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Március 27-én az Etele téren elhelyez-
ték a 4-es metró alapkövét azon a 
területen, ahonnan ősszel elindulnak a 
fúrópajzsok. A ceremónián megjelent 
Medgyessy Péter volt miniszterelnök, 
Demszky Gábor főpolgármester, Vajda 
Pál főpolgármester-helyettes.

Az Etele téren építik meg a kivitelezők az 
úgynevezett pajzsindító aknát, ahonnan 
ősszel a két, egyenként több mint 6 mé-
ter átmérőjű fúrópajzs elindul, amelyeket 
egyébként ősszel szállítanak Magyaror-
szágra. Először résfalakat – földbe ásott 

betonfalakat – alakítanak ki, majd a falak 
által közrezárt földet kitermelik, és helyé-
re telepítik a két fúrópajzsot elindító szer-
kezetet. Az Etele téren építik meg emellett 
a járműtelepet is. Májusban kezdik a Tété-
nyi úti, a Bocskai úti, a Móricz Zsigmond 
körtéri és a Szent Gellért téri állomások 
építését is, amelyeknek szerkezetkésznek 
kell lenniük addigra, mire a fúrópajzsok 
elérik az állomásokat. Már tavasszal meg-
kezdik a talaj- és karsztvíz-figyelő kutak, 
valamint az épületek mozgását, a zajt és a 
rezgést mérő rendszerek kialakítását. 
 A főpolgármester az alapkőletétel 
után kérdésünkre elmondta: fontos lenne, 
hogy a 4-es metró a Virágpiacig menjen, 
de Budapest addig tud nyújtózni, amíg a 
takarója ér, a főváros és a magyar állam 
költségvetéséből ennyire futotta. A for-
galom által leginkább igényelt szakaszon 
kell elkezdeni az építkezést: az Etele tér és 
a Bosnyák tér között. Ha a főváros forrá-
sai bővülnek, akkor megvizsgálják, mi a 
soron következő legfontosabb feladat. Jó 
lenne, ha az agglomerációból érkező for-
galmat az M1-es és M7-es autópályáról 
már a Virágpiacnál meg lehetne csapolni, 
és P+R parkolókkal rá lehetne bírni arra 
az autósokat, hogy ne kocsival menjenek 
be a városba. A környéken levő lakótelep, 
valamint Budaörs és Törökbálint lakóinak 
is nagy könnyebbség lenne a metró, amely 
egyébként nagyrészt a felszínen haladna 
az Etele tértől.
 Demszky nem látja reálisnak azt a 
korábban már felvetett elképzelést, hogy 
a metró 2010-ig elérje a Virágpiacot. Ak-
kor lehet újra átgondolni ezt a lehetőséget, 
amikor kiderül, hogy támogatja-e az Eu-
rópai Unió vissza nem térítendő támoga-
tással az építkezést. Erre a döntésre még 
körülbelül fél évet kell várni. 

(G. P.)

Lerakták a metró alapkövét
Májusban elkezdik az újbudai állomások építését

Bukor László lett a Városüzemeltetési 
Igazgatóság megbízott igazgatója 
március 1-jétől. Nagyon szép feladat, 
nagy kihívás az új pozíció – mondja az 
egykori igazgatóhelyettes, aki szeret-
né az osztályvezetők önállóságát és 
felelősségét növelni. 

Ettől azt reméli, hogy a napi 12 órányi mun-
kaidejét nem kizárólag a hivatalában kell 
eltöltenie, hanem jut lehetősége a helyszíni 
szemlékre is. A kisebb megszakítással 1983 
óta a kerületben tevékenykedő szakembert 
néhány aktuális kérdésről faggattuk. 

 Hírek kaptak szárnyra, hogy az albertfalvai 
piacot lebontják, és helyén lakópark épül.

Sajnos a hírek gyakran olyankor kapnak 
szárnyra, amikor nincs valóságalapjuk. 
Ebben az esetben éppen ez a helyzet. A 

találgatások viszont érthetőek, mert a piac 
nem működik rentábilisan. Szó sincs azon-
ban pillanatnyilag a piac lebontásáról! 
 Az albertfalvai piacot még a rendszer-
váltás előtt építették az akkori igények 
figyelembevételével. A vásárlói szokások 
azonban mára igencsak átalakultak. A 
nagy bevásárlóközpontok, köztük az új al-
bertfalvai Auchan és az újjáépült Fehérvá-
ri úti Vásárcsarnok kínálata nagymérték-
ben elszívja a vásárlókat. Jelenleg éppen 
csak nullszaldós a létesítmény működése. 
 A piacot üzemeltető Budahold Kft. 
megbízást kapott, dolgozzon ki egy stra-
tégiát, miként lehetne kifizetődően hasz-
nosítani az intézményt, esetleg nem piac-
ként, hanem más célra. Persze lakossági 
fórumokon kikérjük a környéken élők 
véleményét is a piac jövőjéről.

folytatás a 3. oldalon

Nem bontják le a piacot
Az emberek mentalitásán nehéz változtatni

A tavalyinál közel tíz százalékkal több, 
egymilliárd forintot meghaladó összeg 
folyt be a gépjármű- és építményadók-
ból, amelyeknek idei első felét március 
közepéig kellett befizetni. 2005 első fél-
évében csak közel 930 millió forint folyt 
be ezekből az adónemekből. Az idei 
összeg a tervezett éves bevétel közel 45 
százaléka – közölte a kerület jegyzőjének 
titkársága. 
 Újbudán az adóalanyok többnyire 
évente kétszer, márciusban és szeptem-
berben fizetik be az adót, bár lehetősé-

Bartók Bélára 
emlékeztek

Vetélkedő Őrmezőn 

gük lenne arra is, hogy egy összegben 
róják le az illetéket, márciusban. Akik a 
határidőig nem fizetnek, azokat először 
felszólítják, majd fizetés-letiltással és 
más végrehajtási módszerekkel próbál-
ják rábírni az adófizetésre. A kintlévő-
ségek behajtását több dolog is nehezíti: 
költözések, valamint megszűnő, illetve 
felszámolás- vagy csődeljárás alatt álló 
cégek. A végrehajtással foglalkozó ön-
kormányzati munkatársaknak a tarto-
zások behajtása ezért sokszor igen ko-
moly felderítő munkát okoz. 

Több mint egymilliárd forint 
folyt be gépjármű- 
és építményadóból

Körtéri életképek – hajnaltól éjfélig 4. oldal

Vasárnap választunk
Április 9-én a szavazóurnákhoz 
járul az ország lakossága. Ez 
Újbudán 120 szavazókörben 
közel 110 ezer embert jelent. 
Persze fontos tudni, hogy mikor, 
hogyan és kikre szavazhatunk. 
Az Újbuda ezért átfogó átte-
kintést ad a szabályokról, sza-
vazókörzetekről, jelöltekről, és 
a kerületi médiamegállapodás 
keretében szabályozott formai 
és terjedelmi kereteken belül 
utolsó megszólalási lehetőséget 
biztosít minden képviselője-
löltnek és pártnak. Reméljük, 
összeállításunk segítséget nyújt 
önnek is a döntéséhez.

PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2006
Az első forduló. Most vasárnap. Mi ott leszünk.  És ön?

összeállításunk a 3. és a 7–10. oldalakon

A Bartók-évforduló alkalmából emlék-
játék-vetélkedőt rendeztek az Őrmezei 
Általános Iskolában március 30-án öt 
kerületi iskola két-két csapatának rész-
vételével. 

Dr. Székely Tiborné kerületi ének-zene 
tantárgygondozó, a Pedagógiai Szolgáltató 
Központ munkatársa szervezte meg a ve-
télkedőt. A tanulók előzetesen megkapták 
a témaköröket: életrajzból, népzenekuta-
tásból, zeneművekből készültek fel, s min-
den csapat tablót készített Bartók életéről. 
Öt kerületi iskola – az Ádám Jenő, a Bár-
dos Lajos, a Keveháza utcai, a Gárdonyi 
Géza és az Őrmezei Általános Iskola – két-
két csapata vett részt a vetélkedőn. 
Az eseményen többek között megjelent 
Bács Márton alpolgármester és Újkériné 
Diviák Mária, az iskola igazgatója. A vetél-
kedő résztvevőit köszöntve mind az alpol-
gármester, mind az igazgató emlékeztetett: 
ebben az évben ünnepli a világ a nagy ma-
gyar zeneszerző, Bartók Béla születésének 
125. évfordulóját, s ebből az alkalomból a 
2006-os esztendőt a kormány jubileumi 
évnek nyilvánította. Az egész éven át tartó 
programok bemutatják a világhírű zene-
szerző, kiváló zenetudós és zongoramű-
vész szakmai zsenialitását, emellett emberi 
nagyságát is: Bartók felismerte és hirdette 
a Kárpát-medence népei kultúrájának, 
sorsának közösségét és a népek testvéri 
együttélésének szükségességét. Ez az em-
lékjáték-vetélkedő rangos esemény volt az 
évfordulós programok sorában. 
Az egyik asztalnál az Őrmezei Általános 
Iskola egyik csapata, 6. és 8. osztályos 
tanulók foglaltak helyet. Kuk Tímea 6/a 
osztályos tanuló Bartók utolsó, Ameriká-

ban töltött éveit dolgozta fel, Farkasvölgyi 
Zsuzsanna a 6/b-ből a zeneszerző zene-
akadémiai éveiből készült, a Mongóliából 
Őrmezőre került Boldbatar Enhbalar – aki 
nagyon szépen beszél magyarul – Bartók 
színpadi műveit mutatta be, Kapronyi 
Anna 8/b osztályos tanuló a zeneszer-
ző gyermekkorát tanulmányozta, míg 
Farkasvölgyi Ilona népzenekutatói tevé-
kenységével foglalkozott. 
 A vetélkedő során a csapatok a meg-
adott hat témakör alapján dolgozták föl 
Bartók életét és munkásságát. Sorszámot 
húztak, ezután minden csapat egy-egy 
életrajzi részt ismertetett, majd mindenki 
elénekelt egy Bartók által gyűjtött népdal-
csokrot, és eljátszott egy Bartók-művet va-
lamilyen hangszeren, emellett volt szellemi 
totó és zene-felismerési feladat is. 
 A vetélkedő végén minden tanuló név-
re szóló, nagyon szép emléklapot kapott, 
valamint kiosztották az első és a második 
díjat. Mint az értékelésben elhangzott, a 
vetélkedő legnagyobb nyereménye, hogy 
a résztvevők tanulmányozták Bartók Béla 
életútját, munkásságát, megismerték mű-
veit, s önálló gyűjtőmunkát végeztek. 

Deák Attila 

fo
tó

: Á
g

g 
K

ár
ol

y

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a

D
öm

ök
 V

ik
tó

ri
a



  

  

Hírek
FOGADÓÓRA
HÁGA MÁRIA , Újbuda Cigány 
Kisebbségi Önkormányzata elnök-
helyettese hetente szerdán 9-14.30 
óráig és pénteken 9-16 óráig tart foga-
dóórát az Újbuda Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat irodájában: XI., 
Petzvál J. u. 42. Telefon: 203-4229, 
06/20/203-3832.

MSZP JOGSEGÉLY ÉS ADÓTANÁCSADÁS
Az MSZP ingyenes jogi-, valamint 
adótanácsadó szolgálata április 5-én, 
szerdán 17 órától áll az érdeklődők 
rendelkezésére a Bikszádi út 43. alatti 
MSZP székházban.

MSZP A NYELVTANULÓKÉRT
Az MSZP XI. kerületi szervezete in-
gyenes angol nyelvi klubjának kö-
vetkező foglalkozását április 4-én, 
kedden 16 órakor tartja a Bikszádi út 
43-ban. Ennek keretében a résztvevők 
felmérhetik nyelvtudásuk szintjét, 
kommunikációs helyzeteket gyako-
rolhatnak, korrepetálhatják nyelvtani 
ismereteiket.

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:  08.00–18.00-ig
Kedd:  08.00–18.00-ig
Szerda:  08.00–18.00-ig
Csütörtök:  08.00–18.00-ig
Péntek:  08.00–16.00-ig
Telefonszám:  372-4500
Honlap: www.ujbuda.hu

A FIDESZ PROGRAMJAI 
Állandó programok: a minden keddi 
ingyenes jogi tanácsadás négy héten át 
szünetel; a hónap első és utolsó szerdá-
ján 14 órától munkaügyi tanácsadás, 
minden hónap első szerdáján 14 órá-
tól 16 óráig táplálkozási tanácsadás, 
minden hétfőn és szerdán angol kezdő 
(8-9) és haladó (9-10), Gyere Nagyi 
klub minden hónap első csütörtökén 
10 órától. Szolgáltatások: ingyenes 
Internet, becsületkasszával műkö-
dő kávézó, konzervatív hetilapok, a 
Demokrata újság mellékleteként meg-
jelenő DVTV DVD-jének megtekinté-
si lehetősége. A Magyar Szent Korona 
képei. Weil Róbert festőművész kiállí-
tása, nyitva április 31-ig.
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.

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 csütör-
tökig 10–16, pénteken 10–13 óráig 
tartja 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.

ROMANI JAG – CIGÁNY TŰZ
A roma rabszolgaság megszünteté-
sének 150. évfordulója alkalmából 
Hálaadó ünnepséget szervez a Zoril 
Hajnalodik Alapítvány Romani Jag 
(Cigány tűz) címmel április 5-én 19 
órakor a Fővárosi Művelődési Házban 
(Fehérvári út 47.).

RAJZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE
A kerületi általános iskolások részére 
meghirdetett rajzversenyre beküldött 
alkotásokból nyílik kiállítás április 5-
én 14.30-kor a XI. Kerületi Pedagógiai 
Szolgáltató Központ ÚjBuda termé-
ben. A rendezvényt – melyre a szü-
lőket is szívesen látják – megnyitja, 
és a díjakat átadja Veresné Krajcár 
Izabella alpolgármester.

DÍSZNÖVÉNY KIÁLLÍTÁS
A hagyományos tavaszi dísznövény 
szakkiállítás és vásárt április 21–23. 
között rendezik meg a volt Kertészeti 
Egyetem Budai Arborétumában 
(Villányi út 29-43.).

SAKKVERSENY NYUGDÍJASOKNAK
Újbuda önkormányzat Sakk szak-
bizottsága április 26-án, vasárnap 
17.30 -tól a BME K épület III. eme-
let 31-ben megrendezi az Újbudai 
Nyugdíjasok nyílt egyéni sakkverseny-
ét. Nevezni a helyszínen lehet.

ÉRTESÍTÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEKRŐL
Elkészült a Gellért tér és környé-
kére vonatkozó kerületi szabályo-
zási terv, valamint a Bazsalikom u. 
– Alabástrom u. – Székelykapu u. 
– Kecskeméti J. u. által határolt te-
rület kerületi szabályozási terve, 
melyeket a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Irodájának I. emeleti hir-
detőtábláján tettek közzé (XI. ker., 
Bocskai út 39/41.) Az érintettek a 
tervre vonatkozóan részletes tájékoz-
tatást a kifüggesztés ideje alatt ügyfél-
fogadási időben a Főépítészi Irodán 
(Zsombolyai u. 5. II. emelet 209. 
szoba) kérhetnek.

  Eleven Center, XI., Rétköz u. 7. 
Nyitva tartás: Hétfő: 15-19 óráig, 
Kedd: 9-13 óráig, Szerda: 14-18 óráig, 
Csütörtök: 14-18 óráig, Péntek: 9-13 
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

ÚJBUDAI POLGÁRŐR 
SZOLGÁLTATÓ CENTRUM
Az Újbudai Polgárőr Szolgáltató 
Centrum a XI., Kisújszállás u. 6. szám 
alatt tevékenykedik együttműkö-
désben a rendőrséggel és a Fővárosi 
Közterület-felügyelettel. A polgárőrök 
személyesen vagy a 209-3478-as tele-
fonszámon várják a munkájukat segí-
tő lakossági bejelentéseket. 

Február 2-án három sebességkijel-
ző készüléket helyeztek üzembe 
Újbudán. Ezek az autósokat tájékoz-
tatják, éppen milyen gyorsan halad-
nak, azzal a céllal, hogy a megenge-
dett sebességet túllépők lassítsanak.

Az üzemeltetést ellátó Újbuda 11. Kht. 
rendszeresen a kerület más-más forgal-
mas pontjain állítja fel a berendezéseket, 
melyek nemcsak kijelzik a mért sebesség-
értéket, rögzítik is azokat, de a szabály-
talankodó járművekről nem készítenek 
felvételt. Az összegyűjtött adatokat a szak-
emberek havonta összesítik és kiértékelik, 
ezek alapján biztonságosabbá tudják tenni 
az érintett térség közlekedési rendszerét. 
Az első kiértékelési eredményekről tájé-
koztatjuk olvasóinkat.   
 A 2006. február 2. és 17. között a Hu-
nyadi János út és Narancs utca keresztező-
désébe kihelyezett sebességmérő készülék 
összesen 110 920 sebességértéket rögzí-
tett. A berendezés által legtöbbször mért 
sebességérték 40 km/h, az átlagsebesség 
42,2 km/h volt. Egy átlagos hétköznapon 
– február 6-án – a legforgalmasabb idő-
szak 8 és 11 óra között mutatkozott. Ekkor 
óránként 100-200 autó sebességértéke lett 
rögzítve, összesen 547 járműé. A vizsgált 
három órás időtartam alatt az összes mért 
sebességérték – 468 db – 85%-a megha-
ladta az engedélyezett 50 km/h-t. 

