyek pedig
az íjászmesterséghez köthetőek, amelyet a
mágusok terjesztettek el egész Európában.
Grandpierre Atilla ezután még merészebb
állítást tett, amikor kijelentette, hogy Erdélyből népesült be az Eurázsiai-síkság,
sőt Európa egész civilizációja a mai Ma-

Hogyan lehet ebből az elvi szintű gondolatból gyakorlati, valóságos folyamat?

Amint összefog néhány ember, aki képes
arra, hogy az első kincseket betegye a közösbe. Az ő kincseik megismerése által
mindenki gazdagabb lesz, és amit ők betesznek, az ismét újabb gondolatokat indít
be, és ennek nyomán még több igazság
fogalmazódik meg. A szellemi kincsek
hatványozódnak, a hatványozott mennyiség újra hatványozódik, a rendszer egyre
magasabbra épül. Törvényszerű, hogy ez
a folyamat elinduljon. Kizárt, hogy az embereknek sikerüljön a saját életüket semmibe venni. Csak kell hozzá az a néhány
életépítész. Ezt a szót én találtam ki ezekre
az emberekre.


Találkozott már ön által elképzelt életépítészekkel?

Igen, például az Etka-jóga berkeiben, vagy
a Pap Gábor nyomán szervezett előadássorozatokban. Ami a lényeg: életünk irányításának szintjére kell eljutni.

Bárczy Andrea

Ingyenes tanfolyam a
feketefoglalkoztatás
visszaszorítására

A Napkirályság mágusai
a történelemben
Az ősi magyar világképre épülő
elmételeit ismertette Grandpierre
Atilla októberben az érdi úti Farkasréti
Általános Iskola könyvtárában. Az
előadót a „Farkasréti Esték” sorozat
keretében a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete látta vendégül.

Tehát ez az alapelv. Erre épülne az élet
egyszereggye?

Az élet szellemi kincstárának legnagyobb,
kristálytiszta felismeréskincseit lehetne
ennek mentén létrehozni. Ez a kincstár
nem olyan, mint egy bank, ahova, ha beviszem a pénzt, otthon kevesebb lesz. Ide, ha
beadsz egy szellemi kincset, nem veszítesz,
hanem gazdagabb leszel. A kincs ugyanis
elérhet 15 millió embert is, és te mindegyiküktől visszakapsz további felismeréseket,
sokkal többet, mint amit te adsz bele. Az
élet szellemi kincstárának megalapozása a
legjobb „üzlet”.

Az emberiség jövője? Ez a téma egyre többeket foglalkoztat. Ön milyennek képzeli?

A mai fül számára talán szokatlanul
hangzik, hogy az emberiségnek nagyszerű
és csodálatos jövője lesz. De felismertem,
hogy ez természeti törvény. Ahogy a virágnak természeti törvénye, hogy virágozzon,
ugyanúgy az embernek is törvénye, hogy
legmagasabb képességeit kibontakoztassa.
Ez egy emberi világtörvény, örök törvény,
független attól, hogy éppen milyen társadalomban élünk. Csak idő kérdése, mikor szánják el magukat az emberek, hogy
„megmozdítsák a kisujjukat”.

sejtjeink életünk hét pillére, és ezek mindegyike természet szerint egyformán égig
érő, azaz eskü erejű elkötelezettséget jelent.
Ebben sok minden mellett az is benne van,
hogy a közösségi életnek a természettel is
összhangban kell lennie. Azt is megvilágítja, mi a nemzet fogalma. Egyes nemzetek azt gondolják, az a jó nekik, ha egymás
torkának esnek, ha elrabolnak egymástól
valamit. Területet, olajat, vagyont. Ez tévedés, mert megsérti életünk többi pillérét. A
mondatban levő hét tényező, a hét létfeltétel természet szerint összhangot képvisel.
Nem helyes ezeket egymás ellen kijátszani. Ez egy olyan hatékony alapelv, amely a
világot új alapokra helyezi egyszer.

gyarország és Észak-Szerbia területéről
eredeteztethető.
Kijelentését régészeti leletekkel magyarázta, mi több, példát is említett, a
Rudabányán fellelt őskori Rudapithecust,
amelynek térdízületéből a kutatók feltételezik, ez az előember már egyenesen járt. Az
előadás másik érdekessége volt, hogy a magyarságot nem csupán rokonságba állította
a szkítákkal, hanem egyenesen azonosította a két népcsoportot. Grandpierre Atilla
téziseit olyan tárgyi bizonyítékokra alapozza, mint például az aranyból megmunkált
süvegek és mellvértek. A Berlinben őrzött
arany süveget, a Beregszászon talált arany
süveget, és az i. e. 28 000-ből származó
sungíri királyi leletet ugyanazok a csillagászati jelképek ékesítik. Mindegyiken
megjelenik a mágusok jelképe, a nyolcágú
napmotívum. A mágusok egységesítették
a korszak őstudását, ősvallását. Ekkoriban
ugyanis még nem vált szét a tudomány és
a vallás. „A tudomány látóhatára nem zárult be a külső érzékszervekkel felfogható,
érzékelhető világ felszínén, hanem magába
ölelte az értelemmel felfogható, kikövetkeztethető valóságot.”
A Sasadi és Farkasréti Öregdiákok
Egyesülete továbbra is szeretettel várja
estjeire az Érdi úti iskola volt diákjait és a
környékbeli érdeklődőket.
Farkas Annamária

A XI. kerületi Ipartestület az IPOSZ támogatásával
„Rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakítása és a
feketefoglalkoztatás visszaszorítása” címmel díjtalan tanfolyamot hirdet.
A feketefoglalkoztatás rontja a jogkövető vállalkozások versenyképességét, és csökkenti vagy tönkre is teheti megélhetési esélyeiket. A tanfolyam célja,
hogy a gazdaság szereplőinek betekintést adjunk a
jogszabályok és törvények útvesztőibe, azok alkalmazásába, valamint a juttatások és a foglalkoztatási
kedvezmények, támogatások vonatkozásában.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok kialakítása
a munkaadó és a munkavállaló részére egyaránt jó
befektetés, ha a vállalkozások az adó- és járulékkímélő eljárásokat, támogatási vagy pályázati lehetőségeket megismerik.
A képzés 3 napos, 3 modulból áll:
1. Munkajogi ismeretek
2. Juttatási rendszerek mint a motiváció eszközei
3. A tulajdonosi és alkalmazotti érdekek sajátosságai
A tanfolyam időpontjai:
Február 21., szombat 9–16 óráig
Február 28., szombat 9–16 óráig
Március 7., szombat 9–16 óráig
A tanfolyam, a tanfolyami jegyzet, valamint a tanfolyam ideje alatt a kávé, ásványvíz és szendvics térítésmentes a résztvevők számára 50 fő részére!
A tanfolyam helye: XI. kerületi Ipartestület (Albert u.
15., tel.: 205-9434; email: gabor.tamas@ bkik.hu)
Jelentkezési lapot február 15-éig lehet az
Ipartestületnél (Albert u.15.) átvenni, illetve
a helyszínen kitölteni.

MOZAIK

Utazásom története

A negyvenegyes
Még mindig sokan hívják régi nevén
(illetve számán) a Kosztolányi Dezső
tér és a Vincellér út között közlekedő
autóbuszjáratot. Pedig lassan fél éve
összevonásokkal és módosításokkal
már 150-es, 250-es és 150E jelzésű
járművek közlekednek a kerület fent
említett részén. Kicsit felemásra sikerültek a változtatások. Bár a menetrendek összehangoltabbá váltak, új problémák adódtak az utasok számára.
A járatokkal kapcsolatban a legfontosabb
újítás az volt, hogy most már nemcsak Budafokig tudunk eljutni átszállás nélkül, hanem Budatéténybe is, ahol a két végállomáson egy-egy bevásárlóközpont vár minket.
Arról, hogy hogyan sikerültek a változtatások, egy módon lehet könnyen megbizonyosodni. Ki kell próbálni őket. Ez helyi
lakosként és aktív tömegközlekedőként
nem lesz nagy feladat – gondoltam az elején –, ám amikor elterveztem, hogy beülök
egy busz hátuljába, és nekilátok jegyzetelni,
máris komoly problémába ütköztem.
Egy átlagos hétköznap délutánt választottam kis utazásom időpontjául, de
egy hibát már az elején elkövettem: nem
a végállomáson szálltam fel a buszra. Mivel tízpercenként közlekedik felváltva a
150-es és a 250-es busz, az emberek szépen megtöltik még az első megálló előtt,
így aki a Bocskai útnál szeretne felszállni,
az jól teszi, ha arra készül, hogy állni fog.

Kapaszkodva, táskával a
vállon bonyolultnak találtam az írást, ezért úgy
gondoltam, megvárom a
következő járatot. Alighogy
elment a zsúfolt 250-es, megérkezett
a Fehérvári útról a gyorsjárat, a régi „piros
negyvenegyest” felváltó 150E jelzésű autóbusz. Ez a járat csak Őrmezőig közlekedik,
de akik oda igyekeztek, azok már bepréselődtek a 250-esbe, mert ki tudja, mennyit
kell várni. Így az expresszre csak páran
szálltak fel, ők le is tudtak ülni.
Eddig nem így volt. Amíg a piros 41-es
sűrűbben közlekedett, mint a „fekete” buszok, az őrmezeiek többnyire arra szálltak
fel, akik pedig tovább kívántak utazni Budafokig, azok sem háborogtak a tömeg miatt. Most viszont az expressz járat kihasználatlannak bizonyul, pedig lenne rá igény.
A járatsűrűség (vagy inkább ritkaság?), és
az, hogy csak hétköznap reggel, illetve délután közlekedik, valahogy elvette az utasok
kedvét az őrmezei busztól. Csak nehogy az
legyen a vége, hogy tovább ritkítják, vagy
– félve mondom – megszüntetik ezt is.
Tehát vártam 10 percet a következő
– a Budatétény vasútállomásig közlekedő
150-es buszra, amire már a végállomáson
felültem. 7 perc után meg is érkeztünk a
legproblémásabb megállóhoz, a Sasadi
úthoz. Ez az a hely, ahol általában mindig
rengeteg ember várakozik, de ami a 150-es
buszt várta, az egyszerűen elképesztő volt.
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Az emberek egymást lökdösve, előzve, taszigálva próbálták magukat beljebb tolni, több-kevesebb sikerrel. Az ajtókat
alig tudta becsukni az automatika,
volt aki már kapaszkodni sem
tudott. Nagyjából 2 percig tartott ez az állapot, de ez azt, aki
félig az ajtónak, félig egy másik
embernek volt szorítva, kicsit
sem vigasztalta. Az első őrmezei
megállónál (Kérő utca) az utasok
fele leszállt, a többiek pedig szinte már
kényelmesen utazhattak tovább.
Utazásom története nagyjából ennyi
is volna, hiszen a későbbiekben, a maradék 27 megállóban nem történt semmi.
Ahogy kérdezgettem az embereket a
végállomás környékén, többen mondták,
hogy szívesebben mennek a „régi útvonalon” Budatétényen keresztül.
Lehet, hogy akik most az átszállás
nélküli fél órát választják, elégedettek és
nem örülnének további változtatásoknak,
de annak a buszonként húsz embernek a
nevében, akik a Kosztolányi Dezső térről
Őrmezőre (vagy reggelente fordítva) szeretnének eljutni, annyit tudok mondani,
hogy hiányzik a piros 41-es.
Ebben a helyzetben pedig még azt is
nehéz értékelni, hogy a 150E végállomása
most a Fehérvári úton van. Mert kiváló
ötlet egyébként egy nagy lakótelepet öszszekötni a piaccal, de hiábavaló, ha a járat
csak csúcsforgalomban közlekedik.
Egyelőre marad a munkaidő utáni, illetve szombat délelőtti közvetlen piacjárat
ábrándja és az a fenyegető kép, ahogy 10–
15 ember egyszerre pozícionálja magát a
járda szélére, amikor feltűnik a még mindig idegennek tűnő 150-es feliratú jármű.

Segítség interaktív eszközökkel

Állásbörze szakközepeseknek
A Dél-Budai Szakképzési Központ öt fővárosi középiskola együttműködésével jött
létre. A kínálatában általános iskolai végzettséggel, a szakiskola 10. osztálya után, továbbá középiskolai végzettséggel tanulható
szakmák egyaránt megtalálhatók. Az országban egyedülálló módon foglalkoznak
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű
tanulók szakmai képzésével. Elsősorban
azoknak a fiataloknak nyújt lehetőséget a
továbbtanulás terén, akik az ipar területén
szeretnének a későbbiekben elhelyezkedni.
Így a jelentkezést az erősáramú hálózatok;
a gyengeárammal – mechanikus szerkezetekkel működő berendezések tervezése,
szerelése; a közlekedési járművek; a fémforgácsolás, a műszertechnika, a mechatronika, a hűtő-és klímatechnika, a vagyonvéde-

lem iránt érdeklődőknek ajánlja. A szakmai képzés mellett igyekeznek kialakítani
a tanulókban az életen át tartó tanuláshoz
szükséges kompetenciákat és lehetőséget
nyújtanak számukra az át- és továbbképzésekre is. Az iskola egyéb szolgáltatásokat is nyújt. Előzetes tudásszintfelmérést,
pályaválasztási, pályaorientációs és karriertanácsadást, tréningeket, valamint emelt
szintű idegennyelv-oktatást kínál a szakképzésben résztvevőknek. A képzési központ gyakorlati képzőhelyet is biztosít. Az
utolsó szakképzési évfolyamon a szakmai
gyakorlat külső munkahelyen, tanulószerződéssel valósul meg. Az interaktív eszközökkel pedig játékosabbá és könnyebben
elsajátíthatóbbá teszik a tanulást.
K. A.

Dömök Viktória
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Tóth Andrea

Nem azért jelentkeztem, hogy diplomát szerezzek

PÁLYÁZÓK KÖRE: azon belföldi illetőségű, nyugellá-

tásban részesülő, 62. életévét betöltött (pályázat
benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi
teljes összegű ellátása nem haladja meg a 70 000
Ft-ot és más jövedelemmel nem rendelkezik. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÁMOGATÁSI KERET: 750 millió Ft. A pályázat
keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.
A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK KÖTELEZŐ MELLÉKLETE: a

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi havi
nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának
másolata (nem megfelelő sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat). Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó határozat
másolata is csatolandó.
A PÁLYÁZATTAL ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS
MÉRTÉKE: Az alapítvány 40 000 Ft értékű, névre szóló

üdülési csekket biztosít. 15 000 Ft önrész megfizetése esetén.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: A pályázatok kizá-

rólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2009” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók
be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.
udulesicsekk.hu honlapról letölthető, vagy ezen
kiadványunkban megtalálható. A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell
eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf. 44. A pályázat benyújtási határideje: 2009. február 1.–2009. április 15.
AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE: A csoportosan (minimum
20 fő) beküldött pályázatok esetén folyamatos. Az
egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követően, 2009. május 15-éig kerül
sor. A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések:

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban alapítvány) a támogatást csak névre szóló
üdülési csekk formájában biztosítja.
 A 2009. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a
Vakációs program), akik 2008-ban nem nyertek
el támogatást az alapítvány szociális célú üdülési
pályázati keretében.
 A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható
adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek
nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén a szervező nem lehet gazdasági társaság vagy egészségügyi és szociális közintézet.
 Az adatok valóságtartalmát az alapítvány ellenőrizheti.
 A pályázók az elbírálás határidejét követően a 06
1 248 2150 telefonszámon – adóazonosító jelük
bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e támogatásban vagy sem.
 A pályázat eredményéről írásos értesítést csak
azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
 Az üdülési csekk csak a rajta feltüntetett személy
jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi időn belül. Az üdülési csekk
átruházását a törvény bünteti.
 Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában
fizetheti meg.
 Ugyanazon személy csak egy, az elsőként beérkezett pályázata alapján juthat az alapítvány által
biztosított támogatáshoz.


