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József Attila születésnapján évtizedek óta a költészet napját ünnepeljük. De ugyanezen a napon született
Márai Sándor, az időközben újra
felfedezett nagy magyar író is.
9. oldal

„Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az”

2009. ÁPRILIS 8.

Csend és sötét

Bolyongó

Tisztelt Ház

A siketvakok egyesületének
15. évfordulóján konferenciát
tartottak érdekképviseletről,
toleranciáról, beilleszkedésről.

Újbudán sétálva négy különleges
helyet mutatunk be. Étterem,
játékbolt, jóga, és egy hely, ahol
bor és fotó együtt van jelen.

A Karinthy Színház legújabb
zenés vígjátékában Hujber
Ferenc és Trokán Anna mulattatja a közönséget.

cikkünk az 5. oldalon

összeállításunk a 7. oldalon

írásunk a 13. oldalon

Kiváló sportolókat díjaztak

Kelenvölgy: korlátozni kell
a kertváros túlzott beépítését

Olimpiai
büszkeségek a
sportsuliban

Kelenvölgy és Albertfalva maradjon meg barátságos, családi házas környéknek
Meg kell állítani azt a folyamatot,
amely Kelenvölgy és Albertfalva
hagyományos, kertvárosi életterét
személytelenebb, társasházas környezetté alakítja át – ez a célja Simon
Károly önkormányzati képviselőnek,
és ezt célozza a képviselő-testület által
elfogadott rendeletmódosítás is.

Elsősorban Kelenvölgyben, de a többi
ilyen besorolású területen is megfigyelhető jelenség, hogy a többnyire családi
házakkal beépült telkek tulajdonosváltása
során sokszor öt-hat lakásos társasházak
jönnek létre, melyek megváltoztatják,
átstrukturálják a terület arculatát, és a
lakosságszám növekedésével növelik a
térség terhelését. Az L5-ös övezetben a
létesíthető lakások számát a szabályzat
a teleknagyság függvényében határozza
meg. Ez eddig így festett: 800 nm alatti
telken legfeljebb 2 lakás, 801–900 nm-es
telken legfeljebb 3 lakás, 901–1000 nm
közötti telken legfeljebb 4, a feletti teleknagyság esetében pedig akár hat lakás is
kialakítható volt.
Újbuda képviselő-testülete márciusi
ülésén fogadta el a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló ren-

deletének módosítását, így az építhető
lakások számát kismértékben már korlátozták. Eszerint az L5-ös területeken
900 nm-nél kisebb telken maximum
kettő, 900 és 1000 nm közöttin legfeljebb három, a felett pedig legfeljebb 4
lakás alakítható ki.
A módosítást kezdeményező Simon
Károly, Kelenvölgy szocialista önkormányzati képviselője szerint azonban
ez csak az első lépés volt. A problémát
Kelenvölgyben az okozza, hogy egy alapvetően hagyományos, családi házakkal
beépített környékről van szó, ahová egyegy régi ház elbontása után sokszor 5-6
lakásos társasházakat húznak fel a beruházók. A legjellemzőbben ez a jelenség a
péterhegyi részen figyelhető meg. A többlakásos ingatlanok változtatják a terület
arculatát, nő a lakosságszám. Nem ritka,

Újbuda Önkormányzata minden évben
elismeri azokat a kerületi sportolókat
és edzőket, akik az adott évben kiemelkedő eredményeket értek el a nemzetközi versenyeken. Idén az ünnepélyes
díjátadót a Grosics Gyula Sport Általános Iskolában rendezték, ahol a 2008as év hazai favoritjai elsősorban nem
másért, mint a pekingi olimpián elért
kiemelkedő eredményeikért kaptak oklevelet. A polgármester ígérete szerint
a hagyomány természetesen folytatódik, de jövőre már az év sportolójait is
kihirdetik.
cikkünk a 3. oldalon

hogy ahol régebben egy idős pár lakott,
oda 4-5 család költözik, ennek megfelelően ennyivel több autó is lesz, és ez parkolási problémákat okozhat. Nő a terület
terhelése, megváltoznak a szomszédság
társadalmi kapcsolatai. Kelenvölgy falusias hangulatú terület, ahol még jellemző
a jószomszédi viszony, mindenki ismer
mindenkit. A társasházak esetében ez már
nem így működik.
Simon Károly arról tájékoztatott,
hogy a kérdéssel több éve foglalkozik,
és tavaly nyáron már majdnem a testület elé kerülhetett a szigorítási javaslat,
de akkor még nem volt megfelelő ehhez
a jogszabályi háttér. Hosszas előkészítés
és a szükséges szakhatósági vélemények
beszerzése után most sikerült elfogadni
a módosítást.

Közös Képviselők Klubja

144 millió
forint társasház
felújításokra

folytatás a 4. oldalon

Görög András

Albertfalva és Kelenvölgy jelentős része
kellemes, falusias, emberléptékű kertváros. Az építési övezetbesorolás L5 jellel illeti, a Budapesti Városrendezési és Építési
Keretszabályzat pedig laza, kertvárosias,
jellemzően szabadon álló beépítésű lakóterületként írja le ezeket a negyedeket. Az
utóbbi években a lakásépítések növekedésével nőtt az érdeklődés az ilyen övezetbe
sorolt, kedvező fekvésű ingatlanok befektetési céllal történő beépítése iránt.

„Vegyétek a szentlelket, és bűneitek megbocsáttatnak”
Ákos atya húsvéti gondolatai
A húsvétnak természetesen ma is van
sorsformáló, jövőnket érintő mondanivalója. A mai világban, ahol az ember
saját környezetét pusztítva elpocsékolja
napjait, mégis azt kell mondanom, hogy
érdemes élni.
Jézus Krisztus feltámadása három
olyan kérdésre is válaszol, amelyet minden emberi bölcselkedés csak kerülget,
és amit a mai ember a leggyakrabban
feltesz magában. Ha egyszer olyan jó
dolog boldognak lenni, akkor miért kell
szenvedni? Ha egyszer olyan jó dolog
élni, miért kell meghalni? Ha egyszer
olyan jó dolog tisztának lenni, magamban lelki békét találni, akkor mit kezdjek a bűneimmel? Erre a három kérdésre ad választ Krisztus feltámadásának a
ténye, hiszen kell, hogy legyen valami
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értelem, nemesítő erő, egy lehetőség ebben a szenvedésében, ha maga Isten fia is
vállalta e kínokat.
A halálon túli öröklét olyan végtelen
távlatot ad életünknek, olyan más dimenziót, amely megerősít bennünket, hogy
érdemes végigküzdenünk a földön töltött
időt, hiszen Isten örök országában kaphatunk helyet. A harmadik kérdésre válaszolva fel kell ismernünk, hogy milyen
nehezen tudjuk cipelni bűneink terhét
nap mint nap. Milyen nehezen tudunk
elhibázott lépéseinktől, rossz szokásainktól, állandó kísértéseinktől megválni!
Mennyien gyónnak úton-útfélen, bolt
előtt és lépcsőházban, vonatperonon és
villamoson. Az ember sokszor már nem
bírja a maga aljasságát, ezért inkább másokat vádol miatta.

Nem egy háborús bűnösről hallhattunk
már, aki akár évekkel később térden állva
könyörgött feloldozásért, mert képtelen
volt vétkei súlyát elviselni.
Tudnunk kell, hogy bűneinkre mindenképpen van föloldozás. Jellemző,
hogy éppen húsvét délutánján mondta
Jézus: vegyétek a szentlelket, és bűneitek
megbocsáttatnak. Húsvét üzenete tehát
az élet üzenete, hogy a szenvedésnek – ha
Istennel éljük meg – kivezető útja, felszabadulása van, hogy a halál után örök élet
vár minket. Lélekvándorlás helyett egy
Istennel való közvetlen, személyes találkozást élhetünk meg. Harmadrészt pedig az
ember életének lelki mélypontján is lehetséges a kiengesztelődés Istennel, elérhető a
lelki béke. Így kívánok áldott ünnepeket
azoknak, akik vállalják ezt a kihívást.

Folytatódik a társasházak felújítási pályázata – derült ki a közös képviselők legutóbbi
találkozóján. A pályázat részleteiről Molnár Gyula polgármester beszélt. Ebben az
évben összesen 144 millió forint szerepel
a költségvetésben a kerületi társasházak
felújításának támogatására. A pályázatok
elbírálása során előnyt élveznek az életveszélyt, balesetveszélyt megszüntető felújítások, ide tartozik például a kémény és a gázvezeték-hálózat átépítése, az épület további
állagromlását megakadályozó felújítások,
elsősorban a tető- és a gépészeti rendszerek
kijavítása, korszerűsítése, illetve a homlokzatok felújítása, különös tekintettel a település értékvédelmi védettségű épületeire – itt
a polgármester kiemelte a Kulturális Városközpont területét, azaz a Bartók Béla út
Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti szakaszt. Ugyancsak kiemelt elbírálás
alá esik a lakóépületek akadálymentesítése
is. A 144 milliós kereten belül 20 millió forintot a vis maior esetekre különítettek el.
A 2008-as évben 342 pályázat érkezett,
ebből nyertes pályázat 192 darab, mely
8009 lakást érintett. Az elmúlt évek során
a benyújtott kérelmek 50–56% utasították
el. A tájékoztatón szó volt az ÖKO-programról is (bővebben alul keretben, a szerk).
Molnár Gyula hangsúlyozta, hogy egyes
esetekben, például egy lakóház szigetelése
esetén az ÖKO-programban megvalósuló
beruházással akár 30%-os költségmegtakarítás is elérhető. A polgármester egy
kérdésre válaszolva elmondta, hogy az idei
költségvetésben pénzalapot különítettek el
a megújuló energiahasznosítás támogatására. A beruházásokat idén egy-egy házban
kísérleti jelleggel támogatnák azzal a céllal,
hogy az önkormányzatnak és a többi társasháznak is legyen valós képe arról, hogy a
beruházás mennyibe kerül, és milyen megtérüléssel lehet számolni.
D. CS.

Brückner Ákos atya, a Ciszterci Szent
Imre-templom plébánosa

ÖKO-pályázat módosított benyújtásának határideje 2009. április 15.
2008. évre 70 millió forint állt rendelkezésre, a benyújtott pályázatokat
részben elbírálták, eddig 39 épület
4206 lakása nyert 64 millió forint
értékben. A témában felmerülő kérdéseikkel Félegyházi Tamáshoz, az
Öko+ program dél-budai értékesítési
partneréhez is fordulhatnak közvetlenül a (70) 378-6031-es telefonszámon
illetve a felegyhazi.tamas@pomo.hu
e-mail címen.
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Újrahasznosítva

Piknik a Gellérthegyen

Budapest is sötétbe
borult a Föld Óráján

www.waearthhour.com

A Föld Órája egy világméretű felhívás,
hogy minden egyes ember, minden üzleti
vállalkozás és minden közösség cselekedjen. Felhívás a felelősségvállalásra, a
fenntartható jövőért való munkálkodásra. Magyarországon 67 város kapcsolta
le a fényeit március 28-án, szombaton
este fél kilenckor. A Földön mintegy
4000 város borult sötétbe (köztük Párizs,
Róma, Moszkva, Los Angeles, Hong-

kong, Dubai), megmutatva ezzel, hogy
mindenki közös érdeke a klímaváltozás
elleni fellépés.
Az akcióban Magyarországon a főváros mellett a megyeszékhelyek több mint
fele vett részt. Elsötétült többek között a
Lánchíd, a budai vár, a Művészetek Palotája, a tatabányai turul, az egri minaret, a kecskeméti Cifrapalota és a siófoki
víztorony is. Budapesten Hagyó Miklós
környezetvédelemért is felelős főpolgármester-helyettes segítségével kapcsolódtak le egy órára a díszkivilágítás fényei.
A politikus a tudatos energiahasználat
fontosságára kívánta felhívni a figyelmet,
és hangsúlyozta, az energiatakarékosság
elengedhetetlen a fenntartható jövő és élhető környezet érdekében.
A Föld Órájához csaknem száz vállalat is csatlakozott. Két nagy telekommunikációs cég lekapcsolta nagyobb

Zöld buli Gazdagréten

fényreklámjait, irodaházainak világítását,
valamint egyéb akciókkal is készültek,
például energiatakarékos izzókat adtak a
használt akkumulátorokért és telefonokért cserébe. Csáki Roland, a WWF Magyarország kommunikációs igazgatója
értékelése szerint „példaértékű összefogás
részesei lehettünk idén a Föld Óráján. A
részt vevő városok, cégek és magánszemélyek száma is azt mutatja, hogy bolygónk védelmében nyitottak vagyunk a
közös fellépésre”.
Újbudán Fodor Vince, a környezetvédelemért felelős alpolgármester korábban felhívásban kérte a kerületieket,
hogy csatlakozzanak a Föld Órája
mozgalomhoz.
– Környezettudatos álla mpolgá rként
magam is fontosnak érzem ezt a
kezdeményezést,
így a családdal
együtt mécsest
gyújtottunk arra az egy órára.
Megható volt látni, milyen sokan
kapcsolták le a
villanyt a környékünkön, az ablakokban pislákoló
fények különös
hangulatot adtak
a Gellérthegynek.
Örülök, hogy a
kerületünkben ilyen sok környezettudatos ember lakik, így Újbuda is részt
vett a klímaváltozás elleni küzdelemben
– mondta az alpolgármester.
Az akcióhoz az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség is csatlakozott,
oly módon, hogy a villanyleoltással egy
időben „Föld Órája Pikniket” tartottak a Gellérthegyen, a Citadella melletti
Lődombon. A megjelentek baráti hangulatú beszélgetésen tájékozódhattak és
oszthatták meg nézeteiket a környezettudatos életvitelről. A szervezők, Rétvári
Bence, az IKSZ elnöke, az Országgyűlés
Környezetvédelmi Bizottságának tagja, valamint Azbej Tristan, az IKSZ Zöld
Munkacsoportjának vezetője így hívták
fel a figyelmet környezetünk védelmére,
a felelős gondolkodásra és az energiatakarékosságra.
(rózsa)

Zöld Újbuda
Három írásunk különböző témakörökben foglalkozik a környezetvédelemmel. Fontosnak tartjuk a környezettudatos életvitel népszerűsítését. Következő számainkban
kiemelten foglalkozunk a témával. Ehhez várjuk olvasóink javaslatait, észrevételeit:
mit tapasztalnak saját környezetükben, mit tehetünk mi magunk lakóhelyünkért,
tágabb értelemben közös jövőnkért, a városrészért, a bolygóért.
„Zöld Újbuda” jeligével leveleiket küldjék el a web@ujbuda.hu e-mail címre, vagy
hagyományos levélben erre a címre: Újbuda Média, 1111 Szent Gellért tér 1-3.

tartozik a fenntartható
fejlődéshez. Azt látom,
hogy a fiatalok helyesnek tartják az efféle akciókat. Ilyennel, mint ami
itt volt, még nem találkoztak, de támogatják az
ötletet. Már csak azért is,
hogy az idősektől ne azt
kapják, hogy milyen trehányak a mai fiatalok.

A fiatalokat érdekli a környezet védelme és hajlandóak tenni is érte, szűrte
le Hajdu László kerületi önkormányzati
képviselő a márciusban megrendezett
I. Újbudai Green Rock Show alkalmával
gyűjtött tapasztalatait.
Arra, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a
szórakozás a legjobb választás. A rendezvény elején környezetvédelemmel kapcsolatos kötetlen kerekasztal-beszélgetés volt
Hajdu László Gazdagrét független önkormányzati képviselőjével, ezután következtek a koncertek, a Kingston Cruisers és a
Solo Career. A részletekről a független politikust kérdeztük.




Sikeres volt a rendezvény?

Az akcióval, amelynek az volt a jeligéje, hogy „a zöld Újbudáért”, a fiatalokat céloztuk meg. Két szponzorunk, a
Showtrade és a Calaluna Zrt., valamint
a helyszínt biztosító Gazdagréti Közösségi Ház szervezésében tartottuk meg a
rendezvényt, amelynek egyrészt az volt
a célja, hogy a fiatal réteget szólítsa meg
laza körülmények között, másrészt pedig
olyan lehetőséget biztosítsunk, ami nem
megszokott Magyarországon. Aki kért valamit inni a pultban, olyan pohárba kapta,
ami újrahasznosított hulladékból készült,
strapabíró, törhetetlen és elmosható. A
pohárhoz 200 forint betétdíj ellenében lehetett hozzájutni, ez a pénz a buli végén
természetesen visszajárt. A lényeg az, hogy
a rendezvényeken ne legyen eldobálva
annyi szemét.

Lesz-e folytatás?

Remélem, hogy ez egy
sorozat kezdete volt. Azt
tervezzük, hogy szabadtéren is tartunk hasonló
rendezvényeket. Mint
képviselő, igyekszem
minél többet tenni ebben a témában, valódi
ökopolitikát folytatva.


Zih Zsolt

Világszerte közel kilencven ország,
köztük Magyarország is csatlakozott
a WWF Föld Órája akciójához, amelynek lényege, hogy egy órára számos
helyen szimbolikus épületek és terek
borultak sötétbe.
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Miről volt szó a fórumon?

Egyfelől kíváncsiak voltunk, mi a fiatalok
reakciója erre a poharas akcióra – tetszett
nekik –, valamint azt is tudni szerettük
volna, hogy mit gondolnak a környezetvédelemről. Ezenbelül a hulladékkérdés
volt a beszélgetés témája, hiszen ez hozzá-

Ez mit jelent pontosan?

Az ökopolitika nem
más, mint hogy az ember az összhangot keresi
a természeti környezettel. A természet felélését nem fejlődésnek,
hanem hanyatlásnak nevezzük, és ha
egy civilizáció szellemi, környezeti alapjait éli fel, akkor az utánunk jövő fiatal
nemzedékkel számol le. A jelen és a jövő
nemzedék iránt érzett felelős politizálás
az ökopolitika.
R. M.

HÍREK
Március 1-jétől a Balatoni út–győri vasútvonal–Péterhegyi út–Hosszúréti patak
által határolt teljes terület 30-as zóna, forgalomcsillapított övezet lett. A másik változás a Péterhegyi lejtő egyirányúsítása a
Péterhegyi út és a Hetényi utca között a
Balatoni út irányába. Az intézkedés célja,
hogy a lakóterületen csökkenjen az átmenő forgalom, és az autósok inkább az
Egér út–Péterhegyi út–Ady E. utca útvonalat használják az 1-es, 7-es utak és Budafok közötti átmenő útvonalként.
  

Idén nyáron is sok utat zárnak le a fővárosban, főleg a belső kerületekben. Leginkább a 4-es metró és a budai főgyűjtő
csatorna építése, valamint a Margit híd
felújítása miatt lehet fennakadás Budapesten. A metróépítés miatti lezárásokat
egyelőre nem oldják fel, és a budai alsó
rakpartot is valószínűleg csak az év végén adják át teljes hosszában a forgalomnak. A Szabadság hídon ugyan át lehet
majd hajtani a nyáron, a Kálvin tér felszíni rendezése azonban csak októberre
készül el, így addig csak korlátozottan
lehet használni a kiskörutat. A Margit
hidat lezárják, itt csak villamossal lehet
átkelni. A nyáron felújítják a villamossíneket a Szent Gellért rakparton a Sza-

Tavaszi teendők a kertben

badság és az Erzsébet híd között, a pesti
Belvárosban pedig elkezdik a Kecskeméti
utca átalakítását sétálóutcává.
  

Ez évben talán tényleg megkezdődik az Andor utca kiszélesítése. A Fővárosi Közgyűlés összesen 1 milliárd 750 millió forintot
szavazott meg a munkára. Az úgynevezett
kötelezettségvállalásra azért volt szükség,
hogy a március végi határidőig meg lehessen kötni az uniós támogatási szerződést.
A költségek másik felét ugyanis az Európai
Unió állja. Ahhoz, hogy a jövő év végi uniós határidőre elkészüljön a dél-budai tehermentesítő út harmadik, befejező szakasza, a
munkát idén augusztusban el kell kezdeni.
Az átépítéshez már készülnek a tervek.
  

Előre fizetős mérőórákat szerelhetnek fel
júliustól a Fővárosi Gázművek szakemberei
a rászorulóknál. Erre jogszabály kötelezi a
céget. Az újfajta mérőóra hasonlóan működik, mint egy kártyás telefon: egy olyan
kártyát kell betenni a gázórába, amire
pénzért előzőleg egységeket töltöttek föl.
A gázhasználat arányában a kártyán folyamatosan csökkennek az egységek, és amint
elfogynak, nem jön több gáz. Ilyen órát rá-

szorulók kérhetnek, akiknek kártyájára
egy kisebb összeget valószínűleg az önkormányzatok is feltöltenek majd. Így ha
valakinek nincs pénze gázra, valamenynyit mégis használhat majd.
  

A Fővárosi Önkormányzat – mint az
összes budapesti út forgalomtechnikai
kezelője – állásfoglalásában felhívta a
kerület figyelmét az elsősorban az Eszék
utcában előforduló közterületen elhelyezett nyitható-zárható fizikai eszközök
eltávolítására, mivel azok akadályozzák
a közterület rendeltetésszerű használatát.
Ennek alapján Újbuda Önkormányzata
Városüzemeltetési Igazgatósága szórólapokon hívta fel mindazok figyelmét, akik
a kerület közútjain bármilyen parkolást
nehezítő vagy meggátló eszközt helyeztek
el, hogy az érvényben lévő Közúti közlekedésről szóló törvény (1988. I. tv.) és a
Forgalomszabályozásról szóló rendeletek
értelmében ezek alkalmazása nem megengedett. Felszólította továbbá az engedély nélkül telepített eszközök tulajdonosait azok eltávolítására. Az el nem távolított eszközök tekintetében a jogszabályok
előírásai szerint a hivatal fog eljárni.

Önkéntesek az oviban

Csatlakozzon a komposztáló programhoz! Színes udvar
Újbuda Önkormányzata tavaly ősszel
házi komposztálási programot indított a kerületi lakók és intézmények
számára a Hulladék Munkaszövetség
(HuMuSz) közreműködésével. A program célja, hogy a kerületi lakosok jelentősen csökkentsék a háztartási hulladékuk mennyiségét azzal, hogy minél
szélesebb körben megkezdik a kiskerti
komposztálást. A szervezők várják az
újabb érdeklődők jelentkezését.
A komposztálás egyszerű, költségtakarékos és környezettudatos. A kukába kidobott hulladékunk egyharmada szerves
hulladék, amelynek nem ott a helye. Külföldön nem véletlenül nevezik a konyhából és kertből kikerülő hulladékot „zöld
javaknak”, hiszen értékes anyag, humusz
– vagyis akár virágföldként is használható
termőtalaj – készíthető belőlük. Nem kell
hozzá más, mint idő, levegő, napsütés és
elegendő nedvesség. A programban már
résztvevők tudják, hogy valóban nincs
sok teendő a komposzthalommal: arra
kell ügyelni, hogy a természetes lebontó
folyamathoz megfelelő arányban biztosítsuk a szükséges elemeket. Például tavasz
közeledtével a legfontosabb, hogy a hoszszú nyugalmi állapot után jól átforgassuk

a komposztot, így friss levegőt juttatunk a
halom belsejébe, fellazítjuk a szerkezetét.

A programról
A tavaly ősszel indult programban eddig
közel 140-en vesznek részt, és eddig összesen több mint 300 keret került kiosztásra. A
hiedelmekkel ellentétben nem csak a kertes
családi házban élők komposztálhatnak, hanem számos társasház lakóközössége is úgy
döntött megkezdi a házi komposztálást. A
programban 20 kerületi intézmény is részt
vesz, ezek főleg iskolák és óvodák. A tavasz
érkeztével, aki csak teheti szabad levegőre
megy, és rendbe szedi a kiskertjét. Jusson
eszünkbe közben, hogy az összeszedett
avarnak, a metszésből visszamaradó ágaknak kiváló helye lehet egy komposztáló keretben! Csatlakozzanak önök is a tavasszal
újra meghirdetett kerületi komposztálási
programhoz.

Bevezető a kiskerti
komposztálásba
A komposztálás lényege, hogy a konyhai
hulladékot – a krumplihéjtól a kávézaccig
–, valamint a kertben lehulló leveleket, az
ágakat és a lenyírt füvet megfelelő arány-

ban hordjuk össze egy helyre. Az Önkormányzatnak, az FKF Zrt.-nek és az OBI
támogatásának köszönhetően az újbudai
lakosság ingyenesen juthat hozzá a komposztkerethez, amelybe gyűjteni lehet a
hulladékot.
A HuMuSz tájékoztató előadásokat
szervez, amelyen a részvétel a regisztráció feltétele. A kifejezetten gyakorlatias
előadások célja, hogy a komposztálás fortélyait megismerhessék az érdeklődők.
Bemutatásra kerülnek a legfontosabb
szempontok, és a komposztálók választ
kaphatnak arra, hogy mit lehet és mit nem
szabad komposztálni, mi a helyes arány az
egyes zöld hulladékfajták között, honnan
lehet tudni, hogy egyensúlyban zajlanake a lebontó folyamatok, mi a teendő, ha
nem, és még számos egyéb felmerülő kérdésre. Ha valakinek még további segítség
kellene, akkor munkanapokon 9–17-ig
bármikor megkeresheti a HuMuSz lakossági tanácsadó irodáját.
Bővebb információ, jelentkezés programra:
Tel/fax: (06) 1 386-2648
E-mail: humusz@humusz.hu
Honlap: www.komposztalj.hu
Cím: Hulladék Munkaszövetség, 1111
Budapest, Saru u. 11.

