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Grosics 80 évesPolgárőrök

írásunk a 7. oldalakon

Másodjára tanácskoztak a 
város öt polgárőr szervezeté-
nek  vezetői, amióta összehan-
golják tevékenységüket.

beszámolónk a 12. oldalon

Az aranycsapat legendás 
kapusa, a „fekete párduc” alig 
győzte fogadni a gratulációkat 
és jókívánságokat.

ÚJBUDA
XVI. ÉVF. 4. SZÁM 

 KELENFÖLD ŐRMEZŐ  GAZDAGRÉT  ALBERTFALVA  KELENVÖLGY  LÁGYMÁNYOS  SASAD-SASHEGY  GELLÉRTHEGY  SZENTIMREVÁROS  

interjúnk az 5. oldalon

Lakner László
Bernáth Aurél 14 éves korában 
„festőkezűnek” látta, ám azt 
javasolta neki, hogy előbb 
tanuljon meg rajzolni. 

06-80-ÚJBUDA 
(06-80-852-832)

Ha úthibát lát, hívja Újbuda zöld számát!
Az újbudai önkormányzat által már 2005-ben meghirdetett 

KÁTYÚMENTES KERÜLET PROGRAM keretében, 
a 06-80-ÚJBUDA számon beérkezett bejelentések alapján 

két munkanapon belül megkezdik a kátyú kijavítását.

KÁTYÚMENTES 
KERÜLET PROGRAM

Az elmúlt évben Kelenföld volt a 
kerületi akadálymentesítési program 
kiemelt területe. A segítséggel élők 
egyre több helyre juthatnak be, de 
azért még sok a tennivaló. A lakosság 
negyedét érinti valamilyen formában 
ez a probléma. Két kerekesszékes pol-
gártársunkkal bejártuk a kerület egy 
részét, hogy lássuk mi a valóság.

Képzelje el, hogy egy kötélhágcsón kell le-
ereszkednie minden reggel a házból, ahol 
él, vagy egy kőkupacot kell megmásznia 
minden alkalommal, ha át akar kelni egy 
gyalogátkelőhelyen. Képzelje el, hogy egy 
veszélyesen kilengő függőhídon keresztül 
kell megközelítenie a munkahelyét, vagy 
egy széles árkot kell átugrania, hogy be-
jusson kedvenc éttermébe. Így érezheti 
magát minden mozgásában korlátozott 

ember, amikor elhagyja otthonát, és köz-
lekedni, ügyet intézni, vásárolni, vagy ép-
pen szórakozni akar a fővárosban. 
 A 2001-es népszámlálás adatai szerint 
577 ezer fogyatékos ember él Magyaror-
szágon, ami a népesség közel hat százaléka, 
a családtagokkal együtt pedig a lakosság 
negyedét érintik az ezzel járó problémák. 
Az egészségügyi intézmények, a tömeg-
közlekedési eszközök, a közintézmények 
és a kereskedelmi és vendéglátóipari-egy-
ségek jelentős része csak a teljesen egész-
ségesek számára közelíthetőek meg aka-
dálymentesen, a fogyatékosok közleke-
désére a beruházók/kivitelezők általában 
nem gondolnak. 
 A jogszabályok előírják: a már meg-
levő épületeket az elmúlt év elejéig kellett 
volna akadálymentessé tenni, ez még a 
2006-os év elejére sem sikerült. Szintén 
a hatályos törvények szerint minden új 
épületet, létesítményt már eleve az elő-
írásoknak megfelelően kell kialakítani, 
ám az esetek nagy többségében ez sem 
valósul meg. A beruházásokat nem drá-
gítaná meg ez a figyelmesség, sőt végső 
soron olcsóbbá válnának, mivel több-
ször nem kellene hozzányúlni az egyszer 
már jól kialakított létesítményhez. Az 
akadálymentesítés nemcsak a kerekesz-
székkel járóknak volna fontos, kényelme-
sebbé válna az élet a babakocsit tolók, a 
látás-, mozgás-, hallássérültek és az idős 
emberek számára is. 
 Szöllősiné Földesi Erzsébet, a Mozgás-
sérültek Budapesti Egyesületének elnöke 
hangsúlyozta, nem egyszerűen akadály-
mentesítésre van szükség, hanem szaksze-
rű akadálymentesítésre, mivel később már 
nehezen nyúlnak hozzá az egyszer már 
(rosszul) kialakított járdához, rámpához. 

folytatás a 2. oldalon

Kerekesszékből 
nézve a világ...

Február 1-jétől elektronikus osztály-
naplót vezetett be a Bikszádi úti Budai 
Sport Általános Iskola. A szülők által 
közvetlenül elérhető értesítőrendszer 
az intézmény saját fejlesztése. 

A kerületben, sőt fővárosi szinten is egye-
dülálló kezdeményezés ötletgazdája Kiss 
Mihály iskolaigazgató. Az elektronikus 
naplót Mazán Márk, az intézmény fiatal 
rendszergazdája tervezte és mutatta be 
február 6-án a havi fogadóórára érkezett 
szülőknek. Az eseményen jelen volt Bács 

Internetes osztálynapló
Közvetlenebb kapcsolat a szülőkkel

Társasház – ha ezt a szót halljuk, elő-
ször a közös költség vagy a lakógyűlés 
jut mindannyiunk eszébe, pedig egy 
sokkal természetesebb képzete is 
van a szónak: társas együttélés. Van, 
aki az én házam az én váram alapon 
sosem költözne társasházba – közös 
lónak túros a háta –, mégis a lakosság 
többsége – nyilván anyagi okokból is 
– ilyen formációban él Budapesten. 

Az együttélésnek kétségkívül vannak írott 
és íratlan szabályai, azonban más kérdés, 
hogy ezeket miként tartják be. Újabb kér-
dés, hogy a lakóknak milyen széles körű és 
intenzitású kapcsolatai vannak egymással 
az ilyen házakban. Felmerül-e a társasházi 
közösségalkotás igénye, vagy a lakók több-
sége köszönni sem szokott egymásnak? 

Akár egy falu, olyan a házunk

Gazdagrétről mindenkinek a Szomszédok 
című teleregény jut eszébe, azok az esték, 
amikor Magenheim doktor, Vágási Ferenc 
vagy éppen Böhm bácsi életének újabb epi-

zódját ismerhettük meg. A sorozat készítő-
inek gyakran vettették a szemére, hogy egy 
színtelen, posztszocreál életidillt ábrázoltak. 
Mégis a filmbeli egymást segítő, egymásra 

Csak lakóhely vagy társas ház?
jóban-rosszban támaszkodó lakótársak az 
életkor növekedésével mindenki szemében 
egyre értékesebb kincset jelentenek.

folytatás a 3. oldalon

Sok helyen hiányzik még a tulajdonosi szemlélet

HŰ TÁRS A kutya mindig segítene

PANELPROGRAM  Az épületfelújítás a legsürgősebb feladat Gazdagréten is

Márton alpolgármester, aki megígérte, ha 
a napló beváltja a reményeket, akkor több 
kerületi iskola is követi majd a példát. 
 A sportiskola vezetése még 2005 őszén 
felmérte a szülők internet-elérési lehetősé-
geit, s kiderült, hogy a szülők 60–70%-a 
használja rendszeresen otthon vagy a 
munkahelyén a világhálót.  
 Az elektronikus napló – amely nem 
helyettesíti a hagyományos „papírnaplót” 
– az iskola honlapjáról (www.bsai.hu) 
érhető el. Itt osztályokra lebontva meg-
található az összes nebuló. A jegyekhez 

a szülők egy kód segítségével férhetnek 
hozzá – az iskola által megadott kód a di-
ák születési dátuma. Az igazgató felhívta 
a figyelmet arra, hogy a szülőknek lehe-
tőségük van a kód megváltoztatására. Az 
elektronikus napló ugyanis nem a diákok-
nak, hanem a szülőknek készült, akik így 
átláthatják gyermekeik jegyeit még akkor 
is, ha azok nincsenek az ellenőrzőben.  
 Az új napló további feladata, hogy rá-
kényszerítse az oktatókat a jegybeírásra, 
akiknek ezentúl kötelező minden hónap 
5-éig az előző havi osztályzatokat beve-
zetni az elektronikus naplóba. A rendszer 
másik előnye, hogy azon keresztül az ok-
tató és a szülő kölcsönösen küldhet egy-
másnak üzenetet. 

Farkas Annamária

Akadálymentesítési körkép

Tél a Bikás parkban

Régen volt ilyen hamisítatlan tél hideggel és hóval és megint hóval. Bár a hamisítatlan kifejezés most nem helyén 
való: a gázmezőkön és a tranzitútvonalak környékén olyan zúzmarás az élet, hogy időnként kevesebb gázt kaptunk, 
mint amire szerződtünk. A szakemberek hamar megnyugtattak bennünket, hogy minden rendben a fűtőértékkel, 
de a háziasszonyok, akik levest főztek a gázon a szokásos idő kétszerese alatt, csak mosolyogtak ezen. Vagy lemen-
tek a gyönyörűen havas Bikás-dombhoz szánkózni egy kicsit a gyerekkel. Ha már egy kis plusz idő adódott.

A város, mikor 
odafigyelünk
Átrohanunk a városon nap, mint 
nap. Persze igazság szerint inkább 
alatta, de ha araszolunk a csúcsforga-
lomban akkor is alig szabadulunk a 
rohanás nyűgétől. Mára ez a kifejezés 
nem a fizikai mozgást jelöli, mint 
mondjuk a görögök, vagy akár csak 
nagyapáink idejében. Lelki állapotot.  
Állunk a dugóban, de csörög a mobil, 
fecniket írunk, majd az újság széle 
következik, aztán az éles elménk, 
hogy úgysem felejtjük el. Eközben 
alig látjuk, hogy átalakul körülöttünk 
a város. Mi úgy gondoltuk, ha már 
állunk, nézzünk körül, milyen lesz 
Újbuda 1-2-3 év múlva. Következő 
számunkban Schreffel János főépí-
tész szemével nézünk körbe.
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a 7-es és a 73-as buszok, az alacsony padlós 
Ikarus 412-es típus kevésbé kényelmes, de 
a gyors 153-as és a 12-es buszok útvonalán 
azért jobb, mint a lépcsős járművek.  
 A legszerencsétlenebbül kialakított 
közterület a Móricz Zsigmond körtér, 
nemcsak a lépcsők miatt, de a járókövek 
még az ép emberek számára is túlzottan 
csúszósak. A jövő év folyamán már nem 
városrészekben, hanem a kerület egészé-
ben szeretne gondolkodni Varga Sándor, 
tehát reményei szerint az év végére a kerü-
let nagyrészt akadálymentessé válhat. Az 

elmúlt évben 45 millió forintot költött az 
önkormányzat az akadálymentesítésre, és 
ez idén is így lesz. 
 „Az, hogy valaki kerekesszékbe kerül, 
nem a világ vége, mindenkinek meg kell ta-
lálni azt a lehetőséget, amiben ő jobban tud 
érvényesülni, szóval, nem szabad feladni.” 
– zárta le beszélgetésünket Varga Sándor, 
aki kerekesszékkel bejárta Európa több or-
szágát, és tapasztalatai arra ösztönzik, hogy 
ne elégedjen meg az itthoni viszonyokkal. 

Szöllőssy Anna

nak ki a mozgáskorlátozottak számára is 
megközelíthetővé, így Gazdagréten a Tö-
rökugrató utcait, Albertfalván a Petőfit, 
Kelenföldön a Bocskait, Lágymányoson a 
Baranyai utcait, Szentimrevárosban a Kö-
bölkút utcai iskolát. 
 „A kerületi intézmények változó ké-
pet mutatnak, a rendelők, szupermarketek 
általában jól megközelíthetőek, az új Pol-
gármesteri Hivatal teljesen akadálymen-
tes, a Munkaügyi Központ viszont nem. A 
gyorséttermek közül a kelenföldi Burger 
Kinget szívesen látogatják a mozgássérült 

fiatalok, de a McDonald’s-ok akadály-
mentesítése egyelőre még csak ígéret van.  
 Az egyetlen kerekesszékkel is hasz-
nálható posta a Savoya Parkban található. 
A nagy bevásárlóközpontok külföldi be-
ruházói nagyobb figyelmet tanúsítanak a 
segítséggel élők iránt, mint hazai kollégáik 
zöme, ezért a Savoya Park és a XXII. kerü-
leti Campona akadálymentes, itt még mo-
ziba is mehetnek a kerekesszékkel járók. 
 A tömegközlekedésben a mozgássé-
rültek által is könnyen használható járatok 

  

  

Hírek
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
WIESZT JÁNOS önkormányzati képvi-
selő február 23-án, csütörtökön 17 
órakor tartja fogadóóráját a Bartók 
Béla út 19. alatti helyiségben (bejárat 
a Mészöly utcából).

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: minden kedden 
ingyenes jogi tanácsadás 14-17 órá-
ig (dr. Oláh András), a hónap első és 
utolsó szerdáján 14 órától munkaügyi 
tanácsadás, minden hónap első szer-
dáján 14 órától 16 óráig táplálkozási 
tanácsadás, minden hétfőn és szer-
dán angol kezdő (8-9) és haladó (9-
10), Gyere Nagyi klub minden hónap 
első csütörtökén 10 órától.
Február 16-án, kedden 18 órakor 
Salamon Konrád történelmi előadá-
sának II. része A szovjet megszállás, a 
demokrácia megmentésének kísérlete, 
a kommunista diktatúra megteremté-
se címmel. A február 21-én, kedden 19 
órakor tartandó Fidelitas rendezvény 
vendége Gíró Szász András politoló-
gus, A Századvég Politikatudományi 
Intézet Igazgatója lesz. Szolgáltatások: 
ingyenes Internet, becsületkasszával 
működő kávézó, konzervatív hetilap-
ok, a Demokrata újság mellékleteként 
megjelenő DVTV DVD-jének meg-
tekintési lehetősége. 
A programokról bővebb információ 
a 209-3439-es és a 06/20/471-4972-es 
számon kapható. A helyszínük: XI., 
Budafoki út 9-11. Az iroda nyitva tar-
tása: hétfő-csütörtök 10-18-ig, péntek 
11-17-ig.

MDF JOGI TANÁCSADÁS
Dr. Tóth László ügyvéd minden hó-
nap első és harmadik hétfőjén 16-18 
óra között ingyenes jogi tanácsadást 
tart a párt XI. kerületi székházában 
(Bartók B. út 61., bejárat a Fadrusz u. 
felől). Ugyanitt minden héten kedden 
17-19 óra között Csanád Bálint ingye-
nes tanácsadást tart a panelfelújítás le-
hetőségeiről és gyakorlati kérdéseiről. 
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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:  08.00–16.00-ig
Kedd:  08.00–16.00-ig
Szerda:  08.00–16.00-ig
Csütörtök:  08.00–16.00-ig
Péntek:  08.00–14.00-ig
Telefonszám:  372-45-00
Honlap: www.ujbuda.hu

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

MIÉP HÍREK
A MIÉP XI. kerületi irodájában (XI., 
Bartók B. út 96.) minden szerdán dél-
előtt 10-12-ig dr. Csigi Zsolt ügyvéd 
ingyenes jogi tanácsadást tart. Kerekes 
Péter metafizikai pszichoterapeuta 
ingyenes lelki segély tanácsokat ad. 
Jelentkezés a 06/30/384-4873-as mo-
biltelefonon. 

JOBBIK-KAPCSOLAT
A Magyarok Lapja és egyéb ingye-
nes kiadványok kaphatók a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom kerületi 
irodájában (Villányi út 20/A, tel.: 365-
1488). A párt elektronikus hírlevelére 
a www.jobbik.hu honlapon lehet fel-
iratkozni.

A MUNKÁSPÁRT HÍREI
A kerület szervezet hétfőtől csütörtö-
kig 10–16, pénteken 10–13 óráig tart-
ja nyitva irodáját (XI., Bartók Béla u. 
79.). Ugyanitt ingyenes szépirodalmi 
kiskönyvtár várja az érdeklődőket.

ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI PATIKAÜGYELET
A XII. kerületi Déli Patika (Alkotás út 
1/b. Tel.: 355-4691) tart ügyeletet.ű

SZABÁLYOZÁSI TERVEK
A Polgármesteri Hivatal megbízásából 
elkészült a XI. kerület Hadak útja – 
Major u. – Thán Károly u. – Borszéki 
u. által határolt terület kerületi sza-
bályozási terve, melyet február 26-ig 
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájának I. emeleti hirdetőtábláján 
tették közzé (XI., Bocskai út 39/41.). 
Az érintettek a tervre vonatkozóan 
részletes tájékoztatást a kifüggesztés 
ideje alatt ügyfélfogadási időben a 
Főépítészi Irodán (új épület II. emelet 
209. szoba) kérhetnek.
Értesítik az érdekképviseleti szerve-
ket és az érintett lakosságot, hogy a 
XI. kerület Újbuda Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala az alábbi ke-
rületi szabályozási tervek készítését 
rendelte meg:
  Október huszonharmadika u. 
– Fehérvári u. – Váli u.- Bercsényi u. 
által határolt terület. A terv készítésé-
nek célja az intézményterület övezet-
be sorolt terület építési lehetőségeinek 
meghatározása.
 Szerémi út – Építész u. – Karcag 
u. – Vegyész u. által határolt terület. 
A terv készítésének célja a jelentős 
zöldfelületű intézményterület övezet-
be sorolt terület építési lehetőségeinek 
meghatározása.
 Lágymányosi híd lehajtó mellet-
ti terület. A terv készítésének célja a 
fásított köztér övezetbe sorolt terület 
hasznosításának megvizsgálása.
 A XI. kerület Budaörsi út – Gazdag-
réti út – Rétköz utca – Naprózsa utca 
által határolt terület kerületi szabályo-
zási tervét. A terv készítésének célja az 
intézményövezetbe sorolt terület építé-
si lehetőségeinek meghatározása.
 
FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 
Telefon: 301-7500, 301-7510, 301-7520, 
301-7530 Fax: 302-5493  
Lakossági bejelentések, panaszok, ke-
rékbilincs levétel ügyintézése a nap 24 
órájában telefonon.
Fővárosi Közterület-felügyelet Állat-
egészségügyi és Ebrendészeti Telepe 
Telefon: 280-6832 
Kóbor ebek és kisállat tetemek beje-
lentése a hét minden napján reggel 7-
től este 19 óráig. (A megadott telefon-
számon az ebrendészeti telep éjszakai 
ügyelete is hívható.)

  Eleven Center, XI., Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: hétfőn, kedden,  szer-
dán és csütörtökön 8-18, pénteken 8-
16 óráig. Tel.: 248-0777, 248-0778

KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÉS OKMÁNYIRODÁK

BEVÁNDORLÁSI ÉS MIGRÁCIÓS HIVATAL
(A BM működteti, okmányügyinté-
zést is végeznek)
  XI., Budafoki út 60. Nyitva tartás: 
hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.30-
16, kedden 8.30-18, pénteken 8.30-13 
óráig. Tel.:  463-9100, 463-9233

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
(okmányügyintézés nincs)
  XI., Bazsalikom u. 24. Nyitva tar-
tás: hétfőn 13-17, kedden 8-11, szer-
dán 13-17, csütörtökön 11-12 óráig. 
Pénteken zárva. Tel.: 228-5770
  XI., Kisújszállás u. 6. Nyitva tar-
tás: hétfőn 8-12, kedden 14-17, szer-
dán 8-12, csütörtökön 16-16.30 órá-
ig. Pénteken zárva. Tel.: 203-1583

BM KÖZPONTI OKMÁNYIRODA
  XI., Fehérvári út 83. Nyitva tartás: 
hétfőtől csütörtökig 8.30-16, pénte-
ken 8.30-13 óráig. Tel.: 371-1324

Újbuda Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
Tűzkerék tanulmányi és művészeti ösztöndí-
jat hirdet kerületi romáknak.
Pályázhatnak az általános iskolák 7-8. osztá-
lyos tanulói, a középiskolák diákjai, ha tanul-
mányi eredményük legalább 3,5, zeneiskolai 
növendékek, ha tanulmányi eredményük 
kitűnő volt és felsőfokú intézmények nappali 
tagozatos hallgatói.
A Tűzkerék tanulmányi ösztöndíj összege 
egy félévre 15 000 forint.
Nem pályázhatnak, akik valamely tantárgy-
ból félévkor elégtelen osztályzatot kaptak. A 
pályázathoz csatolni kell az iskolalátogatási 
igazolást, a félévi értesítő másolatát és rövid 
önéletrajzot. 

A pályázatot személyesen február 28-ig lehet 
személyesen benyújtani a XI. kerületi Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat székházában 
(1119 Budapest, Petzvál József u. 42.) szerdán 
és pénteken 11.00–16.00 óráig Hága Máriá-
nál. Írásban: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. 
szám alatt a Polgármesteri Hivatal címére. 
A borítékon fel kell tüntetni nagybetűvel: Pá-
lyázat ösztöndíjra.
A pályázatokat a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat testülete értékeli, és a döntés 
eredményéről március 31-ig értesíti írásban 
a pályázókat.

Hága Mária
A CKÖ elnökhelyettese

Pályázati felhívás Tűzkerék ösztöndíjra 

A külső Bartók Béla úton sem lehet bejutni minden közintézménybe

Kerekesszékből a világ...
Akadálymentesítési körkép

Elenyésző számban szűntek meg 
amiatt ipari, szolgáltató és raktározási 
tevékenységet folytató telephelyek a 
XI. kerületben, mert egy 1999-es kor-
mányrendelet szerint fennmaradásuk 
érdekében engedélyt kell kérni. 

A csekély számú felszámolás hátterében 
nem az övezeti besorolás, hanem egyéb 
okok álltak. Dezsőné Sramkó Ágnes, a Pol-
gármesteri Hivatal Vállalkozói Csoportjá-
nak munkatársa az Újbudának elmondta: 
az ipari, szolgáltató és raktározási tevé-
kenységet folytató cégeknek 2003. június 
30-ig kellett a jegyzőtől telepengedélyt 
kérniük. A cégeket erre a többször módo-
sított 80/1999. (VI. 11.) kormányrendelet 
kötelezte. Jogerős telepengedély nélkül 
ugyanis a tevékenységüket nem folytat-
hatták, nem módosíthatták, illetve új tevé-
kenységet sem kezdhettek el. 
 – Kerületünkben ez idáig közel 540 
telepengedélyt adtunk ki – emelte ki a hi-
vatal munkatársa. A kérelmek beérkezését 
követően első lépésként a telephely övezeti 
besorolását kellett vizsgálni, azt, hogy a ké-
relmezett tevékenység végezhető-e az adott 
övezetben. Az építési osztály szakhatósági 
állásfoglalása volt a mértékadó e tekin-

Több mint ötszáz 
engedélyt adtak ki 

A felszámolásoknak nincs köze az övezeti besoroláshoz

tetben. Amennyiben az övezeti besorolás 
miatt nem volt folytatható a kérelmezett 
tevékenység, a jegyző a telepengedély-ké-
relmet elutasította. A kérelmezők az ilyen 
döntéseket általában megfellebbezték.
 A másodfokú eljárást a Közigazgatási 
Hivatal végezte. Azt vizsgálta, hogy a cég 
mire hasznosította a telephelyet a kérelmet 
megelőzően.  Ha a kérelmezett tevékeny-
séget már a telepengedélyezési eljárás előtt 
is bizonyíthatóan folytatták a területen, a 
másodfokú építési szakhatóság megadta a 
telephely fennmaradásához a hozzájáru-
lását az övezeti besorolásra való tekintet 
nélkül. Ezt a szempontot vette figyelembe 
a Polgármesteri Hivatal az új eljárása so-
rán, és a kérelmeket jóváhagyó döntéseket 
hozott. A telepengedély bevezetése tehát 
automatikusan nem szüntette meg a nem 
megfelelően működő telephelyeket. 
 – A tevékenység bővítésére, módosí-
tására, a telephelyek bárminemű átalakí-
tására azonban ezekben a kedvezően elbí-
rált esetekben már nincs lehetőség – tette 
hozzá Dezsőné Sramkó Ágnes. – Új telep-
helyek létesítése pedig csak a jogszabályi 
feltételek – így az övezeti besorolás – meg-
léte esetén lehetséges. 

