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ÚJBUDA
„Az egész világ újul. 
Új örömök intenek.
Ahogy föltámadt az Úr, 
föltámadnak mindenek.
Érzik Alkotójukat, mily 
erős, és Úrukat 
szolgálják az ele-
mek.”
7. oldal

ÉletképekEltérő vélemények

összeállításunk a 4. oldalon

A kerület idei költségvetéséről 
az önkormányzati bizottságok 
elnökeinek és alelnökeinek 
véleményét kérdeztük.

riportunk az 5. oldalonírásunk a 3. oldalon

Tanár úr, kérem...
Bodrogi Károly az `56-os forra-
dalom előtt két héttel költözött 
Albertfalvára. Azóta itt érzi 
igazán otthon magát.

A tv-sorozat egyes jeleneteit 
itt veszi fel Horváth Ádám és 
csapata, akiknek egy forgatási 
napját kísértük figyelemmel.

Húsvéti üzenet

Határidő előtt elkészült Albertfalva 
kisebbik Fecskeházának földszintjén 
az a hat lakás, melyek mozgáskorláto-
zottak otthonául fognak szolgálni. 

A beruházás összesen 36 millió forintba 
került. A március 21-i átadáson megjelent 
Molnár Gyula polgármester és Veresné 
Krajcár Izabella alpolgármester. 
 A korábban beálló garázsokként 
funkcionáló terekből két harminc és négy 
ötvenhat négyzetméteres lakást alakított 
ki az Exkluzív Bau Kft., mondta el Lovró 
József, a cég igazgatója. A lakások meg-
felelnek a mozgáskorlátozottak igényei-
nek: nincs bennük küszöb, a kapcsolókat 

Elkészültek a speciális lakások
Fecskeház Albertfalván is

A 4-es vonal 7,3 km hosszú első szaka-
szán tíz állomás fog épülni. Ezek közül 
öt Újbudán lesz. Új sorozatunkban 
bemutatjuk olvasóinknak a leendő XI. 
kerületi megállókat.

A 4-es metró állomásaira 2004-ben kiírt 
építészeti pályázat I. díját a Palatium Stú-
dió Kft. tervezői nyerték. A munkát a kft. 
ügyvezetője, Erő Zoltán építész, tervező, 
műemléki szakmérnök irányítja. A Szent 
Gellért téri megálló tervezésével a Spora 
Architects nevű céget bízta meg alvállal-
kozóként. Négy ifjú építész: Vadász Orso-
lya, Dékány Tibor, Finta Sándor és Hatva-
ni Ádám közösen készítette el a terveket.
 A megálló a Szent Gellért téren, a Mű-
egyetem rakpart és az egyetem CH épüle-
te (a vegyész kar) alatt fog elhelyezkedni. 
A mozgólépcsők a Budafoki út torkolatá-
val szemben építendő aluljáróban lesznek. 
A megálló nagyon különleges helyzetben 
van, mert építéstechnológiai okokból en-
nek a kialakításával kell kezdeni a mun-
kát. A magyarázat a Gellért-hegyben és a 
hőforrásokban keresendő. A hegy „lába” 
mélyen benyúlik a Duna alá. Ezen nehéz 
lenne keresztülhaladni a fúrópajzzsal, 
ezért úgy döntöttek, hogy harminc méte-
res mélységbe viszik le a megállót. Azért, 
hogy még véletlenül se vágják át az értékes 
hőforrásokat, egy vízzáró agyagrétegben 
vezetik majd a vonalat.
 A Műegyetem rakparton kezdő-
dik a munka. Első lépésben egy har-
minc méter mély gödröt kell kialakí-
tani. Erre az alapszerkezetre heteken 
belül kiírják a tendert. Az alapszerke-
zet egy résfalat, és annak megtámasz-
tását foglalja magában: ez azt jelenti, 
hogy lefúrnak harminc méter mélyre, 
vasbetonnal körberéselik az így létrejött 
nagy dobozt, és amikor ez készen van, ki-
emelik a földet.

folytatás a 8. oldalon

Újbudai megállók

Kátyúügyben az önkormányzat már-
cius eleje óta hívható  új zöld számára 
március 10-e és 23-a között 355 hívás 
érkezett. Csak az első öt napban két-
százötven úthibát jelentettek be a 
kerületi polgárok. 

Az első napokban a kátyújavító brigádok 
éjjel-nappal dolgoztak, hogy az úthibákat 
az ígért kétnapos határidőn belül kijavít-
sák, tudtuk meg Lakos Imre alpolgármes-
tertől. A bejelentett kátyúk kétharmad 
része a főváros útjain volt, egyharmaduk 
pedig kerületieken, de ettől függetlenül 
valamennyit kijavítják. Az alpolgármes-
ter elmondta, intézkedésük eredménye-
képpen a Fővárosi Közterület-Fenntartó 
Rt.-t is sikerült rászorítani, hogy az ille-
tékességükbe tartozó úthibákat a kétna-
pos határidőn belül rendbe hozzák. Azt 
a mintegy száz polgárt, akik nevük, cí-
mük, telefonszámuk megadásával tettek 
bejelentést, visszahívták, és tájékoztatták 
a munka elvégzéséről. Abban az esetben, 
ha a kátyú kijavításához más közműcég 
együttműködésére is szükség van, például 
a Vízművekére, a kétnapos határidőt nem 
tudják tartani. Ha ismerik a bejelentőt, er-
ről a tényről is értesítik. 
 A zöld szám sikerét látva az önkor-
mányzat azt tervezi, hogy további funkci-
ókkal bővíti a szolgáltatást, például hama-
rosan a zöldterületen parkoló autók miatt 
is lehet majd e módon bejelentést tenni.

Sikerül tartani a kétnapos határidőt
Kátyúmentes kerület  A munka végeztével visszahívják a bejelentőt 

ÖBÖL

A világ legnagyobb ingatlan-befek-
tetőinek cannes-i találkozóján az 
Öböl XI. Kft. is képviseltette magát a 
Kopaszi-gát megújításának tervével. 

A kiállításon jelen volt Demszky Gábor fő-
polgármester és Lakos Imre kerületi alpol-
gármester is, akik a főváros fejlesztési lehe-
tőségeiről tájékoztatták az érdeklődőket.  

A cannes-i találkozón befektetők, fejlesz-
tők, finanszírozók, tervezők, kivitelezők, 
illetve a városok képviselői meglévő és 
leendő beruházásaik, egyedi épületeik 
különleges arculatával akarták felhívni 
magukra a világ figyelmét – mondta el 
lapunknak az eseményen résztvevő Palkó 
Péter, az Öböl XI. Kft. befektetési igazga-
tója – ugyanis a kiállítás tele volt kápráza-
tosnál káprázatosabb, és a legkorszerűbb 
technikai megoldásokkal megvalósítható 
tervekkel, és már elkészült projektekkel. 
Az Öböl XI. Kft. és az önkormányzat 
Lágymányosi-öbölben megvalósuló közös 
beruházása Budapest jövendő jelképe le-
het, de koncentrált városmarketing nélkül 

egyetlen város sem tudja magára felhívni 
a figyelmet – emelte ki Palkó Péter, majd 
hozzátette –, a városoknak a beruházások 
létrejöttét meg kell könnyíteniük, és kifor-
rott jövőképpel is rendelkezniük kell.  
 Az Öböl XI. Kft.-n kívül Magyaror-
szágról csupán a Kincstári Vagyonigaz-
gatóság képviseltette magát a kiállításon, 
míg más kelet-európai államok több vá-
rosukat egyszerre bemutatva invitálták 
magukhoz a szakembereket. Mindezek 
alapján nyilvánvaló, hogy a XI. kerüle-
ti Önkormányzat az Öböl XI. Kft.-vel 
karöltve úttörő munkát végez – mondta 
Palkó Péter –, hiszen a millennium óta ez 
az első nagyszabású városfejlesztés Buda-
pesten. A szakember sajnálatosnak tartja, 
hogy a fővárosban 55 méterben maximál-
ják az épületmagasságot, mert ez a szint 
csupán torzó „törpeóriások” létrehozását 
engedi meg, és úgy véli, hogy a rosszul 
értelmezett konzervativizmus gátolja a 
főváros fejlődését. Az öböl-beruházással 
kapcsolatban még elmondta, hamaro-
san megkezdődik a közművesítés, illetve 
a gátra álmodott éttermek tervezése és a 
bérlők keresése. 
 Lakos Imre a Cannes-ban látottak 
alapján megállapította, a városok nyilván-
való szándéka a funkcióteremtésen túl az, 
hogy egyedi építészeti megoldások szüles-
senek, és ezek új szimbólumokként tegyék 
ismertté a városokat. Égető szükség van 
jellegzetes épületekre, épületegyüttesekre, 
ezért el kell szakadni a fővárosi tervzsűrik 
évtizedek óta tartó maradi és szűk moz-
gásteret szabó gyakorlatától. Az alpol-
gármester szerint a kiállítás rávilágított 
arra is, hogy Budapest számára a Duna 
számtalan kihasználatlan lehetőséget rejt 
még magában. Lakos Imre hozzáfűzte, a 
nemzetközi szakma tetszésnyilvánítása 
alapján beigazolódni látszik, hogy a kerü-
let öböllel kapcsolatos elképzelései jók, és 
ez a fejlesztés egyben egy vissza nem térő 
lehetősége Budapestnek is. 

Tallián

Elismeréssel szóltak a XI. kerület terveiről

Veterán autók seregszemléje

Veterán autók felvonulása nyitotta meg a 13. Kelenvölgyi Autómodell Kiállítást. A sokféle öreg 
autó Újbuda önkormányzatának épülete elől indult március 19-én délelőtt. Míg az érdeklődők 
az autócsodákat nézték, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola big bandje játszott.

Lakos Imre és Demszky Gábor

Metróállomás 
a Gellért téren

Új szimbólumok kellenek

Budapest Főváros XI. kerület képvise-
lő-testülete március 17-én 14 órától a 
Polgármesteri Hivatal földszinti nagy-
termében rendes ülést tartott. 

Elfogadták a kerület közlekedésfejleszté-
si tervét. Gondolatébresztő, iránymutató 
ez, nem dogmák gyűjteménye. Abban 
mindenki megegyezik, hogy súlyos ter-
helés az átmenő forgalom, abban is teljes 
az egyetértés, hogy a nyolc villamosvonal 
nagy érték. Az viszont már vitatott, hogy 
a kilencedikre szükség van-e. Vitás kérdés 
a metró végállomásának helye, kérdé-
ses, jó-e a Déli pályaudvar megszűnése, 
vagy szerepének lényeges csökkenése, 
azaz a Kelenföldi pályaudvar túlfejlesz-
tése? Részletesen beszámolt dr. Czellér 
Ferenc rendőrezredes a kerületi kapitány-
ság elmúlt évi tevékenységéről – lásd az 
Újbuda idei 5. számában megjelent vele 
készült interjút –, hasonlóképpen a tűzol-
tóság, a polgári védelem és a polgárőrség 
is. Módosították a parkolási, valamint az 
önkormányzati helyiségek bérbeadásáról 
szóló rendeletet. Megkötötték az idei köz-
művelődési megállapodásokat. Vita után 
arról is döntöttek a képviselők, hogy má-
jus 29-én ünnepélyesen felveszi a kerület 
az Újbuda nevet. A részletekről érdemben 
beszámolunk következő számainkban.

H. L.

Május 29-től 
hivatalosan is 
Újbuda leszünk

Testületi ülés

KERÜLET

alacsonyan helyezték el, a kerekes székes 
lakók számára két lakásban széles ajtókat 
építettek be, a fürdőszobában kapaszko-
dók segítik a mozgást, és a konyhabúto-
rokat is elérhető magasságban szerelték 
fel. Az egyik lakást hangvezérelt zárral is 
ellátták. 
 Az átadáskor Molnár Gyula elmond-
ta, állandó az igény arra, hogy az önkor-
mányzat a mozgáskorlátozottak részére 
lakásokat utaljon ki, és ezen igények egy 
részét most ki tudják elégíteni. Egyelőre 
még a használatbavételi engedélyre kell 
várni, és amint azt kiadják, a rászorulók 
igénylései alapján fogják eldönteni, hogy 
kik költözhetnek be az új lakásokba.
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Távhőszolgáltatási  
díjkompenzáció
Távhőszolgáltatási díjkompenzációra jo-
gosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető 
természetes személy, aki a Főtáv Rt. táv-
hőszolgáltatása után közvetlenül, vagy 
közvetetten díjfizetésre kötelezett, és 
megfizeti a számla díjkompenzációval 
csökkentett összegét, és családjában az 
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 40.000 Ft/fő-t, vagy gyer-
mekét (aki után családi pótlékot kap) 
egyedül nevelő, vagy egyedül élő és ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.000 Ft/fő összeget.
 A távhőszolgáltatási díjkompenzáció 
havi összege családonként: május és de-
cember hónapokban 2500 Ft, június-no-
vember hónapokban 800 Ft, január-ápri-
lis hónapokban  4000 Ft.
 
Víz-, csatorna- és szemét-
szállítási díjkompenzáció
Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkom-
penzációra jogosult az a lakossági fogyasz-
tó, díjfizető természetes személy, aki a víz-
, csatorna- és szemétszállítási szolgáltatás 
után közvetlenül, vagy közvetetten díjfi-
zetésre kötelezett és megfizeti a számla 
díjkompenzációval csökkentett összegét 

  

Hírek
 MSZP JOGSEGÉLY 
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes jogi tanácsadással áll az ér-
deklődők és a rászorulók rendelkezé-
sére április 6-án, szerdán 17 órától a 
Bikszádi út 43. sz. alatti székházban. 

 MSZP ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes adó-, könyvvezetési- és vállal-
kozási tanácsadást tart április 6-án, 
szerdán 17 órától a Bikszádi út 43. sz. 
alatti székházban. 

 MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete új 
formában ismét elindította ingye-
nes angol nyelvi klub foglalkozá-
sait. Ennek keretében a résztvevők 
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, 
kommunikációs helyzeteket gyako-
rolhatnak, korrepetálhatják nyelvi 
ismereteiket, eredeti angol nyelvű fil-
meket, irodalmi alkotásokat ismer-
hetnek meg. Mindezt egy csésze tea 
mellett. Az érdeklődőket április 5-én, 
kedden 16 órától várják a Bikszádi út 
43. sz. alatt

 FIDESZ ÜGYELET ÉS JOGSEGÉLY
A Fidesz XI. kerületi irodája (XI., 
Budafoki út 9-11.) nyitvatartási ideje: 
hétfő-csütörtök: 10-18, péntek 11-17, 
telefonszám: 209-3439. Kedden a 17. 
választókerület, szerdán a 16. válasz-
tókerület, csütörtökön a 15. választó-
kerület az ügyeletes.
Ugyanitt minden kedden 14-16 óra 
között dr. Oláh András Sándor ügy-
véd ingyenes jogi tanácsadást tart. 

 SZDSZ VITAFÓRUM
Az SZDSZ kerületi székházában (XI., 
Ecsed u. 13.) április 5-én, kedden 18 
órakor Élhető város-e Budapest cím-
mel vitafórumot rendeznek Vajda Pál 
főpolgármester-helyettes, Lakos Imre, 
a városüzemeltetési bizottság elnö-
ke, alpolgármester és Böhm András, 
a Fővárosi Önkormányzat SZDSZ 
frakciójának vezetője részvételével.

 FKGP ÖSSZEJÖVETELEK
A Független Kisgazda Párt kerüle-
ti székháza (XI., Zsombolyai út 16.) 
minden második szerdán 18 órától 
tartja összejöveteleit.
Érdeklődni lehet naponta személye-
sen és a 203-1168-as számon.

 MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(XI., Bartók B. út 96.) minden szer-
dán délelőtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt 
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást 
tart. Kerekes Péter metafizikai 
pszichoterapeuta ingyenes lelki segély 
tanácsokat ad. Jelentkezés a
06/30/3844-873-as mobiltelefonon.
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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

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!

  

 JOBBIK-KAPCSOLAT
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
minden hónap első keddjén 18 órától 
fogadóórát tart kerületi irodájában 
(XI., Villányi út 20/A). A párt elekt-
ronikus hírlevelére a www.jobbik.hu 
honlapcímen lehet feliratkozni.

 MDF PROGRAMOK
Az MDF XI. kerületi székházában 
(XI., Bartók B. út 61. bejárat a Fadrusz 
u. felől) dr. Csapody Miklós ország-
gyűlési képviselő minden szerdán 18 
órától fogadóórát tart. Dr. Tóth László 
ügyvéd minden hónap első és harma-
dik hétfőjén 16-18 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart.
Minden héten kedden: Gondolatkör. 
Dr. Csapody Miklós következő par-
lamenti vezetését április 2-án, szom-
baton tartja. Találkozás 14.30-kor az 
56-os örökmécsesnél. 

 KDNP TAGGYŰLÉS
A Kereszténydemokrata Néppárt XI. 
kerületi szervezete április 5-én, ked-
den 18 órakor taggyűlést tart a párt 
kerületi helyiségében (XI., Karinthy 
Frigyes út 9.). A program keretében 
dr. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke idő-
szerű politikai kérdésekről beszél. 

 A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A Munkáspárt kerületi szervezete 
hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 
10–13 óráig tartja nyitva irodáját (XI., 
Bartók Béla u. 79.). Ugyanitt ingyenes 
szépirodalmi kiskönyvtár várja az ér-
deklődőket.

 PATIKAÜGYELET
Április 1-jétől a XII. kerületi Déli 
Patika (Alkotás út 1/b. Tel.: 355-4691) 
tart gyógyszertári ügyeletet.

 NAGY KÖNYV MOZGALOM
Az olvasást népszerűsítő Nagy Könyv 
mozgalomhoz kapcsolódó ingyenes 
programsorozat keretében a BME 
OMIKK-ban (központi könyvtár 
épülete, gazdasági és társadalomtudo-
mányi olvasóterem, XI., Budafoki út 
4-6.) április 7-én, csütörtökön 18 óra-
kor Popper Péter pszichológus beszél 
regényélményeiről. 

 EMLÉKEZÉS KOSZTOLÁNYIRA
A XI. kerületi Önkormányzat Kosz-
tolányi Dezső születésének 120. évfor-
dulója alkalmából megemlékezést tart 
a költő szobránál, a Kosztolányi Dezső 
téren március 30-án, szerdán 15 óra-
kor. Köszöntőt mond Molnár Gyula 
polgármester, Kosztolányi mun-
kásságáról Prágai Tamás, a Magyar 
Írószövetség elnökségi tagja beszél.

 A DOWN ALAPÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA
A Down Alapítvány Kézműves 
Műhelye kiállítást szervez a foglalkoz-
tatásában részesülő sérült gondozot-
tak munkáiból a Tranzit Art Cafeban 
(XI., Bukarest tér). A megnyitó április 
4-én, hétfőn 18 órakor lesz, amelyen 
fellép a fogyatékos előadókból álló 
Nemadomfel együttes.

 PROGRAMOK A RUBIN HOTELBEN 
Minden vasárnap 10-12 óra között 
Gyermekbarlang várja a kicsiket 
és szüleiket a Rubin Hotelben (XI., 
Dayka Gábor utca 3.). Április 3-án 
Zenés utazás keretében megismer-
kedhetnek a különböző hangszerek-
kel, rumbatököt készíthetnek, énekes 
játékokat játszhatnak. Április 10-én a 
Mesevár című programban lesz kas-
télyépítés kartondobozokból, lovagi 
torna, valamint tésztaékszer-készítés.
Felnőtteknek szól a Madarak együt-
tes 10. születésnapi bulija április 8-án, 
pénteken 20 órakor

 ALKOTÓ MUZSIKUSOK TÁRSASÁGA
Április 13-án, szerdán 18 órakor a 
Szabó Ervin Könyvtár XI. kerületi fő-
könyvtárának Irodalmi Kávéházában 
(BMK, XI., Etele út 55.) képzőmű-
vészeti kiállítás nyílik az Alkotó 
Muzsikusok Társasága tagjainak 
munkáiból. Megnyitó beszédet mond 
és a programot vezeti Tarján Tamás 
irodalomtörténész. A megnyitót rövid 
kamarazenei hangverseny követi. A 
kiállítás április 20-ig tekinthető meg.

 BIOPIAC ALBERTFALVÁN
A megszűnt Marczibányi téri biopiac 
árusai két új helyszínen várják a vá-
sárlókat április elejétől: az albertfalvai 
piac (XI., Fehérvári út 213.) területén 
szerdánként 7-17, szombati napokon 
7-13 óráig, és a XII. kerületi művelő-
dési központ (MOM) udvarán szom-
batonként 7-12.30 óra között.
 

vényes, a megvásárolt állami lakásokra, 
illetve célcsoportos beruházásban meg-
valósult lakásszövetkezetekre vonat-
kozó főbb előírásai: legalább 6 lakásos 
lakóépületek közösségei pályázhatnak a 
közös tulajdonban lévő épületrészek ki-
viteli munkáira, üzemeltetés-fenntartás 
költségeit csökkentő és hőháztartást ja-
vító beruházásokra és műszaki ellenőr-
zés költségeire, amennyiben az épület a 
Duna–Hegyalja út–Budaörsi út–Villányi 
út–Karolina út–Bp. Hegyeshalom vasút-
vonal–Fehérvári út–Bp. Székesfehérvár 
vasútvonal–Árasztó utca–Duna által 
bezárt területen, vagy lakótelepen, vagy 
kiemelt főútvonal mellett, vagy a kerület-
központban helyezkedik el.
   Az összköltség 60%-áig adható támo-
gatás a keretből; ezen belül (ha minimum 
15% támogatást a kerületi önkormányzat 
is ad) a vissza nem térítendő rész maxi-
mum 15%. A további összeg kamatmen-
tes kölcsön lehet, melynek visszafizeté-
sére a jogszabályban felsorolt esetekben  

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV
A Polgármesteri Hivatal megbízásá-
ból elkészült a XI. kerület Kelenföldi 
út–Thallóczy utca–vasút által határolt 
terület kerületi szabályozási terve, me-
lyet az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 9. § (6) bekezdése értelmében április 
20-ig a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján tet-
ték közzé (XI. ker., Bocskai út 39/41.)
Az érintettek a tervekre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást a kifüggesztés ideje 
alatt ügyfélfogadási időben a Főépítészi 
Irodán (I. emelet 112. szoba) kérhetnek.

TÁMOGATÁS, KÖLCSÖN
Március 1-jétől változtak a Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret támogatásá-
nak pályázati feltételei. A 2/2005.(II.10.) 
közgyűlési rendeletnek a kerületre ér-

kedvezmény kérhető. Pályázni csak el 
nem kezdett munkákkal lehet. A pályá-
zatot a kerületi önkormányzathoz kell 
benyújtani, ahol az előminősítéssel egyi-
dejűleg a kerületi támogatási összegről is 
döntenek, és a dokumentációt továbbítják 
a Fővárosi Önkormányzathoz.

ILLETÉKBÉLYEG HELYETT CSEKK
Április elsejétől készpénzátutalási megbí-
zással (sárga csekkel) kell az okmányiro-
dáknál indított államigazgatási eljárások 
illetékét leróni. A sárga csekk postahiva-
talokban kapható, és ott kell az illetéket is 
befizetni. Az illetékkötelezettség teljesí-
tését a feladóvevény bemutatása igazolja. 
Amennyiben április elseje után valaki té-
vesen illetékbélyeget ragaszt a beadvány-
ra, annak értékét visszatérítik a lakóhelye 
szerinti illetékhivatalokban. Ez a változás 
csak az okmányirodai eljárásra vonatko-
zik, a más hatóságnál kezdeményezett 
eljárás illetékét április elsejét követően is 
illetékbélyeggel kell megfizetni.

Akár harmincezer forintos bírsággal is 
sújtható, aki az önkormányzati tulaj-
donban lévő zöldfelületeket rongálja. 

A zöldfelületek megóvásáról szóló ren-
delet március elsején lépett hatályba. A 
közterületek állapotát két felügyelő folya-
matosan ellenőrzi, de a károkozásokat a 
lakosok is bejelenthetik az önkormányzat 
ingyenesen hívható zöld számán.
 A 6/2005./II.22./XI.ÖK számú jog-
szabály értelmében, aki autójával, vagy 
kerékpárjával gyepfelületen parkol és nem 
az előre kijelölt úton közlekedik, vagy sze-
metel, törmeléket, tárgyakat rak le, vagy 
kutyát nem pórázon vezet, illetve játszó-
térre bevisz, vagy a közutak elválasztó 
sávjában és peremén kéreget vagy árusít, 
szabálysértést követ el, tájékoztatta lapun-
kat Varga Péter városüzemeltetési igazga-
tó. Amennyiben valaki a zöldfelületet más 
célra kívánja használni, engedélyt kell kér-
nie az önkormányzattól. A rongálásról az 
önkormányzat ingyenesen hívható zöld 
számának egyéb menüpontjában lehet be-
jelentést tenni, illetve a közterület-felügye-
lők tehetnek feljelentést. A szabálysértési 
eljárást a rongáló lakóhelye szerint illeté-
kes hatóság folytatja le, a bírságot pedig a 
közterület-felügyelet szabja ki. 
 Nagy gondot jelent a műszaki egye-
tem környékén, a BEAC sportpályáknál 
és a Goldmann György téren a szabadtéri 
szórakozóhelyek körüli parkolási káosz. 
Az önkormányzat mihamarabb meg kí-
vánja oldani ezt az áldatlan helyzetet. 

 Remélhetőleg nem kell minden zöld-
felület köré kerítést húzni – mondta Lakos 
Imre alpolgármester – de aki rongálja a 
környezetet, azt meg kell büntetni, ezenkí-
vül bízunk a rendelet visszatartó erejében 
is. Az önkormányzat fél éve két embert 
foglalkoztat, akik folyamatosan figyelik a 
közterületek állapotát és jelentik a problé-
mákat. A közös képviselők kapcsolatban 
állnak a felügyelőkkel, de a lakosság szá-

mára is elérhetők telefonon keresztül. Az 
alpolgármester szeretné, ha az emberek 
szívükön viselnék a közterületek állapotát, 
hiszen a közösségi összefogásnak nagyobb 
visszatartó ereje van, mint a büntetésnek. 
Hozzátette még, hogy a rendőrségi hírek-
hez hasonlóan – elrettentés céljával – a 
rongálásokról is szeretnének rendszeresen 
beszámolni az Újbuda hasábjain.

(t. h.)

Felügyelők figyelik a közterületeket
Rendelet a zöldfelületek megóvásáról RENDEZETT KERÜLET

KÖRTÉRI CSENDÉLET Az illegális árusokkal nem bír a közterület-felügyelet

és családjában van olyan személy, aki a 
kerületi önkormányzattól a kompenzá-
ció iránti igénylése benyújtásának idő-
pontjában időskorúak járadékában, vagy 
rendszeres szociális segélyben, vagy az 
illetékes szervtől gyermekvédelmi támo-
gatásban részesül, vagy közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezik, vagy a beadás 
időpontjában ilyen kérelme elbírálása iga-
zoltan folyamatban van, vagy igazoltan 
közhasznú munkát végez, vagy legfeljebb 
30.000 Ft/fő havi nettó jövedelemmel ren-
delkezik a család.
 A vízdíj-kompenzáció havi összege 
600 Ft., a csatorna-díjkompenzáció havi 
összege 600 Ft, a szemétszállítási díjkom-
penzáció havi összege 400 Ft.
 A díjkompenzáció az igénylés benyúj-
tását követő hónaptól, de legkorábban 
2005 márciusától 2006. február hónapok-
ra jár. Aki korábban hátralékban maradt, 
az is beadhat díjkompenzációra kérelmet.
 A jogosultságot igazoló igénylő lapot 
a kerületi önkormányzat Ügyfélszolgálati 
Irodáján lehet felvenni, és ott kell legké-
sőbb 2005. december 31-ig leadni.
 
Kiegészítő téli  
lakásrezsi támogatás 
Téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támoga-
tásra jogosult – külön kérelem benyújtása 
nélkül – az a lakossági fogyasztó díjfizető 
természetes személy, aki 2004. december 
31-ig a távhőszolgáltatási, vagy a víz-, csa-
torna-, szemétszállítási díjkompenzációt 
igénybe vette és a díjkompenzációs kére-
lem beadásakor a vele egy lakásban élő 
családtagjai körében távhőszolgáltatás 
esetén: van olyan személy, aki nyugellá-
tásban részesül, vagy 3 vagy több gyermek 
(aki után családi pótlékot kap) nevelésé-

Közműdíj-kompenzáció kérelemre
Lakásrezsi támogatások a rászorulóknak

Összeállításunkban a Fővárosi Köz-
gyűlés 2005. évre vonatkozó lakásrezsi 
támogatásait ismertetjük. A díjkom-
penzációkról és támogatásokról az 
egyéb tudnivalók, a témával kapcso-
latos fogalmak értelmezése, valamint 
a letölthető igénylőlapok és tájékozta-
tók a www.budapest.hu honlapon  
tekinthetők meg.

ről gondoskodik; egyéb fűtés esetén: van 
olyan személy, aki nyugellátásban része-
sül. Az egyszeri támogatás összege: távhő-
szolgáltatás esetén 10.000 Ft, egyéb fűtés 
esetén 8.000 Ft.
 A támogatás folyósítására számlajó-
váírás formájában a 2005. év első negyed-
évében kerül sor.
 A Hálózat Alapítványtól hátralékki-
egyenlítő támogatást a kerületi önkor-
mányzat családsegítő szolgálatán keresz-
tül lehet kérni.
 