 A 2006. február 10. és 21. között a Rét-
köz és Háromszék utca kereszteződésébe 
kihelyezett sebességmérő segítségével 
összesen 128 255 sebességértéket mértek. 
A berendezés által legtöbbet mért sebes-
ségérték 45 km/h, az átlagsebesség 39,8 
km/h. Az útszakaszon a forgalom sűrű-
sége reggel 7 és 8 óra között tetőzik, majd 
hirtelen visszaesik. A vizsgált időszakban 
mért sebességértékek 20%-a volt nagyobb 
50 km/h-nál. A legmagasabb – 80 km/h-
nál nagyobb – mért sebességértékek idő-
beli megoszlása igen szórt. A legsűrűbb 
forgalom 7 és 19 óra között mutatkozott a 
vizsgált útszakaszon. Egy átlagos hétköz-
nap – február 16-án – ebben a 12 órás idő-
szakban összesen 1675 gépkocsi sebessé-
gét rögzítették óránként, ezek közül több 
mint 300 haladt 50 km/h-nál nagyobb se-
bességgel, vagyis átlagosan minden ötödik 
autó túllépte a megengedett sebességet.
 A 2006. február 2. és 14. között a Té-
tényi út és Bártfai utca kereszteződésébe 
kihelyezett sebességmérő készülék segít-
ségével összesen 128 255 sebességértéket 
rögzítettek. A berendezés által legtöbbet 
mért sebességérték 30 km/h, az átlagse-
besség 37,1 km/h. A vizsgált útszakaszon 
a legnagyobb autóforgalom hétköznap-
okon délelőtt 7 és 9 és este 20 és 0 óra 
között halad át. A kihelyezés időtartama 
alatt mért sebességértékek 17,7%-a na-
gyobb volt 50 km/h-nál. Este 20 óra és 

hajnali 2 óra között mérték a legmagasabb 
(80 km/h-nál nagyobb) sebességértékeket. 
Egy átlagos hétköznap – február 10-én 
– 20 óra és hajnali 2 óra között óránként 
500-600, összesen 3628 autó sebességét 
rögzítette a készülék, és ez alatt a 6 órás 
időtartam alatt több mint 1200 alkalom-
mal 50 km/h-nál magasabb értéket mért, 
vagyis minden harmadik autó túllépte 
a megengedett sebességet.

Sok a gyorshajtó 
Újbuda útjain

Kiértékelték a sebességkijelzők által mért adatokat

Március 25-én 11 órakor felavatták háromszoros ökölvívó bajnokunk, Papp László emléktábláját a Mányoki utca 20. számú ház falán, ahol több 
mint tíz évig élt. Az eseményre a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjai készültek ünnepi műsorral, majd Csötönyi Sándor mester-
edző, a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke és Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgatója – mint az emléktábla elhelyezésének egyik kezdemé-
nyezője – idézték föl a neves sportoló életútját és sportpályafutását. Ezután a család képviseletében ifj. Papp László, az Albertfalvi Helytörténeti 
Gyűjtemény és Iskolamúzeum nevében Beleznay Andor igazgató – ők szintén kezdeményezői voltak az emléktábla-állításnak – koszorúzott. 
Elhelyezte a megemlékezés virágait még Farkasné Orsolyák Irén, a  Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Újbuda polgármes-
tere, valamint dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere, mivel Papp László a főváros mellett Angyalföldnek is díszpolgára volt.

Papp Lacira emlékeztünk

Az ÚjbudaTV három alkalommal, a 
három választókerület képviselőjelöltje-
inek bemutatkozásával, illetve program-
jaik ismertetésével rendkívüli műsort 
közvetít. A műsorok hozzávetőlegesen egy 
óra időtartamúak, és lehetőséget adnak 
arra, hogy Újbuda lakossága még jobban 
megismerhesse a jelöltek elképzeléseit, 
szándékait és véleményét egy-egy fontos 
kérdésben. A műsorok élő, egyenes 
adásban este hat órától láthatóak. A 
műsorokat egyszer ismétlik meg, az adás-
napot követő másnap délelőtt 10 órakor. 
Az országgyűlési választások hétvégéjén 
– tekintettel a kampánycsendre, illetve 
figyelembe véve azt, hogy a műsorokban 
gyakorta jelennek meg képviselők külön-
böző témakörök kapcsán – az ÚjbudaTV 
nem sugároz szerkesztett műsort, vasárnap 
azonban a képújságon időről időre jelzik, 
hogy milyen arányú kerületünkben a sza-
vazáson való részvétel. Hétfőn, április 10-én 
este hat órakor a szokásos Magazinban 
részletes beszámolót adnak a hétvégén 
történtekről, láthatják a vasárnap folyamán 
készített összes felvételt, tudósítást, illetve 
a stúdióban vendégekkel és Filipsz Andrea 
jegyző közreműködésével értékelik a vasár-
napi eredményeket, és a nap eseményeit. 

Választási műsorok az 
ÚjbudaTV programján
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Részletes program a 6. oldalon.



ban olyan dokumentumokat találtunk, 
amelyek alapján egyértelműen azonosít-
ható volt, hogy honnan hozták a szemetet. 
Megtettük rögtön a rendőrségi feljelen-
tést, jelenleg nyomozás folyik. Bízom ben-
ne, hogy az ügyben érintett beruházó cég, 
vagy annak szállításra szerződött partnere 
önként elviszi a szemetet, illetve meg fogja 
téríteni az önkormányzatnak az elszállítá-
si költségeket. Legrosszabb esetben bírói 
úton szerzünk érvényt követelésünknek. 
Az önkormányzat kára tehát valamilyen 
szinten megtérül. Az elszállítás, illetve 
annak megtérítési költségein felül a kör-
nyezetkárosító szabálysértési eljárásra  
is számíthat.
 A területet most már éjjel-nappal figyel-
jük, azóta nem növekszik a szeméthegy. A 
megtisztítása 1-2 hetet vesz igénybe, ennyi 
idő szükséges az építési törmelék elszállítá-
sára. Rossz magyar szokásból: ahol építési 
törmeléket látnak, ott csakhamar megjele-
nik a háztartási szemét is. A háztartási hul-
ladékot azonban már elszállítottuk. 

 Ha szemét, akkor az igen gyakran kellemet-
len szagú. Április elején indul a szeméttároló 
szagtalanítási program a fővárosban, lehet 
tudni valamit a résztvevőkről?

Bár már volt a fővárosban egy nyolcezer 
panellakást érintő kísérlet a szeméttárolók 
szagtalanítása hatékonyságának a vizsgá-
latára, az április elején induló program is 
kísérletinek tekinthető. Kerületünkben 
4116 lakást érint 29 lakóépületben. A kö-
zös képviselők három hónapra elegendő 
szagtalanító anyagot kaptak. Az április 
elejétől zajló szagtalanítási programot a 
Fővárosi Önkormányzat 60 millió forint-
tal finanszírozza a főváros 20 kerületében. 
Lehetségesnek tartom, hogy a későbbiek-
ben a kerületi önkormányzat is támogatni 
fogja a programot.

 Ismét tavaszi nagytakarítási akció indult a ke-
rületben. Egy-egy ilyen programra megértek 
az újbudai polgárok?

Az Újbuda Prizma XI. Kht. 25 millió fo-
rintot kapott a Tavaszi Nagytakarításra. 
Ebből az összegből kell megoldani a ke-
rület kisebb illegális szemétlerakó helye-
inek a megtisztítását, ami összességében 
több száz köbméter szemét elszállítását 
jelenti. Ilyenkor sok helyen eltűnik az ille-
gális szemét, bár sok helyen újra is képző-
dik, mert az emberek megszokták, hogy 
ugyanoda hordják. Mindig az a legkriti-
kusabb, mikor az első kupac szemetet le-
rakja valaki. Mindenki úgy érzi ilyenkor, 
hogy ahhoz már lehet hordani, mert az 
már egy valódi szemétlerakó hely.
 A tavaszi nagytakarításban több 
mint 100 ember vesz részt a Prizma dol-
gozói közül. Azt nehéz megjósolni, hogy 
hányan vesznek részt a lakosság köréből 
a zöldhulladék összegyűjtésében, de az 
biztos, hogy nem elegen. Az emberek 
mentalitásán nehéz változtatni. Egy ré-
szük fegyelmezetlen, egyszerűbbnek 
tartja sötétedéskor egy elhagyatott hely-
re kirakni a szemetet, mint zsákokat 
kérni, illetve vásárolni, és még valahova  
értük el is menni. 

Wihart-Kiss Tamás

folytatás az első oldalról
Hangsúlyozom azonban, hogy a terület 
rendezésének még nagyon az elején va-
gyunk. Elsősorban a piac és környéke sza-
bályozási tervének kell elkészülnie, ami 
legalább másfél évet vesz igénybe. A közel-
ben található a volt Budalakk gyár, a piac 
környékét valószínűleg azzal a területtel 
együtt rendezik. Erre azonban várni kell. 
Úgy érzem, jelenleg még a találgatások 
is feleslegesek a piac sorsáról, másfél-két 
év biztosan eltelik, míg igazán aktuálissá  
válik az ügy. 

 Becslések szerint Budapest egyik legnagyobb 
méretű illegális hulladéklerakó helye alakult 
ki a 6-os út bevezető szakaszánál. Ez a környe-
zetszennyezés 10 millió forint többletkiadást 
jelent az önkormányzatnak. Megelőzhető egy 
ilyen probléma?

Ez nagyon nehéz feladat egy önkormány-
zatnak. Hasonló eseteket általában há-
romféleképpen lehet megelőzni. Az egyik 
megoldás, ha körbekerítenek egy terüle-

tet. Ilyenkor kicsi a valószínűsége, hogy 
kibontják a kerítést, és illegális lerakót 
alakítanak ki. A másik megoldás, hogy 
gondoskodnak a területek őrzéséről, a 
harmadik pedig, hogy a veszélyeztetett 
helyeken rendszeres őrjáratot vagy ellen-
őrzést tartanak. Az őrzésnek és az őrjá-
ratnak huszonnégy órásnak kell lennie, 
különben kicsi az esély az esetleges tetten-
érésre. Ezek az intézkedések nagyon nagy 
költséggel járnak egy olyan kerületben, 
mint a XI. kerület, ahol sok a beépítetlen, 
művelésből kivont terület. 
 Mindazonáltal van egy pénzbe nem 
kerülő módja is az illegális szemétlerakók-
kal szembeni küzdelemnek, amit Újbuda 
is igyekszik megvalósítani a jövőben. 
Azokat a területeket, amelyek nem kerül-
nek belátható időn belül hasznosításra, az 
önkormányzat megkísérli bérbe adni me-
zőgazdasági művelésre vagy raktározásra. 
Nem kér érte jelentős bérleti díjat, mégis 
megéri az önkormányzatnak, mert a bér-
lő megóvja a területet attól, hogy illegális 
szemétlerakó hely alakuljon ki rajta.

 Hogyan jöhetett létre egy 100 köbméter 
nagyságú szeméthegy néhány hónap alatt?

Az illegális szeméthegy azért alakulhatott 
ki, mert a közelben egy nagyobb építési te-
rület van. A beruházási munkák még min-
dig tartanak, ezért nem volt feltűnő, hogy 
nagy teherautók járkálnak a területen. Csak 
akkor szereztünk tudomást az ügyről, mi-
kor már látványossá nőtt a szemétkupac. 
Ezután megkíséreltünk jobban odafigyelni 
a területre a közterület-felügyelőkkel, de 
nem sikerült senkit sem tetten érni, való-
színűleg éjszaka folytatódott a szemétlera-
kás. Huszonnégy órás járőrözést nem vár-
hattam el a munkatársaimtól. Hozzá kell 
tennem, hogy a lakosság segítségére sem 
nagyon számíthatunk. Bár látják, hogy 
leraknak egy teherautónyi sittet, mégsem 
írják fel a rendszámot. Félnek attól, hogy 
tanúskodjanak a rendőrségen. 

 Megvannak a felelősök? 

Öröm az ürömben, hogy a szemétkupac-
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Az emberek 
mentalitásán  
nehéz változtatni

Bukor László: Bérbe adjuk az üres területeket

Kupper András helyi 
gazdapiacot ígér
Március 26-án, vasárnap az őrme-
zei Költők parkjában tartotta 
egész napos, Tavaszköszöntő című 
rendezvényét a Fidesz. Az ese-
ménynek Mikola István, a Fidesz 
miniszterelnökhelyettes-jelöltje volt a 
díszvendége.

A rendezvényen több neves művész, így 
Gergely Éva és Takáts Tamás is fellépett. 
Az érdeklődőknek ingyenes sajt- és bor-
kóstolót adtak a Győr környéki gazdák. 
(Mint ismert, a gazdák február végén a 
gazdagréti Szentivánéj-parkban – viszon-
zásképpen a tavalyi traktoros demonst-
ráció során kapott fővárosi segítségért 
– ugyancsak megvendégelték a környék 
lakóit.)
 Kupper András, a 17. választókerület 
fideszes képviselőjelöltje a rendezvényen 
elmondta: Magyarország az elmúlt négy 
évben Európa élelmiszer-szemétlerakó-
jává vált, s ezen a Fidesz győzelme esetén 

Aláírták a Budapest 
Szerződést
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
és Demszky Gábor főpolgármester 
március 29-én a Főpolgármesteri 
Hivatalban aláírta az elkövetkező évek 
fejlesztéseit tartalmazó szerződést, 
mely a főváros középtávú fejlesztési 
programjára, a Podmaniczky-prog-
ramra épül.

Demszky Gábor bevezetőjében elmondta, 
hogy a Financial Times felmérése szerint 
Budapest és környéke lett Közép-Európa 
legversenyképesebb régiója, a budapesti 
térség pedig a Jövő Közép-Európai Régi-
ója címet is elnyerte. Ezek az elismerések 
is mutatják, hogy a főváros jó úton halad, 
és további fejlesztésekkel dinamikusan 
fejlődő, élhető nagyvárossá, nemzetközi 
viszonylatban is versenyképessé válhat.
 Gyurcsány Ferenc ígérete szerint még 
az idén kidolgozzák a fővárosi tömeg-
közlekedés finanszírozási rendszerét. A 
miniszterelnök azt mondta: a program 
10-15 évre szól, és összesen 800 milliárd 
forintnyi fejlesztést ölel fel, amelyek főként 

Demonstráció helyett 
házibuli
Március elején mi, liberálisok otthont 
építettünk a fővárosban: házat falak-
kal, ajtókkal és ablakokkal, amelyek 
nem elválasztottak, hanem hívtak és 
befogadtak minden arra járót pártállá-
sától, világnézetétől függetlenül. 

Érdeklődési területének, napi időbeosztá-
sának megfelelően hétköznapokon és hét-
végén egyaránt. Mi, a XI. kerület szabad 
demokrata országgyűlési képviselői is há-
zigazdák lehettünk a Házban. Ki-ki a saját 
szakterületéről beszélgetett vendég-bará-
taival. Lakos Imre város-rehabilitációról, 
városfejlesztésről, az élhető városról. John 
Emese oktatásról, a gyermekközpontú is-
koláról, az új módszerekről, a használható 
tudásról. Április 1-jén, illetve 2-án a szoci-
alisták és a konzervatívok nagyszabású tö-
megrendezvényt szerveztek. Mi, liberáli-
sok úgy gondoljuk, a politika helye nem az 

Ne állítsuk szembe a 
sok tudást a jó tudással
Mestyanek Ödön, a 15. vk. MIÉP-Job-
bik képviselőjelöltje beszélgetésre 
hívta körzetének lakóit. A rövid prog-
ram-összefoglaló után a fiatal érdek-
lődők számára elsősorban az oktatás 
aktuális kérdéseit elemezte. 

Hangsúlyozta, hogy a sokféle „parazita” 
támadás közül két liberális vírus pusztítja 
leghatékonyabban a hagyományos érték-
elvű iskolát. Az előadó azt veszélyesebb-
nek ítélte mindenféle influenzavírusnál, 
mert ahogy mondta, vészesen csökkenti 
a fiatal nemzedék ellenálló képességét, és 
egyben csökkenti tárgyi tudásukat, felké-
szültségüket. 
 Az első, a túlterhelésre hivatkozó 
folyamatos óraszám- és tananyag-csök-
kentés, a második a használható tudás-
ra hivatkozva degradálja a tárgyi tudást 
közvetítő közismereti tárgyak tekintélyét. 
Nézete szerint nincs veszedelmesebb 

Erről a szemétkupacról beszélt napokig az ország – nem a szépségeinkről

uniós forrásokból valósíthatók meg.
 A kormány és a főváros megállapodott 
egy egységes önkormányzati rendszer ki-
alakításáról.  A felek vállalják a BKV, a Vo-
lán és a MÁV járatainak összehangolását, a 
gyorsabb és olcsóbb közlekedés biztosítását 
Budapest és környéke között, valamint 
a csepeli és a dél-budai szennyvíztisztító 

azonnal változtatni kell. „Hazánkban 
ma már egyre nagyobb megbecsültséget 
élveznek a magyar termékek” – hangsú-
lyozta a politikus. Kupper András egyút-
tal bejelentette: a parlamentbe kerülve 
kezdeményezni fogja körzetében egy 

Megállapodás: Kibővül a Podmaniczky-program is

megépítését. A tervek szerint megépül a 
ferihegyi gyorsvasút is. A XI. kerületet is 
érintő döntések között szerepel, hogy el-
készül az M0-ás körgyűrű, és az Aquincu-
mi híd, az 1-es és 3-as villamosok vonalát 
meghosszabbítják. A kormány bővíti a Pa-
nel Programot és segíti a társasházi felújítá-
sokat, a volt ipari területek újjáélesztését.

ideiglenes – tehát heti rendszerességgel 
üzemelő – gazdapiac létrehozását, ahol az 
őrmezei és gazdagréti lakosok közvetlenül 
a termelőktől vehetnének egészséges ma-
gyar termékeket.

utcán van. Fontosnak tartottuk azonban, 
hogy a választások előtt minél többen 
találkozhassunk, beszélgessünk, s mind-
eközben érezzük jól magunkat. Ezért az 

SZDSZ a választást megelőző utolsó hét-
végére liberális házibulikat, kerti összejö-
veteleket, baráti találkozókat hirdetett az 
ország különböző pontjain.

Disputa: A magyar termék élvezzen elsőbbséget

Újságírók: Lakos Imre vendégei voltak a Sajtóklub tagjai

Mestyanek Ödön: A haszontalannak ítélt műveltséget közvetítik

szembeállítani az úgymond sok tudást 
a jó tudással. Míg az előbbiek elsajátítása 
komoly erőfeszítést és kitartást igényel-
nek (matematika, fizika, kémia stb.), de 
egyben pontosabb gondolkodásra taníta-

nak, és a haszontalannak ítélt műveltsé-
get közvetítik, addig a jó tudás a könnyen 
megszerezhető, erőfeszítést nem kívánó, 
személyek közötti kapcsolatokban érvé-
nyesíthető tudást jelenti.    

VÁLASZTÁS
 2006
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Közlekedési csomópont, gasztronómi-
ai központ, kedvelt találkozóhely, s a 
hajléktalanok egyik „bázisa”. Ez kerü-
letünk egyik legismertebb pontja, a 
Móricz Zsigmond körtér. És valamivel 
még több is. Összeállításunkból kitű-
nik, mennyivel.