Az Őrmezei Közösségi Ház programjai
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Frankl Géza őrmezei festőművész kiállítása
Megnyitja: Bérczesi Győző Derkovits-díjas festőművész.
Megtekinthető: február 22-éig hétköznap 10–18 óráig.
FEBRUÁR 20., PÉNTEK 17 ÓRA
OPERETT- ÉS DALEST

Ötvös Csilla és tanítványai
Belépődíj: 500 Ft
Nyugdíjasoknak 50% kedvezmény: 250 Ft
FEBRUÁR 24., KEDD 19 ÓRA
„ELŐHÍVÓ” – MŰVÉSZ FILMKLUB MINDENKINEK

Vezeti: Péterffy András filmrendező. Állami Áruház
(1952) Rendezte: Gertler Viktor. A rendező egyszerre
próbál meg eleget tenni az akkori politikai nyomásnak
és a nézők szellemi igényeinek. A kiemelkedő sikerű,
neves színészeket felvonultató film napjainkban is kellemes szórakozást ígér. Belépődíj: 500 Ft. Bérlet: 1 500
Ft diák, nyugdíjas jegy: 300 Ft. Bérlet: 1000 Ft

FEBRUÁR 27., PÉNTEK 18 ÓRA
MULATTATTAM ÉS MAGAM IS MULATTAM

Bilicsi Tivadar „víg” színháza
Közreműködik: Bilicsi Erzsébet, Bilicsi Katalin
Az est házigazdája: Horváth Károly színművész
Filmek, viccek, kacagtató emlékek és sok minden
más. Belépődíj: 350 Ft (Jegyek elővételben kaphatók
az ŐKH-ban.)
MÁRCIUS 6., PÉNTEK 15–17 ÓRÁIG
ÚJBUDAI BOTLADOZÓ

Szenior néptáncklub (minden hónap első péntekén)
A Cavinton tánccsoport vezetésével
MÁRCIUS 6. , PÉNTEK 16 ÓRA
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA
„FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG”

Bánky Tibor fotóművész kiállítása. A kiállítást megnyitja: Ghyczy György festőművész. Közreműködik:
Keczely Gabriella. Megtekinthető: március 6-ától
március 21- éig, hétköznap 10–18 óráig.

Őrmezei Közösségi Ház, Cirmos u. 8.
Tel.: 310-0644, 309-0007, honlap: http://okh.ujbuda.hu e-mail: ormezei.k@upcmail.hu

AZ ÖKH KULTURÁLIS PROGRAMJAIT A 60+ KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐ
KERÜLETI NYUGDÍJASOK INGYENESEN VEHETIK IGÉNYBE!

A nyugdíjas diák: Kudlik Júlia
A XI. kerületi Fidesz Női Tagozata a
KDNP irodájában tartotta meg első
összejövetelét, ahol a meghívott vendég a legendás műsorvezető, Kudlik
Júlia volt. Az este folyamán többek
között az is kiderült, hogy az egykori
bemondó ma nyugdíjas tanulóként éli
mindennapjait. A kérdező Ábrahám
Katalin önkormányzati képviselő volt,
aki még a Nemzeti Konzultáció során
ismerkedett meg beszélgetőpartnerével. A következőkben a beszélgetés
egy részletét olvashatják.

ban legyek valakivel, és hogy a feladatot
hitelesen tudjam megoldani, valamennyire ismernem kell a másikat. Az évértékelő
találkozók előtt a közös utazások nagyon
jók voltak arra, hogy mindenféléről beszélgessünk. Amikor véget ért a sportcsarnokban az országértékelés, jó hangulatunk
volt. Te jó isten, gondoltam, ez nagyon jó,
de a választásokig még van egy év, és most
mit fognak ezek addig csinálni? Aztán eltelt egy kis idő, pár hét, és Orbán Viktor
felhívott, hogy létre kíván hozni egy kon-

Egy úr küldte nekem, aki szinte az összes
létező sértést rám zúdította egy gépelt oldalban. Mivel a feladó neve és címe is meg
volt adva, úgy döntöttem, személyesen járok utána, hogy vajon mivel sikerült enynyire magam ellen hangolnom őt. Engem
úgy tanítottak, hogy üres kézzel nem illik
beállítanom senkihez, így úgy gondoltam, meglepem egy üveg pezsgővel. Mondanom sem kell, micsoda meglepetést
okoztam az úrnak, amikor megérkeztem
hozzá, és kedvesen megkértem, mesélje el,
mivel bántottam meg olyan nagyon. Kiderült, hogy mélységesen csalódott bennem,
amiért Orbán Viktor mellett látott. Körülbelül húsz perc beszélgetés után sikerült
rendeznünk a konfliktusunkat. Elmondtam neki, hogy az én feladatom ott a kérdezés és nem a politizálás volt, amelyben
végül egyet is értettünk és barátságosan
váltunk el egymástól.

Á. K.: Szinte mindannyiunk fiatalkorának meghatározó televíziós műsora volt a Delta. Ön hogyan
került bele a csapatba?
1964. január 31-én jelentkezett először a
Delta a Magyar Televízión, akkor még fekete-fehérben. Első műsorvezetője Lénárt
Judit volt. Én 1965. december 5-én tűntem
fel először a műsorban. Egyszer csak szóltak, hogy szeretnék, ha én vezetném. Mindig érdeklődő és nyitott voltam, szívesen
vállaltam, és az, hogy elkezdtem vezetni a
műsort, meghatározta az érdeklődési köröm alakulását. Hozzá kell tennem, hogy
akkoriban nem felolvastam az összekötő
szövegeket, hanem megtanultam és fejből
mondtam őket. Meggyőződésem, hogy
szemtől szemben sokkal meggyőzőbb és
hitelesebb, amit elmondok, másrészt soha
semmit nem ejtettem ki a számon, amiről
nem tudtam, hogy micsoda. Hiszen hogyan adjam tovább, miként magyarázzam
el másoknak, ha én magam sem tudom,
hogy miről beszélek? Épp ezért, amikor
pár évvel később le akartak venni a műsorról, mert nem volt mérnöki diplomám,
úgy döntöttem, felvételizek a Műszaki
Egyetemre. Erre csak azért nem került sor,
mert végül így is elfogadtak.

Á. K.: A Nemzeti Konzultáción senkinek a fogadóórájára nem látogattak el annyian, mint az önére.
És ez nemcsak a csodálatos házi süteményeknek
volt köszönhető, amelyeket mindig hozott magával, hanem mert mindenki kíváncsi volt Kudlik
Júliára, az emberre. Hogyan emlékszik vissza
ezekre az időkre? És egyáltalán, hogyan lett éppen ön a Nemzeti Konzultáció háziasszonya?
Orbán Viktort addig szinte csak a képernyőn láttam, meg az újságban. Felkértek,
hogy moderáljam az évértékelő programot. Ahhoz, hogy a színpadon kapcsolat-

Á. K. Igaz az, hogy ön újra beült az iskolapadba?

Király Csaba

Ezüstnyár pályázat
nyugdíjasok részére

zultációs testületet. És azt szeretné, hogy
legyek a szóvivője, az arca, a háziasszonya.
Nekiültem, és elkezdtem gondolkodni,
hogy most akkor mit tegyek. Nagyon
megtisztelő volt számomra a felkérés, de
úgy éreztem, én nem vagyok alkalmas
szóvivőnek. Egy hét gondolkodási idő
után mégis úgy döntöttem, elvállalom, de
csak egyetlen feltétellel: ha semmilyen ellenszolgáltatást nem kapok a munkámért
cserébe. Így történt, hogy 11 felejthetetlen hónapot dolgoztam együtt nagyszerű
emberekkel. És persze senki nem hitte el,
hogy nem léptem be a Fideszbe.

Á. K.: Emlékszem rá, hogy rengeteg levelet kapott
akkoriban. Volt közöttük olyan, amelyben negatív
kritikával illették?
Nagyon érdekes, de csak egy olyan esetre
emlékszem, amikor bántó levelet kaptam.

Igen, ez egy nagyon érdekes történet. 2008
a Biblia éve volt, és úgy döntöttem, hogy
ezért elolvasom a Szentírást elejétől a végéig. Olyan hatással volt rám, hogy elhatároztam, jelentkezem a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemre teológia szakra.
Amikor sikerült minden papírt beszereznem és kitöltenem, kiderült, hogy egy dolog elkerülte a figyelmemet. Mégpedig az,
hogy én bizony már jócskán a korhatár felett vagyok. Nem azért jelentkeztem, mert
diplomát szerettem volna szerezni, hanem
azért, mert érdekel, amit itt tanulhatok,
így óralátogató lettem.
Az est második felében a jelenlévő
hallgatóság is beszélgethetett a vendéggel,
így arra is rákérdeztek, mit tart igazán
fontosnak az életben. Erre Kudlik Júlia
így válaszolt: – Mindenek előtt a családszeretet, összetartás, hazaszeretet; az állatokkal, az élőlényekkel, a természeti környezettel való bánásmód. Maga a szeretet.
Márpedig amiben most élünk az egy szeretettelen világ. Az embereket újra meg
kellene tanítani szeretni. Ezért egyre több
felelősség hárul a nőkre. Hiszem, hogy
először a családon belül kell rendet tenni
és csak ezután lehet a társadalomban. Ez
pedig nem mehet hit és remény; alázat és
áldozat nélkül.
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A mi városunk.

K. A.
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KULTÚRA

A drámapedagógia a színjátszáson keresztül mutat utat a fiataloknak

Írósuli a Tranzitban

Papírra vetett álmok

Miközben a számítógép nyelvén
már az egész kicsik is professzionálisan „beszélnek”, nagy odafigyelést igényel a szóbeli, írásbeli kifejezésmód átadása a gyermekeknek.
A vizuális kultúra korában is igaz,
hogy a gyermekek alapképességei
között ott vannak a nyelvvel öszszefüggőek is. Fejlesztésük nélkül
azonban nem válnak fontos kifejezőeszközzé. Ha viszont módszeresen kreatív írást oktatnak a
gyerekeknek, akkor – akárcsak az
egyéb művészi hajlamok, a zene,
tánc vagy a rajz – ez a tehetség is
korán megmutatkozhat.
– A jelen túlnyomó szerepet
betöltő vizuális kultúrája, a film
és a tévé mellett szükségesnek tartom, hogy ráirányítsuk a figyelmet

a verbális kultúra fontosságára,
kreativitására, az önkifejezést és a
világ megértését, értelmezését aktívan elősegítő voltára – mondja
Abody Rita. Hozzáteszi: a szakkörben az írásoktatás nem a hagyományos nyomvonalon halad,
elsősorban nem meglévő formákat
oktat és gyakoroltat,
hanem sokkal inkább
az íráskészséget fejleszti. Alapja az asszociatív
készség és analitikus látásmód felébresztése és
gazdagítása, valamint a
szövegek hatásmechanizmusának felismerése, végül a kettő összekapcsolása.
Az írónő oly módon szeretne egyszerre
élvezetes és kifejező,
önkifejező és szuggesztív szövegeket létrehozni a gyerekekkel, hogy
azt ne tanításnak, hanem élvezetes
játéknak, saját személyes világuk,
illetve életterük kiterjesztésének
éljék meg. Fontos elem a szemlélet
nyitottsága, az elfogulatlanság és
előítélet nélküliség, amellyel a témákra tekintenek.
A gyakorlatok között lesz
olyan, hogy egy történethez min-

Dráma a Hetényiben

den gyermek kitalál egy szereplőt.
Ezután adott szereplőkkel maga
gondolja ki és írja meg a mesét.
Ráadásul több verzióban, minden
szereplő szemszögéből tekintve az
eseményekre. Érdekesnek ígérkezik az álomgyűjtés is: az álmok elmesélése ugyanis már nagyon közel van a szabad
fogalmazáshoz,
hiszen más egy
álom struktúrája,
mint a kötött történetmesélésé.
– Később természetesen a klaszszikus írásformákkal is megismerkedünk, és
a világirodalom
klasszikusai között mintákat
fogunk keresni arra, amit a leginkább működőképesnek érzünk.
Fogunk verseket, novellákat, naplót, elemzéseket, esszéket, újságcikkeket írni, és terveink szerint
félévenként műsort és kiadványt
állítunk össze a produkciókból. De
a hangsúly a szabadság és az öröm
érzetén van, amellyel alkotni fogunk – magyarázta Abody Rita.
Szeifried Adél

Újbudai Botladozók Néptáncklubja

Táncolhat az idősebb korosztály
Az első táncestet február 6-án
tartották, de még senki sem
késett el a döntéssel, ugyanis
folyamatosan lehet csatlakozni.
Korosztálytól függetlenül várják
a résztvevőket. Aki kedvet érez a
tánchoz, és szeretne már az első
alkalom után sikerélményben
részesülni, az ne habozzon!
A legendás „Vadrózsák Néptáncegyüttes” tagjai által alakított

Cavinton Tánccsoport tagjainak
életét végigkísérte a tánc öröme, és
ezt az örömöt szeretnék korosztályukkal megosztani.
A tánc, különösen a néptánc
tökéletes kikapcsolódást nyújt,
hiszen tudományosan bizonyított
tény, hogy a közösen, közös ütemre járt lépések serkentik az agyban
a boldogsághormon termelését.
A klubba való belépéshez táncos
előképzettségre nincs szükség, az

egyszerűbb táncokat bárki rövid
idő alatt elsajátíthatja. A gyors sikerélmény garantált.
Azokat az érdeklődőket is várják, akik még soha nem kóstoltak
bele a népi kultúra ezen formájába.
A helyszín az Őrmezei Közösségi
Ház színházterme (Cirmos u. 8.), a
foglalkozásokat pedig minden hónap első péntekén 15.00 órától tartják. Jelentkezni a 310-0644-es telefonszámon lehet.
Csani

Talán kevesen tudják, hogy a
Hetényi Géza Humán Szakközépiskolában immár harmadik
éve színészszakképzés is folyik.
A diákszínészek az igényes
előadások sorában most egy
gyermekdarabbal készültek a
kerületi általános iskolások számára, amit színházi nevelőfoglalkozásokkal egészítettek ki a jobb
megértés érdekében. A kisdiákok ezúttal Nemes Nagy Ágnes
meséjét hallgathatták meg.
– A legtöbb darabot úgy rendezzük, hogy azok osztályteremben is
előadhatók legyenek – magyarázza Gyevi-Bíró Eszter koreográfus,
drámatanár, aki hosszú évek óta
dolgozik együtt a hetényis tehetségekkel. A drámatagozatos osztályok napjainkban reneszánszukat
élik a közép, de már az általános
iskolákban is, ami nem véletlen.
A tanulók ugyanis ekkor lépnek
a változás időszakába, rengeteg
új élménnyel, helyzettel találják
szemben magukat. Eközben pedig
gyakran elbizonytalanodnak, hogyan is kellene viselkedniük bizonyos szituációkban. Ebben a „képlékeny” állapotukban ugyanakkor
nagyon fogékonyak minden külső
ingerre, így a művészetre is.
– A drámapedagógia a színjátszáson keresztül mutat utat a fiataloknak önmaguk megismeréséhez,
segít érzelmeik megélésében, megértésében és helyes kifejezésében
– teszi hozzá a drámatanár.