Hogyan juthatunk  
a díjkompenzációhoz? 
Akik 2004. december 31-ig a távfűtés, 
vagy víz-, csatorna-, szemétszállítási díj-
kompenzációra bejelentették az igényüket, 
azok – igénylés nélkül – kapják a kompen-
zációt számlajóváírással.
 A fővárosi közüzemi díjkompenzációt 
igénylők a Hálózat Alapítvány egységes 
nyomtatványát (igénylő lapját) a lakóhely-
ük szerint illetékes polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáin lehet átvenni, 
amelyet ugyanitt kitöltve legkésőbb 2005. 
december 31-ig lehet leadni. 
 A víz, csatorna, szemétszállítási díj-
kompenzációra kérelmet benyújtók a 
Díjbeszedő Rt. Kompenzációs Csoportjá-
nál (XI., Vahot u. 8. címen személyesen, 
vagy a 1518 Bp. Pf. 35. Kompenzációs 
Csoport írásban), vagy az alábbi telefo-
non: 382-8712, vagy 382-8700/606, 608, 
609-es mellék  tájékozódhatnak. Távhő 
díjkompenzációval kapcsolatosan a Főtáv 
Rt. 1116 Bp. XI., Kalotaszeg u. 31. címen 
személyesen és levélben is érdeklődhetnek 
a behajtási csoportnál, vagy telefonon a 
463-6433 és 463-6295-ös telefonszámon 
adnak felvilágosítást.

Hírek, közlemények

FŐVÁROS
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felújítatta. Saját bevételből és különböző 
egyéb támogatásból új orvosi szobát, tan-
konyhát és klubszobát hoztak létre. Külön 
említést érdemel a Aranycsapat Aula ki-
alakítása, amellyel az iskola a londoni 6:3-
as labdarúgó győzelemnek kívánt emléket 
állítani.
 A Tétényi út 46-48. sz. alatt közös épü-
letben működik a Napraforgó Óvoda és a 
Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani 
Központ. Az elmúlt időszakban az épület 
teljes tetőfelújítása megtörtént. 2003-ban 
az óvoda játszóterét gumitégla-burkolattal 
látták el, és kicserélték a két bejárati ajtót. 
 A Budai Speciális Szakiskola 2002-
től jelentősen gyarapodott. Az Oktatási 
Minisztériumtól elnyert 5,6 millió forint 
értékű pályázati forrásból kicserélték és 
modernizálták a számítógépparkjukat.
 Végül megemlítem, hogy képviselői 
keretemből egyes intézményeket rend-
szeresen támogattam. Többek között: a 
Budai Sport Általános Iskolát 200 ezer, az 
óvodákat 180 ezer, a Kelenföldiek Egyesü-
letét pedig 100 ezer forinttal.

 Mit szeretne megvalósítani a jövőben? 

A 2006-ig a megkezdett programjaink 
folytatódnak. Reményeim szerint elkez-
dődik az Albert, a Rátz László és a Major 
utca által határolt terület belső részén egy 
új, központi játszótér építése. Ez lehetne a 
körzetem első bekerített játszótere, és az 
Albert utca 15-17. számú ház mögötti ha-
sonló funkciójú területet ki is válthatná. 
Az utóbbi helyen akkor gépkocsiparkolók 
létesülhetnének, azonban ezt az elképze-
lést egyeztetni kell a környéken lakókkal. 
Az Andor utca 5-11. sz. alatti és a Rátz 
László utca 48-58. sz. alatti épületek kö-
zött új játszóterek létesülnek 2005-ben. A 
játszótér tervezését a Corvinus Egyetem 
végzi a hallgatói közreműködésével. 
 A Nagykikinda utca 10. számú ház 
homlokzatán valamikor két női szobor is 
volt, ma  azonban csak egy van. A hiány-
zó szobor pótlását a lakók kérték, ennek 
lehetőségét meg kell a jövőben vizsgálni. 
Szerintem a kérés azért indokolt, mert a 
lakótelep kellős közepén, szigetként meg-
maradt kétszintes házak adnak ízelítőt 
Kelenföld régi hangulatából. 
 A Kelenföldiek Egyesülete a „Virágos 
Kelenföld” programmal segítséget nyújt 
a környezet szépítéséhez. 
 Az egész kerület számára fontos a 
Fehérvári úti Szakrendelő folyamatban 
lévő felújítása, amely alapvetően meg-
változtatja a betegellátás színvonalát. 
Önkormányzatunk ígéretéhez híven az 
idén elkezdődik, és reményeim szerint 
be is fejeződik a külső Bartók Béla út tel-
jes felújítása, beleértve a közműveket és a 
villamospályát is.

wihart-kiss

 Minek köszönheti a választók bizalmát?

12 éve vagyok önkormányzati képviselő. 
1994-ben választókörzetem lakói még el-
sősorban a pártszimpátiától függően sza-
vaztak rám, mindamellett, hogy a Kelen-
földi lakótelepen őslakos vagyok, és talán 
szűkebb pátriámban ismerős is lehettem. 
Úgy érzem, második megválasztásomban 
azonban már a körzetért végzett munkám 
játszott szerepet. Sajnos a megkedvelt kör-
zetemet, és az ott lakókat 2002-ben el kel-
lett hagynom, mivel a választókerületeket 
átrendezték. A legutóbbi választások előtt 
emiatt nem is lehetett szorosabb kapcsola-
tom az „új területemen” élőkkel, ezért az 
ajánlócédulák jó részét személyes megke-
reséssel gyűjtöttem össze.

 Mit tart képviselői tevékenysége legfon-
tosabb eredményeinek?

Az új választókerületemben is hasonló jel-
legű gondokkal találtam szembe magam, 
mint a régiben. Az általam kitűzött egyik 
fő cél a lakható környezet megteremtése 
volt. 2003-ban részletes felmérést készítet-
tünk arról, miként lehet ezt a célkitűzést 
megvalósítani. A Polgármesteri Hivatal 
illetékes munkatársával részletes leltárt 
készítettünk a közterületek, illetve a ját-
szóterek és parkok állapotáról, valamint 
jegyzéket az általunk legfontosabbnak ítélt 
teendőkről. A feladatok döntő többsége a 
játszóterekkel és a parkokkal volt kapcso-
latos, ezért az önkormányzat kidolgozta a 
kerület játszótér-programját. Ennek kere-
tében az egyik cél a megőrzésre érdemes-
nek tartott játszóterek EU-szabványosítá-
sa volt, a másik pedig újabbak létrehozása, 
ahol a gyermeklétszám, illetve egyéb más 
körülmények ezt indokolttá tették. A 
program kidolgozásában az önkormány-
zati képviselők is részt vehettek. Javaslata-
imat a polgármesteri vezetés teljes mérték-
ben figyelembe vette. Így kerülhetett sor 
arra tavaly, hogy a Fehérvári és az Etele 
úton, valamint az Albert és a Rátz László 
utcában lévő hét játszótérre huszonöt új 
játékszert telepíthessünk. Ezzel egyidejű-
leg az átépített játszóterek biztonságosab-
bá tétele is megtörtént, valamint a környe-
zetük is megszépült. A Budai Sport Álta-
lános Iskola kérésére fennmaradhatott a 
közelükben lévő pihenő játszópark is, bár 
korábban – lepusztult állapota miatt – én 
sem sok reményt fűztem a megtartásá-
hoz. Ma a környék egyik szép színfoltja, az 
asztaliteniszezők kedvenc helye.  
 Közterületi feladat volt a járdaépítés 
is. Az önkormányzat újraaszfaltoztatta 
az Ormay utca mindkét oldalát a Tétényi 

út és a Rátz László utca között, valamint 
az Ormay Udvarnál is új járda épült. A 
közterületeken jelentős akadálymente-
sítés történt. A közutak állapota komoly 
problémát jelent az én körzetemben is. 
Az Etele út Fehérvári és Tétényi út közötti 
szakaszának páros oldalán részben sike-
rült a burkolatot nagyobb szakaszokon 
megjavíttatni a fővárosi képviselőnk köz-

reműködésével, azonban még van bőven 
tennivalónk ezen a területen. 
 Választási programunk egyik fő célki-
tűzése a közbiztonság a javítása, amelynek 
egyik módja a lakótelepi rendőrség létre-
hozása. Kelenföldön tavaly létrejött a la-
kótelepi rendőrség, amelyért oly sokat lob-
biztak a kelenföldi képviselők. A Kelenföl-
diek Egyesülete pedig helyiséget ajánlott 
fel a rendőrség részére. A városrész lakói 
nap, mint nap tapasztalhatják a megerősí-
tett rendőri jelenlét kedvező hatását. 
 Körzetem iskoláinak, óvodáinak és 
bölcsődéinek egy részében jelentős fejlesz-
tések valósultak meg. A Budai Sport Álta-
lános Iskola kiemelt fejlesztése 2002-ben 
is folytatódott. A 2002-2003-as tanévben 
átadták a teljesen felújított tornacsarnokot, 
amelynek teljes kiszolgáló egysége szintén 
megújult. Másfél millió forintot ugyanek-
kor sporteszközök beszerzésére költöttek. 
A 2003-2004-es tanévben a kerületi Ön-
kormányzat a lányok mellékhelyiségeit is 

Tervszerű munkával érhető el a siker
Dr. Bácskay Antal, Kelenföld önkormányzati képviselője

Dr. Bácskay Antal 71 éves nyugdíjas 
közgazdász. 1956-ban végezte el a 
budapesti közgazdasági egyetemet. 
Előbb a Magyar Beruházási Bankban 
közlekedési kérdésekkel foglalkozott, 
később, nyugdíjazásáig, a MÁV Ter-
vező Intézeténél gazdasági igazgató 
volt. 38 éve lakik a XI. kerületben, az 
Etele úton másodikként épült panel-
házban. Egy leánya és két unokája 
van. Ő a XI. kerületi Önkormányzat 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsá-
gának alelnöke.

Dr. Bácskay Antal 1994 óta a kelenföldi 
11. számú választókörzet szocialista 
párti önkormányzati képviselője.

A forradalom előtt két héttel, 1956. október 10-én költözött 
Albertfalvára, a Kisköre utcába dr. Bodrogi Károly tanár úr fe-
leségével és két kislányával. Az Oktatási Minisztérium utalt ki a 
családnak egy háromszobás lakást, ám végül egy kétszobás lett 
az otthonuk, mert egy másik família is érkezett négy gyermek-
kel, és nekik kicsi lett volna a kétszobás. Ez a csere akkoriban 
természetes gesztusnak számított.

Itt cseperedett felnőtt nővé a két lányom, egyikük már nagymama – meséli Bodrogi 
tanár úr, aki négy unokával és három dédunokával büszkélkedhet.– Édesapámnak 
fajáték-üzeme volt a háború előtt, és vagy hatvan embernek adott munkát. Az ő 
ősei Mária Terézia idején települtek át németföldről. Anyai ágon ősi magyar felme-
nőkkel büszkélkedhetünk, egyik ükapám Kossuth jogi irodájának volt a vezetője, 
akivel Kufsteinben együtt is raboskodtak. Egy másik ágon Széchenyi számvevőiként 
dolgoztak a nagybátyok. Nagyapám a krisztinavárosi felső templom karnagya volt.  
Apám szerette volna, ha átveszem a családi üzemet, de inkább tanár lettem. A tör-
ténelem is közbeszólt. Krisztinavárosi otthonunk romba dőlt az ostrom alatt, a csa-
ládi vagyont államosították.
 1949-ben a Tanítóképző Intézetben végeztem, ma Magyarországon talán én va-
gyok az utolsó néptanító, sőt még a kántortanítói oklevelet is megszereztem – sorolja 
életének történéseit. – A Pázmány Péter Tudományegyetem földrajz szakára nem 
kerülhettem volna be apám nagyiparosi múltjával, de a szüleim időközben elváltak, 
én anyámmal maradtam, apámat pedig átminősítették kisiparossá, bár ez sem volt 
túl kívánatos akkoriban. Meg is látszott a velem szemben tanúsított elbánáson: elő-
ször azt mondták, hogy adnak menzasegélyt, ám végül nem adtak, így az egyetem 
Clotild palotabeli menzáján úgyszólván csak a maradékot kaphattam néhány más 
társammal együtt. Ezt két hónapig bírtam, végül elmentem dolgozni. Előbb a fővá-
ros nevelőotthonaiban, majd általános iskolákban tanítottam, 1954-től nyolc éven 
át a Zugligeti úti iskolában. – Ekkor nősültem.
 Feleségem, Spányi Mária Magdolna Zeneakadémiát végzett ének-zene tanár. 
Házasságunk elején Sasadon éltünk a két kislánnyal egy picinyke lakásban, ekkor 
utalták ki nekünk az albertfalvai lakást. Innen utaztam minden nap a Zugligeti úti 
iskolába. Három kiváló felvételi és nagy nehézségek árán, 1956-ban mégis felvettek 
a jogi karra, és a földrajz diplomám mellé megszerezhettem a jogit is. Később pedig 
történelemből is lediplomáztam, sőt közgazdaságtant is tanultam. Mint diák, negy-
venegy évesen fejeztem be az iskolába járást. Bár jogi tanulmányaim nagyon nehe-
zen indultak, hiszen arra hivatkoztak, hogy tanári munkámhoz nincs szükségem a 
jogra, de mint mondtam, csak sikerült, és ennek hasznát a pedagógusok munkaügyi 
döntőbizottságának elnökeként láttam. Tizenkét évi munkámat kitüntetéssel ju-
talmazták. Igazából mindig tanár voltam. 1962-től a Márvány utcai Közgazdasági 
Szakközépiskola és Felnőttképző tanára, majd 1990-ig igazgatója voltam, de csak 
1996-ban hagytam abba végleg a tanítást. Március 28-án leszek hetvenöt éves. 
 Albertfalván éltük át a forradalmat, amit három hónap tanítási szünet köve-
tett. A frissen felépült házakon kívül – ahová a belügy, a honvédség és az oktatásügy 
embereit költöztették be a romos lakónegyedekből –, a tisztviselőtelep és a korábbi 
falu épületei, a templom és az iskola volt meg csupán, különben a pusztaság egészen 
Budafokig, de a korábban áradmányos területet a megépült gátak már védték.
 Emlékszem a Duna-partra, ahol a feltárások nyomán római kori házak romjai 
között lehetett sétálni, de az idő ezeket betemette. Jó lenne, ha ismét előkerülnének 
a föld alól, és egy parkot alakítanának ki bemutatásukra. És emlékszem a Fehérvári 
úti Beloiannisz Híradástechnikai Gépgyárra, az egykori Standard olajipari cégre, de 
a Gammára is. Ez utóbbihoz valamikor még az én polgári családomnak is volt kö-
ze. A polgárság ugyanis nem azt jelentette, amit ma próbálnak a szóból kicsikarni. 
Egyfelől a magyar állampolgárok összességét jelentette, másfelől pedig egy életmódot 
és életformát. Számomra a szlovák származású Petőfi, vagy a horvát Zrínyi Miklós 
éppoly magyar, mint bármelyikünk, tehát a paraszt, a munkás, és az értelmiségi is 
magyar polgár. Történelmi fogalomként az iparosok és kereskedők számítottak va-
lamikor polgárnak, a társadalom többi részétől eltérő életformájuk okán, és akik 
ebbe a csoportba tartoztak, egy kis finom lenézéssel tekintettek a nem polgárokra. 
 Hitben nevelkedett ember vagyok. Nagyon fontos, hogy az ember szeresse, amit 
csinál. Én mindig szerettem a szakmámat, és  fontos egy jó család. Ha a munka és a 
család harmóniában van, csak akkor lehet kiegyensúlyozott a nagyobb közösség, és 
az ország is. Ha a társadalomban krízis van, azt csak a józan gondolkodású embe-
rek tudják helyreigazítani, ahhoz viszont lelki béke kell. 

lejegyezte: Tallián Hedvig

Tanár úr a Kisköre utcából
Újbudaiak Újbudáról – 75 éves a kerület

A Közös Képviselők Klubjának március 
21-i összejövetelén Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester asszony a 
2005. évi újbudai lakóház-felújítási, 
valamint az iparosított technológiával 
készült lakóépületek fűtéskorszerűsí-
tési pályázatát ismertette.

Az alpolgármester asszony mindenek-
előtt arról tájékoztatta az egybegyűlteket, 
hogy a tavalyi panelház-felújítási progra-
mon pályázó valamennyi társasház, il-
letve lakásszövetkezet támogatást kapott. 
Huszonnyolc település között a XI. ke-
rület volt az egyik, amelyben sikeres volt 
a pályázat. – Remélem, az idén is lesznek 
jelentkezők, és hasonló sikereket érnek 
majd el – tette hozzá. 
 A kerületi pályázati kiírások lényege-
sen nem változtak, de bővítették a lehető-
ségeket a felmerült igények figyelembevé-
telével. Korábban csak ötlakásos társashá-
zak indulhattak a pályázaton, idén már a 
négylakásosok is pályázhatnak. Ebben az 
évben is az élet- és balesetveszélyt elhárító 
felújítások – különösen a kémény-, a tető, 
a gépészeti- és a homlokzat-felújítások 
– élveznek elsőbbséget. A tervek szerint 
2005-ben a graffitik eltávolítását a pályá-
zati forráson felül is támogatni fogják a 
kerületben. Az eltávolítást végző cégeket 
az önkormányzat versenyezteti, ezzel a 
legelőnyösebb árajánlatot nyújtó kivitele-
ző megtalálásában is segítséget kapnak a 
társasházak. 
 A lakóház-felújítási pályázat benyújtá-
sának határideje április 29. Ígéret hangzott 
el az elbírálás felgyorsítására, hogy minél 
több idő jusson a kivitelezésre. A jelent-

kezésnek nem feltétele immár a felújítási 
számla, de igazolni kell, hogy az önrész 
rendelkezésre áll. A munkálatok befejezé-
sének határideje november 30.
 Győrffy József, a fórum szervezője 
hangsúlyozta: míg az előző évi felújítási 
pályázatokon akár több munkára is kér-
hető volt vissza nem térítendő támogatás, 
addig idén már csak egyre igényelhető. A 
megszorítással azt kívánják elérni, hogy 
minél több lakóközösség részesülhessen 
felújítási támogatásban.
 A pályázati kiírás a jelentkezési adat-
lapokkal beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati és okmányiro-
dáján, illetve a Bogyó utca 8. sz. alatt, a 
Polgármesteri Hivatal lakásgazdálkodási 
osztályánál, de lehet tájékozódni a www.
ujbuda.hu honlapról is.
 Az április elején megjelenő fővárosi 
pályázati kiírásról a jelenlévők megtud-
hatták, legfeljebb csak 15 százalékos vissza 
nem térítendő támogatás lesz kérhető a 
felújítási munkákhoz. (Tavaly a bekerülési 
összeg 25 százalékára lehetett pályázni.) 
Hatvan napnál nem régebbi törzslapot, 
helyszínrajzot, hiteles alapító-okiratot, 
lakásszövetkezeteknél alapszabályt és a 
célcsoportos beruházásról szóló igazolást 
kell benyújtani, amit a LÉTÉSZ állít ki. A 
fővárosnál a fő tartószerkezeti elemek, a 
tető, a kémény, a homlokzat, a lépcsőház, 
a függőfolyosó felújítására, a felvonók kor-
szerűsítésére és létesítésére, és idén már 
a lakóépületek közös részeinek akadály-
mentesítésére is lehet pályázni. Az aka-
dálymentesítést azonban a lakóközösség-
nek az épület egészében vállalnia kell.

w.k.t.

Bővülő pályázati lehetőség
Sikeres volt a tavalyi panelház-felújítási program

Ezúton kívánom Önöknek közreadni az általam tervezett Bartók Színpad felépí-
tése után készített fényképeket. Sok kedves emlék fűz e megvalósított álomhoz. 
Kerületünk szép színfoltja ez a szabadtéri színpad, mely ma a Budai Parkszínpad nevet 
viseli. Sok gyermek és felnőtt érezte itt eddig is jól magát, s reméljük, egy kis tataro-
zás után – amely már ráfér – a jövőben is kellemesen fogja eltölteni a szabadidejét e 
helyen. Itt kívánom megemlíteni közvetlen munkatársaim, Studer Antal és Vinkovics 
István nevét, akik ezt a szép emlékezést sajnos már nem érhették meg.

Pálfy Ferenc, okl. építészmérnök, újbudai lakos

Bartók Színpad a tónál

 Hajlott életkorom miatt egyre kevésbé 
szoktam hinni a csodákban. Mégis, ami-
kor a legutóbbi számukban megpillantot-
tam azt a zöld számot, amelyet felhívva 
betömődhetnek kerületünk kátyúi, opti-
mizmus töltött el. 
 Az Eszék utca – Fadrusz utca sarkán 
kialakult egy olyan kátyú, amelynek örök-
befogadásán gondolkoztam. Feleségem 
kisautója rendszeresen eltűnt benne és 
szerény becslésem szerint minden para-
méterében megfelelt a Székesfővárosunk 
illetékes ügyosztálya által kiadott „kátyú-
definíciónak”. 
 A puding próbája az evés, tartják az 
angolok, és március 10-én, nagy levegő-
vétel után, föltárcsáztam a zöld számot. 
Azonnal kedves női hang tudakolta, mi-
ben segíthet, felvette a kátyú adatait, meg 
az enyémet és gyors intézkedést ígért. Még 
mindig szkeptikus voltam, ráadásul jött a 
négynapos ünnep. Ám láss csodát, márci-
us 17-én reggel a kátyúnak már csak a hűlt 
helyét találtam. 
 Ez az igazán praktikus szolgáltatás 
mindannyiunk életét megkönnyíti. Sze-
retném bátorítani olvasótársaimat, hogy 
éljenek a zöld szám adta lehetőséggel és 
közös erővel tüntessük el a kerületünk út-
jain éktelenkedő sebeket. 

Molnár Tibor, XI., Eszék utca 13-15.

Jól működik a 
zöld szám!

06-80-ÚJBUDA  
(06-80-852-832)

OLVASÓI LEVÉL

Újbuda zöld száma: 
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A kerület lakóinak régi, jogos igénye való-
sul meg idén a Fehérvár úti Szakrendelő 
felújításával. A költségvetésben 630 millió 
szerepel erre a célra, és kerületi szinten így 
ez az idei év egyik kiemelt beruházása. A 
felújított épületben végre jó körülmények 
között folyhat majd a gyógyító munka, re-
ményeink szerint sokak megelégedésére. 
Bár minden régi, a Fővárosi Önkormány-
zatot terhelő adósságot nem lehet egy költ-
ségvetési évben rendezni, a nagy ráfordítás 
ellenére is látni az egészségügyi ágazatot 
érintő hiányokat. A tavalyi évben csak az 
alapellátás támogatására 86 milliót fordított 
az önkormányzat, a 2005-ös esztendőben – 
a szakellátás feladataival kiegészülve – ez az 
összeg csak 93 millió, ami, figyelembe véve 
a feladatok megsokszorozódását, nagyon 
kevésnek tűnik. Milyen következmények-
kel lehet számolni?
 A Gyógyír XI. Kht. csak banki köl-
csönből tudja a műszerfejlesztést megol-
dani, aminek saját erőből történő törlesz-
tése az alulfinanszírozott egészségügyben 

k ö n n y e n 
v é g z e t e s 
k ö v e t k e z -
ményekkel 
járhat a kht. 
ga z d á l ko -
d á s á b a n . 
Kérdés az 
is, ilyen kö-
rülmények 
k ö z ö t t  a 
Gyógyír ve-
zetése tudja-

e tartani a polgármester úr dolgozóknak 
tett ígérvényét, hogy a MÁV igazolvány 
kivételével minden olyan juttatást meg-
kapnak, amit a közalkalmazottak is. Ez 
idén többek között hat százalékos béreme-
lést jelentene, aminek fedezete most még 
nem látszik. 
 A kht. vezetése fejlesztésekkel kíván-
ja a forrásokat megteremteni, a dolgozók 
viszont az elhangzott ígéreteket kérik szá-
mon. Az önkormányzat felelőssége is, hogy 

Gyorgyevics Miklós – egészségügyi bizottság

Az idei szi-
gorú költ-
s é g v e t é s 
mel let t a 
kultura ön-
kor má ny-
zati támo-
gatása nem 
c s ök kent , 
hanem az 
elmúlt év-
hez képest 
növekedett.

Ezt a szintet igen komoly erőfeszítések és  
átgondolt stratégia alapján lehetett tarta-
ni, figyelembe véve a tényt, hogy az elmúlt 
ciklushoz viszonyítva egyébként is emelt 
szintű támogatásból indultunk ki. Ennek 
fő oka az, hogy a lakosság a kultúra iránt 
élénk érdeklődést mutat, és kötelességünk, 

Szesztay András – kulturális bizottság

Jubileumi Gyermekbarát Csomag
hogy ennek az igénynek megfeleljünk.
 Nyugati szomszédainkhoz hasonlóan 
legyen minél több saját helyi ünnepünk és 
minél több helyszínünk az ünnepeinkre.
 Saját intézményhálózatunk megtartása 
mellett bővítettük és tovább bővítjük köz-
művelődési megállapodásokkal a kulturá-
lis helyszíneket.
 A kulturális városközpont létrehozásá-
val állandó színteret biztosítunk a nívós 
szórakozási lehetőségek számára.
  Közreműködünk saját helytörténeti 
múzeumok létrehozásában.
 Iskoláinkban kulturális vetélkedőkkel 
segítjük a fiatal korosztály ez irányú ér-
deklődését.
 A zenétől a népművészetig támogatni 
tudjuk a kultúra minden ágát.
 Testvérvárosainkkal élő kulturális kap-
csolatokat hoztunk létre.

A c i k lu s 
e le jén a z 
ö n k o r -
mányzatot 
terhelő hi-
telállomány 
a bevételi 
f ő ö s s z e g 
mindössze 
négy száza-
lékát tette 
ki. A „len-
dületes” bal-

oldali gazdálkodás eredményeként ez az 
arány a következő években fokozatosan 
emelkedett. 2005-ben ott tartunk, hogy 
a polgármester által a kerületre erőltetett 
költségvetés szerint bevételeink tizenkét 
százaléka hitel. Ez Újbuda életében pél-
dátlan eladósodást jelent. 
 A vagyongazdálkodási bizottság 
gyakorlatban már csak a nevében hor-
dozza a „gazdálkodás” kifejezést. A bi-
zottság döntései a költségvetési hiány 
finanszírozása és az intézményhálózat 
napi működtetése érdekében példátlan 
méretű vagyonfelélést eredményeznek. 
És ez még csak a működtetés. Ebből a 
közszférában megfelelő szintű bérfejlesz-

Lendületben Újbuda eladósodása

A győzelmi jelentések ismét arról szólnak, 
hogy a XI. kerületben ebben az évben sok-
kal több pénz jut az oktatásra. Ebből azt a 
téves következtetést lehet levonni, hogy az 
oktatás színvonala és az oktatás feltételei 
ugrásszerűen javulni fognak. 
Nézzünk egy kicsit a számok mögé. 
 A számok azt mutatják, hogy 2003-tól 
kezdve markáns és jelentős emelkedést 
mutat az önkormányzat által kifizetendő, 
az oktatás feladataira fordított kiegészítés. 
Igaz, hogy a pénz növekedik, az is igaz, 
hogy az árak és a bérek növekednek, igaz, 
hogy ezt részben megint az önkormány-
zatokkal fizettetik ki. Igaz, hogy az állami 
normatíva egyre kevésbé fedezi a költsé-
geket, igaz, hogy az önkormányzatnak 
egyre többet kell hozzátennie a kiadások 
kiegészítéséhez. Igaz, hogy ennek érdeké-
ben egyre több vagyont kell eladnunk, és 
ezért igaz, hogy a Medgyessy-Gyurcsány 
kormány egyre jobban sarcolja az önkor-
mányzatokat. Választások előtt minden 
hír és kampányesemény arról szólt, hogy 
milyen lerobbant állapotban vannak a 
magyar óvodák, iskolák, intézmények. 
Alkalmunk volt látni, amint Magyar Bá-
lint rácsodálkozik, hogy vannak olyan is-
kolák, melyekben nincs vízöblítéses WC. 
Ma az önkormányzatok többsége ugyan-
ott tart, mint 2002-ben.
 Az oktatási intézmények legsürgetőbb 
felújítási feladataira az igény több mint 1 
milliárd forint lenne. Ebben semmilyen 
luxuskiadás nincs, csak a legszükségesebb 
felújítási munkák. Idén nem félmilliárd, 
hanem csak 400 millió körüli összeg jut 
ezekre a munkákra. 
 Mióta képviselő vagyok, nem emlék-
szem arra, hogy 18 intézmény 0 forintot 
kapott volna felújítási célokra. Örömmel 

az új szakrendelőben ne csalódott, magu-
kat becsapottnak érző orvosok és nővérek 
dolgozzanak, hiszen ennek káros hatását 
sok beteg megérezné. A másik terület a 
prevenciós feladatok és szűrővizsgálat-
ok, elsősorban a gyermekek körében. Itt 
nagyon nyugtalanító tendenciát érzéke-
lek. Eddig 17,5 millió forint felhasználá-
sáról dönthetett az egészségügyi bizott-
ság, most ez a pénz állítólag szétosztásra 
került a különböző intézmények között. 
Az évek során kiépített program sérülni 
látszik. Konkrétan: eddig szakorvosok 
végeztek fül-orr-gége és szemészeti szű-
rővizsgálatot a kerületi nagycsoportos 
óvodások körében, a jövőben ezt védő-
nők teszik. A szakorvosi kontroll meg-
szűnése számos szülőt aggaszt. 
 A kerület hosszú évek óta folytatott 
sikeres drogprevenciós együttműködést a 
Kék Pont Drogkonzultációs Központtal. 
Az erre fordított hárommillió forint eltűnt 
az egészségügyi bizottság költségvetéséből, 
és bár azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez 
az Újbuda Kht.-hoz kerül, amely bűnmeg-
előzéssel foglalkozik, ez nem történt meg. 
Kimaradt a költségvetésből az az összeg is, 
amelyet a bizottság a fizikailag lemaradt 
tanulók felzárkóztatására javasolt.