A Fürkész Óvoda udvara március 28án, a szombati munkanapon önkéntesek munkájától volt hangos… és lett
színes.
– Néhány hete az Önkéntes Központ
Alapítvány munkatársa azzal keresett
meg bennünket, hogy az önkéntesek szívesen megszépítenék az óvoda udvarátnyilatkozta Jakabné Gáspár Katalin, az
óvoda vezetője. – Felajánlották, hogy
rendbe teszik az épület környezetét úgy,
hogy a Magyar Telekom támogatásával
még a szükséges munkaeszközöket és
anyagokat is biztosítják. Szerencsés egybeesés, hogy a XI. kerületben található vállalatnál több óvodásunk szülője dolgozik, és
ők is beállhattak az önkéntes munkavállalók sorába. Nagy örömmel vettük a felajánlást. Az óvoda dolgozói megtették az
előkészületeket és legtöbben a munkában
is részt vettek.
A bevezetőben olvasható „színes” kifejezés, a szó szoros értelmében is megvalósult, ugyanis udvarunk fa játékeszközei,
berendezései, a óvodát körülölelő kerítés
egyik napról a másikra színessé vált. A
szorgos csapat udvart takarított, festett,
focipályát mázolt, miközben az óvoda
dolgozói meleg italokat, harapnivalót és

üdítőket szolgáltak fel. Az egész napot
jó szervezés, kiváló hangulat jellemezte,
ami elsősorban Cseri Györgyinek, az alapítvány koordinátorának köszönhető, de
nagy-nagy köszönet jár minden önkéntes
részt vevőnek.
– Ez a nap arra késztet mindannyiunkat
hogy az elmaradt munkák befejezése érdekében hasonló jó és együttműködő közös
munkát szervezzünk most már a szülői
közösséggel – mondta végül Jakabné Gáspár Katalin a Fürkész óvoda vezetője.
MG
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Kiváló sportolókat díjaztak

A befektető neve garancia lehet a minőségre

Olimpiai büszkeségek a sportsuliban Hilton szálloda

A sportiskola 400 diákja már a vendégek
érkezése előtt tömött sorokban zsibongott
a tornateremben. Az igazgató úr ugyanis
azt szerette volna, hogy valamennyien részesei legyenek annak a felemelő élménynek, amikor idősebb társaik – akik közül
néhányan éppen itt kezdték tanulmányaikat – átvehetik a díjakat a polgármestertől, miközben olimpiai és világbajnoksági
szerepléseikért méltatják. Talán egyszer
ők is a nagyok helyébe léphetnek – gondolhatták a kicsik, hiszen ebben az intézményben nem egy olyan tanuló koptatja
az iskolapadot, aki a sportolóvá válás ábrándját dédelgeti magában. Hamarosan
megérkezett Újbuda polgármestere, az
alpolgármesterek, képviselők, sportolóink és természetesen az intézmény névadója, Grosics Gyula bácsi, aki ismét a
legnagyobb ovációt kapta a gyerekektől.
A nyitóbeszédek után rövid műsor következett, melyben tornászlánycsoportok
mutatták be nagyversenyeken is győztes
koreográfiáikat.
Az ez évi díjátadáson azok a sportolók
kaptak elismerést és pénzjutalmat, akik a
2008-as pekingi olimpián 1–4. helyezést

Megörökítik Grosics Gyula tenyérlenyomatát

Sztárok
a buszon

Tehetségpont a táblán
e szervezet integráljon minden helyi, a tehetséggondozásban megmozgatható erőt,
azaz a helyi önkormányzatot, iskolákat,
civil szerveződéseket, egyházakat és nem
utolsósorban a tehetséggondozást támogató helyi cégeket és magánszemélyeket.
Ehhez a Tehetségpont kezdeményezőinek rendkívül nagy és igen kreatív hálózatszervező, együttműködési készséget
kell felmutatnia. A Tehetségpont nem tölti
be feladatát, ha csak az anyaintézmény
integrált részeként, a helyi közösség többi
szeletét irányító feladatkörét kívánja betölteni, és nem törekszik minden helyi te-

Dömök Viktória

A Tehetség Napja alkalmából az Újbudai
Pedagógiai Intézet felavatta új névtábláját,
amelyen már szerepel a 2008-ban elnyert

Újbudai diákok vehették át jutalmaikat verseny-eredményeikért

Tehetségpont cím is. A Tehetségpontok
abban segítenek, hogy az érdeklődő fiatalok hatékony segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző
tehetséggondozó lehetőségekről.
A Tehetségpontok a helyi kezdeményezésekre épülve, azok bátorításával,
segítésével jönnek létre többek között az
egyetemi városokban, a szellemi vonzáskörzettel rendelkező városokban, a térségekben, az oktatási intézményekben, valamint minden olyan helyi közösségben,
amely erre fogékony és nyitott. A Tehetségpontokat bármilyen helyi szerveződéshez (helyi civil szervezet, önkormányzat,
iskola, egyházi intézmény stb.) kötni lehet.
– Rendkívül lényeges azonban, hogy

A városfejlesztés egyik kulcskérdése,
miként fér meg egymás mellett a régi
és az új, a hagyományos és a modern.
Meddig mehet el a tervező, milyen
mértékben „dúlhatja fel” a megszokottat és mivel teremt új értéket?
Nagy vonalakban ez a dilemma merült
fel a Rupp-hegyre tervezett Hilton
szállodával kapcsolatban is. Persze a
részletek jóval bonyolultabb kérdéseket vetnek fel.

T. D.

A Tehetség Napja alkalmából tizenöt
iskola közel hetven diákja vehette át jutalmát

A Tehetséges Magyarországért Alapítvány 2006-ban március 25-ére, Bartók
Béla 125. születésnapjára tűzte ki a
„Tehetség Napját”. Mindezt abban a
reményben, hogy ez a kezdeményezés
idővel hagyománnyá válik: az iskolák,
sportklubok, munkahelyi vagy lakóhelyi közösségek olyan programmal
ünnepelik majd meg ezt a napot, amely
segíti a tehetségek kibontakozását.

épül a Rupp-hegyen

Molnár Gyula polgármester beszédében
bejelentette, jövőre megváltozik a díjazás
rendszere, Újbudának is lesz „év sportolója”. – A sport lényege mégiscsak a versenyhelyzet, hogy ki lesz az első. Jövőre
már az év sportolóját, az év edzőjét és az
év parasportolóját is kitüntetjük. Fiatal
versenyzőinktől hallott beszámolókból
tudom, hogy az egyéb elismerések mellett nagyon jólesik, ha a sportoló szűkebb
szülőhazája is megköszöni a teljesítményt
– közölte a kerület vezetője.

értek el, illetve világ- és Európa-bajnokságokon a dobogón végeztek. Kajak-kenuban
született a legtöbb jó eredmény, így Csipes
Tamara, Babella Balázs és Balázs Gábor is
oklevelet kapott. Angyal Zoltánnak, a magyar kajak-kenu válogatott leköszönő szövetségi kapitányának pedig személyesen
a legendás Aranycsapat kapusa, Grosics
Gyula adta át az elismerést edzői érdemeiért. Díjazott lett Csikány József szeniorúszó,
de Ludasi Róbertet, a kétszeres olimpiai
bajnok kenus, Kolonics György edzőjét
is elismerték.

Dömök Viktória

Újbuda Önkormányzata minden
évben elismeri azokat a kerületi
sportolókat és edzőket, akik az adott
évben kiemelkedő eredményeket
értek el a nemzetközi versenyeken.
Idén az ünnepélyes díjátadót a Grosics
Gyula Sport Általános Iskolában rendezték, ahol a 2008-as év hazai favoritjai elsősorban nem másért, mint a
pekingi olimpián elért kiemelkedő
eredményeikért kaptak oklevelet.
A polgármester ígérete szerint a
hagyomány természetesen folytatódik, de jövőre már az év sportolójait is
kihirdetik.

hetségsegítő kezdeményezés szolgálatára,
koordinációjára. Szerencsére az Újbudai
Pedagógiai Intézet tökéletesen megfelel
a Tehetségpontban leírt elvárásoknak, és
biztos vagyok benne, hogy az ő segítségük
nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy
felfedezzük a fiatalokban szunnyadó tehetséget – hangsúlyozta dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság
elnöke.
Az eseményen sor került az elmúlt
időszak kerületi és fővárosi versenyek
eredményhirdetésére is, ahol a gyerekek
átvehették jól megérdemelt jutalmukat.
Így tizenöt iskola közel hetven diákja kapott ajándékot a rajz, az idegen nyelvi, az
informatikai, a kémia, a biológia, valamint
a helyesírási versenyen elért kimagasló
eredményéért.

Korán van. Inkább hallgatom, mintsem nézem a szokásos reggeli tévéműsort. A sok nyilatkozat és interjú között
egy mondatfoszlány megragadja a figyelmemet. Az egyik politikus teljesen
hétköznapi kijelentése ez: – A buszon
és a villamoson odajönnek hozzám, és
megkérdezik… Itt elakadok. Busz? Villamos? Ő? Nem tudom tovább követni
a gondolatmenetét. Valahogy nehéz
elképzelni, amint a megállóban áll, és
azért nem ér oda egy fontos –mondjuk
az országunk jövőjét érintő – tárgyalásra, mert nem jött a villamos.
Még útközben is ezen morfondírozok, amikor a 14-es buszra szállva
megpillantom egyik leghíresebb színészünket. – Úristen, ez ilyen gyakran
fordul elő? – teszem fel magamban a
kérdést, miközben gondosan ügyelek
arra, hogy leradírozzam az arcomról a
felismerés összes külső jelét. Ugyanúgy,
ahogy az útitársaim teszik. Ezt most
így illik. Nem akarjuk zavarba hozni
azzal, hogy elismerésünket és tiszteletünket fejezzük ki a művészete előtt
biztató, mosolygós pillantásainkkal.
Ő ennek ellenére zavarban van. Nem
tudni mitől. Attól, hogy nem ismerik
fel, vagy attól, hogy BKV-n utazik. Lehajtja a fejét. Megsajnálom.
Rájövök, hogy ő mindig szenzáció
lesz a többiek számára. Ő nem engedheti meg azt a luxust magának, hogy gorombább legyen a szokásosnál. Ő nem
eshet el, nem bliccelhet (ha mégis megteszi, nem mondhat be hamis nevet), és
ami a legfontosabb: nem szállhat fel egy
buszra anélkül, hogy az ne jelenjen meg
egy újság következő számában…

A szóban forgó terület – a Törökbálinti
út és a Barackmag utca találkozásánál
- jó ideje üres, az egykori Sasad Termelőszövetkezethez tartozott. Most a Reax
Investé, amely egyben a tervezett szálloda beruházója is. Tekintettel arra, hogy
intézményi besorolású ingatlanról van
szó, a szálloda építése elvi akadályba nem
ütközik, a jelenlegi tervek megfelelnek az
építési szabályoknak. A környéken élők
azonban több szempontból is bírálják a
beruházást.
Az egyik bonyodalmat az okozza,
hogy a terület eredetileg a környezeténél
mintegy nyolc méterrel mélyebben feküdt.
Az utca másik oldalán lakók azt mondják,
míg korábban előszeretettel hordtak ide
háztartási és veszélyes hulladékot, valamint
építési törmeléket, az utóbbi időben folyamatos földfeltöltéssel továbbemelkedik a
már feltöltött terület szintje. Ez viszont már
jogszabályba ütközik, hiszen egy méternél
nagyobb mértékben engedély nélkül nem
lehet megemelni a terepszintet.
Noha a beépítési szabályok pontosan
rendelkeznek arról, hogy itt milyen épületmagasságig lehet elmenni, az épület
teteje annál magasabbra kerül, minél inkább feltöltik a földmélyedést. Ez pedig a
családi házakból nyíló kilátást, illetve a
benapozást igencsak megváltoztatja.
A környéken élők, nem csoda, hogy
aggódva figyelik a fejleményeket, és szeretnék, ha az új szálloda nem befolyásolná
drasztikusan lakókörnyezetüket, hanem
szervesen a környezetbe illeszkedne. A
Pösingermajor Lakóegylet – mint azt képviselőjük elmondta – nem arra törekszik,
hogy megakadályozza az építkezést, hanem konszenzust keres. Azt viszont szeretnék elérni, hogy minden a szabályoknak megfelelően alakuljon, és a beruházás
ne jelentsen a jelenleginél nagyságrendekkel erőteljesebb zaj- és légszennyezést. A
lakóegylet álláspontja szerint a terület
feltöltése szabályellenes, ezért azt meg kell
szüntetni és az eredeti állapotig nemcsak
a rátöltött földet, hanem a korábban ide-

zúdított szemetet is el kell hordani, még
az építkezés megkezdése előtt. A környékbeliek a növekvő forgalom miatt is aggódnak, ugyanis a főváros egyik legfontosabb
„friss levegő csatornája” ez a terület,
A lakók – azért, hogy érvényesíthessék érdekeiket –, szeretnék, ha az Önkormányzat a hatósági eljárásban a lakóegyletet ügyféllé minősítené, ugyanis csak
ebben a formában szólhatnak hozzá a beruházáshoz az ott élők. Ezt több mint egy
hónapja kezdeményezték, a hatóságnak
pedig 60 napon belül kell reagálnia.
Schreffel János, a kerület főépítésze szerint már 2006-ban döntött arról a kerületi
képviselő-testület, hogy mit és hogyan
lehet erre a területre építeni, és a jelenlegi
tervek ennek a döntésnek nem mondanak
ellent. Noha a lakók aggodalma érthető,
a döntés után már nehéz befolyásolni a
folyamatokat. Azonban, ha valóban megtörtént a terület engedély nélküli feltöltése,
az súlyos következményekkel jár. Jelenleg
az építési hatóság vizsgálja a lakók erre vonatkozó észrevételeit.
A főépítész egyébként úgy gondolja,
hogy a Hilton-szállodalánc hírneve némiképp garanciát jelent a minőségi beruházásra. A szállodával együtt tervezett
uszoda, szolgáltatóház, magánóvoda valószínűleg olyan színvonalon épül, amely
méltó ehhez a környékhez.
Kupper András, a kerületi Fidesz frakcióvezetője, mint ahogy azt már több fővárosi és kerületi ingatlanfejlesztés kapcsán
is felvetette, most is úgy véli, nem elég, ha
egy beruházó pusztán a fejlesztés hozamára és az engedélyeztetési eljárásra koncentrál. Legalább ilyen fontos a környéken
lakókkal való egyezség, a változás elfogadtatása, a kompromisszumkészség. Ha
más okból nem is, azért mindenképpen
érdemes a civil szférát tájékoztatni, mert
komoly gondot okozhat a későbbiekben
egy esetleges pereskedés. Kupper András
emlékeztetett például a Kelenvölgyi Közösségek Házának ügyére, amikor is az
információ és a párbeszéd hiánya miatt
egyre erőteljesebben bírálják a környékbeliek a tervezett beruházást. Több fővárosi
projektet is megakasztott már az, hogy
civil szervezetek a bírósághoz fordultak,
hogy érdekeik ne sérüljenek.
Mindenesetre Kupper András és
frakciója, az egyeztetések érdekében, lakossági fórumot rendez április 14-én
este 6 órakor a Gazdagréti Közösségi Házban, ahova minden érintett és
illetékes meghívást kap.

K. A.

A Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége meghívja a
nyugdíjasokat és családtagjaikat a már hagyományos NYUGDÍJASOK BUDAPESTI FESZTIVÁLJÁRA
a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadra
MÁJUS 30-ÁN délelőtt 10 órától délután 18 óráig
A színpadon öntevékeny együttesek, előadók
szórakoztatják a vendégeket, az unokákat pedig
gyerekprogramok várják. Kézimunka-kiállítás ,
kirakodóvásár, nagyi süteményverseny, közbiztonsági, egészségügyi tanácsadás, tombola teszi
változatossá a programokat.
A süteményversenyre jelentkező nagyik
hívják a 269-58-59-es telefonszámot.
Az Árpád hídtól sétálva is megközelíthető a helyszín. A fesztivál látogatása díjtalan.

Állítólag évekig hordták a szemetet az intézményi területre.

Bárczy Andrea
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Körültekintő szabályozásra van szükség

Simon: Kelenvölgy maradjon kertváros!

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

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

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

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

Honlap: www.ujbuda.hu
KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

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


folytatás az első oldalról
A képviselő kijelentette: ez még csak egy
folyamat eleje, ez a rendeletmódosítás csak
egy kiindulási minimum lehet. A testület
határozatot fogadott el arról, hogy szükség
van a további szűkítésre és a kertvárosias
övezet felülvizsgálatára. Simon Károly elmondta, az ő eredeti módosító javaslata úgy
szólt, hogy 1000 nm-ig csak kettő, afelett
legfeljebb három lakás legyen kialakítható
egy-egy L5-ös övezethez tartozó telken.
A képviselő nem mondott le e tervéről, de
ehhez a jelentős szigorításhoz még további,
a kerületen túlmutató egyeztetésekre van
szükség. A politikus mindenképpen szeretné, ha a kertvárosi jellegnek további védelmet tudnának biztosítani.
Simon kiemelte, hogy a márciusi rendeletmódosítást a képviselő-testület egyhangúlag támogatta politikai
hovatartozástól függetlenül, és már a
Városgazdálkozási Bizottság előkészítő
munkája során is konstruktív együttműködést tapasztalt az ellenzék részéről.
Az előkészítő munkában részt vett
Schreffel János, Újbuda főépítésze is, aki

elmondta, a lakóövezeti besorolások (L1-től L6-ig)
a legintenzívebb
beépíthetőségtől haladnak az
egészen laza beépítésű területekig, így az L5-ös
után már csak
egy szint van,
az L6-os, amire
a nagy telkeken
álló családi házak jellemzőek
(mint például
Madárheg yen,
illetve Sasadon). Simon Károly
A megengedett
beépíthetőség egyre szigorúbb, ahogy nő
az övezeti besorolás számozása.
A főépítész maximálisan egyetért a
most elfogadott módosítással, hiszen ez lehetőséget biztosít arra, hogy ne alakuljon
át Kelenvölgy és Albertfalva megszokott
kertvárosi hangulata. A jogszabálynak

A Reformszövetség programja a megoldás

(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

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. emeleti
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.) április
9-én 17 órakor tartja fogadóóráját, az
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos
u. 8.).
JUNGHAUSZ RAJMUND (FIDESZ) képviselő minden hónap első péntekén
17-től 18 óráig tartja fogadóóráját az
Őrmezei 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 Bejelentkezés
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 április 9-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 KDNPirodában (Karinthy F. út 9.).
DR. SCHNELLER DOMONKOS (FIDESZ) önkormányzati képviselő minden hónap

R. M.

Az Újbudai Liberális Klub vendége volt Kóka János

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

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

köszönhetően így nem folytatódhat az a
tendencia, hogy ingatlanfejlesztők felvásárolják az itt található kis telkeket, azok
összevonásával nagyobbakat alakítanak
ki, és kislakásos társasházépítéssel megváltoztatják az egész környék képét, más
életminőséget hozva a környékre.
Schreffel János úgy véli, mindenképpen át kell még gondolni akár az övezetmódosítás lehetőségét is. Ez a fővárosi
önkormányzat jogköre, de a főépítész nem
látja ennek elvi akadályát, hiszen a főváros
a kerületi javaslatot figyelembe véve hozza
meg ilyen jellegű döntéseit.
A további szigorítások előkészítésénél
azt is meg kell vizsgálni, hogy miképpen
kezelhetőek az ott élők méltányolható
érdekei. Schreffel szerint olyan eset is elképzelhető, hogy valaki azért szeretné
többlakásossá bővíteni ingatlanát, hogy
családon belül több generáció, a már felnőtt gyerekek a saját családjaikkal is ott
élhessenek, és ezt meg kell különböztetni
a befektetési célú ingatlanfejlesztési szándékok támogatásától.

Magyarországnak saját magának kell úrrá lenni a válságon

Hogyan működik az SZDSZ parlamenti frakciója? Mit vár a liberális párt
a Reformszövetség programjától?
Milyen változások várhatók Budapesten és Újbudán? Röviden ezeket a
kérdéseket boncolgatták a XI. kerületi
SZDSZ Liberális Klubjában Van-e liberális megoldás? címmel.
Az esemény meghívott vendége Kóka János frakcióvezető volt, aki a gazdasági válság kialakulásának okait elemezte, és rávilágította a közönségét azokra a döntésekre,

amelyek – szerinte – idáig juttatták a világ
és egyben Magyarország gazdaságát. Kóka
János hangsúlyozta, az SZDSZ a válságból
a kivezető utat a Reformszövetség programjában látja. Véleményük szerint jelenleg ez az egyetlen komplex javaslatcsomag,
amely a Parlament előtt van, mondta a politikus. A liberálisok frakcióvezetője hozzátette: a program hozzájárulhat ahhoz,
hogy Magyarország elkerülje a gazdasági
összeomlást, segítségével csökkenthetőek
lennének az adók és az államadósság, valamint ezzel ki lehetne húzni országot az

adósságspirálból. Ehhez az állam kiadásainak csökkentésére is szükség van.
Az SZDSZ úgy véli, a működési kiadásokat kell visszafogni ahhoz, hogy a
növekedés útjára tudjon lépni az ország.
Kóka szerint Magyarországnak saját magának kell úrrá lennie a válságon, a kormánynak kell vállalnia azokat a reformintézkedéseket, amelyek hazánk gazdasági
bajait kezelik. Ha pedig ezen túl vagyunk,
akkor fordulhatunk hitelesen az európai
pénzintézetekhez és az Európai Bizottsághoz támogatásért. A Liberális Klubban a
miniszterelnökséggel együtt járó feladatok, valamint az SZDSZ – a kormányfő személyéhez kapcsolódó – elvárásai
is szóba kerültek.
– Azt gondolom, hogy egy új miniszterelnöknek hitelesnek kell lennie, következetesen véghez kell vinnie a nagyon
nehéz gazdaságpolitikai reformcsomagot. Nem lesz könnyű feladata annak, aki
ezt meri vállalni, és aki ezt tudja csinálni
– nyilatkozott a házigazda, Lakos Imre,
aki a Budapestet érintő intézkedésekről is
beszélt: – A fővárosban már nem várható
újabb látványos beruházások beindítása.
A folyamatban lévő beruházások befejezése a legsürgetőbb feladat, valamint a BKV
helyzetének rendezése. Újbuda a legnagyobb elszenvedője a metróépítésnek, de a
legnagyobb haszonélvezője is lesz. Ebben
a ciklusban még megvalósul az 1-es villamos áthozatala a Lágymányosi hídon és
az Andor utca kiépítése is.
K. A.

FODOR VINCE (MDF)

Közéleti est a Fideszben

Szijjártó erős jobboldali kormányt akar

önkormányzati
képviselő fogadóórája április 20-án,
16 és 18 óra között, a Zólyomi úti
Óvodában lesz. Rendkívüli fogadóóra: április 21-én, 17 és 19 óra között
a Budaőrsi út 4-18-ban, az Intéző bizottság helyiségében lesz.
SURÁNYI ILONA (FIDESZ)

A XI. KERÜLETI FIDESZ PROGRAMJAI

Helyszín: Fidesz-iroda, Budafoki út
9–11. Tel.: 209-3439 vagy a 20/471-4972.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
10–18, pénteken 11–17 óráig. 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. Életmódtanácsadás és gyakorlati ügyintézés.
Hétfőnként 16–18 óra között Rozgonyi
György hitelbróker díjmentes lakáshitel és pénzügyi tanácsadása magánszemélyeknek. Társasházak részére hitelprogramok, önkormányzati támogatások: felújítás, ökoprogram, távfűtésről
leválás. Ingyenes internetelérhetőség
várja a böngészni vágyókat, szeptembertől már vezeték nélkül is száguldhat
az interneten.
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 elérhetőségei
és 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 9–19, csütörtökön 9–12 óráig tart nyitva. A Magyar
Fórum régebbi számai ingyen elvihetők. Szerdánként 10–12 óráig dr. Csigi
Zsolt ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást
tart. Előzetes egyeztetéssel Kerekes
Péter (20/5129-001) lelkisegély-tanácsadást, önvédelmi és jógaoktatást,
Szalkai Péter (20/3768-468) fogyasztóvédelmi tanácsadást tart fogyasztóknak és nemfogyasztóknak.
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

A NEM ADOM FEL Alapítvány heti 2 alkalommal jogsegélyszolgálatot
nyújt mindazok részére, akik egészségi állapotuk, szociális helyzetük vagy
etnikai hovatartozásuk folytán hátrányos helyzetben vannak. A szolgáltatás ingyenes. Az ügyfeleket kizárólag
telefonos időpont-egyeztetés alapján
fogadja dr. Sebestyén Kálmán az alapítvány jogásza a 785-4355 telefonszámon. Helyszín: A NEM ADOM
FEL Alapítvány irodája (Villányi út 9.
fszt. 6.) Félfogadás időpontja: hétfőn
15–17, illetve csütörtökön 9–12 óra
között.

A matematikainál jóval több esélyt lát
Szijjártó Péter, a Fidesz kommunikációs
igazgatója arra, hogy mégiscsak előrehozott választások lesznek Magyarországon. A politikus ezt a párt kerületi
szervezetének közéleti estjén mondta,
ahova Schneller Domonkos kerületi
képviselő meghívására érkezett.
Az MSZP-nek fontosabb még egy év a
hatalomból, mint a válság megszüntetése – mondta Szijjártó Péter a Fidesz
kerületi szervezetének közéleti estjén. A
Fidesz kommunikációs igazgatója szerint amennyiben nem lesz előrehozott
választás, a politikai kudarcot a pénzügyi
és a szociális összeomlás követi Magyarországon. Az est házigazdája, Schneller
Domonkos az éppen aktuális történésekre utalva az MSZP pártelnöki pozícióját hozta szóba. Arról kérdezte Szijjártó
Pétert, vajon van-e tétje annak, ki lesz a
kormányzó párt első embere. A közéleti
est vendége úgy gondolja, az MSZP, mint
párt, ma már annyira elveszítette hitelét
és támogatottságát, hogy nem számít, ki
lesz a pártelnök, mert ezen a tendencián
már senki nem tud fordítani.
A politikus arról is beszélt, hogy a jelenlegi kormány az országot nemzetközi
szinten lejáratta. Bajnai Gordon – miniszterelnöksége esetére tervezett – lépéseit
taglalva kijelentette, hogy nem azoktól a
kiadásoktól ment tönkre Magyarország,
amelyeket a jelenlegi gazdasági miniszter most vissza akar fogni. Schneller Do-

2. és 4. hétfőjén tartja fogadóóráját 16
és 17.30 óra között a Bethlen Gábor
Általános Iskolában (Bartók Béla út
141.).

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Ingyenes jogi tanácsadás indul polgári
jogi tárgyú kérdésekben a Gazdagréti
Közösségi Házban (Törökugrató
u. 9.) minden pénteken 16–18 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.
Bejelentkezés telefonon: 06/23/950165 vagy 06/30/415-1442. E-mailben:
drkulcsarkrisztina@gmail.com.

