
kikapcsolódását teszi egyszerre lehetővé. 
Az üdülőket eddig elsősorban az önkor-
mányzat alkalmazottai és családjaik ve-
hették igénybe, de 2004 óta a polgármes-

ter támogatásá-
val nyugdíjasok 
is nyaralhatnak 
itt elő- és utó-
szezonban har-
minc százalékos 
kedvezménnyel, 
mondta Balázs 
György, aki hoz-
zátette még, a 
nyaralási lehető-
ség népszerűsé-

gét mutatja a túljelentkezés, illetve, hogy 
már előre le akarják foglalni a szobákat. 
 Az üdülők állapotával kapcsolatban 
a sporttanácsnok elmondta, bízik benne, 
hogy az idei költségvetés lehetővé fogja 
tenni, hogy alapos felújításon essenek át 
az ingatlanok, hogy a színvonalas üdülést 
továbbra is biztosítani tudják. 

T. H.
Összeállításunkat a 11. oldalon olvashatják

A kerületi önkormányzatnak négy 
helyen van az országban üdülője. A 
Balaton mellett Siófokon és Balatonfü-
reden, az Alföldön Soltvadkerten, illet-
ve a Tolna megyei Fadd-Domboriban.

Az elsőt még 1984-ben vette meg 
Soltvadkerten az akkori tanács, amit az-
óta is nyári ifjúsági táborként üzemeltet 
az önkormányzat, tájékoztatott Balázs 
György sporttanácsnok. A soltvadkerti 
tábor időközben kiegészült egy 15 szobás 
családi üdülővel is. Az ifjúsági táborban 
egyszerre kétszáz gyerek nyaralhat, ahol 
rajtuk kívül a nagycsaládos egyesületek 
tagjai is pihenni szoktak, és ez az a hely, 
amelyik szép élményeket biztosít a test-
vérvárosokból érkező gyerekeknek is. 
Bár ezt a lehetőséget csak azok számá-
ra fogjuk fenntartani, akik viszonozzák 
Újbuda vendégszeretetét, tette hozzá 
a sporttanácsnok. 
 A siófoki téliesített üdülő hét szobával, 
a balatonfüredi, csak nyári időtöltésre al-
kalmas ingatlan pedig 16 szobával rendel-
kezik. A fadd-dombori ingatlan nyolc fő 
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Sorsdöntő jellege miatt a pályaválasztás 
nemcsak egy tizennégy éves gyerek szá-
mára jelent nehéz kérdést, a szülőknek 
is épp oly gyötrelmes lehet az új iskola 
kiválasztásának időszaka. Ideális eset-
ben a gyerek tudja, mi szeretne lenni, 
és a kitűzött céljának megfelelően ala-
kul a tanulmányi eredménye, így nem 
okoz fejtörést leendő középiskolájának, 
gimnáziumának megjelölése. De az élet 
ennél sokkal bonyolultabb, hiszen sokan 
még az egyetemi diploma megszerzé-
se után sem biztosok céljukban, leendő 
hivatásukban.
Újbuda területén összesen húsz külön-
féle fenntartású középiskola működik, 
ebből hetet a kerületi önkormányzat 
működtet.
A kerületben idén összesen 772 nyolca-
dik osztályos diák várja, hogy felvegyék 
valamelyik középiskolába.
Összeállításunkban nekik, s szüleiknek 
próbáltunk segíteni.

Cikkünket a 7. oldalon olvashatják

Középiskolai körkép
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ÚJBUDA
Csoóri Sándor 75Utak, játszóterek

összeállításunk a 8–9. oldalon

Az önkormányzat az elmúlt 
évben egymilliárd forintot 
fordított út-, park- és játszótér-
építésre, illetve felújításra.

riportunk a 13. oldaloncikkünk a 3. oldalon

Gördeszkások
Két éve működik kerületünk-
ben az ország talán egyetlen, 
extrém sportoknak otthont 
adó, fűthető csarnoka.

Bensőséges ünnepségen, több 
százan köszöntötték a kiváló 
költőt hetvenötödik születés-
napja alkalmából.

Egy közvélemény-kutatás szerint 
Budapesten az embereket leginkább a 
parkolási helyzet bosszantja. A jelenle-
gi parkolóhelyek száma csak negyede 
annak, mint amennyit egy ilyen mére-
tű városban építeni kellett volna.

A belváros tovább nem terhelhető, a köz-
területeken – értsük ezen a felszínt – több 
parkolóhelyet lehetetlen kialakítani. Más 
lehetőség nincs, mint lemenni a föld alá, 
és az autókat parkolóházakban elhelyezni, 
valamint további P+R parkolókat építeni. 
Ez jól jönne a helyi lakosoknak is, hiszen 
az ingyenes parkolási engedéllyel rendel-
kezők száma 10%-kal meghaladja a ren-
delkezésre álló parkolóhelyek számát.
A jelenlegi nehéz helyzetre kínál megol-

Olcsóbb a föld alatt
Új parkolási szabályozás

A XI. kerületi Szent Imre Kórház dolgo-
zói kétszázezernél több felnőtt ellátá-
sáért felelnek, nemcsak a kerületben 
élőkéért, hanem a kórház körzetéhez 
tartozó vidéki emberekéért is. 

Az ő érdekükben próbálnak lépést tartani 
a korszerű gyógyászati eszközök beszer-
zése terén is, hogy a napjainkban mind 
jelentősebb számban előforduló betegsé-
geket egyre hatékonyabban tudják diag-
nosztizálni és gyógykezelni.
 A Szent Imre Kórházba a közelmúlt-
ban egy, a kor technikai követelménye-
inek mindenben megfelelő készüléket 
telepítettek, és ezzel vadonatúj szemészeti 
munkaállomáshoz jutott az intézmény. 
Nagy szükség volt erre az eszközre, hiszen 
a szürke hályog miatt műtétre kerülő be-
tegek száma évről évre nő. A műtéti be-
avatkozás javaslatához, valamint a műtéti 
kockázat csökkentéséhez minél pontosabb 
diagnózisra van szükség, amihez jelentős 
segítséget nyújt ez a modern eszköz. 
 Ugyancsak jó hír valamennyi mű-
tétre váró betegnek, hogy a több millió 
forint értékű új készülék nagy mértékben 
hozzájárulhat az úgynevezett „egynapos” 
műtétek lebonyolításához. Segítségével 
már a január végi átadás napjának dél-
előttjén két műtétet végeztek el. Eddig a 
kórházban évente több ezer szürkehályog-
műtétre került sor, és várható, hogy ezen-
túl növekszik a hasonló beavatkozások 
száma, miközben jelentős mértékben 
csökken a műtéti kockázat. 
 A Millennium mikrosebészeti rend-
szer ünnepélyes felavatása alkalmából a 
Premed Pharma Kft. nevében dr. Durucz 

Judit oklevelet nyújtott át a Szent Imre 
Kórház szemészeti osztálya vezetőjének, 
dr. Tóth-Bagi Zitának. Ezután a Pécsi Tu-
dományegyetem szemészeti klinikájáról 
érkezett előadó, dr. Bíró Zsolt egyetemi 
docens, kandidátus az alkalomból megje-
lent orvosok és a sajtó képviselői számára 
tartott előadást a diabeteszes betegeken 
végzett szürkehályog-műtétek kockázata-
iról és a várható eredményekről. 
 László Imre, a Szent Imre kórház igaz-

gatója a fontos eseménnyel kapcsolatban a 
következőket jegyezte meg: „Befogadjuk 
ezt a szemészet számára nagyon fontos 
eszközt, és jó házigazdaként igyekszünk 
megfelelő körülményeket teremteni a 
számára, hiszen a szemészet napjaink-
ban nagyon fontos, szinte forradalmi 
változások előtt áll.” 

M. I.

Lépéselőny a gyógyításban
Korszerű műszereket kapott a szemészet

dást a készülőben lévő új fővárosi parkolá-
si koncepció és parkolási rendelet – tudtuk 
meg Lakos Imre alpolgármestertől, a Fő-
városi Önkormányzat városüzemeltetési 
bizottsága elnökétől, és Szirmay Tamástól, 
a Parking Kft. ügyvezető igazgatójától. A 
sajtótájékoztató helyszíne – a Szent István 
téren lévő, nemrég átadott mélygarázs 
– szimbolikus jelentéssel bír; a főváros 
parkolási gondjai megoldásának egyik 
alternatíváját mutatja: eddig fent a téren 
százharmincnégy autónak jutott hely, 
most a föld alatt, a mélygarázsban négy-
száznégynek. Néhány éven belül további 
új parkolóhelyek létesülnek a 4-es metró 
építésével párhuzamosan, annak vonalán, 
az állomások közelében. 

folytatás a 2. oldalon

A Szent István téri parkolóházban közel négyszer annyi autó parkolhat, mint fent a téren

Tóth-Bagi Zita az ünnepi oklevéllel

Budapest felszabadulásának 60. 
évfordulója alkalmából ünnepi meg-
emlékezést tartott az MSZP budapesti 
szervezete február 11-én a Budai 
Várban. 1945. február 13-ára, és az 
azt megelőző ostromra, valamint az 
álozatokra emlékeztek a szónokok, 
Molnár Gyula, az MSZP budapesti 
elnöke, Hanti Vilmos az Antifasiszta 
Világszövetség alelnöke, és Hiller Ist-
ván, az MSZP elnöke. 

A Dísz téri megemlékezésen Molnár Gyu-
la Márai Sándor írót idézte, aki azt írta, ha 
valaki nem tudja vállalni a felszabadulást, 
mondjon helyette megszabadulást. Be-
szédében emlékezett a lerombolt városra, 
ahol házak, otthonok, mozik, színházak 
és minden áldozatul esett a pusztításnak, 
minden, amitől a város szerethető volt. A 

szónok beszéde végén kijelentette: Béke itt 
akkor lesz, ha újra az ész igazgat. 
 A népek nagy szabadságharcából mi 
is kivettük a részünket, még ha mások le 
is akarják az ellenállást tagadni, kezdte 
szónoklatát Hanti Vilmos az Antifasiszták 
Világszövetségének alelnöke, aki egyben 
fel is szólította az egybegyűlteket az újfa-
siszta mozgalmakkal szembeni ellenállás-
ra. Mint mondta az ellenállás nem szabad, 
hogy néhány veterán magánügye legyen, 
a nemzet kötelessége ápolni az ellenállás 
hagyományait. Soha többé háborút, soha 
többé fasizmust – zárta szavait Hanti.
 Szüleink, nagyszüleink múltjára 
emlékezünk most, de gyermekeink és 
unokáink jövőjére gondolunk, kezdte 
szónoklatát az MSZP elnöke. Hiller Ist-
ván elmondta, 1945. február 13-án a pin-
cékből feljövő emberek sokasága ekkor 

szembesült a gonosszal, ugyanis ekkor 
tudták meg, hogy hová tűnt több százezer 
magyar honfitársuk, ugyanakkor ez a nap 
volt a túlélés örömének és a reménynek is 
a napja. Hiller István elmondta, azokra 
emlékezünk akiket munkatáborokba hur-
coltak, akiket gázkamrákban pusztítottak 
el, akiket a Dunába lőttek, akiket kivezé-
nyeltek a frontra és ott pusztultak el, és 
kivétel nélkül mindenkire, aki a háború 
áldozata lett. Kijelentette, törvény kell a 
gyűlöletbeszéd és a holokausztot taga-
dók ellen, mert az akkori időszak is sza-
vakkal vette kezdetét. Hiller megragadta 
az alkalmat, hogy köszönetét fejezze ki 
mindazoknak, akik felépítették rom-
jaiból Budapestet, mert mint mondta 
nem egy rendszer, hanem férfiak és nők 
sokasága építette újjá az országot.

Tallián

Soha többé háborút, soha többé fasizmust. Az MSZP a háború áldozataira emlékezett. Molnár Gyula és Hiller István a fáklyás megemlékezésen.

Felújításra szoruló nyaralók
Népszerű a kedvezményes nyugdíjas üdültetés

Balázs György tanácsnok

FŐVÁROS

Szüleink múltja, unokáink jövője

Idén hetvenöt éves Budapest Fővá-
ros XI. kerülete, Újbuda. Mi is hírt 
adtunk és hírt adunk továbbra is a 
készülődő ünneplésről. Felkarolunk 
minden jó és eredeti ötletet a helyi 
ízeket kínáló szakácskönyv kiadá-
sától a sport és kulturális rendezvé-
nyekig. Persze, hisz ez a dolgunk.

Valami hiányérzetünk azért támadt 
a szerkesztőségben. Most mindenki 
kitesz magáért, de mi az, amiben mi 
tehetjük a legtöbbet, amivel fokoz-
hatjuk az itt élők lokálpatriotizmusát, 
összetartozás-érzését? Arra gondol-
tunk, hogy vállalt feladatainkon túl is 
bemutatjuk az itt, közöttünk élő legér-
dekesebb embereket. A sors úgy hozta, 
hogy e számunkban három „nagy idők 
tanúját” hozhatjuk emberi közelségbe.
 Terveink szerint az év során közölt 
portréink megbízható lenyomatát ad-
ják majd annak, milyenek vagyunk mi 
újbudaiak és hova tartunk. Olvassanak 
bennünket! Szeressük egymást!

Budapest felszabadulására emlékeztek a várban TÖRTÉNELEM

Újbudai portrék
Virtuális antológia, rólunk
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Hírek
 EMLÉKEZÉS AZ ÁLDOZATOKRA
Február 25-én, a kommunizmus ál-
dozatainak hivatalos emléknapján a 
Politikai Elítéltek Közössége gyertyás 
megemlékezést tart az 1945 és 1956 
között a diktatúra által meggyilkolt 
hazafiak Memento emlékművénél 
(a Petőfi híd budai hídfője déli olda-
lán, a Pázmány Péter sétány melletti 
parkban). 17 órakor gyertyagyújtás, 
utána ökumenikus ima, majd csen-
des megemlékezés lesz.

 KDNP RENDEZVÉNYEK
A KDNP XI. kerületi szervezeté-
nek székházában (XI., Karinthy F. 
út 9.) február 18-án 18 órakor nyílt 
taggyűlést tartanak. Február 24-
én 18 órakor Pokorni Zoltán tart 
előadást, utána dedikálja könyve-
it. Február 28-án 18 órakor Koltay 
Gábor Trianon című filmjét vetítik a 
Szent Margit Gimnázium olvasóter-
mében (XI., Villányi út 5/7.). Ehhez 
kapcsolódik az ugyanitt március 7-én 
18 órakor tartandó fórum, amelyet 
Kondor Katalin, a Magyar Rádió 
elnöke és Raffay Ernő történész,  
egyetemi tanár vezet.

 ASTHMA KLUB
A XI. ker.-i  Tüdőgondozó  Asthma  
Klubot  tart  2005. március 9-én szer-
dán az Ernyőszűrő Állomáson (1117.
Budapest, Fehérvári út 12. Tel./Fax: 
279-2178) 17 órai kezdettel. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

 JÓZSEF ATTILA VERSPÁLYÁZAT 
A TEMI Fővárosi Művelődési Háza 
(1119 Budapest Fehérvári út 47.) a 
„Sérült testben ép lélek” program-
sorozat keretében József Attila szüle-
tésének 100. évfordulója, valamint a 
vers éve tiszteletére pályázatot hirdet 
„Ihletőm József Attila” címmel, mű-
vészetet  kedvelő testileg egészséges 
és sérült diákoknak és felnőtteknek. 
Arra kívánnak választ kapni: ho-
gyan látja egy sérült testű pályázó 
József Attilát, mit jelent számá-
ra egy vers, hogyan illusztrál egy 
szájjal és lábbal festő, s hogyan egy 
testileg egészséges. Pályázni le-
het: saját verssel, novellával, illetve 
bármilyen műfajú irodalmi alko-
tással, továbbá fotóval, pasztell- és 
olajfestménnyel vagy képzőmű-
vészeti, iparművészeti alkotással.  
A pályaműveket név nélkül a fenti 
címre kell eljuttatni. A nevet, elér-
hetőséget lezárt borítékban kérik 
mellékelni. Beadási határidő: 2005. 
március 31. A legjobbak jutalomban 
részesülnek. A szerzők, az alkotók 
irodalmi rendezvényen és kiállítá-
son vehetnek részt.
További információ Kolos Mártától 
kérhető a 203-3868/123 melléken.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Hétfő:  13.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–12.00-ig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig

Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.bp11.hu

Villamossal a Savoya Parkba
Már a Leányka utcáig jár a tizennyolcas 

Az autók a föld alá mennek
Hamarosan szabályozzák a fizetős parkolást

Szirmay Tamás és Lakos Imre. Hamarosan mi is üdvözölhetjük az új rendeletet...

KÖZLEKEDÉS

Február 1-jétől a 18-as villamos hosz-
szabb útvonalon közlekedik, új végál-
lomása immár nem a Kitérőnél, hanem 
az Albertfalva és Budafok határában 
lévő Savoya Parkban van. 

 A négy megállónyi bővítés nemcsak 
a környék lakóinak közlekedését segíti, 
de megszünteti a Savoya Park elszigetelt-
ségét, és nagyban hozzájárul a fejlődő-
ben lévő dél-budai térség egyesítéséhez, 
mondta Lakos Imre alpolgármester a 
február elsejei ünnepélyes szakaszát-
adáson. A 18-as villamos vonala kö-
zel három kilométerrel hosszabbodott 
meg, melyből hatszáz méter hosszú a 
teljesen új kétvágányú villamospálya, 
ami a Savoya Park előtt, a Leányka utcai  
felüljáró alatt halad át. 
 A közel egymilliárd forintba kerülő 
vonalbővítést és a hozzá tartozó infrast-
ruktúrafejlesztést a Savoya Park beruhá-
zója, a GRC Hungária Kft. saját költségén 

Új buszjáratok az Infopark és Törökbálint felé

folytatás az első oldalról
Több fővárosi mélygarázs-helyszín is sze-
repel az elképzelésekben: így a József ná-
dor tér, a Roosevelt tér és a Műegyetem 
rakpart. Készülnek az újbudai helyszínek 
tervei: az Etele téren P+R parkoló, a Bocs-
kai út és a Fehérvári út találkozásánál  
térszint alatti garázs lesz.
 A parkolási koncepció tartalmazza a 
hat-tíz évre előrevetített elképzeléseket, a 
fejlesztések irány-
vonalait. Az 1993-
ban született parko-
lási rendelet számos 
új elemmel egészül 
ki, és végre egysé-
ges lesz. Mit jelent 
ez? Egységes lesz 
az ügyfélszolgálat, 
a kártyavásárlást, a 
pótdíjfizetést, a rek-
lamációt bármelyik 
társaság ügyfél-
szolgálatán el lehet 
majd intézni, és a 
szabályokat is egy-
ségesen értelmezik. 
Ez a huszonhárom 
fővárosi kerület 
együttműködését is 
jelenti: a bevételek 
arányos elosztását, 
azonos szempontok 
szerint helyezik ki a 
parkolóórákat, sza-
bályozott lesz a díjbeszedés és a szankcio-
nálás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás.
 Az érvényben lévő kedvezmények 
továbbra is megmaradnak, tehát a helyi 
lakosok ezután is ingyen parkolhatnak. 
Bár a pesti oldalon néhány intenzíven 

használt területen bevezetik a fizetős par-
kolást, a parkolási övezetek jelentős bőví-
tését nem tervezik. Több önkormányzat 
szorgalmazza a korlátozott várakozási 
övezetek kiterjesztését, ahová csak enge-
déllyel lehet behajtani.
 Változik a parkolás engedélyezett 
időtartama is. A Nyugat-Európában 
szokásos, rövidre szabott várakozás ná-
lunk nem vált be, a Budapesten eddig 

megengedett, legfeljebb kétórányi idő túl 
rövidnek bizonyult. Az új rendelet ezen 
is változtatna, egységesen négy órában 
maximálná azt. A tervezet készítői sze-
retnék, ha megszűnne a munkába járók 
nyolcórás parkolása is; kifizetődőbb lesz 

havi bérlettel a mélygarázsok valame-
lyikét igénybe venni.
 Új fogalommal is találkozhatunk a 
koncepcióban, a türelmi idővel. Koráb-
ban sem volt, és még most sincs kegyelem, 
elvileg egy perccel az idő lejárta után már 
rátehetik a szélvédőre a büntetőcédulát. 
Minden az ellenőrök jóindulatán vagy a 
szerencsén múlik. Az elfogadás előtt álló 
új rendelet ebben a kérdésben is változást 
hozhat: bevezetik a 15 perces türelmi időt 
az egy óránál hosszabb terminusra meg-
váltott parkolójegyek esetében. 
 A parkolási díjak egyelőre nem vál-
toznak. Lehetővé válik viszont a többszöri 

72/É JELZÉSSEL ÚJ ÉJSZAKAI AUTÓBUSZJÁRATOT in-
dított február 1-jétől a BKV a Móricz Zsigmond 
körtér és Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 
között. 
ÚTVONALA: A 72/É járat a fővárosból indulva 
nagyrészt a 72-es autóbusszal azonos útvonalon 
jár, Törökbálintról visszafelé a 88-as vonalán, 
majd a Tó utcától a 72-es és a 40-es autóbusz út-
vonalán közlekedik. 
ÜZEMIDŐ: Az autóbuszok a Móricz Zsigmond 
körtérről 0.30-kor és 1.30 órakor, Törökbálint-
ról pedig 0.55-kor és 1.55 órakor indulnak. 

INFOPARK-BUSZ néven a BKV Rt. januártól já-
ratot indított az Infoparkkal kötött szerződés 
alapján. 
ÚTVONALA: Neumann János utca végállomás 
– Neumann János utca – Bogdánfy utca – Iri-
nyi József utca – Petőfi híd, budai hídfő – Irinyi 
József utca – Október huszonharmadika utca 
– Fehérvári út – Móricz Zsigmond körtér (Ka-
rinthy Frigyes út) – Karinthy Frigyes út – Irinyi 
József utca – Petőfi híd, budai hídfő – Pázmány 
Péter sétány – Neumann János utca – Neumann 
János utca végállomás. 
ÜZEMIDŐ: Az Infopark-busz hétköznapokon reg-
gel hét órától este nyolc óráig közlekedik, szom-
baton és munkaszüneti napokon nem jár.

Olvasóink kérésére közöljük a múlt év novem-
berében indult 250-ES JELZÉSŰ AUTÓBUSZJÁRAT 
megállóit és üzemidejét. 

MEGÁLLÓK: BUDAFOK, TÖRLEY TÉR FELÉ: Kosz-
tolányi Dezső tér vá. – Kosztolányi Dezső tér 
– Vincellér utca – Kelenföldi autóbuszgarázs 
– Hungária Biztosító – Dayka Gábor utca – 
Sasadi út - Kérő utca – Neszmélyi út (Őrmező) 
– Péterhegyi út – Őrmezei út – Bazsalikom utca 
– Torma utca – Husáng utca – Péterhegyi köz 
– Kápolna út – Ady Endre út – Tordai út - Hit-
térítő út  – Budafok, Vincellér út – Kapisztrán 
utca – Hír utca – Arany János út – Szebeni utca 
– Regényes utca – Kiránduló utca – Kertész ut-
ca – Lőcsei utca – Promontor utca – Mező utca 
– Pannónia utca – Nagytétényi út – Városház 
tér – Savoyai Jenő tér – Budafok, Törley tér vá.
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR FELÉ: Budafok, Törley tér 
vá. – Savoyai Jenő tér – Városház tér – Tóth Jó-
zsef utca – Kereszt utca – Budafoki temető – Víg 
utca – Bocskai utca – Árpád utca – Arany János 
út – Arany János úti lakótelep – Szebeni utca 
– Remete utca – Hír utca – Hittérítő út – Buda-
fok, Vincellér út – Tegzes utca – Tordai út – Ady 
Endre út – Kápolna út – Olajfa utca – Alabást-
rom utca – Torma utca – Kecskeméti József ut-
ca – Duránci utca – Gépész utca – Őrmezei út 
– Neszmélyi út – Őrmezői lakótelep, Menyecske 
utca – Kérő utca – Sasadi út – Dayka Gábor utca 
– Hungária Biztosító – Kelenföldi autóbuszga-
rázs – Kosztolányi Dezső tér vá.
ÜZEMIDŐ: A Kosztolányi Dezső térről az el-
ső autóbusz 4.50-kor az utolsó 21.50 indul. 
Budafok, Törley térről az első járat 4.55-kor,  
az utolsó 22.00-kor indul

végezte el, közpénz felhasználása nélkül, 
emelte ki Demszky Gábor főpolgármester. 
Az új végállomás korszerű utastájékoztató 
rendszerrel és a járművezetők részére 
a legmodernebb tartózkodóhelyiség-
gel lett kiépítve, és alkalmas arra, hogy 
szükség esetén a 41-es és 47-es villamo-
sokat is fogadja. A beruházás során a 
budafoki gépházat és az áramátalakítót 
is fejlesztették, hogy a megnövekedett  
forgalom ne okozzon gondot a biztonsá-
gos működésben. 
 A járat reggeli és délutáni csúcsidő-
ben 15 percenként, míg délelőtt tízper-
cenként közlekedik. A 118-as jelzésű, 
Budagyöngye és Albertfalva kitérő között 
közlekedő villamosok ezentúl nemcsak 
reggel, de délutánonként is szállítják az 
utasokat. A tervek szerint a 18-as villa-
mos és az 58-as busz mellett a 150-es és 
a 250-es autóbuszok végállomásai is ide  
kerülnek Budafokról. 

T. H.

Életének 73. évében, hosszú betegség 
után elhunyt Schwéger Tamás okle-
veles gépészmérnök, aki az 1956-os 
szovjet megszállók elleni körtéri har-
cok egyik vezéralakja volt.

Az erdélyi Meggyesen született 1932-
ben, majd a háború után szüleivel Bu-
dapestre költözött. A műegyetemista 
fiatalember 1956 októberében, 24 
évesen, a Móricz Zsigmond körtéren 
emelt barikádok egyik parancsno-
ka lett. Legfőbb harcostársai öcs-
cse, Schwéger Péter, az emigrációba 
kényszerült Zimányi Pál, a szocialista 
ellenterrorban később kivégzett, és 
a 301-es parcellában nyugvó Renner 
Péter, valamint a harcok során elesett 
Nagy Péter voltak.
Schwéger Tamás 1956 decemberé-
ben a titkosrendőrség elől Kiskun-
félegyházára szökött, majd onnan 
Jugoszlávián keresztül Svájcba me-
nekült. Később Bécsben telepedett le. 
Befejezte az egyetemi tanulmányait, 
családot alapított és három fiúgyer-
meket nevelt fel.
A gyászszertartás január 18-án volt a 
Bécsi Központi Temetőben. A kerület 
polgárai nevében Riedel René önkor-
mányzati képviselő helyezett el ko-
szorút Schwéger Tamás ravatalánál.

A kerületi önkormányzathoz olyan jelzé-
sek érkeztek, melyek szerint a rendőrség 
albertfalvi őrsén nem tartózkodik senki 
sem, csak egy ügyeletes, aki felveszi a 
beérkező telefonokat. Dr. Czellér Ferenc 
rendőr ezredes, a kerület rendőrkapi-
tánya lapunk kérdésére elmondta, az 
említett észrevétel téves információk 
alapján születhetett. Az albertfalvi őrs 
ugyanúgy ellátja feladatait mint ed-
dig. Az azonban igaz, hogy a kerületi  
rendőrkapitányságnak az elmúlt idő-
szakban több, kötött feladata keletke-
zett. Emiatt ideiglenesen szükséges volt 
megváltoztatni a kapitányság közterüle-
ti szolgálatának szervezését. Ennek kö-
vetkeztében az albertfalvi őrs rendőrei 
reggelenként és esténként a kapitánysá-
gon kapják meg az eligazítást, s ezután 
térnek vissza Albertfalvára.

Nem üres a rendőrőrs!