Hoffman Tamás – vagyongazdálkodási bizottság

Jankó István – oktatási bizottság

Számos kérdés megoldatlan

Több pénz jut a kultúrára

tésre nem telik. Általánosan is elmond-
ható, hogy a költségvetési források nem 
az intézményhálózat jelentős fejleszté-
sére vagy maradandó beruházásokra 
fordítódnak, hanem szétfolynak. Ezzel 
szemben a polgármester több százmil-
lió forintot költ önmagát is népszerűsítő 
látványosságokra, reklámra. Az önkor-
mányzati vagyonnak az ilyen szintű el-
kótyavetyéléséből az szűrhető le, hogy 
a polgármesteri vezetésnek semmi sem 
drága. Értéket teremtő beruházások, így 
a szakrendelő több évet késett felújítása, 
és a külső Bartók Béla út még több évet 
késett átépítése mind hitelből valósulnak 
meg. Ezt a következő ciklusokban kell 
kigazdálkodni, ha lesz miből. Míg 2002-
ben a hitel nélkül számított összes bevé-
tel tizenegy százalékát képezte a telkek, 
helyiségek és lakások elidegenítéséből 
származó bevétel, addig ez az arány ma 
tizennyolc százalék. A vagyonfelélésből 
származó tervezett bevétel 2005-ben 
nagyjából 60%-kal több mint tavaly. Ez a 
tendencia elkeserítő. Ehhez járul még az 
is, hogy a baloldali kormány egyre több 
plusz feladattal terheli az önkormányza-
tokat, és egyre kevesebb forrást biztosít a 
kötelezettségek ellátásához.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS ÚJBUDÁN!

A lakókörnyezetükben, a házuk előkert-
jében vagy a járdán felhalmozódott 
zöldhulladék összegyűjtésére az önkor-
mányzat díjmentesen műanyag zsá-
kokat biztosít,  a hulladék elszállítására 
konténereket helyeztet ki. 

Tisztelt újbudai polgárok!  
Kérem Önöket,  használják ki a lehe-
tőségeket, hogy mindannyian tisztább, 
egészségesebb környezetben élhessünk! 
Köszönöm!

    
    Molnár Gyula
    polgármester

A műanyag zsákokat ingyenesen sze-
rezhetik be az Újbuda Prizma XI. Kht 
Bogyó u. 8. sz. alatti telephelyén hétfő-
től csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-13 
óra között. A konténerek iránti igénye-
iket kérjük, hogy önkormányzati képvi-
selőiknél jelezzék. Az akció keretében a 
lakosságnál felgyülemlett VESZÉLYES 
HULLADÉK begyűjtésére is sor kerül 
április 23-án, szombaton 8-12 óra között!  
Begyűjtőhelyek:
Gazdagrét:  Rétköz u. – Torbágy u. sarok 
Őrmező: Cirmos utcai parkoló 
Kelenföld: Vahot utcai parkoló

A XI. kerületi Önkormányzat az Újbuda Prizma XI Kht. közreműködésével 
tavaszi lakossági nagytakarítási akciót szervez 2005. április 4-30. között! 

A takarítási akció helyszínei:
Lágymányosi ltp. április 7-én,
Gazdagréti ltp. április 8-án és 9-én, 
Őrmezei ltp. április 15-én és 16-án, 
Albertfalvi és Kelenföldi ltp. április 
21-én 22-én és 23-án.  

Az infor-
mációs tár-
s a d a l o m 
b i z o t t s á g 
– melynek 
életre hívása 
is Újbuda 
önkormány-
zatának in-
for mat i k a 
iránti elkö-
telezettségét 
bi zony ít ja 

– az idei költségvetés adatait igazi áttörés-
ként értékelheti.
 Az önkormányzatok költségvetése, 
természetesen vagy inkább tényszerűen, 
mindenkor alatta marad a jól indokol-
ható és szükségesnek ítélhető szintnek. 
A főváros legnagyobb kerületének a 23 

milliárdos büdzsé is „csupán” a feladatok 
lelkiismeretes kezelésére elegendő. 
 Néhány évvel ezelőtt a mechanikus 
írógépek csattogásától volt hangos min-
den hivatal, nehezen hittünk volna 1990-
ben annak, aki azt mondta volna, hogy az 
ezredforduló tájékán egy nyakba akaszt-
ható kis „bigyón” könyvtárnyi informá-
ciót lehet tárolni és vezeték nélküli háló-
zaton kapcsolódhatunk az Internet nevű 
virtuális, nehezen érthető valamihez. 
 Az informatikára költött forintok 
azonban a következő évek megtakarítása-
it, és a mai kor követelményeinek megfele-
lő, az állampolgároknak szóló szolgáltatá-
sok javítását eredményezik. Következetes 
törekvéseink eredményeként a 2004-ben 
megalakított informatikai kht-énk 180 
milliós kiadási összege a hivatal és csak-
nem száz intézményünk tervszerű szoft-

vettük, hogy 
egy-két év-
vel ezelőtt 
benyújtott 
módosító in-
dítványun-
kat elfogad-
ták, amikor 
javasoltuk, 
hogy a Tö-
rök ug rató 
utcában lévő 
Aranykapu 

óvodát ne zárják be, hanem újítsák fel. 
Úgy tűnik, mégsem “dől össze” az óvoda, 
hanem az akkori javaslatunknak megfele-
lően most mégis felújítják.
Idén 75 éves a kerületünk, ünnepeljük 
meg azzal, hogy nem műfüvezzük le az 
egész kerületet, hanem valóban sok em-
bert érintő, igazán települést fejlesztő, in-
tézmény-korszerűsítő programmal ruk-
kolunk elő. 
 Itt az alkalom, hogy saját erőből tény-
leg több pénzt szánjunk intézményeink 
felújítására. Az ehhez szükséges pénz 
megvan, a propagandacélokat szolgáló, a 
vezetést népszerűsítő közel 200 millió fo-
rint erre a fedezet. 
 A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
a 75. évforduló tiszteletére elkészítette a 
költségvetéshez a módosító javaslatát, me-
lyet a Jubileumi Gyermekbarát Csomag 
összefoglaló névvel terjesztettünk a kép-
viselő-testület elé. Ennek lényege, hogy a 
kimaradt 18 intézményben is induljanak 
meg a felújítási munkák, hogy az odajáró 
gyermekek is szebb, korszerűbb körülmé-
nyek között nevelkedjenek, tanuljanak. 
 A képviselő-testület MSZP-SZDSZ 
többsége ezt a javaslatot leszavazta. 

ver és hardver fejlesztését teszi lehetővé. 
 Az igazi informatikai áttörést a GVOP 
pályázatán elnyert több mint 200 milliós 
összeg okos felhasználása eredményezi 
majd az előttünk álló két-három évben. 
Célunk, hogy az önkormányzat feladata-
inak mind teljesebb vertikuma, az EU kö-
vetelményeknek megfelelő digitális ügy-
kezelési rendszer, az interneten elérhető 
információk, adatlapok, az ügyfelek idejét 
kímélő időpont-egyeztetési lehetőségek, 
az állampolgárok számára otthonról vagy 
az általunk rendelkezésre bocsátott kö-
zösségi internetpontokról közvetlenül el-
érhető hatályos jogszabályok, rendeletek, 
az intézmények gazdálkodása, egységes 
– az adatvédelmi törvényeknek megfelelő 
– integrált rendszerré fejlődjön.
 Mindez ma nem utópia, nem hagy-
mázas álom, hanem karnyújtásnyira lévő 
valóság. A 2005. év költségvetésében el-
határozott döntéseink megalapozzák azt, 
hogy az információs sztrádán az eddigi-
eknél is jobb tempóban haladjon Újbuda.

Jellinek János – információs társadalom bizottság

Költségvetés@újbuda.2005 

Előző két számunkban már ele-
meztük a kerület idei költségve-
tését, a 23 milliárd forint sorsát. 
Táblázatokon mutattuk be a 
legfontosabb összefüggéseket és 
a négy legnagyobb frakció veze-
tője is gyors értékelésre vállalko-
zott. Ezúttal a képviselő-testület 
bizottsági elnökeit, alelnökeit 
kértük meg, hogy szakterületük 
szempontjából elemezzék a költ-
ségvetési rendeletet. 

KÖLTSÉGVETÉS

2005
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Az Életképek című sorozat egyes 
jeleneteit az Eper utcában, illetve az 
Ugron Gábor utcában veszik fel: a tör-
ténet szerint itt lakik Éva (Hegyi Barba-
ra) és János (Kulka János). Az MTV 1-en 
kéthetente sugárzott teleregény két 
család életét követi nyomon. Az egyik 
forgatáson jelen volt munkatársunk is.

Kellemes tavaszi napsütés, de még fog-
csikorgató a hideg. Az utca egyik oldalán 
kisebb kamion áll, a másikon mikrobusz, 
az udvarban is autók. Csend van, ezen a 
környéken nem túl nagy a forgalom, kü-
lönösen délután kettőkor nem. A házból 
nem szűrődik ki semmilyen hang vagy 
zaj, egyedül a kamion MTV-s rendszámá-
ból lehet sejteni, itt valami készülődik.
 Egy szőke lány száll ki a mikrobusz-
ból fekete dossziéval a kezében, mobil-
telefonnal a nyakában, ő Czák Szilvia, 
a felvételvezető. Érdeklődik, segíthet-e. 
Elmondom, mi járatban vagyok, és már 
baktatunk is felfelé a szűk lépcsőkön a 
forgatás helyszíne felé. Közben figyelem a 
stáb tagjait, akik a különböző kellékekkel, 
lámpákkal, állványokkal, a kamerával és 
egyéb technikai eszközökkel manőverez-
nek le és fel. 
 Nyílik az ajtó, a keskeny és sötét 
előszoba egy aprócska nappaliba ve-
zet, mely most zsúfolásig van tele em-
berekkel, mi már nem is jutunk odáig. 
Egy őszes hajú, középkorú férfi közelít 
felénk, a rendezőasszisztens, Kecskés 
G. László. „Nagyon sajnálom, de most 
nem maradhat itt, a többiek is mind-
járt kijönnek, nem férünk be ennyien” 
– mondja. „Talán jöjjön egy óra múlva 
az Ugron Gábor utcába, ott kinti jelene-
tet veszünk fel, nyugodtan nézelődhet!”
 Az említett ut-
cába érve az ismerős 
mikrobusz fogad – jó 
helyen járok. Renge-
teg színes kábel vezet 
keresztül az úttesten, 
de úgy tűnik, min-
denki megszokta már, 
különösebb figyelem 
nélkül lépnek át raj-
tuk. A stáb, amely a 
kis szobába zsúfolva 
tömegnek tűnt, az ut-
cán nem látszik nagy-
nak. A járdán kosa-
rakban termoszok 
sorakoznak, forró tea 
van bennük. Van, aki 
dohányzik, van, aki 
csak csendben áll. 
Mindenki a helyén, 
elkezdődik a felvétel. 
Kulka János és Galán 
Géza párbeszédét 
rögzítik. Többször is. 
Aztán Kulka elrohan, 
várja a kocsi, jelenése 
van a Nemzetiben. 
„Nehéz összeszervez-
ni a színészeket, min-
denki sok produkció-
ban játszik. Hegyi Barbara jeleneteit pedig 
már fel kellett vennünk, mert elutazott…” 
– sóhajt Czák Szilvia.
 Feszített a tempó: egy részt három 
napig forgatnak, ezt követően jön az utó-
munka, mely még egy napot vesz igény-
be, így az epizódok közvetlenül a sugár-
zás előtt készülnek el. „Nekünk nincs 
szünnap, mi dolgozunk akkor is, ha kint 
mínuszok vannak, vagy esik az eső” 
– mondja Horváth Ádám, a sorozat írója 
és rendezője. Majd hozzáteszi: „Nagyon 
jó a kapcsolatom a többiekkel. Krajcsovits 
István hangmérnökkel, aki a napokban 
kapott Balázs Béla-díjat, harminc éve dol-
gozunk együtt. Haveri hangulatban kell, 
hogy menjen a munka, nem vagyok híve 

a rendezői diktatúrának. Együttműkö-
dünk. Mindenkinek van forgatókönyve, 
mindenki tudja, mi a feladata.”
 Ez nem is csoda. A színészek és a 
stáb tagjai közül is már sokan dolgoz-
tak a Szomszédok című 
teleregényben, melyet 
tizenhárom éven át ját-
szott a Magyar Televízió. 
Az Életképek harmad-
annyi pénzből készül, 
mint anno a másik soro-
zat. Alig több mint egy 
éve van műsoron, viszont 
12-15%-os a nézettsége, 
amely a közszolgálati 
műsorok között igen ma-
gasnak számít. 
 Vajon mivel érik el 
ezt? Galán Géza szerint – 
aki a filmben Gábort ala-
kítja – az emberek több-
sége hasonló problémák-
kal küzd, ezért reálisnak 
tartja, amit a képernyőn 
lát. Olyannyira, meséli, 
hogy egyszer egy idős 
néni megkérdezte tőle 
az utcán, hogyan tudta 
feldolgozni édesanyja 
halálát. „Ehhez még nem 
vagyok hozzászokva” 
– teszi hozzá mosolyogva 
a fiú, aki szinte most kez-
di a pályát; idén érettségi-
zik a Szent Margit Gim-
náziumban, s emellett Földessy Margit 
Színitanodájába is jár. „Eleinte izgultam, 
furcsa volt a kamera. Egyszer előfordult, 
hogy még a szövegemet is elfelejtettem. De 
itt mindenki nagyon kedves, és megköny-

nyítik a dolgomat. Jánossal sokat beszélge-
tünk, rengeteget tanulok tőle, hiszen vele 
van a legtöbb jelenetem.” – mondja Géza. 
Tisztelet és csodálat van a hangjában. 
 Egy másik nap, egy másik helyszín: ká-
vézó a Szabadság tér sarkán. A stáb egyik 
fele kint, a másik bent, ismerős arcok. Ők 
is megismernek: „Szilviát keresi? Mindjárt 
jön!” Várok türelmesen, isten malmai itt 
sem kapkodva őrölnek. Megérkezik Garas 
Dezső és Schell Judit, kis smink és frizura-
igazítás; a lámpák és a kamera a helyükön. 
Felvétel. Amit néhány óvatlan járókelő za-
var meg. Belesétálnak a képbe, pedig leg-
alább öten hadonásznak feléjük, hogy: “hé 
ember, arrébb kéne menni, nem látja?” De 
nem látják. Felvétel újra. 

A következő jelenetre már a kávézóban 
készülődnek. Nagy bútortologatás, hang-
zavar, de nemsokára minden a helyére ke-
rül. Keresem a helyem, hogy hol zavarok 
a legkevésbé, végül Horváth Ádám segít: 
„Onnan nem lát semmit, jöjjön beljebb 
nyugodtan!” Átbukdácsolok a kábeleken, 
melyek végtelen kígyókként tekergőznek 
mindenfelé, amerre lépek. Egy bokszban 
telepedek le, óriási kabát és táskakupac 
mellett. A kamera mögül kukucskálok ki-

felé, alig látok valamit. Megszólal mellőlem 
egy hang: „Csendet kérek! Felvétel lesz!” És 
csend van. Úgy fél percig. Ekkor megcsör-
ren egy mobiltelefon. Könyörtelenül pittyeg 
és berreg, nem zavarja, mit kértek az imént. 

Mindenki a hang forrását keresi, ki volt az, 
aki elfelejtette kikapcsolni a készülékét.  
Horváth Ádám volt az. Bocsánatot kér, 
majd újra veszik az előző beállítást. Min-
denki igyekszik jól leplezni a kimerültségét 
és a türelmetlenségét.
 Hamarosan befejeződik a munka. Az 
emberek pakolnak, viszik a lámpaállvá-
nyokat, a kamerát, lassan eltűnik a kabát-
kupac, ami mellett ültem. Kettőt, hármat 
fordulnak, és a kávézóban újra a helyén 
van minden. Sietnek. Már péntek este öt 
óra van, de ők még nem végeztek. Mire 
kijutok a kávézóból, az MTV-s kis kami-
on már nincs a parkolóban. Tovarobogott 
egy újabb helyszín felé.

Becz Dorottya

Csendet kérek! Felvétel!
Ismét teleregényt forgatnak a kerületben

HALM OPTIKA
Tavaszi akció

Cím: Bartók Béla út 136.  
Tel: 203-9807 Ny.: H-P 9–16.45. 
Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat!

Szemüvegrendelés esetén:
Egész nap ingyenes

a szemvizsgálat,
ajándékba

szemüvegtokot adunk,
Multifokális lencse vásárlása esetén:

1 pár olvasólencsét
adunk ajándékba!

Fotókidolgozás 1 nap alatt Kodak 
minőségben! Már digitális előhívás is! 

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.
TAVASZI kedvezmények! 

Április 23-án 1 napos kirándulás
ESZTERGOM-NESZMÉLY-TATA

Városnézés, borkóstoló ebéddel

 – 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

Gyermekbarlang

RUBIN HOTEL

Április 10.: Mesevár
Kastélyépítés kartondobozokból, 
lovagi torna, tésztaékszer-készítés.

****

NYARALÁS A SZÉKELYFÖLDÖN!
JÚLIUS 1–8-IG!

Horváth Ádám, a sorozat író-rendezője instruálja a két főszereplőt, Hegyi Barbarát és Kulka Jánost

Egy érzelmes jelenet a legújabb Életképek-epizódból 

A nyolcvanas években segélycsomagokat 
vitt Erdélybe, egyik alapítója volt a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálatnak, segítette 
az NDK-ból menekülőket. 1992-ben töb-
bedmagával létrehozta a RÉV ambulanci-
át, melynek napjainkig a vezetője, amellett 
jelenleg a Katolikus Karitász főtitkára.  
 Közgazdász-külkereskedőként dolgo-
zott a Budaörsi repülőtéren Adányi Lász-
ló, de hívő katolikus lévén mindig erősen 
foglalkoztatta, hogy miként tudna az em-
bereken segíteni. A humanitárius munkát 
eredeti szakmájához némiképp közelálló 
területen kezdte el: Erdélybe szállított 
segélycsomagokat. 1988-ban néhány tár-
sával létrehozták a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálatot, így azután már szervezett 
keretek közt folytatták a munkát, amiből 
mindig volt bőven.
 A rendszerváltás után megkereste őt 
a katolikus egyház hivatalos segélyszer-
vezete, a Katolikus Karitász, és felkérték, 
hogy dolgozzon náluk. E szervezet kere-
tein belül 1992-ben létrehozták a szenve-
délybetegeket segítő RÉV ambulanciát, 
amihez a XI. kerületi Önkormányzat is 
támogatást nyújtott. Itt alkohol-, drog- és 
más függőségben szenvedő embereken 
segítenek, kiindulva sajátos helyzetükből, 
egyéni problémáikból. Az ambulancián 
orvosok, szociális munkások, pszicholó-
gusok és civil segítők dolgoznak együtt, és 
mára már annyi tapasztalatot halmoztak 
fel e területen, hogy exportálják ismere-
teiket: most Szerbiában segédkeznek egy 
hasonló szervezet létrehozásában. 
 A Katolikus Karitász főtitkáraként 
nemzetközi és országos segélyprogramok 
menedzselése teszi ki Adányi László ideje 
nagy részét. Munkáit, feladatait sorolva 
mindig többes szám első személyt hasz-

nál, a csapatról, a „zenekarról” beszél, 
soha nem magáról, mert, mint mondja, 
mindent együtt csinálnak. Hiába ő a kar-
mester, jó zenészek nélkül semmire sem 
menne. 
 Szabadidejét sem magának szen-
teli: Adányi László ugyanis mentőzik. 

Ápolóként és gépkocsivezetőként teljesít 
szolgálatot tizenkét órában a Batthyány 
téri mentőállomáson. Mint mondja, ez a 
munka szellemileg teljesen felfrissíti, mert 
ilyenkor nincs ideje mással foglalkozni, 
csak a segítségre szoruló emberekkel. 
Ahhoz pedig, hogy fizikailag edzésben 
maradjon, elég a hatodik emeletről lehoz-
ni egy százhúsz kilós embert, teszi hozzá. 
De véleménye szerint ez az elfoglaltság is 
„megtérül” számára, hiszen megtanítja 
arra, hogy a lehető legnagyobb türelem-
mel viseltessen a nehézségek iránt. Hite 
pedig erőt és célt ad a problémák meg-
oldásához. Mert mint hangsúlyozza, hit 
nélkül semmire sem lehet jutni az életben.

Jadviga

A hit erőt ad a megoldáshoz

1987 óta él Albertfalván, és második el-
nöke lett az Albertfalvi Polgárok Körének 
(APK), melyet azóta is nagy elkötelezett-
séggel vezet. 
 – Szervezetünk közel százötven tagot 
számlál, és azt tartom igazán nagyszerű-
nek, hogy az emberek politikai nézeteiket 

figyelmen kívül hagyva, Albertfalva kis 
közössége érdekében csatlakoztak a civil 
szerveződéshez, ugyanakkor a minden-
kori önkormányzati képviselőnek „meg-
kerülhetetlen” az APK, itt ugyanis be kell 
mutatkoznia megválasztása után. – mond-
ja Sarkadi Nagy Emília, aki Gyulán szüle-
tett, majd Szegeden magyar-orosz szakos 

tanárként végzett. Diplomája átvételének 
másnapján máris a Szegedi Egyetem című 
lap újságírója lett. Két év elteltével Bu-
dapestre került, ahol az Iparos Újságnál 
folytatta újságírói munkáját, ennek a lap-
nak közel harminc éve szerkesztője, majd 
főszerkesztője. Ezenkívül számos, vállal-
kozással és kézművességgel kapcsolatos 
újság kiadását irányítja. Építészmérnök 
párjával él, és nagy szeretettel veszik körül 
a családjukba érkező unokákat.
 – Az Albertfalvi Polgárok Köre a két 
világháború között működött Árpád Kör 
nyomán jött létre a rendszerváltás után, és 
célja, hogy a tartással rendelkező embere-
ket maga köré gyűjtse – fogalmaz a kitün-
tetett, és hozzáteszi – példát kell adni min-
denkinek az összetartásból, az egymásra 
való odafigyelésből. 
 Az APK tevékenysége három fő terü-
let köré csoportosul: a hagyományőrzés 
és -teremtés területén könyvet adtak ki 
Albertfalva történetéről, helyi rendez-
vénysorozatokat szerveznek, és 1996-ban 
a városrész legkiválóbb nyolcadikosai-
nak elismerésére kitüntetést alapítottak. 
Az érdekképviselet és érdekvédelem te-
rületén a rászorulók számára segítséget 
nyújtanak, fórumokat szerveznek köz-
érdeklődésre számot tartó témákban. A 
kultúrateremtés és -ápolás, illetve a sza-
badidő hasznos eltöltése területén  válto-
zatos programokat szerveznek: irodalmi 
esteket, kirándulásokat, és a magányosan  
élőkre is odafigyelnek születésnapjuk 
megünneplésével. 

Tallián

Az albertfalvi polgárok lelke

Pro Communitate díjazottak

Adányi László: A segítség „megtérül”.

Sarkadi Nagy Emília: Példát kell adni

Újbuda önkormányzata a közösségért végzett munka elismeréseként Pro 
Communitate Budapest Főváros XI. kerületéért kitüntető címet adományozott  
Adányi Lászlónak, a RÉV ambulancia alapítójának, valamint Sarkadi Nagy Emíliá-
nak, az Albertfalvi Polgárok Köre vezetőjének. 

Adányi László

Sarkadi Nagy Emília

minden vasárnap 10-12 óra között.

Érdeklődjön: 319-7700, 319-7701
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
www.hotelrubin.com

Április 3.: Zenés utazás
Ismerkedés a hangszerekkel, 
rumbatök-készítés, énekes játékok.

Belépőjegy: 300 Ft/fő
A program után várjuk Önöket 
a Sarokház Ételbárban.
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PROGRAM AJÁNLÓ

A38 – ÁLLÓHAJÓ

Petőfi híd budai hídfő. www.a38.hu

MÁRCIUS 31. 21.00 Einstürzende Neubauten 
(D). ÁPRILIS 1. 20.00 Tavaszi Fesztivál – Kroke 
(PL). ÁPRILIS 2. 22.00 Fresh ER pres. Aquasky 
(Breakbeat Bass Tour). ÁPRILIS 7. 20.00 
Szemző Tibor & Koponyaalapi törés, Moyzes 
Quartet (SL).  ÁPRILIS 8. Jobb veled a világ 
sorozat - Balázs Elemér Group, Trió Midnight.  
ÁPRILIS 9. Erik Truffaz Quartet. ÁPRILIS 13. 
21.00 VNV Nation (D).

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

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 
17.00–19.00 Albertfalvai Polgárok Köre. 
KEDD, CSÜTÖRTÖK 17.00 callanetics, 18.00 
ovis torna, 20.30 felnőtt táncklub. CSÜTÖRTÖK 
19.00 felnőtt kezdő tánctanfolyam. PÉNTEK 
(KÉTHETENTE) 18.00–19.00 bringás klub. 
SZOMBAT (KÉTHETENTE) 20.00 AKH össztánc-
klub. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG 
internetezési lehetőség. ÁPRILIS 2. 10.00 
Modellbörze. ÁPRILIS 10. 10.30 A királylány és 
a sárkány. Domonkos Béla bábelőadása.

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

HÉTFŐ 18.00 tajcsi-csikung foglalkozás.
SZERDA 18.00 alakformáló tréning.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM R KLUB 
XI., Műegyetem rkp. 9., Tel.: 463-3733.

MINDEN SZOMBATON 10.00 hastáncház. 
ÁPRILIS 1. 19.00 Happy hips hastáncklub 
– habókos hastáncverseny. ÁPRILIS 2. 20.00 
Csősz Gábor-Hajdú László: Étel-lift. 

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

SZOMBAT 15.00 Őszidő Nyugdíjasklub (infor-
máció: Vadócz Zsuzsa, 371-2779). 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: vasútmodell klub fel-
nőtteknek, gyermekeknek (10–18 éves korig), 
gerinctorna, kerámia-tanfolyam felnőtteknek, 
gyerekeknek, papírmárványozás, komplex 
kézműves tanfolyam gyerekeknek, callanetics 
torna, fotóklub, ikebana klub, hastánctanfo-

lyam, számítógépes tanfolyamok.
ÁPRILIS 2. 16.00 IX. Országos Diapályázat. 
Az országos pályázatra beérkezett legjobb 
alkotások vetítése, valamint nyilvános ered-
ményhirdetés, díjkiosztó. ÁPRILIS 3. 10.00 
Családi vasárnap. A szeleburdi nyuszi kalandja 
című zenés mesejáték, utána kézműves 
foglalkozások.

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

MÁRCIUS 31. 20.00 Gépfolklór koncert. ÁPRILIS 
1. 20.00 Fonó zenekar, klub. ÁPRILIS 2. 11.00 
Kolompos Színház, 20.00 Klezmer R’s koncert. 
ÁPRILIS 4. 19.00 Budai tangó, tánctanítás Budai 
Lászlóval. ÁPRILIS 5. 19.00 Studio Sentido, salsa 
tánctanítás, 19.00 Perka klub Dely Dáviddal. 
ÁPRILIS 6. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 20.00 
Téka együttes, koncert és táncház. ÁPRILIS 7. 
19.00 Só együttes, klub. ÁPRILIS 8. 20.00 Peca 
zenekar, koncert. ÁPRILIS 9. 17.00 Kolompos 
gyermektáncház.  ÁPRILIS 11. 19.00 Budai 
tangó, tánctanítás Budai Lászlóval. ÁPRILIS 12. 
19.00 Studio Sentido, salsa tánctanítás, 19.00 
Perka klub Dely Dáviddal. ÁPRILIS 13. 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta együttes, 
koncert és táncház.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., 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 
holisztikus klubja, 19.00 Greenfields, 19.00 
hastáncklub, 19.15 ír sztepptáncklub.  HÉTFŐN 
ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 jazztorna latinos zené-
re, 18.00 gerinctánc jazz-zenére.  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, 17.00 Frissítő gerinc 
gyógytorna, 18.00 szőnyegszövő klub, 19.00 
Picasso klub, 19.15 hastáncklub. SZERDÁN ÉS 
PÉNTEKEN 17.00 digitális fotóklub.  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, 9.00 medencetorna, 12.00 társastánc-

klub gyerekeknek, fiataloknak. VASÁRNAP 8.00 
hobbiklub, 15.00 nosztalgia klub nyugdíjasok-
nak. 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. ÁPRILIS 2. 22.00 a 
XXIV. Országos Táncház-találkozó éjszakai bál-
ja. ÁPRILIS 2-TŐL 9.00 táncterápia klub. ÁPRILIS 
7-TŐL 16.30 és 17.45 Lélektáncoltató. Zenei 
személyiségfejlesztés klasszikus zenére.

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

HÉTFŐ, SZERDA 17.30 aikido. KEDD 10.00 ek-
lektika klub, 17.00 hagyományőrző íjászklub 
gyerekeknek. SZERDA 19.30 hagyományőrző 
íjászklub felnőtteknek. KEDD, CSÜTÖRTÖK 
10.30 ízületi torna, 18.00 aerobik, 19.00 
Kenpo karate. SZERDA 15.00 fashion dance 
(PÉNTEKEN IS 15.30). HÉTKÖZNAPOKON 10.0-
0–19.00-IG internetezési lehetőség. ÁPRILIS 4. 
10.00 Gazdagréti Nyugdíjasok Versenye, sakk, 
pingpong, kártya. ÁPRILIS 9. 10.00 Baba-
börze gyermek-, felnőttruha. A Családok a 
Családokért Polgári Egyesület a rendezvény 
bevételét hátrányos helyzetű családok támo-
gatására fordítja.

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.

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

HÉTFŐ, SZERDA 18.00 szteppaerobik, 19.00 
kondi torna. HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 9.00 alak-
formáló torna. KEDD 10.00 Trilla énekiskola 
(CSÜTÖRTÖKÖN 14.00).  KEDD 15.00 kézműves 
foglalkozás gyerekeknek, 17.00 ifjúsági klub, 
17.00 bridzsklub. KEDD, CSÜTÖRTÖK 16.30 ak-
robatikus rock&roll, 18.00 aikido. CSÜTÖRTÖK, 
PÉNTEK 17.00 festőiskola. PÉNTEK 18.00 
Happy Bike Team bringás klub. MINDEN HÓ 
ELSŐ HÉTFŐJÉN 15.00 nyugdíjasklub. MINDEN 
HÓ ELSŐ PÉNTEKÉN 18.00 autómodell klub. 
MÁRCIUS 31. 14.00 József Attila szavalóver-
seny. ÁPRILIS 8. 19.00 Sramli est. ÁPRILIS 9. 
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, 

A TV11 MŰSORAA TV11 MŰSORA
2005. március 30. – április 13.