Schneller Domonkos önkormányzati képviselő vendége Szíjjártó Péter volt

monkos az egyre erősödő társadalmi türelmetlenségre utalva a radikális, magát
jobboldalinak valló Jobbikról kérdezte
Szijjártót, aki úgy vélekedett, az ilyen jelenségek mind az MSZP hatalmi érdekeit szolgálják, mert agresszivitásukkal
megosztják a jobboldalt. Így történt ez
2002-ben és 2006-ban is, amikor a Fidesz
fontos szavazatokat vesztett a radikálisok
miatt. A kommunikációs igazgató szerint ráadásul a Jobbik vállaltan ellenzéki

szerepre készül akkor is, ha a 2010-es,
menetrendszeri választások után Orbán
Viktor lenne a miniszterelnök.
Szijjártó Péter szerint az erős jobboldali kormány és nem a parlament sokszínűsége a cél. A politikus arról is beszélt,
hogy az MSZP kormányát egy esetleges
fordulat után a Fidesz mindenképpen elszámoltatná, de a ma még ellenzékben lévő párt nem készül boszorkányüldözésre.
B.A.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

A XI. kerület gyógyszertári ügyeletét
márciusban is a Déli Gyógyszertár
(XII., Alkotás u. 1/B.) látja el.

www.ujbuda.hu
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KÖZÉLET

Drogmegelőzés

Filmmel a kábítószerek ellen

Pesty László heroinistákról szóló,
sokkoló dokumentumfilmjét nézték
meg a Szent Margit Gimnázium tizedik
évfolyamos diákjai az immár hagyományos drogprevenciós programok
idei első filmvetítésén.
A vetítés után Rétvári Bence országgyűlési
képviselő, a program patrónusa két, segítővé vált egykori heroinista fiatallal beszélgetett a szenvedélybetegség halálos veszélyeiről és megmenekülésük, gyógyulásuk
történetéről. A diákok érdeklődése okán

biztosra vehető, hogy lesz folytatása a beszélgetésnek.
Korábban nyilvános, ingyenes filmvetítéseket szervezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) azért, hogy
minél több, a drog által leginkább veszélyeztetett fiatalhoz eljuthassanak az elrettentő példák. Dokumentumfilmek, kis- és
nagyjátékfilmek sora szól a kábítószeresek
életéről, a drogbetegek kilátástalanságáról
és a leszokás keserves nehézségeiről. Ebben
az évben összesen hat középiskolában tartanak filmvetítéseket, amelyekre a kábító-
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szerek veszélyeiről leghitelesebben beszélni
tudó, egykori drogosokat is meghívnak.
Az első vetítésen Pesty László Budapest, végállomás című dokumentum trilógiájának második részét nézték meg a
diákok, majd feltették kérdéseiket a jelen
lévő két, mára a drogosokat a leszokásban,
újrakezdésben segítő gyógyult heroinista
fiatalembernek. A két segítő a Válaszút
misszióban kapott segítséget az új élet
kezdéséhez, ahol a mai napig tevékenyen
végeznek önkéntes munkát. Mindketten
közel álltak a halálhoz, mielőtt többszöri
próbálkozás után sikerült abbahagyniuk
a drogozást. Egyikük a folyamatos viszszaesés kapcsán úgy fogalmazott: „Hiába
hagytam abba, nem tanultam meg, hogy
maradjak tiszta”. Elhangzott az is, a tizenöt fős drogos baráti társaságból ma csupán
négyen vannak életben. Egyikük a drog
miatti bűncselekményekért börtönben ül.
Rétvári Bence, az IKSZ elnöke, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő
lapunknak elmondta, ezúttal ugyan nem
a szövetség szervezi a programokat, de a
céljuk változatlan.
A mostani iskolai vetítést további öt
követi, különböző oktatási intézményekben. Azt szeretnék, hogy ne csupán papok, politikusok és tanárok, esetenként
rendőrök adjanak felvilágosítást, hanem
maguk a gyógyultak beszélgethessenek a
fiatalokkal a drogfogyasztás kockázatairól. A képviselő hozzátette, várják azokat
az iskolákat, amelyek szeretnének bekapcsolódni a sorozatba.
Sz. A.

Példaértékű sors-küzdelmek

Sötétségben és csendben élni
A Siketvakok Országos Egyesülete március 20-án ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját. Az egyesület 1994-ben
alakult a siketvak személyek és hozzátartozóik megsegítésére, hazánkban
azóta is egyedüli szervezetként foglalkozik e személyek támogatásával.
Az egyesület tevékenységének célja a
siketvak gyermekek, felnőttek és azok
családjainak felkarolása, a társadalomba való beilleszkedésük támogatása,
valamint az érdekképviselet.
Az egyesület munkáját Újbuda Önkormányzata azzal segíti, hogy a kerületben
található irodájukat kedvezményesen vehetik bérbe az Önkormányzattól.
Az évforduló alkalmából rendezett
ünnepségen Bács Márton alpolgármester
személyesen is jelen volt. Elmondta, hogy
az egyesületet a későbbiekben is segíteni
fogja az Önkormányzat, hiszen olyan küldetést teljesítenek, mely nemes és mindenekelőtt a siketvak emberek és családtagjaik számára szinte elengedhetetlen. Fontos
a siketvak személyekkel foglalkozó szakemberek továbbképzése is, valamint a társadalom irányában a siketvaksággal mint
fogyatékossággal kapcsolatban tájékoztató,
szemléletformáló tevékenység folytatása.
Jelenleg Magyarországon 1200 ember
van, aki állandó sötétségben és csendben
kénytelen élni. Bács alpolgármester megemlítette beszédében, hogy amíg kapcsolatba nem került az egyesülettel nem sokat
tudott a siketvak emberekről, azonban a
témát körüljárva az interneten rátalált az
1880-ban született Helen Kellerre, akinek
az életműve csodálatot váltott ki belőle.
Siketvakként elsőként szerzett főiskolai
diplomát. Könyvei jelentek meg, és a közéletben is képviselte a fogyatékkal élők
érdekeit az emberek előtt. Braille írással

Aláírást gyűjtöttek az Erasmus kiszélesítéséért

Több diák kaphatna
külföldi ösztöndíjat
A fiatal baloldaliakat tömörítő Societas
budapesti szervezete fővárosszerte
aláírásokat gyűjt legnagyobb egyetemeink környékén, hogy az Európai
Uniónál elérjék, hogy a méltán népszerű Erasmus-ösztöndíjat és csereprogramot minél szélesebb körben
igénybe tudják venni a diákok. A bővítés lényege szerint a szakmunkástanulótól a Phd. hallgatóig mindenkinek
esélye nyílna tapasztalatokat szerezni
egy idegen országban. A petíció egész
Európát végigjárja, hiszen egymillió
név szükséges ahhoz, hogy az ügy a
döntéshozók elé kerüljön.
A Societas egy éve alakult azzal a céllal,
hogy Magyarországon az ifjúsági baloldali szervezeteket integrálja. Az pedig, hogy
a szervezet egy egész Európán átívelő petíciós kampányban vehet részt, annak köszönhető, hogy tagja az Európai Baloldali
Ifjúsági Szervezetnek, az ECOSY-nak. A
budapesti szervezet legutóbb a Műszaki
Egyetem előtt gyűjtötte az aláírásokat, de
megjárták már a SOTE-t, az ELTE-t és a
Corvinust is. A Societas budapesti elnökhelyettese, Fischer Gábor újbudai önkormányzati képviselő arról tájékoztatott, azt
kívánják elérni, hogy minden 16 és 29 év
közötti fiatal jogosultságot és lehetőséget
szerezzen arra, hogy a saját országán kívüli más EU-tagállamba utazhasson, ott
lakhasson, dolgozhasson vagy tanulhasson legalább hat hónapig.
– A cél az integráció, hogy ne csak a
kiváltságosok részesülhessenek a programból, hanem szélesebb rétegek is igénybe tudják venni azt, akár egy szakmunkás
tanuló is. Phd. hallgatóknak és minél több
egyetemistának, főiskolásnak szeretnénk
megadni az esélyt arra, hogy tudásukat
gazdagítva megismerjék Európát – mondta
Fischer Gábor.

Fischer Gábor

Az említett
korosztályból
90 millió diák
él az öreg kontinensen, ebből
mindössze háromszázezren
veszik igénybe
az Erasmusprogramot. Az
unió egyedülálló kultúrával
re nd e l k e z i k
a csereprogramok és a
külföldi ösztöndíjak terén, amelyek
a formális és
non-formális
oktatást, a továbbképzéseket és az ifjúsági

mobilitást szolgálják.
A szervezet szerint ehhez a lehetőséghez azonban kevesen jutnak hozzá, mivel
túl szigorúak a szabályozások, ezért az aláírásokkal egy minőségi bővítést szeretnének elérni. A felhívás nem csupán további
forrásokat kér az EU-tól, hanem azt, hogy
egy új, igazságosabb ösztöndíjrendszert
dolgozzon ki. – Meggyőződésünk, hogy ez
az út vezet a valódi európai állampolgárok nemzedékének megteremtéséhez, akik
már képesek a versengő nemzetközi munkaerőpiacok támasztotta elvárásoknak is
megfelelni” – tette hozzá Torzsa Sándor, a
Societas budapesti elnöke. A gyűjtés jól halad, jelenleg nyolcszázezer aláírás került az
ívekre, a fiatalok láthatóan nem kerülik el a
petíciós standokat. Ha megvan az egymillió
szavazat, az ECOSY képviselői beterjesztik
a javaslatot az Európai Parlament elé.
T.D.

A negyedik erő: a civilek

A patrióták egyesülete
új alkotmányt akar
A látó, halló ember nem is sejti, hogy a kommunikációnak milyen széles tárháza van

négy nyelven olvasott. Ez az asszony túllépte „fogyatékosságának” minden határát, és teljes, remélhetőleg boldog életet élt.
Élete példa lehet mindenki előtt, bár természetesen nem mindenkinek adatik meg
ilyen életerő, vitalitás. Nekik az összefogás
segíthet.
Természetesen a jelenlévők többsége
jól ismerte Helen Keller történetét, de nekünk „egészségeseknek” ez jó példa arra,
hogy a siket és vak emberek, igenis boldog
és élményekben gazdag életet élnek, a mi
feladatunk, hogy megkönnyítsük ezt nekik. Az alpolgármester úr említést tett
arról is, hogy a későbbiekben is lehetőség
nyílik a közös munkára az egyesülettel.
A kerület több iskolája is helyt fog adni az
Egyesület által kialakított „Érzékenyítő

MUNKÁT KERESÜNK!
TOYOTA DYNA, 20 KÖBMÉTERES, EMELŐHÁTFALLAL
SZERELT GÉPKOCSIVAL
NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI
FUVAROZÁSI FELADATOKAT VÁLLALUNK.
KÖZVETÍTŐKNEK
JUTALÉKOT FIZETÜNK.
www.szego.hu
Tel: 06/20/9439-189
E-mail: szegosped@freemail.hu

Programnak”, melynek keretében jól képzett szakemberek játékos eszközökkel mutatják be, milyen is, ha valaki nem jól, vagy
egyáltalán nem lát, vagy hall. Az egyesület
fontos célja még közreműkni a siketvak
állapot megelőzésében, a fogyatékosság
súlyosbodásának megakadályozásában.
Az ünnepségen az Európai Siketvak
Unió vezetősége is képviseltette magát. A
külföldi vendégeknek tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok közösen fordították az
eseményeket. Az önkormányzatoktól érkezett vendégeknek a rendezők egy-egy
csodálatos szoborral kedveskedtek, melyek
vak művészek keze munkáit dicsérik. A Siketvakok Országos Egyesületéről többet a
www.siketvak.hu oldalon tudhat meg.
(rózsa)

A Patrióták a Gazdaságért és Közjóért
Egyesület megalakulása óta a magyar
gazdaság felemelkedéséért, és azért
a közjóért küzd, melyet a politikai
pártok is rendre számon kérnek egymástól. Az egyesület szerint ugyanis
a jelenlegi helyzetben a civil társadalomnak lehet a legnagyobb változtató
ereje, hiszen mára egyre többen látják
be, életük jobbítását nem várhatják
pusztán a politikusoktól.
A Patrióták szerint az embereket fel kell
rázni, és figyelmeztetni a közvetlen demokrácia adta lehetőségekre, melyek segítségével parlamenti civil képviseletet, és
akár egy új alkotmányt is tető alá hozhatnak, olyan pontokkal, mint a képviselők
visszahívhatósága. Minderről a kerületi
Fidesz helyiségében működő Budai KlubGaléria közéleti estjének vendége, az egyesület elnöke, Csizmadia László beszélt.
– A képviseleti demokrácia működőképes rendszer, amit néha a közvetlen

demokrácia eszközével korrigálhatunk,
ellenőrizhetünk. Egyik a másik nélkül
nem szül jó dolgokat. A mai magyar közélet demokratikus fejlődésének akadályát
azonban az új alkotmány hiánya jelenti.
A társadalmi elitnek, amely – tisztelet a
kivételnek – nem gyakorolja elégségesen
értelmiségi feladatát, össze kell fognia a civilekkel, hogy orvosolják az alkotmányos
rend fogyatékosságait. Alkotmányos jogot
kell tehát adni a civileknek, hogy közreműködjenek a hatalom egyensúlyi helyzetének megteremtésében.
A római politikában is feltették annak
idején a kérdést: „ki felügyeli az őrzőket?”.
Mi úgy gondoljuk, hogy a negyedik erő, a
civil erő tölti majd be ezt a posztot, amely
azt szeretné, hogy az Európa több országában is jól működő kétkamarás parlament
jöjjön létre, egyensúlyi helyzetet teremtve. A felsőházban foglalhatnának helyet a
szakszervezetek, egyházak, kamarák, önkormányzatok, közjogi és civil szervezetek.
M. G.

KERÜLET
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A gyerekek visszafojtott lélegzettel nézték a felvételeket

A gazdagréti
Szomszédok –
folytatása következik
Vigyázat, táncveszély!
Május 2-án este a tízéves Besh o droM
lép fel a Feneketlen-tónál. A világhírű együttest a Balatoni Borfesztivál
szervezői hívták meg Újbudára. Aki
elmegy, készüljön fel a táncra, mert
várhatóan nem fogja kibírni mozgás
nélkül. Pettik Ádámot, a zenekar egyik
vezetőjét kérdeztük arról, mi zajlik
mostanában a Besh o droM
háza táján.

2005 karácsonyán jelent meg a legutóbbi lemezetek. Készül új, vagy mostanában a koncertek
lettek fontosak?

Aki hallotta már a Besh o droM nevű együttest,
az tudja, mennyire mai élményt ad a népzene.
Gondoltátok volna tíz éve, hogy a nép- és a kortárs
zene ennyire sikeres ötvözetét találjátok meg?

Zenétekből árad a világ, az élet szeretete, a jókedv,
és ez ragadós: szinte mindenki táncra perdül.
Milyen táncot lehet járni a Besh o droM számaira?

Más-más zenei irányzatok felől érkeztünk,
ezért sok minden egyesül a zenénkben. Én
játszottam például Lajkó Félixszel, Barcza
Gergő keleti országokban tanult, és tanulmányozta az ottani népzenét. De van
köztünk olyan is, aki a punk-hardcoremetal háromszögből érkezett. Nem véletlenül kerestük tehát ezt a fajta zenét
– bár azt nem lehetett remélni, hogy ennyire
nagy siker lesz.

Több lemeznyi anyag is elkészült már az
utóbbi években, de manapság anyagilag
nem éri meg lemezt kiadni, mert mindenki
internetről tölti le a zenét. Emiatt sorra mennek tönkre a nagy kiadók is. Így az új számainkat a koncertjeinken lehet hallani, és
mára alapvetően a koncertek a lényegesek.

Szerencsére nincsenek szabályok. Mindenki úgy érzi jól magát, úgy mozog, ahogy
szeret vagy tud, és ez általában nem is okoz
gondot a koncertjeinken. Aztán előfordul,
hogy kőszínházban játszunk, lecsavarozott
székeken ülő közönségnek. Teljesen más
közeg, sokkal finomabb, halkabb zene érvényesülhet, ami nem annyira a lábra hat.

Milyen műsorral készültök a Balatoni
Borfesztiválra május 2-án a Feneketlen-tónál?

Gazdagréti nyugdíjas „Ki Mit Tud?”
Az Egyesített Szociális Intézmények
Keveháza utcai Idősek Klubja és a Gazdagréti Idősek Klubja meghirdeti az I.
Kor-Társ Nyugdíjas Ki Mit Tud? -ot.
A Ki Mit Tud célja, hogy áttekintést
adjon a nyugdíjas korosztály szellemi
értékeiről, bepillantást engedjen az
eddig hobbyból, szórakozásból űzött
kulturális tevékenységekbe és megoszsza azokat a befogadó közönséggel. A
Ki Mit Tud-on profi előadóművészek is
felléphetnek, de külön kategóriában.
Tervezett kategóriák: a „Ki Mit
Tud?” szervezői produkciókat várnak
egyéni és csoportos előadásban szólóének, kórus, hangszeres zene, néptánc,
társastánc, pantomim, torna, vers, prózamondás, versírás, prózaírás és egyéb
kategóriákban. A produkciók maxi-

mum 10 perc időtartamúak lehetnek
hangszeres, illetve zenei kísérő igényüket kérjük előre jelezni
JELENTKEZÉS A KI MIT TUD?-RA:

A Ki Mit Tud?-ra jelentkezni postai úton
vagy e-mailben lehet a jelentkezési lapon.
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE:

2009. április 15.

A JELENTKEZÉS LAPOKAT
A KÖVETKEZŐ CÍMRE KÉRJÜK:

Gazdagréti Idősek Klubja, Bp., 1118.
Gazdagréti tér 1.
e-mail: klub.gazdagret@gmail.com
telefon: 786-6084, 788-2589, 786-6325
A jelentkezi lapot a www.ujbuda.hu
honlapon is megtalálják.

Jordáki Jánosné, Keveháza utcai Idősek Klubja,
Tamáska Andrea, Gazdagréti Idősek Klubja

60+ kedvezménykártya

Visszatérés a kisüzletekhez
Jellemzően élelmiszerek vásárlásánál
használják a hatvan éven felüliek a
kedvezményre jogosító 60+ kártyát. A
szolgáltatások és kulturális programok
egyelőre még alig hódítanak ebben a
körben, de ahogy nő a kártyahasználók száma, úgy színesedik a kártyához
kapcsolódó szokások palettája is.
Az Újbudán élő hatvanon felüliek közül
majdnem négyezren váltották ki a 60+
kártyát, amely a kerület közel 130 üzletében és szolgáltatójánál tíz és harminc
százalék közötti árengedményre ad lehetőséget.
Azokba az üzletekbe,
ahol élelmiszert, tisztítószert és egyéb mindennap
használatos háztartási eszközöket lehet kapni, egyre
többen térnek be a kártyahasználók közül. Az Etele
úti Terike Csemegében például a 60+ bevezetése óta
jelentősen nőtt a forgalom. Heizler Sándor
üzletvezető elmondta, hogy náluk maguk
az eladók is felhívják az idősek figyelmét
erre a lehetőségre, ha netán még valaki nem ismerné a kártya rendszerét. Így
egyre többen tudnak a kedvezményről,
és viszik is a hírt a szomszédok, barátok
körében. Az érintett korosztályból az üzletbe betérőknek nagyjából 30 százaléka
már használja a kártyát, a többiek pedig
az üzletben értesülnek róla. Vélhetően a
többi, majd 130 elfogadóhelyen is terjed a

hír, hiszen mára már majdnem négyezer
kártyahasználót tartanak számon. Érdekes hozadéka egyébként 60+-nak az, hogy
a kisebb üzletektől elpártolt vevők lassacskán visszatérnek éppen a kedvezménynek
köszönhetően. A csemegeüzletben és a
szomszédos vegyi áru boltban is pozitív a
mérleg, azaz a hasznot csökkentő kedvezményt ellensúlyozza a bővülő vevőkör.
Nem mondható el ez ugyanakkor a
kulturális programokat kínáló Fonó Budai Zeneházról, amely elsőként vállalta a
kedvezményrendszert, mégpedig a belépőjegyek árából húszszázalékos engedményt biztosítva.
Telekdy Balázs megbízott igazgató szerint még
idő kell a felfedezéshez, hiszen ez egy fiatal program
és nem csoda, hogy először
a mindennapi vásárlásoknál jelenik meg a kedvezmény vonzereje. Ahogy
egyre többen lesznek a
kártyások, úgy fognak a különböző programok hódítani ebben a körben is. A Fonó egyébként folyamatosan műsorra tűz
olyan eseményeket, amelyek felkelthetik
a hatvanon túliak érdeklődését. Ilyenek
a különféle nemzeti estek, a spanyol, az
ír zenés előadások, és ilyenek a népzenei
programok is. Szintén számíthatnak a kifinomult zenei ízlésű idősek érdeklődésére
a jazzestek, és az időszakonként rendezett
fesztiválok.
bárczy

Mielőtt nagyon megörülnénk a hírnek:
a folytatás ebben az esetben csak
lapunkra értendő. Előző számunk
Gazdagrét-mellékletét folytatjuk,
hiszen a Szomszédokról van még mit
mesélnünk.

Balatoni Borfesztivál
a Feneketlen-tónál
A Balatoni Borfesztiválra olyan zenével
készülünk, amire táncolni lehet. Sok új
számot eljátszunk, olyanokat is, amelyek
még csak most készülnek. De azoknak
sem fogunk csalódást okozni, akik régebbi
számaink miatt jönnek el a koncertre.

Bejártátok már a világot, és nyilván megkóstoltátok sok helyütt a helyi borokat is. Mi a véleményetek a magyar és elsősorban a Balaton környékének borairól?
Személy szerint csak a saját érzéseimet tudom megfogalmazni, nem értek a borokhoz. Sokat játszottunk például Bordeauxban és a környékén, és sok finom bort is
ittunk. Megvallom, nem érzek iszonyú
nagy különbséget az ottani és a jó hazai
vörösborok között. A Balaton környéki
borokról is jó véleményem van, az ottani
fehérbornak is megvan a maga ideje. Ha
például száraz fehérre vágyom, akkor sokszor jut eszembe a Balaton környéki dűlőkön termett bor.
Az interjút Balogh Endre készítette
Fotó: Király Barnabás

Az érintetteket is bevonják

Idősügyi Tanács
alakult Újbudán
Újabb állomásához érkezett a 60+
program, megalakult az Újbudai Idősügyi Tanács. Ez a testület hivatott ellátni a program civil kontrollját, és tagjai
maguk is formálhatják javaslataikkal,
ötleteikkel a jövőbeni akciókat.
Az Idősügyi Tanács döntő szerepet játszik
az Újbudai 60+ Program jövőjében, hiszen nemcsak konzultatív, véleményező,
javaslattevő, meghatározott esetekben koordináló feladatot lát el, hanem az a feladat
is tagjaira hárul, hogy feltárják, megfogalmazzák és közvetítsék az idősek érdekeit.
Az Újbudai Idősügyi Tanács 16 taggal alakult, és a polgármester tanácsadó
testületeként működik. Az ülés szavazati
joggal rendelkező tagjai az előttük szereplő kérdésekről konszenzussal döntenek.
Mint minden demokratikus szervezetben,
a tagok közös álláspontja a vélemények ütköztetése során alakul ki. Ebben a vitában
minden tag egy szavazattal rendelkezik,
legyen az az önkormányzat, vagy bármely
civil szervezet képviselője. Konszenzusnak számít, ha az adott javaslatot, ajánlást
vagy kifogást két igen, vagy egy igen és egy
tartózkodás mellett fogadja el a testület.
Egyet nem értés esetén valamennyi véleményt a döntésre jogosultak elé kell terjeszteni.
Az Újbudai Idősügyi Tanács ellátja az
Újbuda 60+ program és Q-AGENG „Minőségi életkor városi környezetben” projekt civil szakmai kontrollját, részt vesz a
döntés-előkészítésben.
Az Európai Unió által 2,6 millió euróval
támogatott Q-AGENG együttműködés
vezető partnere Újbuda Önkormányzata.
A Q-AGEING projektben 5 ország 9 szervezete, önkormányzata fogott össze, hogy
javítsa az idős emberek életkörülményeit,
és gyakorlati megoldásokat dolgozzon ki az
európai döntéshozók számára.
A Q-AGEING projekt valamenynyi résztvevője létrehozza az úgynevezett
Regionális Stratégiai Platformot, amely
elsősorban garantálja a program érintettjeinek megfelelő szintű képviseletét,
a programok hatékonyságát és szakmai
feltételeit. Az ilyen platformok működését
a Mariborban létrehozandó módszertani
központ segíti, míg a megalakítás szervezeti kereteire és működési modelljére,
a projektvezető Újbuda Önkormányzata
tesz javaslatot.
Az Újbudai Idősügyi Tanács a XI. kerület Regionális Stratégiai Platformjának
szerepét is betölti.
B. A.