W. K. T.

Várhatóan 2009 decemberére már 
a Budafoki útig jár majd az 1-es 
villamos, elérhetővé téve a lágymá-
nyosi egyetemváros déli részét és az 
InfoParkot is. Az eredetileg tervezett 
Etele téri végállomásig azonban csak 
2010 után ér el az 1-es , és még kérdé-
ses, hogy milyen nyomvonalon. 

Február elején Baráth Etele, az európai 
ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és 
Bakonyi Tibor főpolgármester-helyettes 
aláírta azokat a támogatói szerződéseket, 
amelyekkel többek között az 1-es villamos 
felújítását, akadálymentesítését és meg-
hosszabbítását készítik elő. A munkára  
több mint 700 millió forintot kap a főváros. 
Ezt a pénzt a tervezési, az engedélyeztetési 
és kivitelezést előkészítő feladatokra lehet 
fordítani – mondta az Újbuda kérdésére 
Uszta József, a Nemzeti Fejlesztési Hiva-
tal főosztályvezetője. A fejlesztés költségét 
nagyrészt az Európai Unió kohéziós alapjá-
ból szeretnék fedezni, ehhez 2007 októbe-
rében adják be a pályázatot Brüsszelnek. Az 
Unió maximum 85 százalékát finanszíroz-
za a mintegy 32,5 milliárdos munkának, a 
maradékot az állam és a főváros fizeti. 
 Azért csak a Budafoki útig hosszabbít-
ják meg első ütemben a villamost, mert a 
Budafoki út és az Etele tér közötti szakasz 
nyomvonaláról még sincs végleges döntés 
– mondta Németh László, a Fővárosi Ön-
kormányzat közlekedésfejlesztési alosztá-
lyának vezetője. 2001-ben még hat lehető-
ség volt, ez a szám azóta szűkült. A Buda-
foki útig egyértelmű a nyomvonal – már 
a Lágymányosi híd és a rávezető utak épí-
tésekor kialakították a villamospálya és a 
megállók helyét–, ezért erre a szakaszra be 
tudják adni az uniós pályázatot. Az alosz-
tályvezető ugyanakkor kijelentette: a végső 
cél, hogy a villamos elérjen az Etele térig. 
Az engedélyek még nincsenek meg, de a 
tervek rendelkezésre állnak! A megvaló-
síthatósági tanulmányra áprilisban kiírják 
a pályázatot, és várhatóan nem lesz hossza-
dalmas az engedélyeztetési eljárás sem. 

(gp)

A nyomvonalról 
nincs döntés

Három év múlva jön át az 
1-es villamos Budára

folytatás az első oldalról
Minden kivitelező más megoldásokat al-
kalmaz, közöttük sok a jó, de sok a rossz 
is, mivel nincsen központi irányítás sem 
hazai, sem EU-s részről. Az elnök asz-
szony meglátása szerint az a megoldás, 
ha a vállalkozók figyelmét felhívják az új 
szempontrendszerre, ami által természe-
tessé válna számukra, hogy az új épületek 
a segítséggel élők számára is használhatók 
legyenek. Fontosnak tartotta hangsúlyoz-
ni: a segítséggel élők és segítség nélkül 
élők közt nincsen érdekellentét, azaz ami 
a mozgássérülteknek jó, az a többi ember-
nek is kényelmet jelent. Az akadálymen-
tesítés elsősorban azokat a helyeket érinti, 
ahol a nap során megfordulhatnak a se-
gítséggel élő emberek. A legfontosabbak: 
az otthonukból való kijutás megoldása, 
a környéken, illetve az iskola/munkahely 
környékén való mozgás problémamen-
tessége, a közintézmények, üzletek, szó-
rakozóhelyek akadálymentes használata, 
a mozgássérült WC-k megléte és műkö-
dőképessége, valamint mindaz a háttér, 
amely a teljes élethez szükséges. Tapasz-
talata szerint azokban a kerületekben tör-
tént előrelépés az ügyben, ahol sok az új 
beruházás, így a XI. kerület is a viszonylag 
jó helyzetben lévők közé tartozik. 
 A fővárosi kerületek közül Újbuda ve-
zetése az egyetlen, amely fogyatékosügyi 
szakértőt alkalmaz Varga Sándor szemé-
lyében, akivel számba vettük, hogy az el-
múlt év során milyen előrelépések történ-
tek a kerületben. 
 2005-ben Kelenföld állt az akadály-
mentesítés középpontjában, így a Tétényi 
út és az Etele út teljes hosszában megtör-
tént a járdák lesüllyesztése, ez összesen 
száztíz járdát érintett. A gazdagréti Tö-
rökugrató utcai iskolánál rámpát építet-
tek, ezáltal az iskola mindenki számára 
megközelíthetővé vált, bár a teljes épület 
még nem akadálymentes. „Sok esetben az 
a baj, hogy hiába a rámpa, rosszul van ki-
alakítva, mert túl meredek, vagy nehezen 
használható, ezeket újra kell építeni.”
 Varga Sándor elmondta, a 2006-os 
tervek között javasolni fogja, hogy min-
den városrészben egy iskolát alakítsa-

Az Újbuda öt
új e-mail címe 
(a régiek továbbra is érvényesek):

ujbuda
hirdetes
foto
programok
valasztas

@
ujbudamagazin.hu

Ré
vé

sz
 M

ar
ia

nn
a

SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK



nehezebb volt, amikor egy nejlonzacskó 
hullt alá, tele használt intimbetéttel. Itt is 
akadnak egymást feljelentgető lakótár-
sak, vagy olyan lakó, aki közös költséget 
csak végrehajtás kilátásba helyezésével 
fizet, de összességében jól működünk és 

kellemesen élünk. Az egyik legtündéribb 
történetem, hogy a szomszéd házból meg-
keresett egy házaspár nőtagja. Közeledett 
a férje ötvenedik születésnapja, és ebből az 
alkalomból szeretett volna kifüggeszteni 
egy nagy vászonra írt köszöntőt a házunk 
oldalára, hogy a nevezetes nap még emlé-
kezetesebbé váljék. Természetesen megen-
gedtük, hiszen a jó közösséghez egy ilyen 
szívesség is hozzátartozik.

Wihart-Kiss Tamás

a gondnokok feladata. Minden tavasszal 
takarítási akciót hirdetnek meg, és tizen-
tizenketten rendszeresen vállalkoznak a 
munkára, ami nem kis szám az elvégzendő 
feladathoz viszonyítva. Ilyenkor minden-
ki a saját szerszámával lát neki gyomlálni 

vagy fát, virágot ültetni. 
 – A problémák között kell említeni, 
hogy néhányan különféle dolgokat dobál-
nak ki az ablakon – folytatja Évike. – Egy-
szer spirálfüzeteket találtunk a gondnok-
kal az épület mögötti részen, amelyeken 
még a tulajdonos neve is szerepelt, más-
kor egy zacskó szemét landolt a ház előtt, 
benne egy kopogtató cédulával. Ilyenkor 
könnyű helyzetben vagyok, hiszen a csíny-
tevő könnyen beazonosítható. Egy kicsit 
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Csekély mértékű dübörgés hallatszott 
a kelenföldi hőerőmű közelében 
alkalmanként január 31. és február 
10. között, amikor a kicserélt turbina 
és gőzkazán csatlakozó csővezetékeit 
tisztították. 

A munkavégzés közvetlen közelében a 
hanghatás egy robogó vonat dübörgésé-
hez hasonlított, azonban távolabb – így a 

Budafoki út túloldalán, ahol lakóházak is 
vannak – mindebből alig lehetett érzékel-
ni valamit.
 Bujtor Tünde, a Budapesti Erőmű Zrt. 
kommunikációs osztályának főelőadója 
az Újbudának elmondta, az erőmű 2004-
ben megkezdődött rekonstrukciós beru-
házása során kicserélték az elhasználódott 
berendezéseket, így a régi turbina és gőz-
kazánt. A munkálatok után a csatlakozó 
csővezetékeit is meg kellett tisztítani a sze-
relés következtében bejutott szennyező-
désektől még az üzembe helyezés előtt. Ez 
a tisztítás magas nyomású gőzzel történt 
– a csővezetékeket úgymond kifúvatták 
– ami némi zajjal járt. Ez a zajforrásnál 80 
decibel volt, ami a távolsággal arányosan 
négyzetesen csökkent. A munkálatokat 
naponta két alkalommal végezték, a dél-
előtti és az esti órákban, általában 15-20 
percen keresztül. 
 Bujtor Tünde hangsúlyozta, mivel az 
erőmű körzetében elsősorban ipari léte-
sítmények, irodaházak és nagy forgalmú 
utak vannak, a lakosság nyugalmát csak 
csekély mértékben zavarták. A korszerűsí-
tésre azonban szükség volt, mert így javult 
az üzemkészség és növekedett a hőerőmű 
hatékonysága mind az energiatermelés, 
mind a hőszolgáltatás tekintetében.

(w. k. t.)

Nagyobb zajjal járt a 
gőzvezetékek tisztítása

Hatékonyabban működik ezután a hőerőmű

A környékbeli lakók tiltakozása elle-
nére február elején megkezdték a Gel-
lért-hegyi Vincellérház bontását.

A Gombocz Zoltán utca lakói január 24-
én délelőtt csendes tiltakozásra gyűltek 
össze a lebontásra ítélt Vincellérház előtt. 
Meghívták Fodor Vincét, a körzet önkor-
mányzati képviselőjét abban a reményben, 
hogy segítsége révén meg tudják állítani 
az üresen álló egykori présház lerombo-
lását. A környéken lakók – akik korábban 
aláírásgyűjtést is folytattak az ügyben 
– szerették volna megóvni a pusztulástól 
a Gellért-hegy valamikori szőlőtermelő 
voltára emlékeztető épületet. Tiltakozásuk 
másik oka az volt, hogy a Vincellérház 
helyére egy hatemeletes, huszonegy laká-
sos társasházat akarnak építeni, melynek 
mélygarázsa véleményük szerint komoly 
mértékben megbolygathatja a hegy talaj- 
és vízáramlási viszonyait. 
 A képviselő egyetértett a lakók tiltako-
zásával, és ígéretet tett arra, hogy egyeztet 
a Polgármesteri Hivatallal a bontási 
munkálatok felfüggesztéséről. Ám azt is 
hozzátette, nehezíti a követelés érvénye-
sítését, hogy az épület nem áll műemléki 
védettség alatt, valamint az, hogy a bontási 
határozat és az építési engedély már jog-
erőre emelkedett. 
 A képviselő helyzetértékelése nem állt 
messze a valóságtól. A tüntetés után pár 
nappal megkezdték a bontási munkálato-
kat, ezzel végleg elbúcsúzhatunk e hely-
történeti jelentőségű épülettől. Egy héten 
belül kétszer jártunk a helyszínen. A két 
látogatás között történteket jelzik a fotók.

- D. V. -

A Vincellérház stációi
Végleg eltűnik egy helytörténeti jelentőségű épület

Mai globalizálódó világunkban újra 
egyre nagyobb becsülete lesz a kézmű-
ves szakmáknak. Egyedi és szép munkát 
csak akkor kaphatunk egy mestertől, 
ha fiatalként megfelelő szakmai neve-
lést kapott. Ennek megfelelően mi is 
törekszünk arra, hogy az iskolánkban, 
a Budai Speciális Szakiskolában tanuló 
diákokat sokrétű szakmai motiváció 
érje. Érdeklődésük felkeltésére szolgál a 
február 6-án megnyílt Szakmák történe-
téből című kiállítás.
A kiállított tárgyak, termékek az álta-
lunk oktatott szinte összes szakmát fel-
ölelik. A tárlókban láthatók 50–60–70, 
sőt 200 éves tankönyvek, füzetek, 

írószerek, rajzeszközök. Kiállítottunk 
pl. hajópárkány-gyalut, kétkéses gyalut, 
az építőipari szakmák ma is haszná-
latos kéziszerszámait, régi háztartási 
eszközöket, kenzántűs ikebana tálat 
virágrendezéshez, írógép-ősöket, szép 
régi varróeszközöket, divatrajzokat, láb-
hajtásos varrógépeket stb. A tegnap és 
ma kapcsolatát mutatja a kiállítás idején 
folyamatosan működő DVD, mely a né-
hai Öveges professzor csodálatos kísér-
leteit, magyarázatát vetíti. A bemutatót 
egységes keretbe foglalja a virágkötők és 
dísznövénytermesztők által gondozott 
sok szép zöld növény.

Pém Zsuzsanna, oktatási vezető-helyettes

Iskolai kiállítás a 
szakmák történetéből

A főgőzcsővezeték vége

Csak lakóhely vagy társas ház?
Sok helyen hiányzik még a tulajdonosi szemlélet

folytatás az első oldalról
A vitathatatlanul példás együttélés mércé-
jévé vált film forgatókönyvét a való élet is 
követni látszik. Bizonyos azonban, hogy a 
Frankhegy utca 7-12. számú társasház in-
tézőbizottsági elnökét, Mycon Györgynét, 
Évikét 5 évvel ezelőtti megválasztásakor 
a teleregény inspirálta, a filmben látott 
társasházi vezetést szerette volna megva-
lósítani az életben. A társasház ma gördü-
lékenyen működik. Évike a vacsorafőzés 
után minden estét rendre intézőbizottsági 
munkakörében tölt. Több munkát végez 
el, mint ami kötelező volna, legyen szó a 
vízóra- vagy radiátorcsere-programról, a 
gyógyszertámogatási és Főtáv-kérelmek 
összegyűjtéséről, és elviteléről az illetékes-
hez. Belső motiváció nélkül persze mind-
ezt nem lenne képes elvégezni.  
 – Kitűzött célom két lelkes munkatár-
sammal együtt egy Szomszédok jellegű 
társasház megteremtése: ne csak a gon-
dokban éljünk együtt, hanem legyen meg 
a közösségi szellem is – mondja Évike. – A 
mi házunk nagyon jól működő, kulturált 
társasház, a lakók 95 százaléka rendben fi-
zeti a közös költséget. A társasház irodáját 
is lakótársi felajánlásokból rendeztük be. 
A nyomtatót például az egyik tulajdonos-
társunk kölcsönözte, más irattartó map-
pákat hozott.  
 
Hárman főzik a halászlét

– Egyhangúlag szavazta meg a társasház, 
hogy Király András képzőművész épület-
grafikáját feltegyük a házra megkülönböz-
tető jelként – folytatja Mycon Györgyné. 
– A társasházban kialakult egy társaság, 
tagjai szomszédolnak, összejárnak, beszél-
getnek, akár komolyabb dolgokról van szó, 
akár szórakozásról. A kör harminc-negy-

ven emberből áll a 229 lakásos társasház 
közel 1000 lakójából. Ez a ház olyan, mint 
egy kis falu, az ismerősök köszönnek egy-
másnak – és nem csak az egy lépcsőházból 
valók. Persze ezzel a közösségi élettel ki is 
válunk a gazdagréti társasházak közül. 
Célul tűztem ki, hogy múzeumlátogatást 
hirdetek meg, vagy autóbuszos kirándulást 
szervezek egy közeli kisvárosba, hogy to-
vábbi alkalmakat teremtsek a közösséggé 
váláshoz.  Öröm elmondani, hogy a lakók 
mennyire nyitottak egymás felé. Hogyha 
a ház egyik végén mondjuk tavasszal azt 
mondja valaki, hogy menjünk ki a hegy-
oldalba szalonnát sütni, akkor mire a ház 
másik végére jutnak az ötlettel, biztos akad 
legalább húsz jelentkező. Évek óta tartunk 
halászléfőző versenyeket, eleinte egy cso-
port indult, de újabban már három. Egy 
csapatban nyolcan-tízen vannak. Meg-
szerveztük azt is, hogy a halászléből az 
idős lakótársak mindig kapjanak. 
 
Köszöntő a ház oldalán
Mycon Györgyné rendre sorolja a plusz fel-
adatokat, amelyeket a lakóközösség magára 
vállal. Felajánlották például, hogy a beteg, 
idős személyeknek segítenek a vásárlásban. 
Ha nem is sokan, de már éltek a lehetőség-
gel. Előfordult persze olyan is, hogy visz-
szaéltek a jó szándékkal, vagy akaratukon 
kívül nem tudtunk segíteni – teszi hozzá 
Évike. Egy elutazó néni megkérte őt, hogy 
cipelje el a csomagját a buszig, csakhogy 
nem két-három nappal korábban szólt, ha-
nem közvetlenül indulás előtt, amikor neki 
éppen dolga volt. Az intézőbizottság még 
azt is megoldja, hogyha valaki színházje-
gyet kínál fel, mert éppen nem tud elmen-
ni az előadásra: keresnek olyat, aki ráér. A 
ház környékének rendbetétele nem csak 

A közlekedéssel kapcsolatos beru-
házások éve lesz az idei Budapesten 
– közölte Demszky Gábor a főváros 
útfelújítási, közműépítési és közleke-
désfejlesztési beruházásairól tartott 
február 9-i sajtótájékoztatóján.

A főpolgármester bejelentette, az állami 
forrásokkal együtt 200 milliárd forintot 
fordítanak a közlekedés feltételeinek a javí-
tására, és 200 kilométer utat újítanak fel. A 
főváros kezelésében lévő ezer kilométeres 
úthálózat minden ötödik kilométerét rend-
be hozzák, 172 útszakaszt. Mindez komoly 
forgalomszervezést igényel, ezért öt ütemre 
osztva végzik el a munkákat. 
 Az első ütembe sorolt utakat a tervek 
szerint május 30-án adják át a forgalomnak. 
Az útfelújítást megelőző közmű-korszerűsí-
tési munkák már több helyen megkezdőd-
tek, így például a Bem rakparton és a Nánási 
úton. Az április elején kezdődő és június 
végéig tartó második ütem 43 útszakaszt 
érint, közöttük vannak a 2-es metró korsze-
rűsítése miatt szükséges felújítások. A nyári 
tanítási szünet idején, július 1-jével induló 
harmadik szakaszban a nagy forgalmú utak 
felújítása történik meg, többek között a Szilá-
gyi Erzsébet fasorban, a Bécsi, a Szentendrei 
és Üllői úton folynak majd a munkák. A 
negyedik szakaszban 53 út felújítására kerül 
sor, a befejező ütemben pedig 18 utat kor-
szerűsítenek, valamint több helyen kerék-
párutat is létesítenek október 30-ig.                 
 Folytatódik a 2-es metró rekonstrukci-
ója. Ebben az évben a Deák tér és a Déli pá-
lyaudvar között korszerűsítik a vágányokat, 
és új külsőt kap a Deák és a Moszkva téri, 
valamint a Déli pályaudvari állomás. Az 
utasok az augusztus 20-i ünnepre vehetik 
ismét birtokba teljes járaton a 2-es metrót.
 A XI. kerületben is folytatódnak a fő-
városi önkormányzat tulajdonában lévő 
utak felújítási munkálatai, ezeket a legtöbb 
esetben közműcserékkel kötik össze. A 
május 30-ig tartó első szakaszba sorolták a 
Balatoni út Egér út – kerülethatár, és a Bu-
daörsi út Budapest határ – Beregszászi út 
közötti szakaszának felújítását. A második, 
áprilistól június 30-ig tartó ütemben újít-
ják fel a Budaörsi út Holdvilág utca – Vil-
lányi út közötti, a Fehérvári út Kondorosi 
út – Forgalmi utca közötti, a Karolina út 
Bartók Béla út – Nagyszőlős utca közötti 
és a Péterhegyi út Neszmélyi út – Ring-
ló út közötti szakaszát a közművekkel 
együtt. Nyáron újul meg a Budafoki út a 
Hengermalom út – Kondorosi út közötti, 
valamint a Hunyadi János út Kondorosi 
út – Kitérő út közötti szakasza szintén a  
közművekkel együtt. 

(pataki)

Útfelújítások 2006-ban

200 milliárd 
és 200 km

A lakóházak tulajdonosai, lakói sajnos gyakran elfeledkeznek arról, hogy a 
házak előtti járdák takarítása, rendben tartása az ő feladatuk. Ez az év legtöbb 
időszakában csak kissé koszos járdákat jelent, ám télen komoly gondot okoz-
hat. Nemcsak a járdákon közlekedőknek, hanem a tulajdonosoknak is. 
Ugyanis abban az esetben, ha járókelő a járdán esik el, és az esés oka az, hogy 
a tulajdonosok nem takarították el a havat, akkor a felelősség is a tulajt terheli. 
Ez annyira így van, hogy idéntől már a Társadalombiztosítási Pénztár is kifizet-
teti az esetleg ilyen formán megsérült gyalogosok kezelési költségét a hanyag 
ingatlantulajdonosokkal. Éppen ezért mindannyiunk érdeke, hogy a házak 
előtti járdák tisztaságáról, csúszásmentessé tételéről gondoskodjunk.

Drága lehet a gondatlanság
Jaj, csak ne előttünk essenek el!

Király András fiatal képzőművész grafikáját megszerette a ház lakóközössége
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Képviselői fogadóórák
SZABÓ VILMOS február 23-án, csütörtö-
kön 17 órakor a Bartók Béla út 19-ben 
(bejárat a Mészöly u. felől) tartja foga-
dóóráját.
DR. JÓZSA ISTVÁN február 23-án, csü-
törtökön 17 órakor tartja fogadóóráját 
a Kaptárkő u. 8. alatt.
DR. CSAPODY MIKLÓS (MDF) országgyű-
lési képviselő minden szerdán 18 órá-
tól fogadóórát tart a párt XI. kerületi 
székházában (Bartók Béla út 61., bejá-
rat a Fadrusz u. felől).
DEÁK ANDRÁS, a Fidesz képviselője feb-
ruár 21-én, kedden 15–17 óra között 
fogadóórát tart az Éghajlat Könyves 
Kávézóban (Karinthy F. út 9.).
DR. MESTYANEK ÖDÖN, aki Budapest 15. 
számú választókerületében (Gellért-
hegy, Lágymányos, Szentimreváros) a 
MIÉP-Jobbik jelöltje, minden szomba-
ton 16 órától várja az érdeklődőket, és 
tájékoztatót tart aktuális kérdésekről 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
kerületi irodájában (Villányi út 20/a).