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

MÁRCIUS 30.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 21.00 Bodrogzug. (ismeretterjesztő film)
 21.20 a Főnix TV műsora
 21.50 a 9STV műsora

MÁRCIUS 31.   CSÜTÖRTÖK
 9.00 ismétlés

ÁPRILIS 1.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 2.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

ÁPRILIS 3.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

ÁPRILIS 4.   HÉTFŐ
 4.00 a március 28-i adás ismétlése
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.45 Sport 11
 18.55 Hit és élet
 19.00 Életközelben
 19.10 SzivárványSzín
 19.45 Otthonunk melege. (szolgáltató műsor) 
20.15  Közkívánatra: Kozsó és az Ámokfutók

ÁPRILIS 5.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 6.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.45 A Tapolcai-tavasbarlang. 
  (ismeretterjesztő film.)

 21.15 a Főnix TV műsora
 21.45 a 9STV műsora

ÁPRILIS 7.   CSÜTÖRTÖK
 09.00 ismétlés

ÁPRILIS 8.   PÉNTEK
 18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 9.   SZOMBAT
 9.00, 14.00 és 23.00 ismétlés

ÁPRILIS 10.   VASÁRNAP
 9.00, 13.00 és 23.00 ismétlés

ÁPRILIS 11.   HÉTFŐ
 4.00 az április 4-i adás ismétlése
 18.00 Újbuda hírek
 18.10 Magazin 11
 18.45 Sport 11
 18.55 Hit és élet
 19.00 Égető kérdések
 19.10 SzivárványSzín
 19.40 Bennünk élő törvények. (a film sze-
  replője egy maga építette jurtában
  úgy éli életét, ahogy őseink is éltek)

ÁPRILIS 12.   KEDD
 18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 13.   SZERDA
 18.00 ismétlés
 20.35 Egy út a hegyeken keresztül. 
  (úti dokumentumfilm)
 21.15 a Főnix TV műsora
 21.45 a 9STV műsora

13. 18.00 Ásványbarát Kör: Ásványtani elő-
adássorozat XI.: Az Alföld, a Kárpát övezet. Ea.: 
Uzsovics József.

BUDAI FOTÓ- ÉS FILMKLUB
XI., Villányi út 28/c.

MINDEN SZERDÁN 18.00 klubnap

MOZGÁSSÉRÜLTEK KLUBJA
XI., Keveháza u. 19–21.

ÁPRILIS 13. 14.00 Klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9., www.szie.org.hu

SZERDA 9.30–11.30-IG Baba-mama klub, 
20.15-TŐL Evangelizációs szakosztály: 
házas hittan. CSÜTÖRTÖK 16.15–17.45-IG 
Gyermeknéptánc.

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. 204-2767, 06/20/371-1292 
kulsokelenfold@dpg.hu

KEDD 18.00 ifjúsági óra. SZERDA 10.00 Asszony 
Kör (idősebbeknek). CSÜTÖRTÖK 18.00 
Bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet/gye-
rek istentisztelet. Fiatal Házasok Köre; Szülői 
Kör; Bibliaolvasó Körök; Senior Kör; Fiatalok 
Biblia Köre – ezen programok időpontjait 
személyes érdeklődésre megadják. 

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. 06/20/371-1292 ormezoref@dpg.hu

MINDEN HÓ ELSŐ SZERDA 18.00 református 
est (bibliaóra és szeretetvendégség). MINDEN 
HÓ MÁSODIK SZERDA 18.00 Bibliaolvasó kör. 
VASÁRNAP 17.00 istentisztelet. Hittanórák a 
Menyecske utcai Általános Iskolában hetente 
5 csoportban.

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

ÁPRILIS 2. elsőszombati ájtatosság: 7.30 
szentolvasó a templomi alsó hittanteremben, 
15.00 boldog Apor Vilmos szobránál meg-
emlékezés és koszorúzás (XII., Apor Vilmos 
tér), 16.00 megemlékező ünnepi gyűlés 
Apor Vilmos halálának 60. évfordulóján a 
Szent Imre Gimnázium dísztermében, 18.00 
főpapi szentmise, celebrálja dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök. ÁPRILIS 3. 9.00 az 
irgalmasság vasárnapján gyermekek első ál-
dozása.  ÁPRILIS 4. 10.00 a Szent Imre Házban 
Szenior Klub Placid atyával.  ÁPRILIS 7. 18.30  
elsőcsütörtöki szentségimádás a szerzetesi és 
a papi hivatásokért.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT SE

Minden szerdán nyugdíjastúra. Találkozó: 
7.20-KOR a Moszkva téri metrókijáratnál (a 
hétvégi Budai-hegység túrákra ugyanebben 
az időben és helyszínen van a találkozó). A 
hétvégi vonatos túrákra az előző túrákon 
lehet jelentkezni. A pilisi túrák találkozója 
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson. 
Túravezető: Kremser Ferenc. ÁPRILIS 2. Vértes: 
Gánt–Mindszentpuszta–Kőhányáspuszta–
Várgesztes. Kék túra. ÁPRILIS 3. Budai-hegy-
ség: Nagykovácsi–Nagykopasz–Szarvas-
árok–Vöröspocsolyás hát–Adyliget. Táv: 18 
km. Szint: 200 m. Túravezető: Kremser Ferenc.

SOLIDARITAS SE

ÁPRILIS 13. A muhi csata színhelyeinek felkere-
sése. Találkozás: a Keleti pályaudvaron 5.45-kor 
az V. vágány előtt. Túravezető: Szabó Mária.

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 balettis-
kola, 20.00 Tendency Sport Club táncoktatás. 
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK 8.00 erősítő női 
torna. SZERDA 17.00 numerológia I., 20.00 
pingpongklub (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. MINDEN MÁSODIK 
HÉTFŐN 18.00 Vöröskereszt Egészségvédő és 
Kézműves Klub.
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 10.00–19.00-IG ÉS 
SZOMBATON 15.00–19.00-IG internetezési le-
hetőség. ÁPRILIS 3. 10.00 Gyermekruha börze.

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

MÁRCIUS 31. 17.00 Csapody V. Növénykör: 
Az olasz Dolomitok virágai. Ea.: Szutorisz 
Gyula. MÁRCIUS 31. 17.00 Bonsai Egyesület: 
Idős fenyők alakítása. Ea: Sóspataki Ferenc 
bonsai mester . ÁPRILIS 2. 10.00 A Nemzetközi 
Tudományos és Technikai Diákalkotó Verseny 
és Kiállítás X. magyarországi döntője és 
az európai társszervezeteink diákjainak 
bemutatói.  ÁPRILIS 4. 18.00 Akvarista 
Klub: Paludáriumok. Ea.: Petőfi László. 
ÁPRILIS 4. 18.00 Gombász Szakcsoport: A 
Velencei-hg. és a Velencei-tó környékének 
nagygombái. Ea.: Dr. Dravecz Tibor. ÁPRILIS 
4. 18.00 Tengerimalac Barátok: Tengerimalac 
viselkedés, szelídítés, és egyéb praktikák. 
ÁPRILIS 7. 17.00 Csapody V. Növénykör: Észak-
Thaiföldön jártam. Ea: Orosz András. ÁPRILIS 
11. 18.00 Gombász Szakcsoport: Tinóruk 
(diavetítéssel). Ea.: Albert László. ÁPRILIS 
13. 17.00 Suiseki Klub: Suiseki lelőhelyek 
Magyarországon. Ea.: Szabó Zsolt. ÁPRILIS 

SZÍNHÁZ
 BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN

Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 6. 19.00 Móricz Zsigmond négy 
egyfelvonásosa. ÁPRILIS 7. 10.00 Pom 
Pom meséi, mesejáték.14.30 és 10. 11.00 
Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék, 
mesejáték. ÁPRILIS 8. 19.00 Heltai Jenő: 
Bernát, zenés bohózat. ÁPRILIS 9. 19.00 
Arisztophanész-Bergendy: Madarak, zenés 
komédia. ÁPRILIS 13. 19.00 Heltai Jenő: Az 
édes teher, zenés bohózat.

 KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994

ÁPRILIS 7. 18.00 és 13. 19.00 Tanár úr, 
kérem! ÁPRILIS 8. 19.00 Őrült nők ketrece. 
ÁPRILIS 9. 19.00 Goodbye Charlie.
ÁPRILIS 10. 19.00 Szeressük egymást. 
ÁPRILIS 12. 14.30 Bolond vasárnap. 

 MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

ÁPRILIS 1., 2. 20.00 Andaxinház: 
Örömgyilkos, bemutató. ÁPRILIS 4. 20.00 
Urbán Gyula–Josefovics Iván: Sakkopera. 
Szerelmi történet Auschwitzból, be-
mutató. ÁPRILIS 9., 10. 20.00 Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Látványtanszék: 
Jelenetek Molière: Tartuffe című darabjából.
Gyermekelőadások: ÁPRILIS 17. 11.00 
Levendulaszínház (Cserkút): Törpetorony.
Láthatatlan Filmek Klubja 18 éven felüliek-
nek! ÁPRILIS 3. 18.00 René Laloux-Roland 
Topor: A fantasztikus bolygó, színes francia, 
1973, Kísérőfilmek: René Laloux: A majom 
foga, színes és fekete-fehér francia, 1960, 
René Laloux-Roland Topor: Halott idők, 
színes és fekete-fehér francia, 1964, René 
Laloux-Roland Topor: A csigák, 1965, színes 
francia, 1965. ÁPRILIS 10. 18.00 Fernando 
Arrabal: Éljen a halál!, színes francia-tuné-
ziai, 1970. műKEDDvelő ÁPRILIS 5. 18.00 
Balla Zsófia beszélgetőtársa Báthory Csaba.

  SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451

ÁPRILIS 1., 2. 20.00 Continuum I-II.
ÁPRILIS 7. (bemutató), 8. 20.00 doboz/ember. 
ÁPRILIS 10., 11. 19.00 Bozgorok.
ÁPRILIS 12. 20.00 Öl, butít.

KIÁLLÍTÁSOK
 ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 

GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK: Római ásatások, egy-
ház- és iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva 
önállóságának évei 1819–1950-ig, az Első 
Magyar Repülőgépgyár, borgyűjtemény, 
középkori rom Albertfalva területén. 
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS: 25 éves az Albertfalvi 
Múzeum.

 ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.

ÁPRILIS 1-JÉIG Csáki István grafikusművész 
kiállítása. Munkanapokon: 10.00–17.00-ig.

 BARTÓK 32 GALÉRIA
Bartók B. út 32. T./fax: 386-9038

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlék-
szoba. ÁPRILIS 1-JÉIG Németh Ágnes 
kiállítása. ÁPRILIS 12. 18.00 Haraszty István 
kiállításának megnyitója.

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

ÁPRILIS 4-IG Szentgyörgyi Erika festőművész 
kiállítása.  ÁPRILIS 6. 18.00 Koó Éva Lídia 
képzőművészeti kiállításának megnyitója.

 CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO
XI., Tas vezér u. 7. 

ÁPRILIS 30-IG GrandPierre Károly festőmű-
vész kiállítása.

 FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
XI., Fehérvári út 47. T.: 203-3868

ÁPRILIS 3-IG Hans Gustav Edőcs fotóművész 
emlékkiállítása. 

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

ÁPRILIS 14-IG A Magyar Elektrográfiai 
Társaság kiállítása.

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

ÁPRILIS 16. 16.00 A Tengerészemlékek 
képeslapon c. kiállítás megnyitója. 
Megtekinthető ÁPRILIS 27-IG.

 MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073

Telefonon egyeztetett időpontban látogatható.

 MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014

ÁPRILIS 4–12. 19.30 Stelczer Zsuzsa: Törések 
és virágok. ÁPRILIS 14. 19.30 Molnár László 
festőművész kiállítása.

 RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató u. 9. T./fax: 246-5253

ÁPRILIS 1. 18.00 Kálmánfi János festményki-
állításának megnyitója. A tárlat megtekint-
hető ÁPRILIS 20-IG.

 XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126

Régészeti, építészeti, ipartörténeti emlékek. 
Egyszer volt Dél-Buda. Tájvédelmi körzeteink. 

KIÁLLÍTÁSOKBartók ’32 Galéria
Március 8-án Kiss József dráma-
író, rendező nyitotta meg Németh 
Ágnes szobrászművész Önzablázó 
című kiállítását. Szalmatemplom, 
mitikus istálló, valamint Gyimesi 
Ágnes és Kiss Viktória éneke fo-
gadta a verniszázsra érkezőket. 
Sajátos performance-ot teremtett 
a két énekesnő: eklektikus hang-
juk, operai intonációjuk, valamint 
torok-, fej- és állatias hangjaik ele-
gye híven tükrözte azt a világot, 
amit Németh Ágnes tanítványai-
val együtt alkotott. A megnyitón 
sokan megütköztek a szokatlan 
performance-on, ezért is igye-
kezett Kiss József  hangsúlyozni, 
hogy a látogató, aki a galériába be-
lép – a művésznő legbelső terébe 
lép be. Németh Ágnes a Képzőmű-
vészeti Főiskolán 1978-1985 között 
a festő szakra járt, Sváby Lajos volt 
a tanára. Tanulmányai befejezése 
után érdeklődése a plasztika felé 
fordult. Először az Eötvös József 
Alapítvány ösztöndíjasa lett, majd 

elnyerte a Derkovits-ösztöndíjat 
is. Csoportos és egyéni kiállításo-
kon mutatkozott be többek között 

a Pesti Vigadóban és Olaszország-
ban, a Dante Biennálén.
 A tárlat április 1-jéig, munka-
napokon 14–18 óráig tart nyitva.

Átrium Galéria
Az Antenna Hungária Rt. igyek-
szik fiatal művészeket helyzetbe 
hozni, évente több pályakezdőnek 
is lehetőséget nyújt a bemutatko-
zásra. Így tette most is, amikor 
meghívta Csáki Istvánt. Mind-
össze öt grafikát állított ki, ezek 
viszont jelentős munkák. Nagy-
méretű alkotásai eltérnek a műfaji  
hagyománytól, amelyre elsősor-
ban a meghittség, a cizelláltság a 
jellemző. Ritka szépségű, fekete-
fehér szénrajzokon elevenednek 
meg hófödte hegyek, jéggel borított 
tájak. A fiatal művész Temesvárott 
grafikai mesterképzőn végzett, és 
az erdélyi táj szeretete jelenik meg 
grafikáin. Szellemi letisztultság, 
biztos kezű vonalvezetés, erőteljes 
dinamizmus jellemzi művészetét.

D. A.

I. Nevelési-oktatási intézmények hagyományte-
remtő, elsősorban a környezeti kultúrát fejlesztő, 
egészségnevelő programjainak, rendezvényei-
nek támogatására.

Pályázók köre: XI. kerületi fenntartású nevelési, nevelési-oktatási 
intézmények.
Pályázni lehet:
   hagyományteremtő rendezvény projekt tervével
   környezeti nevelést elősegítő programok tervével.

Pályázati keretösszeg: 1 600 000 Ft. (Ebből az oktatási bizottság a 
pályázott összeget a beérkezett pályázatok függvényében javasolja a 
polgármesteri vezetésnek kifizetni.) Formai követelmény: a kitöltött 
pályázati űrlap, rendezvények, projektek pontos forgatókönyve és 
költségvetés tervezete. 

II. Nevelési-oktatási intézmények évfordulós 
rendezvényeire és a kerület 75. évfordulójának 
megemlékezésére.

Pályázók köre: XI. kerületi fenntartású nevelési-oktatási intézmények. 
Pályázni lehet a nevezetes évforduló megrendezésére, és az azzal kap-
csolatosan készítendő kiadvány kiadási költségeire.
Pályázati keretösszeg: 1 600 000 Ft. (Ebből az oktatási bizottság a 

pályázott összeget a beérkezett pályázatok függvényében javasolja a 
polgármesteri vezetésnek kifizetni.)
Formai követelmény: a kitöltött pályázati űrlap, a rendezvény 
forgatókönyve és költségvetés tervezete, vagy a kiadvány készítésének 
költségvetés tervezete. 

III. Fotópályázat diákok részére: Ilyennek látom 
Újbudát címmel mutassa be a 75 éves kerületet.

Pályázók köre: XI. kerületi állandó lakhellyel rendelkező, vagy a kerület 
valamelyik nevelési-oktatási intézményekben tanuló diák, aki betöltötte a 
10. életévét, és nem múlt el 23 éves. Pályázni lehet maximum 5 db hagyo-
mányos fekete-fehér, vagy színes technikával elkészített fotóval vagy 5 db 
digitális technikával elkészített fényképpel. 
Pályázati díj: 1. helyezett: 150 000 Ft, 2. helyezett: 125 000 Ft, 3. 
helyezett: 100 000 Ft, 4. helyezett:  75 000 Ft, 5. helyezett:  50 000 Ft 
(Az összeg bruttó érték, kifizetésre ebből a nettó kerül.) Az Oktatási 
Bizottság szakértői bírálóbizottság véleménye alapján javasolja a he-
lyezéseket, azonos színvonal esetén megosztott helyezés lehetőségét 
fenntartja. Formai követelmény: a kitöltött pályázati űrlap (csak a 
személyes adatok!) és:
   hagyományos fotók esetén: A/4 es formátumú képek hátán névvel, 
a fotó címével ellátva;
   digitális fotók esetén Cd-n jpg formátumban a képek bemutatása.
A legsikeresebb fotókból a Kerület Napja rendezvénysorozata alkalmá-
ból kiállítást rendeznek.

IV. A szabadidő kulturált eltöltésére irányuló 
programokra, ezekhez szükséges eszközök be-
szerzésére.

Pályázók köre: XI. kerületi fenntartású nevelési, nevelési-oktatási 
intézmények, ifjúsággal foglalkozó alapítványok, szervezetek.
Pályázni lehet: 
   Napközi otthonos szabadidő tevékenységet segítő programokra, a 
programokhoz szükséges eszközök (játékok, játékszerek) beszerzésére;
 Olyan hétvégi rendezvények szerevezésére, mely drogmentes, 
kulturált szórakozást nyújt a 10-18 éves korosztálynak (általános iskola 
felső tagozatára, illetve középiskolába járók részére).   
Pályázati keretösszeg: 1 100 000 Ft.
Formai követelmény: a kitöltött pályázati űrlap, eszközöket be-
mutató kiadvány másolata, vagy rövid leírása, ár megjelölésével, 
illetve a program leírásával, rövid költségvetéssel.

A pályázatok beadási határideje: 2005. április 22.
Pályázati űrlap beszerezhető: XI. Kerületi Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal oktatási és kulturális osztályán (1117 Bp., Erőmű 
u. 4.), illetve a XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (1113 Bp. Bocskai u 39-41.), vagy letölthető a 
www.bp11.hu internetes helyről. Felvilágosítás: Gegesyné Regős 
Orsolya (az oktatási bizottság titkára), tel.: 372-3478.

Gehér József, elnök

A XI. kerületi önkormányzat oktatási bizottságának pályázati kiírása
A XI. kerületi önkormányzat oktatási bizottsága a 2005. évi oktatási alap terhére pályázatot ír ki az alábbi témakörökben:

Esti muzsika az Átrium Galériában
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A húsvétra hajló nagyhét küszöbén történt, 
március 19-én. A Magyar Tudományos 
Akadémián ekkor vette át Dr. Olofsson 
Placid bencés atya a Magyar Örökség-díjat 
többekkel együtt. Már eljövőben onnan, 
egy, a lépcsőház alján álldogáló kisgyermek 
gesztusa tűnt fel. Szorongatta és magához 
ölelte az elismeréssel járó diplomát, nyil-
ván egy másik kitüntetett unokájaként. Élt 
az ajándékos örökséggel, ezentúl az ő sor-
sához is hozzátartozik felmenője megbe-
csültsége, nemzetünkbeli jelentős szerepe. 
Így öleljük mi is szívünkhöz hitünk szent 
titkát: Urunk – minket alapvetően 
érintő – halálát és föltámadását 
hirdetve, amíg el nem jön végérvé-
nyesen értünk.
 Annak, aki befogadta a hit 
ajándékát, a Feltámadás Ünnepe 
az évnek legnevezetesebb napja, 
hiszen Krisztusnak a halál fölötti 
uralma egyben életünk legiga-
zibb reménye.
 Ugyanakkor szívesen vállal-
juk, hogy örömünk rezonálni tud 
mindarra, amit többszörös mély 
rétegben ott volt a történelmi hús-
vétban is: a tavaszváró-köszöntő 
ujjongás, a választott nép emlé-
kezetes élménye: az Egyiptomból 
szabadulás ténye, a bárány-vacso-
ra… Ezek a rétegek egymásnak 
jól megfelelnek.
 Számunkra mindenesetre az 
a tény, hogy az Isten Fia legyőzte 
a halált, a méltatlanul ráerőszakolt 
kereszthalált, háromszoros kulcsot 
jelent a mindennapok vállalásához 
és életünk nagy határhelyzetei el-
fogadásához és megoldásához. Ez a három 
terület, az emberi sors három igazából nem 
átlátható és ezen a parton soha meg nem 
válaszolt és válaszolható gondja.  
1. Ha annyira szeretnénk boldogok lenni, 
miért kell szenvedni?
2. Ha egyszeri nagy kincs az életünk, mi-
ért kell meghalni? – Sokak korai vagy ráe-
rőszakolt halálának van-e feloldása?
3. Ha annyira adunk a becsületünkre, a 
lelkiismeretünk békéjére, a tiszta tekintet-
re, mit kezdhetünk erkölcsi kudarcaink-
kal, vétkeinkkel?
 A húsvét fényében azonban úgy lát-
juk, hogy erre a három kérdésre a most 

ünnepelt Feltámadott személyes odaadá-
sában van a válasz.
 Kell, hogy valami értelme legyen a ki-
védhetetlen szenvedés elfogadásának, a ve-
le való bátor küzdelemnek, a szenvedővel 
való szolidáris együttérzésnek, ha az Isten 
Fia nem átallotta magára venni fájdalma-
inkat, sebzettségünket, testi- lelki kínjain-
kat. Mindenkori minta marad: „Atyám, 
ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, 
de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a 
tied.” Valóban, annyiszor megfigyelhetjük, 
hogy a jól felfogott szenvedés – különösen 

is, ha józanul, szeretettel mindent megte-
szünk mérséklésére, megszüntetésére, alig 
elképzelhető módon nemesítheti a szenve-
dőt, sőt a hozzátartozóit is.
 Nem lehet végállomás az elmúlás, a 
halál, ha Jézus Krisztus a föltámadásá-
val igazoltan túljutott azon. Megerősít 
bennünket, hogy emberi mivoltunk már 
benne megdicsőült és erős a reményünk, 
hogy magával akar sodorni bennünket is 
az örökkévalóságba, abba a más-világba. 
Lenyűgöző az az összefüggés, amit az 1 
Korinthusi levélben Pál apostol ír le Krisz-

tus föltámadása és a mi örök élet-
re születésünk vonatkozásában. 
Nem egyszer megfénylik valami 
az üdvösség világosságából egy-
egy szenvedő, agonizáló bete-
günk, elhunyt testvérünk arcán. 
A legkegyetlenebb kínunk, ami-
kor beleszorulunk abba, hogy 
nem merünk a tükörbe nézni, 
hogy hazudozással magyaráz-
kodunk, hogy egy keserű napon 
meg kell állapítanunk: elrontot-
tuk az életünket, házasságunkat, 
hogy csődöt mondott nevelési 
igyekezetünk. Aki a Föltámadt 
Krisztus ajándékaként el tudja 
fogadni, hogy az irányába való 
megtérés, föloldozás megújítja 
életét, az a húsvét tanújaként, új 
emberként áraszt reményt, bizal-
mat, frissességet ránk. 
Már kamaszkorom óta hordozom 
magamban Szentviktori Ádám itt 
olvasható Húsvéti énekét, Babits 
Mihály fordításában. Ezért idéztük 
idén köreinkben és ajándékozzuk 

azokon is túllépve azt a néhány sort, ame-
lyet II. János Pál írt mostanában, igazából 
nemcsak tollával, hanem sorsával is:
 „Átélve a titkot, amelyet Krisztus ha-
lála és feltámadása rejt magában, a Lélek 
segít megnyílni már most az előtt az öröm 
előtt, amit majd a Megváltóval történő 
végső találkozásunk alkalmával fogunk 
átélni. Valójában az emberi lét nem csu-
pán a lelki vagy testi jólétből fakadó kel-
lemes érzésen alapul, hanem egy olyan 
»egészségen«, amely az Istennel való teljes 
harmóniában fejeződik ki, magával Isten-
nel és az egész emberiséggel egyaránt.”

Brückner Ákos Előd O. Cist. plébános

A legkegyetlenebb kínunk, hogy nem merünk a tükörbe nézni

Március 19-én adták át a Magyaror-
szág Alapítvány által életre hívott 
Magyar Örökség-díjakat a Magyar 
Tudományos Akadémián. 

Az idei kitüntetettek között volt 
Olofsson Placid atya is, akinek elmél-
kedésre késztető életéről Éliás Erzsébet 
írt könyvet A hit pajzsa címmel. A mű 
bemutatójára a Budai Vár Fortuna ud-
varában, a Litea Könyvszalonban került 
sor február 23-án, a Kommunizmus Ál-
dozatainak Emléknapján. A mindössze 
163 oldalas kötet nemcsak a közelmúlt 
kegyetlen történelmének, igazságtalan-
ságainak hű tükörképe, hanem egy igaz 
ember helytállásáé is. 
 Ézsiás Erzsébet írja a kötet hátoldalán 
a következőket: „Akit megpróbál az Isten, 
annak erőt és bölcsességet is ad hozzá. 
Dr. Olofsson Károly, vagyis Placid atya 
sohasem tudhatott maga mögött bencés 
tanári évtizedeket, amelyekre ifjúkorában 
készült. Csak növendékéveit tölthette sze-
retett Pannonhalmáján. Innen hurcolták 
el az Andrássy út 60-ba, majd a Szovjet-
unióba: koholt vádak alapján tíz évet töl-
tött a Gulágon. Itt találta meg az igazi élet-
hivatását: tartani a lelket a társaiban. Ezt 
tette a börtönben is, majd később itthon, a 
kommunista rendszer évtizedeiben.”
 Ma Terror Házaként ismerhetjük 
azt a helyet, ahová először vitték el. Erre 
a hosszú évek távlatából így emlékezik a 
szenvedések átélője: „– Hirtelen senki és 
semmi lettem – ez volt az egészben a leg-
szörnyűbb... A cipőfűzőt kiszedték, a de-
rékszíjat és a karórát elvették, a zsebeket 
kiürítették. Belöktek egy magánzárkába. 
Ma ez ki van állítva, egy rongyos szalma-
zsákkal a közepén. Üzenem szeretettel a 
kiállítás rendezőinek, hogy akkor még az 
sem volt! A puszta földön feküdtem, de 
nappal még azt sem hagyták. Éjszaka pe-
dig folytak a kihallgatások, reflektorfény-
ben. Sose mondták meg, mi a vád.”
 A durvább kihallgatások a szovjet 
parancsnokság székhelyén, a Vilma ki-
rálynő út 4-ben (ma Városligeti fasor) 
folytatódtak. Nehéz még elgondolni is, 
mit kellett átélnie: 
 „A kihallgatóm egy jó erőben lévő 
tornatanár volt, az asztalán a pisztolya 
és egy gumicső. A pisztolyát nem hasz-

nálta, de a gumicsővel olyanokat tudott 
odasózni, hogy nemegyszer leestem a 
szélről. Előfordult, hogy elveszítettem 
az emlékezetem, akkor visszavittek a 
cellába. Egyszer mosakodásnál levet-
tem az ingemet, és patkóalakú véraláfu-
tásokat találtam a mellkasomon. Nem 
emlékeztem rá, kitől kaptam. Kiderült, 
hogy a tolmácsnőm üvegsarkú cipőjé-
nek a nyoma, abban az időben ez volt 
a női divat. Úgy látszik, amikor elájul-
tam, rajtam táncolt.”
 A Placid atya életútjáról való megem-
lékezés nem lenne teljes, ha nem idéznénk 

tőle két olyan gondolatot, amelyek azt pél-
dázzák, hogy az átélt borzalmak ellenére 
is megőrizte a hitét és a szerénységét:
 „Harminc évig nehéz volt tartani a 
kapcsolatot a volt fogolytársakkal. 1989 
óta minden novemberben, a hazatérésünk 
évfordulóján, ökomenikus hálaadó szent-
misét tartunk a Budai-, most már Ciszter-
ci Szent Imre-templomban.”
 „Nem voltunk olyan nagy hősök, 
amilyeneknek ezek a történetek beállíta-
nak minket. Nem voltam sem vértanú, 
sem hős, csak túl akartam élni ezt a pok-
lot – Isten segítségével sikerült.”

(m. i.)

Könyv Placid atya életéről
A Magyar Örökség-díj egyik idei kitüntetettje

Olofsson Placid atya

Húsvéti üzenet

Az egész világ újul. 
Új örömök intenek.

Ahogy föltámadt az Úr,  
föltámadnak mindenek.

Érzik Alkotójukat, 
mily erős, és Úrukat 
szolgálják az elemek.

......
Már az ég nem oly borús,  

a tenger sem háborús,  
a szél sem oly vad, oly bús. 

Földi lejtőnk kivirult,
Ujrazöldell a kopár, 
ujra meleg a sugár, 

mivel a tavasz kigyult.
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A beadási határidőig hét részvételi 
jelentkezés érkezett a Vonalalagutak 
és kapcsolódó műtárgyak tárgyú köz-
beszerzési eljárásra. 

A szakértők megkezdték a jelentkezések 
értékelését. A részvételi szakasz ered-
ményhirdetésére várhatóan 2005 má-
jusának második felében kerül sor. A 
kiválasztott cégek nyújthatnak majd be 
részletes ajánlatot a második fordulóban. 
Közülük jelölik majd ki azt a pályázót, aki 

Az alagúttenderre hét pályázó jelentkezett

10 állomás 7 kilométeren
A Kondorosi úti Suzuki Plusz március 
19-én a márka népszerűsítésének 
szándékával egész napos bemutatót 
és vásárt tartott Újbuda nemrégiben 
megnyílt bevásárlóközpontjában.