A három család és közvetlen környezetének életére éveken át több millió ember
volt kíváncsi. Horváth Ádám rendező szerint nagyon „morgós” a világ, ezért volt
szükség egy igazi szívmelengető történetre. Az alkotók először az alapkaraktereket
találták ki és választották hozzájuk a megfelelő színészeket. Az igazi siker azonban
abban rejlett, hogy a rendező a hiteles karaktereket életszerű helyzetekkel és a hétköznapi emberek történeteivel színesítette.
A rendező érdeme, hogy a valós figurák
életképes alakok lettek, hogy a nézők szinte percnyi pontossággal követhették végig,
mi is történik körülöttük, és erről Feri, Alma vagy Ádám – a virtuális szomszédunk
– mit is gondolt.
Horváth Ádám módszere az volt,
hogy azokról az eseményekről – amelyeknek a végeredményét még nem lehetett tudni a forgatáskor – többféle variáció készült. Így például a választásokkor
Lenke néni háromféle megjegyzését
vették fel, adásba pedig csak az aktuális
került – így volt a Szomszédok naprakész
sorozat.
A mentős jelenetekhez például
Vaszary Béla mentőstiszt szállította az
ötleteket egyenesen a mentősök valós
hétköznapjaiból, nemcsak szakmailag
felügyelte tehát a mentős jelenetek forgatásait, de neki köszönhetjük Mágenheim
doktor megtörtént „mentős sztorijait”. A
sorozat annyira aktuális volt, hogy nézői
láthatták először az új mentőjelvényt és
az akkor bevezetett új típusú rohamkocsit is. A doktorné Juli (Frajt Edit) hitelesen alakította a terhes anyát, de nemcsak
kiváló színészi képességei miatt, hanem
mert a valóságban is várandós volt. Ez a
két szerep azonban igencsak összefonódott az életében, hiszen Juli vajúdásának
felvétele után két nappal Edit valóban
megszülte kislányát – két héttel később a
tervezett időpont előtt.
Érdekesség, hogy az első hetven fejezet forgatókönyve úgy 3800 oldalt tesz
ki, ez nyomtatásban egy 7–8 kötetes mű

lenne. Horváth Ádám kérésére Hadas
Frigyes hatvanféle állandó zenei motívumot, vagyis kísérőzenét készített, amelylyel hatvanféle különböző hangulatot és
érzést lehetett kifejezni. A Szomszédok
alkotói évente körülbelül 130 napot töltöttek az egyes fejezetek elkészítésével,
az állandó szereplők pedig évente minimum két hónapon keresztül álltak a sorozat kamerája előtt.
A színészek és a stáb nagyon összeszokott a közös munka során, olyanynyira, hogy képesek voltak leforgatni a
sorozatot úgy, hogy feleannyian voltak,
mint amennyi munkaerőt egy ilyen
TV-játék megkívánt volna. A stáb tagjai
nagyon szerettek Gazdagréten forgatni. A lakótelepi gyerekek zsivaját szinte
végtelen türelemmel tűrték – mivel nem
volt más választásuk –, soha nem küldték el őket a helyszínről, szívesen adtak
aláírásokat az ismert művészek is. Amikor azonban időről időre felharsant egy
hangos „csendet kérünk” kiáltás, akkor
kivétel nélkül csend lett a gyerekek körében, akik visszafojtott lélegzettel nézték azt a felvételt, amellyel legkésőbb tíz
napon belül a képernyőn találkozhattak.
Ha a filmesek becsöngettek egy vadidegen lakásba bármilyen kellékért, örömmel fogadták őket és szívesen segítettek
nekik.
A Szomszédok közösségről szólt és
közösséget teremtett – éppen azt adta,
amire egyre nagyobb szükség van ma
is ebben a világban, a történetek pedig
beleolvadtak az emberek mindennapjaiban. A nézőben szinte nem is tudatosult,
hogy ők csak „virtuális szomszédaink”,
nem laknak valójában mellettünk – de
nem is ez volt a lényeg. A gazdagréti ház
kaputelefonjain és levelesládáin – ahol
a Szomszédok lakásjeleneteit forgatták
– a Vágási, Takács, Mágenheim nevek
szerepeltek. Mi sem bizonyítja jobban,
hogy a gazdagrétiek egész Magyarország jó szomszédaivá váltak, minthogy
a három család postaládáiban gyakran
találtak szereplőknek szóló leveleket,
sőt, még megmagyarázhatatlan módon
számlákat is.
Huszák Nina

A teleregény felelevenítését
a következő számainkban folytatjuk.

Nyerjen könyvet Ön is gyermekének!

Ben Tennyson, az átlagos
tízéves kissrác
Néhány évtizede a szülőknek szembesülniük kellett azzal, hogy gyermekeik egyre
kevesebbet olvasnak, és ezt sokan a rajzfilmek tömeges megjelenésével indokolták.
Ma már – ha tetszik, ha nem – örülnünk
kell annak, ha egy-egy színvonalasabb mesefilm vagy sorozat jelenik meg, mert ezek
inspirálják a fiainkat-lányainkat az olvasásra. És bár akadnak még olyan anyukák és apukák, akik mély ellenszenvvel
viseltetnek irántuk, igenis tudomásul
kell vennünk: változott a világ. A mesefilmek mintájára egyre több
köny v jelenik
meg, amelyben a
kicsik a rajzfilmhősök kalandjain
keresztül tanulnak
meg olvasni, számolni, rejtvényt
fejteni, okosodni.
Ilyen többek között a Ben 10 című
könyvsorozat is,
amelynek főszereplője Ben Tennyson
egy átlagos, 10 éves kissrác, aki egy különleges szerkezet segítségével képes átváltozni, ezzel bizonyítva: mindenkiből
lehet hős!
A könyv képekből, rajzokból és fejtörőkből áll, amelyek felhőtlen szórakozást
nyújthatnak a kisgyerekeknek. A nagyobbak számára pedig egy fantasztikus regényt ajánlunk. A Tintaszív már vöröslő,
régi kötéseket idéző borítójával is felhívja
magára a figyelmet. A történet szerint Mo
könyvkötő, könyvgyógyász, aki egyedül él
kislányával, Meggie-vel, akit természetesen

a könyvek és mesék szeretetére nevel. Csak
épp sosem olvas fel neki meséket, mert különleges képessége, hogy megelevenednek
hangjára a kitalált történetek szereplői, 9
éve már nagy bajba keverte. Ekkor vesztette el a feleségét, Meggie édesanyját. Mert
azzal, hogy a könyv szereplői átkerülnek
ebbe az életbe, másoknak kell helyettesíteni őket a betűkalandok között. Egy éjszaka
különös idegen érkezik
hozzájuk,
Porkéz, aki
tűznyelő és bűvész, és híreket
hoz, amelyeknek hatására a
könyvész lányával együtt összepakol és menekülni kezd. Meglátogatják Elinort,
akinek hatalmas
könyvgyűjteménye
van, hogy ott rejtsék el
– a tű a szénakazalban elv alapján – azt a
könyvet, amelyért a hajsza folyik, és amely
minden baj forrása: a Tintaszív egyik ritka
példányát.
Azok közül, akik az alábbi kérdésre helyesen válaszolnak, kisorsolunk
egy értékes ajándékcsomagot a M&C
Publishing Kft. jóvoltából. A megfejtéseket a web@ujbuda.hu e-mailcímre várjuk
legkésőbb április 20-áig. A tárgyban tüntessék fel: Mintatvben-megfejtés.
Kérdés: Hol található a kerületben Mintatvben Mintabolt és
Kölyökparadicsom?
K. A.
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Négy izgalmas hely, életre hívóik
pedig: családtagok. Találkozásaim
az útkeresésről, a kreatív ember
alkotóerejéről és a jóravaló nyitottságról beszélnek. Ezeken keresztül
az Ember soha nem múló igényéről
a játékra, az élvezetekre és a harmónia megteremtésére. Hogy étteremben, játékboltban, fotógalériában, vagy éppen jógaközpontban
vagyunk-e, szinte mindegy is.

Megint egy szó, amely a magyar nyelv
rejtelmes, szivárványszín világát, különleges logikáját és finomra hangoltságát
jelzi. A Bolyongolyó egy játék neve. Születése szinte meseszerű, és ez a Hol Nem
Bolt Játék galériában ki is derül. Hívogató
a sok fajáték, a bábok, a társasjátékok és a
különféle könyvek színes kavalkádja. Ám
az igazi meglepetés egy terepasztal, ahol
legoszerű pályaépítményen golyókat lehet
gurítani. Ez a Bolyongolyó. Nem csak a
neve, a játék is magyar találmány, nincs is
pontosan ilyen sehol a világon.
– Nem ritka, hogy egy gyermek ott
ragad az asztalnál, míg a szülő áttekinti a
játékokat, majd amikor feltűnik, mi is köti
le ennyire a kicsit, az apa vagy az anya maga is építési lázba esik – mondják nevetve
a játékbolt tulajdonosai, Fuchsné Tolnay
Judit és Fuchs Tamás. Ilyen a Bolyongolyó,
még a legmozgékonyabb gyermek is elmélyülten és átszellemülten játszik vele,
tudom meg a varázspályájáról.
Kiderül még, hogy végtelen az építési
lehetőségek száma, és hogy minden mozgástanban oktatott fizikai törvényszerűség megfigyelhető a játék során. A golyó
ugyanis menten kirepül, ha túl nagy sebességgel érkezik, és nem tudja bevenni a
kanyart, vagy éppen megáll, ha túl hosszú
egy szakasz, amihez nem volt elég lendü-

lete. Ekkor jön a játék lényege: az átépítés!
A meglepetés csak ezután ér, amikor megkérdem, kit dicsér a leleményes magyar
játék. Maga a játékboltos, Judit fejlesztette
ki, mégpedig amikor kismama volt, tizennyolc évvel ezelőtt. Az ötlet alapja pedig
egy még korábban készült rajzsorozat volt,
egész pontosan első főiskolai házi feladata.
Úgy emlékszik, soha nem ment ki a fejéből a játékterv, és amikor a kisgyermekével otthon volt, elővette az asztalfiókból.
Szerette volna, ha a játék, amelynek alapjai
már megvoltak, egyszer a gyermekek kezében is életre kelne.
A különben nívódíjas ipari formatervező Judit ettől kezdve minden szabadidejét a kidolgozással töltötte. A játék
elemeinek végtelenül egyszerűnek kellett
lenniük, ez okozta a legnagyobb fejtörést. Aztán számos, papírból és gipszből
készült játékkezdemény után kiderült, a
golyópálya elemei, a kapcsolódási pontokkal és formákkal, nem lehetnek fából.
Tartós, jó minőségű műanyagra van szükség. Tizenhárom évvel ezelőtt készült el a
Bolyongolyó prototípusa, amely teljesen
megváltoztatta a Fuchs család életét. Judit,
a feltaláló-fejlesztő, és férje, Tamás ismeretlen világ megismerésébe kezdtek általa.
A szabadalmaztatott játékkal elindultak szerencsét próbálni, mesélik. Kalandos
évtized van mögöttük, ami alatt kiderült,
iszonyú nehéz a nagy forgalmazókhoz
bekerülni, vagy hogy a kínai piac játékdömpingje elképesztően uralja a terepet.
Végül úgy döntöttek, maguk gyártják a
Bolyongolyót, és a kereskedelemi kapcsolatokat is maguk építik. A játék ma már ott
van Németország, Japán, Ausztria, Dánia,
Franciaország óvodáiban, és persze sok
magyar óvodában, iskolában is. Mert pedagógusok tapasztalatai alapján fejlesztő
hatással van a koncentrációra, kreativitásra, megfigyelőkészségre, miközben egy
élményekkel teli játék. Leköti az izgága,
hiperaktív gyermeket csakúgy, mint akár
egy Down-kórban szenvedő vagy vak csemetét is. Kétéves kortól kilencvenkilencig
ajánlják, mert – visszajelzésekből tudják ezt

fotók: Dömök Viktória

A Bolyongolyó

Holnembolt, Bor és Fotó, Kikelet, Marcello

Kis újbudai bolyongó
is – az egészen kicsik együtt játszanak a kamaszokkal, és nem titok, gyakran az apuka
is élvezettel kísérletezget a pályaépítéssel.
Judit és Tamás mesélik, hogy amikor
legelőször voltak a játékkal a világ legnagyobb játékkiállításán Nürnbergben, azt
kérdezték egymástól, vajon mit keresnek
ők ott, a nagyhírű multik között. Csak
akkor kezdtek jobban bízni magukban,
amikor némi ipari kémkedés után a Lego
fődizájnere személyesen kereste fel standjukat és gratulált a játékhoz. Folytak is tár-

gyalások a Legóval a megvételről, de végül
a Bolyongolyó magyar maradt. Számos
nemzetközi találmányi kiállításon nyert
ezüst- vagy aranyérmet, és 2002-ben Judit
kapta a Világtalálmányi Szervezet által
minden évben egy embernek kiosztandó
díjat.
Kell-e mondani, hogy a játék nem lett
üzleti bombasiker, de nyomán életre kelt
egy játékbolt a Villányi úton, ahol minden
magyar játékkészítőnek helyet biztosítanak a csodás kivitelű, minőségi külföldi
oktató-nevelő, készségfejlesztő játékok
mellett. Itt van például Sike Valéria logopédus, fejlesztőpedagógus nagyszerű és
sokoldalú betűépítő játéktalálmánya is,
amely játszva segít az olvasástanulásban,
vagy éppen a diszlexia megelőzésében.

Bor és Fotó
Egy kolozsvári fotósdinasztia kalandos útja vezetett a Fadrusz utcába. Bakcsy Árpád
és édesanyja, Béres Mária (mindketten
fotográfusok) nyitottak gasztrofotó galériát nemrég, amivel a fővárosban biztosan,
de még az is lehet, hogy szerte Európában
egyedülállóak.
– Érdekes, hogy miközben már mindenki kezében ott vannak a jobbnál jobb
gépek, mennyire hiányzik életünkből a
vizuális kultúra e területének ismerete,
szeretete, igénye – mondja a különleges
hangulatú „pincében” az ételfotósból és
leendő fotósokat oktató tanárból galériatulajdonossá lett Bakcsy Árpád. A képzőművészet e modern ága még nem kap
akkora figyelmet és elismerést, mint amit
megérdemel, derül ki szavaiból, de az is, ez
nem szegi kedvét, sőt!

Jó borok társaságát telepítette a patinás
pultokra, a letisztult, hófehérre mázolt
téglafalakon lévő fotók közé, és hiszi, hogy
amint a szőlőnedű is szépen lassan elfoglalja helyét a hazai gasztronómiában, úgy
a minőségi, értékes fotók is mind többeknek adnak majd igazi, akár a lakásba
hazavihető élményt. Ugyanis a lakóterek
díszítésében is juthat szerep a fotóknak.
Saját életében könnyen jött ez a tapasztalás, hiszen a galéria életre hívásában
és működtetésében is komoly szerepet
játszó édesanyja korán fényképezőgépet
adott a kezébe. Mint kiderült, Máriát még
Kolozsváron nagynénje és nagybácsikája
fertőzték meg a fotózással, ugyanis mindketten jó nevű fényképészek voltak. A család a háború alatt Budapestre költözött,
Mária pedig fényképészként dolgozott
továbbra is. Ő tanította meg fiát a fotózás

művészetére, és érthető anyai büszkeséggel meséli, hogy Árpád saját műtermében
ugyanezt teszi a nála gyakorlaton lévő fotóstanoncokkal.
– Ő tényleg átadja a trükköket, a
mesterség csínját-bínját – mondja az éles
szemű édesanya, akiről kiderül, a Bor
és Fotó galéria és üzlet helyszínét is ő fedezte fel. A gasztrofotó galéria régi vágya
volt Árpádnak, aki körbefotózta a hazai
gasztronómiai magazinokat. Már e galéria megnyitása előtt is úttörő volt, hiszen
a hagyományos ábrázolást (tányéron
étel, körben alapanyagok) megváltoztatva új irányt adott a hazai ételfotózásnak. – Úgy néztem egy ételre, mintha én
lennék, aki el fogom fogyasztani. Ezzel
fókuszba került a legjobb falat, ezt emeltem ki, és mindjárt megváltozott a kép
hangulata – meséli.
Most, hogy kiállítási helyet létesített,
minden tehetséges gasztrofotós munkáit
bemutatná itt. Lesznek tematikus tárlatok egy-egy alapanyag főszereplésével,
amiből kiderül majd, hogy például egy
fej káposzta hányféleképpen lehet fotótéma. A nemrég nyílt első kiállítást sorban,
nagyjából havonta követik majd újak. A
„Konyhakész fotóművészet” második része is már elkészült munkák válogatásából
áll össze.

A Marcello

A Kikelet

Volna mit fotóznia Bakcsy Árpádnak a Bartók Béla úti olaszos hangulatú étteremben,
gondolom magamban, miközben nézem,
milyen ételcsodák kerülnek ki a tipikusan
itáliai stílusú, nyitott konyhából. Marcello
egy híján húsz éve fogadja a vendégeket. A
rendszerváltáskor váltott Sóskúti Tibor is,
aki saját éttermében szerette volna kamatoztatni azt a tudást, amelyet szakácsként,
felszolgálóként, valamint a vendéglátó- és
szállodaipar mindenféle területén gyűjtött.
Családias, barátságos közeget teremtett,
amelyben sikerült elérnie, hogy a konyha és
a vendégül látás színvonala a mai napig is
átviszik a városon a Marcello jó hírét.
– Kétszer is ingatlanfejlesztésbe fogott a
Sóskúti család az étterem miatt – meséli
Sóskúti Dávid, akinek még az érettségi bizonyítvány sem volt a zsebében, amikor
már édesapja mellett dolgozott. – A nyitás után öt évvel már nem csak az étlapot
kellett bővítenünk, a mellettünk lévő, kihasználatlanul álló bérleményt terveztük
második teremnek megcsinálni. Ehhez a
mostani átjárót át kellett alakítani, lépcsőáthelyezéssel. A négyemeletes társasház
lakóival úgy állapodtunk meg, hogy felújítjuk a ház külső homlokzatát, így kaphattuk
meg cserébe az átjáró tulajdonjogát – hangzik a nem mindennapi történet.
Másodízben, amikor a raktárhelyiségek bővítéséhez és a ma még nem üzemelő
házhoz szállítási konyhához volt szükség
újabb bővítésre, a pincékért cserébe ismét
házfelújítás volt az ár. Ekkor a belső lépcsőházat tették rendbe, és újra legyártatták a
kémények elavult füstcsöveit. Az egyetlen,
amely épen megmaradt, ma az étterem
egyik dísze. – Ez a talált tárgyak osztálya
– mondja Dávid. Ide akasztják ugyanis a
vendégek által ott felejtett holmikat.
Nyáron a teraszt is belakják a Marcello
vendégei, akik közül még a bennfentesek
számára is titok, hogyan lehet a napi ajánlatban ennyiféle különleges étel. A palatábla
ugyanis olyan ínyencségekkel van teli, mint
a libaleves maceszgombóccal, a mandulás
pisztráng, vagy éppen a lepényhal.

Éppen egyhetes léböjtturnéra készülnek
a Kikelet Jógaközpontban. Bár a hely még
csak egyéves születésnapjánál tart, az ide
jógára, masszázsra vagy energetizáló kezelésre járó emberekből már kialakult egy
kis szeretetteljes közösség. A testi-lelkiszellemi harmónia megteremtésén munkálkodó Fürjes-Palotás Balázs és felesége,
Léna olyan helyet alkottak együtt, ahol
reményeik szerint a napi stressz kipihenésén túl egy nyitott közösségbe csöppenhet
a belső utazástól, önmegismeréstől változást váró ember.
– A Szabolcska Mihály utca egyik
házában vagyunk. Azt szeretnénk, ha a
jógaórákon kialakult interaktív kapcsolatok nem szakadnának meg a gyakorlatok
befejezésével. Az volt a vágyunk, hogy közösséget építsünk, mégpedig olyat, ahol az
oktatókban, tanítókban segítőkre és barátokra lelnek az ide járók – mondják.
A Kikeletben a két alapító jógát oktat, mellettük a többi tanár a jóga másmás irányzatait képviseli. A „zöld szoba”
egyéni, személyre szabott kezelések helye,
különböző masszázsok és egy tibeti energetikai technika segítségével gyógyítanak,
attól függően, mi a probléma. – Sokan
meglepődnek, amikor azt hallják, hogy
nagyon komoly betegségekből segítettek
meggyógyulni ezek a kezelések – mondja
Léna, hozzátéve, hogy a betegség felismerése és a tünetek kezelése az okok feltárásával még nem elegendő a gyógyuláshoz.
– A helyes testmozgás, a helyes légzés és a helyes táplálkozás egyikének,
vagy akár mindegyikének hiánya vezet
a test kiegyensúlyozatlanságához, ez pedig betegségekhez. A gyógyító önmagában nem képes arra, hogy segítsen,
de arra igen, hogy feltérképezze a problémákat, és ezután erőt, energiát adjon
ahhoz, hogy a beteg változni, változtatni
tudjon. A cél mindenkinél egy: harmóniába kerülni önmagával és a világgal. A
Kikelet egy hely, ahol ehhez segítő kezet
nyújtanak.
Szeifried Adél
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Beszélgetés Gyárfásné dr. Fekete Judittal, a Külügyminisztérium Kommunikációs és A közöny semmiképp sem jó
Közkapcsolati Főosztály EU Tájékoztató Szolgálat vezetőjével

„Oscar-díjas” EU-kommunikáció
Mennyire tájékozottak Magyarország
állampolgárai az európai uniós lehetőségekkel kapcsolatban, és tudják-e,
hogy milyen EU információs központokhoz fordulhatnak általános és személyes kérdéseikkel? Többek között
erről kérdezem Gyárfásné dr. Fekete
Juditot, aki hosszú évek óta dolgozik a
kormányzati kommunikáció világában.

Budapesten és Újbudán mely könyvtárakban érdemes európai uniós anyagokat keresni?
2008 végén a külügyminiszter együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtárral, hogy a központi és négy alkönyvtárban európai uniós
információs hálózatot hozzanak létre.
Újbuda lakosai tehát a központi Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba, vagy annak
budai régiójába, az Ugocsa utcába látogathatnak el európai uniós ismereteik bővítése céljából.

E három hálózat működtetésén kívül időről időre
különböző európai uniós kommunikációs kam-



Gyárfásné dr. Fekete Judit

pányokat, projekteket indít a főosztály. Melyek a
legaktuálisabbak?
Épp most fejeztük be a négy hétig tartó
Kapcsold k(i)! energiatakarékossági kampányt, melyet a Külügyminisztérium az
Európai Bizottság pénzügyi támogatásával
szervezett. Húsz városban lakossági Zöld
Infónapokon és gerillaakciók keretében játékos formában kerültek bemutatásra azon
megoldások, amelyekkel az otthoni elektromos eszközök, fűtés és meleg víz használatának ésszerűsítésével spórolni lehet a költségeken, és a klímaváltozás káros hatásait
is csökkenti. Alapvető szemléletmódváltást
sürget ez a kampány, hisz nagyobb befektetést nem, csupán egy kis odafigyelést igényel
mind a cégek, mind a lakosság részéről. A
kampány olyan sikeres volt, hogy 2009 második félévében újraindítjuk. Az éghajlatváltozás mindannyiunkat érinti, ezért minden
szinten szükség van az összefogásra.

Kérdések az EU-vonalról
EU-vonal: 06-80-38-2004, www.euvonal.hu
EuropeDirect: 00800 6 7 8 9 10 11 (ingyenesen hívható),
http://ec.europa.eu/europedirect/index_hu.htm
Europe Direct Pest Megyei Európai Információs Pont,
1052 Bp., Városház u. 7. Tel.: 36-1 485 69 62
 Mit kell tudni a 2009-es EP-válasz








tásokról?
Hogyan változott meg a határellenőrzés Magyarország határain
a schengeni térségbe történő teljes
integrálódásunkat követően?
Kik a tagjai a schengeni övezetnek?
A zöldhatáron is át lehet menni más
tagállamba?
Kinek kell közösségi adószámot
igényelnie?
Melyek a hivatalos nyelvek az Európai Unióban?
Mit kell tudni az EU soros elnökségéről?
Elismerik-e az EU más tagországaiban a Magyarországon szerzett
általános, illetve középiskolai bizo-

A Külügyminisztérium az EU-vonal és
a BruxInfó közös szervezésében 2008ban rendezte meg először a „TézEUsz
2011” című országos diákkonferenciát
és tanulmányi versenyt. A program
nemzetközi megmérettetésben egyetlen magyar díjazottként elnyerte az
Európai Kiválósági Díjat (European
Excellence Award).
A 25 fős döntőben Budapestről egyedül az
újbudai születésű Baranyi Márton maradt
versenyben, és a második helyezést érte el
az idén is nívós TézEUsz-ban.

Említette, hogy három információs hálózatot irányít az európai uniós kommunikáció keretében.
Melyek ezek?
Elsőként emelném ki az öt éve működő
EU-vonalat, amely telefonon és interneten
is széles körű információval támogatja a
lakossági érdeklődőket. Az ingyenesen
hívható EU-vonal Telefonos Tájékoztató
Szolgálat például két kiemelkedő szakmai
nemzetközi elismerésben is részesült: a
PR-szakma Oscar-díját, a Sabre Award-ot
2003-ban, a PRince Award-ot pedig 2004ben nyerte el. Ezenkívül a EuropeDirect
hálózat az EU-val kapcsolatban minden
hivatalos nyelven számos területen nyújt
gyakorlati információt. Ezek az információs központok regionális szinten vannak
jelen Magyarországon. A közkönyvtárak
támogatása szintén kiemelt fontosságú,
ezért ellátottságukat a Külügyminisztérium pályázatok útján segíti. Évente száz
könyvtár kapja meg a lehetőséget arra,
hogy bővítse uniós készletét.

EU-csodák realistáknak










nyítványaimat, ha tovább szeretnék
tanulni?
Hogyan lesz elismerhető az EU-ban
a kétszintű érettségi?
Van-e egységes EU-s követelményrendszer a tanárképzésben, a tanári
diplomák tekintetében?
Hogyan változik a közeljövőben a
diplomák és szakképesítések elismerésének szabályozása az EU-ban?
Milyen ösztöndíjakat ad az Európai
Unió?
Hogyan lehet EU-tagországból személygépkocsit behozni?
Van-e az Európai Unióban egységes
gépjármű-vezetői jogosítvány? Érvényes-e az EU-ban a magyar gépjármű-vezetői jogosítvány?

Az összefogás sikertelensége sokszor információhiányból ered. Milyennek tartja a magyar lakosság európai uniós tájékozottságát?
A magyar lakosság sokkal tájékozottabb,
mint azt hiszi magáról. Aktívabb véleményalkotásra lenne azonban szükség,
mert jelenleg az európai uniós ügyekben
a közömbösség a legfőbb probléma. Az
aktív európai uniós polgárság kialakításában a civil szervezeteknek például kiemelkedő szerepük van, fontos partnerek
számunkra, ezért 2009-ben, az Innováció
és Kreativitás évében az európai uniós
csatlakozás 5. évfordulójára a Parlamentben rendezett konferencián Újbudáról is
várjuk részvételüket.