Ezúttal Nemes Nagy Ágnes:
Aranyecset című meséjét állították színpadra, amely tanulságos
és izgalmas történetként szolgál a
kisiskolás „célcsoport” számára,
akik ezt hangos érzelemnyilvá-

A nézőközönség is része az előadásnak

nításokkal igyekeznek jelezni. A
színielőadás láttán nyugodt szívvel
kijelenthető, hogy az ifjú színészek
könnyeden, a profik magabiztosságával játszanak, alig-alig éreztetve az amatőrizmus tényét. A darab
kezdete után pedig néhány perc
múlva pedig – a hatásos díszletek,
fény és hanghatásoknak köszönhetően – szinte teljesen elfelejtjük,

Férfikórus-toborzó
Ez évben megalakulásának 75. évfordulóját ünneplő MKM Kelenvölgyi Férfikórus felvételt hirdet
minden énekelni szerető férfi számára.
A kórus műsorán a magyar férfikari mozgalom legkiválóbb hagyományait felelevenítő zeneművek
szerepelnek. Az együttes a magyar és a külföldi zeneszerzők műveit egyaránt énekli, a zeneszerző legyen akár Bartók, Kodály, Bárdos, Erkel vagy Gallus,
Palestrina, Mozart, Verdi a kórus mindig szívesen

hogy egy osztályteremben ülünk.
Az előadás után negyvenöt perces
színházi nevelőfoglalkozás kezdődik, ami ugyancsak a drámapedagógia bevált eszközének tekinthető.
Ilyenkor a színészek és a közönség

Dömök Viktória

Tíz- és tizennégy éves kor
közötti fiatalokat vár a Kreatív
szépírókörbe Abody Rita író. A
Tranzit Art Caféban heti rendszerességgel találkoznak azok
a diákok, akik kedvet éreznek
ahhoz, hogy élményeiket, érzéseiket, történeteiket szabadon
mondják el. Ezúttal nem a rajz
vagy az énekszó segítségével,
hanem szóban, majd pedig
írásban.
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áll a közönség elé, évente 10–12 alkalommal. A
felvétel során korhatár nincs, heti egy alkalommal
(hétfőn 16 órától a Kelenvölgyi Közösségi Házban)
tart próbát az együttes.
Kottaolvasás nem feltétele a felvételnek! Minden
szólamban (tenor, bariton, basszus) szívesen látjuk
a jelentkezőket.
Érdeklődni lehet a 06/209-626-209 telefonon.
Kórusvezetés

megvitatják az előadott történetet, elemzik a karakterek jellemét,
megbeszélik a szereplők tetteinek
lehetséges okait és erkölcsi tanulságokat vonnak le. Ezek segítségével
a kicsik már fiatalon megtanulják
befogadni a művészi darabokat,
később pedig már könnyedén és
helyesen fogják értelmezik azokat.
T. D.

Helyreigazítás
Az Újbuda 2009. február 11-i
számának 9. oldalán az Egy
kiállítás margójára című cikk
képaláírásában tévesen jelent
meg az alkotó neve. A Tedd a
kezed homlokomra című képet Balogh János grafikusművész készítette.

TAVASZVÁRÓ
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Bokrétát adtak a legényeknek

Egészségsarok

Farsangkor áll a bál

Méregtelenítő teák

A farsang évszázadok óta az
evés, az ivás, disznótorok évente megismétlődő időszaka.
A farsangi időszak január 6-ától,
Vízkereszttől hamvazószerdáig,
az idén február 25-éig tart.
A farsang a tavaszvárás ősi ünnepe. A magyar farsangi szokások
a középkorban honosodtak meg.
A királyi udvarban az olasz és a
francia, míg a polgárság, a falusi lakosság körében elsősorban a
német és a szláv szokások elemei
találhatók.
A farsang utolsó három napja a
táncmulatságok napja. A legények
sorra járták a lányos házakat és hívogatták a lányokat a mulatságra,
miközben adományokat gyűjtöttek
a muzsikusok bérének kifizetésére.
Batyus bálokat szerveztek, ahová
baromfihúst, fasírozottat, rántott
húst, kalácsot, tortát vittek.
A dunántúli szőlőhegyeken
étellel-itallal rendeztek mulatságokat. Híres a bajai asszonybál,
amelyen kizárólagosan csak nők
vehetnek részt. Mint minden mulatságon, itt is vannak humoros
események. Az asszonyruhába
öltözött besettenkedő férfiaknak,
ha lelepleződnek, levetkőzve kell a
helyiséget elhagyniuk.
Farsangkor a gyermekeknek is
rendeznek gyermekbálokat.
Ezeknek a népünnepélyeknek elsősorban a párválasztásban
volt jelentősége. A lányok ilyenkor
bokrétát adtak a legényeknek. Farsang vasánapján a legények úgy
mentek a bálba, hogy bokrétát tűztek a kalapjukra.

A farsang jellegzetes étele a fánk,
amelynek mágikus erőt tulajdonítottak. Kedvelt étek volt a rétes is.
Fogyasztásától bőséges termést reméltek. Vízkereszttől húshagyó keddig a gyermekek disznóöléskor este
felkeresték az érintett házat, majd
ágas-bogas nyársat dobtak a bejárati
ajtónak. A nyársat a háziak „feldíszítették” friss hurkával, kolbásszal, süteménnyel, miközben a gyermekek
versekkel köszöntötték a farsangot.
A farsangi játékok egyik közismert ünnepe a mohácsi busójárás.
A környéken élő sokácok jellegzetes maskarába öltöztek a török
megszállás idején, és az éjszaka leple alatt a szigetről csónakokon keltek át a Dunán. A megrémült törökök fejüket vesztve menekültek. A
hagyomány ma is él. A maskarába
öltözött busókat jankelék, ördögök
kísérik, akik a megrémült lányokat
sajátos „fegyverükkel” ütlegelik,
ami nem más, mint harisnyába töltött hamu. Az ünnepi sorozat a telet szimbolizáló koporsó elégetése,
ami igazi télűző, tavaszváró jelkép.
A kereszténység nem mindig
nézte jó szemmel a farsangi történéseket. Temesvári Pelbárt egyik
prédikációjában a következőket
mondotta: „Ó, jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember
fordul a kegyelem világosságából
a sötétség cselekedeteihez, vagyis a
torkossághoz, az iszákossághoz, a
bujálkodáshoz. Az efféle emberek a
farsangban az istenüknek választják az ördögöt, amit álarcos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek, megvetvén a Krisztust.”
Bánhidi János

Ajánlja fel Ön is adója 1%-át
Segítse adójának 1% - ával a Remény a Leukémiás
Gyermekekért Közhasznú Alapítványt, melynek számlaszáma: 11993001-02325172-10000001, weboldala
www.remenyalapitvany.hu . Köszönjük felajánlását.

Ha nincs időnk vagy kedvünk
böjtölni, akkor is tehetünk valamit azért, hogy a méreganyagok távozzanak testünkből.
Ha pedig a böjt mellett döntöttünk, életünknek pár hétig
szerves része lesz a teaivás.
Hatásos méregtelenítő-tisztító
teát tudunk készíteni, ha összekeverünk gyermekláncfűgyökeret
(Taraxacum officinalis), kamillát
(Matricaria recutita), nyírfalevelet
(Betula pendula), édesköménymagot (Foeniculum vulgare), csipkebogyót (Rosa canina), hibiszkuszt
(Hibiscus rosa-sinensis), borsmentát (Mentha piperita), citromfüvet
(Melissa officinalis) és aranyveszszőfüvet (Solidago gigantea). 1:1

ará ny ú keveréket készítsünk,
a hozzáva lókat
drogériákban és
bioboltokban tudjuk beszerezni. A
mixből két púpos teáskanálnyit két és fél
deci vízzel leforrázunk,
tíz percig állni hagyjuk,
majd leszűrjük és elfogyasztjuk. Édesítőszert vagy
mézet csak akkor használjunk, ha
nélkülük egyátalán nem bírjuk
meginni a teát, hiszen a méregtelenítés a lényeg.
Akinek nincs kedve ennyi öszszetevő után rohangálni, az számos
méregtelenítő teakeveréket találhat a gyógynövényboltok polcain,
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A Nyéki Imre Uszodában az
Újbudai 60+ kártyával igénybe vehető kímélő programok
és kedvezményes áron elérhető uszodai belépők.
KÍMÉLŐ PROGRAMOK:
VÍZIGIMNASZTIKA

60–65 év között
(6000 Ft/10 alkalom)
TORNA

vag y
igyon egyszerűen napi 2–5 dl csalánteát (Urtica dioica) (2 dl-ről fokozatosan emelve az adagot), ez a
vesét tisztítja, az pedig – már megkönnyebbülten – az egész szervezetet. Egészségükre!
Cs. K.

60–65 év között
(3800 Ft/10 alkalom)
65–70 év között
(3300 Ft/10 alkalom)
70 év felett
(2500 Ft/10 alkalom)
NYUGDÍJAS USZODAI BELÉPŐ

1 alkalom/680 Ft
10 alkalmas bérlet/5800 Ft

A böjtölésről mindenkinek

ÉLETMÓD

A mozgás és a szauna fokozza a hatást
Évezredek óta része a vallási
ünnepeknek, de nem csak
akkor van rá szükség. A kulcsszavak: az emésztőrendszer
tehermentesítése, a fokozott
folyadékbevitel és a tisztító
gyógynövények használata. A
méregtelenítés jó hatással van
a koleszterinszintre, a vérnyomásra és a felszabaduló energia
nyomán a közérzetünkre is,
tehát érdemes kicsit szenvedni,
hogy visszanyerjük testi-lelki
egyensúlyunkat.
Miért van szükség tavasszal böjtre? Elsősorban azért, mert télen
lelassul az anyagcserénk, így a
szervezetünkbe kerülő mérgeket
és a képződött salakanyagokat
nem tudjuk eltávolítani. Ezek
megbontják a belső egyensúlyt,
sejtszinten akadályozzák az oxigén- és tápanyagellátást, ami az
energiatermelésre is kihat, nem

csoda hát, ha teljesítőképességünk csökken, és fáradtnak érezzük magunkat. A böjtölés, vagyis
méregtelenítés során segítjük
az erre hivatott belső szervek
munkáját, mellyel eltávolíthatjuk
magunkból az összegyűlt káros
anyagokat, a szervezetünkben
keletkező köztes – sokszor toxikus – anyagcseretermékektől is
megszabadulhatunk.
Legenyhébb formája, ha heti egy-két alkalommal elhagyjuk
étrendünkből a húst, és mellé az
átlagosnál pár pohárral több vizet
és tisztító teát fogyasztunk. Még
jobb, ha el tudjuk hagyni a kávét,
az alkoholt és az adalékanyagokkal dúsított élelmiszereket.
A kúra időtartama egytől akár
hat hétig is terjedhet, aki például
húsvét előtt akar böjtölni, annak
hamvazószerdától kezdődik, és
húsvétig tart a felkészülés mind
testileg, mind lelkileg.

A biztonságos böjthöz és a kívánt eredmény eléréséhez elengedhetetlen a megfelelő felvezető és
levezető diéta! Az emésztőrendszer
tehermentesítéséhez a kúra előestéjén igyunk meg két evőkanál
egész lenmagot egy pohár vízbe keverve, ez megtisztítja a vastagbelet.
A kúra előtti napon már lehetőleg
csak könnyen emészthető ételeket
fogyasszunk, vacsorára például
csak natúr zöldséglevest vagy egyszerűbb salátát főtt krumplival.
Napközben igyunk sok folyadékot, de ne fogyasszunk kávét
vagy alkoholt. Lefekvés előtt pedig
vegyünk egy kellemes illóolajos lazító fürdőt (például levendula-, citromfű- és gerániumolajjal – ezek
megtalálhatók a drogériákban,
bioboltokban).
Az első napot lehetőleg hétvégére időzítsuk, ekkor ugyanis
csak gyümölcs- vagy zöldséglevet
fogyasszunk, 1-2 decit egyszerre.

Ez jelzés a testnek, hogy most egy
ideig máshogy étkezünk. Lehetőleg vegyszermentes és friss leveket
igyunk, például répa-, cékla-, zeller- vagy burgonyalevet. A második naptól már lehet gyümölcsöt
és zöldségeket is fogyasztani, a
harmadik naptól már barna kenyeret, barna rizst, párolt zöldséget is ehetünk. Étkezésünk alapját
végig a zöldségek, gyümölcsök és a
gabonakásák (például köles, hajdina) képezzék. A mozgás és a szauna fokozza a hatást.
Ami még nagyon fontos, hogy
a napi folyadékbevitel 2,5–3 liter
legyen, aminek a tisztító tea és az
ásványvíz szerves része. A kúra
végén fokozatosan térjünk vissza
korábbi étrendünkhöz.
Kizárólag szakértői felügyelettel, böjtben jártas orvossal történt
előzetes konzultáció után kezdjünk böjtölni!
Csanád Krisztina

Kamatmentes részletﬁzetés!
Sokallja a januári fűtésszámlát? Segítséget nyújtunk a ﬁzetéshez!
A FŐTÁV Zrt. lehetővé teszi, hogy – amíg az egyenletes ﬁzetés nem elérhető – fogyasztói élhessenek az alábbi részletﬁzetési
konstrukció lehetőségével:
a januári hőfogyasztást tartalmazó számlák végösszegének csak 60%-át kell a ﬁzetési határidőig (azaz március 10-ig) kiﬁzetnie,
a fennmaradó 40%-ot pedig három egyenlő részletben (április, május, június), kamatmentesen törleszthetik.
Amennyiben marad a tavalyihoz képest hideg időjárás, akkor ez a lehetőség a februári hőfogyasztást tartalmazó számlára is érvényes lesz.

A részletﬁzetési igényt a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán lehet jelezni:

a 06-80-200-108-as számon
(hétfő: 8 - 20 óráig; kedd - péntek: 8 - 17 óráig)
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PROGRAMOK
SZÍNHÁZAK

KIÁLLÍTÁSOK
ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Pentele u. 8. T.: 208-6635
Állandó kiállítások KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

Tibor fotóművész kiállítása. Megtekinthető
MÁRCIUS 21-ÉIG, hétköznap 10–18 óráig.
MOLNÁR-C. PÁL MŰTEREM-MÚZEUM

16–18 óráig: Római ásatások, egyház- és
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva
asztalosiparának története. MÁRCIUS 1.–
MÁJUS 1. Időszaki kiállítás: Retro kiállítással
köszöntjük a 190 éves Albertfalvát.

Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
MÁRCIUS 14-ÉIG 50 éves a Kisgrafikák Baráti
Köre. MÁRCIUS 21-ÉIG„Itália”címmel Molnár-

ALMA GALÉRIA

MU SZÍNHÁZ

Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
FEBRUÁR 26.–MÁRCIUS 18. Dankházy János

kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. FEBRUÁR 24. 18.00 A Magyar Festők

Társaságának kiállítása Kép a képben
címmel. Megtekinthető MÁRCIUS 20-ÁIG
munkanapokon 12–18 óráig, szombaton
10–14 óráig.
BMK GALÉRIA

Etele út 55. Tel.: 371-2760
MÁRCIUS 5-ÉIG Tomor Gábor grafikus, a XXIII.

vizuális művészeti hónap díjazottja kiállítása.
MÁRCIUS 7.–ÁPRILIS 30. Multikulti Budapest
– kiállítás sorozat a fővárosban élő nemzetiségi alkotók munkájából.
DANUBIUS HOTEL GELLÉRT
Szent Gellért tér 1., Tea Szalon
MÁRCIUS 14-ÉIG Kristóf Ágnes Keresztutak

című kiállítása látható. Megtekinthető naponta 8–20 óráig.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
MÁRCIUS 13-ÁIG Bóta Csaba festőmű-

vész Szivárványkitörés című tárlata.
Megtekinthető munkanapokon 11–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig és a rendezvények
ideje alatt.
KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA
Cirmos u. 8.
MÁRCIUS 6. 18.00„Fantázia és valóság”. Bánky

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
FEBRUÁR 26. 21.00 Timur Lenk, Neoprimitív.
FEBRUÁR 27. 22.00 Bomb The Jazz & A38 pres.