Továbbra is várjuk ötleteiket, visz-
szaemlékezéseiket, javaslataikat, 
hogy méltóképpen ünnepelhessük 
Újbuda 75. évfordulóját!  
Cím: XI. kerületi Önkormányzat,  
1113 Bocskai út 39–41.,  
e-mail: 75@bp11.hu

Kedves olvasóink!

pótdíjazás – de vigyá-
zat, ennek összege 
emelkedne –, így nem 
lesz kifizetődő az a 
mai szemlélet, hogy 
olcsóbb a bírság, mint 
egész napra parkolási 
díjat fizetni.
Mindez még csak ter-
vezet, szándék. Zajlik 
a szakmai előkészítés a 
kerületi önkormány-
zatok, parkolási tár-
sulások, a közlekedési 
egyesület és civil szer-
vezetek bevonásával. 
A végleges változat 
márciusban kerül a 
fővárosi közgyűlés 
elé. Az új rendelet 
hasznát leginkább a 
szolgáltatást igénybe 
vevők fogják élvezni: 
nem kell majd azzal 
vesződniük, melyik 

társaság melyik órájával, milyen szabályá-
val találjuk magunkat szemben. Természe-
tesen nem szűnik meg a három parkolási 
társaság, csak a szolgáltatásaikat hangolják 
össze – mindezt az autósok érdekében.
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Tavaly nyílt meg Nagytétényben a 
Kulturális és Szabadidő Központ, de 
máris a Dél-budaiak kedvence.

A KU-SZA valamennyi korosztálynak 
igyekszik a kedvében járni. A kétme-
dencés uszoda nyitva áll a csecsemők 
úszásoktatása számára. A kismamák 
délelőttönként angol tanfolyamon ve-
hetnek részt, mialatt gyermekükre vi-
gyáznak. Széles a paletta a zenés-táncos 
programokból: magyar táncház, görög 
ritmusok, a kicsiknek zenés személyi-
ségfejlesztő foglalkozások. A Nosztal-
gia Táncklubban csütörtök esténként 
az összes korosztály kedvére rophatja. 
Február 25-én nyugdíjas parti lesz  
Farsangi bolondságok címmel. 

Ám az új épület nemcsak a kisebb cso-
portos rendezvényeknek, de hatalmas, 
a Nemzeti Színházénál is nagyobb 
színpadával színtársulatoknak is ott-
hont ad. Turay Ida társulata is itt tartja 
premierjeit. Február 25-én, 26-án ők 
mutatják be Csíky Gergely A nagyma-
ma című zenés vígjátékát. Pintér Tibor 
vezette Sziget Színháza is itt kapott ott-
hont. Ők április 16-án A padlás című 
musicalt mutatják be. 
 Az Experidance társulat az Ezeregy 
év című produkciójuk tömörített válto-
zatát adja elő március 15-én. A társulat 
a továbbiakban itt tartja próbáit és ős-
bemutatóit is. Az év folyamán várha-
tóan fellép Koncz Zsuzsa, valamint az 
Első Emelet és a Republic együttes.
– Komoly figyelmet fordítanak a ve-
szélyeztetett húszon aluli korosztályra, 
ezért kortárs segítőkkel működtetik a 
HAT-ot, a Húszon Aluliak Társaságát. 
Itt rendszeres foglalkozásokon csa-
ládsegítőktől kaphatnak válaszokat az 
őket érintő kérdésekre, és egymást ösz-
tönözve építhetik az életüket.
Március 11–24. között, a Promontor 
Napok keretében koncertek, tánc-
versenyek, kabarék váltják egymást a 
KU-SZÁ-ban, és ekkor veszi kezdetét a 
húsvéti készülődés is.

Tallián

Márciusban lesz két éve, hogy a 
Budaörsi Repülőtér szomszédságá-
ban működik Budapest, sőt, talán az 
egész ország egyetlen fűtött beltéri 
skate parkja. Az angol kifejezést szó 
szerint görkorcsolyapályaként fordít-
hatnánk, azonban az ilyen arénák az 
extrém sportok szélesebb skálájának 
nyújtanak otthont, használják azokat 
a gördeszkások, a BMX sőt a trial 
kerékpárosok is. Az egykori Vasvári 
laktanya területén lévő extrém sport-
pályát egyedülállósága folytán még 
Szegedről is felkeresik, fennmaradása 
mégis kétséges.

A két fiatal tulajdonos - a jogi háttérmun-
kát és menedzselést végző dr. Sztrókay Esz-
ter ügyvéd, és a helyszíni ügyeket kézben 
tartó Nagy Péter a sportpálya-üzemeltetést 
eredetileg tisztán üzleti vállalkozásként 
képzelték el. Ennek némileg ellentmon-
dott az, hogy később a tervezésnél már 
számítottak az extrém sportok szerelme-
seinek a javaslataira, sőt azután a kétkezi 
munkájukra is, amelyet honorálnak is. 
Segítőik – mintegy 30-40 fő – 1-2 évig in-
gyen sportolhatnak az újbudai skate park-
ban. Az ötlet is a srácok között született 
meg a Hősök terén. – Kellene egy jó hely, 
ahol nem fázik az ember, mert télen is me-
leg van – mondták, és lám a hely – a fű-
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A 8. számú választókörzet, ha a kerület 
térképére pillantunk, a vasúti töltéstől 
északra fekszik hosszú sávban, délen 
pedig a Petzvál József utca határolja. Te-
lepülésszerkezetileg – a zöldövezetben 
lévő kertes házaktól a lakótelepig – leké-
pezi a XI. kerületet.

  Milyen sajátosságai vannak választókörze-
tének?

Öt évig voltam a XI. kerületi Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke, ezért tudom, 
hogy a választókörzetemben sok vállalko-
zó lakik, dolgozik. Tisztességes, becsületes 
emberek, akik naponta megküzdenek a 
fennmaradásukért. Az itt élők legnagyobb 
hányadát a nyugdíjasok teszik ki, akik 
egy dolgos élet után jobbára kis nyugdí-
jakból, számos egészségügyi problémá-
val küszködve élik az életüket. Többször 
kampányoltam a választókörzetemben, 
ezért látom a lakásmobilitásban végbe-
ment egészséges változásokat. Sok fiatal 
család költözött ide, a nyüzsgő gyerekhad 
a játszóterek üde színfoltját adja.
 Választókörzetemben, a Fraknó ut-
cában található a Nyugdíjasok és Idősek 
Emeltszintű Otthona. Egy évig tartott az 
intézmény 30 férőhelyes bővítése. Az eme-
letráépítés a bent élőknek sok problémát 
okozott, képviselőként megpróbáltam 
gondjaikon enyhíteni. A Bethlen Gábor 
Újreál Középiskolával – ahol tagja vagyok 
az iskolaszéknek is –, jó kapcsolatot ápo-
lok, segítem őket problémáik megoldásá-
ban. Itt tartom fogadóóráimat is. Hat éve 
választókörzetem lakói mobiltelefonszá-
momon is felhívhatnak.
 A Fidesz képviselőjeként jutottam 
be a képviselő-testületbe. A polgári és 
keresztény értékeket képviselem a politi-
kai viták során, tudva azonban azt, hogy 
körzetemben a választók 49 százaléka 
baloldali, liberális gondolkodású. Az ő 
érdekeiket is igyekszem teljes mértékben 

megjeleníteni. Mint gyógyító orvos, ter-
mészetesen észlelem a kerületben élők 
romló egészségügyi állapotát. Sikerként 
könyvelem el ezért a szakellátás átvételét 
a Fővárosi Önkormányzattól. Minden jó 
döntésnek előbb be kell érnie, a kételke-
dőket előbb meg kell győzni, és meg kell 
találni azokat a vezetőket, szakembereket 
is – az egészségügyben ritka emberek –, 
akik képesek az átvételt zökkenőmente-
sen végrehajtani. Ha így fogjuk fel a dol-
got, az átépítés után Budapest legszebb 
rendelőintézete fogja az itt élőket fogadni 
és gyógyítani.

  Ön tíz éve önkormányzati képviselő. Minek 
köszönheti a választópolgárok bizalmát?

1990-94 között, még országgyűlési kép-
viselőként sokat tettem a kórház mögötti 
park fennmaradásáért. 34 éve dolgozom a 
kerületben urológusként, a legjobb tudá-
som szerint látom el a betegeket, akik már 
közéleti pályafutásom előtt is megtisztel-
tek azzal, hogy beavattak a magánéletük 
problémáiba, és én igyekeztem segíteni ne-
kik. Később politikusként is tudták rólam, 
hogy politikai hovatartozástól függetlenül 
segítek problémáik megoldásában. 

  Mire a legbüszkébb, mi valósult meg a  
tervekből a kerületben? 

Örömmel tölt el főútvonalaink rendbe-
tétele. A városrész több cikluson átnyúló 
fejlesztési elképzelései napjainkra látvá-
nyos eredményeket hoztak. A Szerémi út 
környékén, a Fehérvári út külső részén 
és a volt iparterületeken szép új lakóte-
rületek jöttek létre. A kis képviselői kere-
temből támogattam a választókörzetem 

játszótereit. Havonta egyszer bejárom a 
körzetet, figyelek az utcák tisztaságára, 
a sérült fákra és az úthibákra. Mindent 

megtettem utcáink kátyúzásáért. Több 
utcára – például a Halmi és a Bánk bán 
utcára – új burkolat került.

  Mi az, ami nem valósult meg az elmúlt idő-
szakban? 

Sok mindent említhetnék, mert az ember 
maximalista a terveit illetően. Felsorolás-
szerűen: szeretném, ha kerületünkben 
a legfőbb parancs az egészség megőrzé-
se lenne. Valahol a belső Bartók Béla út 
egyik oldalán sétálóutca jöhetne létre szép 
portálú üzletekkel. Fontos lenne, hogy el-
készüljön a városrész komplex fejlesztési 
terve, amely a kerületet valóban Budapest 
nyugati kapujává tenné. 
 A kerületnek életképes gazdasági egy-
séggé kell válnia, ennek érdekében növel-
nie kell a saját bevételeit. Mivel körzetem 
része a külső Bartók Béla út, szeretném, 
ha évek óta halasztott felújítása 2006-ig 
megvalósulna. A terület és környéke épí-
tészetileg is rekonstrukcióra és rendbeté-
telre szorul. Testvérvárosainkkal közösen 
nyújthatnánk be pályázatokat. 

  Milyen tervei vannak? 

Az itt élők kultúrált életét, jobb életminő-
ségét kell a jövőben szem előtt tartani. A 
XI. kerületnek új közlekedési koncepciót 
kell létrehozni, a jelenlegi kaotikus helyze-
tet rendezni kell, és meg kell oldani a belső 
városrész parkolási gondjait. A rossz köz-
biztonságot is új koncepció kialakításával 
kell rendbe tenni. A térfigyelő rendszer 
kiépítése, a veszélyeztetett területekre jár-
őrök telepítése, egyaránt fontos feladatok. 
Sokat teszünk a kerületi sport támogatá-
sáért, de nem teszünk semmit a kerületi 

sportpályák megmentéséért. A gyárterü-
leteken működő atlétikai pályákat több-
nyire felszámolták a privatizáció során, az 
önkormányzat csak saját kezelésű atlétikai 
pályán tudja gyermekeinek a sportolási 
lehetőséget biztosítani. Ismételten hang-
súlyozom, ha a jövőben nem teremtjük 
meg, hogy a XI. kerület önálló gazdasági 
egységként rentábilisan működjön, az 
ingatlanvagyon felélése után csődközeli 
helyzetbe juthatunk. 
 A kerületben egyéb lehetőségek is 
kiaknázásra várnak. Ezek között emlí-
tem, hogy a hőforrásokra épülve fürdő-
várost lehetni itt létrehozni, továbbá az 
M7 és az M1 autópályán érkező turisták 
megfelelő színvonalú fogadását egy ide-
genforgalmi koncepció kialakításával 
lehetne biztosítani, illetve ösztönözni 
lehetne az egyetemeink környékén a 
szórakoztató, az éttermi és a kávéházi 
beruházásokat, hogy így latin negyed 
jelleget kapjon a városrész.

  Melyek a legaggasztóbb ügyek a XI. kerü-
letben?

Kerületünket a súlyos eladósodás veszé-
lye fenyegeti. A saját bevételek csekélyek, 
ugyanakkor a kiadások gyorsan növeked-
nek, mindez a költségvetésben adósság-
spirált hozhat létre. A kerület vezetésének 
hosszú távra kell terveznie a költségvetési 
egyensúlyt támogató bevételeket, illetve a 
megmaradt vagyont csak bevételt jelentő 
beruházásként lenne szabad értékesíteni.   

  Mit gondol a kerület fejlődéséről?

A terület óhatatlanul fejlődik. Az új lakó-
területek tízezer embernek adnak otthont. 
A Fehérvári úti vásárcsarnok és az átépülő 
rendelőintézet a Móricz Zsigmond körtér 
környékét konszolidálja. A nemrégiben 
megnyílt Savoya-park pedig külső Albert-
falvát fejleszti.

(wihart-kiss)

Dr. Perjés Gábor András orvos, uro-
lógus és nefrológus. 63 éves. Öt évig 
az akkori orvostovábbképző urológi-
ai klinikáján, majd 31 éven át a Tété-
nyi úti kórház urológiai, sebészeti és 
nőgyógyászati osztályain, illetve a 
szakrendelő urológiáján dolgozott. 
2000-2003 között a Fehérvári úti 
Szakrendelő igazgatója volt. Politikai 
pályafutása 1990-ben kezdődött. 
Négy évig az MDF színeiben volt 
parlamenti képviselő a 16. számú 
választókerületben. Hat éve a 8. 
számú választókörzetben képviselő. 

14 éve a kerületi politikában
Dr. Perjés Gábor, Kelenföld önkormányzati képviselője

táshoz, és májusi kültéri pályaavatónkon 
a polgármester személyes megjelenésével 
is megtisztelt minket. Csak remélni tu-
dom, hogy ez 2005-ben folytatódik, mert 
hangsúlyozom, számunkra ez létkérdés! 
Létrehoztuk a röviden csak Extrém Sport-
egyesületnek nevezett egyletünket is, hogy 
pályázhassunk forrásokra. A sportügye-
kért felelős tárca a nálunk zajló versenyek-
re meg is ítélt számunkra támogatást.”
 Végül egy kis helyzetkép arról, hogyan 
zajlik az élet a Repülőtéri út 6. szám alatt. 
A hely nem tartozik a legnagyobbak közé, 
a trialosoknak talán kifeje-
zetten kicsi is, de hát télvíz 
idején ők is ide szorulnak. 
A két fiatal tulajdonos kö-
zül egyik sem űzi az ext-
rém sportok valamelyikét, 
Péternek – aki valamikor 
régen éppen csak kipróbálta a 
gördeszkázást –, van is kitől mit 
tanulnia. A szlenggel és a trük-
kökkel is itt ismerkedett meg. 
A szakértelem – ami ráragad, 
korántsem haszontalan, így 
lehet nagy népszerűség-
nek örvendő versenyeket 
szerveznie. A „street-ver-
senyen” az utcai tereptár-
gyak alkotnak ügyességi 
pályát, a „félcső-verse-
nyen” a sportolók egy 
teknőalak két oldalán 
gördülnek alá és föl. 
 A legszámotte-
vőbb korosztályt a 
tizennégy év körüli-
ek teszik ki, de járnak 
ide harmincévesen is, 
sőt ötvenes éveiben járó 
sportember is kilenc-tízéves 
gyermekeivel. Havonta egyszer 
vannak éjszakai partijaik, de talán pon-
tosabb, hogyha nonstop huszonnégyórás 
nyitvatartásról beszélek. Ilyenkor azok 
is eljönnek, akik csak éjjel érnek rá, vagy 
akik éppen az éjszakai sportolásban lát-
nak kihívást. Az extrém sportpálya hét-
köznap délután 2 órától este fél 10-ig van 
nyitva, hétvégén, illetve iskolaszüneti 
napon már tízkor nyitnak. Az előb-
bi alkalmakra 400, az utóbbiakra 
600 forint a napijegy ára. A lá-
togatottsági számokkal nincs 
probléma, ugyanis a fedett 
csarnok egyszerre ötven-
hatvan főnél már meg 
is haladja a száz 
százalékos 
tel í-

tettséget, sőt BMX-esek már harmincan is 
túl sokan vannak. 
 Az újbudai fedett skate park ugyan ki-
sebb, mint a főváros másik hasonló csarno-
ka Óbudán, ám felszereltségében bizonyos 
tekintetben többet tud annál. A fejlesztést 
azonban itt sem szabad elhanyagolni. Mivel 
a BMX 2004-től olimpiai sportág, szeret-
nék a kültéri, kivilágított pályát számukra 
megfelelő módon tovább alakítani, földből 
épített, hullámokkal, ugratókkal tagolt ún. 
„dirt jump” pályát létesíteni. A folyamatos 
fejlesztésekhez szponzorokat keresnek. 
Mindezek mellett nem hallgathatjuk el, 
hogy sokan vannak még ma is, akik a 

közterületeket választják. Valószí-
nűleg azonban a sportpályák 

minőségének javulása, szá-
muk növekedése előse-

gíti, hogy az extrém 
sportok képviselői a 

skate parkok kínálta 
kulturált megol-
dást még fokozot-
tabban részesít-
sék előnyben a 
jövőben.  

Wihart-Kiss Tamás

Kuriózum sportpálya Újbudán, de meddig?
Nem jön ki nullszaldóra sem a sportvállalkozás

Experidance  
a KU-SZÁ-ban

EXTRÉM SPORTKITEKINTŐ

tött sportcsarnok 
– valósággá lett. 
A szabadban téli 
hideg, odabent 
a „tornatermi 
hőmérsékleten” 
pedig egy szál pó-
lóban mozoghat-
nak a deszkások 
és a többiek. 
A sportpá lya, 
bár a város pere-
mén van, köny-

nyen megközelíthető a Kosztolányi Dezső 
tértől, a 87-es busz alig 15 perc alatt teszi 
meg az utat a Repülőtéri megállóig, és a 
41-es villamos is kitűnő megközelíthető-
séget biztosít, akár a messzi Batthyány tér  
felől érkezőknek is.
 „Egy ilyen létesítményt nem is igen 
lehet berakni a városba – mondja Nagy 
Péter, hiszen a pályán egész nap szól a ze-
ne, a sport dübörgő alapzaja is meglehe-
tősen hangos, és a hozzátartozó graffiti-
kultúra sem nagyon elfogadott egy belső 
városrészben. 
 Maga a skate park több szempontból 
is előnyös megoldás, elvonja a közterüle-
tekről a gördeszkásokat és társaikat, akik 
akárhogyan is, de egyébként rongálnák az 
utcai tárgyakat: a lépcsőket, a járdaszegé-
lyeket és a korlátokat. Tulajdonképpen így 
leveszünk egy terhet a városokról. Mialatt 
az extrém sportot űzők csapata lassan, de 
biztosan gyarapodik, nem növekszik, il-
letve csökken a rongálódások kockázata. 
Csak tiltó táblákkal az önkormányzatok 
nem érnek el eredményt. Egyúttal kell 
megfelelő – a városlakók békéjét szavatoló 
– olyan helyekről is gondoskodni, aho-
va lejöhetnek az utcai sportok hódolói. 
A XI. kerületben is volt egy próbálkozás 
az egyik sűrűn lakott városrészben, de a 
lakosok tiltakozása miatt az a megoldás 
nem bizonyult kielégítőnek. 
 Nagyon fontos nekünk a közönsé-
günk, nem akarjuk őket elveszíteni – teszi 
hozzá a mindig kint tartózkodó tulajdo-
nostárs. Nem is visszük fel a belépőárakat 
már egy ideje, amelyek ennek következté-
ben nem követik sem az inflációt, sem a 
rezsiárak növekedését. 
 Szükség van ránk, és ezért szeretnénk 
fennmaradni. A külföldi példák is azt bi-
zonyítják, hogy az ilyen közérdekű tevé-
kenység csak szponzorálással – különö-
sen önkormányzati támogatással – képes 
fennmaradni. Erre külföldi és debreceni 
példákat is tudnék hozni, ha akarnék. Hál’ 
istennek nem kell olyan messze menni! A 
XI. kerületi önkormányzat tavaly már tá-
mogatást nyújtott nekünk egy táborozta-

Nagy Péter
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Olvastam az 
Újbuda febru-
ár 2.-i számá-
ban Farkasné 
dr.Kéri Katalin 
képviselő asz-
szony interjúját. 
Az ő választó-
körzete közvet-
lenül szomszé-
dos ez enyémmel, így vannak közös ügye-
ink, problémáink, amit meg kell olda-
nunk. Ilyen ügy a régóta napirenden lévő 
Hamzsabégi út kiépítése is. A közlekedési 
szakemberek szeretnék az utat megépíte-
ni, az itt lakók pedig küzdenek ellene. 
 Kéri Katalinnak abban igaza van, 
hogy a rövid és középtávú tervben nem 
szerepel az út. De nyugvópontról beszélni 
korai, mert ha tovább olvassa tervet, akkor 
észre veszi, hogy a hosszú távú program-
ban viszont benne van ez a terv! A képvi-
selő asszony helyesen idéz a tervből, amely 
arról tudósít, hogy a megépítés előtt meg 
kell építeni a Csepel–Albertfalva hidat, to-
vább kell építeni az M0 körgyűrűt. 
 Tovább idézek a tervből: „A Hamzsabégi 
út – Lágymányosi Duna-híd kapcsolat 
megvalósítását a hálózatszerkezet igényli. 
Hosszútávon meg kell hogy épüljenek a két-
szintű hálózat létrejöttének kulcselemei….. 
Hamzsabégi út kiépítése: a Budaörsi út és a 
Budafoki út között.”
Ez az út már nem a többletforgalom veze-
tését biztosítja, hanem a meglévő forga-
lom átrendezését (a Bocskai út vonaláról). 
Tehát hosszú távon még midig számolnak 
a Hamzsabégi út megépítésével. 
 Nekünk képviselőknek, kormányon 
és ellenzékben az a dolgunk, hogy hitele-
sen tájékoztassuk a lakókat, – még akkor 
is ha az nemcsak jó hír –, és összefogva 
győzzük meg a várostervezőket, hogy ve-
gyék figyelembe az itt lakók akaratát, és 
ne akarjanak minden zöldet leaszfaltozni.

Jankó István, önkormányzati képviselő

 Ha a választókerületére koncentrál inkább, 
akkor félve kérdezem meg, hogyan látja a 
kerület egészét?

A három választókerület ellenére a XI. ke-
rület egy város. Más-más problémák érin-
tik a Gazdagréten, a Gellért-hegyen, a Ke-
lenföldön, vagy éppen az Ördögorom lej-
tőn lakókat. Míg az egyik helyen az fáj az 
embereknek, hogy a panelfelújítási prog-
ram mára eltűnt, másutt szilárd burkolatú 
utat szeretnének, vagy éppen csatornát. A 
parlamenti munkám, az országos kitekin-
tés színezi a kerületről kialakult ismeretei-
met. Mást is látok, de mindent lefordítok a 

kerület, a választókerület nyelvére. Nem 
úgy, mint korábbi polgármester, hanem 
mint aki 40 éve itt él. A parlamentben a 
főváros és a kerület érdekében 80 módo-
sító javaslatot adtam be. A kerületi képvi-
selők közül csak dr. Józsa István nyújtott 
be hasonló arányban javaslatokat, de ő 
is vagy hússzal kevesebbet – igaz ő kor-
mányzati oldalon ül.

 Mire vonatkoztak a beadványai? Meg-
említene néhányat olvasóinknak?

Szívemnek kedves a habilitációs napközi 
otthon, foglalkoztat a sérült gyerekek sor-
sa, ezért többször felemeltem a szavam. 
Ugyancsak vesszőparipám a budapesti 
közlekedésen belül a budai „2-es villa-
mos” megvalósításának az ügye.

 Ha a kerületi munkájában a személyes 
kommunikáción van a hagsúly, lépést kel-
lett váltania...

Sok szervezett, de még több spontán ta-
lálkozóm van a kerületi emberekkel. 
Értem a célzást, polgármesterként talán 
valóban kevesebbet tudtam találkozni az 
itt élőkkel, mint azt igényelték volna. Ta-
lálkozóimon az elkeseredettséget látom. 
Most értékelődik fel az önkormányzati 
bérlakásprogram, amit mi csináltunk, 
amikor se kormányzati, se önkormány-
zati elképzelés nincs a bérlakás-építés és 
-vásárlás támogatására.

 A Fészekrakó program éppen most indul.

Ez sokaknak nem segítség. Egy 15 millió 
forintos kis lakás megszerzéséhez kell két 
együttélő harminc év alatti fiatal, akik 
ráadásul többszázezer forintot keresnek. 
Ilyenekkel én nem találkozom, csak lakás-
ra áhítozó fiatal párokkal.

 Mindig is határozott, kritikus hangjáról 
ismert politikus volt. Mostanában min kö-
szörüli a nyelvét?

Országosan tapasztalhatjuk, hogy mi tör-
ténik például a Magyar Nemzeti Bank 
körül a kormányzat szándékai miatt. Itt 
a kerületben pedig említhetem a parlagfű 
ügyet. A parlagfüvet nem pusztító telek-
tulajdonosokat minden értelmes ember 
elítéli, a Parlamentben Selmeczi Gabriella 
vezeti az illetékes bizottságot.
 Még mondhatnám azt is, hogy szim-
patikus volt a polgármester fellépése a 
hanyag tulajdonosok ellen, hogy kaszálni 
kezdte a parlagfüvet helyettük. De hogyan 
jutott be a magántulajdonba? A nemzeti 
bank és a parlagfű esetében is az a dilem-
mám, hogy a jogbiztonság őre mit, és ho-
gyan cselekszik. Ha nem ő, akkor ki véd 
meg bennünket?

 Befejezésül talán meglepőt kérdezek, de 
érdekel a válasza: minek örült legutóbb?

A politikus sem megsavanyodott ember. 
Szerencsére van okunk az örömre is. Leg-
utóbb én a népszavazás kerületi eredmé-
nyének örültem leginkább. A XI. kerület 
lakói 57,2%-os részvétel mellett 62,08%-
ban igen, 37,92%-ban nem voksot adtak 
le a kórházprivatizációval kapcsolatban. 
A kettős állampolgárságról pedig 58,1% 
igen, 41,9% nem szavazat született nálunk. 
Ez számomra bíztató jel.

Halász Lajos
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Juhos Katalin: negyven éve itt élek

A kulturált környezet kialakítására 
tett kísérlet hiábavaló, amíg az óriás-
plakátok és az egyéb, fifikás módon, 
engedély nélkül kihelyezett hirdetési 
felületek megtörik az utcaképet.

Az áldatlan helyzet a megoldás felé moz-
dul. Újbudán egységes modul hirdető-
táblákkal igyekeznek esztétikussá tenni 
a városképet. A rendszerváltást követő 
években a megfelelő szabályozás híján 
mindenki kedve szerint használta a közte-
rületeket. Az építkezők a sódert az utcára 
boríttatták le, nem törődve a következ-
ményekkel, míg mások kedvük szerint 
állítottak reklámtáblát az utcán. Ezen álla-
potokat felszámolandó, az önkormányzat 
megalapította a Budaplakát XI. Kft.-ét, 
hogy a cég az ilyen típusú közterület-hasz-
nálati ügyekben eljárjon. Később felmerült 
az igény, hogy egységes táblarendszere le-
gyen a kerületnek, amelyeken a hirdetni 
vágyók kulturált formában tehetik azt 
meg – mondta lapunknak Szesztay And-
rás, az önkormányzat városképvédelmi 
tanácsnoka. – A Budaplakát XI. Kft. végzi 
azóta is a táblák felállítását, karbantartá-
sát és értékesíti a felületeket. A városkép-
rondító mizériát azonban ez nem oldotta 
meg, az óriásplakátok nyolcvan százaléka 
építési engedély nélkül kerül ki a házfa-
lakra, a spontán leállított utánfutóreklá-
mokról nem is szólva. Az önkormányzat 
hivatalának ezeket nem áll módjában 
elbontatni, csupán felszólítást küldhet az 
illegálisan reklámozóknak, hogy szüntes-
sék meg tevékenységüket. De már készül 
a rendelettervezet, hogy megbüntessék a 
tilosban járókat.