Közeleg a június 7-i európai parlamenti választás. Az EU tájékoztató hálózatok nyújtanak-e az
EP-képviselőkkel és munkájukkal kapcsolatban
információt?
Magyarország május 1-jén ünnepli a
csatlakozás ötödik évfordulóját. Az
uniós döntések meghozatalában nagyon fontos szerepe van az európai
parlamenti képviselőknek, mégis tevékenységük sokszor láthatatlan marad az
állampolgárok számára. Az EU-vonal
ebben próbál segíteni, így létrehozta
az online EU-vonal társalgót, mely június 7-éig interneten ad lehetőséget az
állampolgárok és az uniós politikusok
közötti párbeszédre.
Az interjút készítette: Szentpéteri Mónika
az újbudai EU Iroda vezetője

Cukorbetegek Budapesti
Egyesületének Albertfalvai Klubja
ÁPRILIS 15. 13.00–15.00 dr. Borbándi Ágnes tanár-

segéd (SOTE-Szemklinika): A diabéteszt kísérő látási és
szemészeti szövődmények, a retinopátiáról és a szemidegek kialakuló neuropátiás komlikációiról.
MÁJUS 20. 13.00–15.00 dr. Tüü László (Szent Imre
Kórház diabétesz osztály): A cukorbetegség hatékony
gyógyszeres kezelésével jelentkező káros mellékhatások és esetlegesen kialakuló szövődményei.
A programok helyszíne: Albertfalvi Közösségi Ház (Gyékényes u. 45–47., klubhelyiség)
Csuklich Ferencné, klubvezető

Bankettet vagy osztálytalálkozót szervez?
Ballagás lesz a családban?
Ne bajlódjon a helyszínkereséssel, menüösszeállítással!
Válassza Bankett
vagy Osztálytalálkozó
csomagunkat:
terembérlet, alkalomhoz
illő, többféle választható
3 fogásos menüsor
üdvözlő itallal,
egy üveg ásványvízzel
és kávéval
már 5.000 Ft/fő áron!
Kérje ajánlatunkat, várjuk megkeresését az alábbi elérhetőségeken:

A Corvinus Egyetemre jársz, közgazdásznak
tanulsz nemzetközi kapcsolatok szakon.
Mikor kezdtél el érdeklődni az Európai Unió
iránt?

A szüleim hatására már korán elkezdtem
tájékozódni a világ dolgairól, újságot olvastam és nyelveket tanultam. Angolból
és németből felsőfokú, franciából középfokú nyelvvizsgám van. Tulajdonképp
észrevétlenül alakult ki bennem ez az
érdeklődés, hisz az Európai Unió ma
már a mindennapok része. Úgy gondolom, mindenkinek kell rendelkeznie
egy általános tudással az EU-ról. Engem
különösen érdekel, hogy Magyarország
mennyire képes élni az EU-tagsággal járó lehetőségekkel, hisz a többi huszonhat
országgal együtt most már nekünk is van
beleszólásunk közös sorsunkba. 2011 első félévében soros EU-elnökként pedig a
nemzetközi figyelem fél évre Magyarországra irányul majd.


Milyen személyes tapasztalatod van az
unió nyújtotta lehetőségekről?

Az Európai Unió támogatásában
Erasmus-ösztöndíjjal fél évig tanultam
Németországban a több mint ötszáz éves
Tübingeni Egyetemen. Itt lehetőségem
volt nemzetközi környezetben megélni a
határok nélküli Európai Uniót.


Mennyire jellemző, hogy a te korosztályod,
a huszonévesek beszélgetnek az unióról,
vagy annak hatásairól?

Barátaim és általában az egyetemisták
körében rendszeresek az eszmecserék az
EU-ról, de tágabb környezetemben sajnos érdektelenséggel is találkozom, amely
szomorú, hisz az EU a mindennapokra
is nagy hatással van. Az, hogy szabadon
utazhatunk az EU-n belül, hogy külföldön tanulhatunk és az EU-s polgárokkal
egyenlő eséllyel vállalhatunk munkát,
hogy kevesebbet kell fizetnünk a külföldi
telefonhívásokért... Sorolhatnám, mennyi
mindent köszönhetünk az EU-nak. Az
EU minden szinten jelen van, ezért minden szinten kellene, hogy tudatosodjon az
emberekben. Jobban kellenének a párbeszédek, hisz általuk jutunk előrébb.



A „TézEUsz 2011” pályamunkád az EU közös
energiapolitikája témakörben a megvalósulás feltételeit tárgyalja, mely kiemeli a
lakosság felelősségét az energiatakarékosság kapcsán. Miért ezt a témát választottad? A te életedben az energiatudatosság
hogyan valósul meg?

Az energiapolitika főbb problémapontjait már ismertem az orosz–ukrán-vita,
a szerb fűtésproblémák, azaz a környezetünkben látott példák alapján is, a klímaváltozás negatív hatásait pedig a mindennapok embere is évek óta tapasztalja. Úgy
vélem, valóban minden egyes embernek
tennie kell az ügyben. Én szelektív hulladékgyűjtéssel, energiatakarékos lámpák
vásárlásával, az elektromos készülékek
kikapcsolásával próbálok energiatakarékosan élni.

Baranyi Márton


„Aki az európai dolgok kapcsán nem hisz
a csodákban, az nem realista.” Miért
az Európai Bizottság első elnökének,
Walter Hallsteinnek szavait idézve zárod
a tézisedet?

Az Európai Unió az újabb csatlakozók által is állandó fejlődésben, változásban van.
Az EU történetében mindig voltak nehéz
időszakok, azonban a nehézségek ellenére
több mint 50 éve formálódik, és mindig
sikerült továbblépni. Optimistának kell
lennünk, és hinni, hogy a csoda valósággá
válik, mint ahogy az elmúlt 50 év fejlődéstörténete ezt igazolja is.


A köztársasági elnök bejelentette, hogy
Magyarországon 2009. június 7-én lesz az
EP-választás. Elmész szavazni?

Feltétlenül. A baráti körömben ez természetes, sőt, várjuk is a szavazást, hisz így
alkalmunk lesz nekünk is alakítani az
európai uniós irányvonalat. Állampolgári
szinten most van beleszólásunk az EU működésébe, és ezt mindenképp ki szeretnénk
használni. A közöny semmiképp sem jó.

Sz. M.

Áldozza adóját a biztonságra!
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítványt kerületünk rendőrkapitánysága, tűzőrsége, polgárőrszervezeteinek 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.
Számlaszám:
11711034-20433134-00000000
Kedvezményezett a XI. Kerület
Közbiztonságáért Közalapítvány
Adószám: 18007844-2-43

Örömmel értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Sasad
Liget lakóparktól mindössze néhány lépésnyire megnyitottuk szépség és wellness központunkat, ahol a
következő szolgáltatással várjuk kedves vendégeinket:
Kozmetika (Oxy, Sothys,
Phytomer kezelések)
Fodrászat
Manikűr, pedikűr, műköröm
(tipp-, épített zselé)
Paraﬃnos kézápolás
Cellulit kezelés LPG géppel
Bioptron kezelés
Dietetikai tanácsadás
Infraszauna
Sókamra
Szolárium

Rubin Wellness & Conference Hotel★★★★

1118 Budapest Dayka G. u. 3. • Tel: (06-1) 319 7703 / Fax: (06-1) 319 2656
E-mail: rendezveny@hotelrubin.hu • www.hotelrubin.hu

Bejelentkezés és részletes információ: 786 3432
www.sasadwellness.hu
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Mintha egy őz dideregne
Márai Sándor József Attiláról
A vonat fékezett. A pisztoly eldördült.
Nem tudtuk megtartani őket, e nap
két nagy ajándékát: sem a költőt, sem
az írót. Kassa és a Gát utca, a felvidéki
megbecsült polgár és a külvárosi, lenézett proli fényévnyi távolsága sorsukban, szándékukban közel került, egy
szóba zsugorodott: a Rend. Az egyik,
őrizte, óvta – a másik felépítette. Nincs
alku – mondták és élték mindketten.
Nincs alku – élték és halták mindketten. Születtek, elvegyültek és kiváltak.
Az egyik kiáltott, a másik hallgatott.
„Ahol a szabadság a rend, / mindig
érzem a végtelent” – írta a költő és a
tengerhez menekült. „Mert ringatnak,
mint szeretőm s anyám / Az Atlanti – s
a Csendes-Óceán” – költötte az író és a
tengerhez menekült. „...olyan erővel
volt költő, mint mikor az Isten néha
elfoglalja az általa teremtett világot,
testet ölt egy emberben. Ez a legtöbb,
ami emberrel történhet: ha egy Isten
szállást keres benne. De a költőket
másképp jelöli meg az Isten: reájuk
bízza, hogy alkossák meg magukban
az istenit. Ebbe beleőrülnek, vagy
belepusztunak.” Ez történt, pontosan.
Valószínűleg nem sejtette a kultúrpolitika 1964-ben, amikor József Attila
születésanapját a költészet napjának jelölte, hogy milyen szerencsésen dönt. Mert
szintén ezen a napon, csak öt évvel korábban, a század első áprilisában született
Kassán Márai Sándor. Az egybeesés persze véletlen, de ha figyelmesen szemléljük
a nagy író és a költő sorsát, a sok különbség ellenére néhány meglepő hasonlóságot

veszélyes világban. Valami nemes és állati
van e hangban, valami sértett és tetemre hívó. Végzetes hang ez. Csak a fiatal Hamsun
hangja hasonlít hozzá, abból az időből, mikor Pánt írta és a Misztériumokat.”
1944 márciusában, a német megszállás
után a költő mottóját idézi a Naplójában:
„Menteni, magyarázni nem tudjuk,
ami történt, de bevallani, elmondani igen.
S e nemzedéknek ez lesz a feladata. Aki dudás akar lenni, annak pokolra kell menni.
Most elmentünk a pokolba. A dudások szólaljanak meg!”
Tanulságos, amit a már emigráns
Márai ír New York-ban, 1952 januárjában:
„József Attila verseit megtalálom a
belvárosi könyvtárban. Babitscsal egy
időben a legjelentősebb magyar költő volt:
másféleképpen volt költő, szólátomásai
voltak, s ez a másféleség, amelyet a tudat
már nem kontrollált, nagy erővel szólalt
meg költészetében. Látomásai, szóképei,
titkos utalásai, az őrültnek és a költőnek e
jajongó jelbeszéde ritka tünemény az irodalomban. Hölderlin és Verlaine, Kleist és
Rimbaud között van valahol. – De József
Attila az őrület erejével, egy-egy szavával
néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más
előtte.”
1983-as naplójának utolsó előtti bejegyzése:
„Emigráció. Rimbaud emigrált Afrikába. József Attila emigrált a sínek közé.
Proust a betegségbe, Nietzsche a tébolyba.
Krúdy emigrált Óbudára, ahol disznót
hílalt. (Nem sokat, csak egyet.)”
A publicista Márai a Pesti Hírlap 1942.
május 7-i számában cikket írt József Attiláról, újratemetése kapcsán:

Thomas Mann és József Attila Budapesten 1936-ban

is fölfedezhetünk. Márai négy évtizedes
elhallgattatása az egyébként bőséges József
Attila-képet is csorbította.
József Attila életét, betegségét és költészetét igen jól ismerjük, tucatnyi igényes
elemzés, monográfia, emlékezés jelent
meg róla. Az alábbi Márai-írások egyrészt
bővítik ezt a képet, másrészt azt is érdekes
megfigyelni, hogy a kortárs író mennyire lényeglátóan ragadta meg József Attila
személyiségét és költészetét.
A legelső Márai-írás két hónappal a
költő halála után jelent meg:
„Versei hangjában van valamilyen gyöngéd és remegő dünnyögés, mintha egy őz dideregne és vinnyogna a holdfénytől hideg és

A költő sírja
„A balatonszárszói temetőből Budapestre
hozták és a Kerepesi úti temető díszsírhelyén hantolták el József Attila hamvait
Ezzel a kegyeletes cselekedettel a magyar
hivatalosság és az irodalom barátai önmagukat tisztelték meg. József Attila a kortársak között egyik legjelentékenyebb költőnk volt; igen, csak az idő tudja eldönteni,
nem volt-e az elsők között? Ez a tragikus
költő, akit végzete és az őrület harminckét
éves korában a vonat elé kergetett, proletár volt, tudatosan kiállt osztálya sorsáért,
rendkívüli költői tehetségét sorstársai életérdekeinek szolgálatára szentelte. S még-

sem volt programköltészet, amit művelt:
minden szándékolt sorát átvilágította a
gyöngéd derengés, mely a mélyebb, ösztönösebb, igaz költészet sugárzása.
Halála és sorsa körül legendák vannak keletkezőben. Úgy emlegetik, mint
a társadalmi rend egyik áldozatát. Ez a

Márai Sándor Mikó utcai lakásuk erkélyén,
1942 körül (Bojár Sándor felvétele)

vád orvosi szempontból esztelenség. József Attila élete utolsó éveiben őrült volt,
a – legtöbbször pubertáskorban keletkező – gyógyíthatatlan elmebaj, a tudathasadás, a skizofrénia áldozata. Ennek
a szörnyű tébolynak nincs gyógyszere
– legalábbis nincs fölényes gyógymódja –, nincs magyarázata. Semmi esetre
sem mondhatjuk azt, hogy a nyomorúság és a társadalom közömbössége lobbantotta föl e lángészben a végzetes lelki
nyavalyát. Ismerek milliomos skizofréneket is. Nem, az elmebaj szuverén,
válogatás nélkül szedi áldozatait az angyalföldi nyomortanyákon – ahol József
Attila nevelkedett – és a nagyúri palotákban. Életkörülményein nem múlott
betegsége, s öngyilkosságát sem lehet
nagy emberi magányával és nyomorúságával magyarázni. Mindez végzet
volt. Amiről persze lehetne vitatkozni:
hogy szerencsésebb, nyugalmasabb, egy
árnyalattal gondtalanabb életfeltételek
mellett ez a gyönge test és rebbenékeny,
érzékeny, beteg lélek nem birkózik-e
eredményesebben a kórral? Ha lett volna „havi kétszáza” – mint híres versében panaszolta – talán ellenállóbb
a szervezet és a lélek. Nem a nyomor
okozta a kórt, de a nyomor is részes abban, hogy a lélek nem bítrta el egyszerre
az élet és a betegség terheit. Halott magyar költők sírja fölött általában olcsó
és demagóg vállalkozás számon kérni a
társadalmon az elhunyt zseni sorsáért a
felelősséget. Nem is vállalkozom erre a
szerepre. De jól ismertem József Attilát,
zsenijét, tiszta lelkét, megdöbbentő életkörülményeit, s most, mikor díszsírhelyes halott lett belőle, nem hallgathatom
el, hogy e költővel szemben tanúsított
közömbösség csakugyan megdöbbentő
volt és szívet szorító. Megmenteni talán
nem lehetett, de lehetett volna segíteni,
enyhíteni sorsát. S csak nagyon kevesen
segítettek.

Angyali lény volt ez a költő, embernek is,
írónak is a legtisztább. Néha megtisztelt azzal, hogy felkeresett, elhozta egy könyvét,
mely legtöbbször saját kiadásában jelent
meg, s ilyenkor szemérmi közelharcokat
kellett folytatni vele, míg meggyőztem arról, hogy kötelessége tőlem is, írótársától is
elfogadni a könyv árát; s mindig csak anynyit fogadott el végül, amennyi csakugyan
bolti ára volt a könyvnek, egy fillérrel sem
többet. Végtelenül büszke volt s olyan alázatos, mint Assisi Szent Ferenc lehetett, a
poverello. Mindig Petőfi és Szent Ferenc
jutott eszembe, mikor találkoztunk, sétáltunk, vagy egy kávéházban ültünk Petőfi
egyetlen reánk maradt fényképe és József
Attila utolsó fényképei kísertetiesen hasonlítanak. S a poverello hangján tudott
madarakról, virágokról szólani. Magánya, sorsa, vergődése a budapesti irodalmi kávéházakban, szörnyű, valószínűtlen
nyomora, ordító egyedülléte a szegénység
és a betegség börtönében, őrült-zseniális
szemének egy villanása, segélyt kérő és
számon kérő nézése, hangjának izgatott
és bensőséges suttogása, költészetének
mély árammal telített varázsa: mindez
félelmes, egyedülvaló tüneménnyé avatta
ezt a költőt.
Hangja egyre tisztul, egyre közelebb
érezzük szívünkhöz és értelmünkhöz,
mindegyre inkább fájlaljuk, hogy ilyen korán elhallgatott. A díszsírhelyre – milyen
fájdalmasan visszás József Attila emlékével kapcsolatban ez a szó! – sokáig szórják
majd a virágokat a emlékezők. Sokáig:
amíg magyarul olvasnak.

József Attila
Április 11.
A talló kalászait hányva
s a verebek közé belesvén
nagy szél kapott föl egyszer engem
hirtelen, áprilisi estén.
Gyerekeit kereste arra
s engem talált ott épp az útban.
Bömbölt, örült s én mosolyogva
rengeteg mellén elaludtam.
Vitt falvan, földeken keresztül,
meghempergetett jó sárosra.
cibálva és kacagva vitt egy
pesti, csatakos külvárosba.
Az uccán vidám jasszok lógtak
s még vidámabban verekedtek,
kiabáltak, kiabáltunk és
a jasszok végül berekedtek.
Mondom, valami nagy ünnep volt,
a hívek templomokba mentek
s reszketve, szomorú kézzel
áldották őket meg a szentek.
S hogy a harangok búgtak, fölnőtt
a szívekben nagy, esti béke.
A gyilkos végzett emberével
s úgy menekült, kalaplevéve.
Reménységnek és tulipánnak
kicsikis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
iktattak be az alkotmányba.
A kártyás munkásnak fiúként,
s a szép, ifjú mosóasszonynak,
ligetnek, sárnak, vágynak, célnak,
fejkendőbe kötözött gondnak.
A szegényasszony rég halott már,
de fiát a szél el nem hagyja,
együtt nyögünk az erdőn éjjel
s együtt alszunk el virradatra.

Márai Sándor
Ajánlás
Este nyolckor születtem, fújt a szél,
Kassát szerettem és a verseket,
A nőket, a bort, a becsületet
S az értelmet, mely a szívhez beszél –
Mást nem szerettem. Minden más titok.
Nem könyörgök, s ne irgalmazzatok.

Kassán
József Attila írógépe előtt

Versek
Első olvasatban is érzékelhető, hogy a mellékelt versek szinte rokonságban vannak
egymással. Közös a nap, közös a napszak;
mindketten április 11-én, este születtek.
Közös a szél, de Márai csak megemlíti,
míg József Attilánál központi, metafizikus gondolat: mint árvát kapja fel és viszi a
csatakos külvárosba. S a végén, igazi árvaként egyetlen, utolsó társa is.
Közös az ünnep is, hiszen ez a nap
az április törvények miatt szünnap volt.
Márai másutt erről így ír:
„Születésem napján nemzeti ünnep
volt, a törvények szentesítésének ünnepe.
Ezen a napon soha nem mentünk iskolába,
s valamennyire természetesnek éreztem,

Szigorú. emlékeztető
A halottakkal tegező
Az élőkkel vigasztaló
Büszke és egyedülvaló
Kirándulás is, végzet is
Itt kezdtem, s tán itt végzem is.
hogy a világ is ünnepli létezésemet. Ez az
iskolai szünnap okozta, hogy – sokáig –
ünnepnek éreztem a személyes létezést, az
életet. Áprilisban még mindig fölfigyelek,
szaglászok. Úgy érzem, kezdődik valami.”
Az értelem és a szív említése az Ajánlásban a József Attila-i ars poeticára rezonál, a Kassán pedig a költőre emlékeztető szublimáció: szigorúság, emlékezés,
halottak, vigasztalás, büszkeség, magány
– mind-mind József Attilát idéző szavak.
A költészet napján mindkettőjükről elmondhatjuk, hogy az Isten szállást keresett bennük.
Székely Ádám
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Biztonságosabb otthon –
több nyugodt pillanat
A Gázőrzők gondoskodnak gázkészülékei
biztonságosságáról!
Gázőrzők szolgáltatás:
• fix havi díjért
• évente egyszer, előre egyeztetett időpontban
• karbantartjuk gázkészülékeit!
Részletek az ügyfélszolgálati irodákban,
valamint: www.fogaz.hu és 06/40-474-474.

GÁZŐRZŐK

A biztonság házhoz jön
F�V01gazm01109_Sajto 140x209 Ujb1 1

Gázszolgáltatások
biztonság • kényelem
megtakarítás

FŐGÁZ
2009.04.01. 12:24:29

Tisztelt Választópolgár!

Támogassa Ön is a
szocialisták EP-listáját!
Ha eredményesnek ítéli meg
az MSZP Európai Parlamenti
képviselőinek az elmúlt öt évben
végzett – Brüsszelben általánosan
elismert – munkáját, kérjük
tisztelje meg Őket bizalmával, adja
nekik ajánlószelvényét, szavazzon
rájuk júniusban.
Ha a szocialistáknak szánja
ajánlószelvényét, de nem
tudja eljuttatni az MSZP irodák
egyikébe, telefonáljon és
személyesen felkeressük Önt!

AZ MSZP VÁLASZTÁSI
IRODÁK ÜGYELETI RENDJE
ÁPRILIS 14–30. KÖZÖTT
15. vk.: 1114 Bartók B. út 19.
(bejárat a Mészöly u. felől)
Telefon: 466-6235
hétfőtől-péntekig: 15-19 óráig
szombaton: 10-14 óráig

A közelgő európai parlamenti választás ismét szükségessé teszi az
ajánlószelvények gyűjtését. Tudjuk, hogy a politikai versenynek ez a
módja zavarja Önöket. Sokan a „kopogtatók” érkezését már zaklatásnak veszik. Mi nem kívánjuk Önt feleslegesen háborgatni. Minden postaládába megpróbálunk eljuttatni egy díjmentes válaszborítékot.
Kérjük, ha támogatni kíván minket, akkor ajánlócéduláját küldje el
nekünk.
Egy közelmúltban lezajlott reprezentatív felmérés szerint Újbuda lakosságának mintegy 50%-a úgy ítélte meg, hogy kerületünkben jól mennek a dolgok, a válaszadók ugyanakkor csak 4%-a állította azt, hogy az
országban is jól mennek a dolgok. Harmadik ciklusban vagyok a kerület
alpolgármestere, azt remélem Önök is úgy ítélik meg, hogy munkám és
az önkormányzati SZDSZ frakció tevékenysége hozzájárult ehhez a jó
véleményhez.

Kérem, támogassanak minket ajánlószelvényeikkel,
hogy folytathassuk Újbuda fejlesztését!

Lakos Imre

Az MSZP kerületi irodája
és a 16-os vk. választási irodája
1119 Mérnök u. 40.
Telefon: 204-2806, 204-2805
hétfőtől-péntekig: 10-19 óráig
szombaton: 10-14 óráig
17.vk. 1118 Kaptárkő u. 8.
Telefon: 247-1711
hétfőtől-péntekig: 15-19 óráig
szombaton: 10-14 óráig

alpolgámester,
országgyűlési képviselő

Amennyiben szeretné, hogy személyesen menjünk el ajánlószelvényéért,
kérem, írjon a bpszdsz@szdsz.hu e-mail címre, vagy hívja kollégánkat a
+36/20-915-18-92, illetve a 302-62-95 telefonszámon 10-18 óra között.

www.bpszdsz.hu

www.lakos.hu
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PROGRAMOK
SZÍNHÁZAK

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

fafaragó művész kiállítása. Megtekinthető
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.
MÁJUS 1-JÉIG Időszaki kiállítás: Retró kiállítással köszöntjük a 190 éves Albertfalvát.

Ménesi út 65. T.: 06/30/201-1073
NOVEMBER 21-ÉIG „A modern diszkobolosz”

ALBERTFALVI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

Gyékényes u. 45–47. Tel./fax: 204-6788
ÁPRILIS 17-ÉIG Az AKH Festő-és

Rajzstúdiójának bemutatkozó kiállítása.
Megtekinthető 10–15 óráig, azontúl előzetes
bejelentkezéssel.
ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, Bikszádi u. 11–15.
ÁPRILIS 22-ÉIG Szemethy Anikó kiállítása.

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. T./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszoba. ÁPRILIS 17-ÉIG Tavaszi Fesztivál: Kádár

Katalin kiállítása. Megtekinthető munkanapokon 12–18 óráig, szombaton 10–14 óráig.
BUDAI KLUB-GALÉRIA
Budafoki út 9–11.
ÁPRILIS 14-ÉIG 18.00 Serediuk Péter grafikus-

című kiállítás Molnár-C. Pál sporttárgyú
újságrajzaiból és fametszeteiből. A galéria
nyitva tartása: szerda 10–13, csütörtök
15–18, szombat 10–13 óráig.
MU SZÍNHÁZ

Kiállítás – Galéria
ÁPRILIS 30-ÁIG Baranyai Levente festőművész
kiállítása.
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA
Prielle Kornélia u. 10. T.: 204-4092

Állandó technikatörténeti kiállítás.
Nyitva: KEDDTŐL SZOMBATIG 10–16 óráig.
Csoportokat is szívesen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
Törökugrató u. 9.
ÁPRILIS 15-ÉIG Illés Retró Tour –„A legenda

tovább él”. Illés Lajos- és Pásztory Zoltán-emlékkiállítás Mohai Sándor gyűjteményéből. A
tárlat megtekinthető hétköznapokon 10 és
20 óra között.
SCHEFFER GALÉRIA

BMK GALÉRIA

TETŐ GALÉRIA

Kosztolányi D. tér 4.
ÁPRILISBAN Szöllősi Tibor festőművész

kiállítása.

Ecsed u. 13. T.: 203-5607
ÁPRILIS 22-ÉIG Halász Alexandra Selyemképek,

– kiállítássorozat a fővárosban élő nemzetiségi alkotók munkájából.

mandalák c. kiállításának megnyitója. A tárlat
megtekinthető hétköznap 15–18 óráig.

KARINTHY SZALON

ÚJBUDA GALÉRIA

Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
ÁPRILIS 17-ÉIG Tavaszi Fesztivál: Rítusok és rit-

Újbuda Polgármesteri Hivat., Zsombolya u. 5. 1. em.
ÁPRILIS 28-ÁIG Szobrászrajzok – Válogatás

musok – a tingatinga festészet.Megtekinthető
munkanapokon 11–18 óráig, szombaton 10–14
óráig és a rendezvények ideje alatt.

az Újbudán található szobrok alkotóinak
rajzaiból. A tárlat megtekinthető.

KŐ-TÁR-LAT GALÉRIA

Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Cirmos u. 8.
MÁRCIUS 6. 18.00„Fantázia és valóság”.