A köztéri óra hét óra húsz percet mutat, 
a hajnal tétovasága oda, immár felébredt, 
s reggeli üzemmódba kapcsolt a város: 
az úttesten mérsékelt tempóban araszol 
a kocsisor; az autókat, villamosokat és 
buszokat zsúfolásig töltik a munkába 
igyekvők; a megállókban népes sereg vá-
rakozik, hogy némi közelharc árán feljut-
hasson valamelyik járműre. A gyalogosok 
céltudatosan tartanak céljuk felé – nem 
feltétlenül az irodákba, egyesek csak a Vil-
lányi út torkolatában álló élelmiszerboltok 
valamelyikébe. Odabent legtöbben a pék-
sütemények polcai felé indulnak, kiflik és 
zsemlék hullanak a nejlonzacskókba; mel-
léjük tejföl, joghurt vagy kefir, illetve vala-
milyen felvágott, s üdítő kerül a kosárba. 
Olykor cigaretta, vagy egy-egy kétdekás 
– vagyis a kétdecis kiszerelésben kapható 
szeszesital – is, ugye. 
 Egy kopott bőrdzsekit, régen mosott 
farmert, s ormótlan bakancsot viselő, bo-
rotválatlan férfi épp csak kilép a G’Roby-
ból, rögtön kitekeri az üveg nyakát – a 
zárószalag hangos reccsenéssel megadja 
magát –, aztán hátraveti a fejét, s nagyokat 
nyelve, hosszú kortyokban iszik. Ekkor 
figyel fel rá a háta mögött álldogáló, elő-
re ejtett vállú, mosdatlan alak, aki eddig 
a kávéautomata előtt álldogált. Beszédes 
pillantást vet előbb a férfira, majd a pa-
lackra. A baseballsapkás befejezi az ivást, 
megrázkódik; a lógó vállú már-már meg-
szólítja, ám ekkor a Bartók Béla úton fel-
tűnik a hetes busz, a bőrdzsekis kilő, hogy 
elérje. Ezzel kis híján beleszalad a Villányi 
út felől érkező, éppen kanyarodó negy-
venesbe. A sofőr bosszankodva rádudál, 
mire a férfinak még rohantában is van 
érkezése arra, hogy bosszúsan a levegőbe 
lökje a kezét. 
 Hát igen; tagadhatatlanul elkezdődött 
a nap.

Háromnegyed tíz. A munkába sietők első 
áradata régen elvonult, de így is meglehe-
tősen élénk a forgalom. A zebra előtt ösz-
szetorlódó járókelők haladását csak a járda 
peremén posztoló szórólap-terjesztők las-
sítják kissé. Az átkelő egyik oldalán olasz 
lábbelik végkiárusítását adják tudtul a szí-
nes lapok – női bőrcsizma és férfi bőrcipő, 
mindössze nyolcszáz forintért, úgy ám! –, 
a másikon egy nyelviskola normál intenzi-
tású, gyorsított, intenzív és szuperintenzív 
tanfolyamairól informálnak. Csupa-csu-
pa kihagyhatatlan ajánlat; s mégis: alig-
hogy átveszik, a járókelők olyan hevesen 
hajítják el e reklámanyagokat, hogy annak 
intenzitásával egyetlen tanfolyam sem ve-
heti fel a versenyt. 
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S ha a gyalogos a negyvenhetes villamos 
megállójából Móricz Zsigmond szob-
ra felé tartva átjutott a Bartók Béla úton, 
még nem biztos, hogy letudta a feladatot. 
Abban az esetben ugyanis, ha a Sparba 
tartana, a bolt előtt állomásozó alkalmi 
árusok sorfalán is át kell küzdenie magát. 
Jobbra fordulva viszont megpillanthatja 
a béke szigetét. A közeli McDonald’sban 
– a szomszéd székre állított táskájuk, s 
ruháik mellett, szendvicseiket rágcsál-
va – ráérősen üldögélnek a vendégek. Az 
egyik asztalnál nyakkendős férfi ma-
gyaráz a vele szemben helyet foglaló asz-
szonynak, közben ujjaival néhányszor 
az asszony előtt heverő iratcsomóra bök 
– minden bizonnyal üzleti megbeszélés 

zajlik. A közeli Libri könyvesboltban nyi-
táshoz készülődnek a dolgozók, ahogy az 
Alexandra Könyváruház munkatársai is. 
Szemközt, az OTP-fiók bejárata mellett 
megviselt, középkorú asszony kuporog; a 
térdein nyugtatott papírtábla felirata sze-
rint egyedül maradt a gyermekeivel; se-
gítséget kér. Amikor egy lomha mozgású, 
hosszú hajú fiatalember megtorpan előtte, 
összerezzen, s gyorsan maga felé fordítja a 
kartonlapot.

Negyed három. Néhány dél-amerikai, 
vagy csak annak tűnő zenész muzsikál a 
téren, egy társuk fáradhatatlanul kínál-
gatja a zenét tartalmazó CD-ket a hallga-

tóságnak; ám valahogy nem megy az üz-
let, ahogy más napokon sem. A járókelők 
nem igazán akarnak megállni, hogy átad-
ják magukat a műélvezetnek: többen csak 
nemrég kerekedtek fel, hogy elfogyasszák 
kései ebédjüket a téren található étkezdék 
valamelyikében. 
 A Fehérvári út felőli szendvicsbár-
ban mindössze egyetlen gondosan fésült, 
nyakkendős fiatalember birkózik egy jó-
kora szendviccsel – pedig akinek úgy tart-
ja kedve, akár tengeri rák menüt is rendel-
het magának, alig ezerötszáz forintért, mi 
az egy jól fizetett alkalmazottnak? A kínai 

étterembe viszont úgy kell benyomakod-
ni. A négyszázötven forinttól kapható 
menü mellett ez persze jórészt annak tud-
ható be, hogy a helyiség olyan kicsi, hogy 
tíz ember is alig fér el benne. Mindettől 
függetlenül szépen fogy a csípős-savanyú 
leves, s a szecsuáni csirke.
 – Látom, nem tartasz a madárinflu-
enzától! – mondja egy anorákos srác a tár-
saságában lévő lánynak, a rizzsel körített 
szecsuáni marhaszeletek között turkálva.
 – Talán kéne? A faterom elmagya-
rázta, hogy ha ki is tör az emberen, rövid 
időn belül kikészíti, úgyhogy tökmindegy 
– legyint az; és elvitelre rendel még egy kis 
adag mandulás csirkét tésztával.

 A McDonald’sban is hosszú sorok 
kígyóznak – Most bezzeg nem áll az 
ajánlat, hogy hatvan másodpercen be-
lül kiszolgálnak! – morgolódik egy hátul 
álló általános iskolás forma gyerek; s a 
Főzelékfalóban szintén. Itt hatszázötven 
forintból kijön egy főzelék, s két apró 
csirkemell; egy szelet kenyérért huszonöt  
forintot kell fizetni…
 – Elnézést, leülhetek? – kérdi udvari-
asan egy garbós, bőrkabátos férfi – a tál-
cáján raguleves, krumplifőzelék s rántott 
hús, mellettük nagy pohárban fél liter üdí-
tő – egy négyszemélyes asztalnál helyet 
foglaló nyugdíjas pártól. 
 – Persze! – bólint az idős úr, majd to-
vább ecseteli nejének, hogy magában is 

milyen remek ez a sóska. Az asszony he-
lyesel, s időnként egy-egy darab kenyeret 
tör a főzelékébe. Az asztal túloldalán a 
bőrkabátos nekilát a ragunak.

Fél hét; a legtöbb helyen elérkezett a mun-
kaidő vége. Az indián zenészek régen el-
vonultak, s eltűntek a szórólap-osztók is. 
A hazafelé rajzó emberek közül többen 
ekkor szakítanak időt maguknak arra, 
hogy bevásároljanak estére, vagy benézze-
nek valamelyik könyvesboltba.
 – Norbi zsebkönyv van? – kérdi egy 
túlsúlyosnak egyáltalán nem nevezhető 
hölgy a Libriben.
 – Arra találja – lendíti karját gépie-

A Móricz Zsigmond körtér hajnaltól éjfélig
Újbudai hétköznapok

sen az eladó. Nyilván annyiszor kellett 
már megtennie ugyanezt, s ugyanerre 
a könyvre irányuló mozdulatot, hogy 
már az felért egy kisebbfajta fitnesz- 
tréninggel. 
 A tér túlsó oldalán álló fiatal pár 
férfi tagja szintén maga elé mutat; az ő 
gesztusa viszont eleven. A Gomba olda-
lában közszemlére tett lakáshirdetések 
egyikét böngészi éppen.
 – Kisköre tér, húsz négyzetméter, hét 
és fél millió. Mit szólsz? – kérdi a beléje 
karoló fiatalasszonytól. Az tehetetlenül 
felvonja a vállát: mit mondhatna?
 – Vagy itt van ez: Fehérvári út, hat-
vanhat négyzetméter, 17,9 millió forint 
– folytatja a férfi.
 – Remek, akkor kettőt veszünk! 
– vágja oda gúnyosan a nő.
 – De szerintem ez a legjobb: 313 
négyzetméteres, kétszintes villa a rózsa-
völgyi domboldalban. Alig 120 millió.
 – Ugyan! Én a Gellérthegy oldalá-
ban szeretnék egy villát, a Dunára néző 
kilátással! – legyint megjátszott felhábo-
rodással az asszony, és elhúzza a párját. 
– Gyere, menjünk haza az albérletbe! 
 – Az is megvan vagy húsz négyzet-
méter! – tódít a férfi, ezzel elindulnak.
 S egy szinttel alattuk, az aluljáróban 
szintén megtérnek a „szállásukra”: této-
ván széthajtogatják mocskos hálózsákja-
ikat, s a graffitivel mocskolt falak között 
matracokra telepednek a hajléktalanok.

Tizenegy óra két perc. Az éttermek kö-
zül csak a McDonald’s tart nyitva, s az 
élelmiszerboltok többsége szintén be-
zárt. Legközelebb a Karinthy úton lehet 
egy éjfélig nyitva tartó üzletet találni. 
Aki másfajta – konkrétan: folyékony 
– kenyérre vágyik, az könnyebb hely-
zetben van: míg elsétál az ABC-ig, két 
söröző mellett is elhalad. Az egyik éjfélig 
tart nyitva, a másik megszakítás nélkül 
– igaz, itt a sör is drágább, körülbelül 
száz forinttal… A többség viszont a leg-
olcsóbb megoldást választja: egyszerű-
en leballagnak az élelmiszerboltba, ott 
megveszik maguknak a szükséges ital-
mennyiséget, s az utcán „betermelik”…
 Mire eljön az éjfél, jóformán csak 
az éjszakai buszok megállójában látha-
tó némi mozgás. Kisvártatva feltűnik a 
hármas. Hátuljában három feltűnően 
részeg fiatal harsog, egyikük félig ki-
ürült pezsgősüveggel vezényel, mintha 
karmester volna; a másik lehúzza a leg-
közelebbi ablakot, és rágyújt, mintha a 
dohányzás tilalma csak a nappali idő-
szakra vonatkozna. A sofőr csak tapos-
sa a pedált, a busz sebesen fúrja magát 
előre az éjszakában; az újonnan felszál-
lók félrenéznek, a többi utas maga elé 
mered; egyesek mellükre billentett fejjel 
alvást mímelnek – bár meglehet, csak-
ugyan elnyomta őket az álom; elvégre  
hosszú volt ez a nap.

Regényi Huba
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Kérjük, április 9-én jöjjön el, és 

szavazzon bizalmat az MSZP 
kerületi jelöltjeinek! Mondjon 

igent egy szépülő, lendületesen 
fejlődő, otthonos Újbudára!

Újbuda a mi közös otthonunk. A város, ahol jó lakni, jó élni. 

IGEN
HATÁROZOTTSÁG, KISZÁMÍTHATÓSÁG, FEJLŐDÉS. 
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Minden öregember egy-egy vallomás 
– mondta Malraux, huszadik századi 
francia regényíró. Bizony, vallomás, 
csak éppen egyre kevésbé figyelünk 
erre, annak ellenére, hogy az idő-
sebbek élettapasztalata, bölcsessé-
ge ezen vallomások szerves része. 
Nekünk, fiatalabbaknak így is lehet 
tapasztalatot, bölcsességet szerezni. S 
valljuk be: ez a könnyebbik út.

Dr. Boltizár Pál évek óta magányosan él 
egy Bartók Béla úti házban. Feleségét – 
akit beszélgetés közben gyakran emleget 
– már nagyon régen eltemette, és két lánya 
is kirepült a családi fészekből. A lakásban 
rend és tisztaság. Mindenütt fényképek: 
egykor volt nagyon szép feleségéről, két – 
ahogy ő mondja – lánykájáról és a három 
unokáról. Az idős mezőgazdasági gépész-
mérnök fürge mozgásánál csak észjárása 
frissebb, holott már több mint 82 eszten-
dőt tudhat a háta mögött. 
 – Annak idején, Pozsonyban láttam 
meg a napvilágot. Négyen voltunk test-
vérek, három fiú és egy lány. Régi nemesi 
család a mienk. Nézze, ez volt a címerünk! 
Felmenőim között még magas rangú pap 
is van: Boltizár József, aki esztergomi ér-
sek volt. Neki volt köszönhető, hogy an-
nak idején nem szűnt meg Selmecbányán 
az erdészeti főiskola. Személyesen harcol-
ta ki Ferenc Józsefnél a rendelet visszavo-
nását. Nagyjából 1580-ig tudjuk visszave-
zetni a családfát. Az őseim katonatisztek, 
jogászok voltak, de akadt köztük alispán 
és uradalmi igazgató is.

 Az édesapja folytatta a családi hagyományt?

Nem, ő OTI tisztviselő volt. Tudja, ez a 
szervezet intézte annak idején az egész-
ségbiztosítást. De az első világháborúban 
megjárta a frontot is, sőt hadifogoly volt 
Szibériában. 

 Történelmi szempontból elég nehéz időszak-
ban volt gyerek. 

Mit mondjak, meglehetősen bajos volt el-
sősként megérni, hogy az iskolában egyet-
len szót sem értettem abból, amit a tanító 
mondott. Akkor már megszüntették a ma-
gyar iskolát, én meg nem tudtam egyetlen 
szót sem csehül, sem szlovákul. De hát a 
kicsik gyorsan tanulnak nyelveket, és si-
került is hamar behozni a hátrányt: meg-
tanultam csehül, mert az tetszett jobban. 
Nem dicsekvésnek szánom, de osztályelső 
lettem. Akkoriban az úgy volt, hogy a csa-
ládok mindig a legidősebb fiúnak biztosí-
tották a magasabb szintű képzést. Édes-
apám is a bátyámat íratta gimnáziumba. 
Aztán egyszer a tanító úr behívatta őt az 
iskolába. Ezt követően lettem a pozsonyi 
gimnázium diákja. 

 De akkor már – gondolom – Pozsonyt is elérte 
a második világháború előszele.

Ami meglehetősen nagy megrázkódtatást 
és változást hozott a családunk életében. 
1939-ben a fasiszta Szlovákiában a hiva-
talos szervek alá akartak íratni apámmal 
egy papírt, mely szerint szlováknak vall-
ja magát. Erre ő nem volt hajlandó, ezért 
kirúgták az állásából. Miután jól beszél-
te a nyelvet, a németektől kért munkát. 
Azt mondták, kap, ha a fiai belépnek a 
Hitlerjugendbe. Nos, akkor költöztünk el 
Pozsonyból Magyarországra, és a gimná-
ziumi tanulmányaimat már Gyulán foly-
tattam. Minden vágyam az volt, hogy a 
Budapesti Műszaki Egyetemre járjak. Így 
hát megpályáztam a Horthy-ösztöndíjat, 
amit az igazgatóm nem volt hajlandó tá-
mogatni.

 Miért? Hiszen kiváló tanuló volt.

Világ életemben az igazságért küzdöttem. 

Soha nem voltam képes befogni a szája-
mat, ha valamit igazságtalannak éreztem. 
Ez volt a baj akkor is. Szemtelen voltam 
egy tanárral, mert részrehajlóan osztá-
lyozott. Az ilyen magatartás főbenjáró 
bűnnek számított, és majdnem kicsaptak 
a középiskolából. Ezt rótta föl bűnömül az 
igazgató úr, amikor nem írta alá a kérel-
memet. Így hát kénytelen voltam honvéd-
mérnöki ösztöndíjért folyamodni, amit 
háromnapos felvételi vizsgát követően el 
is nyertem. Aztán ott, a Műegyetemen ért 
a SAS behívó.

 Kivitték a frontra?

Azt szerencsére megúsztam. Miután be-
széltem németül meg csehül is, Ausztriá-
ba vittek afféle beszerzési, ügyintéző fel-
adatra. A századnak, amelyhez tartoztam, 
az erdőben kellett volna amerikai ejtőer-
nyősökre vadászni, ám erre nem került 
sor, mert időnek előtte lefegyverzett ben-
nünket az SS. Mindez azért történt, mert 
a hírek szerint a századparancsnok nem 
volt hajlandó fölesküdni Szálasira, és a né-
metek agyonlőtték. Aztán Regensburgban 
romeltakarításra fogtak bennünket. Ami-
kor az első égett holttesteket kivittük a 
romok alól, az borzasztó volt. Túl az iszo-
nyatos lelki megrázkódtatáson, olyan ál-
lapotba kerültem, hogy a látványtól hosz-
szasan rókáztam. És látja, milyenek va-
gyunk… néhány nap elteltével – szégyen, 
nem szégyen – már föl sem vettem, mi is a 
munkám. Amikor elfoglalták a környéket 
az amerikaiak, hadifogságba kerültem.

 Mennyi időre?

Egy évig voltam Westlagerben, aztán el-
engedtek. Hazamentem, ám senkit sem 
találtam a lakásunkban. A szomszédoktól 
hallottam, hogy abban az időben a teme-
tőbe szoktak menni a szüleim. Ott talál-
koztam velük. Nagy volt az öröm, mert 
mint kiderült, azt hitték, már nem élek, 
ugyanis hiába írtam, egyetlen levelemet 
sem kapták meg. Aztán szép lassan visz-
szazökkentünk a békés hétköznapokba, 
és az életemet kitölthette a fejlesztés, az új 
dolgok kutatása.  

 Mi volt a szakterülete? 