MSZP 
Az MSZP XI. kerületi Szervezete po-
litikai vitaestet rendez február 14-én, 
kedden 17.30-kor a Bikszádi út 43. sz. 
alatt Választások 2006 – pártok, erő-
viszonyok, esélyek címmel. Az előadó 
Závecz Tibor, a Szonda Ipsos kutatási 
igazgatója.
Az MSZP 15. országgyűlési választó-
kerület választási irodája (Bartók Béla 
út 19., bejárat a Mészöly utcából) min-
den héten csütörtökön 16–18 óráig 
ügyeletet tart.

SZDSZ 
Az SZDSZ kerületi irodája az Ecsed 
u. 13. szám alatt reggel 10 órától este 
20 óráig tart nyitva (telefonszám: 203-
5607), ahol személyesen is leadhatók a 
kopogtató cédulák.
A Kosztolányi Dezső tér 11. szám alatt 
megnyílt az SZDSZ Új Generáció 
irodája, tájékoztatta lapunkat John 
Emese, az SZDSZ Új Generációjának 
elnöke, aki Újbuda 16. választókerü-
letének liberális képviselőjelöltje.
Gazdagréten, a Kaptárkő u. 7-12. szám 
alatt megnyílt az SZDSZ kampányiro-
dája, ahol dr. Bőhm András, Újbuda 
17. választókerületének liberális kép-
viselőjelöltje minden szerdán 17-19 
óráig fogadóórát tart.

Fidesz
Február 21-én, kedden 18-20 óra kö-
zött Kristóf József képviselőjelölt (16. 
oevk.) kötetlen beszélgetése a válasz-
tópolgárokkal a városrész problémá-
iról a választókerületi irodában, Fejér 
Lipót u. 63., félemelet 3.
Deák András országgyűlési képvi-
selő, a Fidesz–KDNP közös jelöltje 
Schmidt Mária történésszel, a Terror 
Háza Múzeum főigazgatójával beszél-
get február 22-én 18 órakor az Éghajlat 
Könyves Kávéházban (Karinthy F. út 9.).

MIÉP 
A MIÉP XI. kerületi irodájában 
(Bartók B. út 96.) várják a támogatók 
ajánlószelvényeit naponta 9–19 óráig.

Munkáspárt 
A kerületi szervezet irodája (Bartók 
Béla út 79.) minden nap 10–18 óráig 
tart nyitva. Itt tájékoztatatást adnak 
a sorra kerülő választások aktuális 
kérdéseiről. Az érdeklődők minden 
kedden 14–18 óra között találkozhat-
nak mindhárom országgyűlési képvi-
selőjelölttel, Farkas Ferenccel, Novák 
Györggyel és Benyovszky Gáborral.

A Közéletiség Magyarországon 2006 
tavaszán című február 8-i nyilvá-
nos eszmecserén Bencsik András, a 
Demokrata című hetilap főszerkesztő-
je kérdezte Deák András országgyűlési 
képviselőt, a Fidesz-KDNP jelöltjét az 
Éghajlat Kávézóban.

Bencsik első kérdésében a vallási sérel-
mekre adott muzulmán és keresztény re-
akciók különbségének okait firtatta. Deák 
szerint a jelenség magyarázata a keresz-
tény tanításban keresendő, ám hozzátette: 
„Kereszténydemokrata politikusként a 
jelenleginél jóval határozottabb és világo-
sabb választ kívánok adni a keresztényel-

Medveczky Ádám karnagy a magyar 
kultúráról és az azt fenyegető veszé-
lyekről tartott előadást február 7-én.

A MIÉP-Jobbik Harmadik Út képviselő-
jelöltje (17. országgyűlési egyéni válasz-
tókerület) szerint a liberálkapitalizmus 
szörnyetege óriáspolip-kígyó karjával 
fenyegeti és veszélyezteti a magyar kultú-
rát. Pedig az a miénk, és nem privatizál-
ható, mint egy repülőtér, de sajnos el lehet 
sorvasztani. 
 Ez a folyamat zajlik most, ezt kell ki-
védeni, és pótolni azt a lemaradást, amit 
az elmúlt évek pusztítása okozott szellem-
ben és lélekben egyaránt. Medveczky a 

A Testnevelési Egyetemen február 8-
án Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
bemutatta a budai választókerületek 
szocialista képviselőjelöltjeit. 

A szocialista párt azért szervezte a kam-
pánygyűlést a Testnevelési Egyetemre, 
mert 2002-ben a mostani ellenzék vezére 
innen próbálta óvni a nemzetet a szocia-
listák győzelmétől. 
 Életigenlő zene, rockkoncertre em-
lékeztető ováció és vastaps fogadta a kor-
mányfőt és a jelölteket a zsúfolásig megtelt 
teremben. Gyurcsány Ferenc számba vet-
te az Orbán-kormány, illetve saját kormá-
nya eredményeit és ígéreteit, miközben 

Lakos Imre fővárosi SZDSZ elnök a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége (VOSZ) elnökségi ülésén gazda-
ságpolitikai kérdésekről konzultált.

Lakos Imre, az SZDSZ budapesti elnöke, 
Újbuda 15. országgyűlési egyéni válasz-
tókerületének liberális képviselőjelöltje 
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének meghívására 2006. február 
7-én részt vett a VOSZ Közép-magyaror-
szági Regionális Szervezetének kibővített 
elnökségi ülésén. A nagy érdeklődéssel 
kísért megbeszélésen tájékoztatta az ülés 
részvevőit az SZDSZ választási program-
járól, elsősorban a gazdaságpolitikát, a 

Fidesz–KDNP

Az idei kampány  
a szociális kérdésekről szól

lenes megnyilvánulásokra.” A közönség 
soraiból a kettős állampolgárságra is rákér-
deztek. Deák szerint a nemmel szavazók 
elítélése helyett cselekedni kell: barátaival 
például évek óta adományokkal támogat-
ják a csángóföldi Magyarfalu fiataljainak 
anyanyelvű oktatását.
 Bencsik András kérdésére – mi az oka 
annak, hogy a négy évvel ezelőtti ideológi-
ai kampány helyett ma a szociális kérdések 
kerültek előtérbe – a képviselő elmondta: 
egy gazdaságilag válságos helyzetbe került 
országban természetes jelenség, hogy az 
embereket az általános eszmék helyett a 
mindennapok problémái foglalkoztatják.

b. k.

MSZP

Budai jelöltek a  
Testnevelési Egyetemen

a szocialista és a konzervatív szemléle-
tű politizálás közti különbségekre hív-
ta fel a figyelmet. Az újbudai jelöltekről 
Gyurcsány Ferenc így fogalmazott: Józsa 
István gazdasági és üzleti tapasztalatai 
révén kiegészíti a XI. kerületi csapat poli-
tikusi erényeit. Szabó Vilmos a kisebbségi 
és nemzetiségi kérdések tudója, de jártas 
a kül- és biztonságpolitikában. Molnár 
Gyula országos kitekintésű politikus, aki-
nek köszönhetően az MSZP Budapesten 
már nem csendestársa koalíciós partne-
rének, és aki Újbudának új arcot és igazi 
karaktert adott. Ők hárman a 17, a 15. és a 
16. számú választókerületek jelöltjei.

(sz. a.)

MIÉP–Jobbik

Aggasztó jelenségek  
a kulturális életben

konkrét problémák között említette, hogy 
a kormány visszatart pénzeket, emiatt sok 
színház elmaradt művészeinek honorá-
lásában, a képzőművészeknek elfogadott 
pályázati díjakat nem fizettek ki, és a ko-
molyzene sem kap elég támogatást. 
 Sajnálattal említette, hogy Bartók Bé-
la születésének 125. évfordulója sem kap 
kellő megbecsülést és figyelmet 2006-
ban arra való hivatkozással, hogy az idei 
a forradalom éve, kettős emlékév pedig 
nem lehet. Az iskolaügy problémái között 
említette, hogy szinte már nincs is nevelés 
az oktatási intézményekben, és csökken a 
hagyományos tantárgyak értéke. 

W.K.T.

kis- és középvállalkozókat érintő elkép-
zeléseikről. A megbeszélésen kiemelten 
hangsúlyt kapott Budapest főváros és Pest 
megye együttműködése, ezen belül is az 
önkormányzatok szerepe az infrastruktú-
ra fejlesztésében.
 A VOSZ Regionális Szervezetének el-
nökségi tagjai sok hasznos ötlettel és javas-
lattal egészítették ki az SZDSZ Szabadság – 
Verseny – Szolidaritás című programjában 
megfogalmazottakat. Lakos Imre azt kérte, 
hogy a VOSZ tegye lehetővé a jövőben is a 
rendszeres konzultációkat a gazdaságpoli-
tikát érintő kérdésekben a Szabad Demok-
raták Szövetsége szakpolitikusaival.

(b. k.)

SZDSZ

Lakos Imre a vállalkozók 
szövetségében tárgyalt

Képaláírás Képaláírás

Képaláírás Képaláírás

Március 17-e még messze van, addig le-
het gyűjteni a kopogtató cédulákat. Az-
nap, illetve az ajánlócédulák elfogadása 
után derül majd ki, hogy kinek sikerült 
legalább 750 érvényes ajánlószelvényt 
begyűjtenie, végső soron kinek a neve 
kerülhet fel a szavazólapra. Politológu-
sok szerint a kis pártoknak, jelölőszer-
vezeteknek már az ajánlószelvények 
összegyűjtése is erőn felüli feladatnak 
bizonyulhat.
 A múlt héten az Országos Választási 
Iroda kiküldte a szavazópolgároknak a 
választási értesítőt és az ajánlószelvénye-
ket. Előbbi a szavazás pontos helyéről és 
idejéről ad tájékoztatást, utóbbiért pedig 

a pártok aktivistái fognak becsöngetni a 
lakásokba az elkövetkező napokban.  
 Nem kérhető ajánlószelvény 
egészségügyi, közigazgatási vagy ön-
kormányzati intézményben, továbbá 
tömegközlekedési eszközön. A válasz-
tási jogszabályok értelmében munka-
helyen is tiltott a szelvények gyűjtése, 
és nem zavarhatják a kopogtatók az ál-
lampolgárokat életvitelükben sem. Ha 
ilyen eset a választási szervek tudomá-
sára jut, akkor az így szerzett ajánláso-
kat a választási bizottság érvényteleníti. 
Az ajánlás csak akkor érvényes, ha azon 
szerepel a jelölt és a jelölő szervezet 
neve (közös jelölésnél mindegyik szer-

vezet neve), az ajánlást tevő választó-
polgár neve, címe, személyi azonosító 
száma, valamint saját kezű aláírása. 
Jelöltet állítani csak az ajánlószelvény 
kitöltésével és átadásával lehet, ez az 
ajánlás vissza nem vonható. Aki február 
10-éig, péntekig nem kapta meg aján-
lószelvényét vagy kopogtató céduláját, 
annak ezt a helyi jegyzőnél kell jeleznie, 
illetve újat kérnie.
 Újbudán a szerkesztőség ismeretei 
szerint nyolc párt már gyűjti a kopogta-
tó cédulákat mind a három országgyű-
lési egyéni választókerületünkben. Két-
két párt választási szövetséget kötött, 
így a következő 18 jelöltről tudunk: 

Fidesz–KDNP
15. oevk. Deák András 
16. oevk. Kristóf József 

17. oevk. Dr. Kupper András 

MDF
15. oevk. Dr. Csapody Miklós

16. oevk. Szőke László
17. oevk. Szegedi Ferenc 

MIÉP–Jobbik
15. oevk. Dr. Mestyanek Ödön 
16. oevk. Dr. Fenyvessy Zoltán

17. oevk. Medveczky Ádám

MSZP
15. oevk. Szabó Vilmos
16. oevk. Molnár Gyula

17. oevk. Dr. Józsa István 

Munkáspárt
15. oevk. Farkas Ferenc

16. oevk. Novák György
17. oevk. Benyovszky Gábor

SZDSZ
15. oevk. Lakos Imre 

16. oevk. John Emese
17. oevk. Bőhm András

Kik indulnak Újbudán a parlamenti választásokon?
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 De kezdjük az elején. Az ötvenes évek az ön szá-
mára a forradalmat, a szerelmet és a zűröket je-
lentették.

Csoda, hogy még emlékszem rá... Első fe-
leségemmel, Cservenits Jolival osztálytár-
sak voltunk a gimnáziumban. Szerettük 
egymást, együtt éltük meg az 56-os for-
radalmat. 1957-ben összeházasodtunk. A 
főiskolai zűrös évek, és az anyagi gondok 
felőrölték a kapcsolatunkat, 1960-ban 
elváltunk. Most is szeretettel gondolok 
Jolira. Még annyit 56-ról, ez trauma, víz-
választó volt mindannyiunknak. Egész 
korosztályomat befolyásolta, nehezen 
hevertünk ki. Osztálytársaim haltak 
meg, mások külföldre mentek. Én itthon 
maradtam.

 Művészete indulásában meghatározó Bernáth 
festészete. A mester-tanítvány viszony később 
kölcsönös megbecsüléssé vált.

Bernáthnak sokáig a bizalmasa voltam, 
valamiért ragaszkodott hozzám. (Talán 
ezzel kárpótolta magát Csernus elveszté-
séért, aki 64-ben kint maradt Franciaor-
szágban?) Emlékszem, egyszer fölhívott 
telefonon: nem kísérsz el, fiam, Ferenczy 
Bénihez? Itt lakik a közelben, de beteg, 
meg kell látogatnom. Örülnék, ha elkísér-
nél. Együtt átmentünk. Felesége nyitott 
ajtót, és máris odasuttogta: Béni mindent 
ért, de nem beszél. Bementünk. Első rá-
nézésre a régi volt, úgy fogadott, mint 
évekkel azelőtt, de most csak hallgatott és 
bólogatott.
 Három munkájában segítettem 
Bernáth mesternek. Egyiket, a brüsszeli 
világkiállítás magyar pavilonjának egy 
falát, 1958-ban, Kóka Ferivel közösen csi-
náltuk. A másikat, egy nagy allegorikus 
freskót, az egykori pártközpontban. Hal-
lom, azóta leszedték róla a függönyt, ami-
vel évekig el volt takarva. A harmadikat az 
Úri utcában, ahol ma a Művészettörténeti 
Dokumentációs Központ van, egy seccot. 
Mindháromnál csak a vázlatok felnagyítá-
sát vállaltam, a festést nem. Már más úton 
jártam, saját stílusomban dolgoztam.

 Az 1950-es évek bezártságában miként értesült a 
világban zajló művészeti eseményekről?

Nem csak festő, de költő és könyvbúvár 
is voltam, antikváriumok, könyvesboltok 
látogatója. Az egyik antikvárium nyugati 
fotóújságokat is tartott, mindig érdekelt a 
fotó. 1959-ben megtaláltam a Magnum 
című fotóújság egyik példányát. Ebben 
volt Cartier-Bressonnak egy kínai épít-
kezésen, 1957-ben készült képe. Úgy 
éreztem, ennél jobban nem lehet meg-
fogni a „reál-szocializmus” világának 
abszurditását. 1959-ben csináltam a fotó 
nyomán egy montázst: a figurákat papí-
ron megfestettem, ollóval kivágtam és 
felragasztottam.
 Ez nem fotórealizmus volt, festészettel 
interpretáltam a fotót. Ez nagyon fontos, 
mert ma sokan csinálnak fotórealizmust, 
kivetítik, megfestik a fotót, az egy más 
aspektus. Én bal kezemben tartottam a 
fotót, és a jobbal festettem. Az Építke-
zés egy olyan korai képem, hogy Andy 
Warholnak, vagy Gerhard Richternek, 
– akik ugyancsak fotó után dolgoztak 
abban az időben – sincs korábbi datálású 
fénykép alapján készült festménye. Ez-
után, 1960-ban festettem Varrólányok 
Hitler beszédét hallgatják című képemet, 
szintén a Magnum fotója alapján.

 A hatvanas évek enyhülést hoztak, egyre többen 
utazhattak külföldre.

Az első turistautak egyikével, 1963-ban, 
tíz napra Rómába mehettem. A következő 
évben volt alkalmam kimenni a Velencei 
Biennáléra barátaimmal, Paizs Lászlóval 
és Fóth Ernővel. A szállodánk Riminiben 
volt, onnan mentünk át Velencébe. Éjjel 

érkeztünk meg, egy parkban, padon ülve 
aludtunk reggelig, úgyhogy a biennálét 
valamiféle delíriumban láttuk. Ezért is 
maradt ez meg bennem élesen, különö-
sen az amerikai pavilon. Ha meggondolja, 
hogy az amerikai művészet már 1957-ben, 
Ben Shahn festészetével hatott rám, akkor 
megérti ezt.
 Az amerikai festészet akkor, 1964-ben 

tört be a köztudatba, Párizsnak a művé-
szetben betöltött szerepét akkor vette át 
New York. A biennálén Rauschenberg 
kapta meg a nagydíjat. Az amerikai mű-
vészetnek ez a vonulata hatással volt rám, 
azonos mentalitással láttuk a világot. De 
lényeges különbség, hogy az amerikaiak 
szita-technikával dolgoztak, nem festet-
tek. Én a kollázst, a fotót megfestettem.

 1968, az első Iparterv-kiállítás. A modern magyar 
művészet (ma már) klasszikusainak első, együttes 
megjelenése. A stílust tekintve heterogén a társa-
ság, mégis csoporttá váltak.

Az egész Sinkovits Péter művészettörté-
nésznek köszönhető, ő hozta össze ezt a 
kiállítást egy építészirodában. Mindenhol 
ott volt a kultúrpolitika kontrollja, még-
is meglett ez a kiállítás. 68-ban a dolgok 
forrásban voltak. Éppen az tartott minket 
össze, hogy ki voltunk rekesztve a művé-
szeti életből. Mi voltunk a „kitaszítottak”, 
ahogy Párizsban, száz évvel korábban, 
a Salon des Réfusés, a Visszautasítottak 
Szalonja, Courbet, Monet, Cézanne...

 Sok plakátot tervezett. Ennek ellenére elégedet-
len volt a karrierjével?

Továbbra is az vagyok. Persze, plakátok, 
igen, ebből éltem, de a festészet volt szá-
momra a legfontosabb. Képet nemigen 
adtam el. Magyarországon 2004-ig be-
zárólag egyetlen önálló kiállításom volt: 
1969-ben, a Kultúrkapcsolatok Intézeté-
ben, a Dorottya utcában. Bernáth Aurél 
és Aczél György is meglátogatta, hagytak 
a teremőrnél egy cédulát pár sorral, itt 
jártunk. De ez a látogatás sem változtat-
ta meg a hivatalos kultúrpolitika velem 
szembeni gyanakvását, továbbra is (a há-
rom „T”: támogatottak-tűrtek-tiltottak, a 
Kádár-rezsim szabálya) a tűrtek kategóri-
ájába tartoztam.
 1972-ben megnyertem az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Konferen-
ciára Brüsszelben kiírt nemzetközi pla-
kátpályázatát. Ez volt az Európa-gondolat 
első vizuális megfogalmazása, Magyaror-
szágon bélyeg is lett belőle. De ez sem vál-
toztatott a helyzetemen.

 Nehéz prófétának lenni saját hazában. Ezért ma-
radt kint Németországban?

Itthon, mint festő, kilátástalannak láttam 
a jövőmet. 1956-ban még nem tudtam el-
szánni magam. Éreztem, még nem vagyok 
„kész”. 1974-ben meghívott az aacheni 

Ludwig Múzeum kiállítani. Ugyanebben 
az évben kaptam meg a DAAD ösztöndí-
ját. Zsebemben az útlevéllel mégsem tud-
tam elindulni. Nap, mint nap pendliztem 
a Köbölkút utca és a Kmety utca között, 
egy fekete autó mindig elkísért. Nyugta-
lanított, mert nem tudtam, miért. Aztán 
hirtelen abbamaradt a megfigyelés. Rossz 
érzésekkel hagytam el Magyarországot.

 A környezetváltozás, a friss levegő jót tesz az 
egészségnek. Gyorsan beilleszkedett?

Nem volt könnyű a pályámat egy szá-
momra idegen világban folytatni. Nem 
ismertem a nyelvet, annak ellenére, hogy 
– gyerekként, Makovecz Imrével együtt 
– német nyelvű óvodába jártam. (Talán 
apám nem volt eléggé erőszakos, ő még 
tudott németül.) Harmincnyolc évesen, 
kint tanultam meg a nyelvet, a Goethe In-
tézet tanfolyamán, 1974-ben.

 Tizenkilenc évig tanított az esseni Művészeti 
Főiskolán. Voltak követői a festőnövendékek 
között?

Szerintem nem szabad úgy tanítani, ahogy 
azt sokan teszik – ahogy például Markus 
Lüpertz mesterről hallottam –, hogy a 
növendéknek követni kell mestere stílu-
sát, és csak később szabad saját útra térni. 
Én már a kezdet kezdetén lebeszéltem a 
növendékeimet arról, hogy utánozzanak. 
Nem akartam követőket – ami nem jelen-
ti azt, hogy ne lennének követőim.

 Többen az ön régebbi képeit tartják nagyra, az 
újabbakat kevésbé szeretik.

Igen, ez így van Magyarországon. Talán, 
mert a régieket jobban megértik. Ez azon-
ban fordítva is igaz, a nagyvilágban csak 
az újabb munkáimat ismerik, a magyar-
országi működésemet nem.

 1972-74 között készült alkotásai közül kiemel-
kedő a Barikád (a forradalom emlékműve) 
című. Ezzel lezárult a dokumentarista, realista 
ábrázolás korszaka?

A realizmus sosem szűnt meg nálam, a fo-
tó mindig megmarad fontos kifejezési esz-
közül. Ezt a képet is egy párizsi barikádról 
készült fotó alapján festettem. 56 után 68, 
egész Európa megbolydult. A 68-as prágai 
szovjet bevonulás és az 1969-es párizsi di-
ákforradalom nemcsak nekem, minden 
kortársamnak fontos időszak volt. Ezzel a 
képpel nem csak a francia, hanem minden 
elnyomott forradalomnak emléket állítok.

 Ugyanekkor kezdődött a máig is tartó vonulat, a 
leírt szöveg megjelenítése, a betű misztikája.

A Nemzeti Galériában látható Remb-
randt-képemen felidézem a különböző 
korú önarcképeit, és felírom a kérdést: 
HOL A FÉNY? Különös keveredése ez 
a kép valami klasszikusnak és huszadik 
századinak. Például gumibélyegzős írást 
használtam a festményen, máig megvan a 

stempli. Az 1971-es, Bartók Béla vasúti iga-
zolványa c. képemen is használtam bélyeg-
zővel készült írást. Hogy hol a fény? Erre 
nincs válasz, csak kérdéseket teszek fel...
 Ugyanebből az inspirációból eredt 
a Klee aláírásai című festményem 1976-
ból, amelyen Paul Klee különböző élet-
korszakaiból való aláírásait montíroztam 
egymás alá. Különböző időket próbáltam 

ezeken a képeken összekötni.