Bánky Tibor fotóművész kiállítása.
Megtekinthető MÁRCIUS 21-ÉIG, hétköznap
10–18 óráig. ÁPRILIS 20-ÁIG Erdélyi Tibor

A38 ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940
ÁPRILIS 9. 21.00 Horace Andy (UK/JAM) &

Ashley Beedle (UK) - Inspiration Information,
Riddim Colony DubWise. ÁPRILIS 10. 19.00 In memoriam Marian Cozma: Urma (RO),
Persona (RO), The (hated) Tomorrow, Jacked,
Molnár Zita (hegedű) és Oana Popescu (RO,
zongora). ÁPRILIS 11. 21.00 Blue Note Trip
- Where dance meet jazz: DJ Maestro feat.
Harcsa Veronika Quartet, Room Eleven (NL),
Ciryl Directie (NL/drum), Susanne Alt (NL/sax),
Sena, Fábián Juli. ÁPRILIS 12. 06.00 Hyperspace
2009 Afterparty: Coyote; Igor Do’Urden; Collins
& Behnam; Sanfranciscobeat; Junkie & Hawky.
ÁPRILIS 14. 20.00 Betallica (US), Alcoholica,
Mi?! ÁPRILIS 15. 20.00 US3 (UK), Premecz
Quartet. ÁPRILIS 16. 20.00 Turbo lemezbemutató, Háború, Nemjuci. ÁPRILIS 18. 22.00 The
Subs (BE), Shameboy (BE), Bergi & Svindler
(Monkey6), Anima DJ set. ÁPRILIS 19. 20.00
Emigrantski Raggamuffin club: RotFront (D),
KRSA backed by Budapest Riddim Band.
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. ÁPRILIS 8.16.00 „Hozd el a
kedves versed”. Költészetnapi Teadélután.
ÁPRILIS 15. 13.00 Albertfalvai Cukorbetegek
Klubja. ÁPRILIS 19. 10.30 Keresztény játszóház,
19.00 Szenior táncrendklub.
BUDAI MŰVÉSZHÁZ
Brassó út 91. Tel.: 319-5824
ÁPRILIS 19. 17.00 Mozart és társai.

Hangverseny.

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760
KEDD, CSÜTÖRTÖK 19.00 Mélyizomtorna.
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.45 Gerinctorna. SZERDA
17.00 Pilates torna. SZOMBAT 15.00 Őszidő
nyugdíjasklub. KÉTHETENTE SZERDA 17.00
Reflex fotóklub. MINDEN HÓ UTOLSÓ HÉTFŐ 16.00
Képzőművészeti konzultációk. HÉTFŐ–PÉNTEK

14.00–19.00 Ingyenes e-Magyarország pont.
Bejelentkezés: 371-2760. ÁPRILIS 8. 18.00
Művészet közelről VII. Käthe Kollwitz német
grafikus és szobrász, megindító, megrendítő

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 8. 19.00 Sors bolondja.
ÁPRILIS 12. 19.00 Liliom. ÁPRILIS 15., 22.
10.00 Hamupipőke. ÁPRILIS 18. 11.00 A
hétfejű tündér. ÁPRILIS 18. 19.00 Mennyből
A hulla. ÁPRILIS 20. 19.00 Te rongyos élet

– operettgála.

KARINTHY SZÍNHÁZ

Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 11. 19.00 Tanner John házassága.
ÁPRILIS 13. 19.00 Tisztelt ház.
ÁPRILIS 14. 17.00 A tavasz ébredése.
ÁPRILIS 18. 19.00 A napsugár fiúk.
ÁPRILIS 19. 14.30 Tanár úr, kérem!

MU SZÍNHÁZ

Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 8., 9. 20.00 Tünet Együttes (Szabó

Réka társulata): Buddha szomorú.
ÁPRILIS 9., 10., 11. 19.30 Szputnyik Hajózási
Társaság: Sean O’Casey: A kezdet vége.
ÁPRILIS 15., 16. 20.00 Rózsavölgyi Zsuzsa

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT-PLÉBÁNIATEMPLOM

– Bakó Tamás: Eldőlt8as . Bemutató.
ÁPRILIS 16., 17. 19.30 Szputnyik Hajózási
Társaság: Sergi Belbel: Mobil.
ÁPRILIS 18. 20.00 Ivana Müller (HR/NL):
Playing Ensemble Again and Again.
ÁPRILIS 19. 19.00 GyőrFree Szabadzenei
Műhely.

Plébánia u. 2.
MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 Görög

katolikus szentmise.

BUDAFOKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Játék út 16.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ

Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 14., 15. 20.00 Pintér Béla és Társulata:

A Sütemények Királynője.
ÁPRILIS 17., 18. 20.00 Pintér Béla és Társulata:
Anyám orra.
ÁPRILIS 20., 21. 20.00 Pintér Béla és Társulata:
A Démon Gyermekei.
SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB

Műegyetem rkp. 9. T.: 463-3733
ÁPRILIS 14. 20.00 AKT: Magyar sláger koncert. ÁPRILIS 17. 19.00 A Pelikán. ÁPRILIS 18.

20.00 Mandragóra Társulat: Lány árnyékban.
Bemutató. ÁPRILIS 21., 28. 20.00 Majdnem
Társulat: Tényleg szeretsz?

RÉT GALÉRIA

művész, festőművész kiállítása.
ÁPRILIS 16. 18.00 Ambrus Éva Ferenczy-díjas
keramikusművész kiállításának megnyitója.
Megtekinthető MÁJUS 12-ÉIG.
Etele út 55. Tel.: 371-2760
ÁPRILIS 30-ÁIG Multikulti Budapest
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XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY

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.

alkotások mestere. ÁPRILIS 9. 19.00 Irodalmi
est a költészet napja alkalmából.
ÁPRILIS 10. Budapest 135. 17.00 A„bűnös
város”, 18.30 A magyar avantgarde II.
ÁPRILIS 14. 17.30 Színháztörténeti sorozat.„…
mi szép a mi feladatunk!” A magyar színjátszás
kezdete és a magyar dráma kibontakozása.
ÁPRILIS 17. Budapest 135. 17.00 Trianon
következményei és a konszolidáció, 18.30
Filmvetítés 20. századi magyar képzőművészekről. ÁPRILIS 19. 10.00 Családi vasárnap.
Lázár Ervin: A hétfejű tündér. Az előadás
után kézműves-foglalkozások a Guzsalyas
Műhelyben. ÁPRILIS 19. 10.00,14.00 Séta a XI.
kerületben az örmény emlékek érintésével.
Találkozó a Gellért Szálló előtt. ÁPRILIS 21.
17.30 Tánchistóriák. A megújuló orosz balettművészet. ÁPRILIS 22. 18.00 Művészet közelről
VII.George Grosz a német politikai szatíra
„legszókimondóbb” művésze.
FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300
ÁPRILIS 8. 18.00 Utolsó Óra Táncház - Bogyiszló
- Dűvő zenekar. ÁPRILIS 9. 20.00 Sacreo
Flamenco koncert. ÁPRILIS 13. 19.00 Húsvéti
tangó bál. ÁPRILIS 14. 18.00 Khamoro

Táncstúdió, 20.00 Csángó táncház a Szigony
együttessel. ÁPRILIS 15. 18.00 Utolsó Óra
Táncház - Dűvő zenekar. ÁPRILIS 16. 20.00
Kormorán Memory Band koncert.
ÁPRILIS 17. 20.00 Palatkai Banda.
ÁPRILIS 18. 20.00 Etno 2009: DreschQ,
Szabados György, Ektár, Grencsó Bio Kollektiva,
Vágtázó Csodaszarvas, Bese Botond bandája,
Dél-alföldi Szaxofonegyüttes.
ÁPRILIS 20. 18.30 Budai tangó.
ÁPRILIS 21. 18.00 Khamoro Táncstúdió, 20.00
Csángó táncház a Somos együttessel.
Gyermekprogramok
CSÜTÖRTÖK 9.00, 9.45, 10.30, 11.10 Ringató.
SZERDA 16.30,17.30 Ringatóból zeneóvodába!
ÁPRILIS 8. 13.30, 15.00 Gryllus Vilmos költészetnapi műsora magyar költők megzenésített
versei. ÁPRILIS 18. 11.00 Kolompos Színház.
17.00 Kolompos családi mulatság.
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868
HÉTFŐ 16.30 Gyöngyfűzés, ékszerkészítés,17.3-

0 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, 19.30 Latin
társastánc. KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 Anyuka
aerobik. KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 14.45 Tánc
kicsiknek. KEDD, PÉNTEK 17.00 Ninjatanfolyam.
SZERDA 16.30 Kempo karate 4–8 éveseknek,

MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Családi vasárnap.
ÁPRILIS 10. 10.00 Istentisztelet, 18.00 Passió.
ÁPRILIS 12., 13. 10.00 Húsvéti családi mise.

Az időseknek betegeknek szívesen visz úrvacsorát a lelkész.
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
Németvölgyi út 138.
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

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.
ÁPRILIS 10. 19.00 a Falkafolk együttes balkáni
táncháza. ÁPRILIS 11. 19.00 a Sültü együttes
csángó táncháza. ÁPRILIS 11. 10.00 Csepp
Csoda Meseszínház: Húsvéti készülődés.
ÁPRILIS 12. 19.00 Andrew Bergman: Társasjáték
New Yorkban. ÁPRILIS 17. 18.00 Gyerek bubabál, 19.00 a Csürrentő együttes moldvai
táncháza. 19.00 Álarcosbál a Petőfi Musical
Stúdió előadásában. ÁPRILIS 18. 8.00–13.00
Babaruhabörze. ÁPRILIS 19. 19.30 Stand Up
Comedy est. ÁPRILIS 20. 19.00 a Greenfields
együttes ír táncháza.
GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253
HÉTFŐ 10.00 Nyugdíjas angol társalgási

klub,10.30 Csepp zene, 16.00 Fantázia
gyermekaerobik. 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.
KARINTHY SZALON
Karinthy F. út 22. T.: 209-3706
ÁPRILIS 16. A Rítusok és ritmusok kiállítás

kísérő gyerekprogramja: Mesék, hangszerek
10.00–12.00 óvodásoknak, 14.00–16.00
kisiskolásoknak.
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
Magyar Tudósok körútja 1.
ÁPRILIS 12. 11.30 Daróci Bárdos Tamás:

Szent Korona mise, húsvéti kórusművek.

Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892

Közreműködik a Karolina úti kápolna
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kórusa.

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet és gyer-

mek istentisztelet.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007
HÉTFŐ 16.15 Balettiskola 9–13 éveseknek,

17.15 Balettiskola 5–8 éveseknek.
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 Balettiskola 9–13 éveseknek. 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. Szenior néptáncklub.
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00–18.00-IG Net-Kuckó eMagyarország pont. Minden megkezdett óra
200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak ingyenes.
ÁPRILIS 8. 17.00 Számmisztika tanfolyam.
SZÜLŐK HÁZA CSALÁDI KÖZPONT

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 éve-

seknek.

MINDEN 2. KEDD FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a

nyugdíjasházban (Gazdagréti tér 4.), illetve
nyugdíjasklub a templomban.
GELLÉRTHEGYI PÁLOS SZIKLATEMPLOM
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

TETŐ GALÉRIA
ÁPRILIS 21. 18.00 Teatro Társulat: Utazások

Karinthy-ában. Irodalmi műsor Karinthy
Frigyes művei alapján.
TIT STÚDIÓ

házasok összejövetele.

MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 Kismamaklub.
MINDEN HÓ 1. SZOMBAT 16.00 Diakóniai közös-

ség, 17.30 Szeretetvendégség.
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 9.30 Családi istentisztelet. VASÁRNAP 8.00, 11.00, 18.00 Istentisztelet.
KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor

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

istentisztelet és gyermekvigyázás.
SZERDA 18.30 Istentisztelet.
CSÜTÖRTÖK 10.00 Bibliaóra.
PÉNTEK 18.00 Asszonyóra.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EK.

Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514

Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292

ÁPRILIS 8. 18.00 Ásványbarátkör. A Karancs-

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 párhuza-

Medves bazalt és andezit vidék ásványai.
ÁPRILIS 15. 18.00 Ásványbarátkör. Vetítés:
Olaszországi vulkánok.
ÁPRILIS 16. 17.00 Csapody Vera
Növénybarátkör. Klubnap, teadélután, növényismertetők. ÁPRILIS 20. 18.00 Gombász
Klub. Gombahatározás.
Kiállítás
Öveges József-emlékkiállítás.
Dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatója,
filmvetítés. Előzetes bejelentkezés: 466-9019.

mosan gyermekfoglalkozás.

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

10.30 Református istentisztelet.

Rendszeres programok Albertfalván
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG:

1 fő pénzügyi munkatárs
1 fő gondozónő
1 fő gondozónő részmunkaidős foglalkoztatással
1 fő mentálhigiénés munkatárs heti 10 órás foglalkoztatással.
A jelentkezést és az önéletrajzokat a kovacs.istvanne@eszi.
ujbuda.hu címre kérjük, felvilágosítást Kovács Istvánné ad
a 203-1327/104-es melléken.

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

magyarság lelki megújulásáért.

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
Neszmélyi út 36. Tel.: 06/30/973-5708
MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Őrmezői református
est. MINDEN HÓ 2. ÉS 4. SZERDA 18.30 Házas- és

szülői kör.

MINDEN HÓ 2. ÉS 3. VASÁRNAP 8.30 Istentisztelet.

SZENT ANGYALOK TEMPLOMA
Gazdagréti út 14. Tel.: 06-1-309-0520
VASÁRNAP 10.00 Szentmise.
HÉTKÖZNAP liturgia, illetve szentmise váltakozva 8.00 és 18.00. MINDEN NAP 8.30 Rózsfüzér.
KEDD 19.00 Taizei ima. MINDEN PÁROS
KEDD 18.30 Katekézis. ÁPRILIS 9. 19.00
Nagycsütörtöki szertartások. ÁPRILIS 10. 19.00
Nagypénteki szertartások. ÁPRILIS 11. 22.00
Nagyszombati szertartások. ÁPRILIS 12. 10.00

Húsvét vasárnapi szertartások.

SZENT IMRE-PLÉBÁNIATEMPLOM

60+ PROGRAMAJÁNLÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest XI. kerület
Újbuda Önkormányzata
Egyesített Szociális
Intézmények az alábbi
munkakörökbe keres
munkatársakat:

beszélgetés az iszlámról.

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. ÁPRILIS 8. Nagyszerda.
ÁPRILIS 9. Nagycsütörtök.15.00 Gyóntatás,
18.00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére,
20.00 Virrasztás az Oltáriszentség előtt.
ÁPRILIS 10. Nagypéntek, 8.00 Zsolozsma – olvasmányos imaóra: laudes, 15.00 Keresztút,
18.00 Urunk szenvedésének ünneplése,
hódolat a Szent Kereszt előtt, Passió (Szt.
Alberik-kórus). ÁPRILIS 11. Nagyszombat 8.00
Zsolozsma – olvasmányos imaóra: laudes,
19.45 Bevezetés a liturgiába,
ÁPRILIS 20.00 Tűzszentelés, körmenet, utána
ünnepi szentmise. ÁPRILIS 12. Húsvétvasárnap,
Krisztus feltámadásának ünnepe. 7.00-tól
ünnepi szentmisék, ételszenteléssel, 11.30
Haydn:Heiligmesse(Szt. Imre-kórus), 18.00
Ünnepi zsolozsma – esti dicséret.
ÁPRILIS 13. Húsvéthétfő.
ÁPRILIS 18. 9.00–21.00 Irgalmassági találkozó,
18.00 Irgalmassági szentmise, püspöki
koncelebrációval. ÁPRILIS 19. Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni irgalmasság vasárnapja,
XVI. Benedek pápa megválasztásának 4.
évfordulója.

VASÁRNAP 9 és 10.30 Istentisztelet, gyermek-

Ecsed u. 13. T.: 203-5607

SZOMBAT 15.00 Kérdések és válaszok. Kötetlen

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 Gyülekezeti
imaóra. MINDEN HÓ 2. CSÜTÖRTÖK 19.30
Pároskör. MINDEN HÓ 2. PÉNTEK 20.00 Fiatal

Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Szülés utáni formába hozó torna.
SZERDA 10.00 Izgő-mozgó gyerektorna.
CSÜTÖRTÖK 17.00 Kreatív drámaműhely.
MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 17.00 Eleven Party.

MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA
Sáfrány u. 43.

Villányi út 25. Tel.: 466-5886

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA

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

Keresse és kérje kábelszolgáltatójától az ÚjbudaTV-t!

Bocskai út 10. Tel.: 361-2159

foglalkozások gyermekeknek.

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

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

10-től 19 óráig ingyenes internetezési lehetőség.
HÉTFŐN:

10 és 14 óra között Sakk, kártya
klub,14-től 15.30-ig Életet az
Éveknek Nyugdíjas Klub és Vöröskeresztes csoportok.
KEDDEN:

14 és 15 óra között 60+
gyógyítótorna, a 10 alkalmas
bérlet 5 ezer forint. 14 és 16 óra
között Albertfalvai Keresztény Társaskör
Döngicsélő
Nyugdíjasklub,
előkészületben:16
és 16 óra 45 perc
között gerinctorna
SZERDÁN:

10 és 14 óra között

Sakk, kártya klub, 16 órától 17
óra 30 percig Albertfalvai Polgárok Köre, 19 és 22 óra között
Szenior táncrendklub
CSÜTÖRTÖKÖN:

10 és 14 óra között Sakk, kártya
klub, 15 óra 20 perctől 16 óra 45
percig Etka jóga
PÉNTEKEN 10 ÉS 14 ÓRA KÖZÖTT:

Sakk, kártya klub, 15 órától 16
óra 30 percig Cor Risus torna
(Taj csi és Csikung időseknek is
ajánlott ötvözete)
MINDEN HÓNAP
HARMADIK SZERDÁJÁN 13-tól 15

óráig Albertfalvai
Cukorbetegek
Klubja.

Természetjárás
ÁPRILIS 18.

Budai-hegység–KFKI Makkosmária–Budakeszi. Táv: 8 km.
Találkozó: 8.45 óra, Moszkva
tér 61-es villamos megállójában. Túravezető: Bartha Gyula
(Bakancsos kör). Tel.: 206-3854
RENDSZERES PROGRAMOK:

Az Olajipari Természetbarát
SE minden szerdán nyílt túrát
rendez a nyugdíjasok részére!
Találkozó: 7.20-kor a Moszkva téri óra alatt. Túravezető:
Kremser Ferenc
(Tel.:06/30/560-8042)
A Természetvédők Turista
Egyesülete minden szerdán
nyílt túrát rendez a nyugdíjasok részére! Találkozó: 9 órakor a Moszkva téri óra alatt.
Túravezető: Haász Albertné
(Tel.: 319-4265)

SZABADIDŐ
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KOS

március 21.–április 20.

Olyan szerencsés impulzusok érik április
elején, hogy az az érzése támad, mintha
amúgy sem unalmas élete még jobban
felgyorsulna, mintha minden sikerülne,
amibe csak belefog! Kár lenne ezt a sok jó
lehetőséget kihagyni. Ámor különösen a
kegyébe fogadta a Kos jegyének szülötteit,
nem kizárt, hogy születésnapjára egy csodálatos ajándékot kap a sorstól.

BIKA

április 21.–május 20.

Még mindig több munkája lesz, mint
várta, de munkatársai igen segítőkészek.
Jó légkörben pedig sokkal könnyebb dolgozni. A húsvét napjait végre lazítással,
pihenéssel töltheti. Egy családi program
nem igazán alakul úgy, ahogyan tervezte,
de ezt sem bánja. Most sokkal inkább arra lesz szüksége, hogy kipihenje az elmúlt
hetek fáradalmait és feltöltődjön.

Meglátja, utána egészen más színben fogja látni a világot! A húsvét utáni kedd már
egy kisebb, váratlan munkahelyi sikert
sejtet, ami után visszatér a munkakedve.
Hét végén egy érdekes új ismeretség hoz
majd friss színt az életébe.

január 21.–február 19.

HOROSZKÓP
MÉRLEG

szeptember 24.–október 23.

A bolygók elkerülik a jegyét ebben a két
hétben, kivéve a gyors mozgású Holdat,
amely április 8-án és 9-én vonul át a jegyén. Az utóbbi dátumon telihold is lesz,
ezért különösen alkalmas bármiféle olyan
dolgot elkezdeni, amit korábban csak tervezgetett. Most nemcsak a kezdeti lendület lesz meg, hanem a kellő kitartás is.

SKORPIÓ

október 24.–november 22.

július 22.–augusztus 23.

A húsvét előtti hét tartogathat munkán
belüli feszültséget, legjobb, ha nem idegeskedik miatta. Az ünnep alatt tegyen valami egészen mást, mint a szokásos napi rutinja, kapcsolódjon ki a hétköznapokból.

BAK

VÍZÖNTŐ

április 6–19.

OROSZLÁN

Most inkább a barátainak szentel több
időt, ami miatt családtagjai kissé neheztelnek. Próbáljon meg egészséges kompromisszumot teremteni emberi kapcsolatai között, biztosan sikerülni fog. Ha úgy
érzi, párja korlátozni akarja a szabadságát,
ne legyen ingerült, inkább beszéljék meg,
melyikük mit vár ettől a kapcsolattól.
december 23.–január 20.

június 22.–július 21.

Végre úgy érzi, hogy ki tud teljesedni
munkájában, munkatársai megbecsülik,
a feladatainak teljesítése pedig sikert hoz.
Lehet, hogy anyagi helyzete egy kicsit
stagnál, de ez az időszak nem is igazán erről szól. Április közepén felmerül egy kisebb tanulmány vagy szakmai továbbképzés lehetősége. Ha úgy véli, ez a későbbi
karrierje számára kedvező lesz, akkor ne
tétovázzon belefogni!

NYILAS

A Mars bolygó kedvező fényszöget vetít a
jegyéhez, ami kreatívvá, kezdeményezővé
teszi napjait. A jegy hölgy szülöttei ezt most
otthonuk szépítésében élik ki. Betoppanthat
egy remek ötlet, ami nemcsak esztétikusabbá teszi tárgyi világukat, hanem a napi életüket is kényelmesebbé varázsolja. „Megújult”
otthonába még akkor is szívesen hív meg
embereket, ha máskor ezt nem sűrűn tette.

május 21.–június 21.

RÁK

Munkáján belül nem várt akadály éri, de
maximalista jelleméhez méltóan ezt inkább kihívásnak éli meg, aminek legyőzése után még nagyobb lendülettel halad
a tervei felé. Nem kizárt, hogy a húsvétkor

Az előző időszak merészsége, most fogja meghozni gyümölcsét. Ezt különösen
akkor érzi, ha üzlettel vagy vállalkozással
foglalkozik. De ha más területen tevékenykedik, akkor is inkább sikeresnek érezheti
magát. Ne hagyja, hogy környezete pesszimista tagjai kedvét szegjék. Bőven lesznek,
akik akaratlanul megpróbálják elkedvetleníteni. Ne higgyen nekik, sőt, ha lehet,
kerülje is el őket.

HALAK

február 20.–március 20.

Egy konok családtag okoz némi gondot, de
békés természete mégsem fogja hagyni, hogy
ez vitába torkolljon. Módszere inkább a meggyőzés lesz, ha pedig ez kudarcot vall, gondoljon arra, hogy más hibás döntése nem önt
terheli. A húsvét előtti napokban szeretne egy
régebbi hivatalos ügyet elintézni, de bürokratikus akadályokba ütközik. A húsvét azonban végre jó hírt hoz, ami szinte egy csapásra
elfeledteti a korábbi napok bosszúságait.
Horváth Andrea

A boldogító nem

Ezzel a címmel tudósít az egyik bulvárlap az angliai Sheffield városában született kezdeményezésről. Az ötletgazda,
Christina Stark azt találta ki, hogy a válásnak is adják meg a módját: ceremóniával, pappal, orgonaszóval hagyta faképnél
megunt férjét, méghozzá ugyanott, ahol
őrök hűséget esküdtek egymásnak.
Ünnepségekre fogékony népünk, mely
amúgy is világelső a bontóperek számában, bizonyára nyomban magáévá teszi
ezt a nyugati modellt is, és az egykori házasfelek rövidesen hetedhét országra szóló válási mulatságok keretében fogadnak
egymásnak örök haragot.
A boldogító eseménysorozat első aktusa a lila szalagos anyakönyv-kivezető előtt
történik, aki valamennyi okiratból vérbe mártott tollal húzza át a felek egykori
összetartozásáról árulkodó rovatokat. A
szakítólevelet a válóperben felvonultatott
hamistanúk hitelesítik. Ezután kerül sor

– lehetőleg az egykori egybekelés színhelyén – a templomi szétkelésre. A pap ünnepélyesen lehúzza a páratlanná nyilvánított
pár karikagyűrűjét, majd rövid beszédben
szólítja fel őket, hogy ezentúl jóban-rosszban meg se ismerjék egymást. Arra a kérdésre, hogy akarja-e a mellette álló lényt
valaha is látni még – fennszóval „amikor a
hátam közepét!” válasz adandó.
Az exférj és exfeleség a fogadalmat
szimbolikus pofonnal erősíti meg. A szabaddá nyilvánított férfiú útilapuból kötött
csokrétát vág szíve elválasztottjának fejéhez,
míg amaz csalánnal suhogtatja végig a volt
társ lecsupaszított férfiúi ékességét – nemcsak szimbolikusan. Az aktusról készített és
nyomban előhívott fényképeket a megjelentek sűrű átkozódások és a rokonok túláradó
köpködése kíséretében sárba tapossák.
Az egybegyűltek szakadalmi menetben
vonulnak a volt asszony házába. A koszorúslányok teendőit a válási árvák látják

KÉRDÉSÜNK: A világos melyik lépésével

tartja a döntetlent, és miért? Mi lenne,
ha a huszár egy másik sarokban állna?

A megfejtéseket 2009. április 13-áig várjuk a Gazdagréti Közösségi Házban (1118
Budapest, Törökugrató utca 9.), illetve az
info@gkh.ujbuda.hu e-mailcímen!