Carl Craig (USA), Suhaid, Johnson, Vázsonyi,
visuals: Kiégő Izzók. FEBRUÁR 28. 22.00 Deck
Attack 6. születésnapi party: Ralph Myerz
and the Jack Herren band (NO), Sonny J. (UK),
Zagar, Infragandhi, Cyborg Templar, Negro.
MÁRCIUS 1. 20.00 AB4 (RO), Gonzo, Pauly Pilot.
MÁRCIUS 4. 20.00 Elvis Jackson (SLO), Yellow
Spots, Fit Fat. MÁRCIUS 5. 21.00 Barabás Lőrinc
Eklektric, Keyser&Shuriken. MÁRCIUS 6. 20.00
PulseParty – csak sportfüggőknek: The
Carbonfools, DJ Kriskó Viktor & Bártfai Laura.
MÁRCIUS 7. 21.00 Blue Note trip – Where dance
meets jazz – DJ Maestro feat. (NL), The Hi-Fly
Orchestra (D), The Qualitons.
ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
KEDD 9.30, 10.15, 11.00 Ringató,

14.00 Gyógytorna, 16.00 Gerinctorna. 17.00
Bogozgató, salsa rueda 19.00 kezdő, 20.00
haladó, 21.00 Salsaklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK
18.00 Mesetorna. KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00,
SZOMBAT 10.00„Fitt” torna. SZERDA 19.00
Senior táncrendklub. SZERDA, PÉNTEK 18.00
Divattánctanoda. CSÜTÖRTÖK 15.20 Etka jóga,
Karibi táncok 19.00 kezdő, 20.00 haladó,
21.00 Salsaklub. PÉNTEK 19.00 AKH festő- és
rajzstúdió, Standard és latin társastánc 19.15
kezdő, 20.15 haladó.
BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
HÉTKÖZNAP 10.00 Kriston intimtorna.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.00 Gyermekbalett,

17.45 Gerinctorna, 19.00 Mélyizomtorna,
18.00, 19.15 Hastánc. SZERDA 16.00 Guzsalyas
kézművesműhely gyerekeknek, 17.00 Pilates
torna, 18.00 Fotótanfolyam kezdő.
CSÜTÖRTÖK 10.00 Egészségmegőrző
torna, 18.00 Virágkötő-tanfolyam, 18.00
Fotótanfolyam haladó. PÉNTEK 16.30 Wellnessjóga. 17.00 Szabadegyetem. Téma: Budapest
történelme és művészettörténete.
SZOMBAT 15.00 Őszidő nyugdíjasklub.
KÉTHETE SZERDA 17.00 Reflex fotóklub.
MINDEN HÓ ELSŐ KEDD 18.00 Sakk-klub.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 14.00 Kreatív
játékhálóklub. MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ
Képzőművészeti konzultáció. HÉTFŐ–PÉNTEK
14.00–19.00, SZOMBAT 8.00–12.00 Ingyenes
e-Magyarország pont. FEBRUÁR 25. 18.00
Művészet közelről VII. A képi érvényesség
mesterei: Goya . FEBRUÁR 27.–MÁRCIUS 1.
Képzőművészeti mesterkurzus amatőr alkotóknak. MÁRCIUS 3. 17.30 Színháztörténeti sorozat. Becsület és árulás. Spanyol barokk színház, corall színpad. Lope de Vega, Calderon.
MÁRCIUS 6. 17.00 Budapest 135. A Fővárosi
Közmunkák Tanácsának tervei, a nagy építkezések, 18.30 Lechner és köre. MÁRCIUS 7-ÉTŐL
Multikulti Budapest – komplex ingyenes
hétvégi programok városnéző sétákkal a

C. Pál Olaszországban festett, illetve Itáliáról
szóló művei láthatók.
A galéria nyitva tartása: szerda 10–13, csütörtök 15-18, szombat 10–13 óráig.
Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

Kiállítás – Galéria
FEBRUÁR 28-ÁIG Lisányi Endre festőművész:
Váróterem c. kiállítása. MÁRCIUS 6. 19.00
Mándoki Péter festőművész kiállítása. A
tárlat megtekinthető MÁRCIUS 31-ÉIG.
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092
FEBRUÁRBAN ZÁRVA TART.

RÉT GALÉRIA
Törökugrató u. 9.
FEBRUÁR 27. 18.00 Debrecenyi István fotó-

művész kiállításának a megnyitója. A tárlat
megtekinthető MÁRCIUS 17-ÉIG hétköznapokon 10 és 20 óra között.
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BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 28. 11.00 Micimackó.
MÁRCIUS 7. 19.00 Szerelmes nagykövet.
MÁRCIUS 8. 10.00 Micimackó, 15.00

Mennyből a hulla.
MÁRCIUS 9. 19.00 Sors bolondjai.
KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 26. 19.00 A Napsugár fiúk.
FEBRUÁR 27. 19.00 Tanner John házassága.
FEBRUÁR 28. 10.30 Dollárpapa.
MÁRCIUS 1. 10.30 Micimackó. Gyerekelőadás.
MÁRCIUS 4. 19.00 Tanár úr, kérem!
MÁRCIUS 5. 19.00 A tavasz ébredése.
MÁRCIUS 6. 19.00 Őrült nők ketrece.
MÁRCIUS 7. 19.00 Dominó.
MÁRCIUS 8. 19.00 A Napsugár fiúk.

Submit. Radical_Connector.
MÁRCIUS 7., 8. 19.30 Sergi Belbel: Mobil.
Magyarországi Ősbemutató.
MÁRCIUS 7. 20.00 Mándy Ildikó Társulata és a
Magyar Mozdulatművészeti Társulat
közös előadása: (Lady) Macbeth-ek.
MÁRCIUS 8. 20.00 Magyar
Mozdulatművészeti Társulat: 3-Nő-Vér.
MÁRCIUS 9., 10. 20.00 Tünet Együttes (Szabó
Réka Társulata): Szeánsz.
Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 25. 19.00 Bozgorok.
FEBRUÁR 26. 19.00 Szíkölök.
FEBRUÁR 27. 19.00 Rómeó és Júlia.
FEBRUÁR 28. 19.00 Othello kommentárok.
MÁRCIUS 1., 2., 3., 4. 20.00 A soha vissza nem
térő. MÁRCIUS 8., 9. 20.00 Kórház-Bakony.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

milliméter. Munkabemutató.
FEBRUÁR 27., 28. 20.00 MU Terminál IV. évfolyam B. est. Gergely Attila: lélekvilágotvedlik.
Bemutató. Hámor József: Tango en el cajon
(Tangó a fiókban). Bemutató.
MÁRCIUS 3., 4. 20.00 Marisa Godoy/Oona
Project (CH): Radical_Connector. Dialogism.

Kétségbe vonva.
FEBRUÁR 27. 19.00 Kőhalmi Zoltán
(Dumaszínház) stand-up comedy estje.
MÁRCIUS 6. 20.00 Mandragóra Társulat: Se
veled, se velem.
MÁRCIUS 10. 20.00 Mandragóra Társulat:
Kétségbe vonva.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ

SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT

Erotika, s minden más című kiállítása. A tárlat
megtekinthető hétköznap 15–18 óráig.

Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253

Rétköz u. 7., Eleven Center P2 szint. Tel.: 246-0880

HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

ÚJBUDA GALÉRIA

klub,10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia gyermek aerobik. HÉTFŐ, SZERDA 17.30 Aikido.
KEDD 10.00 Ringató. 10.00 Eklektikaklub.
KEDD 18.00, SZERDA 19.30 Iai jutsu.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 15.00 Sakk-klub.
KEDD 19.30, CSÜTÖRTÖK 19.00 Kenpo karate.
SZERDA 15.00 Kártyaklub,15.00 Társastánc.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Ízületi torna.
PÉNTEK 10.30 Bukfenc, 16.00 Fashion dance.
VASÁRNAP 10.00 Alétheia Gyülekezet igehirdetése. MINDEN PÁRATLAN HÉTFŐ 18.00 VersesLelkes együttlét. HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–19.00
Gazdagréti Közösségi Számítógépes Központ.
FEBRUÁR 26. 16.00 Gazdagréti„Őszikék”
Nyugdíjas Klub.

HÉTFŐ 10.00, 17.00, PÉNTEK 9.30, 10.30
Minimuzsika. KEDD 9.00, CSÜTÖRTÖK 9.00

Újbuda Polgármesteri Hivatal, Zsombolya u. 5. 1. em.
FEBRUÁR 27. 13.00 Fábián Gyöngyvér Arc-más

című kiállításának megnyitója. A tárlat megtekinthető MÁRCIUS 25-ÉIG hivatali időben.
XI. KER. 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.

fővárosi nemzetiségek nyomában. MÁRCIUS
10. 17.30 Tánchistóriák. Rokokó balett és a
felvilágosodás.
CISZTERCI SZT. IMRE TEMPLOM
Villányi út 25.
MÁRCIUS 8. 19.00 Gregorán ordinárium,

Palestrina: Alma redemptoris, G. Croce: O vos
omnes. Közreműködik a templom kórusa.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
FEBRUÁR 25. 18.00 Szilágysági farsangi bál

szilágysági zenészekkel és táncosokkal.
FEBRUÁR 27. 20.00 Szenior Sebő Klub.
FEBRUÁR 28. 20.00 Mouksa (Psychedelic
Cowboys). MÁRCIUS 2. 18.30 Budai tangó.
MÁRCIUS 3. 18.00 Khamoro – cigány táncstúdió. MÁRCIUS 4. 18.00 Magyar táncház a Téka
zenekarral, 20.00 Csángó táncház a Somos
zenekarral. MÁRCIUS 5. 19.00 Alborada és
Tamarazene. A Kilátó tehetségkutató győzteseinek élő koncertfelvétele.
MÁRCIUS 6. 20.00 Dresch klub. Vendég: ifj.
Csoóri Sándor. MÁRCIUS 7. 20.00 Vedres Csaba
szóló zongora koncertje. MÁRCIUS 9. 18.30
Budai tangó. MÁRCIUS 10. 18.00 Khamoro
– cigány táncsúdió.
Gyermekprogramok
CSÜTÖRTÖK 9.00, 9.45, 10.30, 11.10 Ringató.
SZERDÁN 16.30,17.30 Ringatóból zeneóvodába! FEBRUÁR 28. 16.00 Tipegő-Topogó hagyományőrző játékos-táncos foglalkozás, 17.00
Kolompos családi mulatság.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés,

17.30 Hatha jóga, 17.30 Indiai tánc haladó.
HÉTFŐ, SZERDA 17.00 Alakformáló torna, 18.30
Hastánc. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 15.00, 16.00
Nyugdíjastorna, 17.00 Alakformáló torna,
18.00 Gerinctorna, 19.15 Ír sztepptánc.
KEDD 10.00 Csikung, 10.15 Kreatív angol,
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.00
Ninjatanfolyam, 19.30 Latin társastánc.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Anyuka aerobik.
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc kicsiknek.
SZERDA 17.30 Szövőtanfolyam, 19.00 Picasso.
SZERDA, PÉNTEK 9.00 Csiri biri torna és muzsika.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Foltvarró haladó, 17.30
Indiai tánc kezdő. PÉNTEK 15.00 Alma
rajzszakkör, 17.00 Foltvarró kezdő, 17.30
Nemezelőszakkör. SZOMBAT 12.00 Társastánc.
VASÁRNAP 15.00 Nosztalgiaklub.
FEBRUÁR 27. 19.00 A Falkafolk együttes balkáni
táncháza.
FEBRUÁR 28. 19.00 A Sültü együttes csángó
táncháza.
FEBRUÁR 28. 10.00–13.00 Tavaszváró családi
játszó szombat. MÁRCIUS 2. 19.00 a Greenfields
együttes ír táncháza. MÁRCIUS 6. 18.00 Gyerek
bubabál, 19.00 a Csürrentő együttes moldvai
táncháza. MÁRCIUS 7. 11.00 Óz, a Nagy varázsló. Zenés mesejáték.

HEMINGWAY ÉTTEREM
Kosztolányi D. tér 2. T.: 381-0522
MÁRCIUS 6. 20.30 Dumaszínház Badár

Sándorral és Dombóvári Istvánnal.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363
HÉTFŐ 13.00 Pingpong, 15.30 MKM Férfikórus.
KEDD 15.00 Kelenvölgyi nótakör, 15.00

Kézműves-foglalkozás gyerekeknek.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 18.00 Aikido.
KEDD 10.00, CSÜTÖRTÖK 14.00 Trilla énekiskola.
SZERDA 14.00 Sakk. CSÜTÖRTÖK 12.00 Torna,
16.15 Ovitánc. CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00
Festőiskola. PÉNTEK 18.00 Társastánc.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 18.00 Autómodellklub.
MINDEN HÓ MÁSODIK HÉTFŐ 18.15 Kertbarátkör.
MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17:00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.
MÁRCIUS 4. 11.00 Szülők Háza Baráti Társaság.
Vendég: Zsédenyi Adrienn énekesnő.
TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁRCIUS 7. 19.00 Nőnapi mulatság. Zenél a

Shadow Hungary Band.
TIT STÚDIÓ

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514
MÁRCIUS 2. 18.00 Gombász Klub. Autó nélkül

is van élet! 5 nap a Cseh Óriáshegység turista
ösvényein. MÁRCIUS 4. 18.00 Ásványbarát Kör.
Ásványcsere. MÁRCIUS 5. 17.00 Csapody Vera
Növénybarát Kör. A reneszánsz szülőhelye:
Toszkána. MÁRCIUS 9. 18.00 Gombász Klub.
Védett erdők taplói.
Kiállítás
Öveges József Emlékkiállítás. Dokumentumok,
tárgyi emlékek bemutatója, filmvetítés.
Előzetes bejelentkezés: 466-9019.
EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Alsóhegy u. 38.
CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra PÉNTEK 18.00
Ifjúsági óra VASÁRNAP 9.15 Áhitat. Gyermek-

bibliakör, 10.00 Istentisztelet, 17.00
Istentisztelet, kivéve a 3. vasárnapot.
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Kérő u. 3. Tel: 06/30/311-2993 (kávéház-asztalfoglalás)

Németvölgyi út 138.

FEBRUÁR 28. 19.00 Énekesnők, csodásak

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 19.00, SZERDA 18.00 Dzsessz-gimnasztika. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 Tartásjavító
torna. HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 20.00 Step + erősítés.
HÉTFŐ, PÉNTEK 18.00 Pilates. KEDD, CSÜTÖRTÖK

10.30 Tarka Színpad –őrmezei nyugdíjas színpad, 15.00, 16.00 Hip-Hop, 17.30 Törpördög
Tánctanoda kezdő, 18.15 haladó. KEDD,
CSÜTÖRTÖK 15.00 A fogyasztóvédelmi tanácsadó munkatársának ingyenes jogi képviselete.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00, KEDD 19.00 Callanetics.
SZERDA 10.00 Hastánc. 16.00, 17.00 Zenés
kondicionáló torna gyerekeknek.
SZERDA, PÉNTEK 19.00 Pingpongklub.
CSÜTÖRTÖK 19.00 Karate.
SZOMBAT 9.00 Commedia 2000 Diákszínpad.
VASÁRNAP 15.30 Goldance tánciskola.
MINDEN HÓ ELSŐ PÉNTEK 15.00 Újbudai
Botladozó. Senior néptáncklub.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó eMagyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
FEBRUÁR 27. 18 Mulattattam és magam is mulattam. Élő legendák – Bilicsi Tivadar színművészre emlékezünk. MÁRCIUS 6. 19.00 Bennünk
a kisördög. A Tarka Színpad előadása.
RUBIN HOTEL ÉS SPORTKÖZPONT

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892
MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és
gyermek istentisztelet. MINDEN HÓ 2. VASÁRNAP
Úrvacsorai közösség. MINDEN HÓ 3. VASÁRNAP
Dicsőítés. SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 12–
18 éveseknek. MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00

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

GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM

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

WWW.UJBUDAIDUGOHUZO.HU

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!
KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA
Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Miserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 17.00, SZOMBAT
7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 11.00, 18.00.
KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Október 23. u. 5. Tel.: 209-63-61
VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyer-

mek-istentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet. CSÜTÖRTÖK 10.00
Bibliaóra. PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.
KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.
Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 Fiatalok biblia
köre. KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek.
MINDEN HÓ 3. SZERDA 18.00 Szülői kör. SZERDA
10.00 Asszonykör. CSÜTÖRTÖK 18.00 Hétközi
bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, vele

párhuzamosan gyermekfoglalkozás.
FARKASRÉTI GYÜLEKEZET
Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

SZERDA 10.30 Bibliaóra. MINDEN VASÁRNAP

10.30 Református istentisztelet.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.
SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

beszélgetés az iszlámról.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA

Szentmise.