Szesztay And-
rás hangsúlyoz-
ta, ez egyrészt 
esztétikai prob-
léma, másrészt 
anyagi veszte-
ség az önkor- 
mányzatnak. 
– Minden köz-
területi reklám 
elhelyezéséhez, 

így a panelházak oldalán függő óriáspla-
kátok felszereléséhez is építési engedély 
szükséges, ám ezek zömében a főváros 
által fenntartott főutak mentén találhatók, 
ezért egységes szabályozásra van szükség. 
Egy tavaly született határozat értelmében 
a polgármester feladata tárgyalni a fővá-
rossal, hogy kerületi kezelésbe kerüljenek 
ezek a közterületek. Így egységesen lehet 
majd fellépni, és kialakulhat a valóban 
egységes utcakép Újbudán. 
 A most készülő rendelettervezet sze-
rint komoly szankciókra számíthat az, aki 
reklámját, reklámhordozóját a szabályok-
tól eltérő módon helyezi el közterületen, 
vagy aki az ilyen reklám létrehozásában 
szerepet vállal. A tervezet részletesen tag-
lalja, hogy mi számít reklámhordozónak: 
a falaktól kezdve a levegőn át a vontatott 
szerkezetekig, sőt még az élő plakát, a 
szendvicsember is az. A várhatóan már-
ciusban elfogadandó rendelet – melynek 
kidolgozásához a Reklám Szövetség eti-
kai kódexét is segítségül hívták – minden 
részletre kiterjedően fogja szabályozni e 
kérdéskört, így rend lehet a közterülete-
ken, már akár ez év végére.

(jadviga)

Illegális reklámok és reklámozók
Egységes utcakép Újbudán?

 Legutóbbi számunkban Molnár Gyula pol-
gármester bejelentette, hogy nem főpol-
gármester, hanem Újbuda polgármestere 
szeretne lenni. Vajon elődje, Juhos Katalin 
hogyan látja a 2006-os választásokat?

Úgy gondolom, hogy most nem időszerű 
erről beszélgetni. Azt látom, hogy az or-
szágos eladósodás és a kerületi vagyon-
felélés túllép minden eddigi mértéket. 
Akárki lesz is a következő polgármester, 
borzasztó nehéz helyzetben kell végeznie 
a munkáját. Véleményem szerint ma még 
a személyi kérdések senkit, talán magukat 
a politikusokat sem érdeklik. Munka van, 
amit végezni kell a választásokig is.

 Az Ön életében manapság melyek a legfon-
tosabb feladatok, teendők?

A Fidesz parlamenti frakciójának igazga-
tója vagyok, és a párt tagjaként a 17. vá-
lasztókerület – Gazdagrét, Sasad-Sashegy 
– választókerületi elnöke.

 Az utóbbiról akkor talán nem is kérdezem, 
ha nem időszerű, de hogy képzeljük el a 
frakcióigazgatóságot: elegáns, vagy in-
kább húzós munkakör?

A frakcióigazgató feladatkörét úgy kell 
elképzelni, mint az önkormányzatban a 
jegyzőét. A hivatal, tehát a frakcióalkal-
mazottak, valamint a képviselők alkalma-
zottainak munkáját szervezem, elkészítem 
a szavazási sillabuszt, amely segíti a képvi-
selőket a döntéshozataloknál, gondosko-
dom arról, hogy ennek a nagy frakciónak 
minden tagja tudja, mi a feladata, s időben 
ott is legyen – és ez nem csak a szavazá-
sokra vonatkozik. Ami a választókerületi 
elnökséget illeti, annak is meg van a maga 
aktualitása. Hetven százalékban szemé-
lyes kommunikációt jelent, együtt élést, 
együtt lélegzést az itteni emberekkel.

 Talán véletlen, de nem említette fontos fel-
adatai között a kerületi pártelnökséget...

A Fidesz szövetséggé alakulásakor a párt-
szerű vonások erősítése mellett elhatároz-
tuk, hogy a hangsúly a választókerületi 
munkán lesz. Úgy gondolom, hogy az áp-
rilisi tisztújító kongreszusunkon szerveze-
tileg is megerősítjük ezt a kitűzött célt.

Egy város más-más problémákkal
A személyes kommunikáció a választókerületi munka lényege

Tavaly ősszel alakult a BalEgyenes 
Munkacsoport, amely fiatal baloldali-
akat tömörítő szellemi műhely, főként 
„a baloldali, nemzeti, európai és az 
emberiességi értékek megalkuvás 
nélküli számonkérője a mindenkori 
kormány politikáján”. Február 8-án 
az Őrmezői Közösségi Házban tartot-
ták Egyház és politika címmel soron 
következő találkozójukat. 

A találkozó vendégei dr. Bács Márton al-
polgármester, Donáth László, az SZDSZ 
országgyűlési képviselője, evangéli-
kus lelkész, valamint Tarjáni István, az 
MSZP hívő tagozatának titkára volt. A 
munkacsoport állásfoglalást tett közzé 
az egyházak politikai szerepvállalásáról, 
szerepéről a modern társadalomban, az 
állam és egyház viszonyáról. Az egyházak 
a társadalom és az egyén boldogulásának 
elősegítése érdekében lehetőségekkel, de 
felelősséggel is rendelkeznek. Meggyőző-
désük ugyanakkor, hogy az állam és az 
egyház, az egyház és a napi politika élesen 
szétválasztandó. A politika ne szóljon bele 
az egyházak belső életét érintő kérdések-
be, de az egyházak is tartózkodjanak a na-
pi politikát érintő állásfoglalásoktól. 
 Donáth  hangsúlyozta az állam és az 
egyház francia típusú szétválasztásának 
fontosságát, amely mint mondta, nem 
történt meg Magyarországon. A bajok 
szerinte akkor kezdődtek, amikor a rend-
szerváltozás éveiben azok, akiktől koráb-
ban elvették, kárpótlási jegyeket kaptak, 
az egyház pedig természetben kapta vissza 
korábban elvett javait. A Fidesz az állam-
katolicizmus elvét akarta megvalósítani. 
Lenint idézte, aki 1912-ben Liberalizmus 
és klerikalizmus című röpiratában arról 
írt, hogy a papok politizálhatnak, csak a 
feudális kiváltságok ellen lépjenek fel.
 Tarjáni István Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnököt védve elmondta, nem volt 
más választása, mint az, hogy reklamáljon 
a pápánál, hogy a magyarországi püpökök 
politikai érdekeket szolgálnak, és ezért a 
feletteseikhez fordult ennek megakadá-
lyozására. Mint ismeretes a rendszervál-
tás óta még soha nem volt ilyen feszült a 

magyar kormány és az egyház viszonya. 
Gyakorlatilag minden korábbi egyez-
ményt és megállapodást felrúgott, vagy 
felrúgni szándékozik az ellenzék szerint 
az MSZP-SZDSZ kormány. Mondják 
róla: ilyen nyílt megkülönböztetésekre, 
szankciókra még a Kádár-rendszer utol-
só éveiben sem volt példa. Emlékeztetőül, 
a decemberi audiencián a Szentatya így 
fogadta a magyar miniszterelnököt: „Ma-
gyarország és a Szentszék között az elmúlt 
években kötött jogi egyezmények során 
különösen jelentős a megállapodás a ka-
tolikus egyház magyarországi közszolgá-
lati és hitéleti tevékenységének finanszí-
rozásáról.  Ez a megállapodás jogilag kö-
telező érvénnyel határozza meg az egyház 
szerepét a magyar társadalom életének e 
fontos területén, tiszteletben tartva a val-
lásszabadságra és az oktatásra vonatkozó 
emberi jogokat. Remélem, hogy a konst-
ruktív együttműködés szelleme jellemzi 

Baloldalibb egyházakat?
Donáth László evangélikus lelkész, az utolsó marxista

Szesztay András

majd a jövőben is az egyház és az állam 
munkáját, a Megállapodásban foglaltak 
hűséges végrehajtása során.” 
 Tarjáni hangsúlyozta, hogy az állam 
és az egyház között jelenleg nincs párbe-
széd, szerinte ez mindkét félen múlik, de 
csak akkor, ha mindkét félnek van mon-
danivalója. Szerinte nem történt meg 
a kezdeményezés, de ezeket a dolgokat 
előbb-utóbb tisztázni kell. A katolikus 
egyház elleni személyes demonstrációjá-
hoz példaként említette, hogy a törökkői 
Kis Szent Teréz Templomban  a szentbe-
széd alatt barátaival egyöntetűen feláll-
nak és kimennek cigarettázni. Véleménye 
szerint az új miniszterrel megoldódik az 
ügy a következő tizenöt hónapban.
 Donáth arra a kérdésre, hogy milye-
nek a mindenkori miniszterelnök reakci-
ói hangsúlyozta, hogy az állam erősebb, 
mint a szakrális közeg együttvéve. Sze-
rinte Orbán Viktor az egyházak volt köz-

jogi szerepének renoválására törekedett, 
elérte, hogy a három felekezet hivatalosan 
csak az lehet, amit a Fidesz képvisel. Ettől 
próbál a mostani miniszterelnök függetle-
nedni. A kérdések között szerepelt, hogy 
melyek a modern marxizmus új, aktuá-
lis felfedezései? Donáth feltette a kérdést, 
van-e egyáltalán mai modern marxizmus. 
Spengler 100 éve megjelent Nyugat alko-
nya víziójának van realitása, a következő 
száz évben végbemegy Európa átalakulá-
sa, új népvándorlás kezdődik, visszaveszi 
Ázsia, ami mindig az övé volt. Donáth 
László vallja, ő az utolsó marxista.
 Bács Márton alpolgármester saját 
álláspontját fejtette ki, mely szerint az 
egyház történelmi szerepe pozitív, közös-
ségmegtartó szerepe van és a mise bizto-
sítja, hogy a hívek lelkileg közel kerüljenek 
Istenhez. Hangsúlyozta, hogy van egy 
csoportterápiás jellege, amely napjainkig 
végighúzódik az egyházakban. Az embe-
rek a hétköznapi, közéleti dolgokkal fog-
lalkoznak, tehát az egyház is  állást foglal. 
Bács vallja, nem történt meg az egyház 
lebontása az államtól ideológiailag, ezt pe-
dig jó lenne megcselekedni.

(cs. d.)

Tájékoztassunk
pontosan és szépen…

VÉLEMÉNY

A telefonfülkék oldalán elhelyezett mozgó reklámok politikai botrányt okoztak

Jankó István
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Juhos Katalin parlamenti képviselő, a 
Fidesz kerületi elnöke volt az Újbuda szer-
kesztőségének legutóbbi politikus ven-
dége. Felhasználtuk az alkalmat, hogy a 
kerületről és saját terveiről érdeklődjünk. 
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Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőmű-
vész, a Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt tulajdonosa mérföldkő-
nek érzi a munkássága elismeréseként 
kapott Pro Cultura kitüntetést. Alko-
tókedve töretlen, s már készül a 65. 
születésnapjára szervezett jubileumi 
kiállításra.

 A nagyközönség többnyire úgy képzeli 
el egy festő műtermét, hogy az egy hatal-
mas, égre nyíló, üvegablakos terem a lakás 
mellett vagy inkább 
fölött, ahol aztán 
pazar kilátás és fény 
mellett dolgozik éj-
jel-nappal a művész. 
Bráda Tibor műter-
me távolabb van a 
lakásától: a csöndes 
Diószegi utca egyik 
földszintes házának 
udvarra nyíló helyi-
sége, közvetlenül egy 
garázs mellett. (A 
gépkocsi már kiszo-
rult a garázsból az 
utcára, hogy helyet 
adjon az újonnan ké-
szült munkáknak.)
A műterem, ha nem 
is nagy, de hangula-
tos, munkára ösztön-
ző. A falakon a mes-
ter legújabb, becsben 
tartott munkái. A 
vendégszékkel szem-
ben egy nagyméretű 
pasztellkép, amely 
a 40 éves házassági 
évfordulóra készült: 
a tihanyi Belső-tó 
partján ábrázolja a 
művészt és feleségét, Deák Ilonát. A kép 
harmóniát, nyugalmat áraszt, a figurák 
egymás iránti megbecsülést, szeretetet 
sugároznak. Ez a mű rögtön el is indítja a 
beszélgetést, amely a hűségről, a hazához, 
a szűkebb környezethez, az otthonhoz va-
ló szoros kötődésről is szól.
 Már a középiskolai évek alatt mély 
lelki kapcsolat szövődött Deák Ilona és 
Bráda Tibor között. Mindketten a Gel-
lérthegyen, az egymással szemben lévő 
leány-, illetve fiúkollégiumban laktak. 
Az Albertirsáról felkerült Bráda Tibor 
nemcsak a szépséges Ilonába, de a XI. ke-
rületbe is beleszeretett. „Végigakvarellez-
tük az egész kerületet – emlékezik azok-
ra az időkre –, s valójában azóta érezzük 
otthonunknak a kerületet. Közben sok 

minden változott, de nem bánom, hiszen 
festőként is mindig az újat kerestem.” 
 Bizonyára ez a művészi útkeresés ve-
zetett oda, hogy Bráda Tibor nevéhez (is) 
fűződik a DunaPart Művészeti Társaság 
létrehozása, majd, mint ötletgazda, kor-
társaival együtt elindította a kerületben a 
Magyar Festészet Napjának megünneplé-
sét. A közös, igen intenzív munkának már 
eredménye is van: a harmadik alkalom-
mal megrendezésre került eseménysoro-
zatnak határokon túlmutató sikere lett.  

A három év tapasztalatait összegezve már 
készülnek a következőre, amely reménye-
ik szerint minden eddiginél gazdagabb 
lesz, és az egész magyar kortárs képzőmű-
vészet ünnepévé válhat.
 Bráda Tibor személy szerint is nagy 
lehetőséget lát abban, hogy bekapcso-
lódjon a jubiláló Újbuda ünnepségso-
rozatába, valamint reméli, hogy a kép-
zőművészek is helyet kapnak a felújított 
Hadik Kávéházban. 
 „Minden ember örül az elismerésnek, 
és igyekszik megfelelni a vele szemben tá-
masztott elvárásoknak. Most sem a köte-
lező tisztelgés mondatja velem, hogy azért 
örülök a díjnak, mert jókor, jó időben 
érkezett: most érzem azt, hogy művészi 
munkám kiteljesedett, a küzdelmes éve-

Műtermi látogatás
A Pro Cultura kitüntetett művészei

Karai Sándor fotóművész a múlt év 
szeptemberében Búza Barna szob-
rászművész lányának temetésén csak 
egy felvételt tudott készíteni, utána 
elsötétedett előtte a világ. 

Agyvérzést kapott, rohammentő szállí-
totta a Szent Imre Kórházba. Két hétig az 
intenzív osztályon, majd további két hétig 
a stroke osztályon feküdt, és dr. Tóth Ka-
talin főorvos asszony és csapata áldozatos 
munkájának köszönhető, hogy ma már 
Szerémi sori otthonában tudja fogadni a 
látogatókat. Balázs Gyula alpolgármester 
személyesen vitte el számára a kerület el-
ismerését. A bekeretezett oklevélen töb-
bek között ez olvasható: “Karai Sándor 
úr kiemelkedő tevékenységével jelentősen 
hozzájárult városrészünk művelődéséhez, 
a kulturális színvonal növeléséhez, szelle-
mi javaink gyarapításához”. 
 Sándor bácsi felesége, Éva asszony 
nagy-nagy türelemmel tanította újra jár-

ni, beszélni a művészt, aki a gondos ápo-
lásnak és szívós akaratának köszönhetően 
napról napra gyógyul. Örömmel meséli, 
hogy mennyien telefonáltak, amikor hírét 
vették betegségének. Máthé Erzsi színmű-
vésznő – akiről sok szép felvételt is készí-
tett, és aki az egyik legutóbbi kiállítását 
megnyitotta – hetente hívja. A múlt héten 
azt mondta: „Sándorkám, gyógyuljon, 
mert van egy nagyon finom üveg borom, 
elmegyek magához, és megisszuk!” 
 Karai Sándor fotóművész, volt II. vi-
lágháborús haditudósító háborús fényké-
pei páratlan kordokumentumok, törté-
nelmi ritkaságok, amelyeket már többször 
mutatott be kiállításokon. A fotóművész az 
elmúlt évtizedek során Budapest minden 
jelentős építkezését, épületrekonstrukció-
ját megörökítette. Felmászott a felrobban-
tott, régi Erzsébet hídra, úgy készített fel-
vételt, majd az új Erzsébet híd építésének 
mozzanatait is megörökítette. Rengeteg 
fotót készített 1965-ben a Blaha Lujza téri 
Nemzeti Színház felrobbantásáról; a még 
épen maradt tűzfalra felkapaszkodva több 

emeletnyi magasból fényképezett. Ott volt 
az aluljárók építésénél, a Szabadság híd, a 
Lánchíd felújításánál. Fotói folyamatosan 
jelentek meg újságokban, folyóiratokban. 
A fotózás nemcsak szenvedélyévé, hanem 
egyre inkább élete értelmévé vált. Közben 
életre szóló barátságokat kötött jeles mű-
vészekkel, írókkal, a róluk készített fotókat 
pedig dedikáltatta velük – csak ezek közel 
félszáz dobozt töltenek meg. Betegsége 
előtt rendszeresen megjelent minden kiál-
lításon, könyvbemutatón, színházi esemé-
nyen. Hitvallása, hogy amit megörökít, az 
az elkövetkező nemzedék számára törté-
nelmet jelent majd.  
– Naponta üzen a múlt – mondja csöppet 
sem nosztalgiázva Karai Sándor. – Kevés 
embernek adatott meg, hogy 36 hónap 
frontszolgálat alatt végig fényképezhetett 
a II. világháborúban. Megszállóként, har-
coló katonaként és végül haditudósítóként 
mind a négy telet háborúban töltöttem.
Egyik legutóbbi kiállításán olyan jeles ko-

moly- és könnyűzenei énekesek portréját 
állította ki, mint Kincses Veronika, Gregor 
József, Pitti Katalin, Benkó Sándor, Vukán 
György, Mandel Róbert, Bródy János vagy 
Zorán. Ezeknek a portréknak nagy eré-
nye, hogy Karai Sándor a művészeket 
mint egyszerű embereket mutatja meg. 
 Karai Sándor lakásában páratlan érté-
kű történelmi dokumentumok találhatók: 
fotóinak és negatívjainak gyűjteménye 
több tízezer darabból áll. Dobozokban 
vannak rendszerezve dátum, téma és 
egyéb szempontok alapján. Míg egészsé-
ges volt, pillanatok alatt megtalált egy-egy 
régi felvételt. Alig várja, hogy ismét ren-
dezhesse a betegsége előtt készült képeit. 
Az életkedve már visszatért, reméljük, 
hamarosan ereje is engedi, hogy ismét 
kezébe vegye sokat látott fényképezőgép-
ét. Április 30-án lesz 87 éves, akkor már 
mindenképpen szeretne néhány felvételt 
készíteni. Kívánjuk neki, hogy sikerüljön, 
és még nagyon sok szép, maradandó fotó-
val örvendeztessen meg bennünket!

(D. A.)

Múlt idők tanúja
Karai Sándor felvételei páratlan dokumentumok

Az idős mester mostanában gyengélkedik

ken sikerült felülkerekednem.” A Bráda 
Tibor életművét elemzők mindig külö-
nös figyelmet fordítanak arra a tényre, 
hogy az ő munkásságában egészségesen 
ötvöződik a táblakép- és az üvegfes-
tészet. Hagyományos ólomkeretezésű 
kompozíciói közül méretben, feladatban 
és művészi szépségben is kiemelkedik az 
1994-ben épült tiszaújvárosi római ka-
tolikus templom három, magyar szen-
tek ábrázolásával ékesített ablaka. Színes 
üvegablakai nemcsak itthon, Európa kü-
lönböző helyein is láthatók. Sok alkotása 
készült műterme falai között, a legújabb 
Corpusa azonban – méreténél fogva – a 
garázsban látható. A három méter ma-
gas, közel két méter széles ólomüveg-
festmény a modern szakrális festészet 

egyik kiemelkedő alkotása, amely pél-
dául egy urnatemetőben kerülhetne  
méltó helyre. 
 A művész jelenleg a Képzőművészeti 
Főiskola docense, és a leendő restauráto-
rokat és látványtervezőket tanítja nagy 
örömmel. Mint mondja, mindig van egy-
egy nagyon tehetséges osztály, amelynek 
diákjai aztán vissza-visszajárnak, és több-
nyire a sikereikről számolnak be.    
 Nem könnyű a terveiről faggatni a 
művészt: csak nagy nehezen árulja el, 
hogy 65. születésnapjára jubileumi ki-
állítással készül, és szeretné azt az Ernst 
Múzeumban megrendezni. Reméljük, a 
kortárs képzőművészet jeles alakja meg-
kapja ezt a lehetőséget.

Deák Attila

A legnagyobb festmény csak a garázsban fér el

Bráda Tibor a feleségének szánt titkolt festmény előtt

Mint arról már előző lapszámunkban beszámoltunk, a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából Bráda Tibor festőművész és Karai Sándor fotó-
művész részesült a Pro Cultura Budapest XI. Kerület díjban.

Egy túlélő emlékei
A legutóbbi lapszámban olvastam az 
Ungváry Krisztiánnal készült inter-
jút. Mint túlélőnek, volna egypár ki-
egészítésem, hiszen unokáinknak 
nem mindegy, hogy a valóságról, vagy 
valami másról tanulnak majd Buda  
ostroma kapcsán.
 Nemcsak Ungváry Krisztián, hanem 
általában mindenki megfeledkezik arról, 
hogy ezt a háborút nem Magyarország és 
Sztálin vívták, hanem az antifasiszta ko-
alíció vívta a fasizmus ellen. Ennek csak 
egyik, számunkra nagyon jelentős front-
ja volt a budai. Ide nem a sokak által várt 
angol-amerikai ejtőernyősök jöttek. Bu-
dapest a korábban megalázott, porig súj-
tott, élethalálharcot vívott, de most már 
diadalmasan menetelő szovjet hadsereg 
számára a meghódítani, legyőzni kijelölt  
ország fővárosa volt. 
 Ami az életvitelt illeti, nem nevezhető 
békebelinek, amikor nincs víz, nincs gáz- 
és áramszolgáltatás. Nem dolgoznak a pé-
kek, nincsenek nyitva élelmiszerüzletek. 
A Verpeléti út 2.-ben, házunk udvarán 
szerencsénkre egy lovat agyonlőttek, és az 
emeletes városi ház udvarán (közvetlenül 
a latrina mellett, mert az is volt) fel is dol-
gozták (egy ajtón volt a mészárszék), és ki 
is mérték a lakóknak. 
 Közlekedési, szállítási eszköz a ródli 
volt, amelyen többnyire halottakat szál-
lítottak. Nem volt békebeli a hangulat a 
pincében sem, a gyertyafény vagy kon-
zervdobozba öntött sózott benzinnel (ak-
kor tudniillik nem robban fel) és kanóc-
cal (pl. cipőfűző) működő lámpák fénye 
mellett. A férfiak a kutat ásták a pincében 
(sikerrel), hogy legyen vizünk. Volt olyan 
sebesült, akit dr. Pázsit Pál ortopédsebész 
a földszinti, udvari konyhánkban műtött 
meg, mert ott talán tényleg békebelibb 
volt a légkör, mint az ő emeleti lakásában 
és rendelőjében, ahol kórház és egyéb 

egészségügyi ellátás hiányában volt kény-
telen levezetni felesége szülését.
 A békésnek tűnő idill, hogy még 
eskettek is, kiegészítendő a folyamatos 
razziákkal, amikor a nyilasok pl. egy ma-
gyar katonatisztet üldöztek és fogtak el a 

házunkban. Kiegészítendő a „felkonco-
lom, a statáriális bíróság, aki bújtatja, aki 
befogadja stb.” fogalmával. Kiegészítendő 
azzal, hogy az óragyűjtő szovjeteknek 
nem sok kirabolnivaló üzletet, raktárat, 
netán zsidó vagyont hagytak meg. Mi-
re megérkeztek, nekik már nem maradt 
semmi. A rádiókat le kellett adni, még a  
síléceket is begyűjtötték. 
 Aki nem élt ilyen körülmények kö-
zött, nem élte át azt a rettenetet, amikor 
a házra zuhanó ejtőernyős utánpótlást 
hozó tartály robaját hallva nem tudtuk, 
hogy mi történt, mi lesz a házzal, a benne 
lakókkal, az elképzelni sem tudja, hogy 
hogyan lehetett így élni. Aki nem hallot-
ta a tüzérségi pergőtűz, a rendszertelenül 
becsapódó aknák, a közeledő repülőgépek 

hangját, majd a szerencsére egyre távolab-
bi bombarobbanásokat, az örülhet neki, 
hogy csak a játékfilmekben láthat ilyet. 
Csodálhatja, amikor a hős egymaga több 
tucat ellenfelét képes megölni egy szál (6-
8 tölténynél többet magába fogadni nem 

képes) pisztolyával. Nem feledhetőek az 
úttesten majdnem papírvékonyságúra 
széttaposott karok és lábak. A beton-
bunkerbe fejjel lefelé behajított német 
katona mezítelen, horgas lábujja. Milyen 
barbárság, gondolhatja most valaki. Az 
bizony, az élőnek volt szüksége a csizmá-
ra: február 13-a és május 9-e között még 
hosszú utat kellett megtenni új gazdájá-
nak, ha ugyan maga is nem jutott ugyan-
arra a sorsra, mint az a német katona  
ott a Duna-parton.
 Na, de nem akarok úgy csinálni, mint 
azok az öregurak, akik a Tanácsköztársa-
ságról meséltek a kis úttörőknek, de eny-
nyit legalább el kellett mondanom kiegé-
szítésként az újságban megjelentekhez.

Széplaki László

OLVASÓI LEVÉL

Egy magyar tüzérségi állás a Citadella oldalában

A tavaly elhunyt kétszeres Munkácsy-
díjas, érdemes művész, grafikus 
emléktábláját február 7-én avatta fel 
Veresné Krajcár Izabella alpolgármes-
ter a Kelenhegyi úti művészházban.

Zala Tibor 1958 óta lakott kerületünkben 
és alkotott a Kelenhegyi úti művészház-
ban. Szuverén jelenség volt a kortárs ma-
gyar képzőművészetben. Gazdag életmű-
vet hagyott hátra plakátjaival, érméivel, 
gobelinjeivel vagy az Ezeregyéjszaka, Dü-
rer és Bartók emlékére készített grafikáin. 
A művészt 1999-ben Pro Cultura kitün-
tetésben részesítették; az oklevél indok-
lásában olvasható, hogy kiemelkedő te-
vékenységével jelentősen hozzájárult vá-
rosrészünk művelődéséhez. Pályakezdése 
az ipari formatervezés textil ágazatához 
kötötte. Hamar utat talált az alkalmazott 
grafikához, műhelyében a plakáttervezés 
területén meghatározó jelentőségű értékek 
születtek. AKépzőművészeti Szakközépis-
kola igazgatójaként vonult nyugdíjba.

Tisztelgés a grafikus előtt
Zala Tibor a Gellért-hegy szerelmese volt
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A38 – ÁLLÓHAJÓ
Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu

FEBRUÁR 16. 21.00 Allan Holdsworth (UK) 
(gitárfenomén). FEBRUÁR 18. Ablak-a-Dubra 
Special. FEBRUÁR 19. 21.00 Dzihan & Kamien 
(A) FEBRUÁR 24. 21.00 Brains, Numb, Fish 
(rock). FEBRUÁR 25. 21.00 Egyszercsak 
– „Megintcsak” lemezbemutató koncert, 
vendégek: Jamie Winchester, Hrutka Róbert, 
Giret Gábor, Hajós András és az egész Zanzibár 
zenekar. FEBRUÁR  26. Emil.RuleZ!

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

FEBRUÁR 19. 20.00 Farsangi bál. 
HÉTFŐ 14.00–16.00 Életet az Éveknek 
Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt 11/16 és 11/17 
sz. alapszervezete, 16.00–18.00 Családok a 
Családokért Polgári Egyesület klubnap, 18.30 
AKH Gesualdo Kamarakórus (próba). HÉTFŐ 
(kéthetente) 16.00 az AKH Opera– és dal-
stúdiója. KEDD 14.00 Albertfalvai Keresztény 
Társas Kör Nyugdíjas Klubja. SZERDA 17.0-
0–19.00 Albertfalvai Polgárok Köre. KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 17.00 callanetics, 18.00 ovis torna, 
20.30 felnőtt táncklub. CSÜTÖRTÖK 19.00 
felnőtt kezdő tánctanfolyam. PÉNTEK (kéthe-
tente) 18.00–19.00 bringás klub. SZOMBAT 
(kéthetente) 20.00 AKH össztáncklub. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG interne-
tezési lehetőség. 

BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038

HÉTFŐ 18.00 tajcsi–csikung foglalkozás. 
SZERDA 18.00 alakformáló tréning

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Etele út 55. Tel.: 371-2760

FEBRUÁR 25. 15.00 Játékháló klub.
FEBRUÁR 27. Farsangi rögtönzések – A Szabad 
Színjátszásért Egyesület improvizáció feszti-
válja. Felnőtt színjátszók jelentkezését várják. 
A zsűri által megadott improvizációs feladato-
kat adják elő 4 fős csoportokban, 3 percben.
Az Őszidő Nyugdíjasklub rendezvényei: 
FEBRUÁR 19. 16.00 Világjárók nyomában – 
dr. Dénes György nyugalmazott egyetemi 
tanár Marokkóról vetít. FEBRUÁR 26. 16.00 
dr. Tóth József történelemtanár előadása a 
mai és a történelmi Magyarország etnikai 
viszonyairól. 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: vasútmodell klub 
felnőtteknek, gyermekeknek (10–18 éves 
korig), gerinctorna, kerámia–tanfolyam fel-
nőtteknek, gyerekeknek, papírmárványozás, 
komplex kézműves tanfolyam gyerekeknek, 
callanetics torna, fotóklub, ikebana klub, has-
tánctanfolyam, számítógépes tanfolyamok.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
XI., Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300

FEBRUÁR 16. 18.00 Tánctanulás Savanyúval 
20.00 Dűvő népzenei együttes - koncert és 
táncház FEBRUÁR 17. 19.00 Berecz András 
- Mesék felnőtteknek FEBRUÁR 18. 20.00 
Bran-sziget - ír zenei klub FEBRUÁR 19. 11.00 
Kolompos Színház 20.00 Indiai est 
FEBRUÁR 21. 19.00 Budai tangó - Tánctanítás 
Budai Lászlóval FEBRUÁR 22. 19.00 Perka 
klub - Dely Dáviddal FEBRUÁR 23. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval 20.00 Magyarpalatkai 
banda - Erdélyi zenék klubja FEBRUÁR 24. 
20.00 Dresch Quartet - jazzkoncert
FEBRUÁR 25. 20.00 Szenior táncház a hőskori 
nemzedéknek: Novák Ferenc, a Sebő együttes, 
valamint „ős Biharisok” FEBRUÁR 26. 10.00 
Családcsábító 17.00 Kolompos táncház 
20.00 Kolompos együttes - koncert és táncház 
MÁRCIUS 1. 20.00 Perka klub - Dely Dáviddal 
MÁRCIUS 2. 18.00 Tánctanulás Savanyúval

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868

HÉTFŐ 9.30 tücsök zene (CSÜTÖRTÖKÖN is), 
14.00 Nóta-tv klub, 15.00 akrobatikus rock 
and roll klub 4 éves kortól, 17.00 hatha jóga, 
17.00 latin aerobik, 17.00 gyógytorna, 18.00 
angol társalgási nyelvklub, 18.00 Hanna ho-
lisztikus klubja, 19.00 Greenfields, 19.00 has-
táncklub, 19.15 ír sztepptáncklub. KEDD 9.30 
Zsebi baba játszóháza, 15.30 nyugdíjastorna, 
16.30 alakformáló torna, 16.30 Etka jóga, 
17.00 Muzsikás gyermektáncház, 17.45 
táncos gyermektorna, 19.30 szenior társas-
táncklub felnőtteknek. SZERDA 10.00 csikung 
klub, 16.00 akrobatikus rock and roll klub, 
17.00 nindzsaedzés, 18.00 szőnyegszövő 
klub, 19.00 Picasso klub, 19.15 hastáncklub. 
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 17.00 digitális fotó-
klub. CSÜTÖRTÖK 9.00 talpmasszázs klub, 
szabás – varrás klub 16.30 kezdő, 18.00 
haladó, 16.30 Etka jóga, 17.00 latin aerobik, 
18.00 Egészségünk titkai, előadássorozat, 
19.00 ír sztepptáncklub. PÉNTEK 14.00–18.00 
biovásár, 15.30 nyugdíjastorna, 15.45 

táncos gyermektornák. SZOMBAT kosárfonó 
klub 9.00 kezdő, 14.00 haladó, 12.00 
társastáncklub gyerekeknek, fiataloknak. 
VASÁRNAP 8.00 hobbiklub, 15.00 nosztalgia 
klub nyugdíjasoknak. MINDEN HÓ MÁSODIK 
VASÁRNAPJÁN 10.00 Keresztény játszóház 
Könyvtári nyitva tartás: H., K., P.: 13–19-ig, 
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva. 
FEBRUÁR  16. 10.30., 14.00 Gryllus Vilmos 
farsangi gyermekkoncertje. FEBRUÁR 17. 
18.00 A szabályozás mesterei - Egészségünk 
titkai előadássorozat. FEBRUÁR  19. 18.00  
Gouranga Indiai est. FEBRUÁR  20. 15.00 A 
Nosztalgia klub farsangi bálja, 18.00 Az FMH 
Társastánc Klub 2004-es őszi csoportjának 
táncbemutatója. FEBRUÁR 25. 20.00 George 
Harrison emlékkoncert. FEBRUÁR 26. 19.00 
Dalok áramszünetben FEBRUÁR 27. 18.00 
A nyolc orvos - Egészségünk titkai előadás-
sorozat GYERMEKPROGRAMOK FEBRUÁR 16., 
23. 16.00., 17.00 A tuba, ütőhangszerek 
- családi hangszeres foglalkozássorozat. 
FEBRUÁR 18. 19.00 A Rece-Fice együttes 
balkáni táncháza. FEBRUÁR  27. Gyümölcsöző 
ötletek. Ablakképek színes papírból. FEBRUÁR  
27 – MÁRCIUS 20-IG VASÁRNAPONKÉNT 9.00 
Húsvéti készülődés a kosárfonó klubbal.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, www.c3.hu/~gkh

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido. KEDD 10.00 
eklektika klub, 17.00 hagyományőrző 
íjászklub gyerekeknek. SZERDA 18.00 Szülők 
Gazdagréti Egyesülete, fogadóóra, 19.30 
hagyományőrző íjászklub felnőtteknek.KEDD, 
CSÜTÖRTÖK 9.30 ízületi torna, 18.00 aerobik, 
19.00 Kenpo karate. SZERDA 15.30 és 16,30 
fashion dance (PÉNTEKEN is 16.00 és 17.00). 
HÉTKÖZNAPOKON 10.00–19.00-IG interne-
tezési lehetőség. FEBRUÁR 26. 18.00 A keleti 
lovas népek hadművészete. Dr. Bakay Kornél 
előadása.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706

CSÜTÖRTÖK 18.00 Retro tánciskola. MINDEN 
MÁSODIK HÉTEN PÉNTEKEN 18.00 Korona klub 
- baráti kör. FEBRUÁR 16. 19.00 Simkó Várnagy 
Mihály gordonka diploma-koncertje.

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 szteppaerobik, 19.00 
kondi torna. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 

alakformáló torna. KEDD 10.00 Trilla énekis-
kola (CSÜTÖRTÖKÖN 14.00). KEDD 15.00 kéz-
műves foglalkozás gyerekeknek, 17.00 ifjú-
sági klub, 17.00 bridzsklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
16.30 akrobatikus rock&roll, 18.00 aikido.
CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK 17.00 festőiskola. PÉNTEK 
18.00 Happy Bike Team bringás klub. MINDEN 
HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00 nyugdíjasklub. 
MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN 18.00 
autómodell klub. FEBRUÁR 19. 16.00 a Trilla 
Énekiskola farsangi koncertje. FEBRUÁR 26. 
16.00 Magyar Táncház.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644

HÉTFŐ, SZERDA 16.00 Harmónia mozgásiskola 
(5–8 év), 17.00 Harmónia mozgásiskola 
(9–13 év), 19.00 kondicionáló torna 20.00 
hastánc (szerdán 10.00). HÉTFŐ, SZERDA, 
PÉNTEK 9.00 szenior tartásjavító torna. KEDD 
17.00 numerológia II., 18.00 szteppaerobik. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00 callanetics torna (kedd, 
péntek 19.00 is), 10.30 Tarka színpad, 16.00 és 
19.00 (csütörtök), 17.00 óvodás balettiskola, 
20.00 Tendency Sport Club táncoktatás. KEDD, 
SZERDA, CSÜTÖRTÖK 8.00 erősítő női torna. 
SZERDA 17.00 numerológia I., 20.00 ping-
pongklub (péntek 19.00). CSÜTÖRTÖK 17.00 
vers- és prózamondó műhely, 18.00 Tae-bo 
aerobik. PÉNTEK 17.00 jóga, 17.00 kreatív 
stúdió. SZOMBAT 9.00 Comedia 2000 színházi 
műhely. VASÁRNAP Goldance tánciskola 14.00 
haladó I., 15.30 kezdő, 17.00 haladó II., 18.30 
középhaladó. VASÁRNAP 8.00 római katolikus 
szentmise. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-
ig és SZOMBATON 15.00–19.00-IG internete-
zési lehetőség. FEBRUÁR 26. 10.00-13.00-ig 
kreatív klub kicsiknek és nagyoknak, 20.00 
Farsangi bál.

TIT STÚDIÓ
XI., Zsombolyai u. 6. Tel.: 385-0514, www.tit.hu 

FEBRUÁR 17. 17.00 Csapody V. Növénykör: 
Kirgíziában jártam. Ea.: Barabits Elemér 
FEBRUÁR 21. 17.30 Hajózástörténeti Klub: Új 
épülő hadihajók. Ea.: Gergely Ákos FEBRUÁR 
23. 18.00 Ásványbarát Kör: Ásványtani elő-
adássorozat VIII.: A Bükk, Karancs-Medves. 
Ea.: Uzsovics József FEBRUÁR 24. 17.00 Bonsai 
Egyesület: Edényben tartott növények táplálá-
sa, pozsgás növények bonszaijá alakítása, Ea. 
Halász Csaba kertészmérnök  
FEBRUÁR 28. 18.00 Gombász Szakcsoport: 
beszámoló. Ea.: Dima Bálint

A TV11 MŰSORAA TV11 MŰSORA
2005. február 16.–2005. március 2.

TV11: Budapest, XI., Csíkihegyek utca 13. Telefon: 246-6259

FEBRUÁR 16.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Az elfeledett múlt. Műsor a Keszthely 
közelében nemrég felfedezett barlangról.
 21.30 a Főnix TV műsora
 22.00 a 9STV műsora

FEBRUÁR 17.   CSÜTÖRTÖK
 09.00 ismétlés
 14.00 közvetítés a képviselő-testület üléséről

FEBRUÁR 18.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

FEBRUÁR 19.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 20.   VASÁRNAP
 09.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 21.   HÉTFŐ
 04.00 ismétlés
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.55 Sport 11
 19.05 Hit és élet
 19.10 Életközelben
 19.20 SzivárványSzín
 19.50 Szolgáltató műsor

FEBRUÁR 22.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

FEBRUÁR 23.   SZERDA
 18.00 ismétlés

 21.00 Csörgő-lyuk. Barlang a Mátra szívében
 21.40 a Főnix TV műsora
 22.10 a 9STV műsora

FEBRUÁR 24.   CSÜTÖRTÖK
 09.00 ismétlés

FEBRUÁR 25.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

FEBRUÁR 26.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 27.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

FEBRUÁR 28.   HÉTFŐ
 04.00 ismétlés
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.55 Sport 11
 19.05 Hit és élet
 19.10 Égető kérdések
 19.20 SzivárványSzín
 19.50 a Princess együttes műsora

MÁRCIUS 1.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

MÁRCIUS 2.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Tükör (A film tükör, amiben mindenki 
felfedezheti a neki szóló üzenetet.)
 21.30 a Főnix TV műsora
 22.00 a 9STV műsora

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-kor a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra szintén ez 
időben és helyszínen van a találkozó). A 
pilisi túrák találkozója 7.15-kor a Batthyány 
téri HÉV-végállomáson. Tv: Kremser Ferenc. 
FEBRUÁR 19. Cserhát: Magyarnándor–
Szandavár–Becske. Kéktúra. Táv: 18 km. 
FEBRUÁR 20. Nagykovácsi–Erdészház–
Nagykopasz–Szarvas-árok–Adyliget. Táv: 
16 km. FEBRUÁR 26. Börzsöny: Nagymaros–
Hegyestető–Zebegény–Nagymaros. Kéktúra. 

Szegény Dzsoni és Árnika
A Maskara Társulat előadása a BMK-ban

Sokakat vonzó családi 
vasárnapot rendezett a 
Budapesti Művelődési 
Központ február 6-án. 

A szülők szép számban hoz-
ták el gyermekeiket, akik kí-
váncsian és izgatottan várták 
a Szegény Dzsoni és Árnika 
című meseregény zenés szín-
padi változatának előadását. 
A darab megtekintése után 
pedig kézműves foglalko-
zásokon próbálhatták ki 
ügyességüket kisebbek és  
nagyobbak egyaránt. Lázár 
Ervin immár negyedszáza-
dos, elragadóan bájos me-
séjét a Maskara Színjátszó 
Társulat vitte színre. Az 
országszerte sikerrel fellépő 
színjátszók elhivatottan mu-
tatták be a csillogó szemű, 
csodálkozó tekintetű, fiatal 
közönségüknek Dzsoni és 
Árnika történetét. A szín-
társulat tagjai oly nagy be-
leérzéssel játszottak, mintha 
saját gyermekeik ültek volna 
a nézőtéren. Így aztán nem is maradt el a 
siker, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
hogy az anyukák és az apukák óvodás és 
kisiskolás korú gyermekeikkel együtt cin-
kos örömmel figyelték a mesebeli szerel-
mes pár találkozását a Százarcú Boszor-

kával, Ipiapaccsal, Rézbányai Győzővel, a 
nagyon testvérekkel, és persze a Hétfejű 
Tündérrel, majd pedig szülők és kicsinye-
ik együtt tapsolták meg lelkesen a fergete-
ges előadáson fellépő színészeket.

Szamos Márton

16 km. FEBRUÁR 27. Budai-hegység: 
Adyliget–Petneházy rét– Vöröspocsolyás 
hát–Nagykovácsi. Táv: 16 km.

SOLIDARITAS SE

FEBRUÁR 19. 9.00 Mátyás király nyomában: 
a  nyéki vadászkastély, kápolna romjai, em-
lékmű, katonasírok. Találkozás: Moszkva tér, 
metrókijárat. Tv: Kocsis Miklósné. FEBRUÁR 
20. 9.30 Mentőmúzeum. Találkozás: Bajcsy-
Zs. út, Markó utca sarok. Tv: Ferenczi Ilona. 
FEBRUÁR 27. 14.00 Szép vagy Budapest – in-
gyenes buszos városbemutatás. Találkozás: 
Hősök tere, Műcsarnok mellett. Tv: Soós Zita.

Lehullott a hó: Téli örömök a Bikásdombon

Az Evangélikus Egyház felhívása
Minden magyar állampolgár rendelkezhet adója kétszer egy százalékáról. Az első 
az egyházaké, kérjük, aki teheti, ajánlja fel a Magyar Evangélikus Egyház javára. 

Technikai szám: 0035. A másik egy százalékot egyházi alapítvány javára is fel lehet 
ajánlani, ezzel kapcsolatban felvilágosítást tudunk adni a 229-2538-as számon.

 Tisztelettel: Solymár Gábor, budafoki evangélikus lelkész

Segítsen, hogy segíthessünk!
A XI. kerületi Önkormányzat VICUS XI. Közalapítvány az elmúlt évben több tíz-
millió forinttal segítette az önhibáján kívül szociálisan nehéz helyzetbe került em-

bereket, családokat, különböző intézményeket, valamint a távhő-ellátásban érintett 
lakásokban élőket a havi díjak és az esetleges hátralékok kifizetésében. A Közala-
pítvány pénzügyi alapját a különböző adományok képezik. Ezért ha ön is segíteni 
akar, kérjük, hogy a 2004. évi jövedelemadója 1 %-át utaltassa át a Közalapítvány 
számlájára. Az átutalást a következő címre kérjük: Budapest Főváros XI. kerületi 

Önkormányzat VICUS XI. Közalapítvány adószám: 18007590-1-43.

A fiatalokat nem riasztja el a nagy hideg KÉPRIPORT
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gét, rendezői vágyait-álmait tolja előtér-
be, hanem arra törekszik, hogy egy-egy 
szereplő személyisége őszintén mutat-
kozhasson meg. Büchner Leonce és Lé-
nája nem tartozik a könnyen színpadra 
állítható művek közé. Jancsó Sarolta 
nagyon helyesen nem törekedett a teljes 
darab megrendezésére, hanem ügyes hú-
zásokkal, átkötésekkel azokat a részeket 
emelte ki, amelyekkel a tizen-huszonéves 
szereplők meg tudtak birkózni. Kiváló 
munkatársra talált Márton Magdolna 
személyében, aki a mozgásokat tervezte, 
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Mit mérlegeljen a szülő, amikor gyermeké-
nek és gyermekével középiskolát választ? 
– tettük fel a kérdést Győrffyné Molnár 
Ilonának, a XI. kerületi Önkormányzat 

oktatási osztálya 
vezetőjének, aki 
egykor maga is 
tanár volt, és je-
lenleg gyakorló 
szülő. – Rendkí-
vül fontos, hogy 
a szülők ne a 
saját vágyaikat 
vetítsék ki a gye-
rekükre, amikor 
iskolaválasztásra 

kerül sor – hangsúlyozta Győrffyné Mol-
nár Ilona –, továbbá a lehető legjobb dön-
tés meghozatalához a családnak nagyon 
jól kell ismernie a gyermeket, és a képes-
ségeivel, érdeklődésével összhangban kell 
megválasztaniuk a középiskolát. 
 – Újbuda területén összesen húsz kü-
lönféle fenntartású középiskola működik, 
ebből hetet a kerületi önkormányzat mű-
ködtet. Ez azért fontos szempont, mert ez 
utóbbi középiskolák közvetlen szakmai 
kapcsolatban állnak a kerületi általános 
iskolákkal, így az innen érkező gyerekek 
felkészültségét jobban ismerik a középis-
kolák tanárai – emelte ki az osztályvezető 
asszony –, de természetesen bármely nyol-
cadikos az ország bármely középiskolájá-
ba jelentkezhet. A XI. kerületben idén ösz-
szesen 772 nyolcadik osztályos diák várja, 
hogy felvegyék valamelyik középiskolába. 
Mivel a tankötelezettség 16 éves korig tart, 
azoknak a tanulóknak is kötelező tovább-
tanulni a nyolcadik osztály elvégzése után, 
akiket nem vesznek fel sehová. 
 Az általános iskoláknak február 18-
ig kellett továbbítani a jelentkezési la-
pokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 
adatlapok első példányát pedig a Felvételi 
Központnak. A tanulói adatlapok mó-
dosítására március 16–18. között még le-
hetőség van, de március 21-ig a Felvételi 
Központnak valamennyi adatlapot meg 
kell kapnia. A középfokú iskolák április 
27-ig küldik meg a felvételről vagy az el-
utasításról szóló értesítést a jelentkezők-
nek és az általános iskoláknak. 
 – Amennyiben egy tanulót sehová 
nem vettek fel, az általános iskola erről 
értesítést küld a település jegyzőjének 
– mondta Győrffyné Molnár Ilona. Eb-
ben az esetben a kötelező beiskolázást a 
9-10. évfolyamra a Mérei Ferenc Általá-
nos Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatá-
si Gimnázium biztosítja a kerületben. 
Az osztályvezető asszony hozzátette: 
– Újbuda iskoláiban igen jó színvonalú 
oktatás zajlik, az önkormányzat min-
dent elkövet annak érdekében, hogy ez 
a minőség megmaradjon, és ne csak a 

minimálisan előírt programot teljesít-
sék. A középfokú iskolák kínálatában 
2004-től újdonságnak számít a nyelvi 
előkészítő osztály bevezetése a 9. évfo-
lyamon. Ennek lényege, hogy egy éven 
át a választott nyelvvel és az informati-
kával foglalkoznak, míg a többi tárgyat, 
mint például a magyart és a matemati-
kát, csak heti egy-egy órában tanulják. 
A tizedik évfolyamtól kezdve veszik 
fel a szabályos tanmenetnek megfelelő 
óraszámot, és így nem a 12., hanem a 
13. osztályban érettségiznek. 
 A középiskola kiválasztására már az 
általános iskola negyedik, illetve hatodik 
osztályában is mód van. A nyolc, illetve 
hat osztályos gimnáziumok jellemzője, 

hogy a tananyagot nem ismétlő, hanem 
folyamatosan felépülő rendszerben sajá-
títják el a diákok – fejezte be tájékoztatóját 
az osztályvezető asszony.
 Bár a jelentkezési határidő lejárt, 
mégis bemutatunk néhány kerületi gim-
náziumot és szakközépiskolát, hiszen a 
mai hetedikeseknek jövőre kell szembe-
sülniük a pályaválasztás nagy kérdésével. 
Ennek megkönnyítésére számos iskola 
nyílt órákat, nyílt napokat szervez, ahol 
közvetlenül lehet megismerni az intéz-
ményben zajló életet.

A kerület egyik büszkesége a József Attila 
Gimnázium. Ide a meghirdetett 120 hely-
re rendszerint több mint nyolcszáz nyol-
cadikos adja be jelentkezési kérelmét. 
– A nagy túljelentkezés miatt csak azoknak 
van esélyük a bekerülésre, akik részt vesz-
nek a központi felvételin, ahol magyarból 
és matematikából kell írásban bizonyítani 
tudásukat a jelentkezőknek. Ezenkívül az 
emelt szintű német és emelt szintű biológia 
tagozatokra plusz írásbeli felvételi is van. A 
nyelvi előkészítő osztályokba jelentkező-
ket pedig szóbeli beszélgetésre is várják: a 
kezdőkkel anyanyelven zajlik le a beszélge-
tés, a haladókkal a választott nyelven tár-
salognak a felvételiztetők – tájékoztatott 
Törőcsik Zita igazgatótónő.

Valamennyi ide jelentkező diák hozza 
a hetedik osztály év végi és a nyolcadik 
osztály félévi osztályzatait az elméleti 
tárgyakból. Ezek átlagából és a központi 
felvételi eredményéből számolják ki, a pá-
lyázó érdemes-e arra, hogy a József Attila 
Gimnázium diákja legyen. Az igazgatónő 
elmondta: a gimnáziumba felvettek élete 
három követelményen alapul. Egyfelől 
mindenkinek, diáknak, tanárnak egy-
aránt, képességei legjavát kell nyújtania, 
mindenkinek kell valamit tennie a közös-
ségért – az osztályáért vagy az iskoláért –, 

Iskolaválasztási kitekintő
Újbuda kerületi intézményei minőségi oktatást kínálnak a gyerekeknekIdeális esetben a gyerek tudja, mi 

szeretne lenni, és a kitűzött céljá-
nak megfelelően alakul a tanul-
mányi eredménye, így nem okoz 
fejtörést leendő középiskolájának, 
gimnáziumának megjelölése. Sors-
döntő jellege miatt a pályaválasztás 
nemcsak egy tizennégy éves gye-
rek számára jelent nehéz kérdést, 
a szülőknek is épp oly gyötrelmes 
lehet az új iskola kiválasztásának 
időszaka.   Az élet persze ennél sok-
kal bonyolultabb, hiszen sokan még 
egy egyetemi diploma megszerzé-
se után sem biztosak céljukban, 
leendő hivatásukban.

illetve az egészsége érdekében sportolnia 
kell. Az iskola szempontjából különösen 
fontos, hogy idén április 11-én van név-
adójuk, József Attila születésének századik 
évfordulója. Ebből az alkalomból január 
hetedikétől minden nap felolvasást tarta-
nak a költő verseiből a szobránál, és így 
december 3-ig, halálának évfordulójáig a 
teljes életművét feldolgozzák.
 A József Attila Gimnáziummal oszto-
zik egy épületen a Kolos Richárd Fővárosi 
Gyakorló Műszaki Szakközépiskola, ahová 
a műszaki érdeklődésű fiatalok jelentke-
zését várják elektrotechnika-elektronikai, 
gépipari és nyelvi előkészítő osztályokba. 
 – A matematika és fizika alapos is-
merete szükséges ahhoz, hogy a felvételt 
nyerő száz fő közé bekerüljön a pályázó. 
Az iskolában a négy év elvégzése után le-
hetőség van arra, hogy további két év alatt 
a technikusi ismereteket is elsajátítsák a 
tanulók, mégpedig három szakirányban: 
ipari elektrotechnikusi, ipari informatikai 
technikusi és automatizálási technikusi 
– tudtuk meg Deák Sándortól, a szakmai 
oktatásért felelős igazgatóhelyettestől. 
 A tanulmányok során a diákok meg-
ismerkednek a legmodernebb robottech-
nikákkal, a CNC- és a PLC technikákkal, 
és az elektropneumatika kérdéseivel. A 
szakközépiskola a Budapesti Műszaki 
Egyetem gyakorló iskolája, ahová a tanár-
jelölt mérnökök járnak gyakorlatra. Az 
országos versenyeken részt vevő diákjaik 
közül sokan felvételi nélkül kerülnek be a 
főiskolákra, egyetemekre. Az iskola padja-
it koptatta egykor Bessenyei Péter műre-
pülő világbajnok, és sok egykori tanulójuk 
dolgozik ma már vezető beosztásban az 
iparban, a kutatásban vagy az oktatásban. 
 A gazdagréti Öveges József Gyakorló 
Középiskolában működik gimnázium, 
szakközépiskola, szakiskola, de technikusi 
képzés és felnőttoktatás is zajlik. Ez az in-
tézmény főként a diszlexiás diákok szám-
ár nyújt előrelépési lehetőséget. Ők sajátos 
nevelést-oktatást igényelnek, ezért szá-
mukra külön osztályokat is indítanak, de 
mint azt az igazgatónő, dr. Köpf Lászlóné 
elmondta, a diákok, egyéni döntés alapján 
járhatnak nem diszlexiás osztályba is. A 
gimnáziumi osztály tanterve általános, 
amelyet emelt szintű idegen nyelvi kép-
zéssel egészítenek ki. Ettől az évtől nyelvi 
előkészítő osztályt is indítanak. A szak-
középiskola (9-12. osztály) három szakra 
tagolódik: elektrotechnika-elektroniká-
ra, gépészetre és környezetvédelemre. A 
szakiskolában (9-10. osztály) a közismereti 
tárgyak mellett gépészeti és elektrotechni-
kai képzést kapnak a diákok. A technikusi 
képzés során leendő erősáramú-, gépésze-
ti- és ipari elektronikai szakembereket ok-
tatnak. A szakközép és szakiskola között 
lehetséges az átjárás, így a 11-12. osztályt 
elvégzők szakmunkásvizsgát tehetnek, a 
13-14. osztályt elvégzők pedig leérettségiz-
hetnek. A diákok speciális órákon tánc és 
logopédiai oktatást is kapnak. Egyéni elbí-
rálás alapján mód van az értékelés alóli fel-
mentésre is. Az iskolában a teljesítményre 
ösztönző Öveges Kupán kívül szabadidős 
programokat is szerveznek, fontosnak 
tartják a népi kultúra megismertetését, to-
vábbá kerékpárcentrumot működtetnek, 
ahol kerékpárszereléssel foglalkoznak, a 
lakótelepi gyerekek biciklijeit is megja-

vítják. A későbbiekben tervezik, hogy 
mozgás-, hallás- és látássérült gyerekek 
számára is biztosítják az oktatást. Vidé-
ki diákjaikat kollégiumban helyezik el. 
 A Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-
zium vallásos szellemben neveli diákjait. 
– Nevelő iskolának tartjuk magunkat 
– mondja dr. Párdányi Miklós igazgató 
–, sok szülő az iskola jó híre miatt akarja 
gyerekét hozzánk járatni, és természetesen 
a nem vallásos családból származó gyere-
kek számára is van lehetőség a bejutásra. 
Az intézmény nyolc, illetve négy évfolya-
mos gimnáziumokkal várja a leendő diá-
kokat. Az ötödik osztálytól induló nyolc-
osztályos gimnáziumba háromszoros a 
túljelentkezés, ide négyes átlag alatti je-
lentkezőket be sem hívnak, a kilencediktől 
induló négyosztályos gimnáziumba pedig 
négyszer-ötször többen jelentkeznek, mint 
amennyi diák számára hely van. 
 Céljuk, hogy a gyerekekben működő 
alkotó energiák a lehető legjobb módon 
legyenek lekötve. A nyári időtöltést kéttu-
cat tábor teszi színessé. Cserkész- és sport-
tábor, valamint különféle túrák váltják 
egymást, de év közben is sok kulturális 
esemény zajlik az intézmény falai között. 
A gimnázium október végén tart a szülők 
számára tájékoztatót, mivel nagy hang-
súlyt fektetnek az együttműködésre a gye-
rekek nevelésében.