 A költészet régóta fontos tényezője az életének, 
ihletője alkotásainak. A legmélyebb kapcsolat Paul 
Celanhoz fűzi, aki Bukovinában nőtt fel, Párizsban 
tanult az egyetemen, német az anyanyelve és zsidó 
a vallása. Celan, túlélve a holokausztot, Párizsban 
élt, németül írt, végül, 1970-ben, a Szajnába ölte 
magát. Az identitás-keresésben, a szimbolikus lá-
tásmódban sok azonosságot látok önök között.

Az emigrációm harminckét éve sok 
mindent napvilágra hozott, amivel Bu-
dapesten nem foglalkoztam. Ilyen volt 
például az identitás kérdése. Ezzel máig 
is birkózom. Celanban egyfajta szellemi 
őst tisztelek, már Budapesten idéztem egy 
koncept-munkámban korszakos művét, a 
Halálfúgát. 1971-ben itthon, majd 1981-
ben New Yorkban újra rám tört a vers el-
ső sora: Schwarze Milch (fekete tej). Erről 
több képem szól. Az identitás-keresésben 
nem csak az a kérdés számomra, mi va-
gyok én, hanem az is, hogy csakugyan 
adtam-e valamit a huszadik századi mű-
vészethez, sikerült-e áttörni bizonyos na-
cionális határokat.

 A Számok című festménysorozata rímel Celan 
egyik verssorára: a számok világítanak. Közvetlen 
utalás a lágerra, az alkarba tetovált számsorra. Egy 
szám erősebb jel, mint a kézírás, de személytelen.

Számokat 1960 óta festek, általában 
egy figurális kép részeként. Csak szá-
mokat festeni, figuralitás nélkül, New 
Yorkban kezdtem el, éppen Celanra 
gondolva. A kézírás személyes, azon-
ban a nyomtatott számok néma sora, 
neutralitásával, maibb.

 Az Isa pur, graffiti-ihletésű festménye 1982-ben, 
New Yorkban készült. Egy idegen világban olyan 
ősi szavakkal szól, melyet csak mi, magyarok ér-
tünk, másoknak érthetetlen. Összegzés, emléke-
zés ez a kép, ragaszkodás a magyarságához?

Pontosan. Sosem tagadtam meg hovatar-
tozásomat. A gyökereinktől nem szaba-
dulhatunk. Az Isa pur nemcsak egyetlen 
kép, hanem sorozat. Spray-vel, festő-mó-
don éltem át a szöveget. Amerikában ak-
kor hágott tetőfokára a graffiti-őrület, a 
gyerekbandák telespray-zték a házfalakat, 
a metrókocsikat. Ez inspirált.

 1998-ban Kossuth-díjas lett, és visszakapta a ma-
gyar állampolgárságot. Itthon nem hívták tanítani?

Egyszer, 1979-ben, Somogyi József, aki 
akkor a Képzőművészeti Főiskola rektora 

volt. Épp abban az időben kaptam meg a 
professzori kinevezésemet Essenben. A 
kettőt együtt nem tudtam volna csinál-
ni. Valami azért lett a dologból, 1984-ben 
vezethettem a Főiskola nyári, tihanyi mű-
vésztelepét. Ott is több kiváló tanítványom 
volt, akikből azóta ismert művész lett.

 Sok stílusban alkotott, akár párhuzamosan is.

Semmi nem áll távolabb tőlem, mint egy 
megtalált stílust egy életen át továbbra-
gozni. Egy valaki máig példa előttem, 
valamiképp mindig visszanyúlok hozzá: 
Picasso. Sokan látják az életművemet 
fragmentáltnak, képeimet egymással 
össze nem függőnek. Picasso ebben is vi-
gasztal, hiszen ha az ő életművét nézzük 
– a kék korszakát, a kubizmusát, a klasz-
szikus korszakát, egészen a Guernikáig 
– az is szétágazik. Harminchárom év-
vel a halála után az egész mégis szerves 
egységet alkot. Ösztönösen hasonló a 
módszerem, állandóan keresem az újat, 
kísérletezem. Az én ragozásom a külön-
böző műfajokban tűnik ki: kép, szobor, 
vizuális költemény, film.

 Kevesen tudják, hogy az Oktogonnál, az egykori 
Savoy étterem (helyén ma egy gyorsétterem mű-
ködik) falán van egy nagyméretű falképe.

Csak volt: A város, 1961-ben csináltam. 
Egy megálmodott világváros főutcáját áb-
rázolja, hotel, palace, és egyéb feliratokkal. 
Tizenöt évig megvolt, aztán lefestették. 
Húsz évvel később restaurálták, egy táblát 
is tettek mellé a nevemmel. Aztán válto-
zott az igazgató. Felszereltek elé egy fény-
dobozt, maradt az utcakép, az autók csíko-
kat húznak, valahol igazodik az én képem 
szelleméhez... Csak azt nem tudom, miért 
kellett az én Budapest-képemet éppen egy 
New York-i utcaképpel eltakarni?

 Nem szimbolikus ez az egész, hogy egy kép egy-
szerre van és nincs?

Igen. Ahogy én is, Magyarországon. Itt is 
vagyok, meg nem is. 1982-ben a Műcsar-
nok megrendezte a Tisztelet a szülőföld-
nek című kiállítást, amelyre a külföldön 
élő magyar művészeket hívták meg – köz-
tük engem is. Az Isa pur képemet állítot-
tam ki. Azóta minden évben hazajárok. 
Még maradt Budapesten néhány hűsé-
ges barátom, gyűjtőimről nem is beszél-
ve, és egypár művészkollégám, akikkel 
az eltelt harminc év alatt sem szakadt 
meg a barátság.

 Budapesttől New York-ig sok helyen lakott, dol-
gozott. Melyik az a műterem, ahol igazán otthon 
érzi magát?

Mindenütt. Nem az a kérdés, hogy hány 
helyen laktam, hanem hogy hány helyen 
dolgoztam... Nekem ott van az otthonom, 
ahol éppen dolgozom. Első műtermemet, 
a Kmety utca 29-ben, (egykor Kernstock 
Károly lakása volt), Fóth Ernő kollé-
gámmal közösen vettük. 1960-tól 74-ig 
ott dolgoztam, miközben a Köbölkút 
utcában laktam. Számomra a „központi 
műterem” a berlini, és az ábrahámhegyi. 
(Főiskolai tanárként Berlinből ingáztam 
Essenbe.) Most, hogy itthon is szeretnék 
dolgozni, egy Ménesi úti kis lakásba köl-
töztem.

 Ahogy korosodunk, úgy szaporodnak az emlékek, 
egyre nosztalgikusabbak leszünk. Beszélgetésünk 
során fel-felbukkantak történetek életéből, olya-
nok, amiket eddig még sehol nem írtak meg, és 
most is kimaradnak.

Sokat meséltem az életemről, de régi 
mondás: halottakról vagy jót, vagy sem-
mit. Magyarországi életemnek legtöbb 
tanúja már nem él. Miért kéne róluk 
beszélni? Ezeket az emlékeket csak bo-
rozgatás közben szokták kiteregetni... 
Josef Beuys hatvanöt, Andy Warhol öt-
venkilenc évesen meghalt. Gondoljunk 
bele, én most hetven éves vagyok, csoda, 
hogy még élek! Egy utolsó „rög” vagyok 
abból a korból.

 Áprilisban lesz hetven éves. Pusztán csak tudo-
másul veszi, vagy megünnepli az évfordulót?

Nem vagyok az az ünneplő-fajta ember. 
Az öregkor átka, hogy az ember szenti-
mentális lesz, és egyszerre csak jelentősége 
lesz ezeknek a dolgoknak. Potsdamban 
van egy park, közepén hotel és étterem, a 
Cecilien Hof. Ez a hely mindig tetszett ne-
kem, furcsa múltja van. 1945-ben ebben az 
épületben találkozott Churchill, Truman 
és Sztálin, ott döntötték el Európa jövőjét. 
Vicces lenne ott ünnepelni.
 Talán ott, talán Budapesten fogom 
megülni a hetvenediket... vagy talán 
mindkét helyen.

Kertész Dániel

Realizmus és absztrakció nálam összetartozik
Budapesti beszélgetés a 70 éves Lakner László festőművésszel

Tizennégy éves volt, mikor úgy ha-
tározott, festő lesz, tanulmányait 
azonnal a Képzőművészeti Főiskolán 
akarta folytatni. Lenyűgözte Bernáth 
Aurél Reggel című képe, ezért felkeres-
te a mestert. Bernáth ránézett a kezére, 
sokáig nézte a tenyerét, és azt mondta: 
festőkéz. Javasolta, tanuljon előbb raj-
zolni, és ha leérettségizett, jelentkez-
zen nála. 1954-ben végzett a Képző és 
Iparművészeti Gimnáziumban Viski 
Balás László osztályában. Balás, a 
Vaszary-tanítvány, Matisse-t vallotta 
mesterének, miközben sok kollégája az 
ötvenes években a  szocreálnak adta el 
magát. A Képzőművészeti Főiskolán 
Bernáth Aurél osztályába került.
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(Gazdagréti tér 4.), illetve nyugdíjas klub a 
templomban. Hittanórák a Csíkihegyek utcai 
iskolában és a Törökugrató utcai iskolában.

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

MINDEN HÓ UTOLSÓ PÉNTEK 10.00 (gyülekezeti 
terem) Kismamaklub.  VASÁRNAP 8.00, 11.00, 
18.00 Istentisztelet. 

KELENFÖLDI EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET
XI., Etele út 55. Tel.: 203-4642 vagy 30/658-4156

VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, ugyanekkor 
foglalkozások gyermekeknek. 

KELENFÖLD, SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA 
XI., Bartók Béla út 149. Tel.: 203-8915

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 17.00, SZOMBATON 
18.00, VASÁRNAP: 9.00, 11.00, 18.00. 

KÜLSŐ-KELENFÖLDI REFORMÁTUS EGYH.
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292 

KEDD 18.00 (gyülekezeti terem) Ifjúsági óra 
tizenéveseknek. SZERDA 10.00 (gyülekezeti 
terem) Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 18.00 (gyüleke-
zeti terem) Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
(templom) Istentisztelet, 10.00 (gyülekezeti 
terem) Istentisztelet gyermekeknek, 11.00 
(gyülekezeti terem) Konfirmációs felkészítés.
MINDEN HÓ 2. ÉS 4. HÉTFŐ 18.30 (gyülekezeti 
terem) Fiatalok Biblia Köre (20-35 éveseknek). 

FARKASRÉTI  REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239
MINDEN VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.
Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, biblia-
órák az imaház alagsorában.
Hittanórák az Érdi úti Általános Iskolában.

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA
XI., Magyar Tudósok körútja 1. Tel./fax: 209-2224

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

ŐRMEZŐI REFORMÁTUS MISSZIÓ
XI., Neszmélyi út 36. Tel.: 06/20/371-1292 

VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet. Hittanórák a 
Menyecske utcai Általános Iskolában hetente 
5 csoportban. FEBRUÁR 24-26-IG Tizenévesek 
számára tábor Velencén.

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

Szentmiserend: HÉTKÖZNAP 7.00, 8.00, 18.00, 
VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP 7.00, 8.00, 9.00,  
10.15, 11.30, 19.00.  SZERDA: 9.30 Baba-
mama kör (Szent István Ház), 18.30 Placid 
atya katekézise. CSÜTÖRTÖK: 20.00 Fiatal 
házasok beszélgetése (SZIH). SZOMBAT 7.00 A 
Szentmisében Laudes, 17.30 Vesperás a Jézus 
Szíve oltárnál.  NAPONTA 18.30 Szentolvasó 
imádkozása. FEBRUÁR 18.19.00 Budai 
Espereskerületek Bálja az ELTE új lágymányosi 
épületében, 19.00 Országos Cserkészbál a 
Szent Imre Gimnáziumban. FEBRUÁR 19. 
16.00-19.00 SZIE Gyermekfarsang a Szent 
Imre Gimnáziumban.

TÚRAAJÁNLATOK

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 vona-
tos túrákra az előző túrákon lehet jelentkezni. 
A pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart) 
7.15-KOR a Batthyány téri HÉV-végállomáson 
egyébként 7.15-KOR az Árpád híd pesti 
hídfőjénél, a Volán pályaudvar pénztáránál. 
Túravezető: Kremser Ferenc.  FEBRUÁR 18. 
Cserhát. Magyarnándor – Szandavár – Becske. 
Kéktúra. Táv: 18 km. Szint: 450 m. FEBRUÁR 
19. Budai-hegység. Nagykovácsi erdészház 
– Nagy-Kopasz – Szarvas-árok – Adyliget. Táv: 
16 km. Túravezető: Kremser Ferenc.

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

FEBRUÁR 16. A csecsemő és a kisgyermek táplá-
lása a reformszemléletű védőnői gyakorlatban. 
Az anyatej szerepe, anyatejpótló és elválasztási 
tápszerek, illetve a hozzátáplálás alapelvei. 
Hiányállapotok elkerülése. Beszélgetés az 
aktuális problémákról. FEBRUÁR 17. 18.00 a 
TEMI FMH Társastánc klubjának féléves tánc-
bemutatója, megemlékezés Benkő Márton 
születésének 100. évfordulójáról. 19.00 balkáni 
táncház a T’Rakija együttessel. FEBRUÁR 18. 
15.00 Dalszínház 11 + 1, a Nótakincs TV klub, 
19.00 órától: Csángó-magyar táncház a Sültü 
zenekarral. FEBRUÁR 19. 11.00 Hangszervarázs: 
fafúvósok. Kiállítás: FEBRUÁR 20. 17.00 Dániel 
Mária festőművész Tavaszi tárlat című kiállításá-
nak megnyitója. Megtekinthető MÁRCIUS 5-IG, 
nyitva mindennap 9-18-ig.
KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS: H., K., P.: 13–19-ig, 
Sze.: 9–15-ig, Szo.: 9–12-ig, Cs., V.: zárva.

GAZDAGRÉTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
XI., Törökugrató u. 9. Tel.: 246-5253 

FEBRUÁR 17. 18.00 Bibliaiskola. HÉTFŐ–PÉNTEK 
10-19 óra között Számítógépes Központ és 
eMagyarország Pont.

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

FEBRUÁR 17-ÉN 18.00 Léleksimogató. FEBRUÁR 
18-ÉN 16.00 Magyar táncház. FEBRUÁR 19-ÉN 
17.00 Vasárnapi házi muzsika. HÉTFŐ–PÉNTEK 
10-19 Újbudanet lakossági internet-használat.

ŐRMEZEI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
XI., Cirmos u. 8. Tel.: 310-0644, 309-0007 

FEBRUÁR 18. 20.00 Farsangi bál. Közreműködik 
az Elvis & The Teddy Bears zenekar. FEBRUÁR 
19. 8.00 katolikus szentmise.
Net-Kuckó eMagyarország pont: karbantartás 
miatt bizonytalan ideig zárva. 

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

FEBRUÁR 15. 18.00 Ásványbarát Kör: 
Dolomitok világa (videóvetítéssel). FEBRUÁR 
16. 17.00 Csapody Növénykör: Kínai utakon. 
FEBRUÁR 20. 17.30 Hajózástörténeti Klub: Az 
amerikai faszerkezetű klipperek építésének 
aranykora (1850-1856). FEBRUÁR 20. 18.00 
Gombász Kör: Izlandon jártam. FEBRUÁR 22. 
18.00 Ásványbarát Kör: Nagyvisnyó.

CUKORBETEGEK ALBERTFALVAI KLUBJA 
XI., Gyékényes u. 45–47.

FEBRUÁR 15. 13.00 Dr. László Gyula igazgató-
főorvos előadása a cukorbetegek lábfájásáról.
A következő klubprogram MÁRCIUS 22-ÉN lesz 
megtartva március 15. helyett.

EGYHÁZAK

SZENT LIPÓT  PLÉBÁNIATEMPLOM
XXII., Plébánia u. 2.

MINDEN HÓ 1., 3. ÉS 5. VASÁRNAP 12.00 görög 
katolikus szentmise.

BUDAI BAPTISTA GYÜLEKEZET
XI., Alsóhegy u. 38.

CSÜTÖRTÖK 18.30 Bibliaóra.  
VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet, 17.00 (kivéve 3. 
vasárnap) Istentisztelet .

EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. 

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet.

GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
XI., Rétköz u. 41. Tel.: 246 0892 

MINDEN VASÁRNAP 10.00 Istentisztelet 
és gyermek istentisztelet.  MINDEN HÓ 
3. VASÁRNAP Dicsőítés (ha nem hirdetik 
máshogy). SZERDA 9.00, PÉNTEK 9.30 Baba-
mama klub.  PÉNTEK 17.00 Ifjúsági bibliaóra 
12-18 éveseknek. MINDEN MÁSODIK KEDD 
FELVÁLTVA 16.00 Bibliaóra a nyugdíjas házban 

AJÁNLÓ

A38 ÁLLÓHAJÓ
XI., Petőfi híd budai hídfő. Tel.: 464-3940

FEBRUÁR 15. 20.00 Cimbalom+. Balogh 
Kálmán + Kovács Ferenc, Dresh Mihály + 
Lukács Miklós koncertje.
FEBRUÁR 16. 21.00 Francia saláta: Le Danse du 
Chien (FR), Erik Sumo Band.

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

FEBRUÁR 19. 10.30 AL-FA Meseház. Farsangi 
Mókázó. 

BME OMIKK AULÁJA
XI., Budafoki út 4-6.

Kiállítás: MÁRCIUS VÉGÉIG megemlékezés és 
kiállítás Bay Zoltán holdradar-kísérleteinek 60 
éves évfordulója alkalmából.

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

FEBRUÁR 15. 18.00 Művészet közelről. 
Bálványos Huba előadása az 51. Velencei 
Biennáléról. FEBRUÁR 18. 16.00 Európán kívüli 
művészet. Ludmann Mihály művészettör-
ténész előadása. FEBRUÁR 19. 16.00 Családi 
vasárnap, Farsangi rögtönzések improvizáció 
fesztivál. Kiállítás: FEBRUÁR 22-IG Teőkéné 
Montvai Rozália festő kiállítása.

ÉGHAJLAT KÖNYVES KÁVÉHÁZ
XI., Karinthy F. út 9. Tel.: 365-1515

FEBRUÁR 16. 18.00 Tolvaly Ferenc szerzői estje. 
Bevezetőt mond Temesi Ferenc író.
FEBRUÁR 22. 18.00 Schmidt Mária: A tit-
kosszolgálatok kulisszái mögött. A könyvet 
bemutatja Pölöskei Ferenc akadémikus.

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

FEBRUÁR 15. 11.00 Turka, a táncoló kecske. 
Farsangi játék és mulatság, 18.00 Tánctanulás 
Savanyúval, 20.00  Fabatka táncház. FEBRUÁR 
16. csütörtök 18.00 Ferenczy György szájhar-
monika-iskola, 20.00 Ferenczy György és a 
Rackajam, állandó vendég Dj. Jutasi Tamás.
FEBRUÁR 17. 9.00 Vásottak, színházi nevelési 
foglalkozás, 20.00 Fonó zenekar koncert és 
táncház. FEBRUÁR 18. 11.00 Az üveghegyen 
túl. A Katáng zenekar gyerekműsora, 17.00 
Kolompos táncház. FEBRUÁR 20. 19.00 Budai 
tangó, Tánctanítás Budai Lászlóval. 
FEBRUÁR 22. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Magyarpalatkai banda, erdélyi zenék 
klubja. Kiállítás: FEBRUÁR 28-IG Homoki Anikó 
üvegtervező munkái.

Február 15. – Február 22.

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

MŰSORBUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
FEBRUÁR 18. 19.00 O’neill: Vágy a szilfák alatt.
FEBRUÁR 19. 11.00 Szilágyi: Leánder és 
lenszirom. FEBRUÁR 19. 19.00 Steinbeck: 
Egerek és emberek. FEBRUÁR 22., 23. 19.00 
Heltai Jenő: Az édes teher.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
FEBRUÁR 17. 19.00 Őrült nász. FEBRUÁR 
18. 14.30 Tanár úr, kérem! 19.00 Őrült nők 
ketrece. FEBRUÁR 19. 14.30 Butaságom 
története.

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
FEBRUÁR 15., 16. 20.00 Káin-Ábel a Még 
1 Mozdulatszínház és a Közép-Európa 
Táncszínház közös előadásában.
FEBRUÁR 18., 19. 20.00 Ulixes. FEBRUÁR 21. 
20.00 Alice B./henriette a vonaton; la dance 
company. FEBRUÁR 22. 20.00 Olyan, mint a 
Szűzmária, csak a feje lecsavarható/6913; la 
dance company.
Műkeddvelő: FEBRUÁR 21. 17.30 A könyv 
utóélete- Szépírók a MU Színházban. 
Vendég Karafiáth Orsolya, beszélgetőtársa 
meglepetés. 
Kiállítás: Tolnay Imre festőművész: al secco. 

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ.
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
FEBRUÁR 15-18. 20.00 Anyám orra. FEBRUÁR 
20., 21. 20.00 A Sütemények királynője.

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
FEBRUÁR 17., 18. 19.00 Molnár Ferenc: 
Liliom (ReActor Színházi Társulat).

ALBERTFALVI HELYT. GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16-18-ig: Római ásatások, egyház- és 
iskolatörténeti kiállítás, Albertfalva önálló-
ságának évei 1819–1950-ig, az Első Magyar 
Repülőgépgyár, borgyűjtemény, Albertfalva 
asztalosiparának története. 

ALMA GALÉRIA
Budai Sport Általános Iskola, XI., Bikszádi u. 11-15. 
FEBRUÁR 28-IG Az iskola tanulóinak Farsang 
című kiállítása hétköznap 10-18-ig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
FEBRUÁR 28-IG Bukta – Felugossy – Gaál 
– Palkó. Válogatás Kozák Gábor gyűjtemé-
nyéből. Megtekinthető munkanapokon 
14-18 óráig.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
Kiállítás Borsos Miklós rézkarcaiból.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
MÁRCIUS 3-IG Bakonyi Mihály festőművész 
Síkplasztikák című kiállítása. Megtekinthető 
munkanapokon 10-16-ig és a rendezvények 
időtartama alatt.
FEBRUÁR 21. 16.00 Műhelybeszélgetés.

MOLNÁR C. PÁL GALÉRIA
XI., Ménesi út 65. T.: 385-3637, 06/30/201-1073
A galéria előzetesen telefonon egyeztetett 
időpontban látogatható.

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
Kiállítás Borsos Miklós olajképeiből, grafikái-
ból és kisplasztikáiból.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
FEBRUÁR 13-IG Armuth Gábor fotóművész 
Blendemonda című kiállítása. FEBRUÁR 
17. 18.00 Vinczéné Szebenyi Mária és ta-
nítványai kiállításának megnyitója.  Nyitva 
hétköznap 13–18-ig.

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u. Ulászló u. sarok Tel.: 209-3070
FEBRUÁR 15. 18.00 Spiral projekt. 
Berkeczi István kiállításának megnyitója. 
Megtekinthető MÁRCIUS 3-IG 8-23 óráig.

XI. KER. HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15–18-IG. Csoportokat is szívesen 
látnak előzetes bejelentkezés alapján.