– Mi itt vagyunk a kerületben, de hogy 
mindenki megtalálhasson minket, né-
hány Suzukival, köztük az új Swifttel, 
eljöttünk a Savoya Parkba is. A hétvé-
gi bevásárlás során szintén ügyfeleink 
rendelkezésére állunk – foglalta össze a 
program üzleti filozófiáját Fehér László, 
a kerületi márkakereskedés és szerviz 
ügyvezető igazgatója.
 A Magyar Suzuki Rt. és a Suzuki 
Plusz összefogásának köszönhető, hogy 
a diesel Ignisek 3,5 millió forintos árából 
mintegy 500 ezer forintot engedtek kizá-
rólag a Családi Napon, azonban a vásárol-
ni szándékozók esetleg a későbbiekben is 
élhetnek a különleges ajánlattal. Érdemes 

tehát érdeklődni az autószalonban. A job-
ban felszerelt autók esetében a március 19-
i kedvezményes beszerzési ár 150-200 ezer 
forintos megtakarítást jelenthetett. Ezen-
felül lehetett választani még két másik 
kedvezmény közül is: klímaberendezéssel 
ellátott, vagy összkerékhajtásos (4WD) 
Suzukit vásárolhattak ezen extrák árának 
megfizetése nélkül. 
 Jelentős kedvezmény az is, kizárólag a 
Suzuki Plusznál, hogy meghosszabbítják 
a 3 évig érvényes gyári garanciát további 
2 esztendővel. A garanciaidőn túl is 10 
százalék kedvezményt adnak a szerviz és 
javítás esetére. Emellett évente kétszer in-
gyen átvizsgálják az értékesített autókat, és 
díjtalanul átszerelik a téli-nyári gumikat. 
A cég egyébként nemcsak Suzuki, hanem 
minden egyéb márka teljes körű kárügy-
intézésével, illetve karambolos gépkocsik 
javításával is foglalkozik. 
 Az ügyvezető igazgatótól megtud-
hattuk azt is, hogy a jövőben esetleg 
megismétlődhet az a nagyon sikeres ak-
ció, amelyben a Suzuki Rt. átvállalta a 
törlesztő részletek ötven százalékát a tör-
lesztés első évében. 

Fehér László az új Swift 2-es modellről 
elmondta, hogy egész Európában igen 
kedvelt kisautó lett. Sajnos a nyugat-eu-
rópai érdeklődés miatt a magyar piac-
ra csak havonta 1500-1600 kerülhet. A 
Swift 2 a maga kategóriájában az ár-érték 
arány szerint minden riválisát megve-
ri az Euro-4-es komfortú motorjával. A 
törésteszten 4 csillagos értékelést kapott, 
ami a többi Suzukihoz viszonyítva ösz-
szehasonlíthatatlanul jobb karosszériát 
jelent, de más márkákhoz képest is na-
gyon jónak számít. Az új modell vezető 
szerepét biztosítja az is, hogy változó 
szelepvezérlésű 1500 köbcentis motorja 
102 lóerős, de 1300 köbcentis, 92 lóerős 
változata is mintegy 20 lóerővel tud töb-
bet a riválisainál. A kategóriájában na-
gyon kevés rivális márkáról mondható 
el, hogy mindegyik változata rendelkezik 
ABS-sel, dupla légzsákkal és szervokor-
mánnyal. A legjobban felszerelt változat 

navigációs rendszerrel működik, amely 
kép- és hangjelzésekkel, mitfárerként 
irányít a cél felé. A csomagtér a hátsó ülés 
felhajtásával nagyobbá alakítható.    
 A Savoya Parkban foglalót adó ügy-
felek között 1 hetes, 2 személyes tenerifei 
üdülést is kisorsoltak. A Családi Napon 
a fashion dance – budaörsi és gazdagréti 
leányokból álló tánccsoport – hip-hop 
elemekből álló műsorral szórakoztatta a 
közönségét. Később profi versenytáncos-
pár klasszikus táncbemutatót tartott. A 
tesztvezetést is lehetővé tették,  és aján-
dékcsomagok várták azokat az ügyfeleket, 
akik a kiállított autókban elrejtett Suzukis 
kvízkérdésekre helyes válaszokat adtak.
 Április 23-án és május 21-én családi-
asabb jellegű programmal várják az ér-
deklődőket. Amíg a szülők ismerkednek 
a különböző típusokkal, addig a gyerekek 
pónilovon lovagolhatnak, ugráló légvár-
ban játszhatnak, valamint bringóhintón 
kerekezhetnek. Áprilisban kerékpáros 
ügyességi verseny lesz a kísérőprogram, a 
májusi alkalmat pedig amolyan gyermek-
napi előzetesnek szánják.

(X)

Suzuki Nap a Savoyában
Idén még hat rendezvény különleges ajánlatokkal

elvégezheti a munkákat.
 A szerződéskötésre a tervek szerint év 
végén kerülhet sor. A Vonalalagutak és 
kapcsolódó műtárgyak tárgyú szerződés 
magában foglalja a pajzsindító műtárgy, 
kettő, egyenként mintegy 7,3 km hosszú 
alagút, a Szent Gellért téri állomásszer-
kezet, pajzsfogadó műtárgy, fordító mű-
tárgy és kapcsolódó alagutak, valamint a 
szellőzőalagutak tervezését és szerkezet-
építését. 
 Az uniós értékhatárt elérő beruházás 
megvalósítására a BKV Rt., tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást írt ki. A részvételi 
felhívás az EU Hivatalos Lapjának hon-
lapján 2004. december 22-én, a Közbe-
szerzési Értesítőben 2004. december 29-
én jelent meg. A részvételi dokumentációt 
a 2005. március 22-i határidőig 28 cég  
vásárolta meg. 
 A 4-es metróvonal első szakaszának 
hossza 7,3 km, amely a Kelenföldi pályaud-
vartól a Keleti pályaudvarig vezet. A vonal 
a Szent Gellért tér és a Fővám tér között 
keresztezi a Dunát. A Kálvin téren és a Ke-
leti pályaudvarnál átszállási lehetőségekkel 
csatlakozik a meglévő metróvonalakhoz. A 
vonalszakaszon a következő 10 állomás ta-
lálható: Kelenföldi pályaudvar, Tétényi út, 
Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent 
Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi 
tér, Népszínház utca és Keleti pályaudvar. 
A metróvonalhoz a Kelenföldi pályaudvar 
térségében járműtelepet is építenek. 

(n. n.)

2005-ben 50 új Volvo-busz áll forga-
lomba. Március 17-én indult próbaút-
jára a 86-os vonalán közlekedő buszok 
egyike. Az eseményen Demszky Gábor 
főpolgármester is jelen volt. Az utastér-
ben 37 kényelmes ülés van, és össze-
sen 163 fő utazhat rajta. A jármű teljes 
hosszában alacsonypadlós, az utastér 
és a vezetőtér is klimatizált. Az üzem-
be helyezett Volvo autóbuszokkal 15 
fővárosi vonalon találkozhatnak majd 
a közlekedők.

Új buszok a 
86-os vonalán

folytatás az első oldalról 
A Műegyetem rakparton fog megkez-
dődni a munka. Első lépésben egy hatal-
mas (harminc méter mély) gödröt kell ki-
alakítani. Erre az alapszerkezetre heteken 
belül kiírják a tendert. Az alapszerkezet 

egy résfalat, és annak megtámasztását 
foglalja magában: ez azt jelenti, hogy le-
fúrnak harminc méter mélyre, vasbeton-
nal körberéselik az így létrejött nagy do-
bozt, és amikor ez készen van, kiemelik 
a földet. Ebből a dobozból először a CH 
épület alá fognak bányászni, mert a Ke-
lenföld felől érkező vágánynál lesz itt egy 
váltórendszer. A metróalagutat két gigan-
tikus fúrópajzs fogja „kihajtani”, melyek 
egymással párhuzamosan haladnak. A 
Kelenföldi és a Tétényi úti állomás közöt-
ti szakaszról indulnak majd. Ha a pajzsok 
elérnek a Gellért térre, ott elvégzik rajtuk 
a szükséges karbantartási munkákat, 
ezután folytatják útjukat a Duna alatt, a 

A 4-es metró újbudai megállói – I. rész

A Szent Gellért téri állomás
Fővám tér irányába. A Gellért téri meg-
állón keresztül fogják ellátni a teljes pesti 
szakaszt: itt eresztik le azokat a betonele-
meket, amelyekkel kibélelik az alagutat. 
Ezért nem túlzás azt állítani, hogy építés-
technológiai szempontból a Gellért téri 
megálló a legfontosabb az összes közül.
 Korábban, a vasúthatósági engedélye-
zési terv kapcsán az összes megállóra ké-
szült előterv. E tervek ma már nem aktuá-
lisak. A valóság egészen más lesz. A Spora 
Architects építészeinek az volt a célja, 
hogy fölszabadítsák a holt tereket. A 2-es 
és a 3-as metrónál szűk, alacsony belma-
gasságú térben vannak az utasok. Ebben 
a megállóban viszont húsz méter magas 
szabad tér lesz. Ezt úgy érik el, hogy födé-
mezés helyett rudakkal támasztják majd 
meg az állomás doboz-részét. Az acél 
támasztórudak átmérője egy méter. Két 

mozgólépcsővel lehet majd lejutni a pe-
ronra, köztük egy átszálló galéria lesz. Itt 
építik meg Európa leghosszabb – körülbe-
lül húsz méteres – mozgólépcsőjét. A mo-
notonitás leküzdése érdekében térben há-
rom szakaszra osztják fel a mozgólépcsőt, 
így az embereket kevésbé fogja zavarni az, 
hogy egy hosszú, zárt csőben haladnak. 
Lesz egy induló doboz, majd a homlokfa-
lon megjelenik egy íves nyílás, tulajdon-
képpen maga a cső. A végén pedig jön egy 
újabb doboz. Négy mozgólépcsőt építenek 
egymás mellé: egy megy föl, egy megy le, 
és lesz két tartalék.
 A kerekesszékesek és a babakocsisok 
lifttel juthatnak le a peronhoz. Eredetileg 

előnytelen helyre, a Műszaki Egyetem 
kertjébe kellett volna tenni a lift felszíni 
épületét. Végül a tervezőknek sikerült el-
érni, hogy az egyetem oldala felé eső zöld 
sávba kerülhessen az építmény.
 Az építészek elkészültek a tervekkel, 
és március közepén leszállították azokat 
a megbízónak, a DBR Metró Projekt Igaz-
gatóságnak. Ott megvizsgálják műszaki, 
építéstechnológiai és üzemeltetési szem-
pontból, majd véleményezik és visszakül-
dik a Spora Architects építészeinek, akik 
megnézik, mit lehet megvalósítani a kért 
változtatásokból, és mit nem. A Gellért téri 
állomásnak nyár végéig meg kell kapnia 
a szükséges engedélyeket. Ez azt jelenti, 
hogy júniusra el kell jutni az engedélyezési 
terv szintjére. Ha ez megvan, akkor a XI. 
kerület bírálja el a beadott engedélyezési 
tervet. Amint jóváhagyja, azonnal kiírják 

a tendereket, és elkészítik a kivitelezési ter-
veket, melyek nagyrészt meg fognak felel-
ni az elfogadott építész koncepciónak, de 
minimális változtatások elképzelhetőek.
 A BKV Rt. a 4-es metróban új jegy-
kezelési rendszert fog bevezetni: peron-
zárként funkcionáló chipkártyás kapukat 
állítanak fel egy úgynevezett átszálló alul-
járóban. Ide a rakpartról egy lépcsőn lehet 
majd lejutni. Ez a megoldás azért előnyös, 
mert a föld alá rejthetik a kapukat, nem 
kell a felszínen egy nagy épületet felhúzni 
számukra.
 Nehéz feladat a hatalmas szellőző-
berendezések felszíni kivezetése. Működ-
tetésükhöz összesen hat turbinára van 
szükség ezen az állomáson. A beépített 
hangcsillapítóknak köszönhetően a tur-
binák normál üzemmódban nem lesznek 
hallhatóak. A felszíni kivezetésük a rak-
part zöld sávjában lesz. Az ülő magas-
ságban elhelyezett szellőzőket járóráccsal 
látják el, tehát akár rájuk is lehet majd lép-
ni. Néhány fát sajnos biztosan ki kell vág-
ni a szellőzők építése során. Ha elkészül, 
a Szent Gellért téri állomás kerületünk 
egyik büszkesége lesz.
 Végezetül néhány adat: a 4-es metró 
beruházás összesen 195 milliárd forintba 
kerül, amit 70-30 százalékban áll a kor-
mány és a főváros. Ennek értelmében a 
kormány 154 milliárd, a főváros pedig 41 
milliárd forintot költ a metró megépíté-
sére. A munkálatok előreláthatóan 2008. 
december 31-ére fejeződnek be.
 Következő számunkban a Móricz 
Zsigmond körtéri állomást mutatjuk be.

Dergán

A Gellért téri állomás tervezett helyszíne.

A metróállomás különböző szintjeinek terve (képforrás: Spora Architects)

A Spora Architects tervezői
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Macskássy Izolda festőművész kiállí-
tását a Tető Galériában március 22-én, 
Izolda napján Balázs Gyula alpolgár-
mester nyitotta meg. 

A művésznőt névnapja alkalmából nem-
csak a megjelentek köszöntötték, de sze-
mélyre szóló üdvözlő sorokkal gyönyörű 
virágcsokrot küldött Lamperth Mónika 
belügyminiszter asszony is. Macskássy 
Izolda híres korondi család tagjaként Ma-

rosvásárhelyen született. Édesanyja, Ko-
vács Izabella élvonalbeli sportoló, többek 
között vívásban, úszásban, lovaglásban 
nyújtott kiváló teljesítményt. Édesapja, 
Macskássy Miklós magyar királyi kato-
natisztként szolgált. A művésznő képző-
művészeti tanulmányait Erdélyben, majd 
romániai ösztöndíjjal Ausztriában, Bulgá-
riában és Lengyelországban végezte. 1961-
óta él Magyarországon, itt diplomázott 
1968-ban.

Megelevenedő selymek
A belügyminiszter is küldött virágot

A Solidaritas SE túrázói március ötö-
dikén, az évszakhoz képest igencsak 
hűvös szombati nap délutánján az 
Országos Meteorológiai Szolgálat köz-
ponti épületében tettek kirándulást.

Hozzájuk csatlakoztunk, hogy megismer-
kedjünk az intézménnyel, valamint a me-
teorológia hazai és nemzetközi történeté-
vel, és az időjárás-jelentések készítésének 
szakmai fortélyaival.
 A II. kerületi Kitaibel Pál utcában 
található intézet csak előzetes bejelent-
kezés alapján, szakvezetéssel látogatható. 
A tíztagú kiránduló társaságunkat a ke-
reskedelmi osztály munkatársa, Klajbán 
Sándor várta, aki az intézmény-bemutató 
sétát átfogó történelmi ismertetéssel kezd-
te a földszinten lévő tanácsteremben. 
 Az embereket mindig is foglalkoztat-
ta az időjárás, sokszor az életük függött 
tőle. Az ókori Egyiptomban rendszeresen 
figyelték a Nílus áradásait, amely a termés 
bőségét biztosította, és ezzel összefüg-
gésben a csapadékos időszak eljövetelét 
tartották számon. Európában a meteoro-
lógiai ismeretek a görögökre vezethetők 
vissza. Az első meteorológiai könyvet 
Arisztotelész írta még I. e. 350-ben. Ő 
használta először a meteorológia szót. 
 A mai értelemben vett meteorológia 
kezdeteit a XVII. századra tehetjük, ek-
kor találták fel azokat a mérőműszereket 
– például a higanyos légsúlymérő vagy 
a higrométer – amelyek megteremtet-
ték a tudományos időjárás-megfigyelés 
lehetőségét. Az egyik első meteoroló-
giai mérőállomás a felső-bajorországi 
Pelsenbergben kezdte meg működését 
1781-ben. Ott napjainkban is végeznek 
méréseket, persze a legkorszerűbb eszkö-
zökkel. Würtenbergben meteorológusok  
képzése folyt a XVIII. századtól. 

Túra az időjósoknál
Naponta kétszer szállnak fel a meteorológiai ballonok

 Bár adatok vannak arról, hogy Sop-
ronban 1717-től rendszeres műszeres 
megfigyelést folytattak, a magyar mete-
orológiai kezdetei a Pfalzi Tudományos 
Akadémia egyik kezdeményezéséhez köt-
hetőek: Károly Tivadar pfalzi választófe-
jedelem utasítására 1780-ban létrehozták 
a Societas Meteorologica Palatina nevű 
szervezetet, amelynek az volt a feladata, 
hogy minél nagyobb területen hajtson 
végre meteorológiai méréseket. Közel 25 
mérőhelyet létesítettek Európában, közöt-
tük egyet Budán.
 Hazánkban a megfigyelőállomások 
kiépítésében és ezzel a rendszeres, tudomá-
nyos időjárás-elemzés megteremtésében 
sok érdeme volt Schenzl Guidónak. Ő lett az 
első vezetője az l870-ben alapított Magyar 
Királyi Meteorológiai és Földdelejességi 
Intézetnek. Ez a létesítmény magába ol-
vasztotta a mai Toldy Ferenc gimnázium 
elődjében működő Akadémiai Észleldét is, 
és így jöhetett létre az első önálló meteoro-
lógiai intézet Budapesten.
 A hazai meteorológiai tevékenysé-
get Konkoly-Thege Miklós munkássága 
lendítette fel, amikor 1890-ben átvette a 
Meteorológiai Szolgálat vezetését. A neves 
csillagász, műszerkonstruktőr igazgatása 
alatt alakult meg a prognózis osztály, ka-
pott önálló távírdát az intézet, és további 
obszervatóriumok létesültek irányításával 
Kalocsán, Temesvárott és Zágrábban. 
 Konkoly-Thege Miklós nevéhez fűző-
dik az OMSZ épületében lévő Meteoroló-
giai és Csillagászati Múzeum megalapítá-
sa is: 1900-ban ógyallai birtokán obszer-
vatóriumot építtetett, ennek II. emeletén 
355 tárgyból álló muzeális értékű csillagá-
szati és meteorológiai műszergyűjteményt 
állított ki, amelyet később felajánlott az 
államnak. Budapest ostroma, és az azt kö-
vető társadalmi átalakulás katasztrofális 

A Liget irodalmi és ökológiai folyóirat 
szerkesztősége nagyon szép kivite-
lezésű, remek fotókkal teletűzdelt 
könyvet jelentetett meg a budapesti 
ligetekről Fák közt, padon címmel.

A Városháza tanácstermében március 
8-án Schiffer János főpolgármester-he-
lyettes és Levendel Júlia felelős szerkesztő 
mutatta be a Liget irodalmi és ökológiai 
folyóirat szerkesztőségének műhelyében 
készült Fák közt, padon című könyvet, 
amely Budapest ligeteit mutatja be. Az Ács 
Irén művészi fotóival illusztrált kötetbe a 
költői ihletésű szöveget Horgas Judit írta, a 
könyvterv René Margit munkája. 
 Mint ahogy azt Schiffer János főpol-
gármester-helyettes a könyvbemutatón is 
hangsúlyozta, ez a kötet nem egyszerűen 
a főváros parkjait, ligeteit feltérképező 
fényképalbum, hanem egy olyan történe-
lemkönyv, amely bemutatja, hogy a ma itt 
élők mit kaptak örökségül a város elmúlt 
két-háromszáz éves múltjából.
 Játékos kultúrtörténet is a könyv min-
den lapja, melyet Ács Irén nem pusztán il-
lusztratív fotókkal gazdagított. A fotómű-
vész Budapest parkjairól olyan felvételeket 
készített, amelyek megmutatják ezeknek a 

ligeteknek ezernyi arcát. Csak találomra 
egy-egy jellegzetes, hatásos felvétel: pél-
dául a Mechwart liget, melynek közelében 
annyiszor jártunk már, de sohasem érez-
tük, hogy a szocreál építésű volt tanácshá-
za (ma polgármesteri hivatal) környezete 
a szökőkúttal valójában milyen meghitt 
hangulatú. Ács Irén a park mai arcát is fel-
mutatja, amikor lencsevégre kapja a park 
padján fekvő hajléktalant. 
 Egy másik érdekes rész a kötetben a Fe-
neketlen-tó bemutatása. Horgas Judit me-
seszerűen írja le a Feneketlen-tó legendáját. 
Volt egyszer egy szépséges királylány, aki 
legszívesebben az erdőszéli, mélységesen 
mély tó partján üldögélt naphosszat. Olyan 
mély volt az a tó, hogy senki nem látott a 
fenekéig. El is nevezték Feneketlen-tónak. 
Bizony, nem tudták a környéken lakó em-
berek, hogy a tó mélyén nyílik az alvilág 
kapuja. Egy napon, mikor a királylány 
megint a parton ült, feljöttek a sárkányok 
az alvilágból, és magukkal ragadták… 
 Regényes történeteket tudunk meg a Ta-
bánról, a Városmajorról, a Füvészkertről is és 
még számos budapesti ligetről, amelyek ma 
is életünk részei. Gyönyörűséges könyvecs-
ke: minden felvétele, minden sora kincs.

Deák Attila 

Minden felvétele, minden sora kincs
Könyv a budapesti ligetekről 

Nagy érdeklődést váltott ki az FMH-
ban március 24-én estére meghirde-
tett műsor. Cigány népzenét játszó 
együttesek mellett fellépett a világhí-
rű nótaénekesnő, Bangó Margit is.

Az eseményen megjelent Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester asszony, aki ki-
emelte, ez a gálaest szerves részét képezi 
annak az ünnepségsorozatnak, amelyet 
Újbuda 75 éves évfordulója alkalmából 
rendeznek meg. A Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma roma ügyi stra-
tégiai főtanácsadója, Kállai Katalin el-
mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy 
a hagyományokat művészi szinten ápol-

Romani Luma - Cigány Világ az FMH-ban

Hagyományőrző gálaest
ják, és ennek a törekvésnek egyik fontos 
megvalósulása ez a rendezvény is. Kolom-
pár Orbán, az Országos Cigány Önkor-
mányzat elnöke pedig arról szólt, hogy 
az autentikus cigányzene egyre inkább 

háttérbe szorul a népszerűbb zenei irány-
zatok miatt, és ezen a szomorú helyzeten 
szeretnének változtatni a hagyományok 
ápolásával. Az esten Esélyegyenlőségi Mi-
nisztérium is képviseltette magát.
 Kandolka László, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat irodavezetője lapunknak 
elmondta: a Romani Luma, Cigány Vi-
lág című gálaműsort – az újbudai ünnepi 
rendezvénysorozat részeként – a cigány 

Pályázhatnak:
 a XI. kerületben működő civil és egyházi szervezetek, oktatási-

nevelési intézmények művészeti, kulturális szakkörei, önképző 
körei, csoportjai, szociális intézmények kulturális csoportjai,

 a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, megvalósítás hely-
színe) magánszemélyek, cégek. 

Pályázni lehet közművelődési és kulturális programokkal, ha-
gyományainkat ápoló rendezvényekkel, művészeti alkotások 
létrehozásával és terjesztésével. 
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, 
melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó közműve-
lődési, kulturális célokat, ezek költségvetését, továbbá azt, hogy 
a pályázó milyen egyéb anyagi erőforrásokkal rendelkezik a cél 
megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. 
Az alap támogatása nem használható fel munkabérek és közüze-
mi díjak kifizetésére, állóeszközök karbantartására, felújításra, 
beruházási célokra, valamint a támogatásból reprezentációs célú 
kiadások nem teljesíthetők! 
A pályázati űrlap beszerezhető: Budapest Főváros XI. kerületi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Iroda 
(1113 Bp., Bocskai út 39-41.); Budapest Főváros XI. kerületi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgálati Igazgatóság 
oktatási és kulturális osztály (1117 Bp., Erőmű u. 4.). Információ: 
3723-469. A pályázati űrlap letölthető továbbá a www.bp11.hu 
internetes oldalról.
A pályázatot 2 példányban kérjük leadni. Az önkormányzat a 

támogatási összeg felhasználását ellenőrzi. A pályázat leadási 
helye: Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Polgármes-
ter Hivatala Humánszolgálati Igazgatóság oktatási és kulturális 
osztály (1117 Budapest, Erőmű u. 4.) A pályázat leadási ideje: 
2005. április 29. (péntek) 13 óra. Az elbírálásra 30 napon belül sor 
kerül, ezt követően az eredményekről a kulturális bizottság érte-
síti a pályázókat. A borítékra kérjük ráírni: Kulturális Alap.

Kivonat a kulturális bizottság
2004. április 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

A kulturális bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás szerint úgy határozott, hogy a Kulturális Alap pályázatainak 
elbírálásánál a következő szempontokat veszi figyelembe:
– a pályázati anyag XI. kerülethez köthető legyen,
– a pályázat témája, tárgya kulturális jellegű legyen,
– amennyiben tavaly is pályázott az idei kérelmező, rendelkezzék 
a tavalyi támogatási összeg elszámolásával, mely a támogatási 
összeg folyósításának feltétele, 
– egy pályázó több pályázata esetén a legjobbak lesznek figye-
lembe véve,
– hasonló pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki 
önrészt vállal,
– a pályázatok egyeztetésre kerülnek az önkormányzat más pá-
lyázataira beadott anyagokkal, átfedés nem lehet.

Szesztay András, elnök

A Kulturális Alap pályázati felhívása
Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat kulturális bizottsága 2005. évre, egyszeri alka-
lommal kulturális pályázatot ír ki, a sokszínű, helyi kulturális élet elősegítse érdekében.

Selyemre festett alkotásai és selyemkollázs 
képei mind Magyarországon, mind kül-
földön igen népszerűek. Gyakori hazai ki-
állításai mellett a világ majd minden kon-
tinensére meghívták. A Tető Galériában a 
legszebb munkáit mutatta be a művésznő. 
A mályvák, sarkantyúk, liliomok szinte 
megelevenedtek.
 Balázs Gyula alpolgármester meg-
nyitójában bemutatta Macskássy Izolda 
Kézikönyv címmel megjelent kötetét is, 

amelyben nagyanyja és édesanyja szép 
ruháit, ételeit és intelmeit írta meg. A kö-
tetbe Jancsó Miklós írt előszót, melyben 
többek között arról is olvashattunk, hogy 
a festőművész a régi receptekkel elvará-
zsolta a filmrendezőt, aki azokat nagy-
nagy örömmel ki is próbálta.
 A Tető Galériában Macskássy Izolda 
művei április 13-ig tekinthetők meg, hét-
főtől péntekig 14-től 21 óráig.

Deák Attila 

kisebbség rendezte meg. Szabolcsból, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és Bu-
dapestről érkeztek az autentikus cigány 
népzenét játszó együttesek. Az előadók  
többnyire cigány nyelven, az általánosan 
elterjedt, egymás közt beszélt beás nyelv-
járásában adták elő dalaikat.
 A nagy sikerű gálaesten fellépett a 
gyermektáncosokból és fiatalokból álló 
Khamaro táncegyüttes színesen, változa-
tosan koreografált műsorával, valamint a 
Karaván roma együttes latinos és balkáni 
elemekkel átszőtt cigányzenéjével. Láthat-
ta a közönség a Romano Glaso autenti-
kus folklór együttest, Komáromi Istvánt, 
illetve a XI. kerületi Lulugyi gyermek 
tánccsoportot. Az estet Bangó Margit, a 
cigánynóta királynője zárta énekével.

(cszd)

következményekkel járt a Meteorológiai 
Múzeumra nézve is. Eltűntek, vagy meg-
semmisültek a gyűjtemény legértékesebb 
darabjai. Az 1911-ben – ekkor költözött a 
Kitaibel Pál utcába a Meteorológiai Intézet 
és vele a múzeum – kiállított 741 tárgyból 
mindössze 27 maradt meg. Napjainkban 
már 323 tárgyból áll a gyűjtemény.
 Napjainkban komoly időjárási előre-
jelzés nem készíthető nemzetközi összefo-
gás nélkül. A különböző országok meteo-
rológiai intézetei közötti együttműködés 
az 1853-ban kezdődött krími háborúra 
vezethető vissza. A Meteorológiai Világ-
szervezet elődjét az 1873-ban összeült 
Bécsi Nemzetközi Meteorológiai Kong-
resszuson alapították meg – ezen Magyar-
ország is részt vett.
 Ezután abba a terembe látogathat-
tunk el, ahol a napi időjárás-jelentések 
születnek. Fehér Tamás szinoptikus tá-
jékoztatott az általános előrejelzések ké-
szítésének háttérmunkáiról. Mindegyik 
részleg az ún. alap-előrejelzésből dolgo-
zik. Készülnek 8-10 órás, 36 órás, hétna-
pos és havi előrejelzések is. Az ún. idő-
képen a csapadék, a szél, a hőmérséklet 
jelzései rendszeresen változnak, a jelen-
legi állapotot különböző mérési eredmé-
nyek összegzése alapján határozzák meg. 
Az időjárás előrejelzéséhez két-, illetve a 
háromdimenziós térképeket készítenek. 
A hazai mérőállomásokról naponta két-
szer szállnak fel meteorológiai ballonok, 
amelyek rádiójeleket sugároznak a földi 
központokba, információkat szolgáltatva 
a légkörben végbemenő változásokról. 
Budapesten és Szegeden vannak rádió-
szondás állomások.
 Az intézménylátogatás végén meg-
tekinthettük azt a stúdiót is, ahonnan a 
televízió nézőit tájékoztatják az aktuális 
időjárási helyzetről és az előrejelzésről. 
De ami talán még a sok élménynél is fon-
tosabb, kaptunk egy biztató előrejelzést 
is búcsúzóul: március közepétől végre ja-
vulni fog az idő… ha csak a kutya közben 
meg nem eszi a telet!

Moldován Ibolya

A kerületi Lulugyi gyermek tánccsoport
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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 1 db leköthető lakás van: 53 négyzetméteres.

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

BUDA-HOLD Kft. 

a Budapest XI., Ibrahim utcában három-
szintes, szabadonálló lakóépület.
Földszinten iroda, emeleten, tetőtérben
1-1 lakás lett kialakítva. Az épület hasznos 
(iroda-lakás) területe 311 m2. 

Gépkocsibeállók száma: 5 db
Érd.: Dr. Mátay Lászlónénál, a lenti számokon

ELADÓ!