Talián Hedvig

A Szőr Pentin Társulat a Szín-Mű-Hely 
Beavató diákszínházi program kereté-
ben január 30-án 17 órakor a MU Szín-
házban mutatta be Büchner:  Leonce 
és Léna című darabját. 

Jancsó Sarolta színművész állította szín-
padra a német romantikából kinőtt Georg 
Büchner pompás komédiáját, amely egy-
ben a romantikus dráma paródiája is. A 
művésznő 1974-ben végzett a Színház- és 
Filmművészeti Főiskola színészszakán, 
majd többek között Miskolcon, Győrben, 
Nyíregyházán, Debrecenben és a József 
Attila Színházban is játszott. Számos 
klasszikus és modern dráma főszerepét 
alakította, és több tv-játékban is sikerrel 
szerepelt. Egy ideje a rendezés, a diákszín-
ház és a fiatalokkal való foglalkozás tölti 
ki az életét. Több helyen is vezet általános 
és középiskolásoknak csoportot, így a Va-
sas Művelődési Házban és az Angyalföldi 
Művelődési Házban; ez utóbbiban műkö-
dik a Szőr Pentin Társulat is.
 Jancsó Sarolta remek pedagógus, 
olyan oktató, aki nem a maga egyénisé-

MU Színház – Leonce és Léna s bizonyára segített a betanításban is. Ezt 
azért fontos megemlíteni, mert a játék 
során mindvégig jelen van a mai fiatalok 
felfokozott mozgásrendszere is. 
 A MU Színház fiatalokból verbu-
válódott közönsége értette és élvezte a 
színpadon zajló eseményeket. Jancsó Sa-
rolta Büchner mondandójából azt hang-
súlyozta, hogy felelőssége van annak, aki 
át akarja adni a stafétabotot. Mindenki 
meg akar felelni egy szerepnek, mégis, 
amikor egy ember – legyen az egy király 
–, lerakhatja a terhet, a koronát, szívesen 
teszi azt, mert ugyanúgy akar élni, mint 
a többi ember. Az előadás során mind-
végig tisztán érződik, hogy voltaképpen 
a romantikus dráma paródiáját is látjuk, 
s ehhez kiváló eszköznek bizonyul, hogy 
a megfelelő helyeken operett slágereket 
játszanak be. 
 A több mint tíz szereplő közül nehéz 
lenne bárkit is kiemelni, mert mindegyi-
kőjük remekül formálta meg a rá kiosz-
tott karaktert. Van köztük olyan huszon-
éves, aki megállná a helyét a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem hallgatói között 
is. Például Boda Tibor, ő viszont egyelőre 
nem akar színész lenni: csak saját örömé-
re vesz részt a közösségi játékban – így ér-
zi magát boldog embernek. 

(deák)

Újbudai 
receptpályázat

FELHÍVÁS

Újbuda idén ünnepli 75. születés-
napját. Az évforduló alkalmából a 
XI. kerületi Pedagógiai Szolgáltató 

Központ
ÚJBUDAI ÍZEK – 
NAGYMAMÁINK

FŐZTÉK
című receptgyűjtemény kiadását 

tervezi. Ennek összeállításához szük-
ségünk van az Önök segítségére.

A receptgyűjtemény tervezett meg-
jelenése: 2005 június, az Ünnepi 

Könyvhéten

AMIT VÁRUNK:
receptek, régi fotók terített asztalról, 
étkezésekről, konyhai fortélyok, terí-
tési szokások, ünnepi és hétköznapi 
étkezési szokások, étkezéssel össze-

függő családi hagyományok, ötletek.

AMIT TERVEZÜNK:
egy kiállítás a régi konyhai eszkö-

zökből, terítőversennyel egybekötve, 
kóstoló napok a beküldött recep-

tekből, Újbuda mesterszakácsa-díj 
adományozása

Címünk: XI. kerületi Pedagógiai 
Szolgáltató Központ,

1117 Bp., Erőmű u. 4., II. emelet.
Telefon: 381-0664,

e-mail: pszk@pszk.hu
Felvilágosítás: Gyurcsó Gyuláné és 

Gazdagné Boda Emőke

Főzzünk együtt!

Győrffyné Molnár Ilona

Beavató diákszínházi program
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A BUDA-HOLD Kft. hétlakásos társasházat épít 
a Budapest, XI., Bornemissza utca–Andor utca által határolt 
területen 2005. III. negyedévi átadással.

Az épülethez külön használatú kertrész tartozik.  
A földszinti lakások teraszain keresztül közvetlen a kertkapcsolat.  
A telken belül gépkocsibeállók kerülnek kialakításra.

Már csak 2 db leköthető lakás van!
Egy 53 és egy 59 négyzetméteres.

Érdeklődni lehet: BUDA-HOLD Kft. 1117 Budapest,  
Hunyadi János út 18. Telefon: 203-6092, 06/20/9732-279

BUDA-HOLD Kft. 

pályázatokat lefolytatni, ami korábban 
április-májusig halasztotta az ilyen jellegű 
munkálatok elvégzésének a megkezdését. 
Nincs többé 2-3 hónapos időveszteség. A 
téli időszak elmúltával – amikor az időjá-
rás már engedi – azonnal el lehet kezdeni 
a munkákat. A kivitelező számára is ked-
vező a hároméves periódus, előre tudja 
tervezni a munkaprogramját. 
 Az összes egyéb pályáztatás is közbe-
szerzési eljárásban zajlott le. Nagy volt az 
érdeklődés és a verseny. Elsődleges szem-
pont volt, hogy a nyertes cégek megfelel-
jenek valamennyi pályázati kiírásnak, 
ami teljesen kizárta a szubjektivitást. A 
legolcsóbb ajánlattevők nyertek, akiktől 

szigorúan megköveteltük a szerződések-
ben foglaltak teljesítését. Az ellenőrzéshez 
külső műszaki ellenőrt is alkalmaztunk.

 Milyen szempontok szerint döntötték el, 
hogy mely útjaink újuljanak meg?

Fontos szempont volt, hogy a kerület min-
den városrésze részesüljön a fejlesztések-
ből.  Amilyen sokszínű a kerület, olyan 
sokszínű volt az elvégzett munka is. A 
külső területeink infrastruktúraépítésétől 
az újonnan kiépült családi házas övezet-
hez való igazodásán át a régóta beállt kör-
nyezetnek a kulturáltabbá tételéig nagyon 
különböző jellegű feladatokat oldottunk 
meg. A Kőérberek-Tóváros lakópark pél-
dául nagy volumenű fejlesztés, amelyhez 
az önkormányzat is hozzáidomult az inf-
rastrukturális háttér kialakításával.
 Gazdagrét mellett kiépült egy családi 
házas övezet, amely az úthálózat fejlesz-
tését szintén szükségessé tette. A belső 
városrészben a Bercsényi és a Dávid Fe-
renc utcában a városias környezetet kellett 
hangsúlyosabbá tenni forgalomcsillapí-
tással, a kulturált parkolási körülmények 
biztosításával. A Nádorliget lakópark és a 
Fecskeház mögött egy-egy új utcát is átad-
tunk, szintén a változásokhoz igazodva a 
Gépgyár utcát és a Névtelen utcát. A Gép-
gyár utca és a szintén tavaly aszfaltozott 
Barackmag utca földút volt korábban. 
Ezekre a munkákra 51 millió forint jutott.
 Ezt az összeget Újbuda az állami 
költségvetésből kapta, abból a kétmilli-
árd forintos keretből, amelyet minden 
évben budapesti földút-korszerűsítésre 
különítenek el. Aszfaltszőnyeget kapott 
a Ballagi Mór, a Baranyai, a Harta, a 
Kecskeméti József, a Kohó, az Ulászló és 
a Vincellér utca, valamint a Gazdagréti 
felső átkötő és a Repülőtéri út. 

 Az imént említett állami és az önkormány-
zati források mellett még milyen összege-
ket fordíthattak az utak korszerűsítésére?

A Fővárosi Önkormányzat Stratégiai 
Alapját kell még megemlíteni. Ez na-
gyon kedvező finanszírozási lehetőséget 
biztosít, hiszen a 90 százalékos fővárosi 
források mellé csak 10 százaléknyi saját 
erőt kell felmutatni. Ez a lehetőség azon-
ban csak a kész tervdokumentációval és 
érvényes engedélyekkel rendelkező útfel-
újítási projektek megvalósításához vehető 

A XI. kerületi önkor-
mányzat a 2004-es 
esztendőben ugrás-
szerűen – két-három-
szorosára – növelte a 
közterületekre fordí-
tott pénz mennyisé-
gét. A közel egymilli-
árd forintból jutott új 

út-, park- és játszótérépítésre, valamint a 
régiek felújítására is. Lakos Imre alpolgár-
mestert arról kérdeztük, milyen eredmé-
nyeket és újdonságokat hozott az elmúlt 
év közterületeink vonatkozásában.

 Milyen útfelújítások történtek tavaly a XI. 
kerületben? A terveknek megfelelően sike-
rült-e elvégezni a munkákat?

A költségvetésben elfogadott keretösz-
szeg erejéig minden tervezett munkálat-
ra kiírtunk közbeszerzési pályázatot. Az 
útkarbantartás – amelybe a kátyúzási és 
a földútfenntartási feladatok tartoznak –, 
valamint a parkfenntartás esetében egész 
Budapesten egyedülállóan újszerű megol-
dást választottunk, három évre írtunk ki 
közbeszerzési pályázatokat. Ezt a képvise-
lő-testület előzetes kötelezettségvállalása 
tette lehetővé, miszerint 2006-ig biztosítja 
ezeknek a munkáknak a fedezetét a költ-
ségvetésben. Ez nagy jelentőségű lépés 
volt, hiszen nem kell minden évben újra 
és újra megvárni a költségvetés elfoga-
dását, nem kell ismételten közbeszerzési 
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Fejlesztés minden városrészben
Példaértékű újbudai kezdeményezések a közterületek megújítására

A pályázati részek

Fővárosi Önkormányzat Stratégiai Alap (170+ 29+17,5)           összesen 216,5 millió Ft

Állami forrás földutakra 51 millió Ft

Játszóterek építésére, felújítására fordított össszegek

Játszótér-felújítás 42 helyszínen 150 millió Ft (új játékok elhelyezése, rugalmas burkolatok)

Új játszótér építése 4 helyszínen 112 millió Ft

Fenntartás, közterületekre fordított összegek

Útfenntartás 150 millió Ft  (ebből kátyúzás 60 millió Ft)

Parkfenntartás 110 millió Ft, 

Takarítás, szemétszállítás 120 millió Ft

Közterületekre fordított összes önkormányzati forrás 1 milliárd 49 millió Ft

Játékok és gyerekek a Torbágy utcai parkban

A Dávid Ferenc teljes felújítása: az út, a járda és a parkoló egyszerre készült el A Kilátó tér játszótere érdekes jétékokat kapott. A szép környezet kellemes időtöltést igér
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igénybe. A döntéstől az előkészítésen át a 
megvalósításáig 2-3 év is szükséges, ezért 
is fontos a ciklusokon átívelő tervezés. 
A Stratégiai Alap segítségével újult meg a 
Bercsényi, a Dávid Ferenc, a Barackmag, a 
Barackfa, az Oltvány, a Gépgyár és a Név-
telen utca. 170 millió forintot útépítésekre, 
29 millió forintot a külső Bartók Béla út 
felújítási terveinek az elkészítésére és 17,5 
millió forintot a Poprádi úti csatorna épí-
téséhez kaptunk.

 Elindult a játszótérprogram. Milyen átala-
kulásokat hozott ez a gyerekek számára?

Budapesten egyedülálló ez a történet. 
Teljeskörűen áttekintettük a problémát, és 
a kerület egészében 4-5 évre előre tervezve 
haladunk a játszótér-program megvaló-
sítása felé. Egy ekkora méretű kerületben 
óriási feladatot jelentett a játszóterek EU 
szabványok szerinti felmérése. A progra-
mot a képviselő-testület szinte egyhangú 
döntéssel fogadta el. Meghatároztuk, hogy 
mely játszóterek szűnnek meg, a megma-
radók milyen jelleggel működnek tovább, 
és hol alakítunk ki újakat a kerületben. A 
siker oka lehet, hogy nagyon jól előkészí-
tett szakmai anyag készült, egyeztetve az 
egyéni képviselőkkel és a civil szerveze-
tekkel is. A szabványoknak nem megfele-
lő játszószerek cseréje folyamatban van. A 
megszüntetett játszóterek helyén közcélú 
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A Névtelen utca korábban földút volt

Igényes,
rögzített és kivehető

fogszabályzó készülékek
minden korosztálynak.

Esztétikus kerámia és 
a fogak belső felszínén 

elhelyezkedő-
nem látható
készülékek.

Időpont egyeztetés: 
203-3006 
1119 Budapest, 
Etele út 39. fszt. 3.

Érdeklődni lehet:
KELENFÖLDI FOGÁSZATI 

CENTRUM
Tel.: 203-3006

Cím: 1119 Etele út 39.

 ingyenes fogászati szűrés 
fogbeültetés, fogpótlások 

esztétikus fogtömések röntgendiagnosztika 
dentál higiénia (ultrahangos fogkő-eltávolítás) 

 fogkozmetika fogfehérítés 
MOL EP szerződés 

Fogszabályozás minden szerdán és pénteken.

Hétfőtől péntekig 9–19 óráig
és szombaton 9–14 óráig teljes körű fogászati

ellátás áll betegeink rendelkezésére.

területek, parkok maradnak. Az új játszóterek építésével 
XXI. századi színvonalon álló, őrzött, sportpályával felsze-
relt létesítmények jöttek létre már a tavalyi esztendőben is, 
amelyek a városi közösségi élet központi területeivé válhat-
nak. Négy városrészben létesült új játszótér: Sashegyen a 
Szent Adalbert téren, Őrmezőn az Igmándi utcában, Kelen-
földön az Allende parkban és Kelenvölgyben a Kék-tónál. 

Wihart-Kiss Tamás

Megújult játszóterek, 
leaszfaltozott járdák, 
utak, burkolatcserék.

Külön-külön nézve lehet, 
hogy csak az adott kör-
nyéken élő néhányszáz 
ember életét teszik köny-
nyebbé, kényelmesebbé, 
európaibbá.
Ha együtt nézzük az 
elemeket, Újbuda meg-
újulásának, átalakulá-
sának folyamata zajlik 
előttünk. 

A FELÚJÍTÁSI PROGRAM 
LEGFONTOSABB HELYSZÍNEI

 Új út építése: 187 millió Ft
 Útfelújítások
 Aszfaltszőnyegezés: 120 millió Ft
 Akadálymentesités: 40 millió Ft
 Parkoló építés: 20 millió Ft
 Járdaépítés: 40 millió Ft
 Összesen: 407 millió Ft

Utak és járdák építésére, 
felújítására fordított összegek

Kifogástalan az aszfaltszőnyeg a Baranyai utcában

Murvázott parkoló a Bártfai utcában Új járdát kapott a Rétköz utca is

Az új gyalogjárdák egyike az Ormay utcában

187

12040

40
20



EGÉSZSÉGÜGY / KÖZBIZTONSÁG10 ÚJBUDA 2005. FEBRUÁR 16.

Miért nem lehet a krónikus betegségekre 
igazi gyógymódot találni? – kérdezte még 
évtizedekkel ezelőtt a nála idősebb kollé-
gáit, akik csupán annyit válaszoltak: az 
átmeneti javulás is siker, annak is örülni 
kell. – Így idővel a barátainkká váltak a 
fekéllyel vagy egyéb visszatérő nyavalyák-
kal küzdő betegek – idézi fel az elmúlt idő-
ket mosolyogva, mert ma már tudja, van 
megoldás. 1987 táján megbarátkozott a 
számára addig teljesen ismeretlen home-
opátia fogalmával és gyógyítási módsze-
rével. Megtanulta ezt a szokatlannak tűnő 
gyógymódot, ami az addigi gondolkodá-

sát is megváltoztatta, miközben újraér-
tékelte korábban felgyülemlett orvosi ta-
pasztalatait. Nyolc évébe telt, amíg orosz, 
német, angol és indiai orvoskollégáktól 
elsajátította a homeopátiás orvoslást, ami 
nem volt tananyag az orvosi karokon. 
 De Bandics doktor nem érte be eny-
nyivel, újabb gyógymódokat akart megis-
merni, így a hagyományos kínai orvoslás 
került érdeklődése fókuszába. Megértette, 
hogy az egyes ember betegségét csak az 
őt körülvevő és meghatározó környezet 
alapos megismerésével lehet kezelni. A 
családját, a társas kapcsolatait, a helyet, 
ahol él, a temperamentumát, a tulajdonsá-

Ittasan gázolt és elhajtott  
Január 27-én az egyik Bocskai úti keresz-
teződésben egy kanyarodó gépkocsi veze-
tője nem vette tudomásul, hogy a KRESZ 
a gyalogosoknak elsőbbséget biztosít a 
gyalogos-átkelőhelyeken. Ráhajtott a zeb-
rára, és elsodort egy hatvanéves asszonyt, 
akinek a baleset következtében kificamo-
dott a bokája. A vezető félreállt az autójá-

val, kiszállt, fölsegítette és a járdára kísérte 
az asszonyt, miközben el akarta hitetni 
vele, hogy tulajdonképpen ő a hibás a tör-
téntekért... Ezután visszaült a kocsijába, és 
elhajtott a Petőfi híd irányába. Ezzel a tet-
tével cserbenhagyást követett el. A gázoló 
férfi 170 centiméter magas és negyven év 
körüli lehet. A baleset idején terepszínű 
kabátot viselt, és erősen alkoholszagú volt 
a lehelete. A rendőrség kéri, hogy aki bár-
mit is tud a gázolóról, értesítse a kerületi 
kapitányságot a 381-4300 telefonszámon.

Kártyákra vadásztak
A bolti tolvajok, mielőtt akcióba lendül-
nek, rendszerint egy kis kavarodást kelte-
nek az üzletben, amivel elterelik az eladó 
figyelmét. Eközben egyikük elemel ezt-azt 
a polcokról vagy a pultról. Ez játszódott le 
az egyik kerületi mobiltelefon szaküzlet-
ben január 28-án délelőtt. Három fiatal-
ember elemelt egy csomó telefonkártyát, 
amíg az eladó kérésükre a kirakatban 
keresgélt. A tolvajok menekülőre fogták 
a dolgot, de egy fiatal lány utánuk eredt, 
s több kártyát visszaszerzett tőlük. Így a 

cég kára csupán 258 ezer forintra tehető. 
Az egyik tolvaj 35 éves lehet, magassága 
180 centiméter, bőre fehér, nagy, kékkoc-
kás kabát volt rajta. Társa 40 éves, 170-175 
cm magas, bőre barna és barna bőrkabá-
tot viselt. A harmadik, szintén barna bőrű 
férfiról nem tudott pontos személyleírást 
adni az eladó, csak arra emlékezett, hogy 
vékony testalkatú és körülbelül 20-25 éves 
lehet. Végig némán és látszólag tétlenül 

álldogált a boltban, valószínűleg ő volt az, 
akinek a „munkamegosztás” szerint ta-
karnia kellett a többieket.

Táska az autóban
Február 1-jén egy férfi nagyobb összeget 
vett fel az egyik kerületi pénzintézeti fi-
ókban. A bankjegyeket kistáskába tette, 
a táskát pedig gépkocsijának bal első ülé-
se mögé rejtette. Két üzletnél is megállt, 
és bement vásárolni, csupán 5-5 percet 
tartózkodott mindkét helyen, ám amikor 
kijött a második üzletből, megdöbbenve 
tapasztalta, hogy betörték az autójának 
az ablakát, és elvitték a 3,5 millió forintot 
tartalmazó kistáskát az ülés mögül.

Csak egy mozdulat
Egy férfi haladt a Goldmann György té-
ren február 2-án késő délután. Egyszer 
csak a háta mögött termett valaki, kikapta 
a kezéből az autóstáskáját, és elszaladt vele 
a Petőfi híd irányába. A férfi megpróbál-
ta követni a támadóját, de az túlságosan 
gyors volt, és eltűnt a szeme elől. 

Körülbelül 20 ezer forintnyi készpénz volt 
a táskában a kulcsok és iratok mellett. A 
bűncselekmény sértettje elmondta, a köz-
vetlen anyagi káron túl igen nagy kelle-
metlenséget jelentett számára, hogy az 
ellopott kulcsokhoz tartozó zárakat azon-
nal le kellett cseréltetnie. 

Jöttek a pofonok
Február 2-án egy férfi le akart parkolni 
az autójával az Iglói utcában. Két kocsi 
közé szeretett volna beállni, de rövid volt 
a hely, emiatt a vonóhorgával beletolatott 
a hátul levő kocsiba. A kisautó nem sérült 
meg különösebben, csupán a rendszám-
táblája horpadt be egy éremnyi helyen. 
Váratlanul mégis ott termett egy idegen, 
kirángatta a férfit az autójából, többször 
megütötte, sőt, fejbe is rúgta, aminek kö-
vetkeztében felrepedt a szemöldöke.

Becsapott adakozók
Február 3-án rendőrkézre akadt egy igen 
veszélyes bűnöző. A nő egy ismert jó-
tékonysági alapítvány nevében gyűjtött 
pénzadományokat kerületünkben, ám 
a pénzt saját céljaira használta fel. Tavaly 
decemberben kezdte, azóta 70 személyt 
károsított meg, legalábbis ennyi esetet si-
került eddig rábizonyítani. Lakossági be-
jelentés alapján figyeltek fel rá a rendőrök. 
Az ellenőrzés során kiderült, az alapítvány 
vezetői nem ismerik őt, kitűző igazolvá-
nya pedig hamisítvány. Hogy miért olyan 
veszélyes egy ilyen bűnöző? Azért, mert 
visszaél az emberek bizalmával, szolida-
ritásérzésével, a leszakadók, a hátrányos 
helyzetűek iránt érzett felelősségükkel. 
A megkárosítottak legközelebb azoknak 
sem fognak adományozni, akik tényleg az 
elesettek számára gyűjtenek.

Nem történt semmi 
Egy diák discmanjét és telefonját akar-
ta erőszakkal elvenni egy fiatalember a 
Keveháza utcai iskola mögött található 
parkban január 27-én kora délután. A 
támadó egy krómozott láncot tartott a 
kezében, azzal próbált nyomatékot adni 
a követelésének. Ám a diák ellenállt, nem 
volt hajlandó átadni az értékeit, mire a 17 
év körüli, 174 centiméter magas, vékony 
testalkatú, fehér bőrű tettes igencsak meg-
lepődött, és néhány zavaros megjegyzés 
után eltávozott. A talpraesett diák min-
denesetre nem jött zavarba, hazament a 
helyszínről, majd édesapjával együtt érte-
sítették a rendőrséget.

S. F.

gait, hogy zárkózott-e avagy nyílt, és még 
számtalan, látszólag érdektelennek tűnő 
tényezőt kell figyelembe venni, aminek a 
feltérképezéséhez nem elég tíz perc.
 Manapság sokat beszélnek hiánybe-
tegségekről, ami vitamin-, nyomelem-, 
ásványi anyag-, folyadék-, oxigén-, nap-
fényhiányból eredő betegséget jelent. 
Bandics István meglátása szerint vannak 
többletbetegségek is, mégpedig amikor a 
környezeti ártalmak alakítanak ki kóros 
állapotot, például a stressz, a nehézfémek 
vagy az E jelzésű szerek. Ha mindezek mi-
att felborult a szervezetben az egyensúly, 
akkor létrejön a betegség. 
 Pályájának egy újabb állomását a 
Hypocampus Intézetben eltöltött időszak 
jelentette, ahol a biofizikai orvoslás nyi-
tott számára új távlatokat. Természetesen 
a korábban megtanultakat nem dobta 
sutba, hanem egybeépítette valamennyit, 
és mindig a legalkalmasabbat, vagy azok 
megfelelő kombinációját alkalmazza a 
gyógyításban. Ma a Bartók Béla út 134. 
alatt található Hippokratész Medicentrum 
főorvosaként dolgozik úgy, hogy négy év-
vel ezelőtt átesett egy agyi infarktuson, és 
fél oldalára majdnem teljesen lebénult. A 
másfél éves helyhez kötöttség alatt sem 
hagyta, hogy az idő értelem nélkül pe-
regjen: mérnök és fizikus barátai jártak 
hozzá, hogy elméleti és gyakorlati kérdé-
sekkel foglalkozzanak. A frekvenciaterá-
pia volt a téma. A Magyarországon még 
frissnek számító, de a tengerentúlon már 
elfogadott terápia lényege: a frekvencia 
mindig információt és energiát is hordoz, 
és mivel minden szervezet rezeg, ezért ez 
hasznosítható a gyógyításban. Így a szer-
vezet rezgéseit – például a hang spektru-
mát – számítógéppel rögzítve, majd azt 
visszajuttatva, el lehet érni, hogy a test 
önszabályozó képességeinek segítségével 
kiválassza a számára ideálisat, és beindul-
jon a gyógyulás. 
 Miközben beszél, látszik rajta, hogy 
nem ismer lehetetlent. – Az orvoslás az 
életem, szabadidőmben is orvosi szakla-
pokat tanulmányozok, a családom pedig 
kiszolgál – állapítja meg elégedetten.

Tallián Hedvig

Bandics István, a nyughatatlan gyógyító

Dr. Bandics István, a csodadoktor

RENDŐRSÉGI HÍREK

Csoda mellékhatások nélkül

Hideg napok

Még egy fél óra, és bemegyünk a melegedőbe, kiskutyám!

Szülei papnak szánták, de ő az orvosi hivatást választotta. Azt vallja, a pap a 
lélek gyógyásza, a jó orvos pedig a testé és a léleké is, mert e kettőt nem lehet 
szétválasztani. A papírok tanúsága szerint belgyógyász, radiológus, és már régen 
nyugdíjas, de megállíthatatlanul dolgozik továbbra is. Nyughatatlan típus. 
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A balatonfüredi üdülő
A Balatonfüredi Családos Üdülő, Füred 
szélén található, közel a Balatonhoz. Az 
üdülő előtt nagy park van játszótérrel, 
pingpongasztalokkal, parkolóval. A jól 
felszerelt, egy szoba összkomfortos laká-
sok (teakonyha, fürdőszoba, lakószoba, 
erkély) minden család számára kellemes 
pihenést biztosítanak. Az üdülőtől kb. 400 
méterre szépen ápolt, jól felszerelt fizetős 
strand található. A vendégek részére ellá-
tást nem biztosítanak.
 

A fadd-dombori üdülő
A fadd-dombori családos üdülő Tol-
na megye legnagyobb horgászvize, a 
dombori holtág mellett található, a kiépí-
tett strandtól 500 méterre. A 161 hektáros 
területű tó elsősorban óriásharcsáiról hí-

Balatonfüredi családos üdülő

Téritési díjak (apartman/éjszaka) Előszezon Főszezon Utószezon

Háromágyas apartman 4200 Ft 6300 Ft 4200 Ft

Négyágyas apartman 5600 Ft 8400 Ft 5600 Ft

Helyi idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/éjszaka

Fadd-Dombori családos üdülő

Téritési díjak (ház/hét) Előszezon Főszezon Utószezon

Egész ház – 8 fő részére – egy hétre 36 000 Ft 48 000 Ft 36 000 Ft

Helyi idegenforgalmi adó: 200 Ft/fő/éjszaka 

Soltvadkerti családos üdülő

Üdülőhasználati díj Elő-, utószezon Főszezon Fűtési szezon

Tetőtér - 2 ágyas 2000 Ft/éjszaka 3000 Ft/éjszaka 3000 Ft/éjszaka

Tetőtér - 3 ágyas 3000 Ft/éjszaka 4500 Ft/éjszaka 4500 Ft/éjszaka

Apartmanok 4000 Ft/éjszaka 5900 Ft/éjszaka 5900 Ft/éjszaka

Helyi idegenforgalmi adó: 200 Ft/fő/éjszaka

Soltvadkerti ifjúsági tábor

Táborhasználati díj (Ft/fő/éjszaka) Előszezon Főszezon Utószezon

Óvodások 300 Ft/fő 370 Ft/fő 300 Ft/fő

Általános és középiskolások 600 Ft/fő 900 Ft/fő 600 Ft/fő

Keresettel rendelkezők 900 Ft/fő 1000 Ft/fő 900 Ft/fő

Közös költség (éjszakai őrzésre és strandbelépőkre): 200 Ft/fő

 A balatonfüredi és a fadd-dombori üdülőhelyekre a nagyszámú érdeklődő miatt a jelentkezési  
határidő: 2005. FEBRUÁR 28.