SZÍNHÁZAK

FEBRUÁR 15.  SZERDA
20.00  a 9STV műsora

FEBRUÁR 20.   HÉTFŐ
18.00  Újbuda Magazin
18.40  Sport 11
18.50  Hit és élet (katolikus percek)
18.55  Életközelben (evangélikus 5 perc)
19.00  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.30  Szolgáltató műsor

FEBRUÁR 22.  SZERDA
20.00  a 9STV műsora

A HÉTFŐI ADÁS ISMÉTLÉSEI
Kedd 18.00 és 22.30, szerda 18.00, csütörtök 
9.00, péntek 18.00 és 22.30, szombat 9.00, 
14.00 és 23.00, vasárnap 9.00, 13.00 és 23.00, 
hétfő 4.00

KIÁLLÍTÁSOK

 MŰVÉSZET KÖZELRŐL    
Nyolc előadásból álló sorozatot indított a Budapesti Művelődési 
Központ (Etele út 55.), mely a képzőművészet mai és korábbi sze-
repével, helyével, esztétikai értékeivel, értelmezési problémáival 
foglalkozik, bemutatva a legújabb művészeti irányzatokat. Február 
15-én 18 órakor Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusművész 
az 51. Velencei Biennále tanulságairól tart előadást. 

 KARAFIÁTH ORSOLYA     
A könyv utóélete – szépírók a MU Szín-
házban sorozat keretében Karafiáth Orso-
lya lesz a vendég február 21-én 17.30-kor. 
A költőnőnek – aki egy találó jellemzése 
szerint „pesti bohém és fátyolfinom líri-
kus, vérét adja a soraiért, minden ízében 
nő, macska- és Koncz Zsuzsa-rajongó, 
tizennégy éve egy falat húst nem evett” 
– eddig két kötete jelent meg (Lotte Lenya 
titkos éneke, Café X). 2002-ben – csekély meglepetésre – az Év Nő-
je lett, 2005-ben – sokak meglepetésére – irodalmi munkásságáért 
megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét.

 ULIXES   
Ágens–Tasnádi József–Szent Efrém Bizánci Férfikar: Ulixes című 
intraperszonális operáját február 18-án és 19-én 20 órakor tekinthe-
tik meg az érdeklődők a MU-ban (Kőrösy József u. 17). A főszereplő 
Ágens, azaz Gyimesi Ágnes így vall a tavaly novemberben bemuta-
tott mű keletkezéséről: „Volt egy álmom: egy hatalmas könyvet ol-
vastam, szépen formált betűk, ismeretlen nyelven. Hirtelen eggyé 
lettem a szöveggel, vizuális és egyben auditív jellé lett a szó, a mon-
dat. Hanggá vált. (…) Ezt az élményt – tér-, hang- és érzetkomple-
xumot – szeretném az operában megközelíteni. ” 

 VISZOCKIJ-EST   
Emlékkoncertet és könyvbemutatót tar-
tanak a Fonóban február 18-án 20 órakor 
Viszockij – magyar szemmel címmel. Az est 
során megszólalnak a tragikus sorsú színész-
költő válogatott művei orosz, angol, német, 
lengyel és magyar nyelven Andreas Wagner 
előadásában. A bemutatásra kerülő első ma-
gyarországi orosz nyelvű Viszockij-könyv 
betekintést nyújt a dalnok költői munkássá-
gába, a művész hazánkba tett látogatásainak 
mindmáig ismeretlen részleteibe. 

 AZ ÜVEGHEGYEN TÚL   
A Katáng zenekar gyerekműsora lesz látható február 18-án 11 óra-
kor a Fonóban (Sztregova u. 3.) Az Üveghegyen túl címmel. Megze-
nésített gyerekversek segítségével, Bikfic, a manó társaságában ka-
landos utazáson vehet részt a közönség az Üveghegyen túli világban, 
ahol találkozhat a mesék állandó szereplőivel, a királykisasszonnyal, 
tündérekkel, óriásokkal és még sok más teremtménnyel. 

Az Újbuda kulturális ajánlata 

 VÉRADÁSI IDŐPONT 
Február 24., péntek 9–13 órá-
ig: Magyar Államkincstár (XI., 
Bartók B. út 120.).

 SZOCIÁLIS AKCIÓK 
Minden hétfőn és kedden 

A Vöröskereszt akciói
10–16 óráig a XI., 
Erőmű u. 6. sz. 
alatti Szociális Bá-
zison (tel.: 209-4250).
Február 22. 9–13 óráig a XXII. 
kerületi Vöröskereszt Irodájában 
(XXII., Anna u. 2.).

IRODALOM, FILM 
Februárban újra indul a BME OMIKK 
Filmklubja (Budapesti Műszaki Egyetem 
K. épület, I. emelet 59.), a téma továbbra 
is az irodalom és filmművészet kapcsolata. 
Az ingyenes vetítések után Perlaki Tamás 
filmesztéta vezetésével beszélgethetnek, 
a résztvevők a filmről és a film alapjául 
szolgáló irodalmi alkotásról. Az első vetítést 
február 23-án tartják, a film Federico Fellini 
Satyriconja lesz. Március 9-én Jan Kadar-
Elmar Klos: Üzlet a korzón, március 23-án 
Stanley Kubrick: Barry Lyndon, április 6-án 
Volker Schlöndorf: Bádogdob, május 4-én 
Francois Truffaut: Fahrenheit 451 és május 
18-án Pier Paolo Pasolini: Dekameron című 
alkotása lesz látható a sorozatban.
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Újbudai panaszok
Szombaton történt az eset a Kelenföldi 
pályaudvar előtt, a villamos végállomása 
és a taxiállomás között. Van itt egy „buk-
tató”, egy 1x1 m-es, L alakú, 5 cm-es, fe-
lesleges perem, amely egy 90 éves, bottal 
járó bácsi elesését okozta. 10 óra körül a 
villamoshoz igyekeztünk, amikor láttuk, 
hogy elbotlik a kiemelkedő peremben, és 
úgy esett arcra, hogy a szeme felett és az 
orrán két helyen felrepedt a bőr, az orra 
el is tört! Még az a szerencse, hogy éppen 
arra jött egy villamosvezető, aki felsegí-
tette a bácsit, mert magam nem bírtam 
volna, mások pedig meg sem mozdultak. 
A Bártfai úti ügyeletre kellett bevinnem, 
ahol az erős vérzését elállították, és meg-
röntgenezték. 
 A pályaudvar előtt az egész terület 
egy szintben van, de ott, ahol a legtöbben 
járnak – nem tudom kinek az ötletére –, 
megemelték a szintet, holott csak 1-2 sor 
követ kellett volna kicsit ferdébben lerak-
ni! Ha a taxiállomást akarták így jelezni, 
akkor elég lett volna a felfestés. 
 Másik észrevételem, hogy a Kelen-
földi pályaudvar előtt a középső lépcső 

OLVASÓINK ÍRJÁK melletti bokros rész mindig tele van el-
hajigált dobozokkal, szeméttel, amit a 
zöldségárusok hagynak ott. Nem tudom, 
hogy miért nem szúr szemet senkinek, és 
miért tűrik, hogy olyan mocskos legyen a 
pályaudvar környéke? Az aluljáró végig 
van gusztustalan firkákkal. Meddig kell 
még néznünk? Az Őrmezői lakótelepet 
vastagon ellepi még az őszről ottmaradt 
szemét. A kerület állítólag gondoskodik 
környezetünk tisztán tartásáról. Van, 
ahol takarítógéppel tisztítják a járdát, de 
itt szél mindenfelé viszi a szemetet, be a 
parkoló kocsikról közé. Ezt még az őszi 
takarítási akció alatt kellett volna rendbe 
tenni. Erre nem jár illetékes, aki időnként 
ellenőrizné a tisztaságot?
 Olvasom az újságban, hogy megszün-
tették a Borszéki utcai hajléktalanszállót, 
és a Rimaszombati útra hozzák. Erről mi-
ért nem kérdezték meg a környék lakóit? 
Ott, a Borszéki utcában eléggé elkülöní-
tetten voltak, de itt, a Wien szálló tövében 
szép látványt nyújtanak! Azt sem tudni, 
hogy a környék nyugalmát mennyire za-
varják majd! Csak a budaörsi és környék-
beli nyaralók sorozatos feltörését hoznám 
példának. Félő, hogy a lakásunk sem lesz 
ezek után biztonságban!  

Szilvásiné 

Harapós vendég
Január 31-én késő éjszaka bejelentés érke-
zett a kerületi kapitányságra, mely szerint 
az egyik szórakozóhelyen bántalmaztak 
egy személyt. A kiérkező egyenruhások 
megállapították, hogy az egyik ittas férfi 
vendég többekbe belekötött a helyszínen, 
mire a csapos előbb távozásra szólította 
föl, majd miután a szép szóra ügyet sem 
vetett, megpróbálta kitessékelni az utcára. 
A lökdösődés közben a férfi nem sérült 
meg, ő viszont úgy beleharapott a csapos 
kezébe, hogy a seb erősen vérezni kezdett. 
A részeg vendég a rendőrökkel szemben 
is rendkívül ellenségesen viselkedett. Az 
ügyben eljárás indult.  

A poroltó sem segített
Kigyulladt egy autó február 2-án délben 
az Egér úti felüljárónál. A gépkocsi vezető-
je az eset kivizsgálásakor elmondta, menet 
közben észlelte, hogy füst csap ki az autó 

RENDŐRSÉGI HÍREK

Tisztelt újbudai választópolgár!

Kérjük, támogassa ismét jelölésünket! Ajánlószelvényét 
adja át megbízólevéllel rendelkező aktivistánknak, vagy 
hozza el, küldje el az MSZP körzeti választási irodájába! Ügyelet munkanapokon 10-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.  Ha a fenti számokon hív bennünket, ajánlószelvényéért elmegyünk lakására!

15. országgyűlési választókerület 
1114 Bartók Béla út 19. (bejárat a  
Mészöly u. felől) Telefon: 466-6235
Szabó Vilmos zöldszáma: 06/80/983-983

16. országgyűlési választókerület 
1119 Bikszádi út 43.  
Telefon: 204-2806, 204-2805
Molnár Gyula zöldszáma: 06/80/982-982

17. országgyűlési választókerület 
1118 Kaptárkő u. 8. 
Telefon: 247-1711
Dr. Józsa István zöldszáma: 06/80/981-981

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

motorteréből. Megállt, felnyitotta a mo-
torház tetejét, s látta, hogy lángokban áll 
a motor egy része. Megpróbálta eloltania 
tüzet az autóban levő poroltókészülékkel, 
sőt mások is segítettek neki, de csak nem 
csillapodtak a lángok. A tüzet végül is a 
helyszínre érkező tűzoltók tudták megfé-
kezni, ám akkorra már lényegében leégett 
az autó. A tűzben az autó vezetője és an-
nak utasa sem sérült meg. A kár körül-
belül 4 millió forint. Az autó a kötelező 
felelősségbiztosításon kívül nem volt biz-
tosítva.

Tűz a tűzhelyen
Február 3-án hajnalban kiégett egy lakás 
a Menyecske utcában. A lakók értesítették 
a hatóságokat, így a tűzoltókat arról, hogy 
az egyik lakásajtó alól sűrű füst szivárog 
ki. A helyszínre érkező tűzoltók betörték 
az ajtót, és eloltották a lángokat. Oltás köz-
ben az egyik szobában egy eszméletlenül 
heverő asszonyra bukkantak, akiről utóbb 
megállapították, hogy a lakás tulajdono-
sa. A tűz a konyhában keletkezett, és egy 

2005. október 15-i megalakulása óta 
február 8-án délután tartotta második 
ülését az Újbuda 11 Kht. és az öt kerü-
leti polgárőr egyesület által létreho-
zott Koordinációs Tanács a Polgármes-
teri Hivatal egyik tárgyalójában

Az ülésen részt vett az önkormányzat ré-
széről Bács Márton alpolgármester, Messel 
Gáspár közbiztonsági tanácsnok, vala-
mint a rendőrség képviselője és a Polgárőr 
Szolgáltató Centrum több munkatársa. 
Újbuda 11 Kht. részéről Visnyei Csaba 
ügyvezető volt jelen. A kerületben műkö-
dő polgárőr egyesületek munkatársai be-
számoltak az elmúlt hónapokban szerzett 
tapasztalataikról, hangsúlyozva, hogy to-
vábbra is elsőrendű feladatuk a bűnmeg-
előzés, melynek két legfontosabb eszköze 
a járőrözés és a megfigyelés.
 A sasadi egyesület vezetője, Vass Fe-
renc elmondta, egyre jobb a kapcsola-
tuk a lakossággal, gyakran szólítják meg 
őket az emberek sokszor csak azért, hogy 
megköszönjék a tevékenységüket, de ese-
tenként egy-egy problémára is felhívják a 
figyelmüket. Munkájuk során fokozottan 
figyelnek a benzinkutak környékére, és 
azokra a területekre, ahol hajléktalanok 
verik fel ideiglenes szállásaikat. Beszámolt 
arról, hogy a vezetésével működő csapat a 
közelmúltban egy kerítés mellett elrejtve 
egy elektronikus autólopó szettet fedezett 
fel, melyet vélhetően egy lopás közben 
megzavart autótolvaj hagyott hátra.  
 A gazdagréti egyesület képviseletében 
Károlyi János elmondta, az elmúlt hóna-
pokban azokra a területekre koncentrál-
tak, ahol az ünnepek miatt nagyobb volt 
a forgalom, így a bevásárlóközpontok kör-
nyékén a megszokottnál is sűrűbben tel-
jesítettek szolgálatot. Kiemelte, az elmúlt 
időszakban az autólopások terén értek el 
kimagasló eredményeket, köszönhetően 
az információ gyors áramlásának, és a 
rendőrséggel való jó együttműködésnek. 
Felidézett egy esetet, amikor a rendőrségi 
központ bejelentett egy XI. kerületben el-
követett autólopást, és a polgárőrök gyors 
reagálásának köszönhetően öt perccel ké-
sőbb már meg is találták a járművet a lo-
pás helyszínétől néhány utcányira. 

Egyre többen támogatják a polgárőrök munkáját

Lehallgatják a rendőrséget
 Bojta László a kelenvölgyiek képvise-
letében érkezett. Friss hírt hozott, eszerint 
az elmúlt éjszakákon felfigyeltek egy autó-
feltörő bandára, mely a Kápolna utca kör-
nyékén tevékenykedik, majd hozzátette, 
az egyesület mindent megtesz azért, hogy 
megfékezze őket. Egyetértett a másik két 
egyesület vezetőjével abban, hogy fontos a 
rendőrséggel való jó együttműködés, ne-
hezményezte viszont, hogy sok informá-
ció nem jut el hozzájuk időben. 
 A polgárőrök hallgatólagosan hasz-
nálhatják, pontosabban csak hallgathatják 
a rendőrségi frekvenciát, de egyelőre nincs 
rá legális lehetőség – mondta a rendőr-
ség képviseletében megjelent Tell Roland, 
majd hozzátette: a polgárőrök számára 
nagy segítséget jelentene, ha kommuni-
kálni tudnának a hatósággal, hiszen sok 
esetben segítik egymás munkáját. Azért 
is sürgető volna a jelenlegi gyakorlat jogi 
tisztázása, mivel a közeljövőben titkos, és 
az eddiginél jóval biztonságosabb kom-
munikációs rendszert fog alkalmazni a 
rendőrség. Ezzel lehetetlenné válik, hogy 
a rendőrségi frekvenciát lehallgassák a 
bűnözők, viszont a polgárőrök sem lesz-
nek képesek rá. Bács Márton mindehhez 
hozzátette, olyan megoldást kellene talál-
ni, mellyel ki tudják szűrni az esetlegesen 
a polgárőrség soraiba beépülő bűnelkö-
vetőket is. Ezért olyan korlátozott hozzá-
férést javasol, amely a polgárőr centrum 
központján, vagy az önkormányzaton 
keresztül biztosítaná a titkos információk 
áramlását. Messel Gáspár jelezte, a fővá-
rosi rendészeti bizottság következő ülésén 
felveti a problémát a főváros és a rendőr-
ség illetékeseinek.
 A polgárőrök jelezték, gyakran keresik 
meg őket vállalkozók, hogy támogatnák 
az egyesületet, de erre vonatkozóan nincs 
még kialakult gyakorlat. Amióta a polgár-
őrség munkája láthatóbbá vált, megnőtt a 
vállalkozók támogatási kedve, nem utol-
sósorban azért, mert a támogatás révén a 
polgárőrök társadalmi megbecsüléséből 
profitálhat az ő termékük, szolgáltatásuk 
is. Az első civil támogatóval már meg is 
állapodtak, de természetesen továbbiak 
jelentkezését várják.

Szöllőssy Anna

szénné égett lábos okozta, melyet a gáz-
tűzhelyen találtak a tűzoltók. A kiérkező 
mentők megállapították, hogy az asszony 
sérüléseket nem szenvedett, viszont erő-
sen ittas állapotban volt... 

Csókos baleset
Kiesett az egyik kerületi söröző ablakán 
egy hölgy – érkezett a bejelentés február 
3-án késő este a kapitányságra. A hölgy 
– tulajdonképpen egy kamaszlány – el-
mondta a helyszínre érkező rendőröknek, 
hogy két héttel korábban ismerkedett meg 
egy fiúval, akivel azon az estén újra össze-
futott. A fiú hevesen udvarolt neki, ezért 
behúzódtak a söröző egyik homályosabb 
zugába, hogy nyugodtan tudjanak „be-
szélgetni”. Miközben hevesen csókolóz-
tak, nekidőltek a söröző nagy kirakatab-
lakának, amely kitörött, s a pár kiesett az 
utcára. A fiú és a barátai elinaltak a hely-
színről, a lány viszont ottmaradt. A men-
tőknek is akadt dolguk, mert a lány kezét 
megvágták a kitört ablak szilánkjai.

S.F.

Gyűjtés a hármas ikreknek
Engedjék meg, hogy a XVI. évf. 2. szám-
ban megjelent „Szép család, apa nélkül” 
című cikkükre reagáljak. Először is őszin-
tén gratulálok Ildikónak a három kicsihez! 
Mélyen megérintett az írás, és sajnálattal 
olvastam, hogy egyedül neveli gyermekeit, 
és nem talál segítséget a rámpa megépítésé-
re. (A rámpa elkészült – a szerk.) Segítsünk 
Ildikón! Ha megoldható lenne, gyűjtsünk 
a kerületben élő lakosoktól babaruhákat. 
Örömmel veszek részt a szervezési mun-
kákban, és remélem, kivitelezhető lesz a 
jótékony gyűjtés. 

Kisdi Erika Polett

Jó ötlet a faforgácsos  
futópálya
Örömmel olvastam legutóbb megjelent 
számukban a futópályával kapcsolatos 
remek ötletet. A Bikás parkot sokan hasz-
nálják kocogásra, de sajnos nagyrészt csak 
a betonon van rá lehetőség. Magam és 
futótársaim nevében is kérem az önkor-
mányzatot, hogy vegye fontolóra ezt a jó 
ötletet, és hozzon létre egy futópályát a Bi-
kás-domb körül.

Németh Ágnes



sekben hagyatkozzon nyugodtan az első 
érzéseire, és nem fog csalatkozni. Persze 
az sem mindegy, hogy később mit tesz és 
hogyan, ám a kiindulása biztos lesz. Ne fe-
ledje azonban, hogy ez most egy átmeneti 
állapot, és később valószínűleg a józanul 
átgondolt lépéseket kell előnyben részesí-
teni, és kevésbé bízhat az intuíciójában.  

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

Időnként úgy fog viselkedni, mint az 
elefánt a porcelánboltban, ráadásul nem 
is nagyon érti majd, hogy mások miért 
olyan érzékenyek, és miért csinálnak 
minden apróságból akkora ügyet. Azért 
azt ne feledje el, hogy ön sem mindig 
olyan kemény és határozott, mint most, 
akadnak néhanapján gyenge pillanatai! 
Tehát ne legyen kemény, szigorú és tü-

relmetlen másokkal, mert oktalanul is 
megbánthat olyan embereket, akik mást 
érdemelnének öntől!

Mérleg
szeptember 24–október 23.

Hihetetlenül érzékeny és lelkileg is meg-
érinthető lesz. Érzelmileg túlontúl szélső-
ségesen reagál minden erőteljesebb külső 
hatásra. Minderre időnként türelmetlenül 
és értetlenséggel válaszol a környezete, 
ami csak fokozza labilis állapotát. Kü-
lönösen sebezhetővé és kiszolgáltatottá 
válik, ha ebben az időszakban szerelmes 
lesz, és bár nem lehet olyan tanácsot adni, 
hogy kerülje el ezt az érzést, legalább lelki-
leg készüljön föl a következményekre.

Skorpió
október 24–november 22.

Új szerelmet hozhat az életébe a sorsa, 
mely egy hétköznapinak induló kapcso-
latból bontakozik ki. Eleinte csak közös 
érdeklődésük alapján jókat beszélgetnek, 
és megvitatják az élet dolgait, majd foko-
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Juhász Gyula: A hó
A költeményből idézünk két sort.
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Kommunikációs partnerünk a T-Mobile

ÚJBUDA

KERESZTREJTVÉNY

2006. február 15. – február 22.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (H, L, 

G, P). 13. Részben mázlista! 14. Geodézi-
ában használatos háromlábú pontjelölés. 
15. Alant. 16. Európai vulkán. 18. Kázus. 
19. Fűzfa virága. 20. A tetejére helyez. 22. 
Sivatagi vízmosás. 23. Irídium és jód vegy-
jele. 24. Fedé. 26. Kiejtett betű. 27. Római 
55. 29. Női név. 31. Rangjelző szócska. 32. 
Fejrész. 34. Maffiában található! 36. Al-
kalmazás során megfelel. 39. SRJ. 40. Cser-
jeféle. 41. Győri sportklub. 42. Azonnal, 
népiesen. 43. Stóla. 44. Tömörré égetett, 
sárga színű útburkoló tégla. 47. A végén 
forral! 48. Trezor. 50. Szén és nitrogén 
vegyjele. 51. Magasba tart. 53. Jász párat-
lan betűi. 55. Kettős betű. 56. Félreért. 59. 
Világtalan. 61. A történetírás múzsája. 62. 
Hagymás, évelő növényfaj. 64. Férfinév. 
66. Angol TV-sorozat volt. 68. Ázsiai ál-
lóvíz. 69. A Kaszpi-tengerbe ömlő kazah 
folyó (EMBA). 70. Kertelés nélkül, latin 
kifejezéssel. 72. Félig átéget!
FÜGGŐLEGES: 1. Amorózó. 2. Gyümölcsfát 
szemzé. 3. Az udvaron levő. 4. Fordított ál-
lóvíz! 5. Levélmintázattal lát el. 6. Szilícium 
és kén vegyjele. 7. Bútorrugó. 8. Szlovák. 9. 
Némán átad! 10. Árusítás. 11. Becézett női 
név. 12. Össze-vissza ken! 17. Egykori buda-
pesti szálloda. 19. Éjszakai mulató. 21. Őr. 
22. Valéria becézve. 24. Olaszországi kis-
kocsma. 25. Higany-klorid. 26. Duellum. 
28. Vonzerő. 30. Germánium vegyjele. 33. 
Háj. 35. Halszelet. 37. Baranya megyei te-
lepülés. 38. Exponens. 45. Visszhang. 46. 
Ifjúsági Magazin, röv. 48. Az idézet máso-
dik sora (Ü, N, É, E). 49. Egyiptomi szán-

tóvető. 52. Kötetlen. 54. Az oxigéncsoport-
ba tartozó elem. 57. Középen felitat! 58. A 
fényáram egysége. 60. A fogaival lyukat ké-
szít bele. 61. Japán kikötőváros. 62. Francia 
színész, filmrendező (Jacques). 63. Kiss me 
…! (musical) 65. Szamárium és fluor vegy-
jele. 66. A máj mellékterméke. 67. MRH. 
70. Ellenérték. 71. Rövid angol férfinév.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 
48. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: február 22.