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...
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RENDŐRSÉGI HÍREK

A polgári védelem érdekében tett mun-
kájáért kitüntették Messel Gáspár szabad 
demokrata önkormányzati képviselőt, 
közbiztonsági tanácsnokot. Az elismerést 
a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 
adományozta. A képvielő a kitüntetésről 
szólva elmondta, 15 éves önkormányzat-
ban eltöltött munkája során mindig azt tar-
totta szem előtt, hogy a kerület lakói minél 
nyugodtabban élhessenek. Célja volt, hogy 
az emberek közt növelje a polgári védelem 
ismertségét és elfogadottságát.

Kitüntetés Messel 
Gáspárnak

Száguldozók
Az iránt érdeklődnék, hogy mit lehetne 
tenni a lágymányosi Infoparkban gyor-
sulási versenyt rendező motorosokkal 
– és újabban autósokkal – szemben? 
Mindezt két éve kell elviselni a tavaszi, 
nyári és kora őszi időszakban. A tél végé-
vel a Bogdánfy Ödön utcában 20 órától 
éjfél 1, néha még 2 óráig is „élvezhető” 
az Infoparkban száguldozó motorok és 
autók zaja. Hétvégén, hétköznap, ünnep-
nap. Jellemzően este, de a hétvégi napo-
kon sokszor még délelőtt is. A rendőrség 
tehetetlen ezekkel az emberekkel szem-
ben, akik nemritkán félprofi motorokkal 
és utánfutókkal érkeznek a helyszínre. 
A rendőrök megjelenésére 10-15 percig 
csönd lesz, aztán folytatódik minden. 
Túl azon, hogy felháborítónak tartom, 
hogy nem lehet ezektől az emberektől 
este nyugodtan pihenni, még a gyereke-
imet sem engedem el jó szívvel biciklizni 
hétvégén, mert féltem őket, nehogy bajuk 
essen.
 A rendőrséget is megértem: nem áll-
hat egy járőr folyamatosan készenlétben 
csak emiatt. Kézenfekvő megoldás lenne 
fekvőrendőrök építése. A rendszeres rend-
őrségi kiszállásokhoz képest hosszú távon 
ez olcsóbb megoldás. Ráadásul, mellékut-
cákban is lehetne ilyen forgalmi akadá-
lyokat építeni a helyi lakók védelmében 
ugyanilyen megfontolásból. 
 Javaslatomat az illetékesek eddig azzal 
az indoklással utasították el, hogy ott épít-
kezések folynak, és a fekvőrendőrök za-
varnák a teherautókat a munkavégzésben. 
De én megfigyeltem, hogy a teherautók a 
Duna felől érkeznek az építési területre, és 
azt a hosszú, egyenes szakaszt nem érintik, 
ahol a motorok száguldoznak. Amikor a 
problémát jeleztem az Önkormányzatnál, 
azt mondták nekem telefonon, hogy a la-

OLVASÓI LEVELEK

Az öregség vámszedői 
Régi, de igen hatásos módszerüket újítot-
ták fel a trükkös tolvajok: ezúttal nem az 
idős emberek együttérzését használták ki, 
hanem a hatóság nevében léptek fel hatá-
rozott, már-már fenyegető módon. 
 Március 13-án egy 89 éves bácsi Mo-
hai közi lakásában megcsörrent a telefon. 
Egy nő volt a vonalban, aki közölte, hogy 
a nyugdíjfolyósítótól telefonál fontos ügy-
ben. Az idős ember ettől olyan ideges lett, 
hogy fel sem tűnt neki, vasárnap van, 
ilyenkor nem dolgoznak a hivatalokban! 
Az asszony kijelentette, hogy a legutób-
bi nyugdíjfizetéskor hamis bankjegyek 
kerültek a valódiak közé, ezért most át-
fogó ellenőrzést tartanak. A bácsi sajnos 
mindjárt közölte is, hogy 300 ezer forint 
készpénze van otthon. Az nő a „hiteles-
ség” kedvéért beolvastatta a bankjegyek 
számát, majd közölte, elkerülhetetlen a 
helyszíni vizsgálat, a kollégája mindjárt 

odaérkezik. Nem sokkal később megjelent 
egy 30-40 év közötti, 150-160 centiméter 
magas, barna szemű, borostás férfi, aki 
sötét színű kötött sapkát, napszemüveget, 
háromnegyedes világos kabátot viselt. Azt 
mondta, a nyugdíjfolyósítótól érkezett, 
s mindjárt kérte is a 300 ezer forintot. A 
bácsi átadta neki. A férfi akkor közölte, 
hogy csak autójában tudja megvizsgálni 
a bankjegyeket, de perceken belül vissza-
hozza az összeget. Ezzel távozott, az idős 
ember pedig soha többé nem látta. 
 Ebben az esetben is felvetődik a kér-
dés:vajon milyen információk alapján 
jutottak el a bűnözők áldozatukhoz. Hon-
nan tudták meg az idős ember telefonszá-
mát, azt, hogy érdemes vele próbálkozni, 
hiszen nagyobb összeget tart a lakásán. 

Öt deka anyag
A rendőrjárőrnek feltűnt egy fiatalember 
a Feneketlen-tónál március 14-én nem 
sokkal este kilenc után, akit mindjárt 
igazoltattak is. A rendőri jelentés szerint 
az illető kifejezetten idegesen és zavartan 
viselkedett, ezért átvizsgálták a ruházatát. 
Az egyik zsebéből egy fekete pipa, vala-
mint egy nejlonzacskó került elő, melyben 

körülbelül 5 dekányi kábítószernek látszó, 
masszaszerű anyag volt. Ekkora mennyi-
ség birtoklása már kábítószerrel való visz-
szaélésnek számít. A fiatalember beismer-
te, a szer az övé, de azt állította – valószí-
nűleg, hogy fedezze drogpiaci kapcsolatát 
–, most ásta ki az anyagot a földből a tó 
melletti parkban. A rendőrök előállították 
az illetőt a kerületi kapitányságra, ügyé-
ben vizsgálat indult.

Meglátták a kamerák
Az új kerületi barkácsáruház biztonsági 
őrsége egy zavartan és idegenesen visel-
kedő férfira lett figyelmes március 18-án 
este háromnegyed hét körül. Amikor az 
illető távozni akart, megállították, s rutin-
ellenőrzésre bekísérték az irodába. Ott egy 
elemlámpa került elő a zsebéből, melyről 
nem tudott számlát mutatni. A biztonsági 
őrök ekkor visszanézték a figyelőkamerák 
videofelvételeit, s az áruházhoz tartozó 
kert kerítésének túlsó oldalán észrevettek 
egy nejlonzacskót. Kimentek érte, meg-

vizsgálták, s több elektromos alkatrészt 
találtak benne, együttes értékük megha-
ladta a 40 ezer forintot. 
 Kiderült, hogy a zacskót a férfi dobta 
át a kerítésen azzal, hogy később vissza-
megy érte. A biztonsági őrség értesítette 
a rendőrséget, a helyszínre érkező egyen-
ruhásoknak azonban csak egy szabaduló 
levéllel tudta igazolni magát az illető. 

Repült a balta
Két fiatalembert és az arra haladó járóke-
lőket fenyegette üvöltve egy férfi március 
19-én délután a Bocskai úton, miközben 
egy kisfejszével hadonászott. Trágár sza-
vakkal szidta a megdöbbent embereket, 
majd feléjük hajította a baltát, amely csu-
pán 50 centiméternyire suhant el egyi-
kük mellett. A két fiatalember értesítette 
a rendőröket, akik pillanatokon belül a 
helyszínre érkeztek. A bejelentők rámu-
tattak a dühöngő férfira, aki ekkor már a 
buszmegállóban várakozott, mintha mi 
sem történt volna. A rendőrök igazoltat-
ták, és egy 12 centiméteres pengehosz-
szúságú kés mellett megtalálták nála a 
kisbaltát is. A férfi nem tagadott semmit, 
és közölte, ha alkoholos állapotban van 

Budapest elfoglalása, felszabadítása, 
megszabadulása, ostroma alkalmából 
kezdtem írni egy cikket az Újbudába, 
úgyis, mint az események részese, és 
úgyis, mint dél-budai lakos, de Ungváry 
Krisztián megelőzött. Bár február 10-én 
beajánlott egy háromtagú, Moszkvából 
jött TV-stábnak, akik aztán háromórás 
felvétellel „zaklattak”. Talán Ungváry 
mással volt elfoglalva, vagy pedig rám 
hivatkozott, mert az ostrom végén ép-
pen mi, somogy-baranyai-tolnai kato-
nák voltunk a térségben a legnagyobb 
létszámú magyar katonai alakulat – a 
Gellérttől a Kosztolányi térig állomásoz-
tunk. Én a 10. hadosztály parancsnoksá-
gán a hadműveleti osztály tisztje, napló-
írója, irattár- és géptávíró-felügyeletének 
vezetője voltam. 
 1986-ban kerültek – egy hagyaték 
révén – a Hadtörténeti Levéltárba az 
általunk elásott iratok, melyeket egy 
nagy bőrtáskában őriztem. Sajnos csak 
a hadinapló második kötete maradt 
meg – amely a Gödöllőtől Budapestig, 
a Gellértig végrehajtott hadmozdu-
latokat rögzítve –, bár hiányosan, 
de dokumentálja a 10. hadosz-
tály történetét. A 90. számú 
dossziéban több parancsban 
és telefonkönyvben szerepel a 
nevem. Így bekerültem a tör-
ténelembe, ahogy a Levéltár 

– mint éppen akkor is –, hajlamos az erő-
szakos viselkedésre, később viszont nem 
emlékszik semmire sem. 

Nem hatott a csodaszer
Egy idősödő férfi a manapság oly közked-
velt potenciajavító orvosságból vásárolt 
egy dobozzal az egyik kerületi házior-
vosnál, méghozzá kedvezményesen, a pi-
acinál jóval alacsonyabb áron. Csakhogy 
a gyógyszer nem vált be! A férfiban ek-
kor felébredt a gyanú, hogy hamisítvány 
kapott, erre utalt egyébként az orvosság 
alacsony ára is. A következő vásárlásra 
már az egyik barátjával érkezett, aki egy 
jól álcázott kamerával titokban fölvette az 
újabb adásvételt, majd értesítették a rend-
őrséget. A doktor előzetes vizsgálat nélkül 
adta el a gyógyszert, noha csak alapos or-
vosi ellenőrzés mellett lehet szedni. 
 A rendőrség nyomozást indított az 
ügyben, s házkutatást tartott két házi-
orvosnál. Összesen 31 dobozt foglaltak 
le a nyomozók, amelyeket megmutattak 
a gyártó cég szakembereinek is. Kide-
rült, a készítmények hamisítványok. 
 A két érintett orvos beismerő val-
lomást tett. Eszerint ők egy arab férfitól 
vásárolták a a gyógyszert, dobozonként 
2700 forintért és 3500 forintért adták el 
azokat. Már egy fél éve működött az üz-
leti kapcsolat. Az orvosok állítása szerint 
fogalmuk sem volt arról, hogy a hamisít-
ványokat adtak tovább. Ami talán hihető 
is, hiszen azt ők tudják a legjobban, hogy 
a potenciajavító szedése esetében hamar 
kiderül, a tabletta tartalmazza-e a megfe-
lelő hatóanyagot. És ha nem, akkor csak 
idő kérdése, mikor tör ki a botrány. A két 
orvost csalással gyanúsítják a hatóságok.

S. F.

kóközösség nyújtson be kérvényt, de itt 
sok idős ember él, és ők sajnos nem írnak 
alá szívesen semmilyen papírt. 

Szécsy Tamás

Árkedvezmény?
Örömkönny szökött a szemembe, amikor 
az Újbuda ez évi 6. számának 2. oldalán A 
távfűtés jó c. cikk utolsó mondatát elolvas-
tam. E sorokban a Főtáv Rt. vezérigazga-
tó-helyettese tudatta velem, hogy a jövő év 
júliusától a Kelenföldi Hőerőmű korsze-
rűsítése után, mint a távfűtést élvező sze-
mély, három(!) – kerek 3(!) – százalékos 
árkedvezményben fogok majd részesülni!
Azon a lerágott csonton viszont elszo-
morodtam, hogy szerencsétlen nagyfo-
gyasztók – így a Főtáv Rt. is – micsoda 
versenyhátrányban vannak a gázárak te-
kintetében! Lehet, hogy újat mondok ne-
kik, de esetleg rá lehetne ezt terhelni a fo-
gyasztókra! Vagy ezt meg is teszik? Igen? 
Mi akkor a gond?
 A gond az, hogy nem vagyok egy vál-
lalkozó szellem. Ha ugyanis az lennék, 
már régen fóliasátrakat húztam volna tél 
idején a Főtáv Rt. földben elhelyezett ve-
zetékei fölé. Így aztán tavaszra a kerület 
lakosainak nagy részét el tudnám látni 
finom, friss zöldségekkel. Jelenleg ugyanis 
csak az a hasznuk ezeknek a vezetékek-
nek, hogy fölöttük olyan két méter szé-
lességben elolvad a máshol 15-20 cm-es 
hó. Igaz, ezzel én is hozzájárulok a város 
hóeltakarítási munkálataihoz, aminek 
a költségeit minden szívfájdalom nélkül 
rám számlázza a Főtáv.
 Úgy gondolom, ideje lenne már ezek-
nek a csöveknek is elvégezni a megfelelő 
hőszigetelését, és akkor talán nem is há-
rom százalékkal lehetne csökkenteni a 
lakosság fűtésköltségeit...

Balogh Lajos, XI., Mérnök u.

igazgatója kijelentette. Ezek után a hi-
vatalos naplón kívül megíratták velem 
személyes „élményeimet” is, mely írások 
ma már a hadtörténészek kútforrásai. 
Tehát illetékesnek tartom magam, hogy 
megírjam emlékezéseimet a dél-budai 
események kapcsán is, ahol még az idő-
sebbek emlékeznek a történtekre. 
 Amikor tíz ével ezelőtt Ungváry 
Rudolf (Krisztián apja) a lakásomon fel-
keresett, hogy az akkori „Otromnapló” 
című tévéműsorához tőlem is adatokat 
szerezzen, azt mondtam neki, hogy az 
ostromot egyénileg min-
denki másként élte át, 
más szempontból 
értékeli, az egyéni 
sérelmeket sem 
lehet általáno-
sítani, bár 
lehe t ne , 
de nem 
idő-

Némely autóvezető szellemes megoldásokat talál a parkolási nehézségek megoldására. 
Természetesen ugyanilyen nagyvonalúan hagyja figyelmen kívül a közlekedési szabályokat, 
– például a megállni tilos táblát – és egyéb efféle csacskaságokat. A büntetés általában elmarad. 
Esetünkben nem így történt. Autósunk olyan szorosan parkolt az oszlop mellé a Bartók Béla 
úton egy kocsibejáróban, hogy meggyűrte a jobb oldali ajtaját. Vajon hogy parkolt ki innen?

Isten nem bottal ver...

Polgári védelem

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
többrendbeli közúti veszélyeztetés 
bűntette, segítségnyújtás elmulasztá-
sa bűntette, jármű önkényes elvétele 
bűntette és hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette elkövetése megala-
pozott gyanúja miatt indított eljárást  
G. György 35 éves és N. Richárd 21 
éves ercsi lakosok ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint 2005. március 23-án, nem sokkal éjfél 
előtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
XXII. Kerületi Kapitánysága járőrei fel-
figyeltek a Budapest XXII., Nagytétényi 
úton haladó fehér színű Lada típusú sze-
mélygépkocsira. A rendőrök ellenőrizték 
a gépkocsi adatait a nyilvántartásban, 
amiből kiderült, hogy azt 2005. március 
23-án a XIV. kerületből tulajdonították el 
ismeretlen tettesek. A járőrök megkísérel-
ték intézkedés alá vonni a gépkocsi veze-
tőjét, de ő nem tett eleget a felszólításnak, 
gyorsított és elmenekült.
 A járőrök megkülönböztető jelzés 
használatával üldözőbe vették a Ladát, 
közben rádión erősítést kértek. Az üldö-
zésbe bekapcsolódott egy másik járőrau-
tó is, azonban a Lada vezetője többször is 
megpróbálta leszorítani a rendőrautókat 
az úttestről. Mikor a Budapest XI., Bu-
dafoki úton a Hauszmann Alajos utcai 
kereszteződéshez értek, a Lada ismételten 

megkísérelte leszorítani az egyik rend-
őrautót az útról, ezért az felszaladt egy 
járdaszigetre és egy beton villanyoszlop-
nak csapódott. A Lada sofőrje segítség-
nyújtás nélkül továbbhajtott a Petőfi híd 
irányába. A másik XXII. kerületi rendőr-
autóban ülő járőrök értesítették a Men-
tőszolgálat munkatársait, akik – miután 
a tűzoltók kiszabadították az összetört 
autóból a két rendőrt – kórházba szállí-
tották az egyik könnyű, illetve a másik 
súlyosan sérült kollégát. (Tóth Gábor, a 
XXII. kerület rendőrkapitánya elmondta: 
a súlyosabban sérült rendőr két helyen 
szenvedett törést, míg társának nyolc na-
pon belül gyógyuló sérülései vannak, de 
a rendőrök a körülményekhez képest job-
ban vannak.)
 A Lada üldözését a XI. kerületi rend-
őrök vették át, egészen a Budapest IX., 
Nagyvárad térig, ahol az üldözött gép-
kocsi kanyarodás közben egy villanyosz-
lopnak ütközött. A lopott autóban ülő G. 
Györgyöt és társát könnyű sérülésekkel 
– rendőri felügyelet mellett – szállítot-
ták kórházba a mentőszolgálat mun-
katársai. G. György ellen a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Érdi Kapitány-
sága rablás bűntette elkövetése megala-
pozott gyanúja miatt adott ki korábban 
elfogatóparancsot. Az ügyben a további 
eljárást a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó-
hivatal folytatja le.

Autósüldözés Dél-Budán 
Villanyoszlop állította meg a száguldókat

szerű. Tehát csak olyanról nyilatkozom, 
ami általánosítható, hivatalosan doku-
mentálható. 
 A lényeg. Nekünk, magyar katonák-
nak a budapesti ostromban három el-
lenségünk is volt: az oroszok, a németek 
és a nyilasok. Mi a lakossággal éreztünk 
együtt, és alig vártuk, hogy vége legyen 
a szörnyűségnek, mely tönkreteszi fő-
városunkat. A németek is jelentették, 
hogy nem akarunk harcolni, a nyilasok 
is üzengettek, hogy a meszesgödörben 
találjuk magunkat, ha fosztogatáskor 
lefegyverezzük őket. Nekünk sem volt 
ennivalónk, ha került valami, megosz-
tottuk az éhező lakossággal. Mikor 1945. 
január végén kivontak bennünket a ró-
zsadombi frontról, és Dél-Budára kerül-
tünk, mi osztottunk lóhús-babgulyást a 
lakosságnak a mai Bartók Béla úton, és 
az utolsó lisztünkből sütött kenyeret a 
Gárdonyinál. Február 3-án a XI. kerületi 
tiszti főorvos írásban kérte a Gellértben 

székelő 10. hadosztály parancsnoksá-
gától, hogy segítsünk a romok 
eltakarításában, a lótetemek 
eltávolításában, a sérültek, be-
tegek szállításában, mert kitört 

a tífusz. Így ért véget február 
14-én este Dél-Budán az ostrom.

Bíró József 
nyugalmazott alezredes, 

kerületi lakos

A magyar katonáknak három ellenségük volt

létszámú magyar katonai alakulat – a 
Gellérttől a Kosztolányi térig állomásoz-
tunk. Én a 10. hadosztály parancsnoksá-
gán a hadműveleti osztály tisztje, napló-
írója, irattár- és géptávíró-felügyeletének 

 1986-ban kerültek – egy hagyaték 
révén – a Hadtörténeti Levéltárba az 
általunk elásott iratok, melyeket egy 
nagy bőrtáskában őriztem. Sajnos csak 
a hadinapló második kötete maradt 
meg – amely a Gödöllőtől Budapestig, 
a Gellértig végrehajtott hadmozdu-
latokat rögzítve –, bár hiányosan, 
de dokumentálja a 10. hadosz-
tály történetét. A 90. számú 
dossziéban több parancsban 
és telefonkönyvben szerepel a 
nevem. Így bekerültem a tör-
ténelembe, ahogy a Levéltár 

ostromot egyénileg min-
denki másként élte át, 
más szempontból 
értékeli, az egyéni 
sérelmeket sem 
lehet általáno-
sítani, bár 
lehe t ne , 
de nem 
idő-

lefegyverezzük őket. Nekünk sem volt 
ennivalónk, ha került valami, megosz-
tottuk az éhező lakossággal. Mikor 1945. 
január végén kivontak bennünket a ró-
zsadombi frontról, és Dél-Budára kerül-
tünk, mi osztottunk lóhús-babgulyást a 
lakosságnak a mai Bartók Béla úton, és 
az utolsó lisztünkből sütött kenyeret a 
Gárdonyinál. Február 3-án a XI. kerületi 
tiszti főorvos írásban kérte a Gellértben 

székelő 10. hadosztály parancsnoksá-
gától, hogy segítsünk a romok 

tegek szállításában, mert kitört 
a tífusz. Így ért véget február 

14-én este Dél-Budán az ostrom.
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Petike ma focizott, biciklizett és szörfözött a számítógépen!



Ha dolga akad gyermekekkel, próbáljon 
minél konstruktívabban közeledni felé-
jük, ne untassa őket mindenféle felnőt-
teknek érdekes vagy fontos dologgal. Ha 
egyedül él, nagy rá az esélye, hogy a kö-
zeljövőben szabadsággal lepi meg magát, 
és hosszabb utazásra indul. Ezen az úton 
sok érdekes helyet, és sok érdekes embert 
ismerhet meg. Élvezze ki minél jobban ezt 
a pár napot, pihenje ki magát, töltődjön fel 
az eljövendő időszakra.

Egy időre oda a híres állóképessége. Ha 
házas, és párja túlságosan domináns 
személyiség, amit ön képtelen tolerálni, 
könnyen zátonyra futhat kapcsoltuk. Ha-
mar megbosszulja magát, ha halogatják a 
problémával való szembenézést és nem tö-
rődnek azzal, mi fog történni kettejükkel. 
Csak közös erővel változtathatnak a kiala-
kult helyzeten. Úgy érzi, a tartós dolgokat 
nem önnek találták ki, jobban szereti azt, 
ami átmeneti az életében. 

Új barátot szerezhet a közeljövőben, akivel 
jólesik majd megbeszélni a világ dolgait, 
főleg azért, mert sok mindenben hason-
ló az érdeklődésük és sok közös vonással 
rendelkeznek. Úgy látja, ő sok ki nem 
mondott dolgot is megért. Örömmel se-
gít neki, ha tud, és cserébe ugyanazt kapja 
vissza. Új barátjának hála, nem érzi majd 
akkora szükségét annak, hogy mások éle-
tébe belekontárkodjon. Ezzel legalább egy 
időre kellemesebbé válik a kapcsolata a 
többi ismerősével is. 

Nagy utazást tervez, és szeretne valakit 
magával vinni, ám hiába próbálkozik, 
nem sikerül rávennie az illetőt. Gondola-
tai egyre csak a sikertelen kísérletek körül 
forgolódnak, pedig jobb lenne elfelejteni az 
egészet, és elindulni egyedül. Ne aggódjon 
emiatt a kapcsolat miatt, később sokkal 
kellemesebbet és komolyabbat élvezhet ki 
maradéktalanul. Energiáit inkább fordítsa 
az előkészületekre, különben sok kelle-
metlenségben lehet része.

Kezdi elveszíteni barátait, mivel néhányan 
képtelenek alkalmazkodni csapongó élet-
módjához. Gyakran cserélgeti komoly 
partnereit, közben hosszú távon egyikük 
sem jelent önnek túl sokat. Próbáljon 
kedves és nagylelkű maradni, és sokan 
megbocsátanak majd. Ne engedjen a csá-
bításnak, különben mindenkit elveszít, és 
végül egyedül marad. Mindig olyanokkal 
flörtöl, akik nem érdemlik meg a kitünte-
tett bánásmódot. Változtasson ezen. 

Gyermekei kötelességtudóak, ezért rit-
kán okoznak problémát önnek. A mos-
tani időszakban azonban magatartásuk 
kissé megváltozhat, de ez nem ad okot 
idegeskedésre. Gondot fog okozni egy 
szomszédságában élő, érzelmileg labilis 
személy. A legjobb, ha békén hagyja ezt 
az embert, ahelyett, hogy kéretlenül pró-
bálna neki segítséget nyújtani. Az estéket 
töltse olvasgatással, tanulással.

Ha problémája lesz a szemeivel, azonnal 
vizsgáltassa meg őket! Talán (új) szem-
üvegre van szüksége. De az is lehet, hogy 
elegendő csak többet pihentetni őket. Ne 
hagyja, hogy a hiúsága irányítsa életét. 
Próbáljon egy kellemes vacsorát sikeríte-
ni párja szüleinek. Szolgáljon fel valami 
egzotikus ételt, amitől jókedvre derülnek. 
Egy összetett, kreatív feladat elvégzését 
bízták önre, ami sok idejét elveszi. Dol-
gozzon rajta keményen, próbáljon meg 
minél előbb végezni vele.

Szarkazmusa miatt nem marad egy igazi 
barátja sem. Ha az utóbbi időben önsajná-
latba süppedt, itt az ideje, hogy talpra áll-
jon és újra teljes, és legfőképpen normális 
életet éljen. Lehet, hogy új társaságba kell 
mennie ismerkedni, amit nem szívesen 
tesz. Ne féljen az új kapcsolatoktól, te-
gye meg bátran az első lépéseket. Legyen 
körültekintő, mert figyelmetlenségével 
– például néhány számla rendezésének 
elmulasztásával – komolyan veszélyeztet-
heti otthona nyugalmát.

Előtör önből az uralkodási hajlam és ez  
kínos szituációkba keverheti, és megront-
hatja másokkal való kapcsolatát. Meg 
akarja mutatni, mennyire fontos önnek, 
hogy a saját útját járja, közben azonban 
nincs tekintettel mások érzéseire, szándé-
kaira. Ne csodálkozzon, ha a barátai mos-
tantól kevésbé ragaszkodnak önhöz. Még 
ha úgy is érzi, mindenben igaza van, ezt 
nem kell állandóan mások tudtára adni. 
Próbáljon változtatni a magatartásán.

Bizonytalan időszak következik életében. 
Szeretne végre elszakadni otthonától, és e 
folyamat érdekében komoly lépéseket tesz. 
Talán albérletbe költözik, de hamar rájön, 
hogy korai volt a dolog. Visszatér ottho-
nába egy kis időre, ám érzi, ott sincs ma-
radása. A munka után szereti kellemesen 
eltölteni szabadidejét barátaival. Élvezze 
ezeket a pillanatokat, mert később erre 
egyre kevesebb lehetősége adódik.

Munkakedve kiváló, lendületben van, 
mások feladatát is szívesen átvállalja. Ez 
az időszak busásan megjutalmazza mind-
azért, amit korábban tett. Nem sokat tö-
rődik a pénzzel, de persze nem bánja, ha 
van belőle. Pedig nem ártana valamivel 
jobban az anyagiakra koncentrálni, mert 
különben kínos meglepetések érhetik. Ro-
máncra egy ideig ne számítson. 

Eluralkodik önön a vándorlási ösztön: 
el akar szakadni az otthonától, más tá-
jakra utazni, más embereket megismer-
ni. Mindenképpen egyedül induljon el. 
Szenteljen elég időt és figyelmet az isme-
retlen tájak felfedezésének. Ha visszatár 
otthonába, kipihent lesz, és készen áll 
a következő feladatok megoldására. A 
halaszthatatlan házimunkákat minden-
képpen végezze el. Szükséges lenne napi 
teendőit felülvizsgálni, és újragondolni 
időbeosztását. Ez talán unalmasnak és 
érdektelennek tűnik, de hamar belátja, 
megéri a fáradságot.
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KERESZTREJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (N. L, 
N, A, O). 13. Kenyeret vág. 14. Mexikó 
legnagyobb nemzeti hőse (Emiliano). 15. 
Vissza: neves építészünk (Miklós). 16. A 
mályvafélék családjába tartozó növények 
nemzetsége. 18. Település a Hortobágyon. 
19. Szőlőtámasz. 20. Heves megyei telepü-
lés. 22. Kalcium vegyjele. 23. Fényképező-
gép-márka. 24. Thaly Kálmán. 26. Svájci 
üdülőhely. 28. Trója vesztét okozta. 29. 
Becézett női név. 31. Tervszerű Megelőző 
Karbantartás, röv. 32. Palika. 33. Kettős 
betű. 34. Nemezszerű anyag. 36. Maugli 
egyik barátja. 38. Sors! 39. Iskolai osztály-
zat. 41. Ipari növény. 42. Tengeri rabló. 44. 
Spanyol Anna. 45. Pusztai vendégfogadó. 
48. Összetételekben az alapmérték billio-
mod részét jelöli. 49. Himfy betűjele. 50. 
Tarajos bemélyedés mészkősziklák felszí-
nén. 51. Urán, hidrogén és jód vegyjele. 53. 
Sziget az Ír-tengerben. 54. Afrikai ország. 
55. Íz. 57. Keszthely határai! 58. Földgáz 
kitermelő falu a Dél-Alföldön. 60. Orosz re-
pülőgépjelzés. 61. Doboz. 63. A nitrogén ré-
gi neve. 64. Fővárosunk része. 66. A fészek-
ből kitaszít. 68. Gerincesek testét borítja. 69. 
Halkan matató. 71. Emelt zenei hang.
FÜGGŐLEGES: 1. A fennálló rend ellen agi-
tál. 2. JZI. 3. Arborétum Kám határában. 
4. Olajbogyó. 5. Némán igéz! 6. Idegen 
lekvár. 7. Női szerzetes. 8. Vizek városa. 9. 
Portya páros betűi. 10. Kicsinyítő képző. 
11. Bolti alkalmazott. 12. Magyarázó rajz. 
17. Ülés jelzője lehet. 19. Orosz félsziget. 
21. Nagyobb halom. 23. Kőbán Rita sport-
eszköze. 25. Ügyfél, idegen eredetű szóval. 
27. Irányítás nélküli mennyiség a fiziká-
ban és a matematikában. 28. Hajórész. 
29. Az idézet második sora (S, A, T, K). 
30. Pugacsova keresztneve. 32. Igen apró. 
33. Vízi jármű. 35. Kettőzve: maláriát ter-
jesztő légy. 37. Tenger fele! 38. Bemondás 
a bridzsben. 40. Milánó operaháza. 43. 