 A kerületi nyugdíjasok részére Balatonfüreden az egész szezonban, míg Fadd-Domboriban és 
Soltvadkerten az elő-, és utószezonban Újbuda önkormányzata 30% kedvezményt biztosít.

 Minden üdülőhelyen a helyi idegenforgalmi adó alól mentességet élveznek a 18 éven aluliak és a  
70 éven felüliek.

 Minden egyéb tudnivalóról, így a jelentkezésekről, azok visszaigazolásáról, az előleg-befizetési 
és a teljes összeg befizetési határidőkről, a beutalók postázásáról a XI. kerületi Önkormányzat 
Humánszolgálati Igazgatóság sport és üdülési osztályán (1117 Bp. Erőmű u. 4. Telefon: 372-3487, 
fax: 385-3733) Lehel Gábor ad felvilágosítást.

res, de strandolásra, fürdésre is kiválóan 
alkalmas. A kiemelt üdülőterületen az 
országos horgászrend érvényes. Éjszaka is 
lehet horgászni. Napijegy a halőröknél és a 
horgásztanyákon váltható.
 Az önkormányzat üdülője egy két-
szintes ház, tetőtér-beépítéssel. A ház kö-
rül kialakított park az autók parkolására 

is alkalmas. A földszinten zárt, üvegezett 
terasz, konyha, előtér, két darab kétágyas 
hálófülke, fürdőszoba található. A beépí-
tett tetőtérben négy darab fekvőhely van 
kialakítva, ehhez is tartozik fürdőszoba. 

A soltvadkerti üdülő
A soltvadkerti családos üdülő a várostól 
4 km-re, a Vadkerti-tó üdülőövezetének 
központjában, a strand főbejáratától 
200 m-re van. Háromszintes, 15 szobás,  
fűthető épület.
 A Vadkerti-tó védett nádasaiban sok 
vízimadár fészkel. A tó horgászásra is 
alkalmas, napijegyet a tavat kezelő hor-
gászegyesülettől lehet vásárolni a cam-
pingben. A sekély tó tavasszal gyorsan 
felmelegszik, így már a szezon elején is 
alkalmas a fürdésre. A strand szépen ki-

épített, jól ellátott. A vendégek állandó 
strandbelépőt kapnak.
 Az üdülő földszintjén négy apartman 
található. (Előszoba, teakonyha, fürdőszo-
ba, lakószoba + terasz.) Ugyancsak a föld-
szinten van a melegítőkonyha és az étte-
rem. Az első emeleten négy apartman, egy 
társalgó (a társalgóban színes TV, para-
bolaantenna, CD-, DVD-, videolejátszó), 
a tetőtérben hét lakószoba (2 db 3 ágyas, 
5 db kétágyas) férfi-női mosdó, WC és 
zuhanyzó került kialakításra. Minden  
szobában van hűtőszekrény.
 Az udvaron fedett, hangulatos társal-
gó, gyermekhomokozó, lengőteke, ping-
pongasztal, hinták találhatók. A nagy 
füves területen minden vendég részére 
biztosított a napozás, pihenés, sporto-
lás feltétele. A telek körbe van kerítve, 
így kisgyermekek részére is biztonságos. 
Térítésmentesen áll a vendégek rendel- 
kezésére négy kerékpár.

Az ifjúsági tábor
A Soltvadkerti Ifjúsági Tábor a várostól 4 
km-re, ugyancsak a Vadkerti-tó partján 
épült. A tábortól 800 méterre kiépített, 
jól ellátott strand van, melyre állandó 
strandbelépőt biztosítanak.
 A központi épületben alakították ki 
a tábor főzőkonyháját, önkiszolgáló ét-
termét, a stúdiót, valamint a büfét és a 
társalgót. Az étterem alkalmas szabad-
idős programok lebonyolítására is. A 
hozzá kapcsolódó stúdióból két színes 
televízió, videomagnó, fénytechnika ve-
zérelhető. A terem jó színvonalú hango-
sításához erősítők, CD, DVD, hangfalak, 
két magnó deck, keverőpult, mikrofon 
áll rendelkezésre. 
 A tábor szálláskapacitása: 5 darab 3 
férőhelyes tanári szoba (15 fő), 23 db 4 
férőhelyes gyermekszoba (92 fő). A fa-
házsorok között két nagyméretű vizes 
egység épült mellékhelyiségekkel, mos-
dókkal, zuhanyozókkal.
 A tábor körbe van kerítve, területe 
füvesítve, parkosítva van. Minden fa-
házsorhoz tartozik egy fedett pavilon, 
amely csoportos foglalkozások lebo-
nyolítására alkalmas. A táborban egy 
kézilabdapálya, két kosárlabdapálya, 
egy röplabdapálya van. Öt pingpong-
asztal áll a táborozók rendelkezésére, a 
sportszerraktárból sportszerek, játékok  
kölcsönözhetők térítésmentesen.

A soltvadkerti családos üdülő

Összeállításunkban a XI. kerületi 
Önkormányzat családos üdülőit és 
Soltvadkerti Ifjúsági Táborát mutatjuk 
be, emellett táblázatunkban az üdü-
lők leírását, az üdülési időpontokat, a 
térítési díjakat, illetve minden olyan 
fontosabb tudnivalót, amely az adott 
üdülőre vonatkozik, megtalálhatnak.

Nyaralás olcsón, idejében
Üdülési lehetőségek 2005-ben

Étkezési költségek Reggeli Ebéd Vacsora

Soltvadkert - családos üdülő

6 éven aluli gyerekek 280 Ft 420 Ft 290 Ft

Felnőttek 400 Ft 600 Ft 410 Ft

Soltvadkert - Ifjúsági Tábor

Óvodások 280 Ft 420 Ft 290 Ft

Általános és középiskolás diákok 400 Ft 600 Ft 410 Ft



Ingyenes utazáshoz juthat, és megláto-
gathat egy olyan helyet, ami felvidítja, 
felpezsdíti. Ezen az utazáson nagyon sok 
energiát nyerhet vissza. Egy hétre felejtse 
el a munkát, a kötelességeket, csak lazít-
son a napfényben. Anyagi helyzete kielé-
gítő, közérzete kimagaslóan jó, elégedett 
életével. Úgy érzi, semmiben sem szenved 
hiányt. Nézzen el piacokra, akciós kiáru-
sításokra, mert olyan dolgokat szerezhet 
be, amelyekre másképp nem lenne anyagi 
kerete!

Kényszeríti magát, hogy megértőbben, 
nyugodtabban viszonyuljon környeze-
téhez. Ez pozitív, de vigyázzon, nehogy 
túlságosan tudálékosnak, bölcselkedőnek 
tűnjön! Inkább legyen csendes, jó hallga-
tóság. Munkahelyén kielégítően bánnak 
önnel, de a fejében mégis ott motoszkál 
az egyéni vállalkozás gondolata. Tökéletes 
időszak ez az utazásra. Ha lehetséges, láto-
gassa meg távolba szakadt szeretteit, vagy 
nagyon rég nem látott rokonait.

Egy makacs betegséggel gyűlik meg a baja, 
sehogyan sem tud felgyógyulni belőle. Ta-
lán egy speciális kezelésmód eredménnyel 
járna. Pihenjen és próbáljon nyugodt ma-
radni! Ha egy új kapcsolat kezdetén jár, ne 
beszéljen párjának egészségi problémá-
iról, mert ez a téma valószínűleg kevéssé 
érdekli. Kissé levert, rossz hangulatban 
van, viszont sokat álmodozik, mert min-
dent unalmasnak tart. A Vízöntőkön elég 
gyakran lesz úrrá ilyen kedélyállapot.

Egy komoly problémát kell majd viszony-
lag gyorsan megoldania. Talán túl sokat 
várt el szívességek terén barátaitól. Az 
elkövetkező napokban kedvező körülmé-
nyek között juthat új tudás birtokába, le-
gyen az akár csak egy hobbi, vagy szakmai 
továbbképzés, esetleg a pénzkeresés egy 
szokatlan módja. Ha egyedül él, betoppan 
a szerelem az ajtaján. Anyagi szempontból 
is kedvezően alakul ez az időszak, ha gon-
dos mérlegelés után befekteti a pénzét!

Komolyan megbánthat egy személyt, ha 
egy vitában nem ért egyet vele. Ingerlé-
keny hangulatban van, könnyen veszek-
szik, holott általában nem ön kezdi a szó-
váltásokat. Egyszerűen nem érti, miért 
fektetnek az emberek annyi energiát abba, 
hogy bántsanak másokat. Természetes 
védekezési ösztöne működésbe lép, az élet 
egyéb területein keres oldódást, feledést. 
Most komolyan aggódhat a pénz miatt: a 
családja kiadásai nagyobb tempóban nö-
vekednek, mint a bevételek.

Akár két-három személlyel is gyengé-
debb kapcsolatot ápol, ha úgy hozza a 
sors. Mivel nem kedveli túlságosan a ko-
moly kapcsolat gondolatát, ezért szeret 
lavírozni, de általában őszinte „partne-
reivel”. Munkájával nincs megelégedve, 
ezért menekülni próbál, kibúvókat keres, 
hogy otthon maradhasson. Úgy gyanítja, 
környezetében az emberek pletykálnak 
önről, és ez mélységesen elkeseríti. Olyan 
helyre szeretne menni, ahol senki sem 
szólhat bele az életébe. 

Zavarja, hogy nem tud annyit dolgoz-
ni a ház körül, mint amennyit szeretne. 
Már az is fejfájást okoz, ha végiggondolja 
bokros teendőit, és az időt, amit ezekre 
rászánthat. Úgy tűnik, most kevés segítsé-
get kap, még akkor is, ha éppen szüksége 
volna rá. Életritmusa felgyorsulhat végre, 
de egy idő után úgy érezheti, ez már talán 
túl gyors is. Próbáljon jókedvű maradni! 
Most nagyon aktív, főleg ha a szabadidő 
kreatív eltöltéséről van szó.

Készüljön fel, hogy elfogadja gyerme-
kei döntéseit! Hagyja, hadd válasszanak 
maguknak iskolát, munkahelyet érdek-
lődési területüknek megfelelően. Így ön-
nek is nagyobb szabadsága lesz. Időbe 
kerülhet megtalálni azt a területet, mely 
most igazán érdekli önt. Ne keveredjen 
veszekedésbe apró ügyek miatt! Meges-
het, hogy nem önnek van igaza, és ez ko-
moly problémákat szülhet. Most inkább  
maradjon távol az ilyen ügyektől.

Zavaró körülmények nagyon felzaklat-
hatják, ilyenkor rosszkedvű, étvágytalan, 
ideges. Kerülje az ilyen állapotot, mert ko-
moly fejfájás lehet a következménye! Egy 
új szomszéd érdeklődni kezd ön iránt, de 
ha ez az érdeklődés nem talál viszonzás-
ra, lassan csillapodik majd. Ebben az idő-
szakban sok új barátra tehet szert. Számít-
son rokonai látogatására. Honvágya van, 
és ezt semmi más nem csillapíthatja, csak 
ha viszontlátja a régi családi fészket.

Munkája kissé akadozik az elkövetkező 
napokban, talán többet kellene pihennie, 
főleg a szemét kímélje! Többen is felajánl-
ják a segítségüket, de ön úgy érzi, jobb, ha 
egyedül végez feladataival, kötelességeivel. 
Egy barátságosnak induló összejövetel 
rosszul alakulhat. Belefáradhat, hogy any-
nyit van távol otthonától, szeretne gyak-
rabban a saját ágyában aludni. Most olyan 
dolgokat ismer meg, amelyektől szeretett 
volna távol maradni. 

Ne szegje meg szavát, ha olyasmit mon-
dott, amit komolyan is gondolt! Ez az 
időszak különösen gazdag lesz esemé-
nyekben. Sokkal többet fog forgolódni 
idegenek között, mint általában. Okos do-
log ilyenkor nyugalmat, jókedvet erőltetni 
magára! Ha nem megy, csak várja ki, míg 
a kellemetlen körülményektől megszaba-
dulhat, ne próbáljon semmit erőltetni. Ez 
nemcsak környezetére vonatkozik, ha-
nem azokra az emberekre is, akikkel dol-
ga akad a mostanában. Legyen bölcs, és 
mosolyogjon többet, mint szokott.

Úgy érzi, hogy felgyorsulnak a napok, 
és nehéz lépést tartani a határidőkkel, a 
beosztásokkal, mégis otthonában kezd 
helyreállnia a béke és az egyensúly. Ösz-
szességében boldogabb, vidámabb han-
gulatban telnek a napjai, mint korábban. 
Próbálja házaséletét kielemezni, különös 
tekintettel a hibákra, problémákra! Az 
elmulasztott érzelmeket, meghittséget tö-
rődéssel, szeretettel pótolja. Ne aggódjon  
annyit minden apróság miatt.
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HOROSZKÓP

FORMA STÚDIÓ Budapest XI., Bartók Béla út 9. Tel.: 209-5258 
www.sportkapu.hu/forma

KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (B, L, O, 
T). 13. Becézett női név. 14. Hangosan be-
szél. 15. TYS. 16. Ászokhordó nyílása. 18. 
Nehézfém. 19. Román. 20. Iskolai beírás. 
22. Némán elér! 23. A távolabbi tetejére, 
népiesen. 24. Ulmann Mónika. 26. Ismert 
költőnk (József). 28. Éppen hogy. 29. Lan-
tán és hidrogén vegyjele. 31. Női becenév. 
32. Lendület, idegen helyesírással. 33. A 
múlt idő jele. 34. Kemény fafajta. 36. A há-
rom testőr egyike. 38. Ír terrorszervezet. 
39. Legnagyobb madarunk. 41. Len betűi 
keverve. 42. Kapkodva szedi a levegőt. 44. 
Nitrogén és szilícium vegyjele. 45. Arra a 
helyre parkol. 48. Hosszú ideig. 50. Nyúz 
páros betűi. 51. Férfinév. 52. Vízinövény. 
54. Angol lovagi cím. 55. Hálával emlege-
tő. 56. Castro keresztneve. 58. Azonosak. 
59. Némiképp. 61. Kicsinyítő képző. 62. 
Szántóföldi gyomnövény. 64. Egoista. 65. 
Tartozást megad. 67. Levegőben közleke-
dik. 69. Részben meggondol! 70. Megha-
tározott személy. 72. Szavazóedény.
FÜGGŐLEGES: 1. Katonai egység. 2. Sor-
számnévképző. 3. Szeressétek … Emíliát! 
(Sándor Pál filmje) 4. Ursa …, Kismed-
ve. 5. Indíték. 6. Neves orosz illuzionista 
(Igor Emiljevics). 7. Telefonos köszöntés. 
8. Nemes nedű. 9. Határon áthozott áruért 
fizetik. 10. Római 49. 11. Középérték. 12. 
Nagyüzem. 17. Lombszőnyeg. 19. Az északi 
germánok főistene. 21. … dant vitia, tétlen-
ség a bűnök forrása. 23. Európai nép. 25. Az 
egyik újságíró szövetség betűjele. 27. Falu 
Felső-Egyiptomban. 28. Török férfinév. 30. 

NAGY LÁSZLÓ: ÜVEGKOPORSÓBAN

Iskolában adott feladat jelzője. 32. Magasra 
tartani. 33. Történelmi terület a Balkánon. 
35. Szénmonoxid. 37. Helyhatározó szó. 
38. Kabarészerző, humorista (József). 40. 
Kétkerekű szállítóeszköz. 43. Szintén. 44. 
Az idézet második sora (Ö, N, H, A). 46. 
Csonthéjas gyümölcs. 47. Tárolóeszköz. 49. 
Tengeri folyó. 51. Győztes. 53. Tolna megyei 
nagyközség. 55. Fahordók alá helyezett 
gerenda. 56. Szobrászkodik. 57. Gyengül a 
szorítás. 60. Német női név. 61. Fekete Ist-
ván gólyája. 63. Göngyölegsúly. 65. Vissza: 
nóta. 66. Rendben van, angolból átvett 
szóval. 68. Leöntő egynemű betűi. 70. Pesti 
kerület. 71. Határrag.
BEKÜLDENDŐ: vízsz. 1. és függ. 44. BEKÜL-
DÉSI HATÁRIDŐ: február 23. A 3. SZÁM REJT-
VÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Verőfényes tócsák 
tükre szélén táncba kezd a diáklány.” A 
NYERTESEK: Kapuy Edéné, 1112 Beregszász 
út 40., Szabó László 1181 Vándor S. u. 3. A 
nyeremény 2 db 6-6 alkalmas Príma-tor-
na bérlet a Forma Stúdióba.. A nyeremény 
a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

A költeményből idézünk két sort.

NAGY LÁSZLÓ (1925–
1978.) A legnagyobb magyar 
költők, műfordítók egyike. 
Rajzai páratlan képzőmű-
vészeti tehetségéről tanús-
kodnak. Ágh István bátyja; 
felesége Szécsi Margit. 1959-
től az Élet és irodalom mun-

katársa. Verseinek fő eleme a természet és ember 
kapcsolata, a pogánykori elemeket is megőrző 
népi kultúra, az élet minden mozzanatát a ter-
mészet és közösség rendjének alárendelő szemlé-
let. Utolsó éveiben a „lehetetlen képviseletében” 
érezte magát: a tisztaságot, szépséget, tehetséget 
veszendőnek és kiszolgáltatottnak látta a világ-
ban az ő igen magas normái szerint. 

AZ ÚJBUDA RECEPTJE

Legtöbbször az  élettani betegségek 
idéznek elő zavart a növények fejlődé-
sében. Ezek adódhatnak a helytelen 
vízadagolásból, a kedvezőtlen hőmér-
sékleti viszonyokból, a talaj rossz szer-
kezetéből, illetve a túl sok, vagy a túl 
kevés fénytől. Ha ismerjük a növényt, a 
bajokat könnyen megelőzhetjük. 

A leggyakoribb szobanövény-betegségek:
A SZÜRKEPENÉSZ – közismert latin nevén a 
Botrytis – kialakulásának olyan külső té-
nyezők az okozói, mint a túlságosan ma-
gas páratartalom, a buja növényállomány, 
vagy a természetes fény hiánya. A beteg-
ség arról ismerhető fel, hogy a leveleken és 
a száron rothadó részek keletkeznek, és a 
felületet szürkésbarna szövedék fedi be. 
Védekezni úgy kell ellene, hogy a növényt 
levegős, száraz helyre tesszük, a fertőzött 
részeket pedig eltávolítjuk.
LISZTHARMAT fertőzéskor a levél fonákján, 
a levélzet felszínén és a száron fehér, lisz-
tes gombaszövedék képződik, ami köny-
nyen letörölhető. A fertőzésnek kedvez a 
túlságosan meleg, nyirkos, nedves levegő. 
Gyógyításkor előbb a fertőzött leveleket 
távolítsuk el, azután gombaölő szerekkel 
permetezzük le a növényt, ügyelve a nö-
vényvédelmi előírások betartására.
A ROZSDAGOMBÁK népes nemzetsége sok 
dísznövényen pusztít. A levél fonákján 
előbb kör alakú, sárgás, apró foltok jelen-
nek meg, amelyek később megbarnulnak, 
és a levél lehullik. Erős fertőzéskor a szár, 
a virágzat, sőt a termés is megbetegedhet. 
Védekezésül réz- és kéntartalmú szerek 
ajánlottak. 
A KLORÓZIS a vashiánnyal van összefüg-
gésben, és olyankor alakul ki, amikor az 
öntözővíz túl kemény, a talaj mésztartal-
ma pedig magas. Ezek a körülmények 
együttesen megakadályozzák a vas és a 
nyomelemek felvételét. Védekezésként 
adjunk a földhöz vas kelátot, Fitohorm 
Fe-t vagy Sequestront. Az öntözővizet 
lágyítsuk, a növényt pedig ültessük át sa-
vanyú kémhatású talajba.

Bánhídi János

Szobanövény-
betegségek

ÉLŐVILÁG

Temesvári sertésborda
HOZZÁVALÓK (4 személyre): 4 szelet sertés-
karaj, 2 közepes fej vöröshagyma, füstölt 
szalonna, 40 dkg vágott, sárga hüvelyű 
zöldbab, 2 dl tejföl, 2 dl húsleves, 5 dkg 
zsír, só, pirospaprika.
ELKÉSZÍTÉS: A hússzeleteket kiklopfoljuk, 
megsózzuk, mindkét oldalát fűszerezzük, 
majd forró zsírban pirosra átsütjük. A 
füstölt szalonnát apró kockára vágjuk és 
üvegesre sütjük, majd megfonnyasztjuk a 
kockára vágott hagymát, rátesszük a vá-
gott zöldbabot, megsózzuk és néhány per-
cig pároljuk. Ekkor elkeverünk benne két 
teáskanál pirospaprikát, ráöntjük a tejfölt, 
majd beletesszük a húsokat, és felöntjük a 
húslével. Lefedve, kis lángon pároljuk, amíg 
meg nem puhul a hús. Többször keverjük 
meg, és ha szükséges, a levét pótoljuk. Ha 
a hús puha, a maradék húslét öntsük rá, és 
forraljuk fel. Ha nem elég sűrű a leve, ami-
kor elkészült, kevés tejfölben keverjünk el 
egy-két teáskanál lisztet, majd a forrásban 
lévő ételbe keverjük bele, és közepes lángon 

forraljuk pár percig, hogy egy picit besűrű-
södjön. Nokedlivel, kagylótésztával, vékony 
csőtésztával, rizzsel tálalhatjuk.

Csirkecombok pikáns almával 
HOZZÁVALÓK: 4 csirkecomb, 4 evőkanál 
olaj, 5 dkg vaj, 8 mogyoróhagyma, 8 alma, 
1 evőkanál porcukor, 1 evőkanál körtepá-
linka, 1 kávéskanál őrölt koriander, 5 dkg 
mandulaforgács, őrölt bors, só.
ELKÉSZÍTÉS: A combokat olajjal bekenjük, 
sóval, borssal meghintjük, meleg sütőben 
pirosra sütjük, majd 2 percig grillezzük. 
Közben a hagymákat a vajban puhára pá-
roljuk. A meghámozott, kimagozott almá-
kat egészben a hagymához adjuk. Az egé-
szet a cukorral megszórjuk, és nagylángon 
forraljuk, közben időnként megforgatjuk. 
Kissé karamellesre pirítjuk, majd a pálin-
kával meglocsoljuk, sóval, borssal, korian-
derrel ízesítjük, és 10 percig pároljuk. Ami-
kor kész, tűzálló tálba öntjük, a mandula-
forgáccsal megszórjuk, és 1-2 percig gril-
lezzük, míg a mandula aranyszínűre pirul. 
A csirkecombok mellé, forrón tálaljuk.
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Aki jobban ismeri a madarakat, bizo-
nyára felkapja a fejét e név hallatán, 
mivel ilyen madár nincs. Igazi neve 
balkáni gerle, így már nagyon sokan 
ismerik. 

A hidegtűrésre utaló jelző azonban szin-
tén találó, mivel az év minden hónapjában 
rakhat tojást. Valahányszor kilépek ötö-
dik emeleti lakásunk ajtaján a januári, feb-
ruári fagyba, mindig felpillantok a szinte 
karnyújtásnyira fejem felett kotló gerlére. 
A kotlás rendben folytatódik, nyugtázom, 
ahogy visszanéz rám a szürke madár. 
Mozdulatlan szobornak tűnik, de a tekin-
tetén látszik, figyeli, merre megyek.
 Magyar neve délkeleti származására 
utal. A harmincas évek elején a Balkán fe-
lől terjeszkedve érte el a Kárpát-medencét. 
Svédül például törökgalambnak nevezik. 

Őshazája India, tehát magyar neve ugyan-
úgy megtévesztő, mint például a vörös 
vércséé, mert az meg inkább barna.
 A galambfélék rokona, mégis egészen 
más egyéniség. Rokonaival, a városi ga-
lambokkal ellentétben kerüli a tumultust 
a parkokban kiszórt eleség körül. Még-
sem hagyja magát kiszorítani a vele egy 
súlycsoportban lévő más madárfajok ál-
tal. Kiválasztott területét (a madarászok 
ezt revirnek nevezik) messzire hangzó 
túdom-túdom – éneknek alig nevezhe-
tő – turbékolással jelzi fajtársainak. Jól 

A sarki gerle jól tűri a telet

ÚJBUDA

emlékszem erre a hangra egészen kisko-
rom óta, mert a Fehérvári út közelében, 
a Barázda utcai házakon fészkelő gerlék 
kitartóan fújták. Vitatható, hogy valóban 
„tudja-e”, mármint a fészekrakás mes-
terségét, a mese szerint ugyanis a szarka 
megunta az öntelt és valljuk meg, alapta-
lan kántálást és faképnél hagyta mada-
runkat. Ha megnézünk egy gerlefészket 
– vékony gallyacskákból összetákolt a 
roskatag építmény – tüstént belátható, 
hogy a mese találó. Sokszor jól látszik 
alulról a rendszerint két dió nagyságú to-
jás a ritkás fészekanyag között. A célnak 
azonban tökéletesen megfelel, mert a to-
jások nem pottyannak le. 
 A mi gerlénk január közepén kezdte 
a kotlást. Nem ez az első év, hogy a gerle-
szerelem fittyet hány a mínusz 5-10 fokos 
fagyra. Néha a tél az erősebb, és 16 nap 
után sem történik semmi odabent a tojá-
sokban. A gerle ilyenkor szomorú, és né-
hány hét szünetet tart. Hamarosan azon-
ban új költésbe kezd, melyet évente 4-szer, 
5-ször is megismételhet. Lendületes és 
mindmáig töretlen terjeszkedésének ez az 
egyik fő oka. Vannak nagyobb testű ma-
darak, például a rétisas, amelyek a februári 
hidegben már tojást raknak, de a városban 
gyakori kisebb fajok között egyedül áll 
a balkáni gerle rendszeres korai kotlásá-
val. Ilyenkor a viselkedése is megváltozik. 
Egész évben tüstént elrepül a gangunkról, 
ha valaki kilép a lakásajtón. Ebben is kü-
lönbözik a galamboktól, azok a korláton 
ülve figyelik, hogy merre veszi az utat az 
ember, csak akkor repülnek el nagy zajt 
csapva, ha vészesen közeledünk hozzájuk. 
A gerle (más fajokhoz hasonlóan) a kot-
lás megkezdésétől kezdve az úgynevezett 
kotlási szelídség állapotába kerül, ilyenkor 
szinte másfél méterre meg lehet közelíteni. 
 A hím és a tojó felváltva ül a tojáso-
kon. A kikelés utáni első napokban csak 
rövid sétarepülés idejére hagyják üresen a 
fészket a szülők, mert melengetni és gyak-
ran etetni kell a fiókát, amelynek éppen 
csak annyi ereje van, hogy a szülői hangra 
a fejét az eleségért felemelje. 

Morandini Pál



Január 28-án a Testnevelési Egyetem 
nagyelőadójában ünnepelte több száz 
lelkes rajongó a 75 éves Csoóri Sán-
dort. Fellépett fia, a Muzsikás Együt-
tessel és unokája az Ifjú Muzsikás 
együttes körében.