Kezdetben az arató-cséplő géppel fog-
lalkoztam a legszívesebben. Ez a gép egy 
csodálatos darab! Mindent megtalál ben-
ne, amit egy gépészmérnöknek jól kell 
ismernie. Talán el sem hiszi, de abban az 
időben egész Európában Magyarország 
volt legjobban ellátva cséplőgépekkel. 
Három gyár foglalkozott az előállításával, 
olyan színvonalon, hogy még a kényes 
svájci vevők is azt mondták, hogy minő-
ségileg egyedül a svédek lehetnek velünk 
szemben versenyképesek. A három gyár 
egyike volt az albertfalvai EMAG, azaz 
Első Magyar Gazdasági Gépgyár, a Hu-
nyadi János utca 2-ben. A gyárat még a 19. 
században alapították, és eredetileg An-
gyalföldön volt, a Váci úton. A fasiszták a 
második világháború végén leszerelték, és 
Németországba vitték a gépeit. 1947-ben 
kezdett ismét működni az EMAG – akkor 
már Albertfalván.  

 Ott volt az első munkahelye?

Akkor még nem. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen tanítottam. Eddig még nem 
említettem, de én a BME műszaki dokto-
ra, a mezőgazdasági tudományok kandi-
dátusa, címzetes egyetemi tanár vagyok. 

1958-ban – a belügyesek utasítására – po-
litikai okokból azonnali hatállyal kirúg-
tak. Szegény tanszékvezető professzorom 
tehetetlen volt.

 Mit róttak föl bűnéül?

Valamelyik diákom följelentett, hogy az 
előadásaimon agitáltam a Kossuth-címer 
mellett. Ami tulajdonképpen igaz volt. 
Valahogy szóba került, és én azt mond-
tam, nem értem, miért nem használhat-
juk, hiszen a többi szocialista ország – a 
lengyelek, a csehek és a bolgárok is – meg-
tartotta a régi címerét. Nos, ez volt az én 
nagy vétkem! Így kerültem az EMAG-ba, 
főkonstruktőrnek. Akkor én már 1951 óta 
kísérleteztem a kombájnokkal, az EMAG 
ezek gyártására állt rá. Ami azért kezdet-
ben nem volt egyszerű dolog.

 Miért?

Mindannyiunknak – munkásnak, mér-
nöknek, parasztnak – meg kellett ismer-
ni ezt az új gépet. Úgy terveztem, úgy 
kísérleteztem, hogy mindig kikértem a 
munkások véleményét. Sokat tanultunk 
egymástól. Jó kapcsolat alakult ki köz-
tünk. Csak Pali úrnak szólítottak. Aztán 
amikor eljött az ideje, magam tanítot-
tam a parasztoknak, hogy kell dolgozni 
a kombájnnal, hiszen azzal később kell 
kezdeni a munkát, mint egy aratógéppel. 
Az elején a vidéki hatalmasságok rám is 
kenték, hogy szabotálom az aratást, mert 
a gabonát már vágni lehetett volna a régi 
módszer szerint. Ám a kombájn tönkre 
tette volna a még nem egészen száraz sze-
meket. Itt, Albertfalván, az egykori gyár-
ban 18 ezer kombájnt gyártottunk, és eb-
ből 13 ezret exportra. Szinte az egész világ 
vásárolt tőlünk, Csehszlovákiától Kínáig, 
a Szovjetuniótól Brazíliáig. De aztán beol-
vasztották a gyárat a szerszámgépiparba, 
és gyakorlatilag 1963-ban végleg meg-
szűnt. Nagy hiba volt. Azok a kombájnok 
csodálatosak voltak, és minőségileg is 
kifogástalanok.

 Nincs a világon szebb gép a kombájnnál?

Egy van. A magyarok 424-es gőzmoz-
donya, amely a párizsi világkiállításon 
aranyérmet nyert.

 Az EMAG megszűntekor még ott dolgozott?

Nem. Nekem való, nagyon szép 
munkáim voltak, és közben 
rendszeresen én jártam 
tárgyalni a KGST ülé-
sekre is, ha mezőgaz-
dasági gépgyártás 
volt a téma. Iparági 
főmé r nök 
le t tem a 
minisztéri-

umban, majd később a Mezőgép és Ma-
lomgép Fejlesztő Intézet igazgatójaként 
tevékenykedtem. Egy időben a Budapesti 
Mezőgépgyár főkonstruktőre is voltam. 
Az a gyár ’74-ben szűnt meg. Szép üzem 
volt. Ezzel felszámolták a budapesti me-
zőgazdasági gépgyártást. Budaörsön volt 
a Mezőgép Tröszt, ott dolgoztam műszaki 
tudományos tanácsadóként. A nemzetkö-
zi együttműködés volt a szakterületem. 
Innen mentem nyugdíjba, 1984-ben, de 
rögtön kerestem is magamnak elfoglalt-
ságot. Irogatni kezdtem: cikkeket, köny-
veket, egyetemi jegyzeteket. Felkértek, 
hogy írjam meg a magyar mezőgépipar 

Egy igazán szabad ember
Dr. Boltizár Pál: Egy aratógépnél csak a 424-es mozdony lehet szebb

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

ELADÓ LAKÁS!

Budapest XI. kerület, Ibrahim utcában – családi házas környezetben – 3 lakásos 
társasházban 101 m2-es, 3 szoba + nappali, duplakomfortos tetőtéri lakás 

2 gépkocsibeállóval eladó!

történetét is. Nem tudom… lehet, hogy 
belekezdek. Végül is az időmbe belefér. 
 Nemcsak az idejébe, hanem szellemi 
kapacitásába is bőségesen belefér, hiszen 
gondolkodása friss, tájékozott minden-
ről, ami a nagyvilágban, az országban 
vagy szűkebb környezetében történik. És 
hát ki tudna többet a mezőgazdasági gép-
gyártásról, mint ő, akinek ez volt az élete?! 
Egy amerikai filozófus, John Dewey azt 
mondta, hogy „Az orvos vagy a mérnök 
annyira szabad gondolkodásában és cse-
lekvésében, amennyire érti a dolgát”. Dr. 
Boltizár Pál igazán szabad.

Körmendi Zsuzsa

 1228-ban e hónapban olyan meleg volt, hogy a gabonák be-
sárgultak. Április 23-án viszont jéghideg légtömeg zúdult 
Európára, mely az összes szőlőskertet tönkretette. „A föld 
olyan kemény volt, mint a vas” – írja a korabeli krónikás az 
1699. áprilisi rendkívüli szárazságról.

 A természetben látványos változások mennek végbe 
áprilisban. Megindul a fák nedvkeringése, és feltűnnek a ta-
vasz első lepkéi is, a téglavörös-fekete-barna rókalepke és a 
sárga citromlepke. A napsütötte domboldalakon előbújnak 
a gyíkok. A nappalok rendszerint már kellemes melegek, de 
még előfordulnak fagyos éjszakák, különösen, ha felhőtlen 
az égbolt. Ritkán havazik, gyakoribbak az esőzések. A felhő-
zet a csökkenti a fagyveszélyt, mert – mint egy meleg takaró 
– visszatartja a talajból kisugárzó meleget. „Áprilisi esőzés 
kergeti a fagyot”, a népi mondás szerint. 
 A tavaszünnephez Európa-szerte hozzátartoznak az 
április elsejei bolondozások, tréfálkozások. Ezen a napon 
többnyire a gyermekeket viccelték meg: elküldték őket a 
boltba szúnyogzsírért, vagy a szomszédba dinnyelekvárért, 
palacsinta-sodrófáért, majd „április bolondja” kifejezéssel 
csúfolták a lóvá tett személyt. Tavaszbúcsúztató ünnepként 
április 17-én és 18-án a svájci Zürichben tarka ruhába öltö-

Szent György hava, a szeszélyes április
zött gyereksereg vonul fel az utcákon, kezükben viszik a tél 
szobrát, amelyet a város határában elégetnek. Az április-já-
rás már az ősi Indiában is fellelhető volt, ilyenkor rengeteg 
tréfa, móka, beugratás járta országszerte.
 A néphagyomány szerint április 5-én, Vince napján 
megcsordul a jégcsap az ereszen, most már biztosan itt a ta-
vasz. Ha április 6-án, Irén napján esik az eső „szűk lesz az 
esztendő”. Április 12., Gyula napja, az esztendő századik 
napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken ekkor vé-
gezték a nagytakarítást, mosást, ilyenkor a teheneket, lova-
kat is lemosták vízzel. Amennyiben 14-én, Tibor napján üde 
zöld a vetés, jó időre van kilátás. A kakukk is ezen a napon 
szólal meg. Április 24., sárkányölő Szent György napja, aki 
a lovagok, katonák, fegyverkovácsok, vándorlegények védő-
szentje volt, s utóbb a cserkészek patrónusa lett. Ez az állatok 
kihajtásának első napja. Ha ezen a napon megszólalnak a 
békák, korai nyarat jósolnak Április 25., Márk napja, búza-
szentelő nap, Márk evangélista ünnepe. Az ünnepet követő 
vasárnap mise után a hívek a templom körüli zászlós kör-
menetben vonultak fel, majd a mezőn a pap megszentelte a 
búzát. A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették, és 
rontásűzőnek hitték. 

Bánhidi János
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KÜLSŐ-KELENFÖLDI REF. EGYHÁZKÖZSÉG
XI., Ildikó tér 1. Tel.: 204-2767, 06/20/371-1292 

KEDD 18.00 Ifjúsági óra tizenéveseknek. 
SZERDA 10.00 Asszonyóra. CSÜTÖRTÖK 
18.00 Hétközi bibliaóra. VASÁRNAP 10.00 
Istentisztelet, 10.00 Istentisztelet gyermekek-
nek, 11.00 Konfirmációs felkészítés. MINDEN 
HÓ 1. HÉTFŐ Presbiter- és férfi bibliaóra. 
MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 18.00 Modern isten-
tisztelet. 

FARKASRÉTI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
XI., Németvölgyi út 138. Tel.: 319-7239

MINDEN VASÁRNAP 10.30 Református isten-
tisztelet. Konfirmációs felkészítés, ifjúsági óra, 
bibliaórák az imaház alagsorában.

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 

MINDEN HÓ 1. SZERDA 18.00 Református est. 
VASÁRNAP 17.00 Istentisztelet.

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 Laudes 
a szentmisében, 17.30 Vesperás a Jézus 
Szíve oltárnál. NAPONTA 18.30 Szentolvasó 
imádkozása. ÁPRILIS 9. Virágvasárnap 9.00 
Barkaszentelés, körmenet, 11.30 Passio, 
Mozart D-Dúr  Missa brevis (Szent Alberik 
kórus), 17.00 Zsibongómise, 19.00 Nagyböjti 
muzsika: Thomas Tallis: Jeremiás siralmai 
és nagyböjti zsoltárok. Km.: UniCum Laude 
Énekegyüttes.

TÚRAAJÁNLAT

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 
pilisi túrák találkozója (ha Szentendrére tart) 
7.15-kor a Batthyány téri HÉV-végállomáson, 
egyébként 7. 15-kor az Árpád híd pesti hídfő-
jénél, a Volán pályaudvar pénztáránál.
ÁPRILIS 8–9. Bükk. Évzáró túra és verseny. 
Bükk-fennsík – Imó-forrás. 

Klub. Újdonságok itthon. ÁPRILIS 12. 18.00 
Ásvány Szakkör: Lelőhely-dokumentáció. 

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

MINDEN HÓNAP 2. SZERDA 14.00 klubnap.

SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET (SZIE)
XI., Himfy u. 9. 

SZERDA 9.30–11.30-ig Baba-mama klub, 
20.15-től Evangelizációs szakosztály: felnőtt 
hittan. CSÜTÖRTÖK 16.00-17.30-ig 

EGYHÁZAK

BUDAFOK SZT. 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.

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. SZERDA 9.00, PÉNTEK 
9.30 Baba-mama klub. PÉNTEK 17.00 Ifjúsági 
bibliaóra 12-18 éveseknek.

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

MINDEN HÓ 1. CSÜTÖRTÖK 20.00 (gyüleke-
zeti terem) Gyülekezeti imaóra. MINDEN 
HÓ 1. SZOMBAT 16.00 (gyülekezeti terem) 
Diakóniai közösség, 17.30 (tanácsterem) 
Szeretetvendégség. MINDEN HÓ 1. VASÁRNAP 
9.30 Családi istentisztelet. 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  7.00,  17.00, 
SZOMBATON 7.00, 18.00, VASÁRNAP 9.00, 
11.00, 18.00. Nagyböjti időszakban HÉTFŐTŐL 
PÉNTEKIG 6.00 Laudes. Nagyböjt PÉNTEKJEIN 
17.00-kor keresztúti ájtatosság utána szent-
mise. 

SZÍNHÁZAK

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

ÁPRILIS 8. 10.30 AL~FA Meseház: Csipike az 
óriás törpe. Zenés bábjáték. Kézműves Műhely: 
Húsvéti ajándékkészítés és tojásfestés. ÁPRILIS 
12. 10.00 A CSCSPE ruhaakciója. 

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

ÁPRILIS 6. 17.00  BME OMIKK Filmklubja. Az 
irodalom és filmművészet sorozat keretében. 
Volker Schlöndorf: Bádogdob. Kiállítás: 
ÁPRILIS 5-MÁJUS 19-IG kiállítás a Bartók- és 
Mozart-emlékév alkalmából

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

ÁPRILIS 8. 16.00 Dr. Dénes György nyugal-
mazott egyetemi tanár előadása, utána 

húsvéti virágdíszek készítése. ÁPRILIS 9. 11.00 
Budapesti gyermek néptánccsoportok talál-
kozója. ÁPRILIS 12. 18.00 A személyiség sze-
mélyessége az alkotásban. Előadó: Bálványos 
Huba . Kiállítások: ÁPRILIS 5-IG Barna András 
festő és Vaday Béla szobrász alkotásai. ÁPRILIS 
7. 17.00 Kiállítás a Pécsi Képzőművészeti 
Egyetem hallgatóinak munkáiból, megnyitó. 
Nyitva: ÁPRILIS 21-IG.

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

ÁPRILIS 5. 15.00 A Nagy Fidesz-könyv be-
mutató . ÁPRILIS 6. 18.00 Rovásírás-feliratok 
az erdélyi templomokon. Szakács Gábor és 
Friedrich Klára előadása. ÁPRILIS 11. 18.00 
Wittner Mária: Miért hiszek? Könyvbemutató. 
ÁPRILIS 12. 18.00 Szörényi Levente: De ki adja 
vissza a hitünket?! Könyvbemutató.

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

ÁPRILIS 5. 18.00 Tánctanulás Savanyúval, 
20.00 Téka együttes, koncert és táncház. 
ÁPRILIS 6. 20.00 Hírös zenekar, lemezbe-
mutató koncert és táncház. ÁPRILIS 7. 20.00 
Khamoro - Somnakuno Kher. ÁPRILIS 8. 20.00  
Makám-klub. ÁPRILIS 10. 19.00 Budai tangó, 
tánctanítás Budai Lászlóval, 21.00 Dusa 
Orchestra (CH) tangó-koncert. ÁPRILIS 11. 
14.00 a Sebő Ferenc költészetnapi műsora, 
20.00 KMB klubkoncert. ÁPRILIS 12. 11.00 
Gryllus Vilmos költészetnapi műsora, 18.00 
Tánctanulás Savanyúval, 20.00 Méta együttes 
koncert és táncház.

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

ÁPRILIS 5. 19.00 a Zoril Hajnalodik Alapítvány 
Hálaadó Ünnepsége a Roma rabszolgaság 
megszüntetése 150. évfordulója alkalmából 
Romani Jag (Cigány tűz) címmel. ÁPRILIS 
7. Moldvai táncház a Csürrentő együttessel.  
ÁPRILIS 9. 16.30 Hangszervarázs, téma fúvós 
kamarazenekar.  ÁPRILIS 9. 10.00 Keresztény 
játszóház, téma: A türelmetlen hernyó; Tréfás 
tojások. A foglalkozások ingyenesek.  Kiállítás: 
ÁPRILIS 4. 18.00 Homolya Tibor és Homolya 
Gábor képzőművészek A játék öröme című ki-
állításának megnyitója. Megtekinthető ÁPRILIS 
14-IG minden nap 10.00–18.00 óráig. 

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

SZERDA 19.30 Hagyományőrző Íjászklub.   
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00-19.00 Számítógépes 
Központ és e-Magyarország Pont. 

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

ÁPRILIS 1. 10.00 IV. Kelenvölgyi Bábjátékos 
Találkozó. ÁPRILIS 2. 17.00 Vasárnapi házi mu-
zsika. Kiállítás: ÁPRILIS 7-17-IG XIV. Kelenvölgyi 
Autómodell kiállítás. A kiállítás ideje alatt 
az állandó programok szünetelnek. HÉTFŐ–
PÉNTEK 10.00-19.00 Újbudanet lakossági 
internet-használat.

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

ÁPRILIS 1. 19.00  Heltai Jenő: A nagy nő. A 
Tarka Színpad előadása.  ÁPRILIS 6. 15.00 
Újbuda Vers- és Prózamondó verseny. 
HÉTFŐ–PÉNTEK 10.00-18.00 Net-Kuckó 
eMagyarország pont. Minden megkezdett 
óra 200 Ft. 

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

ÁPRILIS 6. 17.00 Díszmadár Klub. Színkanárik, 
alakkanárik hibái. ÁPRILIS 6. 17.00 Csapody 
Növénykör. Helleborusok. ÁPRILIS 7. 17.00 
Vadászgörény Klub. Dr. Czerny Róbert ál-
latvédelmi jogi előadása. ÁPRILIS 10.  18.00 
Gombász Kör. ÁPRILIS 11. 18.00 Tengerimalac 

Április 4. – Április 12.