Nagy András
TISZTELT REJTVÉNYFEJTŐK! Gyakrabban ta-
lálkozunk, így többször törhetik a fejüket 
a megfejtésen, amiknek viszont nincs ér-
kezése ennyi idő alatt megérkezni a szer-
kesztőségbe. Hogy minél többen vehessenek 
részt a sorsoláson, megtartjuk a korábbi 
ütemezést, így az előző rejtvény  nyertesét, 
valamint a helyes megfejtést a következő 
számunkban közöljük. – a szerk.

Kos
március 21–április 20.

Nagyon érzékeny lesz az elkövetkező na-
pokban. Ezekben az elengedettebb idő-
szakokban olyan kérdésekről is szívesen 
beszélget majd, amelyekről egyébként 
nem szokott. Az ilyen pillanatok értékesek 
lehetnek, és erősíthetik kapcsolatait. Rájö-
het, hogy időnként nagyon jó érzelmeinket 
másokkal megosztani, és együtt megélni 
azokat. Az is világossá válhat, hogy nem 
csak önnek vannak problémái, és azokkal 
nem áll egyedül a világban!   

Bika
április 21–május 20.

Ismét meg kell vívnia a harcait a munka-
helyén. Minden képességére szüksége lesz 
ahhoz, hogy elképzeléseit keresztül vigye, 
és saját álláspontját megvédje. Összeütkö-
zései lehetnek főnökeivel és munkatársa-
ival is. Jó hír viszont, hogy megvan az a 
hátországa, mely segíti a konfliktusos idő-
szakot. Családja ön mellett áll, és a roko-
naitól, a barátoktól használható tippeket 
kaphat arra vonatkozóan, hogy miként is 
kellene viselkednie a feszült helyzetekben. 

Ikrek
május 21–június 21.

Szokatlan, olykor furcsa események tör-
ténnek a családi életében, amelyek mi-
att elgondolkodik azon, hogy valójában 
mindez véletlenül történik-e? Kis titkokat 
fedez majd fel családtagjairól – nem feltét-
lenül takargatni valókat, lehetnek kedve-
sek, viccesek is –, és ezek ráébresztik, hogy 
nem ismeri eléggé azokat az embereket, 
akik pedig a legközelebb állnak önhöz. 
Így, vagy úgy, de gondolkodjon el azon, 
hogy mennyire látja objektíven és reálisan 
családtagjait, és próbáljon meg közelebb 
kerülni hozzájuk.

Rák
június 22–július 21.

Úgy érzi, nem fogadják el maradéktalanul 
azok az emberek, akik a környezetében 
élnek, és ez nagyon fáj önnek. Mintha azt 
olvasná ki a szemükből, hogy valami mást 
várnak öntől. A helyzet erősen aláássa 
önbizalmát, és persze el is kedvetleníti. A 
megoldás, hogy önmagában keresse a vá-
laszt a történtekre, hiszen belülről sugároz 
olyan energiákat, amelyekkel másokat 
befolyásol. Lehet, hogy önmagát tartja ke-
vésnek? Vagy nincs elég önbizalma? De az 
is lehet, hogy túl érzékeny vagy egyszerű-
en félreért bizonyos jelzéseket.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

Az elkövetkező időszakban nagy szüksége 
lesz a megérzéseire, még szerencse, hogy 
kellőképpen „ellátott” ezen a területen. 
Főképpen az egzisztenciáját érintő kérdé- (Rebeka)

zatosan elmélyülnek érzéseik. Kivételesen 
arra is lehetősége lesz, hogy az érzelmein 
némiképp kívül helyezkedve tudatosan 
is irányítsa a viszonyukat, így nagyobb az 
esélye annak, hogy elkerülik a gyors kiáb-
rándulást.

Nyilas
november 23–december 22.

Érzékenysége kellemetlen pillanatokat 
okoz önnek. Túlontúl sértődékeny lesz, fő-
képpen a munkahelyén érhetik – többnyi-
re vélt – sérelmek. Elég egy rosszul hangsú-
lyozott szó, vagy egy félresikerült mondat, 
ön máris úgy gondolja, hogy személyében 
támadták meg, és például a munkabírá-
sát vagy a szakértelmét vonják kétségbe, 
amikre egyébként sokat ad. Próbáljon meg 
uralkodni érzésein, és kétszer is gondolja 
meg, mielőtt kinyitja a száját, és minden 
alap nélkül nekitámad kollégáinak. 

Bak
december 23–január 20.

Karrierje, a munkahelyi ügyei kerülnek 
előtérbe. Főnökei elismeréssel szólnak 
munkájáról, szaktudásáról, munkabírá-
sáról és lehetősége lesz az előrelépésre a 
ranglétrán, amivel persze a fizetése is meg-
nő. Mindennek azonban meglesz a negatív 
oldala is. A kollégái ellenszenvvel és félté-
kenységgel reagálhatnak az eseményekre, 
és az sem kizárt, hogy új beosztásában 
olyan feladatokat bíznak önre, amelyekhez 
semmi kedve sincsen. Ráadásul ebben a 
helyzetben mérlegelési lehetősége sem lesz. 

Vízöntő
január 21–február 19.

Ha éppen egyedül él, nagy valószínűség-
gel találkozik egy olyan partnerrel, akivel 
hosszú távú – az sem kizárt, hogy életre 
szóló – kapcsolatot alakít ki, mely mind-
kettőjük számára élményekkel teli lesz. 
De még ha nem is érinti meg a szerelem a 
közeljövőben, olyan barátra lel, akire a ké-
sőbbiekben is bátran számíthat. Ha pedig 
állandó partnere van, nagyon szép napok 
várnak önökre, érzéseik kiteljesednek, és 
oly módon értik meg majd egymást, mint 
korábban még soha. 

Halak
február 20–március 20.

Egyre gyakrabban kritizálja a viselkedését 
a környezete, főképpen barátai mutatnak 
rá néhány erősen megkérdőjelezhető lépé-
sére. Minderre ellenségesen reagál kezdet-
ben, ám hamar belátja igazukat, majd némi 
önvizsgálat után az okokra is rájön: kap-
csolati problémája van, amit önmagának 
sem akart bevallani, inkább elfojtotta vagy 
rosszabb esetben másokon vezette le az ér-
zéseit. Ha mindezt felismerte, már egysze-
rű a következő lépés. Tisztázza a helyzetet, 
és annak megfelelően cselekedjen.

JUHÁSZ GYULA 
(1883 - 1937) 

Szegeden járt gim-
náziumba, majd a 
budapesti egyetem 
magyar-latin szakán 
végzett, ezután több 
városban tanított. 
Első kötete 1907-ben 

jelent meg Juhász Gyula versei címmel. 
Politikai jellegű támadások miatt elhagy-
ni kényszerült a tanári pályát, visszatért 
Szegedre. Újságíróként helyi és fővárosi 
lapokba dolgozott. A Tanácsköztársaság 
alatt hivatalt vállalt, ezért később üldözte-
téseknek volt kitéve, de nemzeti és huma-
nista eszméihez hű maradt. Utolsó éveit 
visszavonultságban töltötte. A mellőzés, 
az üldöztetés, a magány és súlyos betegsé-
ge felőrölte, öngyilkosságba menekült.

ÉLŐVILÁG

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

ASZALT SZILVÁS VARIÁCIÓK
Gyümölcsös borjútekercs

HOZZÁVALÓK: 70 dkg borjúhús (egészben), 
3 dl csirkehúsleves, 10 dkg aszalt sárgaba-
rack, 12 dkg aszalt, magozott szilva, 1 al-
ma, 5 dkg mandula, 5 dkg dió, 5 dkg vaj, 
3 szelet sonka, őrölt bors, só. ELKÉSZÍTÉSE: 
A húsleves felét megmelegítjük, a barac-
kokra és a szilvára öntjük, és 30 percig 
állni hagyjuk. Az almákat meghámoz-
zuk, felkockázzuk. A mandulát 5 percig 
főzzük, és a héjukat eltávolítjuk. A húst a 
maximális nagyságúra kiterítjük. Aszalt 
gyümölcsökkel, mandulával, dióval és al-
madarabokkal megtöltjük. Sóval, borssal 
meghintjük, felgöngyöljük, és átkötjük. 
Mély tepsibe tesszük, és a vajban pirosra 
sütjük. A maradék húslevest ráöntjük, és 
sütőben megsütjük. Amikor kész, a húst 
kivesszük, a zsineget eltávolítjuk, a son-
kaszeletekbe burkoljuk, és még 5 percig 
sütjük. Szeletekre vágva tálaljuk.

Aszalt szilvás húsgombócok
HOZZÁVALÓK: 30-30 dkg darált sertés- és 
marhahús, 1 tojás, 4 evőkanál zsemlemor-
zsa, 2-2 evőkanál durvára vágott pisztácia 
és vágott petrezselyem, 2 késhegynyi őrölt 
fahéj, 2 fej vöröshagyma, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 kávéskanál szárított fűszer-
keverék, 8 aszalt szilva, 3 evőkanál liszt, 
fél dl száraz fehérbor, őrölt bors, só, olaj 
a sütéshez. ELKÉSZÍTÉSE: Összekeverjük a 
húsokat a tojással, a zsemlemorzsával, a 
pisztáciával, a finomra vágott hagymával, 
a zúzott fokhagymával, a petrezselyem-
mel, a fűszerkeverékkel, és a kis kockákra 
vágott aszalt szilvával.  Gombócokat for-
mázunk a masszából, lisztbe forgatjuk, 
forró olajban megpirítjuk. Felöntjük fél 
dl vízzel, a borral, folyamatosan forgatjuk 
a gombócokat, és kis lángon folytatjuk a 
sütést. Tányérra adagoljuk, meghintjük 
petrezselyemmel, és tálaljuk.

Újbuda bővelkedik a Schmidt Egon 
találó kifejezésével „névtelen rezer-
vátumnak” minősülő területekben. 
A Gellért-hegytől a Kamaraerdőig, a 
Rupp-hegytől a Kopaszi-gátig számta-
lan park vagy szerencsére úgynevezett 
„természetközeli állapotban” felejtett 
terület kínálkozik az odútelepítésre. 

Nagyon kedvező helyzet, ha ablakunkból 
is megfigyelhetjük a kihelyezett odút, hi-
szen így tudjuk a legtöbbször szemlélni 
madaraink jövés-menését. Az is nagyon 
előnyös, ha napi útvonalunk mentén he-
lyezzük el a madárodút, és busz- vagy 
villamosmegállóban hasznosulnak a vá-
rakozás percei. Természetesen a telepítés 
elsődleges szempontja a madarak bizton-
sága. Az odút az úttesttől és a forgalmas 
helyektől távolabb kell elhelyezni, hogy a 
kirepülő és még ügyetlen fiókák a közeli 
bokrokon, fákon megkapaszkodhassanak 
az első bizonytalankodó repülés végén.
 Ilyen például a Hamzsabégi úti kilo-
méternél is hosszabb keskeny rész a vasúti 
töltés mellett. Az ilyen jellegű, gyakran 
látogatott helyeken az odút célszerű leg-
alább 2,5-3 méter magasra akasztani egy 
drótkampó segítségével. Ha olyan fát vá-
lasztunk, amelyre könnyű felmászni, ak-
kor létra sem szükséges a kihelyezéshez 
vagy az odú ellenőrzéséhez, tisztításához. 
Egy kisebb háztartási létra vagy egy 2-3 
méteres bot is segítheti a felfüggesztést. A 
bot végére egy drótkampót erősítve olyan 
segédeszközt készíthetünk, amivel a köny-
nyebb odúk helyükre akaszthatók.
 Természetesebb, elhagyottabb terüle-
teket például a Duna partján találhatunk 
a Kopaszi-gát déli csúcsa és a Galváni út 
közötti szakaszon. A folyamot kísérő 
úgynevezett galériaerdő maradványa itt 

olyan nyugalmas élőhely, ahol a nehezen 
járható sűrűben bizonyosan lesz lakója a 
kihelyezett odúnak. E helytől északra az 
öböl menti lezárt területen február elején 
jártam. A cinkék most is hallatszottak, de 
télen a vízimadarak uralják ezt a részt. A 
Dunán megritkultak a jégtáblák, de azért 
még bőven úsztak lefelé a Lágymányo-
si-öböl bejáratánál is. A magas parton  

tőkésrécék csodálkoztak rám, szárnyuk 
alá rejtett fejüket kihúzva bámultak meg: 
„Ki ez, aki itt jár, ahol vasárnaponta ma-
dáron kívül nem mutatkozik élőlény?” 
A munkagépek is pihentek, csak az őr 
apró kutyája csaholt dühödten. A récék 
óvatosabbja a magas partról a félsziget 
felé repült, de jócskán maradtak is bizal-
masabb madarak. Biztosan a tél kezde-
te óta itt tanyáznak, már nem félnek az 

embertől. Az igazi alvóhely azonban lent 
van az alsó parton. Ezernél több tőkésré-
ce (Anas platyrhynchos, hazai állománya  
100 000–150 000 pár) töltötte itt az éjsza-
kát. A kavicsos fövenyen mozogtak, de az 
öböl bejáratában a csendes vízen lebegve, 
fejüket jó meleg helyre, a szárnyuk alá 
dugva aludtak is még sokan. Úgy látszik, 
itt a parton nem jár róka. A Sas-hegyen 
vagy a Költő utcában nem lennének ilyen 
biztonságban, mert mindkét helyen lakik 
ez a ragadozó, és éjszakánként vadászni 
indul hatalmas étvágyát csillapítandó. 
 A récék között jócskán látni fekete 
színű szárcsákat (Fulica atra, hazai állo-
mánya 80 000–120 000 pár) és a búbos 
vöcsök (Podiceps cristatus, hazai állomá-
nya 7000–9000 pár) jellegzetes derékszö-
gű fejtartása is feltűnt néhol. Aztán délről 
megjelent egy magányos hattyú (Cygnus 
olor, hazai állománya 300–350 pár), pisz-
kosszürke tollazatával felfelé úszott a 
Dunán. A Dunába ömlő termálvíz vonz-
za ide a több száz dankasirállyal (Larus 
ridibundus, hazai állománya 10 000–12 
000 pár) és sárgalábú sirályokkal (Larus 
cachinnans, hazai állománya 1–3 pár!) 
együtt a hatalmas madársereget.
 A parton délebbre található bozótos 
erdővel ellentétben itt a zárt területen 
kitakarították az erdőt, friss metszés-
nyomok látszanak szinte minden fán. A 
többtörzsű fák gyengébb oldaltörzseit és 
az alsóbb oldalágakat lemetszve a fákat 
erőteljesebb növekedésre késztetik. A fák 
nagy része vékony, nem sok természetes 
odút rejthetnek a törzsek. Hasznos len-
ne itt több tucat madárodú kihelyezése, 
hogy ne csak téli vízimadár-paradicsom 
legyen az öböl, hanem tavaszra és nyárra 
is jusson madárdal.

Morandini Pál

Telepítsünk mesterséges fészekodút!    

RECEPTEK
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Teőkéné Montvai Rozália kiállítása feb-
ruár 2-án nyílt meg a BMK-ban, utána 
ugyanott és ugyanazon az estén a 
Theatrum Színiakadémia előadása biz-
tosított programot az érdeklődőknek.

A festőnő kiállítás-megnyitója kicsit fur-
csán alakult, mivel a beszédet vállaló 
művészettörténész nem jött el az ígért idő-
pontban a BMK Galériába. A szép szám-
ban megjelent vendégeket azonban ez 
cseppet sem zavarta, beszélgetve sétáltak 
a portrék, tájképek és 
csendéletek közt. 
 Teőkéné Montvai 
Rozália a Képzőmű-
vészeti Gimnázium 
elvégzése után grafi-
kusként dolgozott, de 
a festésben továbbra 
is örömét lelte. Nem 
termékeny alkotó, ez 
főként festési stílusá-
nak köszönhető, sa-
ját elmondása szerint 
egy-egy képe olykor 
hónapokig készül. 
 Legszívesebben 
portrékat fest, bár 
mostani kiállításá-
nak anyagában több hangulatos tájképet 
is találunk. Festményei nem törekszenek 
elvont tartalmak tolmácsolására, inkább 
a valóság lírai, látványközeli interpretá-
cióját adják. A tárlaton szereplő képek 
egy része megvásárolható. A valósághű 
művészi ábrázolást kedvelők február 22-
ig még megtekinthetik Teőkéné Montvai 
Rozália alkotásait.
 Ugyanezen az estén a Theatrum Szí-
niakadémia növendékei is bemutatkoztak 
a művelődési központ kamaraszínpadán 
Örkény István Tóték című művével. A 
művészeti szakiskola végzős diákjai vér-
bő, pergő hangulatú előadást hoztak létre, 

erőteljesen megjelenítve a fronton szolgáló 
fiukért aggódó szülők és az idegrongáló-
dott katonatiszt mániásságából következő 
konfliktusokat. A színpad puritán beren-
dezése nyilván az iskola anyagi keretei-
nek szűkösségére utal, a színpad előtti tér 
kihasználása viszont ötletességről tanús-
kodik, mellyel a rendezés kiaknázta a ka-
maraterem adottságait. Répászky Miklós 
árnyalatnyit harsány, de érzékletes színészi 
játékkal jelenítette meg az Őrnagy túlmoz-
gásos figuráját. Király Márk (Tót) és Ország 

Mónika (Tótné) kettősének sok humorral, 
esetenként túlkarikírozott gesztusokkal és 
helyzetkomikummal fűszerezett alakítá-
sát kislányos naivitással kísérte Székelyhidi 
Gréta (Ágika) játéka. A groteszk színpadi 
mű egyik kulcsfigurájaként, a Postás sze-
repében Orsós Róbert jelent meg, illetve 
apróbb szerepekben láthattuk Danis Lívia 
Sugárkát (Gizi Gézáné), valamint két má-
sodik évfolyamos „beugrót”: Paul Andrást 
(Tomaji plébános) és Ondrik Jánost (Cipri-
áni professzor). 
 Az előadást legközelebb február 23-án 
19 órakor tekinthetik meg az érdeklődők.

- szöllőssy -

Kiállítás-megnyitó és 
színházi előadás 

Budapesti Művelődési Központ

A közelmúltban jelent meg a Szelíd 
kezedben csillagok című könyv, mely-
ben Jelenits István beszél életéről, 
hitéről Mohay Tamás irodalomtörté-
nésznek. A kötet bemutatóját február 
2-án este tartották meg az Éghajlat 
Könyves Kávézóban.

Jelenits István piarista szerzetes, tanár, 
szellemi életünk egyik kimagasló, sokré-
tű alakja, akinek teológiai, pedagógiai és 
irodalomtörténeti tevékenysége szerves 
egységet alkot. Ez derül ki ebből a kötet-
ből is. Mohay Tamás Jelenits Tamás több 
könyvét – Ének a varázsban, Kinyilat-
koztatás és emberi szó, Betű és lélek stb. 
– is gondozta. Az irodalomtörténész el-
mondta: szoros szellemi, lelki kapcsolat 
fűzi a tanár úrhoz, és ez az interjúkötet 
hangulatán is érződik, két ember beszél-
get egymással közvetlen hangnemben, 
s közben feltárulnak a hitnek, az életnek 
rejtett oldalai is. 
 Jelenits István Ottlik Gézát idézte, aki 
egyszer úgy fogalmazott: „Jézus vagy jelen 
van az életművemben, vagy pedig hiába-
való az egész. De nem megnevezetten kell 
jelen lennie, hanem úgy, ahogy az égbolt 
vagy ahogy az anyám van jelen a művek-
ben vagy az életemben.”  Jelenits szerint ez 
nemcsak az irodalomra, hanem a piarista 
nevelésre is jellemző. Nem mintha kiüre-
sedett és tartalmaitól megfosztódott volna 
ez a nevelés, de a diákban benne van rész-
ben a szemérmesség, részben pedig a vi-
tatkozhatnék. Ha nagyon töményen vagy 
nagyon szájbarágósan kap dolgokat, akkor 
elzárkózik előlük, hadakozik velük. Talán 
ez szoktatta rá a piaristákat arra, hogy ne 
nagyon beszéljenek arról, amit igazán fon-
tosnak gondolnak, hogy ne lobogtassák a 
hitüket, hanem a mindennapokban éljék 
azt meg. Az, hogy ki hisz és ki nem, úgyis 
kiderül az ember cselekedeteiből. 
 A szerzetes arra is figyelmeztetett: 
nem biztos, hogy mindig minden ter-
vünknek teljesülnie kell. Lehet, hogy Is-
tennek más tervei vannak velünk, mint 

amit mi elgondoltunk, de az is lehetséges, 
hogy Isten különböző akadályokat állít 
elénk, mert azt akarja, hogy küzdjünk 
meg álmaink beteljesüléséért. Mindenből, 
a be nem teljesült, vagy kudarcok után 
megvalósult vágyainkból is tanulhatunk. 
Soha nem amiatt kell keseregnünk, ami 
nincsen, hanem azt kell felfedeznünk, ami 
van, aminek elérése lehetséges a számunk-
ra. A végén úgyis összeáll az életünk, és 

Jelenits István könyvbemutatója
Ne lobogtassák a hitüket, hanem a mindennapokban éljék meg

elmondhatjuk azt, 
amit Kosztolányi 
fogalmazott meg a 
Hajnali részegség cí-
mű költeményében: 
„Egy nagy, ismeretlen 
Úrnak a vendége vol-
tam.” Saját életútjával 
kapcsolatban Jelenits 
tanár úr mindezt így 
öntötte szavakba: 
„Van az Úristennek 
egy terve, és én nem 
rugdalóztam az ellen 
a terv ellen, és nem is 
nagyon akartam sa-
ját terveket kieszelni. 
Most azt mondom, 
hogy nagyon szépen 
kigondolta ezt.” 
 A földi életben 
betöltött szerepün-
ket, feladatainkat il-
letően pedig Jelenits 
István arra figyel-
meztet a kötetben: 
„Mi túl könnyen az 
örök életre tereljük 
az Istennel való kap-
csolatunkat, mintha 
lemondanánk arról, 
hogy ebben az életben 
kikönyörögjük ma-
gunknak, hogy meg-
tapasztalhassuk az 
Isten szeretetét. Nem 
tekinthetjük egész 
életünket egy ’nyo-

morúság völgyének’, amit ki kell bírni: itt 
kell megtapasztalnunk az Istent, hogy föl-
nőjünk a szeretetéhez, és szeretettel viszo-
nozni is tudjuk. Nem arról van szó, hogy 
ha ezt kibírjuk anélkül, hogy különösebb 
vétkeket elkövetnénk, akkor a végén egy 
különös világba kerülünk, ahol boldogan 
élvezni fogunk mindent, de semmire se 
fogunk ráismerni.” 