Csoóri Sándor Visszatértem félutam-
ról című új kötetét jelentette meg a 
Helikon kiadó a költő, író 75. szüle-
tésnapja alkalmából. A köszöntőket 
Schulek Ágoston, a TF esték fő szervezője 
tartotta, aki elmondta Csoóri Sándor az 
egész nemzet ügyét karolta fel. Többek kö-
zött a Duna TV megalapításával, amely ma 
is misszió a határon túli magyarság köré-
ben és bizony egyre inkább a határon belül 
is. A Magyarok Világszövetsége is Csoóri 
Sándor kezdeményezése, amely mérföld-
kő az össz-magyarság életében. Ám egyik 
sem úgy működik, ahogyan ezt ő annak-
idején megálmodta. Ez a politikusok bűne. 
Csoóri Sándor nem vált politikussá – em-
ber maradt. Születésnap jókívánságaként 
hosszú életet kívánt, addig éltesse az Isten, 
amíg azok, amelyeket megálmodott betel-
jesednek. Átadott egy aranykupát az ünne-
peltnek, amelyet minden itt fellépő előadó 

kap, ezen a kupán a dátum és a fellépő neve 
mellett egy idézet áll: „Látnunk kell egy-
mást, hogy láthatóak legyünk, hallanunk  
egymást, hogy hallhatók!”

hogy később jött rá, hogy egy cserepei-
re hullott világ darabjai között él. Akkor 
jött rá, hogy cserepek között gázolunk 
– hogy amit érzékelünk és mégsem, amit 
látunk és mégsem, annak nagyrésze a 
széthullott világunk cserépdarabjai-
ból áll. Amikor erre rájött, akkor vált 
tudatos emberré! Azóta egyértelműen 
azon munkálkodik, hogy a hiányzó da-
rabokat megtalálja és a versíró kezével, 
a legpolitikusabb költő és a legköltőibb 

politikus, a legközéletibb ember kezével 
próbálja a helyére illeszteni. Alig múlt 
38 éves  - mára gondolva. Minden évben 
csak néhány napot öregszik. Azért, mert 
a  cserépdarabok összehordása és óvá-
sa nagyon hosszú életet igényel. Csoóri 
Sándor az a ritka magyar értelmiségi, 
akinek az élete elválaszthatatlan az ősi 
gyökerű magyar művelődéstől. Képtelen 
lenne csak a felszínt kapargatni, noha 
költőként szárnyal. Hosszú életet kívánt 
kedves barátjának.
 Csoóri Sándor kiemelte, hogy a lá-
ba kisujjáig meghatódott, hogy milyen 
sokan idejöttek a TF-re és időt szántak 
őreá. Ezt a hangulatot, ami itt uralko-
dik, a 70-80-as évek olvasói találkozói-
hoz tudja hasonlítani. Kiemelte, hogy a 
Schulek házaspár munkája kivételes és 
egyedülálló, ahogyan ezt a szellemi szi-
getet kialakították.
 Elmondta, hogy már nem szívesen 
mozdul ki otthonról, – inkább ír – ide 
mégis szívesen eljött.
 A visszanéztem félutamról kötetben 
életéről ad számot, amelyet a Faragó Lau-
ra népdalénekes készítette interjú zár.

cszd

Az ünneplésen megjelent Duray Miklós 
is, aki kifejezetten erre az alkalomra érke-
zett Pozsonyból. Vidáman szólította meg 
kedves barátját: „Jó estét Csoóri úr! Hogy 
vagy?” Duray Miklós családi hagyomány-
ra hivatkozva köszöntötte 
és méltatta közéleti pálya-
társát, elmesélte, hogy a 
családjukban volt egy több 
generáción át öröklött, 
féltve őrzött szép agyag-
váza, amelyre minden 
generációnak fel kellett 
festenie egy egy virágot.  
Sokmintás, virágos váza 
lett, féltve őrizték, lassan 
már a festék tartotta csak 
össze, aztán egyszer csak 
eltörött. A család döbben-
ten állt az omladék felett, 
de évekig nem tudtak vele 
mit kezdeni. Aztán egy 
fiatal megpróbálta ösz-
szeállítani, megpróbálta, 
de nem volt meg az ösz-
szes darab. Mégis óvták a 
torzót és őrizték. Egy huzat miatt megint 
széthullott darabjaira. Nem tudják azóta 

sem összerakni. Néhány darabot őriznek 
még, csak a talp maradt meg épségben.
 Csoóri Sándor fiatalon belegázolt 
ebbe a cserép halomba, 1964-ben írja, 
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A XX. századi orosz irodalom két legen-
dás fenegyerekére emlékeztek a Fonó 
Budai Zeneházban február 1-jén. A zenés 
irodalmi esten az izgalmas, megzaboláz-
hatatlan személyiségű alkotók műveiből 
hangzott el válogatás oroszul és ma-
gyarul, a hozzájuk kapcsolódó kötetek 
és hanghordozó megismertetésével. Az 
előadás párhuzamos témájú költeménye-
ken keresztül mutatta be a múlt század 
első negyedében alkotó, szülőföldjéhez 
és népéhez ragaszkodó, egyéni hang-
vételű verseivel gyorsan kedveltté vált 
Szergej Jeszenyint, valamint a század 60-
as éveitől kezdve fokozatosan az orosz 
szabadság kultikus dalnokaként tisz-
telt színészt, énekest, költőt, Vlagyimir 
Viszockijt. A két tragikus sorsú alkotó 
életművéből egyaránt árad a haza szen-
vedélyes szeretete, és megaláztatással teli 
életük kiapadhatatlan szabadságvágya. 
A versek és a dalok – Závory Andrea, 
Sípos Mihály és Hegedűs Iván előadómű-
vészek tolmácsolásában – lenyűgöző ér-
zékletességgel jelenítették meg a két kor-
szak orosz társadalmának feszültségeit 
és az emberek szabadságeszményét. A 
Jeszenyin és Viszockij műveit tartalma-
zó köteteket és zenei gyűjteményt Viczai 
Péter Viszockij-kutató és Erdődi Gábor 
műfordító ismertette.

Sz. M.

Orosz húrok, 
szilaj költők

Jeszenyin és Viszockij 

Soha nem látott tömeg, a kiállítóterem 
zsúfolásig telve. Testvérpár kiállítása 
nyílik, egyikük festő, a másik szobrász.

Az egyik: minden kép más stílus, más 
színvilág, más technika. Bár Magyaror-
szágon ez nem szokás, azt szeretik, ha 

a festő stílusa jól beazonosítható, itt és 
most ez így van jól, mert a kiállított ké-
pek huszonhét év terméséből lettek vá-
logatva. Ritkán dolgozik ecsettel, inkább 
ujjal, telefonkártyával. Érezni kapcsolatát 
a festékkel, ahogy ő is érzi a színeket. A 
jó emberi szem egymillió színárnyalatot 
tud megkülönböztetni – általában nem 

élünk vele, Kulifay Tamás viszont igen. 
Sok színt használ, a színek nyelvén be-
szél. Azt festi, amit nem tud szavakkal el-
mondani, csak megmutatni: nézzék meg. 
Nem látunk tőle tájképeket, csendéletet, 
ezt festeni nem szereti, de fotózni, imp-
resszionista jellegű tájakat, hangulatokat, 

igen. Fényképeiből most nem láthatunk, 
erre egy későbbi kiállítás ad alkalmat. 
 Tizenhat éves volt, mikor apjától 
olajfestő-készletet kapott, így kezdő-
dött. Eljárt  rajzkörökbe, de a mester-
kéltség nem tetszett neki, mert – mint 
mondja – a művészet gondolatokról, 
színekről kell szóljon. Később baráta-

Az ajándékozás kényszere
Az alkotás mindenek feletti állapot

Kulifay László és Kulifay Tamás. Dresch Mihály a megnyitón elfújta a nótájukat

Csoóri Sándor 75 éves

ival, majd egyedül gyerekkórházak és 
rendelők falaira festett képeket. Kevés-
sé érdekli a sikerélmény, nem vágyik a 
szakma elismerésére, az alkotás nála 
belső kényszer. Színházi kötődését ed-
digi harminc-negyven díszletterve jelzi, 
jelenleg a Szkéné Színház technikusa.

A másik: a fa csodálatos anyag, egyszer-
re kemény és puha, ellenáll a vésőnek, de 
egész lényével az embert szolgálni vágyik. 
Csak a gondolatot, érzést várja és a kezet, 
hogy megmutathassa belsejét, erezetét, 
szívét, melegségét. Idő kell meglátni a 
rönkben, a beteg görcsös ágban ereden-
dően benne rejtőző formát, erőt, vonalat. 

2005. FEBRUÁR 21. 19.30
Makovecz Imre: Szerves gondolkodás, 

szerves építészet.
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Palkovics László: Intelligens járművek.
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Épülete. Budapest, XI., Magyar tudósok 
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A mindentudás
egyeteme

Színhely és időpont: a Balassi Bálint 
Intézet földszinti nagyterme február 
3-án este fél nyolckor. Olyannyira zsú-
folásig teli a terem, hogy még a szék-
sorok előtt és mellett, a földön is ülnek 
nézők. De a látnivaló megérdemli a 
kényelmetlen ücsörgést. 

A színpadon karcsú, népviseletbe öltözött 
lányok derekát forgatják fehér inges, fekete 
gatyás, csizmás legények. Hihetetlen össz-
hanggal, mély átéléssel táncolnak. Röp-
pennek a színes szoknyák, szőke, és barna 
varkocsok verdesik a lányok hátát. Egye-
nes derékkal, büszke tartással szaporázzák 
a férfiak. Mikor véget ér egy-egy szám, 
dörgő tapssal jutal-
mazza a szereplő-
ket a közönség.
Végül is mi lep 
meg ennyire egy 
magyar népitánc-
műsorban? Az, 
hogy a színpadon 
fellépő táncosok 
nem a szomszéd-
ból jöttek hozzánk. 
Február elején ér-
keztek repülőgép-
pel, több ezer kilo-
méter távolságból, 
14 órás úttal – Ar-
gentínából. Ezek 
a fiatalok a távoli 
országban élő ma-
gyar szülők leszár-
mazottai.  Akkor 
hogyan érezhetik 
ennyire át a táncok 
vérpezsdítő virtusát? Miképp sajátították 
el legszebb magyar táncainkat az idegen 
országban, hogy ilyen szívből jövő termé-
szetességgel adják elő?
 A mellettem ülő fiatal fiú, Kiss Ta-
más, szemérmesen, de meggyőzően vall 
erről. Ő is ott született, és ott élnek szülei, 
testvérei is. Tanulni jött Magyarországra, 
egy hazai ösztöndíj segítségével. Az anya-
nyelvet nem felejtették el a szülei, de azt 
tapasztalta, az ottani környezetben még 
jobban kell küzdeni magyarságuk őrzé-
séért, mint... A gondolatot nem fejezi be, 
hiszen hálás, hogy itt lehet, már szakmai 
alapképzettsége is van, informatikusként 

dolgozik egy neves cégnél. Nagyapja is 
visszatért Magyarországra, és ő is talált 
itt magának barátokat. Ez a táncest neki is 
sok örömöt ad: ő is eljárt Argentínában a 
magyar tánckörbe, amikor csak tehette.
 A műsorközlő és az est háziasszonya 
színes népviseletben: Zólyomi Katalin. 
Nemcsak a következő számot konferálja 
fel, bensőségesen szól arról is, Argentí-
nában mekkora kultusza, milyen szép 
fesztiváljai vannak a magyar táncoknak. 
Mit jelent a tánc, a mosoly a nemzetközi 
kapcsolatokban? Szerinte szavakkal ki 
sem fejezhető fontossága van annak, hogy 
ezek a mozdulatok a népünkről beszélnek. 
Sőt! Most már nem választhat el bennün-

ket tenger, s több 
ezer kilométer. 
Lám, ők Argentí-
nából jöttek haza 
Magyarországra, 
s innen vissza-
utazva is magyar 
otthonukba tér-
nek meg.
És hogy kiket lát-
hattunk a Balas-
siban? A Fűrésze-
lők Banda muzsi-
káját követően a 
Regős táncegyüt-
tes rábaközi dús 
és palóc táncok-
kal (verbunk, 
csárdás, bunkós) 
gyönyörködte-
tett bennünket. 
Ezeket kalota-
szegi vetélke-

dő és bogyiszlói táncok (ugrós, csárdás) 
követték, majd ismét a Fűrészelők Ban-
da muzsikáját élvezhettük. Aztán me-
zőségi és kalotaszegi táncok, Küküllő 
menti pontozó, szatmári verbunk, lassú 
és friss csárdás... Itt ért volna véget a mű-
sor, ha nem harcoltak volna ki vastapssal  
újrázást a nézők.
 Ennek az estnek a közönsége nem 
sietett haza. Maradtak, és meghatot-
tan cseréltek szót vendégek és szerep-
lők, szülők és gyerekeik. A magyar nép 
„idegenbe szakadt” fiai családi körben  
érezték magukat.

Moldován Ibolya

Regősök a Balassiban
Argentínából érkeztek, magyar táncokkal

Külföldön is lehet magyarnak születni

Salföldön a fák türelmesen várják Kulifay 
Lászlót. Nála az alkotás különleges állapot, 
lassú folyamat, hetekig eltart, éjszakába 
nyúlik. Ösztönösen kezdi, majd leül, távo-
labbról nézi, hagyja pihenni, míg kialakul a 
folytatás. Ha kész a szobor, jön a megnyug-
vás, a rövid megpihenés. Öt-hat éve farag. 
Néhány szobra figurális, de a legszebbeket 
mintha a víz mosta, a kő súrolta, az idő 
koptatta volna. Olyanra, mint amilyeneket 
a folyóparton lehet jó szerencsével találni. 
Mintha öröktől fogva léteznének. Jóleső 
érzés szemmel és kézzel végigsimítani.
 A fa növése szünet nélküli, táplálékát, a 
földet szívja, mindig mélyebbre és mélyebb-
re nyúl bele. De a fa nem parazita. Nem öli 
a földet, hanem alkalmat ad neki arra, hogy 
magát elajándékozza. A kötés kölcsönös, a 
gyökér belefúródik a földbe, hogy kaphas-
son, a föld magába húzza a gyökeret, hogy 
adhasson. Minden, ami van, csak az adás-
ban, az elajándékozásban nyer jelentőséget. 
Ez minden viszony alapja, aki ad, mélyebbről 
van kötve, mint az, aki kap, mert nem a szük-
séglet köti, hanem a bőség. Az igazi kényszer 
a fölösleg elajándékozása – írja Hamvas Béla. 
 Két testvér, két műfaj, de valami na-
gyon közös bennük: ez az ajándékozá-
si kényszer. A Karinthy Szalon nemrég 
megnyílt kiállításáról hazafelé tartva ez 
jutott eszembe – a személyes megtapasz-
talást mindenkinek ajánlom.

Kertész Dániel
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TÁRSAT,
TÁRSASÁGOT KERES?

Tel.: 279-0834, 06/70/363-5767
www.koronaklub.com

„KORONA” 
Klub és Baráti Kör

Kirándulásokkal, rendezvényekkel!
Zenés-táncos klubestek!

Fényképes társtaláló program.
Diszkrét, korrekt szolgáltatás!

Februárban
Férfiaknak kedvezmények !

NŐNAPI-BÁL! 
Március 5-én!

Exkluzív környezetben vacsora, 
szuper műsor, tombola, zene-tánc!

LAKÁS-INGATLAN
KERESÜNK-KÍNÁLUNK eladó-kiadó lakáso-

kat, házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt 
ügyintézés. 10 éve folyamatosan működő ingat-
laniroda. 315-0031. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó 
lakásokat, házakat, építési telkeket. 14 éves szakmai 
tapasztalat. 361-4287, 385-4887. www.banalp.hu

VILLA-LUX Ingatlaniroda 14 éve a budai in-
gatlanpiacon. Lakások, házak adásvétele bérletre! 
Hegyvidék Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér, 
I. lépcsőház I. emelet. 466-2482, 06/30/9408-093. 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk 
eladó-bérbeadó telket, házat, lakást. D.R. Pont 
Ingatlaniroda. 06/30/9445-207, 06/23/500-964.

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellék-
utcáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, 
világos lakásokat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., 
Csörsz u. 17–21. Tel.: 201-1821, 06/30/2021-892. 
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu 

ELADÓ a Bercsényi u-ban oktatásra, rendelő-
nek, irodának alkalmas ingatlan, tulajdonostól. 
Irányár: 21,5 M. 06/20/5886-929.

KERESÜNK eladó, nagyméretű, 170-280 négy-
zetméteres villalakást, házat. 06/30/9229-053.

SASADON 230 m2-es átépítendő ház 707 m2-
es telken eladó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.

BERCSÉNYI utcában 78 m2-es, 2,5 szobás, er-
kélyes, gázfűtéses, felújítandó lakás eladó. 
www.banalp.hu, 06/20/9340-635.

DARÓCI útnál 340 m2-es, irodának alkalmas 
ház eladó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.

SASADI 320 m2-es, kerti medencés ikerház-fél 
eladó. www.banalp.hu, 06/20/9340-635.

WWW.INGATLANABC.NET Eladó, kiadó 
ingatlanokat keresünk-kínálunk a kerületben! 
351-9578.

KELENFÖLDÖN, Sasadon, Madárhegyen épí-
tési telkek eladók. www.banalp.hu, 
06/30/9229-053, 06/20/9340-635.

KELENVÖLGYBEN exkluzív, 160 m2-es, önálló 
ház eladó. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.

XI., KALOTASZEG utcában, 615 m2-es 
telken, 100 m2-es alapterületű családi ház el-
adó. Gondozott kerttel, garázzsal, kerti házzal, 
félszuterénben irodával. 67 M Ft. 06/30/2514-000.

XI., KALOTASZEG utcában 2006. tavaszi át-
adással 15 lakásos társasház épül. 48-105 m2-es 
lakásók eladók 300 000–340 000 Ft/m2 áron. 
06/30/2514-000.

XI., ÚJHÁZY utcában év végi átadással eladó 
I-II. emeleti, 93 m2-es lakás garázzsal, tárolóval, 
39,3 M Ft. 06/30/2514-000.

ULÁSZLÓ utcánál tetőtéri, nettó 55 m2-es, két-
szobás lakás 19,2 irányáron eladó. 
www.banalp.hu, 06/20/3648-676.

ALBERTFALVÁN kertre néző földszinti gar-
zonlakás 9,1 M Ft-ért eladó. 06/20/9340-635.

ELADÓ lakásokat keresünk és kínálunk. 
06/30/3491-752, 239-0461, www.vivaotthon.hu

XI., KALOTASZEG utcában év végi átadással 
15 lakásos társasház épül. Lakások leköthetők 
60–77 m2-esek 300 000–350 000 Ft/m2 áron. 
06/30/2514-000.

LAKOTTAN megvásárolnám, életjáradéki szer-
ződést kötnék lakására, házára. Magánszemély. 
06/20/9150-887.

TÁRSASHÁZAK figyelem! Beépíthető tetőte-
ret, lapos tetőt keresek. Magánszemély. 
06/20/9150-887.

SOBIESKI utcában beköltözhető, új építésű la-
kások eladók. www.banalp.hu, 361-4287.

LAKÓINGATLANOKAT keresünk és kínálunk. 
Tawellco Ingatlan. Tel.: 280-4496.

BUDAÖRSÖN új építésű 2, 3 és 4 szobás, erké-
lyes lakások 3 emeletes, liftes házban 
290 000 Ft/m2-től eladók.  www. lakascentrum.hu, 
06/20/3939-689.

SASHEGYEN új, 90 m2-es, belső kétszintes, 3 
szobás, panorámás lakás nagy teraszokkal, 2 ga-
rázzsal, 4 lakásos társasházban eladó. 50,5 M Ft. 
06/20/3939-689.

BEFEKTETŐK figyelmébe! XI., Madárhegyen 
közműépítés és telekalakítás alatt lévő tel-
kek adásvételének közvetítése, Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

ELADÓ, kiadó öröklakásokat keresek 30–70 m2 
között, ügyfelek részére. Dr. Fülöp Anna. 
06/30/9738-536

BERCSÉNYI utcában garzonlakás 9,8 M Ft 
irányáron eladó. 06/20/3648-676.

MODERN irodaházban 350, 100, 40, 20 m2-es 
irodák eladók.

www.banalp.hu, 06/30/9229-053.
PETŐFI híd környékén keresünk eladó és ki-

adó lakást. 215-7336.
SASHEGYEN keresünk eladó és kiadó családi 

házakat. 219-0362
SASADON 80-150 m2-es eladó lakóházat kere-

sek. 06/20/3249-108.

BÉRLEMÉNY
SASADI útnál bérbeadó hozzáértőnek, kedve-

ző havi részletfizetésre, ápolt, szép kis gyümöl-
csöskert kerti szerszámokkal. Tel.: 249-2467.

FARKASRÉTI temető főbejáratánál 70 m2-es, 
kevés lépcsős pince kiadó. T.: 319-0986.

MADÁRHEGYEN 720 m2 gyümölcsös bérle-
ti joga kis faházzal átadó. Víz, villany van. 40-es 
busszal megközelíthető. 318-3466.

ALBERTFALVÁN 120+120 m2-es ingatlan 
kocsibeállókkal telephelynek kiadó. 
300 000 Ft/hó. www.banalp.hu, 06/20/3648-676.

KÜLFÖLDI turistáknak belbudán felújított 
apartman kiadó. T.: 201-3252, 17 óra után.

KALOTASZEG utcánál, a Fehérvári úton 17 m2 
kiadó. Víz, WC van.
Érdeklődni: 06/30/5227-707. 06/70/5115-179.

GARÁZS
A GELLÉRTHEGYEN, a Somló lépcsőnél (a 

Ménesi út és a Somlói út között) garázs kiadó, 
rendeltetésszerű használatra (gépkocsi-tárolás-
ra). Érdeklődésüket 17 és 20 óra között várjuk a 
06/70/5858-395 telefonszámon.

OKTATÁS
ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák 

igény szerint. 201-3139.
ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 

gyerekeknek, felnőtteknek.
Tel.: 06/30/2540-414, 209-3175.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általános 
iskolásoktól egyetemistákig. 385-3280, Obádovics.

GÉPÍRÁSOKTATÁS, számítástechnikai tanfo-
lyamok (Word, Excel, internet). Mikrobit.
212-8212.

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását vállalja 
nyelvtanár felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. 
Házhoz is megyek. 246-6869, 06/70/5403-337, 
06/20/5176-873.

MATEMATIKUS nyolcadikosokat, középisko-
lásokat, egyetemistákat tanít egyénileg. 
Tel.: 365-2969.

MATEMATIKÁBÓL rugalmas felkészítés két-
szintű érettségire, garantált eredménnyel. 
250-2003, 06/20/9344-456.

FRANCIAÓRÁK, általános és gazdasági nyelv-
vizsgára felkészítés, nyelvtanártól. 
06/70/6052-954.

MATEMATIKÁT, fizikát, mechanikát, műszaki 
tárgyakat tanít minden szinten mérnöktanár. 
Tel.: 246-2122.

ANGOLTANÍTÁS, hatékony nyelvvizsga-előké-
szítés a Kosztolányi térnél. T.: 466-9494.

ANGOLUL diplomás anyanyelvű tanártól fel-
nőtteknek és fiataloknak. Peter. 466-4670.

KORREPETÁLÁS minden tárgyból felsősök-
nek. Német-angol is. 06/30/2309-428.

DISZLEXIÁS gyerekeknek vizsgálat és fejlesztő 
foglalkozások, angol-német is. Alsós korrepetálás. 
06/30/2309-428.

SZÁMTAN, mértan, fizika, Péter bácsi tanítja. 
T.: 226-4077, 06/30/3634-211, 
www.peterba.amigo.hu

GONDOLA Nyelviskola Gazdagréten 
(tel.: 246-6963) felkészíti nyelvvizsgára, érettségi-
re, társalgásra. 
Olasz, spanyol, portugál (06/20/3544-879).  
Angol, német, francia (06/20/9757-343).

ANGOL általános és gazdasági nyelvvizsgára 
felkészítés a MOM-Parknál. Tel.: 356-2503.

ANGOLTANÍTÁS kezdő szinttől érettségiig és 
nyelvvizsgákig, Gazdagréten. 246-8246.

GIMNÁZIUMI angoltanár korrepetálást vállal 
a Móricz Zsigmond körtérnél. 
Tel.: 06/20/5468-963.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsgára felkészítés 
Sashegyen (minden szinten). Tel.: 319-5724.

ANGOLTANULÁS Gazdagréten, nyelvtanárral, 
délelőtt is. 246-8045, 06/70/6165-035.

FRANCIATANÍTÁS diplomás tanárnőnél, dél-
előtt, a XI. kerületben. T.: 06/20/5291-804.

ZONGORATANÍTÁS kezdőknek, haladóknak, 
minden korosztálynak a Gellért közelében. 
T.: 385-3161.

TÜCSÖKZENE Gazdagréten és Buda minden 
kerületében. 6 hónapostól 4 évesig, zenetanár-
ok vezetésével. Az első foglalkozás ingyenes. 
Jelentkezés: 06/30/9994-945.

BESZÉDCENTRIKUS német nyelvoktatást és 
korrepetálást vállal felsőfokúval rendelkező egye-
temista. 06/20/9409-257.

MATEMATIKA-, fizikakorrepetálást, javítóvizs-
gára, érettségire felkészítést vállal gimnáziumi ta-
nárnő. 365-0644, este.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
GÁZBOJLEREK, konvektorok, cirkók javítása, 

villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítá-
sa azonnal, garanciával. 
359-5033, 06/30/9248-010.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 
kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. Csatornák, lefolyók javítása, cse-
réje, építése. Vízvezeték-szerelés. 
228-6193, 06/30/9210-948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/9400-748.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS! Gebe. Kisebb 
javítástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázá-
sok megszüntetése. Villanybojler szerelés és 
vízkőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-
csere ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával. Gebe László víz-
vezeték-szerelő mester. 
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Gebe. Tisztítás, zsírta-
lanítás, gyökértelenítés, falbontás nélkül. Korszerű 
gépekkel, több évtizedes gyakorlattal, garanciával. 
207-2850, 06/30/9420-064, 06/30/9492-052.

VÍZ, gáz, központi fűtés, csatorna szerelése, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/9446-513, Nagy László épü-
letgépész.

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól 
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. 06/20/9344-664, 246-9021. Elmű által mi-
nősített vállalkozás.

VÍZ-FŰTÉS szerelés, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje ga-
ranciával. Balázs János épületgépész technikus. 
Tel./fax: 362-4050, 06/20/9170-697.

ÉPÜLETEK, családi házak villanyszerelése, hi-
baelhárítása. Malek Nándor: 06/20/9359-403.

BUDAI Gyorsszerviz FÉG-gázkészülékek, víz-, 
gáz-, fűtésszerelés, csőtörések, csapok, WC-tartá-
lyok javítása, duguláselhárítás, fürdőszoba-felújí-
tás burkolással is. Díjtalan kiszállás. Használt gáz-
készülék adásvétele. 420-4484, 06/20/3218-707.

VILLANYSZERELÉS! Győrffy István. Lakások 
elektromos felújítása, hőtárolós és cserépkályhák, 
villanybojler, kaputelefon szerelése. T.: 203-0134, 
06/20/3210-295.

GÁZKÉSZÜLÉKEK téli, 25%-os, kedvezményes 
cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, vízmele-
gítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 466-6113, 
mobil: 06/30/2124-693.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, karbantartás, kivitele-
zés, tervezés. Tel.: 06/30/9660-542.

GÁZKÉSZÜLÉKEK, fűtőberendezések, cirkók, 
konvektorok, vízmelegítők javítása, cseréje. 
276-9408, 06/20/9554-768.

VILLANYSZERELÉS, hibaelhárítás azonnal. 
Gáz EPH jegyzőkönyvkészítés. Hanusi mester. 
Tel.: 06/30/9507-009.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, WC-k, csapok, 
csőtörések javítása aznap. Tel.: 215-0250. www.
vizszereles.hu

FÉG gázkészülékek szakszervize, vízmelegítők, 
cirkók, konvektorok javítása aznap. 
Tel.: 215-0250. XI., Karcag u. 28. 

VILLANYSZERELÉS gyorsszolgálat, hibaelhá-
rítás, javítások, felújítások még aznap, garanciával. 
455-0912. XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

LAKÁSSZERVIZ, víz-, gáz-, fűtésszerelés, vil-
lanyszerelés, vízszerelés, duguláselhárítás a beje-
lentés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK cseréje, áthelyezése, javítá-
sa aznap, garanciával. Tel.: 216-2603. 
www.futesszereles.hu

VÍZÓRÁK, locsoló vízórák, almérők teljes körű 
ügyintézéssel. 455-0913. www.vizszereles.hu

FIGE Zoltán regisztrált gázszerelő vállal: víz-, 
gáz-, fűtésszerelést. Tervezés, kivitelezés. Műhely: 
XI., Fadrusz u. 26/B. 
Tel.: 365-8302, 06/30/9660-542.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos.
Tel: 202-2505, 06/30/2513-666

TELJES körű lakásfelújítást vállalunk garanciá-
val, bútormozgatással. 06/70/3127-991, 260-7534.