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

ÁPRILIS 4.  KEDD

18.00   Választási vitaműsor élőben (15. vk.)
Csapody Miklós, Szabó Vilmos, Deák András, 
Lakos Imre, Mestyanek Ödön, Farkas Ferenc
19.00  az ápr. 3-i adás ismétlése

ÁPRILIS 5.  SZERDA
10.00  A keddi vitaműsor ismétlése
18.00   Választási vitaműsor élőben (16. vk.)
Molnár Gyula, Kristóf József, John Emese, 
Szőke László, Fenyvessy Zoltán
19.00  az ápr. 3-i adás ismétlése

ÁPRILIS 6.  CSÜTÖRTÖK
10.00  A szerdai vitaműsor ismétlése
18.00   Választási vitaműsor élőben (17. vk.)
Józsa István, Kupper András, Szegedi 
Ferenc, Bőhm András, Medveczky Ádám
19.00  az ápr. 3-i adás ismétlése

ÁPRILIS 7.  PÉNTEK
10.00  A csütörtöki vitaműsor ismétlése
18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 8.  SZOMBAT
Csak képújság

ÁPRILIS 9.  VASÁRNAP
Csak képújság (benne a kerületi lakosság 
szavazáson való részvételi arányának folya-
matos megjelenítése)

ÁPRILIS 10.  HÉTFŐ
  4.00  ismétlés
18.00 Újbuda Magazin. Benne a választások 

első fordulójáról, és eredményeiről.
18.40  Sport 11
18.50  Hit és élet 
18.55  Égető kérdések (református 5 perc)
19.00  SzivárványSzín (kulturális magazin)
19.30  Otthonunk melege (szolgáltató műsor)

ÁPRILIS 11.  KEDD
18.00 és 22.30 ismétlés

ÁPRILIS 12.  SZERDA
18.00  ismétlés  
20.00  a 9STV műsora

AJÁNLÓ

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

Az ÁPRILIS 5-RE meghirdetett !DelaDap lemez-
bemutató elmarad az árvíz miatt. 
Jazz Odüsszeia – Zene Határok Nélkül: ÁPRILIS 
6. 20.00 John Tchicai (DK) & Louis Moholo (RSA), 
Spring Heel Jack (UK), Dresch Dudás Mihály, 
Dresch Quartet, Keyser & Shuriken (Az árvíz mi-
att a Katona József Színházban) ÁPRILIS 7. 20.00 
Csodás találkozások / Miraculous Meetings: 
Balogh Kálmán, Mario Caribe (BR/UK), Farkas 
Róbert, Brian Kellock (UK), Martin Lubenov 
(BG), Palya Bea, John Rae (UK), Szokolay 
Dongó Balázs, Szabó Dániel Trió, Transglobal 
Underground (UK) DJ-szett. ÁPRILIS 8. 22.00 
Fresh ER breakbeat parti. ÁPRILIS 9. 20.00 The 
Flower Kings (S).

 VÉRADÁSI IDŐPONTOK 
Április 11., kedd 10–14 óráig: APEH 
Kiemelt Adózók Igazgatósága (XI., 
Bartók Béla út 156.).
Április 12., szerda 10–14 óráig: Jó-
zsef Attila Gimnázium (XI., Váli u. 1.).

 SZOCIÁLIS AKCIÓK
Minden hétfőn és kedden 10–16 
óráig a Szociális Bázison
(XI., Erőmű u. 6.).
Minden szerdán 9–13 óráig a XXII. 
kerületi Vöröskereszt irodája (XXII., 
Anna u. 2.).

 PÉKÁRU OSZTÁS
Minden szerdán 16 órától a Szociá-
lis Bázison (XI., Erőmű u. 6.).

 INGYENES RUHAOSZTÁS
Április 7., péntek 10–12 óráig a 
XXII. kerületi Vöröskereszt irodájá-
ban (XXII., Anna u. 2.).
Április 12., szerda 13–16 óráig a XI. 
kerületi Vöröskereszt irodájában 
(XI., Erőmű u. 8.).

 EGÉSZSÉGNAPOK
Április 22., szombat 10–14 órá-
ig: Gazdagréti Közösségi Ház. 
A résztvevők térítésmentesen 
ellenőriztethetik a vérnyomás- és 

A XI. kerületi Vöröskereszt hírei
vércukorszintjüket, valamint tanácsot 
kérhetnek az egészségük megőrzé-
sével kapcsolatban. 

 EGÉSZSÉGVÉDELMI ELŐADÁS
Egészségvédelmi előadások az Őr-
mezei Közösségi Házban: 
Április 20., csütörtök 14 órától: dr. 
Dorogi Gábor előadása az elsőse-
gélynyújtásról.
Április 21., péntek 15 órától: Előadás 
az otthoni betegápolással kapcso-
latos tudnivalókról. Az előadásokon 
való részvétel térítésmentes. 

 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Április 24., 16 óra: jogosítványhoz 
szükséges elsősegélynyújtó tanfolya-
mot indít a Magyar Vöröskereszt XI. 
kerületi oktatási kabinete 
(00 5000 20 Egészségügyi képesí-
tések, közúti elsősegélynyújtás). Je-
lentkezni lehet, bővebb információ: 
209-4250, mvkxi@t-online.hu.
Munkahelyi elsősegélynyújtó tan-
folyam (00 5000 20 Egészségügyi 
képesítések, munkahelyi elsősegély-
nyújtás). Várják azon munkáltatók 
jelentkezését, akik biztonságban 
szeretnék tudni a dolgozókat baleset 
vagy rosszullét esetén. Jelentkezni a 
fenti elérhetőségeken lehet.

 AZ ELSŐSEGÉLY-
ISMERETI VERSENY 
EREDMÉNYE
Március 22-én ren-
dezték meg a Magyar 
Vöröskereszt Országos Elsősegély-
ismereti Versenyének dél-budai 
fordulóját. Az eseményen 26 
általános és középiskolás csapat, 
156 fiatal mérte össze gyakorlati és 
elméleti tudását. A résztvevők kivá-
lóan teljesítettek, ennek eredmé-
nyeképpen szoros verseny alakult 
ki az első három helyezésért. 
Helyezettek:
Általános iskolák: 1. Hugonnai 
Vilma Általános Iskola (XXII. kerület, 
továbbjutott a budapesti és Pest 
megyei döntőbe); 2. Budai Nagy 
Antal Gimnázium (XXII. kerület); 
3. Kelenvölgyi Általános Iskola (XI. 
kerület).
Középiskolák: 1. Budai Nagy Antal 
Gimnázium 1. csapat (XXII. kerület, 
továbbjutott a budapesti és Pest 
megyei döntőbe); 2. Budai Nagy 
Antal Gimnázium 4. csapat (XXII. 
kerület); 3. Kolos Richárd Műszaki 
Szakközépiskola (XI. kerület).
A budapesti és Pest megyei dön-
tőt május 6-án 10–16 óra között 
rendezik meg az Orczy kertben. 
Az esemény nyilvános, mindenkit 
szeretettel várnak.

ARTUS STÚDIÓ
XI., Sztregova u. 7. Tel.: 204 3755 
ÁPRILIS 8., 9., 12. 20.00 Artus – Goda Gábor 
társulata: Don Quijote Mauzóleum. 

BUDAÖRSI JÁTÉKSZÍN
Budaörs, Szabadság út 26.
ÁPRILIS 5. 11.00, 15.00, 19.00 Heltai Jenő: 
A néma levente. ÁPRILIS 12. 19.00 Hunyady 
Sándor: Júliusi éjszaka.

KARINTHY SZÍNHÁZ
XI., Bartók B. út 130. T.: 203-8994
ÁPRILIS 7. 19.00 Tanár úr, kérem! ÁPRILIS 8. 
10.30 Oroszlánkirály, gyerekelőadás. ÁPRILIS 
9. 19.00 Szeressük egymást

MU SZÍNHÁZ
XI., Kőrösy József u. 17. T.: 209-4014
ÁPRILIS 5. 20.00 la dance company: Alice B. 
/ 6913. ÁPRILIS 7., 8., 20.00 PR-evolution 
Dance Company – Kun Attila: Nemes Zsófia: 
Holnap előtt. Kun Attila: Visible Shape, 

ALBERTFALVI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY
XI., Pentele u. 8. T.: 208-6635
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK 
16.00–18.00-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. 
ÁPRILIS 11-IG Nagy B. István festőművész 
alkotásai , hétköznap 10.00–18.00 óráig.

ÁTRIUM GALÉRIA
XI., Petzvál József u. 31–33.
ÁPRILIS 7-IG Színek, minták harmóniája a to-
jáshéjon, a Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi 
Intézmény kiállítása. Megtekinthető munka-
napokon 10.00–17.00 óráig.

BARTÓK 32 GALÉRIA
XI., Bartók Béla út 32. Tel./fax: 386-9038
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: Dajka Margit-emlékszo-
ba. ÁPRILIS 7-IG  W. A. Mozart – Bartók B., 
avagy a tárgyiasult zene.  Nyitva munkana-
pokon 14.00–18.00 óráig.

CONGRESS PARK HOTEL FLAMENCO 
XI., Tas vezér u. 7. 
ÁPRILIS 6-IG Kiállítás Borsos Miklós rézkar-
caiból.

KARINTHY SZALON
XI., Karinthy F. út 22. Tel.: 209-3706
ÁPRILIS 5-IG Fűrjes Viktória fotóművész Amit 
nem tudok kimondani című kiállítása. 

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

Jeremy James: My Big Pants. ÁPRILIS 9., 10., 
11. 20.00 Pont Műhely: Őszinte, de igaz.
Gyermekelőadások:  ÁPRILIS 9. 11.00 Bóbita 
Bábszínház (Pécs): Gőgös Gúnár Gedeon. 
Kiállítás: ÁPRILIS 6. 20.00 Stenberg Szilvia 
festőművész kiállításának megnyitója.

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ
XI., Műegyetem rkp. 3. T.: 463-2451
ÁPRILIS 6. 20.00 Rovások, munkabemutató. 
ÁPRILIS 7., 8. 19.00 Csak úgy – társasjáték. 
ÁPRILIS 11. 20.00 Suttogók. 

SZKÉNÉ KAMARASZÍNHÁZ R KLUB
XI., Műegyetem rkp. 9. Tel.: 463-3733
ÁPRILIS 7. 20.00 Beckett: A játszma vége. 
Kilogaló Társulat. ÁPRILIS 8., 9. 20.00 
Konyhaszertorna. Etűdök négy nőre, sámlira 
és székre. Másodállás Társulat. ÁPRILIS 10. 
20.30 Emberhelyzet (Tragikomika). Kókai 
János Társulata. ÁPRILIS 12. 19.00 Molnár 
Ferenc: Liliom. ReActor Színházi Műhely.

KIÁLLÍTÁSOK

időpontban látogatható.
ÁPRILIS 6. 11.00 150 éve született Stróbl 
Alajos. Vendégek a Stróbl hagyaték gondo-
zói. MCP Műterem-múzeum. Első csütörtöki 
filmvetítés és beszélgetés. ÁPRILIS 8. 15.00 
Rendhagyó séta nagyböjt idején a középkori 
táblaképek között. Találkozó Savoyai Jenő 
lovas szobránál a Budai Várban.

RÉT GALÉRIA
XI., Törökugrató utca 9. Tel./fax: 246-5253 
ÁPRILIS 19-IG Sajó Sára A kertem virágai 
című festménykiállítása. 

SCHEFFER GALÉRIA 
XI., Kosztolányi D. tér 4. 
ÁPRILIS 6-IG Kiállítás Borsos Miklós olajképe-
iből, grafikáiból és kisplasztikáiból. ÁPRILIS 
9-TŐL látható Hager Ritta textilművész, 
Bohus Zoltán, Lugossy Mária és Szöllőssy 
Enikő szobrászművészek, Kovács-Gombos 
Gábor festőművész Remény című kiállítása. 
Nyitva ÁPRILIS 28-IG.

TETŐ GALÉRIA
XI., Ecsed u. 13. Tel: 203-5607
ÁPRILIS 18-IG Szigeti Edit festőművész kiállí-
tása. Nyitva hétköznap 13.00–18.00-ig. 

TRANZIT ART CAFÉ
XI., Bukarest u., Ulászló u. sarok. Tel.: 209-3070
Rédly Mária Csörgő kiállítása. Megtekinthető 
ÁPRILIS 30-IG minden nap 8.00-23.00 óráig.

XI. KERÜLETI HELYTÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÓHELY
XI., Erőmű u. 4. T.: 365-6126
Régészeti, építészeti, ipartörténeti (Csonka 
János) emlékek. Egyszer volt Dél-Buda. 
Tájvédelmi körzeteink. Nyitva MINDEN 
SZERDÁN 15.00–18.00-IG. Csoportokat is szíve-
sen látnak előzetes bejelentkezés alapján.
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Sólyom László köztársasági elnök január 
19-én délelőtt pontosan 10 órakor a Sándor-
palotában bejelentette, hogy az alkotmány 
előírásai alapján, figyelemmel az alkotmá-
nyos szokásokra és a választási eljárásról 
szóló törvény rendelkezéseire, a parlamenti 
választások első fordulóját április 9-re, va-
sárnapra, második fordulóját pedig április 
23-ra, ugyancsak vasárnapra tűzte ki.
 Magyarországon vegyes választási 
rendszer működik, a parlamenti képvise-
lői helyek közül 176 mandátumot egyéni 
választókerületben, 152-őt területi (19 me-
gyei és a fővárosi) listán, 58-at pedig orszá-
gos listán szerezhetnek meg a jelöltek. 
 A magyar választás kétszavazatos 
rendszerű: a választópolgár az egyik sza-
vazatával az egyéni választókerület képvi-
selőjelöltjét támogatja, a másik szavazatá-
val a területi pártlisták közül választhat. 
Az egyéni választókerületben a jelöléshez 
legalább 750 választópolgár ajánlásának 
(kopogtató cédulájának) megszerzése 
szükséges.
 A két választási dátumból kiindulva a 
többit a belügyminiszter rendeletben álla-
pította meg a választási törvény alapján. 

Emlékeztetőül, 
ami eddig történt
JANUÁR 26-ÁN a választásokon ismerten 
indulni szándékozó pártok a Polgármes-
teri Hivatalban választási megállapodás 
megkötése és etikai kódex elfogadása 
céljából egyeztetést tartottak. A pol-
gármester által előkészített vitaanyagot 
– amely nagyjából megegyezik a négy 
évvel ezelőtti választások alkalmával el-
fogadott megállapodással – megvitatták, 
kiegészítették, módosították, mindaddig, 
amíg konszenzus látszott kialakulni min-
den kérdésben. A megállapodás a Média 
11 (Újbuda újság, Újbuda TV, valamint 
az Újbuda honlap) és a Budaplakát 11 
Kft. lapjain, képernyőjén, plakátjain való 

Április 9-én, vasárnap lesz  
a választások első fordulója  
megjelenést szabályozta, meghatározva 
minden fontos paramétert. A megállapo-
dás célja az volt, hogy az említett közszol-
gálati fórumokon egyenlő feltételekkel 
jelenhessenek meg a jelölő szervezetek és 
a jelöltek.
FEBRUÁR 6-ÁN került sor a fenti megálla-
podás aláírására és az Újbuda Újságban, 
valamint az Újbuda TV-ben történő meg-
jelenés elosztására, sorrendjének sorsolá-
sára, elosztására. 
FEBRUÁR 10.: Az állampolgárok kézhez 
kapták a kopogtató cédulát és az ajánló-
szelvényt. 
MÁRCIUS 1.-ki, 6. számában az Újbuda új-
ság programjaik ismertetése céljából in-
gyenes megjelenési lehetőséget biztosított 
az országgyűlési választásokon induló 
pártok és pártszövetségek kerületi szerve-
zetei számára, azonos feltételekkel, jelölő 
szervezetenként maximum 1500 karakter 
terjedelemben.
FEBRUÁR 8-15 között közszemlére tették a 
választói névjegyzéket.
MÁRCIUS 17.: Az egyéni választókerületi 
jelöltek bejelentésének végső határideje 
volt, 16-an gyűjtötték össze és mutatták 
be a minimum 750 érvényes ajánlást. Ők 
a képviselőjelöltek Újbudán.
MÁRCIUS 20.: volt a területi listák bejelenté-
sének határideje. Hat párt és pártszövetség 
tudott budapesti területi listát állítani.
MÁRCIUS 21.: Az országos listák bejelenté-
sének határideje volt. Tíz párt és pártszö-
vetség tudott országos listát állítani.
MÁRCIUS 31-IG delegálhattak a pár-
tok tagokat a választási bizottságokba, 
közvéleménykutatási eredményeket eddig 
lehetett publikálni.

Ugyancsak emlékeztető, 
mi következik ezután
ÁPRILIS 5-I, a választások első fordulója 
előtti utolsó – tehát a mostani – számá-
ban az Újbuda újság fényképes bemutat-
kozási lehetőséget biztosított a szükséges 
számú ajánlást összegyűjtő jelöltek részé-

15. EGYÉNI ORSZÁGGYŰLÉSI  
VÁLASZTÓKERÜLET

re, jelöltenként maximum 1500 karakter 
terjedelemben.
ÁPRILIS 8-ÁN 0 órától kampánycsend.
ÁPRILIS 9-ÉN a szavazás első fordulója, késő 
este előzetes eredményismertetés.
ÁPRILIS 14-IG lehet a két forduló között 
közvéleménykutatási eredményeket pub-
likálni.
ÁPRILIS 22-ÉN 0 órától kampánycsend .
ÁPRILIS 23-ÁN a szavazás második forduló-
ja, késő este előzetes eredményhirdetés.
ÁPRILIS 29-30-ÁN esedékes a végleges ered-
mény megállapítása.  

VÁLASZTÁS
 2006

 A megállapodások alapján az Újbuda 
vállalta, hogy a Polgármesteri Hivatal és a 
Helyi Választási Iroda választással kapcso-
latos közleményeinek helyet ad. Ingyene-
sen beszámoltunk a budapesti listát, illetve 
a kerületben jelöltet állító pártok által ki-
választott kampánygyűlésekről és egyéb a 
választással összefüggő eseményekről, szá-
monként és jelölő szervezetenként 1200 ka-
rakter terjedelemben. E tudósításainkban 
remélhetőleg az olvasók véleménye szerint 
is a tőlünk megszokott módon korrekt és 
kiegyensúlyozott tájékoztatást adtunk. 

 Az Újbuda újság számonként és jelölő 
szervezetenként előzetesen (az érintettek 
által megjelölt) három tervezett esemény 
időpontjáról és helyszínéről számolt be, 
rövid hír formájában.
 Az elmúlt időszakban – és a második 
forduló végéig ezután is – az Újbuda újság 
jelölő szervezetenként és számonként fél 
oldal fizetett hirdetési felületet biztosít, 
amely felület maximum egy oldal terjede-
lemben összevonható. Választási száma-
inkat átböngészve szeretnénk azt hinni, 
hogy a választópolgárokat szolgáltuk.