Bodnár Dániel

Az egyetemi bálok – így a Műegyetem 
rendezésében megtartottak – mindig 
is jeles társadalmi eseménynek szá-
mítottak, melyen részt venni rangot 
és megtiszteltetést jelentett. Az idők 
során kialakultak a bálok előkészítésé-
nek és lebonyolításának a hagyomá-
nyai, továbbá azok a kellékek, amelyek 
nélkül elképzelhetetlen lett volna a 
vigadalom.

A mérnökbálok elnevezése a kezdeti idők-
ben technikus bál volt, ami az egyetem 
névtörténetére is utal: az Osztrák-Magyar 
Monarchia idejében, 1850-től 1871-ig a 
Műegyetem „technikai főtanintézetként”, 
azaz főiskolai jelleggel működött, és a mű-
szaki-technikai tudományokkal foglalko-
zókat az akkori időben a technikus szóval 
jelölték. Ez az elnevezés még a XX. század 
első évtizedeiben is használatos volt, így 
az 1926-os bál legyező alakú táncrend-
jének középmezőjén is a „Technikus Bál 
1926. január 26.” felirat olvasható.
 A bálokat minden egyetem önállóan 
bonyolította le, legfőképpen a várható ha-
szon miatt. A rendezőbizottság mindig 
valamilyen különleges ötlettel igyekezett 
megnyerni a módosabb családokat. Kel-
lemes szövegű, szép nyomtatású meghí-
vóval, csábító programokkal, népszerű 
zenekarok szerződtetésével. A meghívót 
nem mindig postázták, hanem elegáns 
kis virágcsokor kíséretében a hallgatók 
személyesen vitték el a ház asszonyának. 
Mindezen felül a figyelmes rendezőség 
maradandó emlékekkel is ked-
veskedett a bálozóknak. 
Ilyen emléktárgyak 
voltak a „táncren-
dek”, melyek 
v a l ó s á g o s 
iparművé-
szeti alko-
tásokként 
váltottak 
ki nagy 
elisme-
ré s t  a 
vendégek körében. 
A táncrend eredetileg parányi füzet, lap-
jain sorrendben felsorolva a különböző 
táncok, amikre kicsiny ceruzával fel-
iratkozhatott a táncot kérő partner. Az 
idő multával egy-egy nevezetes személy 
aláírása jelentős értéket képviselt. A tánc-

rend borítója olykor valóságos miniatűr 
festmény vagy zománcozott ötvös-re-
mek volt. Természetesen a drága mívű 
táncrendek a nagy összeget adományozó 
családokhoz kerültek. Utánrendelésre is 
volt példa, a bálszervezők nagy örömére, 
mivel az a bevételt növelte.
 A műegyetemi hallgatók is minden 
évben különleges formájú táncrenddel 
kedveskedtek vendégeiknek, volt kö-

zöttük miniatűr emelődaru, 
melynek alapja könyv, 

magaslatra kapasz-
kodó mozdony, 

p r o p e l l e r e s 
repülő vagy 

b a l a t o n i 
v i t o r l á s 
másolata 
csi l logó 
v a s -
macská-
val. Az 

említett 1926-os legyező 
alakú táncrendet sem gáláns biedermei-
er jelenettel, hanem műszaki alkotások 
képeivel díszítették puttók társaságában, 
mely képek az abban az időben működő 
négy egyetemi karra – építész, mérnöki, 
gépész és vegyész – utaltak. 

Technikus bál – mérnökbál

Műegyetemi táncrendek

 Kiemelkedik a műegyetemi bálok so-
rából az 1911. évi – a Royal Szálló káprá-
zatos báltermében tartották meg –, hiszen 
abban az évben vehették birtokukba a 
tanárok és a diákok az új budai egyetem-
várost. A nevezetes alkalomból a bál tánc-
rendjének díszítéséül a szervezőbizottság 
a lágymányosi egyetemi épületek látképét 
választotta. Fel is kérték Cserna Károly 
grafikus, festő, rézmetsző műegyetemi ta-
nárt, metssze rézbe a Műegyetem látképét. 
A táncrend formája ezúttal is különleges 
volt: 108x66 mm-es méretben egy fa rajz-
táblát formázott, amire négy picinyke sár-
garéz rajzszeggel erősítették rá azt a rajzla-
pot, melyre előzőleg Cserna rézmetszetét 
nyomták. A kis „rajztáblához” T alakú 
fejes vonalzó is tartozott – selyemzsinór-
ral erősítették hozzá –, emlékeztetve arra, 
hogy ez az eszköz mennyi galibát okoz a 
diákoknak. A táncrend lapjai harmonika-
hajtásúak, minden lapon egy-egy táncfaj-
ta felirata olvasható. Nemcsak a táncrend 
borítóját, a báli meghívókat is a Cserna 
metszete díszítette. Mi több, ez a szép réz-
karc 1911-től 1980-ig rajta volt a Műegye-
tem meghívóin, programlapjain, látható 
a kiállítás-vitrinjein, ezért mint kerületi 
helytörténeti emlék is figyelmet érdemel.

Pedroni Emma Anna

1911-es táncrend Cserna Károly műegyetemi tanár rézmetszetével

JELENITS ISTVÁN: Be nem teljesült vágyainkból is tanulhatunk

 A XI. kerületi Carl Rogers Személyközpontú Iskola harmadszor hirdeti meg országos 
meseíró pályázatát általános iskolások számára. 

 A pályázat célja, hogy a 6 és 14 éves kor közötti gyerekeket írásra ösztönözzék, továbbá, 
hogy fejlesszék fantáziájukat és kibontakoztathassák kreatív íráskészségüket. 

 A pályamunkák beérkezési határideje március 13. Az értékelés során a gyerekek szempont-
jai mindvégig érvényesülnek, ezért a beérkezett meséket olvasni fogják gyerekek, szülők, 
pedagógusok is, majd a legkedveltebb 30 pályaműből a szakértő zsűri véleménye alapján 
tizet értékes jutalomban részesítenek. A döntőbe jutott 30 mese felkerül a meseíró pályá-
zat internetes oldalára, ahol a gyerekek szavazhatnak az általuk legjobbnak ítélt alkotásra.

 Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a Rogers-napokon, május 24–26. között kerül 
sor. A zsűriben Szegedi Katalin meseillusztrátor és Békés Pál író is részt vesz.

 További információ: Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1113 Budapest, Aga u. 10. 

 Tel./fax: 209-3609, E-mail: mese@rogers.sulinet.hu, www.rogersiskola.hu

 A Budapesti Művelődési Központ és a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Orszá-
gos Szövetsége meghirdeti a X. Országos Diapályázatot. A jubileumi pályázatra „portré 
és emberábrázolás”, illetve „kötetlen téma” kategóriában lehet nevezni. Amatőr alkotóktól 
5 pályaművet várnak. A nevezési díj pályázónként 500 Ft. A személyes beadás időpontja: 
február 27–28. 10–18 óra, BMK művészeti osztály (XI., Etele út 55., tel.: 371-2783.) Az alkotá-
sok postán is feladhatók február 27-ig, a nevezési lap és a nevezési díj befizetését igazoló 
csekk másolatával együtt.

 A nyilvános zsűrizés időpontja: március 2. 17 óra BMK, ahol az eredményhirdetés és bemu-
tató lesz március 25-én 16 órakor. A legjobb alkotásokat díjazásban részesítik. A pályázati 
felhívás és a nevezési lap letölthető az www.bmknet.hu honlapról. 

 További információ: BMK művészeti osztály – tel.: 371-2783; 
 MAFOSZ, I., Corvin tér 8., Győri Lajos 201-5692 és Kührner László 06/30/245-4195.

MÚLTIDÉZŐ

A Taxidermia című Pálfy György alko-
tásnak ítélték a fődíjat a február 7-én 
zárult 37. Magyar Filmszemlén. 

A nemzetközi összetételű játékfilmes 
bírálóbizottság az elismeréssel a film in-
novatív és elgondolkodtató sajátosságait 
jutalmazta. A Taxidermia alapjául Parti 
Nagy Lajos novellák szolgáltak, s az író is 
szerepel a filmben. Egy sors alakulásának 
hiteles ábrázolásáért Hajdu Szabolcs ér-
demelte ki a rendezői díjat a Fehér tenyér 
című munkájával. Az operatőri díjat meg-
osztva Nagy András, a Johanna újszerű 
képi megfogalmazásáért és a Fehér tenyér 
hiteles fényképezéséért, valamint Máthé 
Tibor a Vadászat angolokra című film 
képi világának magas szintű megteremté-
séért kapta. A legjobb női alakításért Tóth 
Orsolyát tüntették ki a Johanna, valamint 
az Egyetleneim című filmben nyújtott ki-
emelkedő teljesítményéért.  A legjobb fér-
fi alakítás díját Csányi Sándornak ítélték a 
Csak szex és más semmi című filmbeli já-
tékáért. A hagyományok szerint ezúttal is 
szavazott a közönség. A csaknem ötven-

ezer érdeklődő közül a voksolók Hajdu 
Szabolcs Fehér tenyér című munkáját mi-
nősítették a legjobb nagyjátékfilmnek. 

(pk)

Jöttek, és győztek a fiatalok
A Taxidermia nyerte a 37. Magyar Filmszemle fődíját
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LAKÁS-INGATLAN

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mellékut-
cáiban keresünk ügyfeleink részére csendes, világos 
lakásokat, házakat. ImmoTéka Ingatlaniroda, XII., 
Csörsz u. 17-21. Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. 
Aktuális ajánlataink: www.immoteka.hu

BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, há-
zakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasztalat. 
www.banalp.hu, 361-4287.

KERESÜNK-kínálunk eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, telkeket. Teljes körű, gyors, korrekt ügyin-
tézés. 12 éve folyamatosan működő ingatlaniroda. 
315-0031. www.amadex.hu, amadex@axelero.hu

VILLA-LUX Ingatlaniroda 16 éve a budai 
ingatlanpiacon. Adásvétel, bérlet! Hegyvidék 
Üzletközpont, XII., Apor Vilmos tér. 
466-2482, 06/30/940-8093, 
www.villalux.hu, villalux@villalux.hu

KEL-THA HÁZ… ahol otthonra talál. A 
Kosztolányi tértől 5 percre, csendes mellékutcában 
épülő új házban 29 m2-től 108 m2-ig lakások leköt-
hetők. Beköltözés: 2007. március. 
Érdeklődés: 06/30/984-1318, 06/20/320-6665.

IX., BOKRÉTA, Sobieski utcai új társasházi laká-
sok eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, telkeket, 
ipari ingatlanokat keresünk. Irodánk 8 éve folyama-
tosan teljes körű, korrekt ügyintézéssel áll az Önök 
rendelkezésére. Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120, 
www.ingatlan.com/erasz, erasz@nextra.hu

BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál a budai kerüle-
tekben eladó-kiadó ingatlanokat fizetőképes ügyfe-
lei részére. 315-1020, www.budagold.hu

ELADÓ lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket, tel-
ket keresünk ügyfeleink részére a kerületben! OLS 
Bt. 1995 óta. 351-9578. www.ingatlanabc.net

XI. KERÜLETI irodaházban 108, 36 m2-es iroda 
eladó. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

OTTHONA, ingatlana nagy érték! Eladását, vé-
telét bízza szakemberre! Hívjon, jövünk, segítünk: 
06/30/515-5533, 403-9571.

SAJÁT részemre keresek legalább 2,5 szobás 
csendes, emeleti, világos lakást parkosított, vagy 
zöldövezeti részen, tavaszi, nyári költözéssel. 10 
emeletes panel kizárva. Tel.: 06/30/440-1452.

XI., KELENFÖLD városközpont kertvárosi 
részén, a Puskás Tivadar utcában új építésű társas-
házban földszinti, kertkapcsolatos, kétszobás lakás 
terasszal, 2006. tavaszi költözéssel 18 500 000 Ft-os 
áron eladó. 06/30/491-1525, 06/30/251-8326.

CSAK 3% közvetítési díj. XI. kerület specialistája 
keres-kínál lakásokat, házakat, telkeket. Városház 
Kft. 381-0542, 06/30/957-8794.

XI., ÚJHÁZY utcában eladó nyári átadással II. 
emeleti, 92 m2-es, 4 szobás lakás garázzsal, tárolóval. 
39 M Ft. 06/30/251-4000.

XI. KERÜLETBEN keresek eladó telkeket, önálló 
családi házat, 60 M Ft körüli értékben. 
06/30/251-4000.

XI., KALOTASZEG utcában 11 lakásos társasház 
épül. Lakások 300 000–360 000 Ft/m2 áron leköthe-
tők. 06/30/251-4000.

XI., ÚJHÁZY utcában eladó nyári átadással 42 
m2-es, I. emeleti, nagyon jó elosztású lakás loggiával 
16 M Ft-ért. 06/30/251-4000.

XI., MADÁRHEGYEN eladó építési telkek út-
leadás után 2604 m2 56 M, 1401 m2 26 M Ft. Tel.: 
249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN eladó 688 m2-es telek 18 
millió, 819 m2-es 23 millió. Tel.: 249-3006.

XI., MADÁRHEGYEN telkek adásvételének köz-
vetítése. Telekalakítás, közműszervezés. Madárhegyi 
Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI. KERÜLETI új építésű kertes társasházban I. 
emeleti, 52 m2-es, szép, napos lakás eladó vagy ki-
adó. Kisebbre való csere is érdekel. 06/30/680-0432.

HIRDETÉS10 ÚJBUDA 2006. FEBRUÁR 15.

XI., SZABOLCSKA Mihály utcában kétszobás, 
55 m2-es, távfűtéses, loggiás, kábeltévével és riasztó-
val ellátott lakás tulajdonostól eladó. 
06/30/448-5828.

POMÁZI ötszobás, kétszintes, összközműves, 11 
éves családi ház 150 négyszögöl telken jó közleke-
déssel eladó. Két fürdőszoba, gardrób, garázs, mű-
hely, tároló. 06/20/977-3639.

SZENTENDRÉTŐL 7 km-re, Pilisszentlászlón 47 
m2-es lakóház eladó, elcserélhető kerületi lakásra. 
Irányár: 12,7 M. Tel.: 06/30/518-9263.

PÉTERHEGYEN, Ringló utcában új, 86 m2-es, 
panorámás lakás 26 m2-es erkéllyel, liftes házban, 2 
garázzsal, tárolóval eladó, 49 M Ft. 06/20/393-9689.

SASAD felső részén 59 m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, 
jó állapotú lakás eladó. 22 M Ft. 06/20/393-9689.

XI., BÁRTFAI utcában 50 m2-es, 2 szobás, 
parkra néző, felújított panellakás eladó, 10,5 M Ft. 
06/20/393-9689.

TRADICIONÁLIS iroda regisztrált ügyfelei 
részére erkélyes, garázsos társasházi ingatlanokat, 
családi- és ikerházakat keres. Reális Ingatlaniroda 
Bruckner Mária: 06/30/277-6622. 

XI., KAROLINA út mellékutcájában épülő 4 la-
kásos házban 62 m2-es, 2,5 szobás, III. emeleti lakás 
35 m2-es erkéllyel, 2006. IV. havi átadással eladó. 
33,5 M Ft. 06/20/393-9689. 

XI., SASADON épülő 5 lakásos társasházakban 
35–92 m2-es, nagyteraszos lakások 2006. október 
31-i átadással leköthetők 440 eFt/m2-től. 
06/20/393-9689. 

XI., CSORBAI úton 130 m2 lakóterű, jó állapotú, 
külső sarokházi lakás nagy telken eladó, 42 M Ft-
ért. 06/20/393-9689. 

BÉRLEMÉNY
KIADÓ-eladó nívós ingatlanokat keresek 

215-0311, 06/30/397-6556, 
www.ingatlan.com/beabt

KIADÓ lakásokat, házakat keresünk ügyfeleink 
részére a kerületben! OLS Bt. 1995 óta. 
Tel.: 351-9578. www.kiado.net

KALOTASZEG utcánál 2 db 17 m2-es helyiség 
csendes tevékenység céljára kiadó. Víz, WC bevezet-
ve. Érdeklődni: 06/30/522-7707.

IPAROSOK! Budafok központjában, főútvona-
lon ipari célra kiadó-eladó kertes családi ház mű-
helyekkel, jelenleg 16 éve működő üveges-redőnyös 
műhely. 06/30/941-5127.

GARÁZS
GARÁZS eladó a Sashegyen zárt udvaron. Érd.: 

06/30/399-8520.
XI., SASADI úton kerti garázs kiadó. 

Tel.: 06/20/946-2866.
GARÁZS kiadó raktárhelyiséggel együtt is XI., 

Ratkóc utcában. 246-2034, 06/30/264-7857.
TEREMGARÁZS az Osztapenko közben eladó  

1 800 000-ért. 203-5573, 06/30/283-0079.

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

igény szerint. 201-3139.
MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-

kat, középiskolásokat, egyetemistákat! 
Tel.: 365-2969.

MATEMATIKA, fizika érettségi, vizsgafelkészítés 
közép-, felsőfokon. 250-2003, 06/20/934-4456.

MATEMATIKATANÍTÁS, számítástechnika-, 
gépírásoktatás a Batthyány térnél. Mikrobitstudio. 
212-8212.

MATEMATIKA-, fizikaoktatás, kétszintű érettsé-
gire, pótvizsgára felkészítés 
405-4531, 06/30/854-8315.

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

GAZDAGRÉTI nyelviskolában angol, német, 
francia, olasz, spanyol, magyar. Anyanyelvi tanárok. 
06/20/354-4879.

ANGOL-NÉMET nyelv tanítását, nyelvvizsga-
felkészítést vállal nyelvtanár minden korosztálynak. 
Házhoz is megyek. 
246-6869, 06/70/540-3337, 06/20/517-6873.

ANGOL + német nyelvtanítás a Délinél: korrepe-
tálás, társalgás, vizsgára felkészítés. 
214-5018, 06/70/238-4291.

MATEMATIKAOKTATÁS Kelenföldön minden 
korosztálynak. Tel.: 205-6732, Rudas Katalin.

MATEMATIKÁT, fizikát, műszaki tárgyakat tanít 
eredményesen mérnöktanár. 246-2122.

ANGOLTANÁR a Móricz Zsigmond körtérnél 
érettségire, nyelvvizsgára előkészít, diákokat korre-
petál. Tel.: 06/20/546-8963.

MATEMATIKA-, fizikatanítás Önnél! Nagy haté-
konysággal, szaktanártól! Tel.: 06/20/959-0134.

ANGOLBÓL, magyarból korrepetálnék általános 
iskolásokat. Házhoz megyek. 06/30/587-9177.

ANGOLTANÍTÁS, felkészítés nyelvvizsgára, 
érettségire. Tel.: 209-3175, 06/30/254-0414. 

TÖRTÉNELEM-KORREPETÁLÁST, érettségire 
való felkészítést minden szinten vállal gyakorlott 
középiskolai tanárnő. Tel.: 208-1357.

NÉMETOKTATÁS kezdőtől felsőfokig: érettsé-
gire, nyelvvizsgára készítés, wirtschaftsdeutsch. Tel.: 
06/20/242-5753.

MATEMATIKA-, fizika-, kémiatanítás a Budai 
Skálánál. 06/70/218-9000.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, csatornaszerviz! XI. 

kerületi gyorsszolgálat. Lefolyótisztítás falbontás 
nélkül, azonnal. 228-6193, 06/30/921-0948.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek azon-
nal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal. 
227-7210, 06/30/940-0748.

FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvektorok 
javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok, WC-k 
javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése, 
tervezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek 
javítása. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épület-
gépész.

GÁZŐR-11: hagyományos gázkészülékek javítá-
sa, karbantartása, konvektorok, FÉG cirkók, bojle-
rek, tűzhelyek. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villanyboj-
ler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, mosogató-
gép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÓ, vízszerelő gyorsszolgá-
lat. Gebe: 207-2850, 06/30/949-2052, 
06/30/942-0064, www.gebeviz.hu

VILLANYSZERELÉS azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. 
06/20/934-4664, 246-9021. Elmű által minősített 
vállalkozás.

VILLANY-, vízszerelés, bojlerek, villámhárítók 
szerelése, javítása. Anyagbeszerzéssel, garanciával. 
310-4018, 06/20/915-2678.

VILLANYSZERELÉS azonnali kezdéssel. Gáz 
EPH-szerelés. Hanusi mester. Tel.: 06/30/950-7009.

VÍZ-FŰTÉSSZERELÉS, teljes felújítás, ázások 
megszüntetése, készülékek javítása, cseréje garanci-
ával. Balázs János épületgépész technikus. 
362-4050, 06/20/917-0697.

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 bejelen-
tés napján. 216-2603. XI., Karcag u. 28. 
www.lakasszerviz.hu

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

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-

lást, parkettacsiszolást, illetve teljes körű lakásfel-
újítást vállalunk közületeknek is, bútormozgatással, 
fóliatakarással. 260-7534, 06/70/312-7991.

LAKÁSFELÚJÍTÁS! Szobafestést, parkettázást, 
tapétázást, mázolást, csempézést ingyenes takarítás-
sal vállal kisiparos. 202-2505, 06/30/251-3800.

TETŐTŐL a pincéig! Lakás-, házfelújítás minden 
szakmában, kerületi referenciákkal, magyar szak-
emberekkel. Ingyenes árajánlattal, gyors kezdéssel. 
Tétény-Épszer Kft. 226-4539, 06/20/946-7557.

LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázkészü-
lék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villanyszerelés, 
gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén is. 
321-8082, 06/20/334-3437.

FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, 
tapétázást hosszú távú garanciával. 
285-2882, 06/30/251-5872.

ASZTALOS, ajtók-ablakok, falburkolatok javítá-
sát, gyártását vállalja. 06/30/943-1544.

REDŐNYÖS munkák készítés, javítás, 
gurtnicsere. 06/20/212-9919, üzenet: 276-5827.

LAPOS tetők szigetelésének javítását, felújítását 
a csatlakozó bádogos, kőműves munkákkal együtt 
garanciával vállalja magánvállalkozó, referenciákkal. 
204-6793, 06/20/934-6993.

CSEMPÉZÉST, padlóburkolást vállalok rövid 
határidővel, garanciával. 206-3579, 06/20/327-0992.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, tisztasági 
festés, gipszkartonszerelés (álmennyezetek, tetőte-
rek, válaszfalak) burkolás, parkettázás, laminált par-
kettázás, padlószőnyegezés, alpintechnikai munkák. 
06/30/430-2998.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztaságitól 
a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormozga-
tással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciával. 
Érettségizett, hazai szakemberek. 06/70/505-5855, 
www. mesterfesto.hu

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp., 
Kondorosi út 7. T.: 208-2352.

ÉJJEL-NAPPALI zárszerelés, hevederzár, lakatos-
munkák, rácsok ajtóra, ablakra. Korlátok, kerítések, 
kapuk kovácsoltvasból is. Szekcionált garázskapuk 
szerelése és ezek automatizálása. 
420-3596, 06/20/962-7150.