REDŐNY-, reluxa-, szúnyogháló-készítés, -javí-
tás garanciával. 06/20/4883-378, 06/30/2230-694.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás min-
den szakmában, kerületi referenciákkal, magyar 
szakemberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kez-
déssel. Tétény-Épszer Kft. 
226-4539, 06/20/9467-557.

FESTÉS, tapétázás, PVC-, parkettajaví-
tás, -csiszolás, -lakkozás, lamináltparketta, 
gipszkartonszerelés, ablakszigetelés, burkolás. 
322-4590, 06/30/2328-732.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zár-
szerelés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, laka-
tosmunkák, rácsok. 06/30/9613-794.

PARKETTÁZÁS, csiszolás, lakkozás, PVC-, sző-
nyegfektetés. 208-0721, 06/20/9494-529.

TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával, referen-
ciákkal. 4 Pillér Kft. 06/30/9315-495, 405-4603.
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Jelenleg nagycsoportos óvodás, valamint 1., 2., 3. és 4. 
osztályokba járó fiúkat és lányokat várunk meghallgatásra.
A jelentkezéseket kérjük pontos lakcímmel, a gyermek jelenlegi 
osztályának, iskolájának feltüntetésével az alábbi címre küldeni:
Magyar Rádió Gyermekkórus,
Budapest 1800,
vagy
Fax: 328-7907
A jelentkezés határideje: 2005. február 28.
A felvételi időpontjáról minden jelentkezőt írásban értesítünk.
Sikeres felvételi vizsga esetén a gyerekek a Magyar Rádió 
Gyermekkórus bázisiskolájába, a II. kerületi Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola speciális, 
úgynevezett „rádiós” osztályába iratkoznak be.

A Magyar Rádió Gyermekkórusa
felvételt hirdet
budapesti gyerekek részére
a 2005/2006-os tanévre.

Megnőttünk!

Hirdessen Ön is az 
Újbudában!

...de csak az újság lett nagyobb,
az áraink nem!

Új hirdetési méreteinkről érdeklődjön médiatanácsadónknál. 
Telefonszámunk: 06/30/9925-866

A méret is számít...

CSALÁDI HÁZ
ÉPÍTÉS

TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS
ÜZLETEK-IRODÁK 

KIALAKÍTÁSA

Telefon, fax.: 206 2505, Mobil: 06 30 9416 081
e-mail: info@budacalor.hu,   www.budacalor.hu 

Megbízható, gyors,
pontos kivitelezés

BUDACALOR KFT.

 – mélymosás, vegytisztítás
 – szegés, 

– háztól házig két nap alatt
– perzsák, szőttesek

szakszerű javítása
06/80/200-639

(ingyen hívható 8-16 óráig)
 347-0865; 347-0866
Szőnyeg Express Kft.

Bp. IX., Soroksári út 164.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

SZŐNYEGTISZTÍTÁS

Tartsa esküvőjét 
szállodánkban!

RUBIN HOTEL

A vacsora helyszíneként külön-
termeink egyikét ajánljuk.
A szertartás létszámtól függő-
en akár a kertben is lebonyolít-
ható. Menüsorok 3 800 Ft-tól.

Érdeklődjön: 319-7700, 319-7703
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
www.hotelrubin.com

****

8.00–16.00-ig

Zöld 
Szerviz

EREDETVIZSGÁLAT
ZÖLDKÁRTYA

Cím: 1119 Budapest 
XI., Borszéki u. 2.

205-5949 
06/30/2946-511

Nászajándékunk
egy apartman az első
hitvesi éjszakára.



CSEMPE, padlólap, mozaik, szaniter! Az olcsó-
tól az exkluzívig. A XI. és XII. kerületekben ingye-
nes házhozszállítás. Piastrella Kft. Villányi út 46. 
Tel./fax: 385-4349.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 285-2882, 
06/30/2515-872.

RIASZTÓRENDSZEREK megtervezése, kivi-
telezése. Épületek, családi házak, hétvégi házak. 
Malek Nándor: 06/20/9359-403.

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló készítése, javítása. 
356-4840, 06/30/9544-894.

ÁCSMUNKÁT, tetőkészítést, tetőtér-beépítést, 
galériakészítést, zsaluzást, lépcső, szaletli készíté-
sét vállalom. Tel.: 06/30/5878-666, 397-1625, este.

LAKÁSRIASZTÓK, kaputelefonok, tűzjelzők 
szerelése ingyenes felméréssel. Vágó László, 
06/70/3128-117.

MINDENFÉLE tető- és bádogos munkát válla-
lok, javítást is. 06/20/9268-321.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítá-
sát, a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal 
együtt garanciával vállalja magánvállalkozó, refe-
renciákkal. 1982 óta. 204-6793, 06/20/9346-993.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, gipszkartonszerelés, álmennyezetek készíté-
se, burkolás, parkettázás, alpintechnikai munkák. 
Tisztán, olcsón, garanciával! 06/30/4302-998.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass 
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
Telefon: 310-4116, 06/30/2811-457.

NYUGDÍJASOKNAK mosogató, WC, mosdó 
javítása nyugdíjas szerelőtől. 385-6693.

REDŐNY (műanyag, fa), reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó, napernyő, roletta 
készítése, javítása rövid határidővel, garanciával. 
213-2033, 06/30/9648-876.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tiszta-
ságitól a díszítőfestésig, anyagbeszerzéssel, bú-
tormozgatással, fóliatakarással, sittelszállítással, 
garanciával. Érettségizett, hazai szakemberek. 
06/70/5055-855.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. Tel.: 06/20/4114-349, 789-3958.

MINDENFAJTA redőny javítása, újak gyártása, 
reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása. 370-4932.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaaj-
tó készítése méltányos áron, garanciával. 
342-2008, 334-1879.

KÁRPITOS vállalja modern és stílbútorok 
áthúzását, javítását. Ingyenes felmérés, szállítás. 
Rieder György kárpitos. Tel.: 256-8285.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigete-
lése szilikon gumival, garanciával, referenciával. 
06/20/4943-657.

CSALÁDI házak, irodák, lakások, társasházak 
átalakítását, felújítását, homlokzatok utólagos hő-
szigetelését, térburkolatok készítését, betonozását 
garanciával vállaljuk magánszemélyek és vállala-
tok részére. 204-6793, 06/20/9346-993.

HÁZÉPÍTÉS, kőműves- és ácsmunkák, gipsz-
kartonozás, burkolás, festés, lakásfelújítás, bontás. 
06/20/3710-364.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával.
Tel.:206-3579, 06/20/5780-073.

ABLAKSZIGETELÉS! Ajtók, ablakok szigete-
lése, passzítása, zárjavítása garanciával. Szenczi. 
06/30/9865-888.

ÜVEGEZÉS! Üveges üvegezést, tükrök készíté-
sét vállalja rövid határidővel, garanciával. 
06/30/9865-888.

ÉPÍTŐIPARI kft. burkolást, festést, villanyszere-
lést, lakásfelújítást vállal rövid határidővel, garan-
ciával. Szenczi Kft. 06/30/9865-888.

ANTIALKOHOLISTA, megbízható brigád szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, teljes körű lakás-
felújítást vállal.
T./f.: 365-2662, 06/20/9982-369.

GARÁZSKAPUK telepítése hőszigetelt, 
szekcionált kivitelben. Kerti kapunyitók szerelése. 
397-0246, 06/70/3131-414.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
AUTOMATAMOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával 

(Hajdúsági, Whirlpool, Zanussi stb.), hétvégén is. 
Tel.: 207-3971.

HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-
letben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/9328-870.

VILLANYBOJLEREK vízkőtelenítése, karban-
tartása, villanytűzhelyek. 
06/30/9606-590, 06/20/5833-307. Gelka-Sztár.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, 
Zanussi, Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szak-
szerű javítása garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas 
kedvezmény! T.: 215-6287, 06/30/2220-968.

TISZTELT Megrendelőim! Vállalom min-
den típusú mosógép, villanytűzhely szervize-
lését. Villanybojlerek vízkőtelenítését, javítását. 
Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc. 
246-8324, 06/30/2006-688.

STELCZER Zsolt háztartásigép-szerelő vállalja 
mosógép, villanybojler, villanytűzhely megbízha-
tó javítását garanciával, díjtalan kiszállással. 
208-4187, 06/20/4191-329. !!!!!! Ez mozdult el 
legutóbb !!!

VILLANYBOJLER szakszerviz, javítás, vízkő-
telenítés, csere aznap, garanciával. Tel.: 216-2603.  
XI., Karcag u. 28. www.lakasszerviz.hu

MOSÓGÉPEK gyors, szakszerű javítása garan-
ciával. Kiszállás három órán belül, javítás esetén 
ingyenesen. 
285-6335, 06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNES televízió, videó, kamera, digitális fény-

képezőgép javítása garanciával! Aznapi ingye-
nes kiszállás, nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. 
Hibabejelentés: 309-0418, Elektro Linea Szerviz, 
Bp. XI., Kaptárkő u. 10. Nyitva tartás: 8.00-18.00-ig.

ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi, 
műholdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 
201-5368, 06/20/5376-281.

Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes, egyedi nyílászáró  

DECEUNINCK belga profilrendszer,  
SIEGENIA német biztonsági vasalat 

hővisszaverő üvegezéssel, alapáron!
Panelba bontástiszta csere.  

Minőség, közvetlenül a gyártótól:  
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Tel.: 208-5555, 208-4444,  Fax: 208-1828

RENDELJEN MÉG TAVALYI ÁRON!
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SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, 
ITT-Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni 
javítása azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, 
garanciával! 06/20/5317-638.

SZÁMÍTÓGÉP-JAVÍTÁS, vírusirtás, problé-
mák megoldása. Szerviz kiszállással. T.: 395-3579.
GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion, Videoton 
és minden egyéb televízió, videó javítása garanci-
ával. Tel.: 06/30/9824-666, 275-6211.

PARABOLA, AM-mikró, antennaszerelés. 
UPC-direct. Műszeres beállítás. Dekóder-beüze-
melés. Tel.: 06/20/4483-108.

SZOLGÁLTATÁS
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, fuvar-
vállalás. 403-9357, 06/20/9720-347.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. 06/20/9444-759.

LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 
Tel.:204-5172, 06/30/9215-983.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, sittszállítás, pin-
ce-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/9215-983.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-kölcsönzés házhoz-
szállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azonnal-
ra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás helyszí-
nen. 06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 m-
es rakterű kistehergépkocsival Budáról! 
Telefon: 06/70/3161-533, (06-1)395-1217. Sziráki.

KÖNYVELÉS ingyenes adótanácsadással a XI. 
kerületben. Ha nálunk könyveltet, ingyen elké-
szítjük cége weboldalát! „Mindenre van megol-
dás. Mi megtaláljuk az Önnek megfelelőt.” 
Artia Kft. 246-1545, www.artia.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű 
kft. jogi, kivitelezői háttérrel társasházkezelést 
vállal. 204-0765, 06/20/9578-545.

TÁRSASHÁZAK közös képviselete könyvelés-
sel, mindenfajta ügyintézéssel. 
06/70/237-5317, 229-2763.

RUHAJAVÍTÁS, -átalakítás. 
XI., Budafoki 16–18. 361-3776.

IRODÁK, lépcsőházak takarítását, nagytakarí-
tását, ablaktisztítását vállalom. 
229-2241, 06/30/3934-787.

KÖNYVELÉS, adóbevallás cégeknek, vállalko-
zóknak. Nelzol Bt. 249-3229, 06/20/9193-800.

MÉRLEGKÉPES könyvelő PM-regisztrációval, 
8 év gyakorlattal és egy adótanácsadóval min-
denfajta könyvelést vállal, visszamenőleg is, kor-
rekt áron. T.: 06/20/3370-931.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher. 
292-1612, 06/30/9443-717.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, garanciá-
val. Telefonok: 397-0246, 06/70/3131-414.

VÁLLALOK gyümölcsfa-, szőlőmetszést, gépi 
és kézi kerti munkát, lépcsőház-takarítást. 
Tel.: 06/30/6824-431.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét, takarítá-
sát, kertgondozását vállalja megbízható cég. Tárnai 
Katalin. 06/20/9468-461. hazkezelesek@freemail.hu

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja 
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel. 
Pályázatok, alapító okirat, SZMSZ készítése. Tel.: 
06/30/6703-526. E-mail: oroszlan.miklos@chello.hu

TÁRSASHÁZAK kezelése, közös képviselete 
szakképesítéssel, 10 éves gyakorlattal. 
06/30/9040-803. thiroda@index.hu 

CSALÁDI és társasházak tervezése, kivitelezé-
se, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés. 
06/30/3501-348.

KÖLTÖZTETÉS, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora, pán-
célszekrény. Tel.: 06/30/9482-206.

FAKIVÁGÁS, kertrendezés, kertészeti munkák 
igény szerint is. Tel.: 06/70/5306-567.

KÖNYVELÉS, adótanácsadás, teljes körű ügy-
vitel bérszámfejtéssel, bevallások elkészítésével. 
Summa Konzultáns Kft. 1119., Andor u. 1. 
204-6549, 06/70/2108-062, bai_anna@hotmail.com

GYÓGYÁSZAT
SZT. TERÉZ Magánrendelő. Allergológia, bőr-

gyógyászat, fülészet, nőgyógyászat, ortopédia, 
szemészet, neurológia, aranyér ambulancia, bel-
gyógyászat, gyógytorna, reumatológia, fizikoterá-
pia, fogl. egészségügy, urológia várakozás nélkül! 
Bejelentkezés: 203-6797. XI., Fegyvernek u. 52. 
www. mediclinic.hu

BELGYÓGYÁSZAT-gastroenterológia ma-
gánrendelés: emésztőrendszeri és általános 
belgyógyászati panaszok kivizsgálása, kezelése. 
Dr. Juhász Márk, 1095 Budapest, Üllői út 39-43. 
Bejelentkezés: 06/20/9827-872.

PSZICHOLÓGIAI konzultáció, relaxáció, terá-
pia klinikai szakpszichológusnál, gyermekeknek 
és felnőtteknek. Telefon: 06/30/9570-355.

HARMÓNIA Gyógytorna Stúdió: gerinctorna 
gyermekeknek, felnőtteknek. Tartásjavítás, hát-, 
derékfájdalmak, csontritkulás korszerű mozgás-
terápiája egyénileg vagy kis létszámú csoportok-
ban. Műtét utáni rehabilitáció. Mágnesterápia. 
T.: 06/20/9352-347.

KÜLÖNFÉLE mozgásszervi panaszok, gerinc-
bántalmak stb. kezelése. Egyéni és kiscsoportos 
gyógytorna a BAH csomópontnál. 
Érd.: 209-0251, 06/20/4351-297.

DR. NAGY Erzsébet reumatológiai és fizi-
koterápiai rendelője. Bp. XI., Karinthy F. út 16. 
Bejelentkezés: 209-2470, 06/30/2318-306.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
PEDIKŰRÖS házhoz megy! Talpmasszázs. 

Tel.: 203-5431, mobil: 06/30/5537-947.
TARTÓS fogyás éhezés nélkül! Hívjon, segí-

tünk. 466-2263, 06/20/2407-072.
PEDIKŰR, talpmasszázs! Megbízható pedikűrös 

házhoz megy, napközben is. Mobil: 06/20/8043-149.
INTIMTORNA, Kriston-féle tanfolyam a 

Gellért térnél! Február 26-án és március 5-én. 
Ajándék 3 prímatornával! 
Bartók B. 9. 209-5258, www.sportkapu.hu/forma

RÉGISÉG
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-

geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. 
Tel.: 06/30/4563-938.

KÖNYV
ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 

könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelező-
lapokat azonnali és díjtalan kiszállással. 
340-3760, 06/30/9220-436, 354-0978.

NOVOTNY-ANTIKVÁRIUM 1945 előtti köny-
veket vásárol. T.: 340-8016.

ÁLLÁS
KIROBBANÓ Wellnessben mellékjövedelem 

kötetlenül, ügynökösködés nélkül! Fogyhat! 
06/70/2873-552.

KÖZGAZDASÁGIVAL, számítógép-ismerettel 
hölgy irodai munkát vállal. 202-4203.

USZODATECHNIKAI cég vegyszerkiszerelő 
munkatársat keres. Feladat: uszodavegyszerek ki-
szerelése. Elvárások: középfokú végzettség (vegy-
ipari technikum vagy vegyészeti szakmunkás). 
Tel.: 206-5600/122 (8.00–15.00-ig), Tóth Rozália.

ÉLETVIDÁM, energikus munkatársak jelent-
kezését várjuk fő- és másodállásban. Friss nyug-
díjasoknak is. Min. középfokú végzettség! 
Tel.: 279-0866.

VEGYES
ELADÓ pianínók garanciával, szállítással, fel-

hangoltan, a legolcsóbban. 
06/20/9124-845, 209-3247.

DROGTANÁCSADÁS szülőknek és pedagó-
gusoknak egyéni és csoportos foglalkozás kereté-
ben. Kérjen segítséget! 06/30/9727-531.

FÖLDELSZÁLLÍTÓT (1–2000 m3 lerakás-le-
hetőséggel) keresek Gazdagrétről. Kisföldgéppel 
előnyben. 06/20/944-4900.

BUDAI idősek otthonába beköltözhető lakré-
szek korlátozott számban rendelkezésre állnak. 
Érdeklődni hétköznap 8-15-ig. Tel.: 246-1509.

BUDAPESTI kárpótlási jegyet vásárolok 250%-os 
áron! 06/30/9429-434.

EZÜSTGYŰRŰK 25% engedménnyel! 
El Pueblo Ajándéküzlet. Karinthy F. út. 5. 
Tel.: 209-5574.

ÜGYVÉDNŐ havi fix összegű járadékot fizetne 
későbbi lakásmegoldásért, ott lakás nélkül, élet-
járadék-szerződés keretében. Ha felhív, visszahí-
vom. Tel.: 06/30/2892-993.

KÖZLEMÉNY
TISZTELT Támogatónk! Köszönjük, hogy 

2004-ben adójuk 1%-ával támogattak bennün-
ket. A beérkezett támogatásból fiatal kosárlabdá-
zók sportolását biztosítottuk. Kérem, hogy idén is 
támogassanak bennünket. Alapítványunk adó-
száma: 18229903-1-43. Az alapítvány neve: BEAC 
Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány.

Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy megnyitottuk új ügyfélszolgálati irodánkat.

Etele Képviselet 
1119 Budapest, Tétényi út 63. I. emelet.
Telefon/fax: 203-5240
Nyitvatartás:  hétfő, szerda  9-18 
 kedd-csütörtök  12-18 
 péntek  9-17

Szeretettel várjuk Önöket biztosítási szolgáltatásainkkal!
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Özv. Cserhalminé Czabán Kornélia nyu-
galmazott főnővér és röntgenasszisz-
tens 62 esztendeje lakik a kerületben. 
Nem itt született, mégis a világ ösz-
szes kincséért sem költözne el innen 
– a hegyek miatt. Életének sok fon-
tos emléke is ide köti. A Fehérvári úti 
Szakrendelőben dolgozott 1951-től 
1984-ig, Újbudán vállalt aktív szere-
pet az ostrom és 1956 eseményeiben, 
nyugdíjasként pedig a Gellért-hegyen 
és Lágymányoson teljesített önkéntes 
rendőri szolgálatot. 

Mint mondja, már a születés pillanatában 
– Kos csillagjegyűként – eldőlt: nő létére 
olyan ember lesz, aki mindig kiáll az iga-
záért, még akkor is, ha az veszélyekkel jár. 
A 82 éves Nelli néni talán éppen ennek a 
belső hajtóerőnek és aktivitásnak köszön-
heti derűjét és optimizmusát.   
– Vallási hovatartozásom szerint a kato-
likus elemi iskolában kezdtem a tanul-
mányaimat, azonban mindig nyíltan 
kimondtam a véleményemet, sőt, ha a 
helyzet úgy hozta, még fiú iskolatársaim-
mal is verekedtem. Már akkoriban rossz 
magaviseletűnek minősítettek, és bár a 
tantárgyakból jól teljesítettem, végül a 
görög katolikusoknál végeztem – meséli 
Nelli néni gyerekkori önmagáról. – Apá-
cák tanítottak abban a debreceni polgári 
iskolában is, ahova később beírattak, és 
ahol ismét túlságosan nyílt és független 
szellemű voltam. Volt egy szépséges szer-
zetesnővér, aki egyszer feltűrte a szoknyá-
ját az egyik tornaórán, hogy egy gyakorla-
tot jobban szemléltethessen nekünk. Nem 
tudtam magamban tartani és megkérdez-
tem a tanárnőt: Rita nővér, maga miért 
ment apácának ilyen gyönyörű lábakkal? 
Megrovást kaptam. Később a református, 
majd a zsidó gimnázium tanulója lettem. 
Az utóbbi helyen szintén kettes magavi-
seletű voltam, de végül ott érettségiztem 
le, korán, már 16 éves koromban. Az 
Ápolónő és Védőnőképző Intézetbe je-
lentkeztem, és hogy a tandíjat elő tudjuk 
teremteni, hajnali újságkihordást vállal-
tam. Belevaló lány lehettem, mert Erdély 
visszatérése után az igazgató maga elé ké-
retett, és megkérdezte, hogy nem volna-e 
kedvem Székelyudvarhelyre menni rönt-
genasszisztensnek. Bár még nem fejeztem 
be a tanulmányaimat, igent mondtam, és 
a röntgentanfolyam elvégzése után már a 
székelyföldi városban dolgoztam egészen 

1943 őszéig. Itt ért a hír, hogy első vőlegé-
nyem meghalt a Don-kanyarban. 
 Egy szintén Székelyudvarhelyen dol-
gozó építészmérnök felkarolt, akinek 
egyébként a Budafoki úton volt lakása. 
Részben emiatt, részben, mert a nővérem 
a Fehérvári úti Gamma Műveknél dolgo-
zott, a XI. kerületbe, a Bánát utcába köl-
töztem. Munkát is kaptam az Országos 
Társadalombiztosítási Alapítvány (OTBA) 

Trefort utcai rendelőintézetében. 1944-ben, 
a légiriadók idején is ott dolgoztam. Em-
lékszem, német katonatisztek is lejöttek az 
óvóhelyünkre. Különösen az volt közülük 
ellenszenves, aki a légitámadás idején a „né-
met faji tisztaságról” magyarázott nekem, a 
magyarságot pedig azért szidalmazta, mert 
oly sok népet befogadott. Később már nem 
tudtam eljutni a munkahelyemre, mert a 
Budafok felől közeledő orosz csapatok elér-
ték a Bánát utcát is, akik ellen – emlékszem 
– a csatározások vége felé már civilek har-

coltak. A szovjet katonák a sikeres előre-
nyomulás után tolmácsot kerestek. Székely 
édesanyám jól beszélt románul és horvátul, 
édesapám pedig németül, így rögtön tol-
mácsok lettek. 
 Engem is védelem alá helyeztek, miu-
tán látták az ápolónővéri bizonyítványo-
mat. Hoztak nekünk kenyeret, szalonnát 
és kávét is. Állandóan öten voltak abban 
a kis egységben, amellyel mi kapcsolatba 

kerültünk. A hatodik tag-
tól, aki nem volt mindig 
velük, orosz társai is óvtak. 
Jura – a politikai összekötő 
– előtt nem szabad beszélni, 
mert még minket is lelőhet – 
mondták nekünk. Az egyik 
orosz katonától, Dimitrijtől 

gyakran kérdeztem, mit gondol, miért tart 
még mindig ez a kegyetlen háború. Erre 
ő magával vitt, hogy a saját szememmel 
lássam, milyen a helyzet a frontvonalon. 
A lágymányosi vasúti töltéshez mentünk, 
a Hamzsabégi úti szakaszhoz. A töltés 
egyik oldalán voltak a németek, a túlolda-
lon a szovjetek, és élelmiszert dobáltak át 
egymásnak. A németek – akik akkor már 
régóta koplaltak – csokoládét, gyógyszert, 
cigarettát és vitamint hajítottak át a má-
sik oldalra, az odesszai tengerészek pedig 

szalonnát, kolbászt, kenyeret és konzerve-
ket viszonzásul. Ez volt akkor a háború a 
frontvonalon, testvérek álltak szemben 
egymással, akiket ugyanolyan anya szült. 
Amikor aztán megindult a támadás, a 
Sopron úti iskola udvarára hozták be a 
rengeteg sebesültet, ott kötöztem be őket. 
Nem mindig tudtam segíteni. Katonaor-
vosunk már nem volt, a súlyosabb sebe-
sülteket Budafokra kellett elszállítani. A 

háborúból maradtak különleges emléke-
im is. Ma is emlékszem arra a nappali sö-
tétségre, amit a Csepel-szigeti Fanto olaj-
társaság gyárának a kigyulladása okozott, 
az angolok láncos bombákkal szórták meg 
a szemben lévő ipari objektumot. Budafo-
kon a Törley-kastélyban berendezett kór-
házban is jártam, emlékszem, hogy az ost-
rom után egyes budafoki utcákon térdig 
lehetett gázolni a borban. A Gellért-he-
gyen borzasztó csaták dúltak, én magam 
is jártam a harci események után abban a 
barlangrendszerben, amely a Sziklakápol-
nát kötötte össze a Gellért-hegy nyugati 
oldalába épített laktanyával, és amelynek 
a folyosóin német fegyveresek harcoltak. 
A Gellért szállónál is harcok folytak, és 
polgári lakosok, illetve olyan gyerekek is 
meghaltak ott, akik a Gellért-hegyről, a 
Budafoki és a Horthy Miklós útról jöttek 

kíváncsiskodni. A hat-hét, nagyobbrészt 
fiúgyerek és más civilek azonosításában 
is részt vettem, cédulákat helyeztünk el 
az utcákon, kifüggesztettük a náluk talált 
iratokat.
– A háború után építészmérnök udvar-
lómmal az újra megélénkülő XI. kerületi 
szórakozóhelyeket látogattuk sorra. Meg-
fordultam a Hadik kávéházban és a volt 
Bartók mozi épületének pincéjében mű-
ködő Pipacs bárban, amelyben Honthy 
Hanna énekelt. Édesapja akkor a mozi-la-
kóépület házmestere volt. Emlékszem ar-
ra a kocsmára is, amelyet Mészáros Ágiék 
üzemeltettek az Irinyi utcában. A Bartók 
Béla út 4-ben működött a Mon Chéri 

bár, ahol a fiatal Cziffra György 
zongorázott. Az élet később úgy 
hozta, hogy végül nem építész-
mérnök udvarlóm, hanem egy 
hadifogságból hazatért férfi lett 
a férjem. 
1956 októberében, terhességem 
ideje alatt, egy üdülőben pihen-
tem Királyréten. Kalandvágyó 
ember voltam, aki nem szeret ki-
maradni semmiből. Az 1956-os 
forradalom napjaiban a Petőfi híd 
környéki harcokból hordágyon 
szállítottuk a sebesülteket a Fe-
hérvári úti rendelőintézetbe. A 
Verpeléti úton (Karinthy Frigyes 
út) még lőttek is ránk a házak 
tetejéről, de hát ilyet már megél-
tem jó tizenegy évvel korábban. 
Magyar felkelőket és orosz kato-
nákat is vittünk, nem néztük, ki 

melyik oldalon harcolt, hivatásomat min-
den előítélet nélkül gyakoroltam. A nagy 
fizikai megterheléstől azonban elvetéltem. 
 Volt úgy, hogy a halálhíreket is nekem 
kellett közölnöm a családtagokkal. Sose 
felejtem el azt a göndör hajú, 11 éves kis-
fiút, akinek egy repeszdarab átszakította 
az artériáját a nyakán, és nekem kellett 
elvinnem a gyerek halálhírét a szüleinek a 
Badacsonyi utcába. Részt vettem a Móricz 
Zsigmond körtéren a barikádépítésben is. 
1975-ben mentem nyugdíjba, azonban 
1984-ig tovább dolgozhattam, majd 1984-
től 1992-ig önkéntes rendőr lettem a Gel-
lért-hegyen. Gyerekkori vágyam teljesült 
ezzel, még Alfonzó ajánlott be. Két skót 
juhászkutyával jártam éjszakánként a te-
rületet, nappal pedig helyszínelőként dol-
goztam a rendőrségnél.

Wihart-Kiss Tamás 

Hordággyal a golyózáporban
Debrecentől a Lágymányosi utcáig

1956, Királyrét. Hamarosan kitör Pesten a forradalom.

A Trefort utcai rendelőintézet udvara. A „három nővér” 1944-ben, Budapesten.