A köztársasági elnök április 9-ére, 
vasárnapra tűzte ki a parlamenti 
választások első fordulóját, a 
második forduló április 23-án lesz. 
Alábbiakban a hazai választási 
rendszer jellemzőit és a kapcso-
latos legfontosabb tudnivalókat 
gyűjtöttük össze dióhéjban  
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Programomból, programunkból: 
Az a törekvésünk, hogy itt, a Szentimre-
városban és Magyarországon újból ér-
tékes szellemi és kiegyensúlyozott tár-
sadalmi élet virágozzék, hogy továbbra 
is itt szülessenek értékes gondolatok, 
amelyek mindennapjaink arcát megha-
tározzák. 
 Ezért elsősorban is rendet kell terem-
teni kívül és belül; megerősítendő befelé 

a gondoskodó, kifelé az érdekvédő erős 
nemzeti államot. Ebből következő felada-
tunk hagyományos erőforrásaink szám-
bavétele után a klasszikus értékelvű tu-
dást és viselkedéskultúrát közvetítő iskola 
megerősítése, hisz ezt fenyegeti legerő-
sebben liberális ellenfeleink fáradtságot 
nem ismerő ügybuzgalma. Beavatkozó, 
értékteremtő, puritán államot kívánunk. 
Kiszámítható, esélyegyenlőség elvén 
működő gazdasági környezetet. Patrióta 
kultúrát és értékteremtést segítő állami 
mecenatúrát. Megalkuvás nélküli környe-
zetvédelmet. 
 Mi a konzervatív értékek mentén kí-
vánjuk korlátozni az álságos szabadver-
sengést, a káosszal, a kiüresedett önmeg-
semmisítő fogyasztással szemben. 
 Mi hiszünk a tradicionális nemzet-
állam mai viszonyok közötti megkerül-
hetetlen fontosságában, oltalmazó, védő 
funkcióinak jótékony hatásában, mely 
egy értéksemleges, nyitott, így semmi-
féle társadalmi koherenciát nem nyújtó, 
„europaizálódó” gazdaságkorban a szelle-
mi önvédelem egyik legfontosabb koordi-
náló központja. 
 Mi hiszünk továbbá egy hatékony 
és jövőt formáló magyarság-tudatban és 
ebből következőleg (némi blaszfémiával 
szólva) Magyarország feltámadásában!

Mestyanek Ödön
MIÉP-Jobbik, Harmadik Út

54 éves vagyok. Évtizedek óta dolgozom 
ebben a városrészben. 
 Voltam egyetemi oktató, itt indult 
el politikusi pályám, önkormányzati 
képviselőként négy évet töltöttem el az 
újbudai önkormányzatban, majd a fővá-
rosi közgyűlésben. 
 Nyolc éve országgyűlési képviselő 
vagyok. Mindent, amit tennem kellett és 
lehetett, meg is tettem lakóhelyünkért. 
Lokálpatriótáként tudom, milyen érték ez 

a városrész. Nem kell a Szabadság hídon 
megállnom, vagy a Gellért-hegyre fölka-
paszkodnom régi villák között, letérve a 
rakpartra a Műszaki Egyetem elé: e képek 
már régóta belém vésődtek.
 És ez a városrész kezd igazán méltóvá 
válni múltjához, és egyre tisztábban rajzo-
lódik ki a jövője is.
 Programunkat – amelyet négy éve a 
városrész érdekében a polgárokra figyelve, 
és hallgatva mi szocialisták megalkottunk 
– teljesítettük. Megújult a Bartók Béla út, 
a Gellért tér, és sok minden más. Végre el-
kezdődtek a 4-es metró munkálatai. 
 De ennél is többet kell akarnunk. A 
mi programunk – az én vízióm – egy ott-
honos, emberközpontú, derűs város. 
 Nem elviselhetetlen forgalmat, ha-
nem színes forgatagot, pezsgő kulturális 
életet, alkotó, eredményes újbudai közös-
séget képzelünk a jövőbe. 
 Kezdeményezzük a Citadella épí-
tészeti és funkcionális átalakítását. Egy 
évtized se kell, és kialakulhat a múltat a 
jelennel jól ötvöző Újbuda képe.
 Ez a városrész az otthonunk. Itt élünk, 
és együtt olyanná alakíthatjuk, amilyenné 
szeretnénk. Tegyünk érte együtt! Éljünk 
hagyományainkkal, kulturális kincse-
inkkel, legyünk tudásközpont, iskola- és 
egyetemi város, kreatív központ, vegyen 
körül bennünket rend és nyugalom. 

Szabó Vilmos 
MSZP

Az a párt, melynek tagja és képviselőjelöltje 
vagyok, a MUNKÁSPÁRT, a dolgozó em-
berek pártja. Programunk a lakosság több-
ségét kitevő kisembereknek akar jobb éle-
tet teremteni. Mi nem választási taktikából 
tesszük, amit teszünk és mondunk, hanem 
szilárd, baloldali meggyőződésből. Ezért a 
MUNKÁSPÁRT a 2006. évi országgyűlési 
választáson önállóan indul! Nem támogat-
ja egyik pártot sem, mert egyik párt sem 
tartozik a baloldali értékeket képviselő pár-

tok közé, hiszen mindegyikük közös célja a 
magyarországi tőkés rend további erősítése 
és saját boldogulásuk előtérbe helyezése. 
Mi nem ígérgetünk, mi követelünk: 
 Munkát mindenkinek, aki dolgozni akar!
 Új munkatörvénykönyvet a munkás, a 
dolgozó védelmére!  A fiataloknak első 
munkahelyet, első lakást!  Nagy adót a 
gazdagoknak, kis adót a szegényeknek! 
 Az ország jövedelmének 10–10 százalé-
kát költsék az oktatásra, az egészségügyre!
 Ingyenes állami egészségügyi ellátást, 
olcsó gyógyszereket!  A kórházak ma-
radjanak állami, önkormányzati tulaj-
donban!  Védelmet a parasztnak, a ma-
gyar kistermelőnek!  Kevesebb képvise-
lőt kevesebb fizetéssel!  Miénk legyen az 
ország, ne a külföldieké! 
Mi azt mondjuk és javasoljuk: Tenni kell, 
hogy ne úgy legyen, ahogyan most van 
hazánkban. Ezért radikális változtatások-
ra van szükség, amelynek egyik előfelté-
tele a MUNKÁSPÁRT parlamentbe jut-
tatása, melyet csak Önök tudnak, Tisztelt 
Választópolgárok elősegíteni azzal, hogy 
megismerve programunkat és elképze-
léseinket, az országgyűlési választáson 
a MUNKÁSPÁRT jelöltjére, rám és lis-
tánkra adják szavazataikat! Ha bennünket 
támogatnak, akkor saját magukat támo-
gatják! Szavazzanak az egyszerű emberek 
képviselőjére és budapesti listánkra!

Farkas Ferenc 
Munkáspárt

Szentimrevárosnak kell a változás!
1951-ben születtem Budapesten, épület-
gépészként diplomáztam 1980-ban. Ta-
nárnő feleségemmel hat gyermeket neve-
lünk. A fővárosi Fidesz-MKDSZ képvi-
selőcsoport képviselője, a közbeszerzési 
bizottság elnöke, budapesti MKDSZ-el-
nök vagyok. 2004 januárja óta parlamen-
ti képviselőként, a gazdasági bizottság 
tagjaként dolgozom.

Tisztelt szentimrevárosi polgárok!
Sorsdöntő választások előtt állunk. Az 
emberek változást akarnak, az országnak 
létkérdés a változás. A hatalom visszaélt az 
emberek bizalmával, s ezzel négy évet vett 
el Magyarországtól, mindannyiunktól. 
Négy évet, amely alatt gyarapodhattunk, 
erősödhettünk, előreléphettünk volna. A 
Fidesz és a KDNP közös képviselőjelöltje-
ként Szentimreváros számára is garantá-
lom a változást:
 A Bartók Béla úton és a Móricz Zsig-
mond körtéren mélygarázsok kialakítását 
kezdeményezem.
 A Hamzsabégi úti zajvédő fal megépíté-
se érdekében akár a polgári per lehetősé-
gével is élni fogok a MÁV-val szemben.
 Gátat vetünk a közüzemi cégek luxus-
profitra irányuló törekvéseinek.
 Kerületünk szégyenfoltját, a Móricz Zsig-
mond körtéren található „Gombát” átala-
kítjuk, és közösségi célokra hasznosítjuk.
 A Feneketlen-tónál található Parkszín-
pad helyén amfiteátrum jellegű közösségi 
központot hozunk létre, ahol az emberek 
méltó módon ünnepelhetik a nagy nem-
zeti ünnepeket. Ugyanitt létrehozzuk a 
48-as és 56-os forradalmak hőseinek az 
emlékművét.
Munka, Otthon, Család. 
Szavazzon a változásra!

Deák András
Fidesz–KDNP

A mi városunk címmel fogalmaztam meg 
egyéni választókerületi programomat. 
Ebből is kiemelkedik az egészségügy, az 
időseket ellátó intézmények és az otthoni 
szakápolás fejlesztése. Ennek érdekében 
nemcsak a parlamentben kívánom foly-
tatni a munkámat, hanem az önkormány-

zattal is jó együttműködést képzelek el. 
Szerintem meg kell valósítani a 70 évnél 
idősebbek ingyenes gyógyszer-ellátását 
és a szűkös szakorvosi rendelőkapacitás, 
a családsegítő és a gyermekjóléti szolgá-
lat megerősítésre szorul. Növelni kell az 
idősotthoni férőhelyek számát, fejleszteni 
a nappali otthonokat, és jobban kell gon-
doskodni a házigondozottakról. 
 Az MDF programjának másik fontos 
része a közlekedés és a parkolás. Jobb szer-
vezéssel csökkenteni kell a zajt és a légszeny-
nyezést. Az 1-es villamost át kell vezetni 
Budára. Minden útburkolatot fokozatosan 
fel kell újítani. Nem halogatható tovább a 
parkolóházak és mélygarázsok építése sem 
– de a zöldterületek megóvásával. Én ezért a 
városgondokság felállítását javaslom: ennek 
az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése, 
uniós források fölkutatása és a városkép 
védelme lenne a feladata. A Gellérthegy 
beépítését meg kell állítani, támfalait meg-
erősíteni, úthálózatát helyreállítani. Legyen 
kulturális központ a Citadellán, legyen végre 
ismét kávéház a Hadik, és legyen végre saját 
mozink. Ugyancsak folytatni kell az önkor-
mányzati bérlakás-programot, a panel és 
nem panel társasházak felújítását.

Dr. Csapody Miklós
MDF

53 éves, okleveles gépész és gazdasági 
mérnök vagyok. Nős, két gyermek apja. 
 Az önkormányzatiság eddigi négy 
ciklusában folyamatosan Újbudát szol-
gáltam. 
 Az elmúlt négy évben mint alpolgár-
mester, a Fővárosi Önkormányzat város-

Lakos Imre
SZDSZ

üzemeltetési bizottsága elnöke, az SZDSZ 
budapesti elnöke.

Budapest a lehetőségek városa! 

Újbuda mára a főváros legdinamikusabban 
fejlődő kerületévé vált, mert az SZDSZ–
MSZP koalíció a tettek szövetsége. 
 A további fejlődéshez, a megvalósítha-
tó ígéretek programjának végrehajtásához 
kérem támogatását! 
 Azért, hogy Gellérthegy, Szentimre-
város, Lágymányos a kultúra, a tudomány, 
a kátyúmentes utak, ápolt zöldfelületek és 
a jókedvű emberek otthona legyen.
 
Meggyőződésem: ahhoz, hogy a 2006-
os választásoknak Magyarország legyen 
a nyertese, erős liberális pártra, több 
SZDSZ-re van szükség.
 A kormányalakítás rajtunk, liberáli-
sokon múlik. 
 A liberálisok ereje pedig az Ön bizal-
ma. Ezért április 9-én kérem, szavazzon 
rám és az SZDSZ listájára.

TÖBB SZDSZ, 
TÖBB JÓ MEGOLDÁS!
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Szavazni a szavazás napján, a válasz-
tás I. fordulójában, 2006. április 9-én 6 
órától 19 óráig lehet, kizárólag szemé-
lyesen, csak a választópolgár lakóhelye 
szerint kijelölt szavazóhelyiségben le-
het. A mozgásában gátolt választópol-
gárt szavazásának lehetővé tétele érde-
kében – kérésére – a szavazatszámláló 
bizottság legalább két tagja mozgóur-
nával felkeresi. A szavazóhelyiségben 
csak az a választópolgár szavazhat, aki 
a névjegyzékben szerepel, illetőleg akit 
a szavazatszámláló bizottság a név-
jegyzékbe felvesz. 
 A szavazatszámláló bizottság 
– a személyazonosság és a lakcím 
megállapítására alkalmas igazolvány 
alapján – megállapítja a szavazni 
kívánó személyazonosságát és azt, 
hogy szerepel-e a névjegyzékben. A 
szavazatszámláló bizottság felveszi a 
névjegyzékbe azt a választópolgárt, 
aki igazolással rendelkezik, igazolja, 
hogy lakcíme a szavazókör területén 
van, feltéve, hogy nem szerepel a vá-
lasztójoggal nem rendelkező nagyko-
rú polgárok nyilvántartásában.
 A szavazatszámláló bizottság visz-
szautasítja azt a választópolgárt, aki 
nem tudja személyazonosságát és lak-
címét megfelelően igazolni, illetőleg 
aki nem vehető fel a névjegyzékbe.
 Ha a szavazásnak nincs akadálya, a 
szavazatszámláló bizottság tagja átadja 
a választópolgárnak a szavazólapot, 
amelyet a választópolgár jelenlétében 
hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el. 
A szavazatszámláló bizottság szükség 
esetén megmagyarázza a szavazás me-
netét. A szavazólap átvételét a válasz-
tópolgár a névjegyzékben saját kezű 
aláírásával igazolja. Az írásképtelen 
választópolgár helyett – e tény feltün-
tetésével – a szavazatszámláló bizott-
ság két tagja írja alá a névjegyzéket.
 A szavazólap kitöltéséhez szava-
zófülke áll a választópolgár rendelke-
zésére, mely használatára a választó-
polgár nem kötelezhető. A szavazólap 
kitöltésének ideje alatt csak a szavazó 
tartózkodhat a szavazófülkében. Az 
a választópolgár, aki nem tud olvasni, 
illetőleg akit testi fogyatékossága vagy 
egyéb ok akadályoz a szavazásban, 
más választópolgár – ennek hiányá-
ban a szavazatszámláló bizottság két 
tagjának együttes – segítségét igénybe 
veheti.
 Érvényesen szavazni csak a hivata-
los szavazólapon szereplő jelöltre, listá-
ra lehet. A jelöltre szavazni a jelölt neve 
alatti, feletti vagy melletti körbe tollal 
írt, két egymást metsző vonallal lehet.
 Érvénytelen az a szavazólap, 
amely nincs ellátva hivatalos bélyeg-
zőlenyomattal, a törvényben megha-
tározottnál több szavazatot tartalmaz. 
Érvénytelen az a szavazat, amelyet ér-
vénytelen szavazólapon adtak le, nem 
a meghatározott módon adtak le, ki-
esett jelöltre adtak le. 

Jogorvoslatok
A jogorvoslatok fajtái: a kifogás, a fel-
lebbezés és a bírósági felülvizsgálati 
kérelem.
 A kifogás a választásra irányadó 
jogszabály, illetőleg a választás és a vá-
lasztási eljárás alapelveinek megsérté-
sére hivatkozással benyújtható jogor-
voslati eszköz, amellyel bárki élhet.
 A fellebbezés a választási bizottság 
elsőfokú határozata ellen nyújtható be, 
azt bármely választópolgár, jelölt, jelö-
lő szervezet, illetve az ügyben érintett 
jogi személy előterjesztheti.
 Kizárt a fellebbezés a másodfokon 
eljárt választási bizottság, valamint az 
Országos Választási Bizottság határo-
zata ellen.
 A bírósági felülvizsgálat iránti 
kérelem a választási bizottság másod-
fokú határozata, továbbá az Országos 
Választási Bizottság határozata ellen 
nyújtható be bármely választópolgár, 
jelölt, jelölő szervezet, illetve az ügyben 
érintett jogi személy által. A bíróság 
határozata ellen további jogorvoslatra 
lehetőség nincs.

A szavazás technikai 
lebonyolítása

valasztas@ujbudamagazin.hu
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2006 rajtunk, liberálisokon múlik!
A Szabad Demokraták Szövetsége képvi-
selőjelöltje vagyok. Liberális politikusként 
azért dolgozom, hogy legyen: 
 Új és működőképes egészségügy. Hogy 
a pazarló, a betegeket kiszolgáltatott hely-
zetbe taszító egészségügyi rendszer he-
lyett mostantól a kórházak és a biztosítók 
versenyezzenek a betegekért. 

John Emese
SZDSZ

1954-ben születtem Békéscsabán, 1969 
óta vagyok kerületi lakos. Három gyer-
mekemmel és feleségemmel ma is a kerü-
letben élek.
 Iskoláimat a budapesti Eötvös József 
Gimnáziumban, majd 1972-78 között a 
Budapesti Műszaki Egyetem Építőmér-
nöki karán végeztem. 16 éve dolgozom a 
XI. kerületben. 1998-2002 között a kerület 

alpolgármestere voltam, 2002-től az MDF 
fővárosi frakciójának vezetője vagyok.
 Kerületi munkám során sikerült jó 
kapcsolatot teremtenem a civil szerve-
zetekkel, így például együttműködési 
megállapodást kötöttünk a Bikás Park 
Egyesülettel a park megóvása érdekében 
és együttműködünk az Andor utcai kör-
nyezetvédőkkel a rendezési terv kapcsán.
 Szeretnénk, ha a 4-es metró déli vég-
állomása már az első ütemben a budaörsi 
Virágpiacnál épülne meg, azért, hogy a 
kerületben csökkenjen a hatalmas átmenő 
gépkocsiforgalom. Fontos, hogy az 1-es vil-
lamos mielőbb átjöjjön Budára és az Etele 
térig közlekedjen. Tovább fejlesztenénk a 
budapesti kerékpárút-hálózatot, melyhez 
kezdeményezésemre kerékpárutak épültek 
Gazdagréten, Kamaraerdőn és Kelenföldön.
 Folytatni kell a kerületben a 2001-ben 
megkezdett, általam szorgalmazott bér-
lakás-építési programot. A közbiztonság 
érdekében szeretnénk, hogy Albertfalván 
is működjön lakótelepi rendőrség.
 Kezdeményeztük és támogatjuk egy re-
formátus általános iskola indítását és egy ka-
tolikus templom megépítését Kelenföldön.
 Ha nem akar egy kétszínű egypártrend-
szert, kérem április 9-én szavazzon rám és a 
Magyar Demokrata Fórum listájára.