MINDEN HÓ 2. HÉTFŐ 19.00 Szentségimádás a

magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői
Református est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA

18.30 Házas- és szülői kör.

MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

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

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 6.30, 7.00, 8.00, 18.00, VASÁR- ÉS
ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.30,
19.00. SZERDA 9.30 Baba-Mama kör (Szent
István-ház), 18.30 Placid atya katekézise
(templom), 19.30 Katekumenátus (Szent
István-ház). CSÜTÖRTÖK 20.00 Fiatal házasok
beszélgetése (Szent István-ház).
SZOMBAT 6.30 órai szentmisében Laudes,
17.30 Vesperás a Jézus Szíve oltárnál.
MINDEN HÓ ELSŐ HÉTFŐ 10.00 Szeniorklub
(Szent István-ház).
MINDEN HÓ ELSŐ CSÜTÖRTÖK 18.30
Szentségimádási óra hazánkért,
szerzetesi és papi hivatásokért.
MINDEN HÓ ELSŐ SZOMBAT 7.00 Szentolvasót
ima. MINDEN HÓ MÁSODIK SZERDA 19.30 Bibliai
elmélkedések (Szent István-ház).
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 18.00 Szentmise a
plébánia betegeiért, szenvedőiért.
FEBRUÁR 25. Hamvazószerda. 18.00 Nagyböjtkezdő szentmise. MÁRCIUS 8. Nagyböjt 2. vasárnapja. 19.00 Palestrina: Alma redemptoris…
(Szt. Imre-kórus)
MÁRCIUS 9. 8.30–17.45 Szentségimádási nap.

Közös Képviselők Klubja
A következő közös képviselők
klubjának időpontja a megszokott naptól eltérően: 2009. március 10-én kedden, 16 órakor
lesz. Helyszíne a Bp. Főv. XI. ker.
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Zsombolyai
utca 5.) földszinti nagyterem.
NAPIREND: Tájékoztató a Társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának támogatásáról, Újbuda Önkormányzatának 2009. évi elfogadott költségvetésének tükrében

Molnár Gyula,
Újbuda polgármestere.
Kérdéseket előzetesen írásban is
el lehet juttatni Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Lakásgazdálkodási Osztály (1113
Budapest, Zsombolyai út 4. III.
302.) Győrffy József tanácsadó
részére.
Az eredményes együttműködésünk reményében várjuk
aktív közreműködésüket.
VENDÉGÜNK:

Mozsár Beatrix, mb. osztályvezető

Kerületi díszdiplomák idén is

Bejárat a Kelenhegyi út felől

Szentmiserend:
HÉTKÖZNAP 11.00, 17.00, 20.00.
VASÁRNAP 8.30, 11.00, 17.00, 20.00.
KELENFÖLDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Bocskai út 10. Tel.: 361-2159
MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal
házasok összejövetele. 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.

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET

Dayka Gábor u. 3.

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

FEBRUÁR 28.19.00–19.00 Újbuda farsangi

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

aerobik party.

RÉSZLETES MŰSOR A KÉPÚJSÁGON !

HÉTFŐ, CSÜTÖRTÖK 17.30, KEDD, SZERDA (egyetemista), PÉNTEK 7.00,
SZOMBAT 18.30, VASÁRNAP 9.00 (diák), 11.30

katolikus szentmise.

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kapcsoljon haza!

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

FEBRUÁR 28. 18.30 Halmos: h-moll mise,

– Fábián Juli és Sárik Péter estje.

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

Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

Játék út 16.

MUZSIKUS KÁVÉHÁZ

Az ÚjbudaTV rólunk,
újbudaiakról szól.

Plébánia u. 2.

Magyar Tudósok körútja 1.

Martini, Victoria, Dubois, Franck kórusművei,
Bach: c-moll fantázia. Közreműködik a
Pilisvörösvári Nagyboldogasszony Énekkar.
MÁRCIUS 7. 18.30 Telfer: Missa brevis. Lotti,
Grieg, Bárdos, Deák Bárdos – Lassus, Kodály,
Bárdos, Deák Bárdos, Pikéthy, Kocsár kórusművei. Közreműködik a Vox Hungarica Nőikar.

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

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
FEBRUÁR 25. 20.00 Mandragóra Társulat:

TETŐ GALÉRIA
Ecsed u. 13. T.: 203-5607
MÁRCIUS 11-ÉIG Jankó Zsolt Manó festőművész

Újbuda, a mi otthonunk.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 26. 22.00 Andaxínház: 2-1/16

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

foglalkozások gyermekeknek.

XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
Po l g á r m es te r i
Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális
Osztálya felhívja azon idős
pedagógusok figyelmét, akik
állandó kerületi lakosok és 50,
60, 65 vagy 70 éve szerezték
meg diplomájukat, hogy díszoklevél megadása iránti kérelmüket nyújtsák be a XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és
Kulturális Osztályán (Zsombo-

lyai u. 4. IV. emelet 402. szoba).
A kérelemhez mellékletként a
következőket kérjük csatolni:
 rövid szakmai önéletrajzot,
 aranyoklevélhez: az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél
másolatát,
 a gyémánt (60), vas (65) és
rubin (70) oklevél igényléséhez az előző díszoklevél
másolatát,
 a pályán eltöltött munkaviszony (minimum 30 évnek kell lennie) igazolását,
(munkakönyv)
 személyi adatokat, adószámot, TAJ számot.

A KÉRELEM BEADÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE 2009. FEBRUÁR 28.
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március 21.–április 20.

Vidám és energikus időszakot sejtet ez a
két hét, a bolygók többsége ugyanis kedvező fényszöget vetít a Kos jegyéhez. Különösen arra lesz jó lehetősége, hogy érzelmi
életét kiteljesítse, esetleg olyan emberekhez sikerüljön közelítenie, akikkel korábban megtorpant a kapcsolata. Érdekes,
eredeti ötletei támadnak, amelyekre érdemes hallgatnia.

BIKA

április 21.–május 20.

Változatlanul inkább egy nyugodtabb, békésebb periódus vár önre, de azt hiszem,
ezt nem is bánja, mert most épp erre van
szüksége. Lesznek napok, amikor kicsit
fáradékonyabbnak érzi magát, hallgasson
a szervezete jelzéseire, pihenjen minél többet. Szerencsére nem lesz túl sok váratlan
munkája, és a környezetétől is sok segítséget kaphat.

szeretteivel foglalkozni. Anyagi helyzete
inkább kiegyensúlyozottnak mondható,
persze csak akkor, ha megmarad a racionális vágyak talaján. A jegy hölgy szülöttei számára a nőnap kellemes meglepetést tartogat.

azonban legendás önuralmával az utóbbin képes lesz úrrá lenni, és így elkerüli a
felesleges vitákat. Március első napjaiban
törődjön többet párkapcsolatával.

NYILAS

november 23.–december 22.

SZŰZ

Valami korábban elkezdett terv, amelybe nagy lelkesedéssel fogott, most kezd
igazán beindulni. Talán jobban is, mint
képzelte. Ne hagyja, hogy irigyei kedvét
szegjék! Egy ismerősben kellemesen fog
csalódni, mert teljes szívvel ön mellé áll.
Vannak életünknek olyan időszakai, mikor jobban átlátjuk, ki áll mellettünk és
ki nem. Önnek ez a két hét most épp egy
ilyen periódus.

augusztus 24.–szeptember 23.

Ha az előző periódusban rendet teremtett
tárgyi világában és érzelmeiben, akkor
ez a két hét a béke, a nyugalom időszaka
lesz. Igaz, hogy a jegyével szemközt haladó
Nap olykor okoz egy kis önbizalomhiányt,
de mindig lesz valaki ön mellett, aki segít
megtalálni magabiztosságát. Március első
napjaiban pedig kisebb sikerélmény lesz
különösen nagy támasz ebben.

BAK

december 23.–január 20.

Valaki egy remek ötlettel áll elő, ami
azonban talán nem is annyira jó, mint
amilyennek tűnik. De mivel az állatöv
egyik legracionálisabban gondolkodó
embere, azonnal át fog látni a szitán, és
ahhoz is lesz ereje, hogy nemet mondjon.
Egy családtagja sok mindent másképp lát,
de a vitában ön fog felülkerekedni. Ha van
gyermeke, kellemes meglepetést okozhat,
és büszkévé teheti.

IKREK

május 21.–június 21.

Kezdeményező hangulatban lesz, ami
szinte minden életterületre hatással van.
Olyan érzése támadhat, hogy életében
vannak régi, idejét múlt dolgok, melyeket
nem árt kiselejtezni, vagy legalább változtatni rajtuk. Azonban alaposan gondolja
át, mi az, amin először alakít, nehogy
túlzott felfordulást okozzon mindennapjaiban. Március 3–4-én a Hold a jegyén
vonul át, ami remek lehetőség minden új
kezdethez.

január 21.–február 19.

HOROSZKÓP

A jegyén átvonuló Merkúr kiváló felfogóképességgel és kommunikációs érzékkel
áldja meg. Erre szoktuk mondani: „vág az
esze, mint a borotva”. Ha bármiféle tanulmánnyal, vizsgával vagy szóbeli tárgyalással összefüggő feladata van, jobb időszakot
nem is választhatott ennek sikeréhez. Sok
Vízöntő-szülött épp ebben a periódusban
fog valami új szellemi terv felé fordulni.

február 23.–március 8.

MÉRLEG

június 22.–július 21.

szeptember 24.–október 23.

Most újra felbukkanhat az a régi barát,
akit már legszívesebben elfelejtett volna.
Ez okozhat kisebb zűrt az életében, de ne
tulajdonítson neki túlzott jelentőséget.
Különösen február utolsó napjai szólnak
majd arról, hogy minden csak annyira lehet fontos, amekkora jelentőséget tulajdonít neki. Ha valakivel nem akar kapcsolatot, nyugodtan mondja meg az illetőnek.

HALAK

február 20.–március 20.

Születésnapjának időszakában az a gondolat foglalkoztatja, hogy szívesen készítene egyfajta belső leltárt nemcsak az
elmúlt életévről, de az eddigi sorsáról is.
Ez remek alkalom, hogy átgondolja, mi
az, amit másképp akar csinálni, mi az,
amit el szeretne engedni. Lehet, hogy a
környezetében van pár olyan ember, akivel csak a megszokás tartja össze. Tudom,
nem szeret elhamarkodott döntést hozni,
de talán jobb lenne átadni a helyet a friss,
építő kapcsolatoknak.

SKORPIÓ

OROSZLÁN

október 24.–november 22.

július 22.–augusztus 23.

Dolgos, kreatív időszakot hoz a február
utolsó hete, ami sikerélményt nyújt önnek. Március első napjaiban már több
ideje marad mind önmagával, mind

Ezen a napon történt – február 25.

VÍZÖNTŐ

RÁK

A Vénusz nem túl kedvező fényszöge
okozhat némi érzelemkimutatási problémát. Vigyázzon, nehogy ez félreértést
okozzon, családtagjai közül ugyanis most
többen különösen sok törődést igényelnek. Egy barát furcsán viselkedik, teremtsen hát lehetőséget, hogy megbeszéljék, mi
a gond. Március 26-a után a Hold növekvő
fázisban lesz, ami jó hatást gyakorol mindenféle gyarapodáshoz.

ÚJBUDA 2009. FEBRUÁR 25.

Vegyes hatásokat jelez ez a tél végi két hét,
ami bizony fakadhat abból is, hogy hangulata hullámzik. Lesznek napok, mikor tele
lesz lendülettel, energiával, máskor pedig
tehernek éli meg a napi rutint. Szerencsére

Horváth Andrea

GLOSSZA

JÁRŐRVÁLTÁS

Szmodis Imre rajza

Az
Eszményi Férj

– Milyen fagyos hangulatban van ma, Szabó őrmester!

SAKKSAROK

Most is egy kvízkérdéssel színesítjük a
feladványunkat, igaz jóval könnyebbel,
mint legutóbb.
Melyik Polgár nővér lakik az I. és a XI.
kerület határán, aki gyakori vendég az
újbudai sporteseményeken?
A. Judit B. Zsófia C. Zsuzsa
Segítségül: 12 évesen lett női olimpiai
bajnok, és azon a versenyen játszotta a
következő partit. Beküldendő a nemzetközi nagymester neve, és a világos
első lépése, amire feladták a játszmát.
A megfejtéseket 2009. március
2-áig várjuk a Gazdagréti Közösségi
Házban (1118 Budapest, Törökugrató
utca 9.), illetve az info@gkh.ujbuda.hu
e-mailcímen! A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorsolunk
ki, amelyet a Gazdagréti Közösségi
Házban lehet átvenni. A nyertes nevét a
következő számban közöljük.

A világos első lépése után feladják a játszmát
AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBAN MEGJELENT FELADVÁNYUNKBAN LENGYEL LEVENTE AZ
ALÁBBIAK SZERINT GYŐZÖTT:

A szerencsés nyertes Tatai Attila, akinek
szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

Mint tudósítónk jelenti, a tudománynak sikerült előállítania az „Eszményi Férj” elnevezésű berendezés első, kísérleti példányát.
Alkatrészei a legtartósabb alapanyagból
készültek: sokéves kemény megmunkálás és
edzés avatta igénytelenné és elnyűhetetlenné.
Az „Eszményi Férj” memóriája több
mint nyolcbillió adat és művelet tárolására
képes. Hogy csak néhányat említsünk: elektromos agya ezredmásodperc alatt reagál a
környezetében végbemenő hangulatváltozásokra, kiszámítja azok következményeit
és aszerint cselekszik. Éjjel-nappal készen
áll tulajdonosának változatos és színvonalas szórakoztatására, továbbá kimeríthetetlen teljesítőképességgel fogja föl és oldja meg
a családi problémák bármely variációját.
Programozása is kifogástalan. Emlékszik a feleség valamennyi szokására, kívánságára és kijelentésére, kivéve azokra,
melyek a nej következetlenségéről tanúskodnának. Chipjei telepatikus feladatok
megoldására is alkalmasak és regisztrálják a hitves kimondatlan, vagy csak eljövendő igényeit.
A berendezést kizárólag a feleségre vonatkozó műveletekre konstruálták, személyes igényei és emlékei nincsenek. Amennyiben valamely hiba folytán önző vagy titkos
vágya támadna, üzemeltetőjét nyomban
hangjelzés figyelmezteti, megjelölvén az
eretnek gondolat tárgyát és forrását. Az
„Eszményi Férj” egyedül szíve választottját
ismeri föl, egyben hitelt érdemlően és választékosan tudja ócsárolni a Föld minden
más nőnemű lakóját.
A berendezés távvezérléssel is működik,
és bármikor ellenőrizhető. Kívánságra leáll,
sőt, láthatatlanná válik, ha a feleség csöndet vagy magányt óhajt. Képes valamennyi
háztartási munka elvégzésére is, egyforma
intenzitással és állandó vidámsággal.
Az „Eszményi Férj” hamisítása és
utánzása lehetetlen. Egyetlen példánya az
Újbuda szerkesztőségében tekinthető még,
minden február 29-én hajnali 2 és 3 óra
között, de érintése tilos: beépített riasztója
azonnal szirénázni kezd a tulajdonosnő
párnája alatt.
Kaposy Miklós

VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon született 1944-

ben Vidovszky László zeneszerző. 1975-ben
komponálta ezt a művét (H, H). 14. Kettőzve: édesség. 15. 1971-ben ezen a napon született Sean Astin amerikai színész. 2005-ben
szerepelt ebben a filmben. 16. Jégen lyukat
vág. 17. Részben bepúderez! 19. Juhszállás.
20. Német író (Thomas). 21. Bújtat. 23. Errefele! 24. Száraz, téli szél az Adriai-tenger
északi partvidékén. 25. Bolgár gépkocsijelzés.
26. Tönkretesz. 28. Női becenév. 29. Hélium
és kálium vegyjele. 30. Román terepjáró. 31.
Tan betűi keverve. 32. Becézett női név. 34.
Mányoki Ádám. 36. 1944-ben ezen a napon
hunyt el Dési Huber István festőművész.
1937-ben készítette ezt az olajfestményét. 39. Gyógyszergyárunk. 40. A rémálom
filmes utcája. 42. Ezen a napon halt meg
1906-ban Prielle Kornélia színésznő. Balázs Sándor színművében Semiramina szerepét alakította (2 szó). 44. Szamár, franciául. 45. Locsolócső. 47. Koszt és kvártély. 49.
Nagy-Britannia autójele. 50. Kukorica hím
virága. 52. Vanádium és indium vegyjele. 53.
Dohányzik, költőiesen. 55. Ittrium és tantál
vegyjele. 56. Névelős fűrészáru. 58. Magyar
popdíva. 60. Nehézkesen ír. 61. Egykori telefontárs. 62. Az elején bólint! 63. Fűrészes élű
maláj tőr. 64. Mértani fogalom. 65. Egyesület.
67. Ezen a helyen. 68. Kozmetikai márka. 70.
1981-ben ezen a napon hunyt el Bihari József erdélyi származású színész. Katona József függ. 24. alatti drámájában ezt a szerepet alakította. 72. Pertu. 73. Prielle Kornélia
ebben a Jókai Mór-műben az Oraculumot
játszotta (I, NY).
FÜGGŐLEGES: 1. Sean Astin 2005-ben többek között még ebben a filmben is szerepelt
(L, A). 2. Hordoz. 3. Regnum Marianum, röv.