GLOSSZA

el. Az ifjú páratlanok itt még egyszer kiesküdnek egymásból, majd következnek a
legfontosabb szertartások. Az egykori családfő mindenekelőtt válogatott szidalmak
közepette miszlikre aprítja a hitvesi ágyat.
Amikor pedig az eszem-iszom véget ért, és
mindenki degeszre jóllakott, a kikötött fejű menyecske egyenként földhöz vágja az
egykori közös háztartás edénykészletét. A
csörömpölést a válóperes bíró tréfás rigmusokkal élénkíti.
Ezután a dühös szülők nyilvánosan
elszámolnak a hozománnyal. A viszemény
tisztázását a szétmászajándékok átadása követi. Éjfél után veszi kezdetét a
MENJ,ASSZONY tánc, melynek során a
vendégek a kitett szakajtóba hajigálják
az új élet kezdésére szánt bankókat. Hajnaltájt az újelváltak diszkréten eltűnnek,
mindketten legújabb szeretőjükkel surrannak el, felavatni albérleti nyoszolyájukat.
Kaposy Miklós

Hívja bátran
az újbudai
polgárőröket!

SAKKSAROK

A II. világháború és a rendszerváltás
között rendkívül élénk munkahelyi
sakkélet folyt az országban (pl. a házfelügyelőknek és a hivatásos zenészeknek
is volt sakkcsapatuk).
Ez alól nem volt kivétel a XI. kerület sem, ahol számtalan üzem, gyár és
vállalat működött (főleg a Budafoki és
a Fehérvári úton). Közülük a Kelenföldi
Beszkárt, a Gamma, a BHG, a Vertesz és
az ÉPGÉP játszott jelentősebb szerepet.
Ez utóbbi klub mestere volt Grács Pál
(1919–1990), akinek a kedvenc fejtörőjét
szeretnénk most Olvasóink elé tárni.

AZ ÚJBUDA KERESZTREJTVÉNYE

november 23.–december 22.

augusztus 24.–szeptember 23.

IKREK

Amennyire feszülten köszönt el a március, annyi kellemes meglepetést ígér április
első fele. A lelke mélyén nem is érti majd,
korábban miért nyugtalankodott olyan
dolgok miatt, amelyeken úgysem tud változtatni. A húsvét előtti hét megtanítja arra, hogy bosszankodni annyit jelent, mint
más hibája miatt büntetni magunkat.

is dolgozni fog, aminek családja nem fog
örülni, legalább egy kevés figyelmet szenteljen nekik! Baráti körében valaki kritikával illeti. Ha lehet, ne szálljon vitába az
illetővel, mert ha nem is fogalmazott udvariasan, a legjobb szándék vezette.

SZŰZ

Ha úgy véli, pénzügyei nem alakulnak kiszámíthatóan, az önre jellemző precizitással
gondoljon át mindent, ami ezt az életterületet érinti. Nem árt, ha feljegyzést készít
arról, hogy kiadásait és bevételeit miként
tudja szinkronban tartani. Nem kizárt, hogy
rá jön, hogyan takaríthat meg akár egy nagyobb összeget is. Húsvétkor azonban ne
foglalkozzon pénzügyekkel, élvezze az életet.

ÚJBUDA 2009. ÁPRILIS 8.

Ha az Újbuda területén szolgálatot teljesítő polgárőrök segítségét szeretné igénybe venni,
hívja a 06-30-621-2103 és a
06-30-619-0545 telefonszámot.

A helyes megfejtést beküldők között
könyvjutalmat sorsolunk ki, amelyet
a Gazdagréti Közösségi Házban lehet
átvenni. A nyertes nevét a következő
számban közöljük.
AZ ELŐZŐ FELADVÁNYUNK MEGOLDÁSA:
LILIENTHAL ANDOR,

20.exf6!! qxc2 21.fxg7 rg8 22.nd4! qe4
23.rae1 nc5 24.rxe4+ nxe4 25.re1
rxg7 26.rxe4+ És a kubai exvilágbajnok
beszüntette az ellenállást az anyagi hátrány miatt.

Ezúttal dr. Lukács Lászlónak kedvezett
a szerencse, akinek szívből gratulálunk!

GKH-Jakobetz

Hamis könyvgyűjtők
Felhívjuk a lakosság figyelmét
arra, hogy a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium nevében fiatalok könyveket
gyűjtenek. Iskolánk erre senkinek felhatalmazást nem adott.
A gyűjtőakciótól az iskola elhatárolódik. Ezért kérjük, hogy az
iskolára hivatkozó fiataloknak
könyvet ne adjanak!
Bethlen Gábor iskola

Ezen a napon történt – április 8.
VÍZSZINTES: 1. Ezen a napon hunyt el 2003-

ban Szász Imre író. Ezt a regényét 1997ben fejezte be (Á, A, I). 13. Afrikai eredetű
gyógynövény. 14. Ázsiakutató (Aurél).
15. Ezen a helyen. 17. Errefele! 18. Török
katonai rang. 20. Röptében megfog. 22.
Hélium vegyjele. 23. Szlovák kisváros
Trencsén és Zsolna között (ILAVA). 25.
Szamárhang. 26. Dél-német művészcsalád. 28. Londoni tojás! 30. Ütem, angolul (TACT). 32. Szász Imre 1978-ban írt
forgatókönyve. 34. Gyerkőc. 36. Másodperc, idegen rövidítéssel. 38. Mutatószó.
39. A függ. 2-vel az elején: légiposta. 40.
Képaláírás. 42. Némán áldó! 43. Indium
és szén vegyjele. 44. 1817-ben ezen a napon született Laborfalvi Róza színésznő.
Shakespeare Lear királyában ezt a szerepet alakította. 45. Feleség tréfás megszólítása. 46. … Derek, amerikai színésznő. 47.
Drámai hősnő. 48. Nyelvész (László). 49.
Román terepjáró. 50. Bőrutánzat része!
51. Férfinév. 52. Mulatságos. 55. Óvatosan
lépked. 57. Három, olaszul. 58. Szomjoltó. 59. Helyhatározó rag. 61. Ingfodor. 63.
Kettőzve: vizek városa. 64. Dél-amerikai
füves síkság. 67. Palindrom férfinév. 68.
Szögfüggvény, röv. 69. Fizimiska. 71. Mindenható. 73. Görög eredetű női név. 75.
1848-ban ezen a napon halt meg Gaetano
Donizetti olasz zeneszerző. Ezt az operáját 1833-ban fejezte be (R, O).
FÜGGŐLEGES: 1. Donizetti egyik legismertebb operája (R, Á). 2. Idegen levegő. 3.
Hektoliter, röv. 4. Arab pénzegység. 5.

Felzaklató. 6. Eres! 7. Méter közepe! 8.
Kámi arborétum. 9. Erősen tisztít. 10.
Félig kúszna! 11. Igekötő. 12. Eltölt. 16.
Ezen a napon halt meg 1978-ban Rónay
György író, költő. 1942-ben jelent meg ez
a verses kötete (N, N, M). 19. … Gardner,
amerikai filmcsillag. 21. A legkisebb ütőerejű kártya a tarokkban. 23. Középkori
énekmondó. 24. Ezt a Donizetti-operát
1836-ban mutatták be (2 szó). 27. Rövid angol férfinév. 29. Madárürülék. 31.
Füzet végére érő. 33. Izraeli légitársaság.
35. Kossuth Lajos. 37. Rónay György-regény 1942-ből. 40. FOA. 41. Női becenév.
42. Tisztít a sav. 44. Nemesi rang. 45.
Tiszta(súly). 47. Mesebeli lény. 48. Dönt
páratlan betűi. 49. Szülő. 51. Csukcs-földi kikötőváros (ANADIR). 53. Japán kikötőváros Sapporo közelében. 54. Népi
hosszmérték. 56. Oxigén és szelén vegyjele. 60. Összetételekben ellentéteset jelöl.
62. Osztrák zeneszerző (Alban). 65. …-ce,
kínai filozófiai mű. 66. Kolera egynemű
betűi. 68. Tan betűi keverve. 70. Római
200. 72. Nota bene, röv. 74. Énekes István.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1., 32., 44., 75., függ.
1., 16., 24. és 37. A 6. SZÁM MEGFEJTÉSE:
„A szerelmes kántor, Román nép táncok,
Ibéria, Oberon, Lamer, Szonja, Afrikai
éjszakák”. AZ 6. SZÁM NYERTESE: Felkai
Jánosné, 1119 Budapest, Fehérvári út.
NYEREMÉNY: SUZUKI PLUSZ AJÁNDÉKA. Átvehető: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/A.
Tel.: 464-7000.
Nagy András

ÚJBUDAI ÍZEK

Danubius Hotel Gellért Söröző & Brasserie

Fűszeres báránykaraj
80 dkg
báránygerinc, 40 dkg kukoricadara, 8 dl
tej, 8 dl húslevesalaplé, 2 dkg só, 4 ág friss
rozmaring, 30 dkg miniparadicsom, 2
dkg vaj, 2 dl olaj.
ÉTELKÉSZÍTÉS RÖVID LEÍRÁSA: A letisztított
báránygerincet sózzuk és bedörzsöljük
rozmaringos olajjal. Serpenyőben elősütjük, azután sütőben 170 fokon 20 perc
alatt kihúzatjuk. Közben elkészíthetjük a polentát is. A tejben
és a húslevesalaplében a
darából tejbegríz állagú
masszát főzünk. Ízlés
szerint dúsíthatjuk
kecskesajttal. Tálalás
előtt a bárány fennmaradó pecsenyelevét
miniparadicsommal
és vajjal gazdagítjuk, és
a polenta köré öntjük. Jó
étvágyat!
HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLY RÉSZÉRE:

Péntek Tamás, a Gellért Söröző séfje ajánlásával. Az étel otthon elkészíthető, összehasonlításképpen, a Gellért Söröző jelenlegi kínálatában megtalálható.
Danubius Hotel Gellért Söröző & Brasserie
Szent Gellért tér 1. Tel.: 889-5567
E-mail: gellert.restaurant@danubiushotels.com
www.danubiushotels.com/gellert
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Fiatal lányt csábított el az országgyűlési képviselő

KARINTHY

Botrány a Parlamentben!

Különleges programon vehettek részt a Szent Gellért Seniorház lakói és az odalátogatók, ugyanis
az intézményben Szántai Éva festményeiből nyílt tárlat. Szántai Éva nyugdíjba vonulása előtt rajzolóként dolgozott a filmgyárban, azóta akvarellel és olajjal fest. Fő témái a vallás és a természet.

Ronggyal születnek a múltidéző mesterművek

Aggodalom a vásznon

„Megnyilatkozni azt hiszem, megnyílást jelent. Ahogy beszélni, igazán
beszélni, hallgatást, meghallgatást.
Röviden nyitottságot. Te ismered ezt
a beszédet és ezt a hallgatást, amely
több mint mi vagyunk.” Ezeket a szavakat Pilinszky János vetette papírra
egy jó barátja, Serediuk Péter festőművész számára, akinek a Budai KlubGalériában nyílt kiállítása.
Ezért nem is csodálkozhatunk azon, hogy
a művész képeinek többségét a költő versei
ihlették. De a történelmi témájú festményei
mellett sem mehet el az ember szó nélkül.
És nemcsak a témaválasztás, hanem a különös, egyedi technika miatt sem.
– Ez a fajta kifejezőeszköz nem az én találmányom. Régi hagyománya van, a 17. században is elindult egy ilyen jellegű festészeti
mód, ahol az olajfestéket lazúros formákon
kezelték. A munkafolyamat nagyon érdekes:
a megfestett alapon különféle eszközökkel
(ronggyal, kézzel, akármilyen törlő eszközökkel) vissza kell húzni a festékrétegből addig, amíg meg nem csillan a fehér alap. Egy
lényege van, a gyorsaság. Ugyanis ezt a folyamatot még a festék száradása előtt kell elvégezni. A legismertebb művész Magyarországon, aki ilyen módon alkotott Szász Endre
volt, akit én mesterként tisztelek. Ő a tévé
nyilvánossága előtt be is mutatta, hogyan készül el egy ilyen festmény. Szerencsém volt,
hogy amikor ő Amerikából hazajött, több
ízben is fogadhattam őt a műtermemben.
De nem csak Szász Endre alkotásai inspirálták a művészt. Képeiben a lengyel festészet, különösen Malczewski hatása érezhető. Rajzai, illusztrációi sajátos technikával

készülnek. Hidegtű eljárással rézkarcokat
is készít. Serediuk Péter művészi egyéniségének kialakítására nagy hatással volt
nevelőapja, Kósa György zongoraművész,
zeneszerző. A rézkarcok mellett foglalkozik
alkalmazott és reklámgrafikával, továbbá
könyvillusztrációkat is készít. Számtalan
kalligrafált, kézírásos díszokiratot, diplomát írt itthon és külföldön egyaránt. Magyar állami kitüntetéseket is tervezett.
– Igyekeztem egy bemutatkozó kiállítást összehozni itt, a Budai Klub-Galériában. Szeretném, ha egy átfogó képet kapnának rólam azok, akik megnézik a képeimet – mondta a művész. A festmények
tematikájukat tekintve négy csoportba sorolhatók. Valamennyi képet a művész belső aggódása inspirált. Az egyik a Leányaim egyedül című festménye, amely mint
magánembert, a gyermekei sorsáért aggódó apát jellemzi. Ugyanez az aggodalom
jelenik meg két másik képén is: A hadak
útja, valamint a Mohács címet viselőkön.
Ezeken viszont már a tágabb értelemben
vett nemzet és a nemzettel történő események miatti aggódás kerül a középpontba.
A Hadak útja című képen az égből, a
tejúton érkező Csaba királyfi serege megsegíti a földön harcoló székely atyafiakat.
A sorozathoz, ehhez a gondolatmenethez
tartozik a Búcsú című kép is, ahol már a
környezetünk, a föld és a jövőnk miatti félelmet próbálja Serediuk kifejezni. Ezzel az
alkotással elénk tár egy misztikus, sivár jövőképet, amellyel a nézőt figyelmezteti arra, hogy vigyázzon a környezetére. – Védjük meg a Földünket, mert ez így tovább
nem mehet! – vallja Serediuk Péter.
K. A.

A Szurdi Miklós által rendezett produkció
egy ritkán játszott zenés vígjáték egy politikus és egy divatárus kisasszony nem
mindennapi szerelmi bonyodalmairól,
amelyet a napi sajtó szinte lépésről lépésre, pontosabban ölelésről ölelésre követ,
fotografál és kommentál. Egy romantikus,
népszerű panelekből építkező melodráma,
amely mindig alkalmas arra, hogy épp
aktuális érzelmeinket, vágyainkat belé
vetítve kiéljük azokat, és közben reménykedünk abban, hogy ettől a mi gondjaink
is megoldódnak, miközben kellemes kikapcsolódást is nyújt a dolog.
A színdarab férfi főszereplője Hujber
Ferenc, aki rendkívül lazán és könnyedén
adja át az amúgy töketlen, kétségbeesett,
önmarcangoló képviselő szerepét. – Ez
egy vidám operett, egy víg előadás, ami
konkrétan a szerelemről szól és a félreértések sorozatáról. Egy remekmű, amit
nagyon-nagyon hozzáértő emberek írtak
meg mind zeneileg, mind pedig a darab
milyenségét illetően. A
darab tartalma röviden az, hogy a képviselőt meggyanúsítja egy lány
a képviselőházban azzal,
hogy elcsábította őt, amire semmi más oka nem volt,
minthogy szerelmes ebbe
a képviselőbe és szeretné felhívni magára a figyelmet. És
ebből óriási bonyodalmak születnek, amit
a számonkérés követ, majd a lassan erősödő szerelem. A darab végén természetesen
nem marad el a kiteljesedés sem, mint az
operettekben általában. Habos-babos, de
annak egy remekül megírt változata. Én
nagyon jól érzem magam a politikus szerepében, mert így egy kicsit rávilágíthatok
arra, hogy milyen az, amikor a sajtó követi
az „áldozatait”. Ezt az élethelyzetet sajnos
én már a magánéletemből is jól ismerem.
Ráadásul a karakter megtestesítésénél egy
olyan oldalamat is meg kellett mutatnom,
ami a valódi életben kevésbé kerül előtérbe, pedig létezik: ez pedig a félénkség.
A jellegzetes Trokán név hallatán ma
még valószínűleg sokan rávágják: Péter.
De nem kell különösebb jóstehetség, hogy
megjövendöljük, hamarosan két másik
név is ismerősen cseng majd a nagyérde-

fotók: Dömök Viktória

Fodor Miriam

Akár egy bulvárlap vezércikke is lehetne ez a sztori, de sajnos csalódást kell
okoznunk a szenzációéhes olvasóknak: ez a botrány a színpadon zajlik,
méghozzá a Karinthy Színház Tisztelt
ház című darabjában.

mű előtt: Nóra és Anna. A Tisztelt
ház produkcióban a nagyobbik lány,
Trokán Anna alakítja a főhősnő Halmi
Vera szerepét. – Már a főiskola előtt figyelmeztettek rá, hogy nyugodtan felejtsem
el a vezetéknevemet. Ezenkívül bujkált
bennem valahol mélyen a félsz, hogy
édesapám vagy édesanyám,
Papadimitriu
Athina egy-

Közös Képviselők
Klubja

Nemzetközi asztaliteniszverseny a Tóvárosban

A Spor t ma xba n felvonu lt több
mint 230 versenyző között nemcsak
kerekesszékeseket láthattunk, voltak akik
két lábon, de más testi hátránnyal álltak az
asztalok mellé. A tét jelentős volt, hiszen
ez az utolsó nemzetközi megmérettetés
az Európa-bajnokság és a közelgő londoni
paralimpia előtt. A versenyzők tehát fontos pontokat szerezhettek a világranglistán való előrelépéshez, de az sem mindegy,
hogy a paralimpiára a sportoló a nemzeti
válogatottal, vagy saját költségen utazhat.
A versenyzők között szerepelt hazai
büszkeségünk, Csonka András is, aki virtuóz pingpong játékával vált az évek során
tekintélyt parancsoló ellenféllé. András
két lábon versenyez, neki az egyik karja
a sérült. Eredményei magukért beszélnek: a 2007-es Eb-n második lett, 2008ban megszerezte a világbajnoki címet, a
pekingi olimpián pedig ötödik helyezést
ért el csoportosan és egyéniben egyaránt.

Gigi

e g y
mozdulatát, eszközét
látják a játékomban, holott sosem
kaptam olyan visszajelzést, hogy a
szüleim ismertségéből élnék, pedig
még a felvételinél is megfordult ez a
fejemben. Ez a kis aggodalom mindig bennem volt, ezért is jó itthon,
a kerületben fellépni. Igaz, még túl
sok tapasztalat nincs a hátam mögött, de mégis olyan itt a fogadtatás, a környezet, mintha csak hazajöttem volna. Ehhez talán az is
hozzátartozik, hogy igazi színházi
produkcióban először itt vettem
részt, a Karinthy Színházban a
Cseke Péter rendezte Dzsungel című
darabban. Akkor úgy váltunk el Karinthy
Mártonnal, hogy azt mondta: ez volt az
első lépésed, most felvettek téged a színművészetire, de remélem, egyszer még találkozunk. Telt-múlt az idő, aztán egyszer

Bajnokok kerekesszékben

Huszonhat ország részvételével
rendeztek nemzetközi asztaliteniszversenyt mozgássérült versenyzők
számára. A tóvárosi sportcentrumban
lezajlott tornán csak úgy nyüzsögtek
az Európa- és világbajnokok, akik a
legnagyobb komolysággal játszották
végig a mérkőzéseket, hiszen a világranglistás pontszerző verseny újabb
esélyt biztosított számukra a közelgő
paralimpiára. Köztük volt hazai büszkeségünk is, aki már gyerekkora óta
ütögeti rendületlenül a fehér labdát.

me gc s ör rent
a telefonom…

Elmondása szerint hónapok óta csak a tanulás és a sport tölti ki az életét, néha már
másnak kell figyelmeztetnie, hogy pihenjen is egy kicsit. – Szeretnék még egy-két
nagy világversenyen részt venni, ameddig
bírom, addig csinálom – mondja lelkesen.
Az esemény fővédnöke, Molnár Gyula
polgármester nyitóbeszédében kijelentette, minden elismérese azoké, akik hitükkel és akaratukkal legyőzték testi akadályaikat, és hátrányuk ellenére a nehezebb
utat választva belevágtak az élsportba. A
tornán találkozhattunk a világverseny
főszervezőjeként Szekeres Pállal is, aki vívásban két lábon, majd sérülése után székben ülve is az olimpiák dobogós helyein
végzett. A Magyar Mozgáskorlátozottak
Szövetségének elnöke megjegyezte, több
alkalommal rendeztek már Magyarországon nemzetközi asztalitenisz-versenyt, de
ennyi résztvevővel még sohasem tartottak
itthon ilyen nagyszabású tornát. Nagyjából kétszáz emberre számítottunk, ehhez
képest a kísérőkkel együtt négyszázan jöttek el – jegyezte meg a sportszervező, aki
azt is hozzátette, a verseny legnagyobb nehézsége nem a szervezés, hanem a logisztika volt. – Legalább száz kerekesszékes
mozgássérültet kellett egyszerre mozgatni,
ami komoly fejtörést okozott számunkra.
Az akadálymentes sportcsarnokkal nem
volt gond, de kevés Budapesten az olyan
szálloda, ahol ennyi embert el lehet gond
nélkül helyezni – mesélt az előkészületekről az egykori sportoló.
T. D.

A következő Közös Képviselők Klubja 2009. április 20-án 16 órakor lesz a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (Zsombolyai utca 5.) földszinti
nagytermében.
NAPIREND:

Közösen Újbuda közbiztonságának,
közrendjének javítása érdekében.
A közterület-felügyelet kerület őreinek
bemutatása.
VENDÉGEINK:

Dr. Balázs Norbert, BRFK XI. kerületi
rendőr alezredes, dr. Kovács Sándor,
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Közterület (Újbuda Önkormányzata
felügyeletvezetője).
Kamattámogatott társasházi felújítási
hitellehetőségek.
VENDÉGÜNK:

Hevesi Csilla, az OTP Bank Nyrt. XI.
kerületi tanácsadója.
Kérdéseket előzetesen írásban is el
lehet juttatni Budapest Főváros XI.
Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Osztály (Zsombolyai út 4. III. 302.)
Győrffy József tanácsadó részére.
Az eredményes együttműködésünk
reményében várjuk aktív közreműködésüket.

HIRDETÉS

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
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LAKÁS, INGATLAN, GARÁZS

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

KERESÜNK, kínálunk eladó-kiadó lakásokat,
házakat, telkeket. Teljes körű, korrekt ügyintézés
megbízástól szerződéskötésig. 15 éve folyamatosan felkészült munkatársakkal az ingatlanpiacon.
315-0031, 06/70/944-0088, www.amadex.hu,
amadex@amadex.hu.
KANIZSAI utcában, 75 nm-es, 2 szoba-hallos,
felújítandó lakás eladó. 06/30/922-9053.
KAROLINA úton, 69 nm-es, kétszoba-hallos
lakás eladó. 06/30/351-3141.
ALBERTFALVÁN 100 nm-es, 3 szobás sorházi
lakás eladó. 06/30/922-9053.
FEHÉRVÁRI úton, 30 nm-es, csendes, erkélyes
téglalakás eladó. 06/20/364-8676.
KAROLINA úton 35 nm-es, gázfűtéses lakás
eladó. 06/30/922-9053.
ANDOR utcai 63 nm-es, 2,5 szobás panellakás
eladó. 06/20/364-8676.
TULAJDONOSTÓL Dél-Budán, többgenerációs, kertes, családi ikerház mindkét része eladó.
Ára egyben: 47 900 000 Ft. Tel.: 06/20/5485705.
GELLÉRTHEGYEN és környékén ingatlant elad vagy keres? Hívjon, segítünk:
06/30/547-4854, info@gellerthegyingatlan.hu,
www.gellerthegyingatlan.hu.
VÁSÁROLNÉK maximum 2 szobás lakást a XI. kerületben. Tel.: 06/20/459-8410,
e-mail: belaszilagyi@invitel.hu.
KAMARAERDŐNÉL, SPORTMAX-tól 3 percre, eladnám vagy elcserélném 160 nm-es, többgenerációs, bővíthető házamat, értékegyeztetéssel.
Értéke: 52,9 millió. Lakást, üzletet beszámítok.
226-4539, 06/20/333-1477.
ÉRÁSZ Ingatlaniroda keres-kínál több közvetítőhálózat tagja évtizedes tapasztalattal eladókiadó lakásokat, házakat, telkeket, üzlethelyiségeket (ipari ingatlanokat is). Készítünk épületenergetikai tanúsítást is. Fehérvári u. 57. fsz. 4.
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120,
www.ingatlanujbuda.hu, erasz@nextra.hu.
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.
XI. KERÜLET Madárhegyen fa víkendház,
cseréptetős padlásos, 6x6-os bontásra sürgősen
eladó. Tel.: 318-3466.
XI., LÁGYMÁNYOSON, csendes utcában új
építésű társasházban 1–3,5 szobás lakások eladók
év végi költözéssel. 06/20/393-9689.
SASHEGYI ingatlanok értékesítése 11 éve!
Honlap, kirakat, igényes ügyfélkör. Bízza ránk ingatlana eladását, Önnek más a dolga! Immotéka
Ingatlaniroda, XII. Nagyenyed u. 9. 201-1821,
06/30/202-1892, http://www.immoteka.hu .

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.
359-5033, 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 villanyszerelő
mester. 06/20/934-4664, 246-9021. ELMŰ által
minősített vállalkozás.
VÍZSZERELÉS Gyorsszolgálat. Csőrepedés javítása, duguláselhárítás, műszeres csőrepedés keresése, csatornakamerázás, csap, WC, mosogató,
kerti csap szerelés, vízóracsere. 06/30/914-3588.
KÉMÉNYBÉLELÉS, kéményépítés, központi
fűtés, vízvezeték, gázvezeték szerelése, javítása,
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.
BUDAI GYORSSZERVIZ. FÉG, Junkers,
Vaillant gázkészülékek, csapok, csőtörések javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés, fürdőszobafelújítás
burkolással is. Duguláselhárítás. Díjtalan kiszállás
hétvégén is. Tel.: 06/20/321-8707.
VILLANYSZERELÉS, bojlerek, villámhárítók
szerelése, javítása anyagbeszerzéssel, garanciával.
310-4018, 06/20/915-2678.
VÍZSZERELÉS, villanyszerelés, hibaelhárítás,
javítások aznap garanciával.
www.lakasszerviz.hu. 215-0250.