Szőke László
MDF

Letörjük a közüzemi luxusprofitot.
Nyíregyházán születtem 1950-ben, fe-
leségemmel és két – ma már nagykorú 
– gyermekemmel 1977 óta élek a kerü-
letben. Eredeti szakmám gépészmérnök, 
közéleti kérdésekkel aktívan a rendszer-
változás óta foglalkozom. Az Antall-
kormány alatt az ipari és kereskedelmi 
miniszter kabinetjét vezettem, 1998 és 
2002 között egyéni képviselő voltam 
Újbudán. Szabadidőmet olvasással, ze-

nehallgatással és internetezéssel töltöm.

Tisztelt albertfalvi és kelenföldi polgárok!
Meggyőződésem, hogy az emberek az el-
múlt négy év után változást akarnak. A 
Medgyessy–Gyurcsány-kormány nem ért 
a kormányzáshoz, s már a nagy nyugati 
hitelminősítők szerint is csődbe vitték az 
országot. A szocialisták azonban nemcsak 
országos, hanem fővárosi és kerületi szin-
ten sem képesek választ adni az emberek 
igazi problémáira. A Fidesz képviselője-
löltjeként szűkebb hazám, Albertfalva és 
Kelenföld számára személyesen is garan-
tálom a változást:
  Végrehajtjuk panelfelújítási progra-
munkat.
 Enyhítünk a kerület parkolási gondjain. 
A Fehérvári úton és a Kelenföldi lakótele-
pen biztonságos parkolóhelyek kialakítá-
sát kezdeményezzük.
 Fellépünk a kerületben tapasztalható 
gátlástalan, a környéken élők életét meg-
keserítő beépítések ellen.
 Megakadályozzuk a zöldterületek to-
vábbi pusztítását, felkaroljuk a parkosítá-
si törekvéseket. Rendezni fogjuk a Bikás 
park helyzetét.
 Gátat vetünk a közüzemi cégek luxus-
profitra irányuló törekvéseinek.
Munka, Otthon, Család. 
Szavazzon a változásra!

Kristóf József
Fidesz–KDNP

A MIÉP-Jobbik Harmadik Út úgy a kül-, 
mint a belpolitika területén alapjaiban 
különbözik mind a négy parlamenti párt 
felfogásától. 
 Külpolitikai téren a NATO-hoz és az 
Európai Unióhoz való csatlakozás mód-
ja, az országra hátrányos feltételek elfo-
gadása több cikluson keresztül zajlott, 

ebben tehát mind a négy parlamenti párt 
becsapta a választópolgárokat. 
 A NATO-csatlakozás révén Magyar-
ország védelmi ereje gyakorlatilag meg-
szűnt, az uniós csatlakozás eddig min-
denki által tapasztalható következménye 
a romlott élelmiszer (tojás, hús stb.) aka-
dály nélküli beáramlása az országba, a 
hazai gazdák tömeges tönkremenetele és 
sokuk öngyilkossága mellett. 
 De mind a négy parlamenti párt fe-
lelős a termőföld, és a föld alatti édesvíz-
kincs külföldi kézbe kerülése lehetőségé-
nek megteremtéséért. A jövő stratégiai 
kincse az édesvíz, és hazánkban az ás-
ványvíz és a gyógyvíz jelentős hányada 
már külföldi tulajdonban van. 
 Hazánkban ma 3 millió ember él 
a létminimum alatt, és ebből 1 millió 
olyan szegénységben, amikor a között 
kell döntenie, hogy eszik-e vagy a rezsit 
fizeti ki. Ez is az előző négy ciklus során 
alakult ki.

 Ha mindezekből elege van, szavazzon 
azokra, akikben még nem kellett csalód-
nia, a rendteremtés programját célul tűző 
erőre!

Dr. Fenyvessy Zoltán
MIÉP-Jobbik, Harmadik Út

 Egyszerű és áttekinthető adórendszer. 
Ma az állam túl nagy, túl bürokratikus, túl 
pazarló. Ezért tovább akarjuk csökkenteni 
az adókat. Hogy több pénz maradjon az 
emberek zsebében, hogy mindenki maga 
dönthesse el, hogy mire és mennyit akar 
költeni.
 Modern, európai színvonalú oktatás. 
Azért dolgozom, hogy Önnek ne kelljen 
aggódnia gyermeke, unokája mindennap-
jainak boldogsága, sikeres jövője miatt. 
 Hogy nyugodt lehessen, gyereke 
egészséges, jól felszerelt és modern intéz-
ményekben tanulhat. 
 Hogy gyereke kisebb csoportokban és 
osztályokban tanuljon; ahol több idő, fi-
gyelem és energia jut tehetségének fejlesz-
tésére; több színvonalas délutáni, iskolán 
kívüli program biztosítsa, hogy képessége 
megfelelően fejlődjön, hogy boldog, ma-
gabiztos felnőtté válhasson. 
 Tudom, hogy a fontos dolgok helyben 
történnek, és azt is, hogy mi, politikusok 
vagyunk Önökért, és nem fordítva. Hogy 
a mi dolgunk az, hogy ezeket az ígéreteket 
meg is valósítsuk. Ezért fogok dolgozni 
parlamenti képviselőként a következő 
négy évben. 

Több SZDSZ, több mosoly.

BUDAPESTI TERÜLETI LISTA:
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 
– KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
1. POKORNI ZOLTÁN 
2. DR. FÓNAGY JÁNOS 
3. ROGÁN ANTAL 
4. SZATMÁRY KRISTÓF 
5. NÉMETH ZSOLT

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
1. HILLER ISTVÁN 
2. MOLNÁR GYULA 
3. LENDVAI ILDIKÓ 
4. KISS PÉTER 
5. DR. VITÁNYI IVÁN

MIÉP–JOBBIK
1. ZSINKA LÁSZLÓ 
2. DR. BÉGÁNY ATTILA 
3. DANCSECS GYÖRGY 
4. BALCZÓ ZOLTÁN 
5. MEDVECZKY ÁDÁM

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
1. DR. THÜRMER GYULA
2. KOLLÁT PÁL
3. KAJLI BÉLA
4. RÓNAI KATALIN
5. PAULIK PÉTER ISTVÁN

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
1. DR. DEMSZKY GÁBOR 
2. DR. PETŐ IVÁN
3. LAKOS IMRE 
4. DR. BŐHM ANDRÁS HENRIK 
5. BÉKI GABRIELLA

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
1. KATONA KÁLMÁN 
2. DR. VASKOR LÁSZLÓ 
3. HOCK ZOLTÁN 
4. ALMÁSSY KORNÉL 
5. SZŐKE LÁSZLÓ

ORSZÁGOS LISTA:
MIÉP–JOBBIK
1. CSURKA ISTVÁN 
2. KOVÁCS DÁVID 
3. DR. RÉTI MIKLÓS 
4. DR. FENYVESSY ZOLTÁN 
5. BALCZÓ ZOLTÁN

SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
1. KUNCZE GÁBOR
2. DR. KÓKA JÁNOS 
3. DR. FODOR GÁBOR 
4. DR. SÁNDOR KLÁRA 
5. DR. MOLNÁR LAJOS

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
1. GYURCSÁNY FERENC 
2. HILLER ISTVÁN 
3. DR. SZILI KATALIN 
4. LENDVAI ILDIKÓ 
5. DR. HORN GYULA

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
1. DR. DÁVID IBOLYA 
2. HERÉNYI KÁROLY 
3. HOCK ZOLTÁN 
4. DR. CSAPODY MIKLÓS 
5. KARSAI PÉTER

KERESZTÉNYDEMOKRATA PÁRT
1. DR. BARTÓK TIVADAR 
2. KALINA LAJOS 
3. CSEH SÁNDOR 
4. RESCH MIHÁLY 
5. RÁTZ OTTÓ

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
1. DR. THÜRMER GYULA 
2. KARACS LAJOSNÉ 
3. VAJDA JÁNOS 
4. SZŐKE JÁNOS 
5. BÁNHEGYI JÓZSEF

MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI PÁRT
1. DR. BÁNK ATTILA JÓZSEF 
2. SOLTÉSZ JÁNOS 
3. SZABÓNÉ POKROVENSZKY RITA 
4. LÁNYI ÁRPÁD 
5. NÁDASI ANDRÁS

MCF – ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT
1. KOLOMPÁR ORBÁN 
2. BOGDÁN JÁNOS IFJ. 
3. DARÓCZI JÓZSEF 
4. BOGDÁN LÁSZLÓ
5. DARÓCZI SÁNDOR JÓZSEFNÉ

CENTRUM – ÖSSZEFOGÁS 
MAGYARORSZÁGÉRT
1. DR. KUPA MIHÁLY TAMÁS 
2. DR. PÁSZTI ÁGNES 
3. HANEK GÁBOR 
4. DR. PINTÉR FERENC 
5. NÉMETH JÁNOS LAJOS

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 
– KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
1. DR. ORBÁN VIKTOR 
2. DR. MIKOLA ISTVÁN 
3. DR. ÁDER JÁNOS 
4. DR. SEMJÉN ZSOLT 
5. GAZDAGHNÉ WITTNER MÁRIA

Mindenki életútját meghatározza az, hogy 
honnan ered. Az én gyermekkorom a Fe-
neketlen-tó közelében telt. Itt kereszteltek 
meg, itt jártam iskolába, itt sportoltam. 
Talán furcsán hangzik, de nekem a Körtér 
és a Kosztolányi Dezső tér környéke a szü-
lőfalum. Életem azóta is ezer szállal kötő-
dik Újbudához: itt lettem alpolgármester, 

Molnár Gyula
MSZP

immár a harmadik ciklusban vagyok a 
kerület országgyűlési képviselője, és 2002 
óta polgármestere.
 Egyetemi éveim kivételével sohasem 
éltem másutt, mint a XI. kerületben. El-
mondhatom tehát, hogy nemcsak értem, 
de a bőrömön érzem a kerület gondjait, 
átéltem szívderítő vagy szomorú változá-
sait, egyszóval mindennapjait.
 Itt érzem magam otthon, ezt a helyet 
szeretem. Ez a szeretet természetesen nem 
kritikátlan – látom a hibákat, és igyekszem 
tenni ellenük. Parlamenti képviselőkéntés 
polgármesterként csak egy cél lebeg a sze-
mem előtt: hogy Újbuda szebb, lakhatóbb 
és élhetőbb hely legyen. Ehhez minden 
itt élő segítségére szükség van pártállás-
tól, felekezettől, világnézettől függetlenül. 
Vallom, hogy ez az összefogás megvaló-
sítható: minden hasznos kezdeményezést 
nagyra értékelek, bárhonnan érkezzék is.
 Mint országos politikus, a szocialista-
szociáldemokrata értékek és a tisztességes po-
litizálás elkötelezett híve vagyok. Fontosnak 
tartom mások véleményének ismeretét,és a 
tényeken alapuló, gyümölcsöző vitákat. Hi-
szem, hogy ha minden politikus belátja majd 
ezt, a lényegre koncentrálva többet tehetünk 
településeinkért és Magyarországért.
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KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
DR. BŐHM ANDRÁS, a 17. választókerület 
SZDSZ-es országgyűlési képviselő-
jelöltje minden szerdán 17 és 19 óra 
között tart fogadóórát a Kaptárkő utca 
10. szám alatti irodában.
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 
minden kedden 15–17 óra között foga-
dóórát tart az Éghajlat Könyves Kávé-
zóban (Karinthy Frigyes út 9.).
DR. JÓZSA ISTVÁN (országgyűlési kép-
viselő, a 17. számú választókerület 
MSZP-s jelöltje) április 13-án, csütör-
tökön 17 órakor tartja fogadóóráját az 
Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos 
u. 8.).
KUPPER ANDRÁS, a 17. számú választó-
kerület Fidesz-jelöltje minden hétfőn 
16.30–18.30 között kötetlen beszélge-
tést folytat a Regős u. 13. alatti válasz-
tókerületi irodában.
LAKOS IMRE, a 15. választókerület 
SZDSZ-es jelöltje minden szerdán 17-
18 óra között várja a választópolgáro-
kat az SZDSZ Új Generáció Kosztolá-
nyi Dezső tér 11. alatti irodájában. 
DR. MESTYANEK ÖDÖN, a 15. számú vá-
lasztókerület MIÉP-Jobbik képviselő-
jelöltje minden szombaton 16 órától 
várja az érdeklődőket a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom kerületi iro-
dájában (Villányi út 20/a). 

MSZP 
Az MSZP választókerületi választá-
si irodáinak nyitvatartási rendje. 15. 
választókerület: 1114 Bartók Béla út 
19. (bejárat a Mészöly u. felől). Tel.: 
466-6235; csütörtökön 16-18 óráig. 
Az MSZP kerületi irodája és a 16. vá-
lasztókerület választási irodája: 1119 
Bikszádi út 43. Tel.: 204-2806, 204-
2805; hétfőtől csütörtökig 10-17.30, 
pénteken 10-14 óráig. 17. választókerü-
let: 1118 Kaptárkő u. 8. Tel.: 247-1711; 
hétfőn és csütörtökön 16-19 óráig.
Az MSZP kerületi országgyűlési kép-
viselőjelöltjei és önkormányzati kép-
viselői párbeszédre várják a környék 
lakóit az alábbi helyszíneken:
Szabó Vilmos (15. választókerület) áp-
rilis 5. 16-17.30 óra Gárdonyi-szobor.
Molnár Gyula (16. választókerület) áp-
rilis 4. 16-17.30 óra Tétényi út – Bártfai 
u. sarok; április 5. 16-17.30 óra Fehér-
vári út – Andor u. sarok.
Dr. Józsa István (17. választókerület)  
április 4. 16-17.30 óra Őrmező Spar 
Áruház.

FIDESZ
Április 4-én, kedden 19 és 21 óra kö-
zött a „Családok a családokért” Polgári 
Egyesület meghívására ezúttal a három 
választókörzet fideszes jelöltjei – Deák 
András, Kristóf József és Kupper And-
rás – válaszolnak a hallgatóság kérdé-
seire. Helyszín: Albertfalvi Közösségi 
Ház, Gyékényes u. 45-47.
Április 5-én, szerdán 15 órától a Ka-
rinthy Frigyes út 9. szám alatt található 
Éghajlat Kávézóban Pokorni Zoltán-
nal, a Fidesz alelnökével és Bayer Zsolt 
publicistával beszélget Deák András, a 
15. választókerület képviselőjelöltje.

MDF
Szegedi Ferenc, a 17. választókerület 
jelöltje Gazdagréten a Kaptárkő ut-
ca 9. szám alatti választási irodában  
érhető el.

MIÉP–JOBBIK 
Dr. Fenyvessy Zoltán, a 16. választóke-
rület képviselőjelöltje lakossági fóru-
mot tart április 6-án, csütörtökön 18 
órakor a Fővárosi Művelődési Házban 
(Fehérvári út 47.) és április 7-én, pén-
teken 17 órakor az Albertfalvi Közös-
ségi Házban (Gyékényes u. 45-47.).
Medveczky Ádám, a 17. választóke-
rület képviselőjelöltje lakossági fóru-
mot tart április 4-én, kedden 18 óra-
kor az Őrmezei Közösségi Házban 
(Cirmos u. 8.) és április 6-án, csütör-
tökön 18 órakor az Érdi úti iskolában 
(Érdi út 2.).

SZDSZ 
John Emese, a 16. választókerület je-
löltje minden csütörtökön 17-19 óra 
között tart fogadóórát az Ecsed u. 13. 
alatt.
A kampány utolsó öt hetében a Város-
háza parkban (Károly krt. 28-30.) üze-
mel az SZDSZ kampányközpontja, a 
Liberálisok Háza. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. 
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Dr. Bőhm András
SZDSZ

Medveczky Ádámnak hívnak. Öt gyerme-
kem és egy unokám van. A zene és a taní-
tás a hivatásom. 10 évet töltöttem el, mint 
ütőhangszeres az Állami Hangversenyze-
nekarban. 1969-től vagyok karmester az 
Operaházban. A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen 1974 óta tanítok. 1997-től 
Győrben dolgozom, a Győri Filharmo-
nikus Zenekar vezető karmestereként. 
Azonkívül, mint vendég, részt veszek a 
Győri Nemzeti Színház munkájában is.
 1994 óta tartozom a MIÉP-hez, célom 
a magyar nemzeti kultúra és a nemzeti 
szintű oktatás érvényre juttatása. Részt 
veszek a Magyar Fórum és a Függetlenség 
című internetes napilap szerkesztésében 
is. Hangversenyeimmel és vendégsze-
repléseimmel szinte az egész világot be-
utaztam. Állami kitüntetéseim: Liszt-díj 
I. fokozat: 1976; Érdemes művész: 1988; 
Bartók-Pásztory-díj: 2003.

Medveczky Ádám
MIÉP-Jobbik, Harmadik Út

11 éve képviselem Önöket a XI. kerület-
ben, 1994-től az önkormányzatban, 2002 
óta az Önök bizalmából az országgyűlés-
ben vagyok képviselő. 
 Képviselővé választásom óta közel 
százötven parlamenti hozzászólással, 
gazdasági bizottságbeli szakmai mun-
kámmal, környezetvédelmi bizottsági 
alelnöki tevékenységemmel, kétszázat 
meghaladó képviselői indítvánnyal já-

rultam hozzá az MSZP frakciójának mű-
ködéséhez. 
 Önökkel együtt ismerem a kerület 
problémáit és eredményeit. Újbuda ér-
zékelhetően fejlődik: megújultak a gaz-
dagréti főutak, Őrmezőn játszóterek, 
parkolóhelyek épültek. Javultak a kerület 
egészségügyi és szociális szolgáltatásai, 
az itt élők életminősége: több százmillió 
forintos beruházás keretében teljesen fel-
újítottuk a fővárostól átvett Fehérvári úti 
szakrendelőt, kihelyezett ügyfélszolgálatok 
segítik a gyors ügyintézést Gazdagréten és 
Kelenvölgyben. A Panel Plusz Program ke-
retében megújulnak a lakótelepi lakások.
 A kerület fejlődése érdekében a dél-
budai hidak és az elkerülő úthálózat fej-
lesztésével el kell érni, hogy csökkenjen 
a rajtunk áthaladó forgalom, a légszeny-
nyezés és a zajszint. A 4-es metró évek 
óta húzódó megépítésének – virágpiaci 
végállomással – pedig a kerület lakosai, 
de főként a gazdagrétiek, őrmezeiek és a 
kelenvölgyiek lesznek a legnagyobb nyer-
tesei. Ha Önnek is fontos, hogy kerüle-
tünk továbbfejlődjék, kérem, támogasson 
szavazatával!
 Ha kapcsolatba kíván lépni velem, 
telefonáljon a 06/80/981-981 zöldszámra, 
vagy kattintson a „drjozsaistvan.hu” we-
boldalra.