4. Okosan egynemű betűi. 5. Összeházasít. 6.
Londoni ajtó! 7. Ellenőrzés, röv. 8. Romhány
határai! 9. Híres nyugati gót király. 10. Orosz
női név. 11. Kán betűi keverve. 12. A mélybe.
13. 1904-ben ezen a napon született Török
Sándor író. 1966-ban fejezte be ezt a regényét (E, B). 18. Ismét. 20. Spanyol arab. 22.
Lekaszált gabona földben hagyott szára, népiesen. 24. 1934-ben ezen a napon született
Pápai Erzsi színésznő. Ebben a Katona József drámában egyszer Melindát, másszor
Izidórát alakította (2 szó). 25. A Csendesóceán egyik tengere Alaszka és Kamcsatka között. 27. … bene! Jól jegyezd meg! 28.
Tengelice. 29. Hollandia közigazgatási székhelye. 31. 1842-ben ezen a napon született
Karl May német író. Ebben a regényében
Winnetou kalandjait folytatja (2 szó). 33.
Igekötő. 35. Bizonygató. 37. Középen kezel!
38. Jelent páros betűi. 41. József Attila ismert
verse. 43. Házasság, választékosan. 46. Germánium vegyjele. 48. Egyetemi fakultás. 51.
Alátét deszka csomagok továbbítására. 54.
Felirat rövidítése Jézus keresztfáján. 57. Férfinév. 58. Atyafi. 59. …, az ember lánya (Andersen-Nexö). 61. Hasonlóképpen, latinul.
62. Növényi szaporítószerv. 64. ÁVY. 65. …
Ullmann, norvég színésznő. 66. Klasszikus
művészet. 69. Orosz repülőgépjelzés. 70. Kettőzve: vizek városa. 71. Cérium vegyjele.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 15., 36., 42., 70., 73.,
függ. 1., 13., 24. és 31. A 3. SZÁM MEGFEJTÉSE:
„Széchenyi István, Harlow, Liber Facetiarum,
Sziki szökevény, Ágyúgolyó futam, Aniara,
Téboly”. A 3. SZÁM NYERTESE: Felkai Jánosné,
Budapest, Fehérvári út. NYEREMÉNY: SUZUKI
PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest,
Kondorosi út 5/a. Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Szent Flórián étterem
Sváb csirkemell
60 dkg
csirkemell, só ízlés szerint, 8 db palacsinta,
25 dkg juhtúró. A PAPRIKÁS MÁRTÁSHOZ: 2
evőkanál olaj, 30 dkg vöröshagyma, 0,5
dkg TV paprika és 0,5 dkg paradicsom,
0,02 dkg fűszerpaprika, 0,04 dkg liszt, 2
evőkanál tejföl. A DÍSZÍTÉSHEZ: 4 evőkanál
tejföl. AZ ÉTEL ELKÉSZÍTÉSE : A csirkemellet
roston megsütjük, köretként személyenként 2 db juhtúróval megtöltött
palacsintát a hús mellé tálalunk, majd az egészet
paprikás mártással
bőven meglocsoljuk. A végén tejföllel díszítjük.

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:

fonnyasztjuk, fűszerpaprikával, liszttel
meghintjük, tejföllel elkeverjük, amíg
krémes mártást kapunk.
A receptet Balogh Zsolt, a Szent Flórián
étterem konyhafőnöke ajánlja.
Újbuda, Temesvár u. 19–21.
Asztalfoglalás: +36-70-227-9503
web: www.florianetterem.hu

A PAPRIKÁS MÁRTÁS ELKÉSZÍTÉSE:

A h a g y m át ,
paprikát és paradicsomot a felmelegített olajon meg-
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Az Újbuda TC komoly erőket mozgósított ahhoz, hogy kerületünk
kosárlabdasportja újra méltó
helyet foglaljon el a honi kosárlabdatérképen. Újbudán mindig
is nagy hagyományai voltak eme
népszerű sportágnak.
Olyan klubok népszerűsítik kerületünk hírnevét, mint a BEAC, a MAFC
vagy a Budai XI SE. Utóbbi két klub
között létrejött egy olyan megállapodás, mely lehetővé teszi a sikerorientált
utánpótlásképzést, valamint a szabadidejüket aktívan eltölteni kívánok
szervezett sportolási lehetőségét.
Az Újbuda TC kosárlabda-szakosztálya szárnyai alatt egyesülő két
klub a következő idénytől több mint
25 csapattal vesz majd részt az országos és budapesti bajnokságokban. Az
ovisoktól kezdve egészen a szeniorokig, nemtől, képességektől függetlenül
mindenkit tárt kapukkal várnak.
A szakosztály első rendezvénye egy
nagyszabású toborzó nap lesz február
28-án a Mechatronikai Szakközépiskolában Gazdagréten (Rétköz u. 39.). A
toborzó reggel 9 órakor kezdődik, ahol
nemcsak szakképzett edzőink tartanak
bemutatóedzéseket az érdeklődőknek,
de lehetőség nyílik együtt játszani az
adott korosztályok legjobbjaival, valamint NB II-es játékosainkkal.
PROGRAM:
9.00–10.30

I. Toborzó Kupa az 1999
után születetteknek.
10.30–12.00 Toborzó: gyermek, serdülő, kadett, junior korosztály részére.
12.00–13.00 Toborzó: felnőtteknek,
szenioroknak.
Minden kosárlabdázni vágyó sportszeretőt sok szeretettel vár a rendezőség.
Információk a www.budaixi.hu weboldalon vagy a főszervezőknél, Dudás József 06-305-96-76-46 és Kutas Erzsébet
06-209-55-77-20-as telefonszámokon.
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Kelen Kupa: 36 csapat és több mint 400 gyerek mérte össze tudását

Kézilabda

A legfontosabb az, hogy a fiatalok
minél többet mozogjanak

Egy kis csapat
nagy napja

első helyezést elérő csapat minden tagja
aranyozott, a második ezüstözött, míg a
harmadik bronzozott éremdíjazásban részesült, és természetesen minden csapat
kapott oklevelet – tehát egy gyerek sem
ment haza üres kézzel. A Kelen SC-t 1926ban alapították a helyi lakosok Újbudán, a
telket és a pénzforrást pedig a kelenvölgyi
iparosok biztosították. A focizni vágyók
már egészen fiatalkortól, tehát akár 4–5
évesen is elkezdhetik rúgni a bőrt, és az

Lányaink az első játékrész végére kapaszkodtak meg, bár a félidő még 15:13-as füzesabonyi előnyt mutatott, de a végeredmény viszont négygólos győzelmet hozott
29:25 arányban. A második félidő már
egyértelműen a miénk volt. Megizzadva,
de hozta a csapat a mérkőzést, bár látszott,
hogy tartalékolják az erőt a lányok a kupamérkőzésre. Az első félidőt pedig könyveljük el amolyan „farsangi tréfának”.
Aztán elkövetkezett a kupamérkőzés
napja. Hét perc elteltével már 7:1-re vezettünk és a 2-4 gólos előnyünket megtartottuk a félidőben. A kezdeményezés végig
nálunk volt, és a félidő négygólos előnyt
mutatott javunkra. Érdekesség az újbudai
lányok „lélektanánál”, hogy mindig más
emelkedik ki egy-egy mérkőzésen. Ezen a
napon Kosik Adél volt az, aki átlövéseivel,
sikeres betöréseivel, hihetetlen akaraterejével húzta a csapatot. A „nap embere” volt a
10 (!) góljával. A füzesabonyiak a mérkőzés
folyamán kétszer próbálták meg befogni lányainkat, így a második félidő elején is, de
mindkét kísérletet sikeresen védtük.
Hodosi Eszter amolyan „szemtelen”
gólja, Selenka Szilvia szemfülessége, de néhány elkapkodott indítás is jellemezték e
félidőt. Az utolsó tíz percben láthatóan feladta a küzdelmet ellenfelünk, hiszen már
hat-nyolc gólos előny volt nálunk. A végén
„csak” annak volt köszönhető a kilencgólos győzelem, hogy dr. Ökrös Csaba a jövő
felé tekintve a fiatalabb játékosoknak is
lehetőséget adott, némileg megfogta a lendületet. Vastaps köszöntötte a csapatot.
– Egy dolgot tudtunk a Füzesabony
elleni mérkőzés előtt. Ha sikerül a továbbjutás, akkor számunkra sporttörténelmet
írnak a lányok. Női kézilabdában a legjobb
négy közé jutni mindig is nagy érték volt a
sportág magyarországi történetében. Nagyon nagy tettet hajtottak végre kézilabdás
lányaink, bizonyítva, hogy jó úton halad a
szakmai munka és szép jövő előtt állhat az
egyesület – összegezte a találkozót Vladár
László, az Újbuda TC ügyvezető elnöke.

Első alkalommal rendezte meg a Kelen
SC egy vezető bank támogatásával a
Kelen Kupát, vagyis az utánpótlás labdarúgótornát a Marcibányi téri Sportcentrumban.
A foci varázsa öröknek tűnik, mind a mai
napig százezrek felhőtlen örömét jelenti
szerte a világon. A Kelen SC egy vezető
bank támogatásával február 7-én és 8-án
első alkalommal rendezte meg a Kelen

SC utánpótlásszakágának vezetője az első
néhány pillanatban el tudja dönteni, ki tehetséges igazán. Ez azonban nem minden,
ugyanis a mentális képességek legalább
olyan meghatározóak, mint a gyors reakcióidő vagy a jó testfelépítés. A szakág vezetője szerint azonban a legfontosabb az,
hogy a fiatalok minél többet mozogjanak.
Huszák Nina

A kupán következő
végeredmények születtek:
U9-ES KOROSZTÁLY
(2000. 01. 01. ÉS UTÁNA SZÜLETETTEK):

1. Újbuda TC; 2. Kiskunfélegyházi HTK;
3. Kőbányai ISE; 4. Kelen SC;
5. Rákosmenti Rojik FC
U10-ES KOROSZTÁLY
(1999. 01. 01. ÉS UTÁNA SZÜLETETTEK):

1. Ikarus BSE; 2. III. kerületi TUE; 3. Kelen SC;
4. Újpesti Haladás FC; 5. Láng SK
U11-ES KOROSZTÁLY
(1998. 01. 01. ÉS UTÁNA SZÜLETETTEK):

1. REAC-Sportiskola SE; 2. Kelen SC; 3.
Kistarcsai VFC; 4. FC Dabas; 5. Újpest SC
U12-ES KOROSZTÁLY
(1997. 01. 01. ÉS UTÁNA SZÜLETETTEK):
Király Csaba

Szabadidős
kosárlabdatoborzó

SPORT / HIRDETÉS

A kis srácok apait-anyait beleadtak, csakhogy magasba emelhessék a kupát

Kupát, vagyis az utánpótlás labdarúgó
tornát, amelyet a Marcibányi Téri Sportcentrumban rendeztek meg.
A versenyez 36 csapat szerepelt, hat
korosztályban mintegy 400 gyermek
mérte össze tudását. Az egyesület célja ezzel a kupával az volt, hogy a fiatalok
ebben a hideg téli időben is mozogjanak,
de természetesen a klub tervez majd hasonló kupát nyáron is. A meghívásos tornára nem csak budapesti csapatok jöttek,
ugyanis vidékről is érkeztek klubok. Az

idősebb korosztály tagjai is megtalálják
a helyüket a sportklubban. Simon Károly
önkormányzati képviselő szerint – aki
szintén a foci szerelmese – az utóbbi években komoly fejlődésen ment keresztül az
egyesület, és reméli, hogy a klub minél
több kiváló futballistát fog kinevelni a magyar foci számára. A valódi és hosszú távú
sikerhez azonban a lelkesedés és a tehetség
elengedhetetlen. Bár a tehetség komplex
fogalom, az edzők igen hamar kiszúrják
az őstehetséget. Csernik Kornél, a Kelen

1. MAC Népstadion; 2. Újpesti TE; 3. Kelen
SC; 4. Rákosmenti TK- Vasló Kft.; 5. Tabáni
Spartacus SKE
U13-AS KOROSZTÁLY
(1996. 01. 01. ÉS UTÁNA SZÜLETETTEK):

1. Rákosmenti TK-Vasló Kft.;2. Rákosmenti
Rojik FC; 3. Kelen SC Táltosok; 4. XII. kerületi
önkormányzat-Hegyvidék SE; 5. Budaörsi
SC; 6. Kelen SC Paripák; 7. Szigetszentmiklósi
TK; 8. Dunakeszi Kinizsi USE
U14-ES KOROSZTÁLY
(1995. 01. 01. ÉS UTÁNA SZÜLETETTEK):

1. Nagykáta SE; 2.Vasas SC; 3. Nagybajomi
AC; 4. II. Kerület UFC; 5. Kelen SC Paripák; 6.
Újpesti Haladás FC; 7. Kelen SC Táltosok; 8.
REAC-Sportiskola SE

Folytatás az első oldalról.

Vendégh Zsolt
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á
Együtt ak

2 forint!*
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Az Allianz szárnyai alá vette a lakóközösségeket: biztonsági programja széles
kör�en gondoskodik a lakóközösségek biztonságáról és pénzügyeir�l. Jelent�sen
megkönnyíti a közös képvisel� munkáját és a tulajdonosok teend�it azzal, hogy
egy kézben tudhatják a ház összes biztosítási és banki ügyét, s�t, csökkenthetik
költségeiket is!
A részletekért keressék az Allianz tanácsadókat, akik részletesen elmondják
Önöknek, milyen el�nyökkel jár, ha az Allianz �rangyala vigyáz a házukra!
06-40-421-421
www.allianz.hu
Allianz. Pénzügyi megoldások A-tól Z-ig
*A példában szerepl� összeg tartalmazza a 9302 Ft lakóközösség-biztosítási és 490 Ft számlavezetési díjat.
A havi 9302 Ft biztosítási díj tájékoztató jelleg�, a számítás egy budapesti, 1990-ben épült, 1 kaputelefonos, 4 emeletes, 16 albetétes, magastet�s, 800 m2-es társasházra, alapbiztosítás, kiegészít� tet�beázásés panelhézag-biztosítás, kiegészít� rongálásbiztosítás, felel�sségbiztosítás kockázatokra vonatkozóan,
negyedéves Allianz banki díjlehívásos díjzetéssel készült. A havi 490 Ft számlavezetési díj összege a tranzakciós költségeket nem tartalmazza.
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HIRDETÉS

TULAJDONOSTÓL Dél-Budán, többgenerációs, kertes, családi ikerház mindkét része eladó.
Ára egyben: 47 900 000 Ft. Tel.: 06/20/5485705
ÉRÁSZ Ingatlaniroda több közvetítőhálózat
tagja, évtizedes tapasztalattal keres-kínál eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenergetikai tanúsítást is. Fehérvári út 57. fszt. 4. Tel.:
204-1028, 06/30/934-8120, www.ingatlanujbuda.
hu, erasz@nextra.hu.
BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, házakat, irodákat, telkeket, ipari
ingatlanokat. www.banalp.hu, 361-4287.
KORREKT ingatlanközvetítés! Lakóingatlanok,
ipari és kereskedelmi ingatlanok. TAWELLCO
Tel.: 06/30/931-1211.
VÁSÁROLNÉK kisebb, 40–50 nm-es lakást a
Gellért–Móricz Zsigmond körtér között/vonzáskörzetükben. 06/30/447-6799.
XI., MADÁRHEGYEN keresünk-kínálunk
eladó telkeket, telekhányadokat. Telekalakítás
rendezési tervnek megfelelően. Madárhegyi
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.
SASHEGYEN (XI. kerület) eladó egy 2. emeleti
59 nm-es, erkélyes, 2 szobás lakás. Lift nincs. Ár:
23,9 M Ft. Érd.: 06/20/543-6718.
SASADON 200 nm-es, igényes, önálló ház eladó. 06/30/922-9053.
TÓVÁROS lakóparkban 53 nm-es, 2 szobás,
igényesen kialakított, új építésű lakás teremgarázzsal eladó. 22,4 M Ft-ért. www.ujlakas.info/tippan. 06/70/332-1111.
XI., ULÁSZLÓ utcában 53 nm-es, 1 + 2 félszobás, erkélyes, kertre néző, felújítandó lakás eladó.
Irányár: 17 M Ft. 06/20/393-9689.
ELCSERÉLNÉM vagy eladnám XI–XXII. kerület határán, 160 nm-es, többgenerációs, bővíthető
házamat. Kisebb házat, lakást, üzletet beszámítok
értékegyeztetéssel. Értéke: 52,9 M Ft. 226-4539,
06/20/333-1477.