BÉRLEMÉNY
LÁGYMÁNYOSI utcában, 135 nm-es lakás irodának kiadó. 06/30/922-9053.
KIADÓ 37 nm-es bútorozott garzon XI.
Mezőkövesd úton 48 000 + rezsi.
Tel.: 06/20/373-4581.
KIADÓ 41 nm-es berendezett lakás XI. Brassó
úton 60 000 + rezsi. Tel.: 06/20/952-4648.
SASADI úton hatlakásos házban lakás + garázs
kiadó hosszú távra. 06/20/562-5687.

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.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikosokat, középiskolásokat, egyetemistákat!
Tel.: 06/30/523-8631.

LAKÁSSZERVIZ
AJTÓ-ABLAKDOKTOR! Nyílászárók javítását,
szigetelését, zárak cseréjét vállalom garanciával.
Horváth Ákos: 06/30/962-8704.
KŐMŰVES-, burkolómunkákat teljes körű
lakásfelújítást minőségi munkával, referenciákkal, rövid határidőre vállal építőipari cég.
06/30/280-7257.
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.
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, 06/30/251-3800.
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást,
tapétázást, hosszú távú garanciával.
285-2882, 06/30/251-5872.
REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző, szúnyogháló, függönykarnis
készítése, javítása. 356-4840, 06/30/954-4894
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS 10 év garanciával,
referenciával. 4 Pillér Kft.
405-4603, 06/30/931-5495.
TELJES lakásfelújítást, kisebb javításokat vállalok garanciával. 06/20/430-1461.
TETŐ víz- és hőszigetelés, épület-hőszigetelés,
garázs-, teraszszigetelést vállal a 19 éve működő
VIA-ÉPSZAKKER Kft. 326-5312.

LAPOSTETŐK szigetelésének javítását, felújítását a csatlakozó bádogos, kőművesmunkákkal
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 204-6793, 06/20/934-6993.
TETŐSZIGETELÉS és egyéb épületszigetelési munkák, bádogozással együtt. Homlokzat
felújítás és más szakipari munkák kivitelezése
alpintechnikával.
Tel.: 273-1857, 06/20/471-1870.
CSEMPÉZÉST, hidegburkolati és kőművesmunkákat garanciával vállalunk.
Tel.: 363-0402, 06/30/293-2210.
ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos.
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55.
310-4116, 06/30/281-1457.
REDŐNY, reluxa, napellenző, szúnyogháló, szalagfüggöny. 226-9959, 06/30/999-7669.
LAKÁSFELÚJÍTÁST, járólapozást, csempézést,
kisebb kőművesmunkát vállalok referenciákkal.
06/30/227-9616.
SZOBAFESTÉST kedvező áron 20 év gyakorlattal! Garanciával! Tel.: 06/20/962-8035.
AJTÓMENTÉS nonstop, kapuk kerítések, ajtó-, ablakrácsok galériák, korlátok
épületlakatosmunkák. Tel.: 06/20/350-7556.
REDŐNYÖSMŰHELY gyárt, javít mindenfajta
redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, rovarhálót. 370-4932.
TETŐTŐL a pincéig! Részleges és teljes lakás-, ház-, irodafelújítás minden szakmában,
magyar megbízható szakemberekkel, ingyenes
árajánlattal, gyors kezdéssel. Tétény-Épszer Kft.
Tel.: 226-4539, 787-4882, 06/20/946-7557.
CSEMPÉZÉST, szobafestést, vízvezeték szerelést, kőművesmunkát azonnalra is vállalok.
06/30/975-0053, 226-2527.
FÜRDŐSZOBÁK, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kőművesmunkák,
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
06/20/961-6153.
LAKÓÉPÜLETEK felújítása, hőszigetelése, teljes körű építőipari kivitelezés.e Alpintechnikai
munkák, veszélyelhárítás. Atrium Kft.
06/20/935-7089.

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, házhoz szállítása
kedvezményes áron. Beüzemelés, karbantartás.
Kiszállás, felmérés ingyenes. 06/20/941-2797,
huto-klima@fw.hu
VILLANYBOJLER javítása, cseréje aznap, garanciával. www.lakasszerviz.hu. Tel.: 215-0250.
GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS, gáztűzhelyek,
cirkók, vízmelegítők javítása, cseréje aznap.
www.lakasszerviz.hu. 215-0250

TV, ANTENNA, SZÁMÍTÓGÉP
TÉVÉJAVÍTÁS helyszínen azonnal villamosmérnök végzettséggel, garanciával. Tel.: 06/20/410-6393.
COMPUTERKLINIKA! Számítógép javítás,
karbantartás, alkatrész beszerelés, vírusirtás.
Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal!
06/30/857-2653.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés.
403-9357, 06/20/972-0347, 06/30/589-7542.
KÉSZÜLJÖN fel a tavaszra! Az infrastruktúra-2001 Üzemeltető és Karbantartó Kft.
vállalja kertek karbantartását (fűnyírás szegélyezéssel, sövényvágás, kaszálás, kertpucolás,
fakivágás), egyéb karbantartási és felújítási
munkákat (festés-mázolás, vízvezeték szerelés,
lakatosmunkák), illetve teremgarázs takarítást.
Bővebb információ: www.infrastruktura2001.hu,
email: info@infrastruktura2001.hu,
mobil: 06/20/969-3278.
RIASZTÓSZERELÉS! Elektronikus betörésjelző rendszerek telepítése, javítása, karbantartása
garanciával. Korda Gábor 06/20/227-0056.
FAKIVÁGÁS. Bármilyen nagyságú, veszélyes fák, ágankénti lebontással való kivágása.
06/20/485-6547.
FUVARVÁLLALÁS zárt, dobozos, 3,5 x 2 x
2 m-es rakterű kistehergépkocsival Budáról.
Tel.: 395-1217, 06/70/316-1533, Sziráki.
KERTGONDOZÁST, növényültetést, fűnyírást,
fakivágást, sövényvágást vállalok szakértelemmel,
lélekkel.
Tel.: 06/30/418-6663, gold333@freemail.hu.
RENDSZERES LAKÁSTAKARÍTÁST, vasalást vállalok kulturált újbudai családnál heti 1–2
alkalommal megállapodás szerint. Ellenőrizhető
referenciák. Érdeklődés az opancsenko@gmail.
com emailcímen.
TÁRSASHÁZKEZELÉST, műszaki ellenőrzést,
kerületi székhellyel, műszaki, jogi háttérrel vállal
kft. 06/30/618-7929, 204-0765.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Cím

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ballagi Mór u. 8.
Nagyszőlős u. 37.
Bercsényi u. 36.
Galambóc u. 17.
Bartók B. út 86.
Vincellér u. 41.
Vincellér u. 41.
Vincellér u. 41.
Vak Bottyán u. 3.
Diószegi út 59.
Bánk bán u. 11.
Villányi út 60.

Albetét- Alapterület
Tulajdoni
szám
(m2)
hányad
11
26
108/10 000
1
20
26/1 000
2
67
386/10 000
1
129
187/1 000
8
58-ból 32 2 460/100 000
1
76
138/1 000
2
5
8/1 000
3
8
15/1000
4
53
99/10 000
18
14
10/1000
53
49
193/10 000
1
30
9/1000

A pályázati adatlap benyújtásának helye és
ideje: Bp. Főv. XI. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály
Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba;
2009. április 22. 12 óra.
A pályázat feltételeit a részletes pályázati
kiírás tartalmazza, mely a pályázati adatlappal

Ingatlan
megnevezése
raktár
garázs
raktár
iroda
üzlethelyiség
műhely
egyéb helyiség
műhely
üzlethelyiség
garázs
műhely
raktár(óvóhely)

IRODÁK, lépcsőházak, garázsok takarítását,
nagytakarítását vállalom.
06/30/393-4787, 06/30/422-5678.
KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen. Ingyenes
dobozok. 06/30/944-3717, www.bauerteher.hu.
KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, termőföld, murva. 06/20/464-6233.
TAKARÍTÁST, ablaktisztítást, vasalást vállalok.
Bízzunk egymásban! 06/70/654-6355.
TAKARÍTÁST, kertgondozást vállalunk társasházak részére, budai referenciákkal.
Tel.: 06/30/919-1013, www.haztakaritas.hu.
TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk 20 éves referenciákkal. Ajánlatunk 800 Ft/
albetét/hó, mely tartalmazza a 24 órás ügyeleti
szolgálati-, a pályázatok beadási költségeit is. Az
összes pénzügyi és műszaki teendők ellátásával.
Érdeklődni: 06/70/933-9330.
FODRÁSZ házhoz megy (szolid árak) hétvégeken is. Érdeklődni este : 06/70/286-2904.
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet
biztos alapokon. Cégünk teljes jogi és műszaki
háttérrel, valamint többéves szakmai tapasztalattal rendelkezik. www.kozoskepviselo.hu,
info@kozoskepviselo.hu,
302-3257, 06/70/426-4420, 06/70/338-6723.

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.
GYÓGYPEDIKŰRÖS házhoz megy! Tel.:
203-5431, mobil: 06/30/553-7947.
DR. DÖBRÖNTEI ÉVA fogorvos. Elérhető:
06/20/571-6559.
JÓGA reggel és ebédidőben, ülő foglalkozásúaknak a Szent Imre Kórház közelében.
06/30/850-2033.

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), aranyékszer, 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.

ÁLLÁS
CSALÁDOKHOZ keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idősgondozókat, házvezetőket. Micimackó.
Tel.: 205-8700, 243-8280, 06/20/359-5918.
FODRÁSZT felveszek gazdagréti bevezetet üzletembe. Érdeklődni: Tel.: 06/30/949-4484.

VEGYES
LÉPCSŐZŐGÉP! 10 fokozatban állítható, félprofi, elektronikus visszajelzős fitneszlépcsőzőgép újszerű állapotban eladó. Ára: 28 000
Ft (üzletben 42 000 Ft). E-mailcímre fényképet is
küldhetek. Tel.: 06/20/227-0056.
PIANÍNÓK kedvezményes áron! Hangolás, javítás. 209-3247, 06/20/912-4845.
www.klavirzongora.hu
ÜDÜLÉSI JOG szerviz. Eladó üdülési jogokat
kínálunk a legnagyobb választékban, a legjobb
árakkal. Ha eladná üdülési jogát, hívja irodánkat!
769-0114, 769-0931, 06/30/460-5855.
www.udulesijoginfo.net .
KÖLTÖZÉS miatt Koloniál bútor és kárpitozott
garnitúra eladó. 06/70/321-2221.

RENDELETEK

A képviselő-testület 2009. március 19-i ülésén
megalkotta az alábbi
rendeleteket:
9/2009./III. 24./

XI.ÖK sz. rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009./II.24./
XI.ÖK sz. rendelet módosításáról.

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Vagyongazdálkodási Bizottsága (Bp. XI., Bocskai
út 39–41.) kétfordulós nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadására:
Cím
Erőmű u. 6.
Etele út 27–37.
Fadrusz u. 5.
Fehérvári út 88/c
Hamzsabégi út 18.
Kanizsai u. 2–10/g
Lágymányosi u. 4.

Alapterület Albetét Fekvése
(m2)
száma
59
12
földszint,
utcai bejárat
12
185 földszint,
utcai bejárat
22
1
alagsor,
udvari bejárat
97
128 földszint,
utcai bejárat
45
6
földszint,
utcai bejárat
43
125 emelet, lépcsőházi bejárat
135
1
alagsor,
utcai bejárat

A pályázatot zárt borítékban
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához (Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II.
em. 206. szoba) kell benyújtani. A zárt borítékra rá kell írni:
„Helyiségpályázat”.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2009. április 21. 12. óra

A pályázat feltételeit a részle-

Műszaki
állapota
közepes
közepes
rossz
közepes
jó
jó
közepes

tes pályázati kiírás tartalmazza,
mely a pályázati lappal együtt
átvehető a Budapest Főváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Budapest, XI. Zsombolyai u.
5. II. em. 206. szoba), illetőleg
letölthető az önkormányzat
honlapjáról (www.ujbuda.
hu). További információ kapható a 381-1312, 381-1311 és a
372-4655-ös telefonszámon.

10/2009./III. 24./

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(1113. Bp. Bocskai út 39–41.) az alábbiakban felsorolt társasházakban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségei értékesítésre pályázatot ír ki:
Ssz.

ÚJBUDA 2009. ÁPRILIS 8.

Elh.

Kikiáltási ár
Ft + 0 % Áfa
pince
2 470 000
pince
2 400 000
pince
7 840 000
pince 13 890 000
udvari 2 880 000
pince 11 400 000
pince
820 000
pince
450 000
alagsor 7 950 000
pince
1 540 000
pince
4 650 000
pince
3 090 000

együtt átvehető a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest, XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba),
illetőleg letölthető az Önkormányzat Honlapjáról (www.ujbuda.hu). További információ
kapható a 381-1311-es telefonszámon.

XI.ÖK sz. rendelet a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./
XI.ÖK sz. rendelet módosításáról.
11/2009./III. 24./

XI.ÖK sz. rendelet a közterületek
használatáról és rendjéről szóló
17/2008./VII.8./ XI.ÖK sz. rendelet
módosításáról.
12/2009./III. 24./

XI.ÖK sz. rendelet a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
(Hatályba lép: 2009. április 1-jén).
13/2009./III. 24./

XI.ÖK sz. rendelet a háziorvosi és
fogorvosi ellátás körzeteiről.
14/2009./III. 24./

XI.ÖK sz. rendelet a Budapest XI.
kerület Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 34/
2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendeletnek
az L5-ös övezetű területekre vonatkozó módosításáról.
15/2009./III. 24./

XI.ÖK sz. rendelet a Budapest
XI., Budaörsi út–Gazdagréti út
–Nagyida u.–Törökbálinti út–belterületi határvonal által határolt
terület kerületi szabályozási tervéről szóló 15/2000./VI.21./ XI.ÖK sz.
rendelet módosításáról.
Tájékoztatjuk, hogy a rendeletek
a www.ujbuda.hu honlapon a Hirdetőtábla/Rendeletek útvonalon
elérhetőek, megtekinthetőek.

Pályázati felhívás mezőgazdasági
haszonbérleti ingatlanokra
A Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata tulajdonát
képező – www.ujbuda.hu honlapon megtekinthető listában szereplő – ingatlanjait mezőgazdasági
kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi
feltételekkel:
 az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben
fekszenek, ahol kertgondozási,
szabadidős tevékenység végzésére
van lehetőség.
 az ingatlanokat az Önkormányzat
gazdasági évre szólóan ( 2009. június
1-jétől – 2010. szeptember 30-áig)
adja bérbe haszonbérleti szerződés
megkötésével, mely jogviszony minden évben felülvizsgálatot követően
hosszabbítható meg.
 Bérleti díj 60,-Ft/m2/év, melyet
minden évben egyösszegben április 30. napjáig kell megfizetni
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ANYAGA
ÁTVEHETŐ : Budapest Főváros XI.

Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Budapest XI.

ker.Bocskai út 39–41. szám alatti
ügyfélszolgálat recepcióján
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK
HATÁRIDEJE, HELYE: 2009. április 20.

(hétfő) 14 óra Polgármesteri Hivatal
Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103.
szoba.
A pályázatokat zárt borítékban
„Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra” megjelöléssel
kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.
A pályázatokat az Önkormányzat
Vagyongazdálkodási Bizottsága a
2009. május hónapban megtartandó bizottsági ülésén értékeli.
A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2009. május 31. napjáig kötheti meg.
KONZULTÁCIÓ:

2009. április 3. napján (péntek) 9
óra, helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em.
103. szoba
2009. április 6. napján (hétfő) 17.
óra, helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em.
103. szoba
Felvilágosítás a pályázatról a 3811336 (Tóth Erika) telefonon kapható.
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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-tól, 12.30ig a Szent István-házban ( Himfy u. 9.),
info.: 226-8907, tunde@gportal.hu
SZIE GYERMEKNÉPTÁNC, általános iskolások

számára minden csütörtökön, 16.15–17.15
között a Szent Margit Gimnáziumban, jelentkezés és info.: sagodi.ferenc@chello.hu.
NAGYSZOMBATON, ÁPRILIS 11-ÉN 20 órakor

tűzszentelés, körmenet és ünnepi szentmise a Szent Imre-plébániatemplomban.

HÚSVÉTVASÁRNAP A 11.30-AS SZENTMISÉN

Haydn: F-dúr missa brevis-ét énekli a Szent
Imre-kórus a Villányi úti Szent Imre-templomban.
TAVASZI SZIESZTA, húsvéthétfői táncos

locsolóbuli fiataloknak, Rock and roll, latin
és társastáncok, büfé, játékok, tombola,
április 13-án, 19 órai kezdettel, a Matthias
Corvinus Collégiumban (Bp., I. Somlói út
51./ a Gellérthegyen). Info.: www.szieszta.
net, jelentkezés:szieszta@gmail.com

Tavaszi tálca dekupázzsal
Bokrétaünnep az Infoparkban

1073 Budapest,
Akácfa u. 54.

A téren jelenleg szinte minden részletében
méltatlan állapotokat találunk, forgalmilag rosszul szervezett, térszerkezete elavult, látványra megkopott, folyamatosan
növekvő összevisszaságában mára teljes
káoszt mutat. Önkormányzatunk elkészített egy vitaindító elképzelést a tér felújítására, arra szeretnénk ösztönözni minden
kedves érdeklődőt, lakóhelyéért tenni
akaró polgárt, hogy írja le véleményét,
ötleteit, elképzeléseit a tér átalakításával
kapcsolatban.
Önkormányzatunk két, egymástól
független ütemet bocsájt most vitára, ezek
röviden a következők:

Engedély nélküli bódék lebontása,
a ravatalozó épületében való elhelyezése.
 A temetőbejárat zebrával való ellátása
(közös a XI. kerülettel).
 Műemlék WC felújítása, beüzemelése.


XI. KERÜLETI OLDAL:










Az ENDOMEDIX Diagnosztikai Központok, Budapest csatlakozott az ÚJBUDA 60+
programhoz. Diagnosztikai központunk elsősorban emésztőszervi betegségek
kimutatásával és kezelésével foglalkozik. Korai felismerés esetén a vastagbélrák
100 %-ban gyógyítható. Ennek legjobb módszere a vastagbél tükrözés, melyet
központunkban az esetek döntő hányadában altatásban végzünk el. Kedvelt
szűrővizsgálati módszer betegeink körében az altatásban egymás után végzett
gyomor és vastagbéltükrözés. Az Újbuda 60+ kártyatulajdonosok a gyomor és
vastagbél tükrözés árából 10%, egyéb szolgáltatásainkból
(belgyógyászati szakvizsgálatok, altatás, EKG, labor, hasi UH
vizsgálat, tesztek, diétás tanácsadás, kezelések stb.) 5%-os
kervezményt kapnak. A kártyatulajdonosok hozzátartozói is
2.5%-os kedvezményt kapnak szolgáltatásaink árából.

Akár 10% kedvezmény!
Kék számunk: 06-40-630080
www.endomedix.hu

Érdi út nyomvonalának lejjebb húzásával a XII. kerületi oldal járda szakaszának megszélesítése, így lehetőség
nyílik buszöböl és méltó temetőbejárat kialakítására, valamint a Márton
Áron-szobor megfelelő elhelyezésére.
Ezzel a nyomvonal-korrekcióval a korábbi szűk, szögletes kanyar is megszűnik, parkolók is létesíthetők.
 A volt ravatalozó épületnek a felújítása, a tér központi épületének megfelelő minőségben.


Hurokvágány megszüntetése, területének nagy részén pihenőpark létesítése.
 Igényes, hangulatos főtér kialakítása a
villamos-végállomás és az Érdi út között, itt különböző árusító pavilonok,
egységes parkbútorok, ivókút, köztéri
óra és fák elhelyezése.
 Sasadi úti buszmegálló buszöböllel
való kialakítása a támfalba való besüllyesztéssel, mellette – kihasználva a
terepviszonyokat – olaszlépcsős parki
főbejárat kialakítása.
 Pihenőpark kialakítása: főbejárat a
Sasadi út felől, itt reprezentatív pihe

1. A TÉREN A HASZNÁLHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN
LEGSÜRGŐSEBBEN ELVÉGZENDŐ FELADATOK:
XII. KERÜLETI OLDAL:



HÉTKÖZNAP
9-21 ÓRA
KÖZÖTT
HÍVJA A
06-40-630080
KÉK SZÁMOT!

2. A TÉR TELJES ÁTALAKÍTÁSÁNAK VITAINDÍTÓ
KONCEPCIÓTERVE

BKV-épülethez csatlakozó bódék engedélyeinek felülvizsgálata, esetleg lebontása.
Helyettük a meglévőkkel megegyező
minőségű pavilonok telepítése.
Az elromlott villamosvágány-váltó kijavítása a hurokvágány használatának
megszüntetése érdekében.
A temetőbejárat zebrával való ellátása
(közös a XII. kerülettel), a becsatlakozó járdaszakasz kiépítése, parkolásgátló oszlopokkal való levédése.
A nagy közlekedőtéren padok, fák és
növénytartók elhelyezése, esetleg egy
ivókúttal kiegészítve.
Támfal tetejénél kerítés melletti szakasz kitakarítása.

A PROF. DR. KOVÁTS ISTVÁN
ALAPÍTVÁNY
budapesti illetőségű súlyos
mozgáskorlátozott fiataloknak
nyújt támogatást.
SEGÍTSEN,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Kérjük
ADÓJA 1%-ának
felajánlásával
támogassa Ön is
pályázóinkat!
Adószámunk : 18004360-1-41

Dömök Viktória

BELGYÓGYÁSZAT ÉS
GASZTROENTEROLÓGIA

VÁROSRENDEZÉS

Megújul a Márton Áron tér

Dömök Viktória

Szakvizsgálatok,
megelőző szűrések,
gasztroszkópia,
kolonoszkópia.

mozgás-, látás- és hallássérültek közös
kirándulása felnőtt segítőkkel, április 18-án,
szombaton. Várjuk segítők jelentkezését is!
Info és jelentkezés:
209 3963, szuhaj.eszter@hdsnet.hu

Újbuda Önkormányzatának felhívása

Ezúttal a Márton Áron tér (korábban
Farkasréti tér, azt megelőzően Kiss
Ferenc tér) átépítésének első lépéseit teszi meg Önkormányzatunk
lakossági és képviselői kezdeményezésre.

Elérte legmagasabb pontját az Infopark utolsó tagja, az „E” épület. A kivitelező elmondta, nem
tartanak a válság okozta negatív hatásoktól, hiszen a nemrég befejezett szomszédos épület kihasználtsága 95%-os. Az eseményt megnyitó Molnár Gyula polgármester is megerősítette, az építkezés
vége felé közeledve úgy látja, az innovációs informatikai központ funkciójában és képében is jól
illeszkedik a XI. kerületbe és Budapest városfejleszési elképzeléseibe.

GURIGÁSOK KIRÁNDULÁSA AGÁRDRA,

Kép és szöveg: Kelemen Angelika

Az egyik legizgalmasabb kreatív technika a découpage (dekupázs). Ezzel a módszerrel díszíthetjük a már meglévő tárgyainkat, de teljesen új alkotások is születhetnek kezeink alatt. Kellékek: színes, mintás szalvéta, egy darab natúr fatálca, dekupázs lakk, dekupázs ragasztó, ecset, olló, tempera. Vágjuk körbe a kontúrok mentén a mintát. A szalvétának húzzuk le a legfelső rétegét, mert csak ezt fogjuk felhasználni (a legtöbb szalvéta
3 rétegű). Illesszük bele a tálcába a kivágott mintát, hogy tudjuk hova fog esni a közepe. A fölösleges részt vágjuk le. A szalvéta hátulját kenjük be
dekupázs ragasztóval, majd középről kifelé haladva simítsuk rá a mintát a tálcára. Ha még így is levegő szorul alá, egy tűvel szúrjuk ki a púpos részt,
és simítsuk le. Ha a ragasztó megszárad, kenjük át az egész felületet dekupázs lakkal, majd a tálca oldalát fessük le egy tavaszi hangulatú színnel.
Várjunk néhány órát, majd az egész tálcát fessük le újból a lakkal. (További ötletet meríthetnek a Cser Kiadó Fortélyok című sorozatából.)









Fővárosi védettségű régi WC-épület
felújítása.
Buszöböl kialakítása az Érdi út XI. kerületi oldalán, esetleg parkolók létesítésének lehetősége.
Zebra építése a temető bejárathoz, valamint a megváltozott forgalmi rend
miatt szükséges helyekre.
Kettős körforgalom kialakítása.
Villamos-végállomás áthelyezése a
tér megnyitása érdekében, mellette a
BKV-épület újjáépítése új építészeti
megformálással, nyilvános WC elhelyezési lehetőséggel.

nőtér, ahonnan a fő közlekedési irányokba parki utak indulnak. Ligetes
fatelepítés és igényes, virágos növényekben gazdag növénykiültetés készítése. A park a villamos-végállomás
felől is nyitott, a főtér fáival együtt
nagy zöld lombtömeget adó, egymással szinte egybefolyó, árnyas pihenőhelyet képeznek.
Köszönjük segítő véleményüket! Kérjük ötleteiket a következő címre küldjék:
varosuzo.ujbuda.hivatal@ujbuda.hu. A
határidő április 30.
Szőke Gábor Városüzemeltetési Igazgató

Tarisznya
Klebelsberg miniszter úrral én soha nem beszéltem. De
egyszer hallottam beszélni, s akkor úgy tapsoltam neki,
vagy tán még jobban, mintha én is rá szavaztam volna a
kovetválasztáson – pedig én nem vagyok tapsikoló ember,
s leginkább csak az unokámnak szoktam tapsikolni, akinek
a
politikájával igazán mindenben egyetértek. A miniszter úr azt mondta, hogy
mi nagyon drága helyén lakunk Európának, valamikor karddal verekedtük ki
magunknak ezt a helyet, ma azonban már ez a jogcím nem elég. Világrészünk
többi lakói elvárják tőlünk, hogy ezen a drága helyen, Európa belvárosában, a
kultúra szalmás viskói helyett európai palotákat emeljünk. Hát ennek tapsoltam én szívből és tapsolok ma is. Új világ készül a régi helyén, el is fog jönni, ha
mégoly illusztris két magyar főrend áll is elébe, és ebben az új világban csak az
a nemzet kaphat lakhatási engedélyt, amely a maga képét viselő európai kultúrával fizet érte.

Móra Ferenc: Kultúrfölény 1927