NADÁNYI ZOLTÁN: TAVASZ

Oda-vissza: női név. 46. … Lanka, Cey-
lon. 47. Amely helyen. 50. Német filozófus 
(Immanuel). 52. Fohászok. 54. Új-zélandi 
őslakos. 55. D-amerikai hegység. 56. Ve-
rona folyója. 59. Pest megyei község. 60. 
Összetételekben önműködésre utal. 62. 
Női név. 64. Husáng. 65. A távolabbié. 67. 
Igen régi. 69. Móka eleje! 70. Szórásban 
van! 72. Zakó egynemű betűi.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 
29. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: április 6. A 6. 
SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Az ut-
cán ma délben, friss tavaszi szélben, szép 
lány szaladt szembe, ingválla kihajtva”. A 
NYERTESEK: Dr. Geleta Anna, XI., Sasadi 
út, Gresina Károlyné, XI., Gépész u..  A 
nyeremény 2 db 6-6 alkalmas Príma-tor-
na bérlet a Forma Stúdióba, amelyek a 
szerkesztőségben vehetők át.

A költeményből idézünk négy sort.
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ÚJBUDA

NADÁNYI ZOLTÁN
(1892-1955) 1914-ben je-
lent meg első verseskönyve. 
Mire 1917-ben megszerezte 
a jogi doktorátust, már is-
mert költő. Könnyed, szelle-
mes prózáját szívesen közöl-
ték az újságok, Kosztolányi  

Dezső és Schöpflin Aladár szinte verseng-
ve írtak jobbnál jobbakat a könyveiről. 
Budapesten egy ideig a Pesti Napló mun-
katársa, majd Berettyóújfaluban Bihar 
megye főlevéltárosa. Ott élt a második vi-
lágháború végéig. A kisvárosi élet furcsasá-
gait, elmaradottságát szatirikus versekkel 
pellengérezte ki. A Bessenyei György em-
lékét idéző költemény, A testőr a két világ-
háború közötti kor legszebb magyar versei 
közé tartozik. Nadányi mindenekelőtt a 
szerelem költője volt, nem egy versét meg-
zenésítették, és divatos színésznőktől falusi 
műkedvelőkig országszerte énekelték. Az 
idősebb nem zedék emlékezhet az ,,Ez lett 
a vesztünk, mind a kettőnk veszte” refrénű 
sanzonra, amelyet Karádi Katalin énekelt 
filmen, pódiumon, rádióban. Ennek a szö-
vegét is Nadányi Zoltán írta. 1945-től halá-
láig Budapesten élt.

ÉLŐVILÁG

Nagy András

A lakóházunkat körülölelő telek szabad 
területeit általában örökzöld növényekkel 
telepítjük be. Hangulatosabb és színesebb 
látványt nyújt, ha az örökzöldek közé, 
vagy alá olyan lágy, illetve fás szárú növé-
nyeket ültetünk, amelyek virágaikkal, le-
vélzetükkel a szivárvány minden színével 
elkápráztatnának bennünket kora tavasz-
tól késő őszig.
 Cserjéink közül a kikeleti bangita ró-
zsaszínű virágszirmaival, illatával egyik 
legkorábban virágzó növényünk. A man-
dula rózsaszín, fehér virágzatával ugyan-
csak a korán virágzó növények közé tar-
tozik. Dombos kertoldalba telepíthetjük a 
téli jázmint, amelynek földre lelógó ágai a 
talajban gyökeret eresztenek. A meggyö-
keresedett ágakat vagy szaporítjuk, vagy 
meghagyjuk felülettakarásra, mert így az 
erózió ellen kiváló védelmet nyújt a nö-
vény. Virága élénksárga színű.
 A fenyőfélékhez hasonlóan a savanyú 
talajokat kedveli az illatos tündérfa. Sár-
gásbarna virágai a fenyőfélék mellé ültet-
ve csodálatos látványt nyújtanak. Sokan 
kedvelik a mogyorót, amelynek virágzata 
impozáns, bordó levele szép, termése pe-
dig finom csemege. Fának vagy sövény-
nek nevelhető a húsos som. Ehető piros 
termésének kifejlődése előtt csokros, sár-
ga virágfüzérek jelennek meg tavasszal.
 A japán birs igen érzékeny növény, 
meszes talajban a növekedése lelassul. A 
cserje 1-2 méter magasra nő meg. Virág-
zata piros, rózsaszínű vagy fehér, amely a 
lombfakadással együtt nyílik.
 A savanyú talajok növénye a liliom-
fa. Nagyon hasonló hozzá, bár kevésbé 
igényes a japán liliomfa. A virágai nem 
nagyok, de enyhén meszes talajon is lát-
ványosan díszlik a növény. Az amerikai 
júdásfa rózsaszín virágaival kertünk szép 
dísze lehet. Érdekessége az, hogy a virág-
zat a törzsön is megjelenhet. A csupán egy 
méterre növő törpe mandula a sziklaker-
tek, rézsűk közkedvelt növénye.
 Természetesen a díszfák közé ültet-
hetünk különböző gumós évelőket, az 
évszaknak megfelelően jácintot, gladió-
luszt, nárciszt, krókuszt, dáliát stb., így 
téve igazán hangulatossá és színpompássá 
díszkertünket.

Bánhidi János

Ébresztő, tavaszodik!

HOZZÁVALÓK (4 személyre:) 1 kg 
pulykamellfilé, 4 ek. balzsamecet, 4 ek. 
méz, 2 ek. olaj, 1 tyúkhúsleveskocka, 3 sár-
garépa, 20 dkg gomba, 1 szál póréhagy-
ma, 2 dl tejszín, 2-3 ek. ételsűrítő, 60 dkg 
salátaburgonya, 2 dkg vaj, petrezselyem, 
só, bors. ELKÉSZÍTÉS: A pulykamellfilét 
megmossuk, lecsöpögtetjük, majd 3 evő-
kanál balzsamecetből és 1 evőkanál méz-
ből kevert páccal megkenjük. Kb. 4 órát 
hagyjuk a húst pácolódni. Megtisztítjuk 
a sárgarépát, póréhagymát, gombát. A 
répát és a hagymát vastagabb karikákra, 
a gombát nagyobb kockákra vágjuk. A 
pulykamellet tepsibe tesszük, sóval, bors-
sal ízesítjük, mézzel megkenjük, az olajjal 

meglocsoljuk. Köré tesszük a darabolt 
zöldségeket, alufóliával letakarjuk és elő-
melegített sütőben kb. 60-70 percig sütjük. 
A leveskockából 3,5 dl vízzel levest készí-
tünk, időnként ezzel locsolgatjuk a húst. 
Ha a pulyka megsült, a levét átszűrjük, a 
tejszínnel elkeverve felforraljuk. Hozzáad-
juk az ételsűrítőt és még 1 percig főzzük. 
A maradék mézzel, balzsamecettel, sóval, 
borssal ízesítjük, és hűlni hagyjuk. A sa-
látaburgonyát felkockázzuk, és enyhén sós 
vízben puhára főzzük. A petrezselymet  
apróra vágjuk. A vajat elolvasztjuk, elke-
verjük benne az aprított petrezselymet, 
majd megforgatjuk benne a lecsöpögtetett 
főtt krumplit. A húst és a párolt zöldsége-
ket pecsenyéstálra rendezzük, a köretet és 
a mártást külön kínáljuk.

Mézes pulyka

Március 18-án a Fonó Budai Zeneház adott otthont a Kubai koktél elnevezésű műsoros estnek. 
A főszerepet végig az izgalmas karibi zene játszotta. A forró tengerparti hangulatot idéző tánco-
sok ruházatukban is autentikusak voltak: hol volt ruha rajtuk, hol nem... A felfűtött légkör nem 
ártott a könyvbemutatónak, viszont fokozta a szintén jelenlévő Fábry Sándor humorát.  

Kubai koktél a Fonóban

Budapest Főváros XI. kerülete 2005. május 29-én ünnepli megalakulásának 75. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból az Önkormányzat kétfordulós, nyilvános, jeligés pályázatot hirdet az új 
kerületi címer megtervezésére. A megtervezett címer jelképezze a XI. kerületet – Újbudát.

A pályázatnak tartalmaznia kell a tetszőleges technikával 
elkészített címerterv fekete-fehér és színes változatát A/4 
formátumban, annak rövid leírását, valamint a megjelenített 
szimbólumok indoklását. A pályamunkát lehetőleg bonthatat-
lanul összefűzött formában, jeligés borítékban kell benyújtani. 
A pályázathoz lezárt kisborítékban mellékelni kell a pályázók 
adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím), melyen külső cím-
zésként a jeligét is fel kell tüntetni. A pályázat beérkezésének 
határideje: 2005. május 2. 24.00 óra. A leadás helye és címe: 
Budapest Főváros XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal oktatási és 
kulturális osztály (1117 Budapest, Erőmű u. 4. I. em.) postacím: 
1518 Budapest, Pf. 10. A borítékra kérjük ráírni: „Címerpá-
lyázat”. Feltétlenül számítunk a kerületben élő, illetve alkotó 
képző- és iparművészekre, tervező stúdiókra, de a résztvevők 
vonatkozásában megkötés nincs.
A címerterveket felkért szakmai zsűri véleményezi, legkésőbb 
2005. május 23-ig, melynek eredményéről a pályázókat értesít-
jük. A második fordulóban a pályázati kiírás feltételeinek meg-

felelő, a szakmai zsűri által kiválasztott pályamunkák vesznek 
részt. A második fordulóban résztvevő pályázók az eredeti kiírás 
szerinti módon és formában 2005. június 17. 24.00 óráig nyújt-
hatják be a címerterv részletes kidolgozását és leírását bemuta-
tó pályamunkájukat. A második forduló elbírálásának határide-
je 2005. június 30. A második fordulóban résztvevő címertervek 
– elbírálás előtt – a kerület polgárainak is bemutatásra kerül-
nek, akik véleményükkel, szavazatukkal hozzájárulhatnak az új 
címer kiválasztásához. (Helyét és időpontját az Újbuda újság-
ban, a TV 11 hirdetésében, és a hirdetőtáblákon tesszük közzé.) 
A második fordulóba bejutott pályázók és a pályázat nyertese a 
Magyar Grafikai Kamara által szabályozott díjazásban részesül. 
A nyertes terv teljes körű és kizárólagos felhasználási joga a XI. 
Kerületi Önkormányzatot illeti.
Az Önkormányzat fenntartja jogát, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, ha nem tartja megvalósításra érde-
mesnek egyik pályamunkát sem.

Molnár Gyula, polgármester

Pályázati felhívás Budapest Főváros
XI. Kerület – Újbuda címerének megtervezésére
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ÁPRILIS 12. 15.00 A XI. 
kerületi Önkormányzat 

által általános iskolá-
soknak meghirde-
tett Mindenséggel 
mérd magad című 
József Attila szava-
lóverseny döntője.

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
(Budaörs, Szabadság út 26.)   
ÁPRILIS 10. 19.00 Az Alkonyóra – hajlék-
talan költők-írók antológiája – című kötet-
ből részletek hangzanak el színészek elő-
adásában. Bevezetőt mond Szőke András.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ
(Sztregova u. 3. Tel.: 206-5300)
ÁPRILIS 9. 20.00 Bran sziget, ír zenei klub 
a Költészet Napja elé.

FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ
(Fehérvári út 47. Tel.: 203-3868)
ÁPRILIS 7. 17.00 Író-olvasó találkozó a 
József Attila centenárium, a Költészet 
Napja és a Vers Éve tiszteletére. Meghívott 
vendég Kalász Márton József Attila-díjas 
költő. A műsorban elhangzanak az Ihle-
tőm József Attila című irodalmi pályázat 
nyertes pályaművei, valamint N. Horváth 
Péter versei Papp Györgyi és Moór Berna-
dett előadóművészek tolmácsolásában. 

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253, 
ÁPRILIS 11. 15.00 A Rét Nyugdíjas Klub 
összejövetele a Magyar Költészet Napja 
alkalmából.

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM
(Váli u. 1.)
JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUMI NAPOK
ÁPRILIS 11. 11.00 Vetélkedő József Attila és 
kora címmel a 9., 10., 11. évfolyamos tanu-
lók számára. 11.00 Németh Attila pszichi-
áter előadása a 12. évfolyamos tanulóknak 
József Attila betegségéről. 13.00 Költészet-
napi megemlékezés, majd szoborkoszorú-
zás a gimnázium előtt a Pedagógiai Szol-
gáltató Központtal közös szervezésben.
ÁPRILIS 12. Nemzeti Színház, (Bajor Gizi 
park 1.) 11.00 A gimnázium diákjai számá-
ra kiírt József Attila pályázat díjkiosztó gá-
lája. A műsorban az iskolai tanulói mellett 
fellépnek a Szlovákiából és Berlinből érke-
zett helyi József Attila szavalóversenyek 
győztesei, továbbá neves színművészek, 
akik a gimnázium diákjai voltak egykor. 
A program keretében elhangzik Jordán 
Tamás – szintén egykori „Jóskás” – Szüle-
tésnapomra című műsora is. Az esemény 
fővédnöke Molnár Gyula polgármester. 

KELENVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(XI., Kardhegy u. 2. Tel.: 424-5363)
MÁRCIUS 31. 14.00 A XI. kerületi Ön-
kormányzat által általános iskolásoknak 
meghirdetett Mindenséggel mérd magad 
című József Attila szavalóverseny utolsó 
középdöntője. ÁPRILIS 11. 11.00 A Köl-
tészet Napja alkalmából emlékezés József 
Attilára. Közreműködik Szabó Gyula 
Kossuth-díjas színművész. 

MINDENTUDÁS EGYETEME
(BME Informatikai Épülete. 
Magyar tudósok körútja 2.) 
ÁPRILIS 11. 19.30 Bókay Antal előadása 
Énszerkezet, önteremtés – József Attila 
üzenete címmel. 

Pályázók köre: XI. kerületi fenntartásban működő nevelési-
oktatási intézmények. Pályázni lehet:

 kapcsolat felvételét célzó találkozóra;
 már meglévő kapcsolat esetén programok szervezésére.

Pályázati keretösszeg: 700 000 Ft (melybõl a támogatottak 
körérõl és a támogatás összegérõl az oktatási bizottság javas-
lata alapján a polgármester dönt).
Formai követelmény: a kitöltött pályázati űrlap, rendezvé-

nyek, projektek pontos forgatókönyve és költségvetés terve-
zete az önrész és az egyéb pályázati források megjelölésével. 
A pályázat beadási határideje: 2005. április 22. Pályázati 
űrlap beszerezhető: XI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal oktatási és kulturális osztályán (1117 Bp. Erőmű u. 4.), 
illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1113 Bp. 
Bocskai u. 39-41.), vagy letölthető a www.bp11.hu internetes 
helyről. Felvilágosítás: Gegesyné Regős Orsolya (az oktatási 
bizottság titkára) tel.: 372-3478

Gehér József, elnök

PÁLYÁZAT 
a testvérvárosi iskolákkal való kapcsolatok ápolására

A XI. Kerületi Önkormányzat oktatási bizottsága a 2005. évi oktatási alap terhére 
pályázatot ír ki XI. kerületi fenntartású iskolák részére a kerület testvérvárosai iskoláival 

való kapcsolat felvételére, közös programok szervezésére.
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A közelmúltban ünnepelte 60. szü-
letésnapját Karsai János világhírű 
pantomimművész, aki többek között 
az Etele úton, a Budapesti Művelődési 
Központban működő Theátrum Színi-
akadémia növendékeit tanítja a szín-
padművészet egy igen fontos kommu-
nikációs ágára, a pantomimre.

Az iskola egyik tükörszobájában harmad-
évesek próbálnak. Sportolók mozgását 
utánozzák. Minden érzelem, feszültség 
kiül az arcukra, benne van mozdulataik-
ban. Az egyik lány egy kézilabdázó kapus 
jellegzetes testtartását veszi föl, és máris 
úgy érzem, mintha ott lennék a meccsen, 
még a közönség zaját, skandálását is hal-
lani vélem… pedig csak egy próbaterem-
ben vagyunk. A mester figyelmesen nézi 
a mozgássorokat, ha kell, korrigál, a ta-
nítványok pedig kiváló érzékkel azonnal 
finomítják a mozdulataikat.

 Mi az a pantomim?

A pantomim a színpadművészet egyik ága. 
Időben, térben, cselekményben tömörít, és 
a testtartás, gesztus és arcjáték összehangolt 
kifejeződésével láthatóvá teszi a körülöttünk 
lévő világot. Ez igazi fehér holló vagy inkább 
fehér farkas a művészeti ágak között. Nincs 
is különálló pantomimképzés Magyaror-
szágon, egyedül itt, a Theátrum Színiakadé-
mián önálló tantárgy a pantomim.

 Miért? Hiszen ez a művészet eszköztelen.

Talán éppen ezért. Egész emberként kell 
jelen lenni. A testtartás, a gesztus és az 
arcjáték művészi összehangolása nagyon 
komoly koncentrációt, összeszedettséget, 
önismeretet igényel.

 Ha ilyen nehéz, Ön miért választotta ezt a 
mesterséget? Hogyan kezdődött a pályája?

1968-ban a Pinceszínházban, a Török 
Pál utcában kezdtem prózai színész-

Mimus Hungaricus – születésnapi pantomimbemutató a Térszínházban

Fehér farkas a művészeti ágak között
ként, Gálvölgyi János, Szerencsi Éva, 
Szakácsi Sándor, Gálffy László kollé-
gákkal, Léner Péter, Kapás Dezső fiatal 

rendezők keze alatt. Kezdetektől az em-
berközpontú megközelítést szerettem, 
nekem a szöveg nélkül is hallható mű-
vészet tetszett jobban. Tanulmányútra 
mentem Prágába, majd Lengyelország-
ban különböző workshopokon vettem 
részt. Mindeközben folyamatosan fel-
léptem klubokban, színházakban. Az 
ún. keresztrejtvény-pantomim – amely-

ben az arc fehérre van festve, a ruha 
pedig fekete – nem az én műfajom. Én 
mindig a gazdag kifejezésformákra, a 

közérthető dolgokra, a gondolkodtató 
szórakoztatásra törekedtem. 1970 óta 
vagyok hivatásos pantomimművész. 
 Bejártam a fél világot, több mint tíz 
országban léptem fel rendszeresen. Ta-
lán ismertebb voltam külföldön, mint 
itthon. Sok éven át láthattak a televízi-
óban a Telemim, a Suli-buli, a Szimat 
szörény és az Andersen álmok című so-

A Ménesi út 65. alatti házban található 
Molnár C. Pál festőművész műterme. 
Márciusban József Attila műsorával 
Fenyő Ervint látták vendégül.

MCP különös jelensége a modern magyar 
képzőművészetnek. Egész életében kereste 
saját stílusát, de – úgy tűnik – nem találta 
meg. Mindent kipróbált, mint egy játékos 
kisfiú, csapongott a kifejezési módok kö-
zött, a huszadik század majd’ minden fes-
tője hatott rá. Sorra vette kora avantgárd 
törekvéseit egy-két alkotás erejéig, majd 
továbblépett... csak a nonfiguratív és a 
szocreál volt tőle idegen. Szakmai tudása 
legjelentősebb művein, az oltárképeken 
érhető tetten. A gyűjtőknek manapság is 
fejtörést okoz egy-egy eddig ismeretlen, 
mű, hogy igazi-e, vagy hamisítvány.
 Molnár C. 1931-ben, felesége révén 
költözött a Ménesi útra, itt élt és festett 
ötven éven keresztül. Amikor meghalt, 
leánya a hagyatékot, az életművet szerette 
volna egyben tartani és minél többeknek 
megmutatni. A nyolcvanas évek elején egy 
magánmúzeum létrehozása nem volt köny-
nyű dolog, pláne a hivatalosan mellőzött 
művész műveiből. Tizennyolc évvel ezelőtt, 
Szalatnyai József festőművész és barátai 

József Attila-est a Molnár C. Pál műterem-múzeumban

Milyen jó lenne nem ütni vissza

rozatokban. És ma elmondhatom, hogy 
én vagyok az egyetlen nyugdíjas panto-
mimes Magyarországon.

 A közönség hogy fogadja?

A közönség mindig azt látja, amit kap. Ha 
neki szól, ha róla szól, akkor jó és tapsol. 
Gond akkor van, amikor a háttérmene-
dzserek eldöntik, hogy a pantomim ne 
legyen divatban.

 Hogyan sikerül továbbadni a művésze-
tét, ezt a mesterséget? Milyenek a mai 
tanítványok?

Szerencsére az elmúlt harmincöt évben si-
került megfertőznöm néhány ezer embert 
a művészet iránti felelősségérzéssel. Nem 
mindenki ismer el ugyan mesterének, de 
jól van ez így. Mindenkinek meg kell ke-
resnie a maga útját.

 60. születésnapja alkalmából tanítványa-
ival együtt megajándékozta a közönséget 
egy új bemutatóval. Miről szól ez a jubile-
umra készült műve?

A Térszínházban, vendégként, a Theátrum 
Színiakadémia hallgatóiból alakított társu-
latommal adjuk elő a Mimus Hungaricus 
című műsort, amely a magyar és a világ-
történelem viharos múltjáról, jelenéről és 
lehetséges jövőjéről szól. 

 Mit tervez a jövőben?

A továbbiakban is a közérthető, közérde-
kű pantomimművészetet fogom művelni, 
és várom a publikumot, legközelebb ápri-
lis 14-én a Térszínházban, a 35 éves művé-
szi jubileumom alkalmából.

(cszd)

4. Vers- és Prózamondó 
verseny Őrmezőn
Április 29-én, pénteken 15 órai kezdettel 
rendezik meg az Őrmezei Közösségi Ház-
ban. A kategóriák: általános iskola I-IV. 
osztály; általános iskola V-VIII. osztály; 
gimnázium vagy szakközépiskola I-IV. 
osztály. Az indulóknak egy József Attila 
verset, valamint egy szabadon választott 
verset kell előadniuk. Jelentkezni az is-
kola magyar irodalom szakos tanárainál 
kell április 15-ig. A program fővédnöke 
Veresné Krajcár Izabella alpolgármester, 
valamint a XI. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala. További informá-
ció: Őrmezei Közösségi Ház (XI., Cirmos 
u. 8.). Telefon: 309-0007, 310-0644.

Mindentudás Egyeteme
Április 4-én 19.30-kor Sótonyi Péter 
Tamás: A csirke kikelésétől a Spanyol 
Lovasiskoláig - Az állatok mozgásának 
elemzése címmel tart előadást. A helyszín 
a BME Informatikai Épülete, Magyar tu-
dósok krt. 2., Kozma László nagyelőadó.

 A Lágymányosi Könyvtár 
átmenetileg bezár
A könyvtár (XI., Karinthy F. út 11.) fel-
újítási munkák miatt április 1-jétől zárva 
tart. A felújítás ideje alatt a könyvtártagok 
igénybe vehetik – külön beiratkozási díj  
nélkül, tagságuk érvényességéig – a kö-
vetkező könyvtárak valamelyikét: Márai 
Sándor Könyvtár (I., Krisztina krt. 87-91.) 
Nyitva tartás: H., Sz., P.: 13-19.; K., Cs.: 10-
16. Kelenföldi Könyvtár (XI., Etele út 55.) 
Nyitva tartás: H., K., Cs., P.: 10-20.; Szo.: 
13-18. Szerdán: zárva.

KULTURÁLIS HÍREK

kezdeményezésére itt jött létre a Molnár C. 
Pál Baráti Kör, azóta kialakult művészpár-
toló tagsága is. Az egykori műterem  nem 
a szó megszokott értelmében múzeum. 
Sajátos légkört teremt a képek sokasága a 
falakon, ez rendezvényeik, prózai és zenei 
estjeik háttere, díszlete.
 A legutóbbi alkalommal Fenyő Ervin 
színművésztől verseket, prózai részleteket 

hallhattunk sorban, megszakítás, címek 
nélkül, így a részek szinte egy mondattá, 
monológgá álltak össze. Bár néhány vers 
értelmezését, előadásmódját vitathatónak 
éreztem, a végső tanulság mégis az, hogy 
egy versmondásban profi művész emléke-
zetes előadását hallhattuk.
 Az est után Fenyő Ervinnel leültem  be-
szélgetni. Számomra jó lecsengése volt mű-
sorának az alább következő néhány gondo-
lata, melyek érdekesek lehetnek a versek ba-
rátai, vagy az őrmezői vers- és prózamondó 
versenyre készülők számára is.

Hogyan mondjunk verset?

„Ahány ember, annyiféleképp mond ver-
set. Major Tamás klasszikus József Atti-
la-versmondó volt, de nem mondta jól. 
Latinovits Zoltán viszont zseniálisan. 
Élőben mindig elvarázsolt. Elképesztő 
tehetségű ember volt, minden nehézsége 
ellenére. Színművészeti Főiskolás korom-
ban Gábor Miklós volt rám nagy hatással, 
majd Latinovits. Őt volt nehezebb elfelej-
teni. Versmondásával annyira hatása alá 
vont, hogy nem tudtam másmilyennek 
elképzelni – például Ady Endrét –, mint 
amilyennek ő sugallta, és ez rettentő ne-
héz. Amikor A tűz márciusát úgy mond-
tam, ahogy ő, akkorát buktam, mint egy 
ház. Utána a magam líraibb stílusában 
elmondtam egy novellát, és óriási sikerem 
volt. Ugyanabban a félórában. 
 Ma már nem használok idegen gesztu-
sokat. Latinovits mondta; versmondásnál 
médiummá kell válni, a versmondó maga 
a költő. Ez az ő esetében jó megközelítés. 
Szerintem a színészt, mint személyt, el kell 
felejteni, de a megközelítés izzását, hogy 
azonossá váljak a dologgal, azt nem szabad 
elfelejteni. Nem az a lényeg, hogyan mon-
dom, hanem hogy én mondom, és ez ben-
nem hiteles legyen.”

Kertész Dániel

Költészet Napja, 2005.
A38 HAJÓ
(Petőfi híd, budai hídfő)

ÁPRILIS 12.
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LAKÁS-INGATLAN

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügy-
intézés. 10 éve folyamatosan működő ingatlan-
iroda. 315-0031. www.amadex.hu

BANALP Ingatlaniroda keres-kínál eladó-ki-
adó 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

ELADÓ, kiadó lakásokat, házakat, telkeket kere-
sek ügyfeleknek. Dr. Fülöp Anna, 06/30/9738-536.

INGATLANABC! Eladó, kiadó ingatlano-
kat keresünk-kínálunk! OLS Bt. 1995 óta. 
Hitelügyintézés: 351-9578.
Honlap: www.ingatlanabc.net

ÜGYFELEINK részére keresünk-kínálunk el-
adó-bérbeadó telket, házat, lakást. Megbízható, 
gyors, teljes körű ügyintézés. D.R. Pont 
Ingatlaniroda. 06/23/500-964, 06/30/9445-207.

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 

KELEFÖLDÖN, Sasadon, Madárhegyen eladó 
építési telkek. www.banalp.hu, 06/30/9229-053, 
06/20/9340-635.

IX., SOBIESKI utcában beköltözhető új laká-
sok eladók. www.banalp.hu, 06/30/9229-053.

ALBERTFALVÁN 31 m2-es téglalakás
8 900 000-ért eladó. www.banalp.hu,
06/20/9340-635.

BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál ügyfelei ré-
szére eladó, kiadó ingatlanokat a kerületben.
315-1020. www.budagold.hu

12,6 M-ÉRT Andor utcai, I. emeleti, 63 m2-es, 
szép panellakás eladó. T.: 06/70/5162-233.

SASADON 80-150 m2-es eladó lakóházat kere-
sek. 06/20/3249-108.

XI., KELENVÖLGYBEN 200 m2-es, kétszintes, 
szép családi ház díszkerttel, szaunával, garázzsal 
eladó 63 000 000 irányáron. 06/20/9718-696, 
www.sasadconsult.hu

XI., SASADON 70 m2-es, 6 éve épült, igényes, 
kertkapcsolatos öröklakás garázzsal eladó
30 900 000 Ft irányáron. 06/30/2365-475,
www.sasadconsult.hu

XI., SASADON kétszobás, felújított, panorámás 
öröklakás 17 800 000 Ft és 2,5 szobás, garázsos 
24 000 000 Ft  irányáron eladó. 06/20/5877-520, 
www.sasadconsult.hu

GELLÉRTHEGYEN 1+2 félszobás, kitűnő álla-
potú lakás 25 600 000 irányáron eladó.
06/20/3648-676.

ÖTVEN négyzetméteres, kétszobás panellakás 
Tétényi útnál eladó. 06/20/3513-141, 
www.banalp.hu

BUDAÖRSÖN 100 m2-es, kétszintes lakás 
kocsibeállóval 30 700 000-ért eladó.
06/20/3648-676, www.banalp.hu

GAZDAGRÉTEN, Tűzkő utcában 53 m2-es, 2 
szobás, panorámás, luxus módon felújított panel-
lakás eladó, 12,9 M Ft. 06/20/3939-689.

BUDAÖRSÖN eladó 60 m2-es, bővíthető ház 
160 m2-es kerttel. Irányár: 20,5 M Ft.
06/20/3939-689.

BUDAÖRSÖN új építésű, 2, 3 és 4 szobás, erké-
lyes lakások liftes házban eladók 280 000 Ft/m2-
től. 06/20/3939-689.

SASADON 80-150 m2-es eladó lakóházat kere-
sek. 06/20/3249-108.

MADÁRHEGYI lakóparkban 90 m2-es, frissen 
felújított, 3 szobás, napfényes lakás tulajdonostól 
39,6 millióért eladó. 06/20/9156-919.

XI., GAZDAGRÉTI domboldalon 536 m2-es fél 
építési telek összközművel eladó. Tel.: 249-3006.