BÉRLEMÉNY
KIADÓ Bánát utcában (XI.,) 30 nm-es, alagsori
helyiség. Tel.: 06/70/325-4309.
XI., FADRUSZ utcában kiadó 111 nm-es egyedi fűtésű üzlethelyiség. Tel.: 06/70/325-4309.
BOCSKAIN 50 nm-es, felújított iroda 70 000
Ft-ért kiadó. 06/20/364-8676.
TULAJDONOSTÓL kiadó 33 nm-es lakás a
Hermánd utcában, hosszú távra. 06/20/379-3530.
A KELENFÖLDI pályaudvarnál, téglaházban,
32 nm-es garzon bútorozottan kiadó. Érdeklődni:
06/20/474-6049.

GARÁZS
GARÁZS eladó Albertfalván a 7-es autóbusz
végállomásánál. Irányár: 2 M Ft. Érdeklődni: a
06/20/931-5710-es számon.

OKTATÁS
ALSÓSOK korrepetálása, zongora-, szolfézskorrepetálás, -tanítás Kelenföldön, 23 év gyakorlattal. Tel.: 06/30/277-9107.
MATEMATIKA szaktanár felkészítést, felzárkóztatást vállal valamennyi korosztálynak.
06/20/380-2039.
MATEMATIKA-, fizikaoktatás, felkészítés minden szinten referenciákkal. 250-2003, 06/20/934-4456.
ANGOL, német, spanyol, francia, olasz.
Gazdagréti Nyelviskolában. 06/20/354-4879.
MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél, nagy hatékonysággal, szaktanártól! 06/20/959-0134.

WWW.CORVINRAJZISKOLA.HU tanfolyamok gyerekeknek, kamaszoknak, szakirányú előkészítők felvételizőknek. 209-2832
FEHÉRVÁRI úti piacnál német-angol tanítás,
korrepetálás. Tel.: 466-5301, 06/30/259-7091.
MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden korosztálynak, egyénileg. 205-6732, Rudas
Katalin.
ANGOL-NÉMET nyelv tanítását nyelvvizsgára
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. Cégeknél is, házhoz is megyek. 246-6869,
06/70/540-3337.
MATEMATIKAOKTATÁS, érettségire felkészítés okl. matematikustól, nagy oktatási tapasztalattal. 06/30/200-0634.
KUTYAISKOLA kiképzést vállal hobby- és vadászkutyák részére.
06/30/229-0753, 06/20/275-4700.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornajavítás! XI.
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.
FÉG-GÁZKÉSZÜLÉK szerviz. Cirkók, gázbojlerek, konvektorok javítása. Villanybojler
vízkőtelenítése, csapok javítása azonnal. 3595033, 06/30/924-8010.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül, szakszerű gépi tisztítással. Fábián István, tel.: 06/20/317-0843.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelőmester. 06/20/934-4664, 246-9021.
ELMŰ által minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés keresés, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató, kerti
csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi
fűtés, vízvezeték-, gázvezeték-szerelés, -javítás,
ügyintézéssel, garanciával. Ingyenes felmérés.
Wiesler Tamás 06/20/924-1194.
GÁZ-, VÍZ-, központifűtés-, csatornaszerelés,
tervezés. Gázműveknél átadása. Gázkészülékek
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.
VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhárítás. Kiszállási díj nélkül! 246-0927, 06/20/9261533.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, burkolás, teljes felújítás, ázások megszüntetése, készülékek javítása,
cseréje garanciával. Balázs János épületgépésztechnikus. Tel./fax.: 362-4050, 06/20/917-0697.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VILLANYSZERELŐ kisebb munkákat céges, társasházi karbantartást is vállal. 246-9953,
06/30/947-6036.
KISEBB vízszerelés, csempézés, kőműves
munkák, javítások, helyreállítások garanciával.
06/30/981-8340.
VÍZ-, FŰTÉSSZERELÉS, csöpögéstől,
generálkivitelezésig. Duguláselhárítás éjjel-nappal. 06/30/678-1961.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, mázolást, tapétázást, burkolást, illetve teljes körű lakásfelújítást vállalunk
bútormozgatással, fóliatakarással. 260-7534,
06/70/312-7991.
BÁDOGOSSZERKEZETEK, cserép, palatetők,
lapos tetők javítása budai kisiparostól. 249-2664,
06/20/944-9015.
TELJES lakásfelújítást, kisebb javításokat vállalok garanciával. 06/20/430-1461.

UTAZÁS 2009 kiállítás
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HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás.
Tel.: 207-3971.
HŰTŐGÉPSZERVIZ, háztartási, kereskedelmi,
vendéglátó-ipari hűtők javítása írásbeli garanciával. Klímaberendezések eladása, házhozszállítása
kedvezményes áron. Beüzemelés, karbantartás.
Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/941-2797,
huto-klima@fw.hu

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal villamosmérnök végzettséggel, garanciával. Tel.: 06/20/410-6393.
SZÁMÍTÓGÉPÉT megjavítom! Windows-telepítés, vírusirtás, adatmentés, hálózatbeállítás.
Budán ingyenes kiszállás. Tel.: 06/30/629-9590.
COMPUTERKLINIKA! Számítógép javítás,
karbantartás, -bővítés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 4039357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
RIASZTÓSZERELÉS! Épületek, lakások, középületek elektromos betörésvédelme, meglévő
rendszerek javítása, karbantartása. Korda Gábor
06/20/227-0056.
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel,
lélekkel. Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.
hu.
ADÓBEVALLÁS, könyvelés, adótanácsadás
cégek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek
részére adószakértő többéves tapasztalatával,
felelősségvállalással, kedvező áron kelenföldi
városközpontnál. e-bevallas.hu, 06/30/951-2977,
382-0490.
KERTGONDOZÁST, gyümölcsfa-, szőlőmetszést, permetezést vállalok vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, ingatlanközvetítés,
lakásfelújítás, takarítás, betegkísérés. Központi
szám: 06/70/293-3187.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.: 06/30/948-2206.
PEDIKŰRT vállalok otthonában, még problémás lábat is. Tel.: 06/20/995-3908.
KERTÉSZMÉRNÖK vállal metszést, permetezést, kertépítést termelői háttérrel, kertgondozást,
öntözőrendszer telepítést.
Telefon: 06/30/992-5858.
TAVASZI nagytakarítás, ablaktisztítás, vasalás,
bevásárlás. Sofőrszolgálat, ezermester munkák.
Hétvégén és munkaszüneti napokon is.
06/20/595-3057.

2009.február 28-án rendhagyó, szombati nyitva
tartással, 10.00-14.00 óra között a legnagyobb
utazásszervezők ajánlataival és vásári kedvezményeivel
várjuk Önt irodánkban!

Eng.: R-1623

www.tui-ujbuda.hu

ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT
1117 Bp., Fehérvári út 24., T.: 466-5654
1027 Bp., Margit krt. 54., T.: 201-3928
Nyitva: H–P: 9–18 Sz: 9–14

+ SZOLGÁLTATÁSAINK:
•
•
•
•
•

KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó, speciális és mágneskulcs
ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
EGYFORMA ZÁRLATÚ és FŐKULCSOS RENDSZEREK
HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is
ZÁRAK ,ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE

SZOMBATONKÉNT
GYÓGYÁSZAT
FOGSOROK hidak készítése, javítása soron kívül, fogszabályzó, fogfehérítő.
Mozgáskorlátozottakhoz házhoz megyünk!
Fogászati háttér biztosított. Tóthné Hűvös Katalin
Fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. Tel.: 06/30/222-3016.
FOGYASZTÓ-ALAKFORMÁLÓ masszázs fájdalommentesen 0–1000 Ft/kg. Depresszió, fejfájáscsökkentés energiatöltés. 06/30/294-1945.
NE SZÍVJA tovább! Éljen egészségesebben!
Dohányzásról leszoktatás garanciával a Moszkva
térnél! Tel.: 06/30/977-7675.
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás,
lumbágóügyelet, üzemorvosi vizsgálatok. Tel.:
368-6349, 06/20/968-6886.
ŐRIZZE meg egészségét lúgosítással! Fogyjon,
szépüljön, gyógyuljon! 06/30/513-8439, www.
greentime.hu

RÉGISÉG, KÖNYV
ARANY- és ezüstfelvásárlás a kerületben.
Arany: 2000 Ft–3000 Ft-ig, ezüst: 300 Ft/dkg–400
Ft/dkg-ig. Kérem hívjon! Készpénzért vásárolunk.
Tel.: 209-4245, 06/20/200-6084.
DRÁGAKŐ (briliáns), arany ékszer, régi törtarany és ezüst evőeszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmagasabb áron. Tekintse
meg a google-ban a Louis Galériát. E-mail:
lakatos@mconet.hu. Keressen fel a II., Margit krt.
51–53. sz alatti Louis Galériában. Tel.: 316-3691.
KÖNYVET veszek minden mennyiségben,
házhoz megyek, illetve hagyatékot vásárolok. Tel.:
06/30/453-1104. Tietze Dániel.
VIRÁG ERIKA műgyűjtőnő helyszíni készpénzfizetéssel vásárol régi koloniál bútorokat,
rádiókat, porcelánokat, festményeket, órákat,
szőnyegeket, könyveket, csillárokat, ezüstöket,
szőrmebundákat, zongorákat, mindenféle régi

-10%

!!!

lakberendezési tárgyakat, hagyatékot, kiürítéssel
is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. Hívjon
minket! Tel.: 259-0786, vagy 06/30/324-4986.
1945–1960 közötti fotókat, lakberendezési
tárgyakat, hagyatékot vásárolok készpénzért.
06/30/264-0568.

ÁLLÁS
SZÖVETKEZETI ház megbízható gondnokot
keres nyugdíjazás miatt. Cserelakás szükséges.
205-8168.
NÍVÓS CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk
leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat,
házvezetőket. Micimackó. Tel.: 205-8700, 2438280, 06/20/359-5918.
KERÜLETI munkára belső postaládás szórólapterjesztőt felveszek. Tel.: 06/70/289-9106.
VEZETÉSI tanácsadó cég keres precíz, talpraesett, segítőkész munkatársat általános irodai aszszisztens munkakörbe, rugalmas időbeosztásban.
Külön szakképzettség nem feltétel. Újbudai lakosok előnyben. A jelentkezéseket a company@ifua.
hu e-mailcímre várjuk. További információ: 3828800, illetve www.ifua.hu
MEGBÍZHATÓ, gyors, kitartó munkatársat keresek vidám tanácsadói csapatunkba! 06/30/5138439, info@greentime.hu

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitnesslépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28.000
Ft (üzletben 42.000 Ft). E-mailcímre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
MÁRKÁS pianínók kiárusítása. 209-3247, 06/
20/912-4845, www.klavirzongora.hu. Hangolás,
javítás.
FELOLVASÁST, otthoni, kávéházi társalkodást,
színházlátogatást vállal idős hölgyek, urak részére
értelmiségi hölgy.
Elérhetőség: 06/20/594-1360.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest
Főváros XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának
Jegyzője Ipar és Belkereskedelmi igazgatási, vállalkozói ügyintézőt keres
A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV: Budapest Fővá-

Kerülje el a tömeget! Nálunk kényelmesen,
barátságos környezetben foglalhatja le nyaralását,
a kiállítási kedvezmények irodánkban is
érvényesek!

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 9.
Tel: 06 1 279 2929, ujbuda@tui.hu

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is,
termoüveg, tükör, képkeret. 1116 Budapest,
Kondorosi út 7. Tel.: 208-2352, 06/30/966-0259.
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-, gáz-,
gipszkartonszerelést, csempézést vállal kisiparos
garanciával, azonnalra is. 202-2505, 06/30/2513800.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával. 285-2882,
06/30/251-5872.
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával,
referenciával. 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/9315495.
LAPOS TETŐK szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos-, kőművesmunkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
KŐMŰVES-, burkolómunkákat teljes körű lakásfelújítást minőségi munkával, referenciákkal, rövid
határidőre vállal építőipari cég. 06/30/280-7257.
TETŐSZIGETELÉS és egyéb épületszigetelési munkák, bádogozással együtt. Homlokzat
felújítás és más szakipari munkák kivitelezése
alpintechnikával. Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-,
ház-, iroda felújítás minden szakmában, magyar,
megbízható szakemberekkel, ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft. Tel.: 2264539, 787-4882, 06/20/946-7557.
REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló készítése-javítása. Tel.:
213-2033, 06/30/964-8876.
CSEMPÉZÉS, javítás, felújítás, kőművesmunkák készítése, szakmunkással. Tel.: 06/30/3282871, 200-8897.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, rovarhálót. 370-4932.
REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, szúnyoghálók,
napellenzők szerelése és javítása garanciával. 2613380, 06/30/973-4378, 06/20/424-2618.
LAKÁSOK, üzlethelyiségek teljes körű átalakítását, felújítását vállaljuk. Festés, mázolás, gipszkartonozás, villany-, vízszerelés, asztalosmunkák,
egyedi bútorok készítése reális áron. Érdeklődni:
06/20/553-4341.
REDŐNY, reluxa, napellenző, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló, függönykarnis javítás, készítés. 356-4840, 06/30/954-4894.
SZOBAFESTÉST, vízvezeték-szerelést, csempézést, parkettázást vállalok. 06/30/975-0053,
226-2527.
LAMINÁLT padlózás, parkettázás, csiszolás,
lakkozás, polírozás. Nyikorog, mozog? Bontás
nélkül megszüntetem! Lakkozás vizes bázisú lakkal. Tel.: 06/30/522-1599.
CSEMPÉZÉST, járólapozást vállalok rövid határidővel, garanciával. 206-3579, 06/30/943-9282.
SZOBAFESTÉS akciós árakkal. Fűrészporos
tapétázás 900 Ft/nm. 06/20/454-2579.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, járólapozást, csempézést,
kisebb kőművesmunkát vállalok referenciákkal.
06/30/227-9616.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 310-4116, 06/30
/281-1457.
ANTIALKOHOLISTA szakemberekkel szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, kőműves
munkát, stb. takarítással vállalunk.
06/20/998-2369. Tel./fax: 365-2662, e-mail:
delabt@vipmail.hu.
LAKÁSFELÚJÍTÁS anyagbeszerzéssel, garanciával! Szobafestés, csempeburkolás, kőművesmunkák, parkettázás, villanyszerelés, vízszerelés!
06/30/960-4525.
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ros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). A
MEGHIRDETETT MUNKAHELY, BEOSZTÁS: Hatósági
Igazgatóság, Igazgatási és Szabálysértési Osztály
ipar és belkereskedelmi igazgatási, vállalkozói
ügyintéző (1 fő határozott időre). ALKALMAZÁSI
FELTÉTELEK ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK: magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, képesítési előírás: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági
felsőoktatásban (ezen belül kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon)
szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség;
főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség,
vagy középiskolai végzettség és kereskedelmi,
vendéglátó-ipari, élelmiszer-ipari szakképzettség;
középiskolai végzettség és szakképző iskolában
szerzett ipari, élelmiszer-ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítés. FELADATAI: Üzletek
működési engedélye, telephely engedélyek kiadásával, fizetővendéglátással, hatósági igazolással,
hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint vállalkozói igazolvány ügyintézés. ELŐNYÖK
AZ ELBÍRÁLÁSNÁL: nyilvántartási és okmányügyintéző OKJ-s képzésről szóló bizonyítvány, államigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, magas
szintű írásbeli kifejezőkészség, felhasználói szintű
számítógépes ismeretek (word, excel). ILLETMÉNY
ÉS EGYÉB JUTTATÁS: A köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) előírásai szerint.
A JELENTKEZÉSEKET: írásban, szakmai önéletrajzzal
(munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével), az iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okmányok másolatával, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy
igazolás) csatolásával. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
jegyzőjéhez címezve a humánpolitikai szervezethez kell benyújtani dupla zárt borítékban – a külső
borítékot az alábbi helyre címezve, a belső zárt,
pályázati anyagot tartalmazó borítékon pedig
feltüntetve az „Ipar és belkereskedelmi igazgatási,
vállalkozói ügyintéző” jeligét. Cím: 1113 Budapest,
Bocskai út 39-41. A PÁLYÁZAT BEÉRKEZÉSÉNEK
HATÁRIDEJE: 2009. március 6., péntek 13 óra. A
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009.
március 20. AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK IDŐPONTJA:
2009. április 1. A pályázatok elbírálásáról bizottság
dönt. Érdeklődni lehet: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Hatósági Igazgatóság Igazgatási és Szabálysértési
Osztályán (Dezsőné Sramkó Ágnesnél a 3724-535ös vagy Dr. Berkovics Gáborné dr.-nál a 3724-695ös telefonszámon).