FESTÉS, mázolás, tapétázás. Olcsón, szépen, ga-
ranciával. Török. Tel.: 208-1520, 06/30/954-8559.

VÁLLALUNK burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát. (Konyhák, étkezők, fürdőszobák teljes körű 
felújítása.) Ref.: www.burkolo.uw.hu, 
06/20/323-4471.

FESTÉST, mázolást, tapétázást vállalok mester-
vizsgával. Tiszta munka. 
Tel.: 209-5894, 06/30/399-4023.

CSEMPÉZÉS, aljzatlap-lerakás, kisebb kőmű-
vesmunkák, javítás korrekt szakmunkással. Tel.: 
06/30/328-2871.

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, 
napellenző, szúnyogháló, függönykarnis javítása, 
készítése. Tel.: 356-4840, 06/30/954-4894.

REDŐNYÖSMŰHELY vállalja mindenfajta 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó gyár-
tását. Szervizelés, javítás két munkanapon belül. 
370-4932.

REDŐNYÖK, szúnyoghálók, napellenzők, re-
luxák, szalagfüggönyök, harmonikaajtók javítása, 
készítése garanciával. 
06/30/211-9730, 06/20/323-2753.

FELÚJÍTANÁ lakását? Forduljon hozzánk biza-
lommal. Burkolás, festés, tapétázás, parkettázás, víz-, 
villanyszerelés, asztalosmunka garanciával. 
06/20/430-1461.

ÜVEGEZÉS háznál még ma, de holnap biztos. 
Számlánkat a biztosítók visszafizetik. Strenglass 
Üvegező Bt. XI., Őrmezei út 55. 
310-4116, 06/30/281-1457. 

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a legki-
sebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.

REDŐNY, reluxa, napellenző, vászonroló, szalag-
függöny, szúnyogháló nagy árengedménnyel. 
246-8946, 06/30/984-6090.

ABLAKSZIGETELÉS, ablakjavítás, zárcsere! 
Ajtók, ablakok utólagos szigetelése garanciával. 
06/30/986-5888.

BURKOLÁS! Márvány, gránit, mészkőburkolást, 
hagyományos hidegburkolást, tömbkő lépcsőkészí-
tést, viacolor térkőburkolást vállalok. 
06/30/986-5888.

FESTÉS, tapétázás, parketta, laminált csiszolás, 
lakkozás, gipszkartonszerelés, szőnyegpadló, burko-
lás. 322-4590, 06/30/232-8732.

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS. Tetők, homlokzatok, füg-
gőfolyosók, lépcsőházak. Lakások felújítása. Festés, 
mázolás, hidegburkolás, alpintechnikai munkák. 
I.G. Atrium Kft. Tel/fax: 213-6869, 06/20/935-7089.

FESTÉS, tapétázás, parketta, laminált csiszolás, 
lakkozás, gipszkartonszerelés, szőnyegpadló, burko-
lás. 322-4590, 06/30/232-8732. 

BURKOLÁS, parkettázás, lakásfelújítás olcsón, 
garanciával, rövid határidővel. 06/70/293-1469.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a ke-

rületben. Fagyasztószekrények, hűtőszekrények 
helyszíni javítása írásos garanciával, hétvégén is. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. 
Tel.: 291-4633 vagy 06/30/932-8870.

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS még ma! 
06/20/961-8618, 395-3357. Ingyenes kiszállás. 
Garancia.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS 3 órán belül! Lehel, Zanussi, 
Gorenje, Whirlpool és orosz hűtők szakszerű javítá-
sa garanciával. Hétvégén is! Nyugdíjas kedvezmény! 
T.: 215-6287, 06/30/222-0968.

TISZTELT Megrendelőim! Vállalom min-
den típusú mosógép, villanytűzhely javítását. 
Villanybojlerek tisztítását, szervizelését. (Olasz típu-
sokat is!) Tisztelettel: ifj. Sablyán Ferenc.  
246-8324, 06/30/200-6688.

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

MOSÓGÉPJAVÍTÁS egy év garanciával, hétvé-
gén is. 285-6335, 06/70/315-9525, 06/20/257-2866.

TV-ANTENNA-SZÁMÍTÓGÉP
SZÍNESTÉVÉ-JAVÍTÁS! Orion, Videoton, ITT-

Nokia, Dual, Schneider televíziók helyszíni javítása 
azonnal, villamosmérnöki végzettséggel, garanciá-
val! 06/20/531-7638.

SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, vírusirtás, problémák 
megoldása kiszállással. 06/20/934-1318.

SZÁMÍTÓGÉP gyors, helyszíni javítása 8-20 órá-
ig, hétvégén is. 06/70/286-8789.

NONSTOP számítógép-szerelés lakáson, soft-
ware, hardware. 06/20/328-0952, 215-7476.

TELEVÍZIÓJAVÍTÁS helyszínen 30 év szerviz-
gyakorlattal, garanciával. 06/20/991-3405. Kováts 
Miklós.

GRUNDIG, Samsung, Sony, Orion, Videoton és 
minden egyéb televízió, videó, hifi, DVD javítása, 
garanciával. 06/30/982-4666, 275-6211.

TV-, videó-, monitorszerviz, nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény, ingyenes kiszállás. 
Tel.: 309-0418, 06/20/414-6003.

ANTENNASZERELÉS, javítás, bővítés földi, mű-
holdas, mikrós gyakorlattal, akciók. 
201-5368, 06/20/537-6281.

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, 

pince-, padlástakarítás. 204-5172, 06/30/921-5983.
KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, cso-

magolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés. 
06/20/972-0347, 403-9357.

IRODÁK, lépcsőházak, lakások takarítását, nagy-
takarítását vállaljuk. 229-2241, 06/30/393-4787.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, alkat-
rész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.

KONTÉNERES sitt-, sóder-, homok-, hulladék- 
és termőföldszállítás. T.: 06/20/944-4759.

TÁRSASHÁZI közös képviselet referenciával, jo-
gi és műszaki háttérrel. 06/20/944-0094, 306-3382.

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, csomagolás in-
gyen dobozokkal! Bútorszerelés, zongoraszállítás! 
Budapesti Teher. 250-0698, 06/20/411-6655.

FUVARVÁLLALÁS zárt dobozos, 3,5x2x2 m-
es rakterű kistehergépkocsival Budáról! Telefon: 
06/70/316-1533, 395-1217. Sziráki.

ZÁRMESTER gyorsszolgálat! Ajtónyitás, zársze-
relés, betörésbiztos hevederzár-szerelés, lakatos-
munkák, rácsok. 06/30/961-3794.

KÖLTÖZTETÉS, szállítás 3,5 tonnás, dobozos, 
emelőhátfalas, nagyplatós tehergépkocsival, vidékre 
is. Hétvégén is. Tel.: 06/20/923-9188.

TÁRSASHÁZKEZELÉS! Kerületi székhelyű kft. 
jogi, műszaki háttérrel közös képviseletet, könyve-
lést vállal. 204-0765, 06/20/957-8545.

MEGNYÍLT! Cukormentes cukrászda! XI., 
Bertalan Lajos u. 13. Várjuk kedves vásárlóinkat kis 
szénhidráttartalmú, alacsony kalóriaértékű cukrász-
süteményekkel és fagylalttal, melyeket a cukorbete-
gek és fogyókúrázók is nyugodt szívvel fogyaszthat-
nak. Nyitva: hétfőtől vasárnapig 11-18-ig.

KÁRPITOZOTT bútorok áthúzása, javítása, 
vasalatok cseréje. Tel.: 06/30/261-6524.

KÖLTÖZTETÉS olcsón, szakszerűen! Ingyenes 
pótkocsi, dobozok. Bauer-Teher. 
292-1612, 06/30/944-3717.

KERT- és telekgondozást, szőlő- és gyümölcsfa-
metszést vállalok, vidéken is. Tel.: 06/30/682-4431.

KÖNYVELÉS, adótanácsadás, könyvvizsgálat, 
bérszámfejtés, adóbevallás kedvező áron, társasá-
gok, egyéni vállalkozók, társasházak, magánszemé-
lyek részére adótanácsadó, könyvvizsgáló, regisztrált 
mérlegképes könyvelők több éves tapasztalatával, 
felelősségvállalással! 2006-os szerződésnél 2 hónap 
kedvezmény! XI., Egry J. u. 15. (Karinthy sarok). 
kreativklub@chello.hu, 788-8244, 06/30/951-2977.

CÍMFESTÉS, reklámtáblák, világítótáblák, szitá-
zás, ablakreklám, ártáblák készítése. 
T.: 06/30/236-7171.

KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás emelőhátfalas au-
tóval igény szerint hétvégén is, pianínó, páncélszek-
rény nem akadály. 06/30/954-5928.

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja 
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel. Tel.: 
06/30/670-3526, e-mail: oroszlan.miklos@chello.hu

GYÓGYÁSZAT
LÉZERTERÁPIA, reumatológia, akupunktúra, 

fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontritkulás, 
csípő- és térdkopás kezelése, fejfájásellátás, lumbá-
gó-ügyelet, üzemorvosi és alkalmassági vizsgálatok. 
Tel.: 368-6349, 06/20/968-6886.

OKLEVELES gyógymasszőr kezel szakszerűen 
deréktáji-, hát-, nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn. 
06/30/981-4944.

PSZICHOTERÁPIÁS magánrendelő a Móricz 
Zs. körtérnél, szakképzett orvosokkal, pszichológu-
sokkal. www.menesirendelo.hu. 06/30/470-6557.

PEDIKŰR, talpmasszázs. Középkorú, leinformál-
ható hölgy otthonába megy napközben. 
06/30/381-0834.

FOGÁSZAT. Komplett ellátás, olcsó, szép fogak. 
Dayka G. u. 4. H-sze: 9-11, K-cs: 16-19.
06/30/241-0366, 319-0999/7035. 

DR. TARPAI Attila nőgyógyász főorvos magán-
rendelése szerdán délután XI., Kende u. 8-10. UH 
diagnosztika, rákszűrés. Bejelentkezés telefonon: 
209-6838, 06/20/954-0982.

RÉGISÉG, KÖNYV
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-

geket sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06/30/456-3938.

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért vásá-
rolok nagyméretű, kisebb festményeket, bútorokat, 
szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, könyvszek-
rényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, ezüstöket, 
porcelánokat, márványt, bronzszobrokat. Teljes ha-
gyatékért, első vevőként, legmagasabb árat fizetem. 
(Vidékre is.) II., Szilágyi Erzsébet fasor 16. Budapest 
Szállóval szemben. 214-4850, 06/20/323-4104.

ANTIKVÁR Felvásárló Központ vásárol régi 
könyveket, könyvgyűjteményeket, képes levelezőla-
pokat azonnali és díjtalan kiszállással. 
354-0978, 06/30/922-0436, 340-3760.

DÍJTALAN lakáskiürítéssel vásárolok régi bútort, 
porcelánt, festményt, hangszert, cserépdolgokat. 
291-3101, 06/30/347-7713.

ÁLLÁS
600–1500 Ft óradíjjal hölgyeket keresünk pót-

mamának, bébiszitternek. Bp.-ről és Pest megyéből. 
Tel.: 205-8700, 243-8280.

NAGY gyakorlattal gyermekgondozást vállalok 
0-6 éves korig. 06/30/424-4004.

XI. KERÜLETI lakásszövetkezet gondnokot ke-
res. Cserelakás szükséges. 
Érdeklődés: 203-6858.

UNIÓS szintű jövedelemmel, 370 000 Ft kez-
dő támogatással, ingyenes átképzéssel pénzügyi 
tanácsadói állást kínálunk 5 jelentkező számára. 
06/20/970-6879.

IDŐS hölgy gondozását vállalja nyugdíjas hölgy, 
referenciával. 06/30/536-7643.

VEGYES
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést köt-

nék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne vidéki fiatal-

ember XI. kerületi gázfűtéses ingatlanért. Telefon: 
06/30/432-6061.

ÖTVEN, hatvan éves értelmiségi, sportos farkas-
réti társaságunkat bővítenénk! Egyedülálló férfiak 
jelentkezését várjuk! 06/30/747-6920.

IDŐS nénivel, bácsival eltartási szerződést köt-
nék. T.: 06/20/958-6477.

KERÁMIAÉGETŐ kemence digitális hőfoksza-
bályzóval újszerű állapotban eladó. 
06/30/222-0968.

ERDÉLYI kopó kiskutyák. Az egyik legszebb 
kutyafajta. Díjnyertes szülőpártól kölykök eladók. 
Kiegyensúlyozott, jó idegrendszerű, barátságos társ. 
Tel.: 06/20/921-0353.

Hirdessen Ön is az ÚJBUDÁBAN!
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APRÓHIRDETÉSEK: 8–20 szóig 108 Ft/szó+áfa, 
20–40 szóig 163 Ft/szó+áfa.  

Az apróhirdetésnél 8 szó díja  
a minimális tarifa, és 40 szó  

a maximális terjedelem. 
Apróhirdetés-felvétel  

hétfő–csütörtök  9–15.30 
1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 

Telefon: 372-0960
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Az Új Generáció hatéves története alatt bebizonyította, 
hogy a 35 év alatti fiatalok képesek liberális, radikális, 
alternatív hangot megjeleníteni a politikában. John 
Emese a szervezet új vezetőjeként fontosnak tartja 
a nők nagyobb arányú részvételét a közéletben és a 
döntéshozatal minden szintjén. Tapasztalatok bizonyít-
ják, hogy ahol magasabb a nők aránya, ott kevesebb 
a korrupció, érvényesülnek a törvényalkotásban a 
nők szempontjai, nő az esélyegyenlőség. Az elmúlt 
időszakban több olyan ügyben megszólalt, melyek 
naponta gondot okoznak a nőknek. Kezdeményezte a 
fogamzásgátló szerek árának támogatását. Így minden 
nő – anyagi körülményeitől függetlenül – maga dönt-
het arról, hogy mikor vállal gyermeket. Felvetette újra 
a dajkaterhesség kérdését és az egyedülálló, meddő 
anyák gyermekvállalásának lehetőségét. Mindenkinek, 
akinek egyaránt fontos az anyaság, az emberi értékek, 
a család és a munka, közös érdeke, hogy a közélet 
olyan kereteket teremtsen, melyek között ezek megva-
lósíthatók. Fiatal nőként és anyaként az élete minden 
területén ezért dolgozik, és a választásokon is ezért 
indul a 16-os körzetben, Albertfalván és Kelenföldön.

Tisztább közélet, több megértés

NYERJ NŐKKEL!
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Az Aranycsapat legendás kapusa, 
Grosics Gyula február 4-én ünnepelte 
nyolcvanadik születésnapját. 

A „fekete párduc” – aki a közelmúltban 
kisebb betegségen esett át, ám azóta már 
felépült és jó egészségnek örvend – ez al-
kalomból több helyre is hivatalos volt. A 
Magyar Olimpiai Bizottság irodájában 
Schmitt Pál elnök és Kamuti Jenő főtitkár 
köszöntötte, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség pedig díszvacsorával tisztelgett előtte. 
Február 6-án délelőtt az otthonában Kiss 
Mihály, a Budai Sport Általános Iskola 
igazgatója, valamint kerületi közéleti sze-
mélyiségek tettek köszöntő látogatást a 
nyolcvanhatszoros válogatott kapusnál, 

Grosics Gyula 80 éves LEGENDÁK

Második helyezett lett a Lágymányosi 
Kupán a serdülő női lágymányosi 
teremfocicsapat. A kupát a soproni 
együttes nyerte, a gólkirályi cím 
viszont Újbudán maradt.

Ezüstérem és gólkirályi cím a Lágymányosi Kupán

Márciusban visszavághatnak a lányok
A profinak mondott magyar focisták 
is megirigyelhetnék azt az összjátékot, 
gyorsaságot és akaraterőt, ahogy a ser-
dülő lánycsapatok fociztak a Lágymá-
nyosi Kupán. A teremtornát a Lágymá-

Németh József vezetőedző tanítványaival, a lágymányosi focista lányokkal

nyosi Futballklub rendezte Budafokon, 
a BMTE-sportcsarnokban. A fővédnök 
Vendégh Zsolt, a XI. kerületi Budai Sport 
Iskola igazgatóhelyettese volt, a kupát 
pedig a sportklub elnöke, Kenyó Zoltán 
ajánlotta föl. 
 A tornán öt-öt meccset játszottak 
a csapatok, és összesítésben az FC Váti 
Sopron végzett az első helyen. Második 
a Lágymányos lett, harmadik helyen az 
Írisz SC, utánuk az Angyalföld SC, a Fair 
Play SC és az Oroszlány végzett. 
 Tíz góllal a lágymányosi Németh 
Zsanett lett a torna gólkirálya – tavaly 
is ő lőtte a legtöbbet –, az egyik meccsen 
hatszor talált a hálóba. Kérdésünkre el-
mondta, már megszokták, hogy a torná-
kon ilyen sok meccset kell játszaniuk, és 
bírják az iramot. Hozzátette, hogy nem 
tudnak végig ugyanolyan jól játszani, de 
ha látják, hogy van esélyük, és egy-egy 
rúgott góltól a kedvük is jó lesz, akkor 
nagyon tudnak hajtani. 
 A Lágymányosi Futballklub női után-
pótlás csapatának vezetőedzője, Németh 
József elmondta, a győztes Sopron ellen 
legközelebb márciusban játszanak majd 
egy 12 résztvevős kupán. 

(gp)

és a jókívánságok kifejezése után kedélyes 
beszélgetést folytattak vele napi közéleti 
kérdésekről, valamint a kimeríthetetlen 
témáról, a fociról.
 Grosics Gyula tizenhárom évesen a 
Dorogi AC csapatában kezdte sportpá-
lyafutását. 1947-től a MATEOSZ, illetve 
Teherfuvar hálóját őrizte. 1950-ben ke-
rült a Budapesti Honvédhoz, amely akko-
riban az Aranycsapat legendás játékosai-
nak a gyűjtőhelye volt. A Helsinki olim-
pián (1952) tagja volt a győztes magyar 
válogatottnak. Három világbajnokságon 
(1954, 1958, 1962) szerepelt a kifutásairól 
is híres kapuvédő. Háromszoros bajnok, 
390 bajnoki mérkőzésen lépett pályára 
és 1947 és 62 között 86 alkalommal volt 

Február 6-án délelőtt kiállítás-meg-
nyitóval egybekötött megemlékezést 
tartottak a BME OMIKK Aulájában Bay 
Zoltán holdradar-kísérleteinek 60. 
évfordulója alkalmából.

A második világháború borzalmai után, a 
romokban heverő országban az Egyesült 
Izzó kutatói Bay Zoltán ötlete alapján és 
irányításával világraszóló kísérletet haj-
tottak végre. 1946. február 6-án éjszaka 
sikeresen vették a Holdról visszaérkező 
rádióhullámokat. A Holdvisszhang-kí-
sérletnek meghatározó szerep volt a ra-

darcsillagászat történetében. A kísérletet 
ugyan nem világelsőként hajtották végre 
– az Amerikai Egyesült Államokban négy 
héttel korábban jutottak hasonló ered-
ményre –, ez azonban nem csökkenti Bay 
Zoltán és társai érdemeit. A magyarok a 
háborús időkben az amerikainál sokkal 
nehezebb körülmények, szűkösebb anyagi 
lehetőségek között végezték munkájukat.
 A kiállítást dr. Zrínyi Miklós, a BME 
rektorhelyettese nyitotta meg, majd Mé-
száros Sándor, a Tungsram Rt. nyugalma-
zott főmérnöke tartott megemlékező elő-
adást. A család képviseletében jelen volt 
ifj. Bay Zoltán. 
 Az érdeklődők a tárlaton betekintést 
nyerhetnek a lokátorfejlesztés szakirodal-

a válogatott kapusa. Részese az évszázad 
mérkőzésének nevezett 6:3-as londoni 
diadalnak, az 1954-es berni világbajnoki 
döntő ezüstérmese. 
 Az 1954-es berni csatavesztés után 
a harag őt is utolérte. Máig tisztázatlan 
okokból hazaárulással vádolták, s csak kis 
híján múlott, hogy nem a börtönben vé-
gezte, hanem Pestről száműzve ugyan, de 
a Tatabánya kapujában folytathatta, ahol 
1963-ig kapuskodott. 
 Edzőként dolgozott Tatabányán, Sal-
gótarjánban, a KSI-nél és Kuvaitban is. 
Másfél évtizedig, nyugdíjba vonulásáig volt 
a Volán sport klub elnöke. A MOB 1995-
ben olimpiai érdemrenddel tüntette ki.

(dömök)

Bay Zoltán emlékkiállítások a fővárosban

Egy űrkísérlet évfordulója

BAY ZOLTÁN (1900–1992) 
Gyulaváriban született. A debreceni 
Református Kollégium után a budapes-
ti Pázmány Péter Tudományegyetemen 
folytatta tanulmányait, doktorátusát 
is itt szerezte. 1930-tól a szegedi egye-
tem elméleti fizika professzoraként 
dolgozott. Az Egyesült Izzó Tungsram 
Laboratóriumában 1936-ban kifejlesz-
tette a magyar rádiólokátort. A labora-
tórium vezetőjeként számos szabadal-
ma volt a nagyfeszültségű gázkisülésű 
csövek, a fénycsövek és az elektroncsö-
vek kifejlesztése terén. 1938-1948 között 
a Műegyetemen oktatott. 1948-1955 
között a Washington Egyetem kísérleti 
fizikaprofesszora, majd 1955-1972 kö-
zött az USA Szabványügyi Hivatalának 
osztályvezetője volt. Ezt követően az 
American University professzora lett.  
Jelentős eredményeket ért el az aktív 
gázok fizikájának tanulmányozásá-
ban, kidolgozta a másodlagos elekt-
ronsokszorozás elvén működő, gyors 
atomszámlálás módszerét. Kísérletileg 
igazolta és bebizonyította, hogy létezik 
egységes idő-hosszúság mértékrend-
szer, amely a fénysebességre épül. 90. 
születésnapján a Magyar Köztársaság 
Rubinokkal Ékesített Zászlórendjével 
tüntették ki. 1992. október 4-én hunyt 
el Washingtonban. Hamvait, végaka-
ratának megfelelően, szülőföldjén, 
Gyulaváriban helyezték végső nyuga-
lomra 1993. április 10-én.

mába, láthatják a kísérleti antenna ma-
kettjét, a Holdvisszhang-kísérlet naplóját, 
beleolvashatnak a korabeli sajtóban nap-
világot látott híradásokba, értékelésekbe. 
A március végéig nyitva tartó kiállítás ke-
retében Mészáros Sándor hetente kétszer, 
kedden, valamint csütörtökön 11 órától 
előadást és bemutatót is tart a Budafoki 
útról megközelíthető intézményben.  
 A jubileumról A radarcsillagászattól a 
Genius Galaxisig című kiállításon is meg-
emlékeznek – az anyagot Bay Zoltán ha-
gyatékából válogatták –, ami március 10-
ig tekinthető meg az Egyetemi Könyvtár 
dísztermében (V., Ferenciek tere 6.). 

Korabeli felvétel a kísérleti antennáról
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