XI., FACSEMETE utcában panorámás, 250 m2-
es, igényes családi ház teraszokkal, ápolt kerttel, 
garázzsal 107 millió. 394-4404, 06/20/9468-383, 
06/20/4149-344.

XI., RÁTZ László utcában, négyemeletes panel-
házban 62 m2-es, 1+2 szobás lakásomat eladom. 
Irányár: 13,9 M Ft. 06/20/5798-587.

BUDAFOKON új ikerház, 100 m2-es, csendes 
utcában eladó. 06/30/9750-053, 227-4896.

SAJÁT részre vásárolnék minimum 2,5 szobás, 
csendes, zöldövezeti, emeleti, világos, nem panel 
lakást. 06/30/4401-452.

BÁNK bán utcában 53 m2-es, III. emeleti, fel-
újítandó társasházi lakás, magánszemélytől eladó 
12,5 M Ft-ért. Egyedi gázfűtés, bélelt kémények, 
saját vízóra, telefonfővonal, kábeltévé, kaputele-
fon. Tel.: 06/30/5880-006.

XI., GELLÉRTHEGYEN 56 m2-es, 1+2 fél 
szobás, erkélyes lakás, gépkocsibeállóval eladó. 
Irányár 25,9 millió. 06/20/3681-744.

XI., KŐRÖSI József utcában eladó 55 m2-es, 
kétszobás, összkomfortos, parkra néző öröklakás 
16,5 millió forintért. Érdeklődés: 06/30/9528-411.

XI., SASADON 550 m2-es ikertelek építési en-
gedéllyel (garázsszint már kész) eladó.
Ár: 50 millió. 06/20/3681-744.

ALLENDE parkban, négyemeletes, kulturált 
társasházban, II. emeleti, 65 m2-es, háromszobás 
lakás augusztusi beköltözéssel eladó. Csendes 
környezet, jó állapotú lakás, erkélyes, légkondicio-
nált, távfűtéses, vízórás, garázshasználattal.
Ár: 15,5 millió. 06/30/9244-375.

RÓZSAVÖLGYI ház 37,5 M Ft-ért garázzsal 
eladó. T.: 06/30/2577-103. Csend, kiváló közleke-
dés, jó levegő.

XI., BUDAÖRSI úton 1210 m2-es összközműves 
intézményi telek eladó. Madárhegyi Ingatlaniroda. 
Tel.: 249-3006.

ŐRMEZŐN 55 m2-es, azonnal költözhető lakás 
10% önerőtől, tulajdonostól eladó.
Érd.: 06/20/9932-241.

XI., KOSZTOLÁNYI térnél 71 m2-es, emeleti, 
erkélyes, felújított, rendelőnek, irodának alkalmas 
lakás eladó. Azonnal beköltözhető. Irányár: 19,9 
millió. 06/20/4580-907, 466-2519.

BÉRLEMÉNY
LAKÁS és iroda céljára kiadó ingatlanok

www.banalp.hu, 361-4287.
KIADÓ XI., Brassó utcai felújított, felszerelt, 

kertkapcsolatos, garázsos, 42 m2-es garzon, hosz-
szú távra. Tel.: 319-4185.

95 m2-es, kertes házrész kiadó április elsejétől, 
esetleg garázzsal együtt is Farkasréten.
Telefon: 06/30/2732-807 vagy 06/30/8598-773.

GAZDAGRÉTEN földszinti, 38 m2-es helyiség 
raktározás céljára kiadó. 06/30/2316-164.

12 m2-es helyiség fürdőszobával Kökörcsin ut-
cában kiadó, eladó, 203-7991 napközben,
365-4771 este, hétvégén.

GARÁZS
GELLÉRTHEGYEN, Minerva utcában garázs 

kiadó. T.: este, 386-2787.

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

villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k javítása 
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.

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés. Gebe. Kisebb javí-
tástól a teljes felújításig. Csőrepedések, ázások 
megszüntetése. Villanybojler szerelés és víz-
kőmentesítés. Vízmérőszerelés, kerticsap-cse-
re ásással. Mosógép, mosogatógép-bekötés. 
Anyagbeszerzéssel, garanciával.
Gebe László vízvezeték-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.

GÁZ, víz, 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.

VÍZSZERELÉS-duguláselhárítás gyorsszolgá-
lat. Csőtörések, csapcserék, javítások hétvégén is. 
06/30/2009-905, 06/70/5017-457.

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

VILLANYSZERELÉS, felújítás, hibaelhárítás 
azonnal! Megbízható áron!
246-0927, 06/20/9261-533.

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
T.: 310-4018, 06/20/9152-678.

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

VÍZ-, gáz-, fűtésszerelés, karbantartás, kivitelezés, 
tervezés. Tel.: 06/30/9660-542. 06/30/9727-554.

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

VÍZSZERELÉS, csapok javításától a teljes fel-
újításig. Beázások, csőtörősek elhárítása.
Telefon: 378-4649, 06/30/9332-115.

VILLANYSZERELŐ. Kisebb munkákat válla-
lok. Tel.: 246-9953 vagy 06/30/9476-036.

GÁZ-, víz-, fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázké-
szülékek, csőtörések javítása.
276-9408, 06/20/9554-768.

GÁZKÉSZÜLÉKEK tavaszi, 25%-os, kedvez-
ményes cseréje, javítása, tűzhelyek, konvektorok, 
vízmelegítők. Tel.: reggel és este 7–9 óra között 
466-6113, 06/30/2124-693.

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.

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. 

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

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK, tűzhelyek, cirkók, víz-
melegítők, konvektorok, WC-tartályok, csapok 
javítása, cseréje. Fürdőszoba-felújítás garanciával! 
358-0935, 06/30/6808-510.

VILLANYSZERELÉS!!! Kapcsolótól a teljes 
felújításig, Bojlerek, tűzhelyek, hőtárolós kályhák 
szakszervize. Fábián Zsolt szerelő:
06/30/9346-473, 280-2685.

VILLANYSZERELÉS. Hanusi mester. Hiba-
elhárítás azonnali kezdéssel. Tel.: 06/30/9507-009.

VILLANYSZERELÉS, gyorsszerviz, hibajavítás 
azonnalra, hétvégén is. Tel.: 06/20/9264-154.

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

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

igény szerint. 201-3139.
ÁLLAMILAG elismert dajka, pedagógiai asz-

szisztens és gyógypedagógiai asszisztens szak-
képzés. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918.

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

MATEMATIKA-, fizika-, kémiaoktatás általá-
nos iskolásoktól egyetemistákig.
385-3280, Obádovics.

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

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

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

MATEMATIKA, fizika, kémia közép és felsőfo-
kon Tel.: 06/70/2189-000.

SZABÁS-VARRÁS hathetes tanfolyam indul 
kezdőknek az Adfer Divatműhelyben.
06/30/2914-922.

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

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

ÉV végére lehet jobb a bizonyítvány. 
Korrepetálás alsó tagozatosoknak.
T.: 06/30/4292-618.

ANGOL, brit oktatótól, 1500-tól. Vizsgára elő-
készítés (magyarul beszél). 06/30/5561-563.

RAJZ-, festészet-, szobrászatoktatás és szakmai 
előkészítők művészeti iskolákba. Kreatív rajzszak-
kör gyerekeknek. Április 4-től Kortárs művészettör-
ténet (7000 Ft/10 alkalom). 1111 Bp., Lágymányosi 
út 14/b. 209-2832, www.corvin-art.hu

ANGOL nyelvoktatást vállalok minden szinten. 
Házhoz megyek. 205-7037.

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS, 365-4771. 
Csoportosan, egyénileg, házhoz is megyek.

LAKÁSSZERVIZ
LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 

tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarí-
tással vállal kisiparos. 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 minden 
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szak-
emberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. 
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.

REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny, harmonika-
ajtó, szúnyogháló készítése, javítása garanciával, 
ingyenes felméréssel. 06/30/9648-876, 213-2033.

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.

BÁDOGEMBER Bt. vállal tetőmunkálatokat, új 
bádogos szigeteléseket, pala, cserép, valamint kis 
javításokat is. Fax: 361-4505, 06/20/9349-281.

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

20% KEDVEZMÉNNYEL festés, mázolás, ta-
pétázás, lakásfelújítás azonnalra is. 06/30/2244-412.

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.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS korszerű villas, 
bitumenes lemezekkel, referenciákkal.
Garancia: 10-12 év. Géczi Imre, 06/20/4711-870, 
tel./fax: 273-1857.

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

FESTÉS lakásfelújítás! Lakások külső-belső 
felújítását, festését, hideg-meleg burkolását vállal-
juk. 06/30/9865-888.

MŰANYAG ablak, 5 légkamrás. Megrendeléstől 
beépítésig 10 munkanap alatt. Garanciával. 
Érdeklődni: Kiss Zoltán, 362-4112, 06/20/9575-038.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, ga-
ranciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/9548-559.

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.

REDŐNYÖK, szalagfüggönyök, reluxák, nap-
ellenzők, szúnyoghálók, harmonikaajtók, roletták 
javítása, készítése garanciával.
Tel.: 06/20/3232-753, 06/30/2119-730.
E-mail: szamorex@freemail.hu

HELYSZÍNI kő-műkő munkát vállal Gulyás 
Vince kőfaragó mester. 208-1632.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestés, mázolás, 
tapétázás, gipszkartonszerelés, álmennyezetek 
készítése, burkolás, parkettázás, alpintechnikai 
munkák. Tisztán, olcsón, garanciával!
06/30/4302-998.

RELUXA, redőny, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, rolós és fix szúnyoghálók, aluredőny 
motoros+távirányítós kivitelben, garanciával. 
Érdeklődni: Kiss Zoltán.
Tel.: 362-4112, 06/20/9575-038.

CSEMPÉZÉS, kőművesmunka, szobafestés, 
vízvezeték-szerelés azonnalra is.
06/30/9750-053, 227-4896.

LAKÁSOK, irodák felújítását vállaljuk. 
Szobafestést, mázolást, tapétázást, burkolást, 
gipszkartonozást, kőművesmunkát megbíz-
ható szakemberekkel, számlaképesen, ingye-
nes helyszíni felméréssel, bútormozgatással. 
Fővállalkozókhoz alvállalkozóként csatlakoznánk. 
06/20/9982-369, 365-2662.

FAREDŐNYÖK javítását és újak készítését vál-
laljuk. Tel.: 06/20/9934-364.

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.

TELJES lakásfelújítást vállalunk azonnalra, ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak kedvezmény!
06/20/4301-461.

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

HÁZÉPÍTÉS, tetőtér-kivitelezés, gipszkarto-
nozás, burkolás, bontás, festés, mázolás, lakások, 
lépcsőházak teljes felújítása. 06/20/3710-364.

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

BETÖRÉS elleni védelem! Ajtórács, ablakrács 
kovácsolt mintával is. Hevederzár, zárszerelés, fém 
ajtó-ablak javítása, lakatosmunkák. Garanciával! 
303-7060, 06/20/5910-774.

ASZTALOSMUNKÁT, ajtó-ablak passzítást, 
zárcserét vállalok. 06/20/8055-073.

TETŐ- és teraszszigetelés 10-12-15 év garanciá-
val, utólagos falszigetelés, tetőfedő, bádogos mun-
kák. Épület-felújítás, hőszigetelés, egyéb építési és 
szakipari munkák épületgépészeti, villanyszerelő 
munkák végzését vállalja a 15 éves Épszakker Kft. 
326-5312, 1022 Bp., Törökvész út 16/b.

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.

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

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

HAJDÚ és olasz bojlerek (lyukas bojlerek is), 
mosógépek, mikrosütők, hőtárolós kályhák szak-
szervize. Javításnál ingyenes kiszállás. 358-0935, 
06/30/6808-510.

MOSÓGÉPEK, bojlerek, hőtárolós kályhák 
javítása, tisztítása, cseréje. Garanciával! Fábián 
Zsolt szerelő: 280-2685, 06/30/9346-473.

MOSOGÉPEK gyors, szakszerű javítása garanci-
ával. Kiszállás három órán belül, javítás esetén ingye-
nesen. 285-6335, 06/70/3159-525, 06/20/2572-866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
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.

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.

PARABOLA, AM mikro, antennaszerelés, UPC 
direct, dekóder-beüzemelés, műszeres beállítás. 
06/20/4483-108.

SZÍNES tv, videó, hifi és egyéb híradásipari ter-
mékek javítása garanciával, helyszínen is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás: Belka, 06/20/3232-665.

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

GRUNDIG, Samsung, Sony, ITT, Orion, 
Videoton és minden egyéb televízió, videó javítá-
sa garanciával. Tel.: 06/30/9824-666, 275-6211.

TV-, rádió-. magnójavítások. Zalai Péter okl. 
elektromérnök. Háromszék u. 7. 319-5762.

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. 204-5172, 06/30/9215-983.

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

KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás, 
fűnyírás, sövényvágás, kerítésfestés, permetezés 
szakértelemmel, lélekkel. 06/30/4186-663.

SZŐNYEGTISZTÍTÓGÉP-KÖLCSÖNZÉS ház-
hozszállítással, ablaktisztítás, nagytakarítás azon-
nalra. Irodatakarítás, szőnyeg-, kárpittisztítás hely-
színen. 06/20/9815-412, 420-5830, 06/30/4179-525.

SZŐNYEGTISZTÍTÁS háztól házig portalaní-
tással, mélymosással 2 munkanap alatt.
Tel.: 06/70/3137-403.

KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favá-
gás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, 
járda-, térkőlerakás garanciával. Egyéb kerttel, 
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése.
273-0369, 06/20/9475-830.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás, áruszállítás ma-
gánszemélyeknek, irodáknak igény szerint, hétvé-
geken is. 06/30/9545-928.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk 
680 Ft/hó/albetét díjért, mely tartalmazza a köny-
velést, a pályázatokat, a teljes körű képviselet díját, 
24 órás ügyeletet. 06/30/3426-549, fax: 466-6119.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállaljuk 
teljes műszaki és jogi háttérrel, referenciával.
306-3382. 06/20/9440-094.

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

FUVARVÁLLALÁS, zárt dobozos 3,5x2x2 m-
es rakterű kisteher-gépkocsival 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.

TÁRSASHÁZAK könyvelését (adó-, tb-ügyin-
tézés, teljes adminisztráció) vállaljuk (üzemgaz-
dász, adótanácsadó, társasházkezelői végzettség-
gel), számlát adunk. Érdeklődni lehet:
06/30/9492-069 vagy 257-4407 telefonon.

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

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

REDŐNY-reluxa, napellenző, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó.
226-9959, 06/30/9997-669.

FÉNYKÉPEZŐGÉP-JAVÍTÁS Gazdagréten ga-
ranciával. Munkanapokon 10-18-ig. 246-8915.

ÉPÍTŐIPARI Kft. felelős műszaki kivitelezéssel 
és minőségi ellenőrzéssel vállalja épületek felújí-
tását, teljes körű átalakítását. 06/30/9865-888.

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

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

GYÓGYÁSZAT
PSZICHOLÓGIAI konzultáció, relaxáció, terá-

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

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.

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.

PRIVÁT és tb támogatással fogsorok készítése 
rövid idő alatt. Házhoz is jövünk.
XI. ker., Fraknó u. 8/b. Tel.: 204-8527.

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

FOGPÓTLÁSOK készítése tb és privát ala-
pon egyaránt 1 hét alatt. Fehérvári úti SZTK 
Fogtechnikai Laborában. Telefon: 279-2172.

MENTÁLHIGIÉNÉS Központ Pszichoterápiás 
Intézet 1115 Tétényi út 18. 203-7589. Szorongásos, 
fóbiás állapotok, depresszió, pánikbetegség, evés-
zavarok kezelése. Segítség családi konfliktusok-
nál, krízishelyzetekben. Relaxációs, önismereti, 
pályaorientációs tréningek.

LÉZERKEZELÉS: szemölcsök, bőrkinövések el-
távolítása. Bőrgyógyászati-kozmetológiai magán-
rendelés. Dr. Kalán Júlia főorvos. Bejelentkezés: 
06/20/5433-948. IX., Ferenc tér 1. (Bejárat a 
Tompa u. felől.)

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
HETI 2-3 alkalommal 4-5 órás munkát válla-

lunk: adatrögzítés, diszpécserszolgálat, recepció, 
anyagbeszerzés, egyéb ügyintézéssel kapcsolat-
ban. Számlát adunk. Érdeklődni lehet:
06/30/9492-069 vagy 257-4407 telefonon.

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

SZAKMÁJÁBAN vezető játékkereskedelmi cég 
gyakorlattal rendelkező eladó-pénztárost, illetve 
raktárosi munkakörbe fiatal férfi munkaerőt keres. 
Szakmai önéletrajzot az alábbi címre várunk: Regio 
Kft., 1119 Budapest, Nádorfejérvári út 23-25.

BEJÁRÓNŐI állást vállalok hosszú távra, 
hétfőtől péntekig, napi hat vagy nyolc órában. 
Megbízható, becsületes, leinformálható.
Tel.: 06/30/2514-522. Idős hölgy ápolását vagy 
gyermek felügyeletét is vállalom.

SZÉPSÉGÁPOLÁS
MASSZÁZS, gyógypedikűr, manikűr. 1063 

Budapest, Hajós u. 13-15. T.: 06/20/4835-501, 
Moldován Ildikó.

RÉGISÉG
HIVATÁSOS szakbecsüs, azonnali készpénz-

fizetéssel vásárol antik-, stíl-, koloniálbútorokat, 
festményeket, porcelánokat, ezüstöket, órákat, ke-
rámiákat, varrógépeket, zongorákat, írógépeket, 
rádiókat, szőrmebundákat, könyveket, hagyatékot 
kiürítéssel is. Szakbecsléssel, díjtalan kiszállással. 
Hívjon bizalommal: 06/20/4525-847.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT vásárol gyűjtő.
Tel.: 218-4798 16-20 óra között.

GORKA, Gádor és Zsolnay kerámiákat vásá-
rolna budai gyűjtő magas áron. 339-8084.
www.magyarkeramia.hu

SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-
geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan.
Tel.: 06/30/4563-938.

JOSEPH and Joseph: magas áron vásárolok 
bútorokat, garnitúrákat, festményeket, órákat, 
ezüstneműket, vitrintárgyakat, csillárokat, per-
zsaszőnyegeket, régiségeket, varrógépet, zongorát, 
teljes hagyatékot. Hívásra házhoz megyek, hely-
színen fizetek. T.: 280-3619 vagy 06/20/9326-495.

VEGYES
MENYASSZONYI ruhavásár, amíg a készlet 

tart! Adfer Divatműhely. 06/30/2914-922.
ELADÓ pianínók garanciával, szállítással, fel-

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

KÁRPÓTLÁSI jegyet legmagasabb áron vásá-
rolok. 334-2620, 06/20/5751-411.

BABA- és gyermekruha vásár az FMH-ban, 
kiárusítás 10-70%, április 10-én 9-13-ig, ahol 
márkás új és alig használt ruhák közül vásárol-
hat. Szeretettel várjuk.
www.babaholmi.hu, 06/20/9859-762.

ELADÓ zártkerti, felvonulási, kereskedelmi 
épületnek használható, elszállítandó fém, hőszi-
getelt, 18 m2-es épület. T.: 319-4185.

HELYESBÍTÉS! A Vöröskereszt XI. kerületi 
Szervezetének telefonszáma tévesen jelent meg a 
XI. kerületi Kalauzban.
A jó telefonszám: 209-4250. 

KISMÉRETŰ kert karbantartására keresek 
aktív nyugdíjas hölgyet vagy urat, XI., Galambóc 
utcában. Heti egy alkalomra.
Érdeklődés: 06/30/9528-411.
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Igényes,
rögzített és kivehető

fogszabályozó 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.

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!

2,6 kW-os hűtő-fűtő SPLIT klíma 
felszerelve és beüzemelve, 4 fm csővel 
kompletten, 40-45 m2 helyiségig. 
Bevizsgált EU-szabványos gép. 
R407-es gázzal töltve. 2 év garanciával.
HOMEZONE típusú 80 000 + áfa 
a KENDE Kft.-nél 
AMÍG A KÉSZLET TART!!!
Párásítók, páraelszívók is kaphatók!

RENDKÍVÜLI
KLÍMA AKCIÓ!!!
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Főnix hitelirodát!
A FŐNIX hiteliroda intéz építési, vásárlási 
szabadfelhasználású hiteleket,
segítünk megszabadulni magánhitelétől,
egyes esetekben jövedelemigazolás nélkül,
egyes esetekben 7 munkanap alatt,
BAR listásoknak is kínálunk lehetőségeket,
költségeket csak utólag kell kifizetnie!

Jelzáloghitelre van szüksége?
Bízza meg hitelének intézésével az 5 éve működő

Bejelentkezés a 06/30/999-1459-es számon.
Címünk: XI. ker., Karinthy Frigyes út 10. II./1.

Apróhirdetés-felvétel 
a szerkesztőségben:

hétfő–csütörtök: 9–15.30. 
1111 Budapest,

Szent Gellért tér 1–3.
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KOSÁRKÖRKÉP

Vészesen közele-
dik a férfi kosárlab-
da NB I rájátszása. 
A MAFC-Újbuda 
csapatának felké-
szülését számos 
tényező nehezíti, 
mégsem kell félni 
a kieséstől. A csa-
pat helyzetéről dr. 

Wenczel Kristóf vezetőségi tag adott 
lapunknak tájékoztatást.

 Mióta tagja a MAFC vezetőségének?
Két és fél éve. Jelenleg egy négy főből álló 
testület irányítja a klubot, melynek tagjai 
Bács Zalán, Halmosi Zsolt, Wenczel Ri-
chárd, a bátyám és jómagam. Azért dön-

töttünk a négyfős vezetés felállítása mel-
lett, mert az ügyvezető igazgató, Kangyal 
Tibor a közelmúltban egy kisebb orvosi 
beavatkozáson esett át, és még pihennie 
kell. Korábban hosszú éveket töltöttem el 
a MAFC különböző csapataiban játékos-
ként. Lassan húsz éve vagyok kapcsolat-
ban az egyesülettel.

 Milyen tervekkel vágott neki ennek az 
idénynek a MAFC-Újbuda?

Egy több évre szóló tervet szeretnénk vé-

gigvinni. Alapvető koncepciónk, hogy a 
MAFC név – az ismertségével és a hozzá 
kapcsolódó tradíciókkal – alkalmas arra, 
hogy egy igazán ütőképes, nemzetközi 
szinten is jegyzett kosárlabdacsapatot le-
hessen felépíteni. Ennek megvalósítására 
már találtunk támogatókat – elsősorban 
Molnár Gyula polgármestert kell meg-
említeni –, de folyamatosan keressük a 
további szponzorokat. Úgy gondoljuk, 
hogy ha el akarjuk érni a céljainkat, ak-
kor folyamatos fejlődésre van szükség. A 
fokozatosság elvét valljuk. Az elképzelés 
már tavaly testet öltött, és az első lépése-
ket meg is tettük, de sajnos idén nem várt 
problémák merültek fel. Az egyik legna-
gyobb támogatónktól, a Betonút Rt.-től 
meg kellett válnunk a nyáron, de hangsú-

lyozni szeretném, hogy óriási köszönettel 
tartozunk nekik a korábbi együttműkö-
désért. A nagy űrt azonban még mindig 
nem sikerült betölteni, ezért financiálisan 
nagyon nehéz évünk lesz.

 Ez azt jelenti, hogy a játékosok nem kapják 
meg időben a járandóságaikat?

Lényegében igen. Jelenleg alig-alig va-
gyunk fizetőképesek, de bízunk abban, 
hogy a helyzet nagyon rövid időn belül 
megoldódik. Igyekeztünk józanul tervez-

ni erre az évre, és mindent megteszünk 
azért, hogy teljesítsük az ígéreteinket. Az 
önkormányzati együttműködésnek hála, 
minden reményünk megvan arra, hogy a 
hónap végéig rendezzük az eddigi tarto-
zásainkat. Az a veszély pedig egyáltalán 
nem fenyeget, hogy kizárják a csapatot. És 
ez azért is említésre méltó, mert több csa-
pat van nagyobb bajban, mint mi.

 Miért történt edzőváltás a csapatnál?

Korábbi edzőnk, Saeed Armaghani hosszú 
évekig dolgozott a MAFC-nál, és komoly 
sikereket ért el. Jól felkészült, nagy mun-
kabírású szakember. Sajnos a játékosok és 
az edző nem voltak egy hullámhosszon, 
emberileg nem találták meg a közös han-
got. Saeednek így nem maradt más vá-
lasztása, felállt a kispadról. Utóda Dinnyés 
Attila lett, aki bemutatkozott már az élvo-
nalban, Dombóváron, de azt megelőzően 
és azt követően is a MAFC utánpótlásával 
dolgozott. Igazi ős-MAFC-os.

 Ledon Green megszerzése szenzáció volt. 
Úgy tűnt, Jibram Ike is a MAFC-ot fogja erő-
síteni, ő miért nem került a csapathoz?

Ledon Green leigazolása büszkeséggel tölt 
el bennünket, érkezésével sokat erősödött 
a csapat. Tudtuk, hogy szükség lesz mel-
lé egy hasonlóan ütőképes társra, ezért 
igazoltuk le a nyáron Ike-ot. Ő azonban 
készületlenül jött le az edzőtáborba, és 
magatartásbeli problémái is voltak, ami-
nek az lett a következménye, hogy az edző 
helyette Boris Maljkovicsra szavazott. Na-
gyon sajnálom, hogy Ike végül nem került 
hozzánk. Ha a tavalyi teljesítményének 
csak a háromnegyedét nyújtotta volna, 4-
5 győzelemmel biztosan több lenne a ne-
vünk mellett. Jelenleg 4 győzelmünk és 14 
vereségünk van. 
 Miután eredményesség tekintetében 
eddig nem úgy alakult ez a szezon, ahogy 
azt elterveztük, át kellett gondolnunk, 
hogy a bajnokság második felének meg-
kezdése előtt mit is akarunk tenni. Mi-
vel már csak matematikai esélyünk van 
a legjobb nyolcba kerülésre, de a kiesés 
sem igazán fenyeget minket, elhatároz-
tuk, hogy elkezdjük a jövő évi ütőképes 
csapat kialakítását. Elbúcsúztunk azoktól, 
akikre a következő szezonban már nem 
számítunk. Két szerb játékos távozott: 
Boris Maljkovics és Mladen Gambiroza. 

Helyükre jött Dombóvárról az amerikai 
David Fischer, akit már a nyáron is meg 
akartunk szerezni. Igazoltunk egy fia-
tal szlovén irányítót is. Danilo Smigič 20 
éves, és képességeire jellemző, hogy 18 
éves korában szerződést kínált neki a Real 
Madrid, ám adminisztrációs gondok mi-
att nem tudott Spanyolországba igazolni. 
Úgy tűnik, nem csináltunk rossz üzletet.

 Mennyire megfelelő az egyesület létesít-
ményhelyzete?

Nagyon rossz állapotban van a parketta, 
megérett már a felújításra. De azt is el kell 
mondanom, hogy sajnos nem vetik szét a 
nézők a lelátót. Mi lennénk a legboldogab-
bak, ha az lenne a baj, hogy nem férnek be 
a szurkolók a csarnokba…

 A MAFC az egyetlen budapesti élvonalbeli 
férfi kosárcsapat. Mi lehet az oka annak, 
hogy mégis alacsony a nézőszám?

Azt hiszem, hogy Budapesten nem túl 
erős a lokálpatriotizmus. Nehéz rá sportot 
alapozni. Két dolog viszont megmozdítja 
a nézőket. Az egyik a minőség: ha látvá-
nyos élsportot kapnak, ami vetekszik a 
tévében látott külföldi produkciókkal. A 
másik a fiatalság, őket fel lehet lelkesíteni. 
Ebben a kerületben rengeteg gyerek van, 
akik fogékonyak, érdeklődők: meg lehet 
velük szerettetni a klubot és a sportágat 
egyaránt. Érezzük ezt, amikor elmegyünk 
egy-egy testnevelési órára, és a srácok lát-

MAFC-Újbuda: a jövő csapatát építik
Nagyon jó a kapcsolat a kerületi önkormányzattal

Március 11-én a Testnevelési Egyetemen leleplezték az athéni olimpián aranyérmes magyar 
sportolók márványtábláját. Képünkön a kerületből a közelmúltban Budafokra költözött  
vízilabdázó, Vári Attila és a kerületi Steinmetz-család két bajnoka, Barnabás és Ádám.

ják Ledon Greent és aláírást kapnak tőle. 
A környéken fel kellene állítani rengeteg 
kosárpalánkot, és rögtön tömegsporttá 
fejlődne a kosárlabda.

 Mennyire partnerük a kerületi vezetés?

Maximálisan. Minden sportegyesület-
nek ilyen önkormányzati vezetést és ilyen 
polgármestert kívánok! Nemcsak hogy 
egy rossz szavunk sem lehet, hanem tel-
jesen azonosan gondolkodunk a MAFC-
Újbuda jövőjével kapcsolatban is. A mi 
feladatunk egy profi csapat felépítése. 
Bármennyire szeretnénk, nem tudunk az 
utánpótlás-nevelésre energiát fordítani, 
erre nincsenek meg a pénzügyi és emberi 
erőforrásaink. Ez nem a mi feladatunk.

 Mit vár a hátralévő mérkőzéseken?

Az elvárás a 10. hely megszerzése és ezzel 
a biztos bennmaradás kivívása. Jelenleg 
három győzelmünk van, és ha az alap-
szakasz végéig 7-8 győzelemmel állnánk, 
akkor ez sikerülne is. Ehhez bravúrokra is 
szükség van. Már elkezdett körvonalazód-
ni a jövő csapata. Szeretnénk megtartani 
azokat, akiket idehoztunk, és vannak új 
kiszemeltjeink is. Egy 12 fős keretet szán-
dékozunk kialakítani, ebből négy helyet 
a junior játékosoknak tartanánk fenn, a 
többit pedig a főállású profi játékosoknak. 
Terveink szerint az igazolások terén idén 
nyáron is lesz egy nagy dobásunk.

Dergán Ádám

Dr. Wenczel Kristóf

Márványtábla bajnokainknak
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