Környezetvédelmi pályázat
ÁPRILIS 22- „FÖLD NAPJA” ALKALMÁBÓL Újbuda Önkormányzata

környezetvédelmi pályázatot
hirdet „Zöld sarok-tankert” kialakítása céljából oktatási intézmények számára.

az óvodás-iskolás gyermekek számára az intézmény területén lehetőséget
biztosítani a természet napi megfigyelésére, tényleges ápolására.
A pályázat védnöke: Fodor Vince
alpolgármester
A PÁLYÁZAT CÉLJA

/az intézmények adottságaihoz alkalmazkodva/ növényültetés – fák,
egynyári/évelő növények ültetése, gyógynövénykert, mediterrán kert, konyhakert; kerti építFORMAI KÖVETELMÉNY

mény - sziklakert, kertberendezési tárgyak; vízi architektúra
– kerti/zárt terű tó, csobogó
kialakítása;
CÉL az önkormányzati forrásból biztosított összegből minél
nagyobb hozzáadott eszmei értéket létrehozni.
Az ELNYERHETŐ pályázati összeg
maximum 100 000 Ft.
PÁLYÁZATI KERET: 1 000 000 Ft.
A pályázati anyagok LEADÁSI
HATÁRIDEJE: 2009. március 11.
Pályázatok ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDEJE: 2009. március 18.
A NYERTES PÁLYÁZATOK KIVITELEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2009. április 21. DÍJAZÁS: 2009. április 22.-

én „A Föld napja” alkalmából.

Az Újbuda hirdetési ajánlata
A keretes hirdetések árai és méretei:
oldal/hasáb
1/1 álló
1/2 fekvő
1/4 álló
1/8 fekvő
1/16 álló
1/32 fekvő
első oldali csík
1/74 fekvő

méret (mm)
282 x 421
282 x 209
140 x 209
140 x 103
68 x 103
68 x 50
282 x 37
53 x 74

fekete-fehér
88 000
55 000
34 000
35 000

színes
460 000
230 000
160 000
95 000
63 000
36 000
285 000
40 000

Az árak az áfá-t nem tartalmazzák

Kedvezmények:
Ötszöri megjelenés, de min. 700 000 Ft Nº

5%

Tízszeri megjelenés, de min. 1 300 000 Ft Nº

7%

Tizenötszeri megjelenés, de min. 2 000 000 Ft Nº

10%

Húszszori megjelenés, de min. 2 700 000 Ft Nº

15%

Huszonötszeri megjelenés, de min. 3 400 000 Ft Nº

20%

Apróhirdetések:
10–20 szóig: 160 Ft/szó + áfa,
20–40 szóig: 140 Ft/szó + áfa.
Az apróhirdetésnél 10 szó díja
a minimális tarifa, és 40 szó a
maximális terjedelem
Felvilágosítás: szerkesztőség
Telefon: 372-0960, Fax: 372-0961

www.ujbuda.hu
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Opel Astra több mint 1 000 000 Ft kedvezménnyel
Opel Corsa több mint 600 000 Ft kedvezménnyel
Opel modellek 30% kedvezménnyel és 5 év garanciával!
Az ajánlatok az akcióban részt vevő Opel Astra Enjoy Plusz, illetve Essentia Plusz, valamint Corsa Enjoy Extra modellekre, 2009.01.30-02.28.
között, vagy a készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett kedvezmények a 2009. februárban érvényes listaárból számítandók. A részletekről,
a kiterjesztett garancia feltételeiről, valamint egyéb kedvező ajánlatainkról érdeklődjön Márkakereskedéseinkben! A képek illusztrációk.
Astra kombinált átlagfogyasztása: 4,6-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 124-166 g/km, Corsa kombinált átlagfogyasztása: 4,5-6,8 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 119-163 g/km.

Opel Duna
Opel Duna M3

1095 Budapest, Soroksári út 160., tel.: 347-1016, 347-1017, 347-1013
1152 Budapest, Városkapu utca 11., tel.: 415-2150
www.OpelDuna.hu

www.t-mobile.hu

Beleszerettél?
Nokia 5310

Domino
csomagban

24 990 Ft

Ha nem tudsz neki ellenállni, vásárold meg
most Nokia 5310-es készüléked,
aktiváld hozzá
a Domino Aktív díjcsomagot

és 1000 SMS-t küldhetsz

díjmentesen hálózaton belül.
A díjcsomag időszaki díja 450 Ft (30 napra).

A tarifaajánlatot a 2009. február 1. és 2009. március 31. között Domino Aktív díjcsomagba váltó előfizetők vehetik igénybe. A díjmentes SMS-ek 2009. április 30-ig használhatók fel. A kedvezményre azon előfizetők jogosultak, akik az akció ideje alatt, a díjcsomagba
váltás időpontjától számítva a megelőző 90 napban nem voltak Domino Aktív díjcsomagban. A készülékakció 2009. február 1-jétől visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes. Az akciók további, teljes körű és részletes feltételei a T-Pontokban, üzleteinkben
és ügyfélszolgálatunkon érhetők el: 1430, 06-1/265-9210.

Budafoki úti T-Pont: 1117 Budapest, Budafoki út 103 - 107., Tel.: 30/900-9002

BÖNGÉSZŐ
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CIVIL
SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET

www.szie.communio.hu
BABA-MAMA KLUB otthon lévő óvodásko-

rúak és szüleik számára, szakképzett óvónő
vezetésével, minden szerdán 9.30–12.30-ig
a Szent István-házban ( XI. Himfy u. 9.).
NÉPDALKÖR, KÖZÖS NÉPDALTANULÁS a

Szent Imre-templom felső hittantermében,
a 18 órai szentmise után, március 6-án, majd
minden hónap első péntekén.
NAGYBÖJTI EGYHÁZKÖZSÉGI LELKINAP

felkészülés a Feltámadás Ünnepére, március
7-én, szombaton, 13.30-kor, a Szent Imre
Gimnázium dísztermében, Előadó: Máthé
György címzetes prépost, főesperes,
téma: Az idők jelei.
SZIE GYERMEKNÉPTÁNC általános iskolások

számára minden csütörtökön, 16.15–17.15
között a Szent Imre Gimnáziumban, jelentkezés és info.: sagodi.ferenc@chello.hu.
ÚJBUDA NYUGALMÁÉRT EGYESÜLET

Eddig kizárólag mohácsi népszokás volt a busójárás, ez a „tréfás-hangos-táncos-mulatságos” télűző népszokás. Remény van arra, hogy a világörökség része lesz, így a nagyvilágon minél többen megismerhetik ezt a fura játékot. Idén újabb ötlettel álltak elő: a fővárosban is felvonultak
jelmezes-maskarás ruháikban, és csak a zord időnek köszönhető, hogy a Kosztolányi Dezső téren már nem masíroztak, mert a rendező az esti,
fonóbeli fellépés előtt féltette a hideg széltől a táncosokat. Estére aztán a hangulat is felforrósodott.

Veszélyben
Csontváry cédrusa

Az általános felmelegedés kipusztulással fenyegeti a híres libanoni
cédrust, melynek kemény, tartós
fáját évezredeken át használták
különböző civilizációk. A fa most
felkerült a súlyosan veszélyeztetett
fajok listájára. – A klímaváltozás
következtében eltűnhet a cédrus
Libanon hegységeiből – állítják
libanoni civil természetvédő szer-

vezetek. Az ország nemzeti parkjaiban egyik-másik fa korát 2 ezer
évesre becsülik.
A nálunk leginkább Csontváry
képeiről ismert libanoni cédrus
természetes élőhelye a tengerszint
feletti 1200–1800 méteres sávban
van. Ha az időjárás tartósan felmelegszik, akkor a fának feljebb kell
húzódnia. A cédrus magjai csak
akkor szóródnak ki, ha néhány napon át eső, hó és hideg uralkodik.
A magok kicsírázásához is hidegre

Kulturális
programajánló

van szükség. A fa nem tud meglenni a nyári harmat nélkül sem.
Ha mindez nem áll rendelkezésre
több egymást követő évben, akkor
a fa elpusztulhat.
A melegedés nem csak a csapadék csökkenésével jár. A szárazsággal magyarázzák egy fakártevő
elszaporodását is. A cédrusrágó
levéldarázs néhány éve megtize-

delte a cédrusokat Tannourin falu
közelében. A rovarnak normális
időjárási viszonyok között évente
egy nemzedéke fejlődik ki, de száraz meleg évben akár három is. A
felmelegedés más hasonló kártevők számát is megsokszorozhatja.
Vannak azonban, akik szerint
még nem nyilvánvaló, milyen következményekkel jár a felmelegedés, a fák akár alkalmazkodhatnak is a változáshoz.
(n. n.)

Tarisznya
A néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz
bennünket európaivá. Ha azonban csak az
európaiságra törekszünk, lehetünk nagy műveltségű népek, de minél hamarabb megszűnünk
magyarnak lenni. Beleolvadunk abba a nagy nyugati nemzetbe,
melynek a műveltséghatását legkönnyebben elfogadjuk.
A néphagyomány nagy nemzetfenntartó erején kívül szükségünk van a magas fokú nyugati művelődés minden vívmányára. A
néphagyománynak emellett azt a szerepet szánjuk, hogy minden
vonalon alapjául szolgáljon a magasabb rendű művelődésnek, de
annak ne csak színt, hanem belső tartalmat is adjon.

Győrffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés 1939.

A MU Terminál B estjével tiszteleg
a közelmúltban elhunyt Leszták
Tibor emléke előtt. A MU Terminál tánc- és mozgásszínházi
műhely, ahol a táncművészeti iskolákban végzett, fiatal táncosok
egy évadon keresztül dolgoznak
együtt koreográfusokkal, rendezőkkel, oktatókkal. Műhely,
amely a pályakezdők számára
kihagyhatatlan lépcsőfok a táncművésszé válás útján. Megadja
azt a szakmai tudást, amelyet
csak a folyamatos táncképzés és
a színpadi munka adhat. A MU
TERMINÁL IV. évfolyamának
B. estjén Gergely Attila és Hámor
József egy-egy koreográfiáját tekinthetik meg 2009. február 27-én
és 28-án 20 órakor.
Karinthy Frigyes szerint a magyar
„pénz” szó a régi „nincs” szóból
ered. Talán ezért költünk el Magyarországon előre olyan pénzt,
ami még nincs a trezorban. A mi
népünk mindig azt reméli, egyszer
majd beállít egy Dollárpapa, aki az
adósságainkat kifizetve minden
más elrontott dolgunkat is rendbe
teszi. Dolgozni, termelni, takarékoskodni? Minek? Elég költeni a
nem létező vagyont. A „dollárpapák” azonban ritkán jönnek. Az
adóssághegy pedig csak nőttön
nő... Szentmárton város vezetésének megadatik a ritka csoda:
Koltayék rokona, az Amerikában
élő idős Hoffmann Tamás, akit
mindenki csak „dollárpapaként”
emleget, váratlanul hazatér... Gábor Andor a múlt század elején
mintha csak előre tudta volna, mit
hoz majd a 20. század. És kicsit talán azt is, mit hoz a 21. A Dollárpapa című előadást február 28-án
este 7 órakor tekinthetik meg a
Karinthy Színházban.
Igazi unicumnak ad otthont az
A38 Hajó március 6-án, az este folyamán sor kerül a The
Carbonfools koncertre, a további
jó hangulatról pedig Kriskó Viktor
(Romkert), illetve Bártfai Laura
(Művész Kávéház) DJ-k gondoskodnak. Az esemény háziasszonya
Freire Szilvia (Miss World Hungary 2008) lesz.
Március 5-én este 7 órakor kezdődik a 2008-as Ki-látó tehetségkutató verseny győzteseinek élő
koncertfelvétele a Fonó Budai Zeneházban. A színpadon két fiatal
tehetséges együttes, az Alborada
és Tamarazene mutatkozik be. Az
Alborada muzsikájában a szöveg
és dal minél hűbb egymásra találása a cél. A Tamarazene különleges könnyűzenei kamarazene.
K.A.

fotók: Király Csaba

Busók a
Fonóban

Alakuló ülést tart az Újbuda Nyugalmáért
Egyesület március 4-én 18 órakor a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában
(Bartók Béla út 27. )
A szervezők szeretettel várnak mindenkit,
aki tenni akar általában a kulturált szórakozásért és a nyugodt pihenéshez való
jog érvényesítéséért, az alkoholfogyasztás
köztéri megszüntetéséért és a túl zajos szórakozóhelyek korlátozásáért.

2009. február 13.

A II. világháború polgári áldozataiért
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a Farkasréti temetőbe hívta az emlékezőket. 1945.
február 13-án, 64 évvel ezelőtt fejeződött be Budapest ostroma , a
II. világháború egyik leghosszabb
ideig tartó ütközete. A város lakói
több mint három hónapon keresztül éltek – és haltak – ágyútűzben,
bombák robbanásai között.
Tízezrek várták reménykedve
a harcok befejeződését, és hogy
előjöhessenek a pincékből. – A ha-

lottak számát pontosan még a mai
napig sem tudjuk, emlékeznünk
és emlékeztetnünk azonban kötelességünk – mondta a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
elnöke, Radnainé dr. Fogarasi Katalin. – Számunkra nagyon fontos
a fiatal nemzedék megszólítása,
ezért külön öröm, hogy meghívásunkra több budai iskola tanulója
is velünk van most – tette hozzá.
Az ünnepségen megjelent többek között Palásti Ferenc szárny-

segéd, a köztársasági elnök képviseletében, Mandúr László, az
Országgyűlés alelnöke, Lenkovics
Barnabás alkotmánybíró, Lomnici
Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt
elnöke, Horváth Csaba főpolgármester-helyettes, a Fidesz képviseletében Horváth János, az Országgyűlés korelnöke, Fónagy János
országgyűlési képviselő, Lovas Pál,
a XII. kerület alpolgármestere és
Veresné Krajcár Izabella, Újbuda
alpolgármestere.
TR