Dr. Józsa István
MSZP

Négyes metrót és panelfelújítást!
1964. február 23-án születettem Budapes-
ten. 1991-ben diplomáztam a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen, ezt követő-
en öt évig a II. számú Anatómiai Intézet-
ben dolgoztam tanársegédként. 1993-tól 
a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselő-
jeként, 2003-tól pedig frakcióvezetőjeként 
tevékenykedem. 2004 májusában a Fi-
desz-Magyar Polgári Szövetség budapesti 

elnökévé választottak. Kerületünkben 
1998 óta vagyok egyéni önkormányzati 
képviselő. Nős vagyok, két gyermekünk 
van, mindannyian nagyon szeretünk itt 
élni. Hobbim a zongorázás, a kutyatartás 
és a borkóstolás; utóbbit hivatalos bor-
vizsgálói oklevelem is tanúsítja.

Tisztelt Választópolgárok!
A Gyurcsány–Kóka-féle hatalom csődbe 
vitte az országot, a munkanélküliek száma 
hónapról hónapra újabb rekordot dönt, az 
államadósság soha nem látott mértékben 
nőtt. Magyarország számára létkérdés, 
hogy leváltsuk ezt a kormányt. Képvise-
lőjelölti programommal helyi szinten is 
garantálni kívánom a változást:
 Megépítjük a négyes metrót. A lakossá-
gi igényeknek megfelelően a végállomást 
már az első ütemben a budaörsi Virágpi-
acra helyezzük.
 Végrehajtjuk panelfelújítási programun-
kat, beleértve a nyílászárók cseréjét is.
 Enyhítünk a kerület parkolási gondjain. 
Gazdagréten és Őrmezőn további bizton-
ságos parkolóhelyek kialakítását kezde-
ményezzük.
 Gátat vetünk a közüzemi cégek luxus-
profitra irányuló törekvéseinek.
Munka, Otthon, Család. 
Szavazzon a változásra!

Dr. Kupper András
Fidesz–KDNP

Feleségem, dr. Bereczky Olga fogszakor-
vos.
 1963-ban diplomadíjjal lettem épí-
tészmérnök, és tagja a Magyar Építőmű-
vészek Szövetségének. Nyíregyházán, 
Miskolcon, majd 1969-től Budapesten 
éltem. Huszonkét évet dolgoztam ter-
vező, szakosztályvezető, végül 1989-től 
szakági főmérnökként az UVATERV 
építész irodáján.

 1988 szeptemberében léptem be a Ma-
gyar Demokrata Fórumba. Kerületi elnök, 
fővárosi választmányi tag voltam.
 1990-94 és 1998-2002, két ciklus mi-
kor fővárosi közgyűlési képviselő voltam, 
előbbi időszakban bizottsági elnök, utób-
biban tanácsnoki tisztséget töltöttem be.
 1994-98 volt az a négy év, amire leg-
szívesebben emlékszem, szolgálhattam 
Budapest legnagyobb kerületét a XI. kerü-
let polgármestereként.
 Fontos lépéseket tettem a 4-es metró 
megvalósítása érdekében. Szolgálatom 
közben kapta vissza az egyház a Szent Im-
re és Szent Margit gimnáziumokat, amiért 
megkaptam a Szent Gellért emlékérmet.
 Örömömre szolgál, hogy az MDF és 
MDNP 2005 áprilisában egyesült az An-
tall József-i örökség egységes és egyetlen 
képviselete érdekében.
 Köszönettel fogadom az MDF XI. ke-
rületi szervezetének bizalmát, mikor a 17. 
sz. országgyűlési egyéni képviselői kerület 
jelöltjévé választott.
 Köszönöm a tisztelt választópolgárok 
bizalmát, hogy ajánlásukkal a választóke-
rület MDF-es egyéni országgyűlési képvi-
selőjelöltje lehetek.

Szegedi Ferenc
MDF

2006 rajtunk múlik!
Budapest egyik liberális vezetőjeként 
büszke vagyok az elmúlt években elért 
eredményeinkre, Újbuda hangulatára, 
szellemiségére.
 Sokat dolgoztunk azon, hogy Újbuda 
élhetőbbé, tisztábbá váljon, hogy elkészül-
hessen a Bartók Béla út teljes felújítása, 
hogy a Gazdagréti körgyűrű új burkolatot 
kaphasson. Sikerült megújítanunk a Szent 
Imre Kórházat, és a fejlesztést idén is foly-
tatni fogjuk. A 4-es metró pedig nagyban 
felgyorsítja majd a kerületiek városon be-
lüli közlekedését, aminek az építését a mi-
nap végre megkezdhettük.
 2006-ban ez a fejlődés, Budapest és 
benne Újbuda szellemisége, hangulata a tét.

KÉREM, ÁPRILIS 9-ÉN TÁMOGAS-
SON SZAVAZATÁVAL!!! – hogy folytat-
hassam ezt a munkát!

VÁLASZTÁS
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Bombával fenyegetett
Egy 25 éves hajléktalan fiatalember már-
cius 19-én nem sokkal éjfél után odalépett 
egy férfihez az Etele úton. A táskáját köve-
telte, mondván, pisztoly van nála, és a nyo-
maték kedvéért a mutatóujját az oldalába 
szorította. A férfi ellenállt, mire a támadó 
letépte a válláról a táskát, s elmenekült a 
benne lévő iratokkal, mobiltelefonnal és 
kétezert forinttal. 
 A támadót elfogták. Vallomásából ki-
derült, a pénzt elitta, majd ittas állapotban 
egy utcai telefonfülkéből bombamerény-
lettel fenyegette meg a Nyugati pályaud-
vart, emiatt két órára leálltak a vonatok, 
a pályaudvart pedig kiürítették. A gya-
núsított beismerte, a közelmúltban több 
személyről is letépte a táskát, sőt abban a 
kórházban is követett el bűncselekménye-
ket, ahol gyomorpanaszokkal ápolták.

BMW és pisztoly 
Március 24-én egy férfi szeretett volna 
átkelni a Villányi úton, egy BMW típusú 
személygépkocsi azonban rossz helyen 
parkolt, akadályozta a közlekedést. A 
gyalogos bekopogott az ablakán, és szóvá 
tette, hogy rossz helyen áll az autó. A kocsi 
165 centiméter magas, vékony testalkatú, 
szakállas vezetője erre kiugrott, s egy kró-
mozott, forgótáras pisztolyt fogott a férfi-
re, miközben vadul szidalmazta. A gyalo-
gos azonnal felhívta a rendőrséget, mire 
az autó vezetője visszaült a volán mögé, és 
elszáguldott a helyszínről. A rendszámát 
azonban megjegyezték a járókelők... 

Megverték a tanút 
Megvertek egy fiatal hölgyet március 24-
én késő este a Fadrusz utcában. Egy baráti 
összejövetelről tartott hazafelé, amikor 
rátámadt három férfi. Ketten megrugdos-
ták, a harmadik csak figyelte az eseménye-
ket. A hölgy a rendőrségi meghallgatáson 
elmondta, korábban egy kerületi cégnél 
dolgozott, amelynek vezetőjét bűncselek-
mény gyanújával bíróság elé állították. 
A tárgyaláson neki is tanúvallomást kell 
tennie, s az egyik támadója éppen arra 
hívta fel a figyelmét két rúgás között, hogy 
vigyázzon, miket mond a bíróságon. 

RENDŐRSÉGI HÍREK OLVASÓI LEVELEK

Villamostörténeti kiigazító
Nagy örömömre tavaly nekem is jelent meg 
az Újbudában villamostörténeti írásom, 
nem csoda, hogy nagy érdeklődéssel ol-
vastam el az „Ahol a villamosok alszanak” 
című, igen szépen illusztrált cikket. Sajnos 
a múltidéző fejezetben több adatot én más-
ként tudok, és ezeket korabeli dokumen-
tumokkal alá is tudom támasztani. (Me-
netrendek, fővárosi útmutatók, BSZKRt. 
oktató-könyvek stb.)
 A cikk szerint 19-es, 51-es és 57-es jel-
zésű villamosok közlekedtek az 1910-es, 
20-as években a Kelenföldi pályaudvartól, 
majd meg is adja ezek útirányát. Én úgy tu-
dom, hogy nemcsak a számjelzések, hanem 
az útvonalak is számtalanszor változtak, 

tehát ebben az esetben legfeljebb azt lehet 
állítani, hogy volt ilyen menetrend is, de 
ez nem állt fenn évtizedekig, mint ahogy 
az sem állja meg a szerintem a helyét, hogy 
a 49-es villamos 1930-tól létezik. Megem-
lítem, hogy az 1910-es évek végén feltűnik 
Kelenföldön a 49-es villamos, és a húszas 
évektől lényegében már a mai útvonalán is 
jár: a Kelenföld – Berlini (ma Nyugati) tér 
között (az 1921. április 1-jétől érvényes me-
netrend szerint). Ekkor az 51-es a Krisztina 
körút – Margit híd útvonalon éri el a Ber-
lini teret és nem megy Óbuda felé. Később 
48-as jelzéssel is közlekedik Kelenföldre 
villamos, és a mai V. kerület olyan utcáin 
is elhalad, ahol nem gondolnánk, hogy 

Amatőr vagy profi? 
Egy autófeltörő profi módon, szinte má-
sodpercek alatt nyitott ki egy Renault tí-
pusú kisteherautót március 25-én délelőtt 
a Tóberek utcában. Tette viszont mindezt 
a helyi biztonsági szolgálat egyik őrének 
szeme láttára. A szolgálat emberei vissza-
tartották a férfit, aki a járműben egyébként 
már alaposan telepakolta a hátizsákját kü-
lönféle szerszámokkal. Amatőrségére utal 
az is, hogy igen gyenge magyarázattal állt 
elő, amikor a helyszínre érkező rendőrök 
kikérdezték. Miután átlátszó meséjét el-
lenőrizték, a férfit előállították a kerületi 
kapitányságra. 

Unalomból rongáltak 
Négy fiatal fiúból és egy lányból állt az a 
társaság, amelyik március 26-án hajnal-
ban autókat rugdosott meg és karcolt ösz-
sze az Etele úton. Az esetet lakosok jelen-
tették be a kerületi kapitányság ügyeletén. 
A helyszínre érkező rendőrök elfogták a 
társaságot, majd terepszemlét tartottak 
a környéken. Öt megrongált gépkocsira 
találtak, volt, amelyiken 1 cm széles és 80 
cm hosszú, mély karcolások látszottak. Az 
egyik helyszínre hívott kocsitulajdonos 
igazolta, hogy az autóján található sérülés 
nem volt még rajta, amikor este a lepar-
kolta járművet. 

Részegen lövöldözött
Március 26-án reggel egy férfi kitámoly-
gott az egyik kerületi borozóból, meg-
botlott, ami miatt lőszerek potyogtak 
ki a zsebéből a járdára. Mindez annak 
a hölgynek a szeme láttára történt, aki 
éppen készült kinyitni a borozó melletti 
üzletet. A férfi összeszedte a lőszereket, 
majd elővett egy pisztolyt, és a megdöb-
bent asszony fülétől 20 centiméterre el-
sütötte. Azután visszament a borozóba, 
mint aki jól végezte dolgát. A hölgy azon-
nal értesítette a rendőrséget. A helyszínre 
érkező járőr nem sokra ment a borozó 
vendégeinek vallomásaival, ugyanis állí-
tásuk szerint nem láttak, nem hallottak 
semmit. Pedig egy pisztoly elég nagyot 
tud szólni...

S. F.

valaha ott sínek voltak. Annyiféle variáció 
létezett a kelenföldi villamosok számjelzé-
sében és útvonalában, hogy azt még felso-
rolni is külön tanulmány lenne. Még a 49-
es is sokféle variációban közlekedett. Azt 
azonban el kell mondani, hogy Óbudán 
nem a Flórián téren volt villamos-végállo-
más, hanem a Fő téren, illetve a Szentlélek 
térnél, mivel az Árpád híd megépítése előtt 
erre jártak a villamosok, és csak ezt a részt 
elhagyva kanyarodtak ki a Flórián térre, il-
letve a Vörösvári útra. 
 Az a megállapítás, mely szerint az 1950 
és 1970 közötti húsz évben egyedül a 49-es 
járt Kelenföldre nem igaz, mert 1958-ban 
már közlekedett Kelenföld és Óbuda kö-
zött a 18-as. Ezt követően az új Erzsébet 
híd 1964. november 20-i megnyitásával 

megindulhatott a Kelenföldi pályaudvar 
és a Keleti pályaudvar között a 19-es villa-
mos is. A 2-es metró Budára való átvezeté-
se után (1972 vége) a 18-as a János kórház 
– Albertfalva kitérő útvonalat kapta, és 
ekkortól jár a 19-es villamos Kelenföld és a 
Batthyány tér között. Az utolsó omnibusz a 
leírtakhoz képest egy évvel tovább közleke-
dett, és a villamos is ugyanennyivel később 
állt munkába a Villányi úton, illetve a mai 
Alkotás utcában. 
 A cikk két helyen is kitér a Móricz 
Zsigmond körtér korábbi „bonyolult” vá-
gányrendszerére. Megemlíteném, a hajda-
ni BSzKRt és jogelődjei egy méter olyan 
sínt sem építettek, amire üzembiztonsági 

és járatszervezési szempontból ne lett vol-
na szükség. Ezek a vágánykapcsolatok jól 
kigondolt elv alapján létesültek az akkori 
üzemvitelhez. Ma éppen az a probléma, 
hogy műszaki hiba vagy baleset esetén 
szinte nincs hová félreállni a villamosok-
kal. (Ezt felismerve, nemrég a Haller utcá-
ban építettek vissza évtizedekkel korábban 
megszüntetett vágánykapcsolatot.) 
 A cikk befejező részében megemlíti, 
hogy a körútról kivont Ganz csuklós vil-
lamosok a 49-esen kívül a 47-es vonalán 
is fognak közlekedni. Ennek azonban igen 
komoly akadálya a nemrég átadott Bocskai 
úti megálló, mivel itt az utasperon rövidebb, 
mint a csatolt csuklós villamosok hossza, és 
ezt pontosan tudják a szakemberek is. 
 Arra kérem a tisztelt Szerkesztőséget, 
hogy fenti véleményemet más forrásokból 
is ellenőrizzék, illetve hallgattassék meg a 
másik fél, felek is.

Kertész István

Zűrzavar a Fehérvári úti 
szakrendelő előterében

A héten – az egyébként gyönyörűen átépí-
tett – Fehérvári úti SZTK-ban jártam. A 
földszinti labor volt a célállomásom. Kerek 
egy óra múlva került rám a sor, amiről sen-
ki sem tehet. Mindenki a lehető legjobban 
végezte a dolgát, de egy nagyon nagy terve-
zési hiba történt. A tengernyi várakozó (kb. 
70-80 ember) egyes sorban állt, teljes hosz-
szában elnyúlva az előtéren át. A liftekhez 
vagy az emeletekhez rajtuk átvágva lehetett 
eljutni. Teljes zűrzavar uralkodott. A vér-
vevő szobánál aztán az ajtón mentek be és 
jöttek ki az emberek, karjukon a kabáttal, 
és a vattát a karjukra nyomva. Példának 
felhoznám a XXII. kerületi labort! Ott már 
a laboron kívül kialakítottak három steril 
„fülkét”, ahol a vérvétel zajlik. Bár nyitás-
kor ott is nagy a tömeg, de ott a lépcsőn 
állnak (I. emelet), és nem zavarják annyira 
a közlekedést, mint nálunk. Szóvá tettem 
ezt a „szúró” hölgynek is, azt mondta, ők 
is észrevételezték a tatarozás indulásakor 
ezt a tervezési hibát, de azt a választ kapták, 
hogy „ez nem kívánsághangverseny”. Kár 
azért a nehéz milliárdokért felújított szép 
épületért. Ahogy belépünk, mindjárt bosz-
szankodhat az ember, akár ott várakozó, 
akár csak ott áthaladni szándékozó!

Kiss István Vegyész u.

... ÉS MÉG SOK MÁS ÜZLET VÁRJA A KEDVES IDE LÁTOGATÓKAT!

Ez a 41-es az Erzsébet sósfürdő és a mai Bartók Béla út (akkor Átlós út) között ingázott



egy-egy régi kapcsolatot az aktuális rossz 
hangulata miatt kockáztatni! Legyen óva-
tos és megfontolt, egy óvatlan mozdulat-
nak egy fontos vagy értékes tárgy láthatja 
kárát! Próbáljon meg minél több időt ön-
magára fordítani, főleg lelkiekben kellene 
megerősödni.

Szűz
augusztus 24–szeptember 23.

A napokban komoly csalódás éri a karri-
erjére vonatkozóan, ami lehangolttá teszi. 
Ne engedje át hosszan magát ennek a han-
gulatnak, mutassa meg, milyen megfon-
tolt és nyugodt tud lenni! Ez nemcsak ön-
be, de a szeretteibe is lelket önt majd, akik 
látják csalódását. Egy régi ismerőse keresi 
föl tanácsot, útmutatást, esetleg irányítást 
remélve. Rossz hangulatán túllépve támo-
gassa őt. Sokat segítene régi önbizalma 

helyreállításában, ha sikerülne pár napra 
elutaznia, pihennie.

Mérleg
szeptember 24–október 23.

A szórakozás és a vásárlás minden idejét 
leköti. Használja ki ezt a hetet arra, hogy 
olyan dolgokat szerez be, melyekre már 
régóta vágyott, és amik kényelmesebbé 
teszik az életét. Tartsa továbbra is a kap-
csolatot távoli rokonaival, ez érzelmileg 
sokat jelent nekik és önnek is. Itt a tavasz, 
mozduljon hát ki otthonról, ahányszor 
csak teheti. Az is jó ötlet, ha barátaival, 
ismerőseivel szabadtéri összejöveteleket 
terveznek, arra azonban ügyeljen, hogy 
egészsége ne lássa kárát. 

Skorpió
október 24–november 22.

Olyan emberekkel hozza össze a sors, akik 
érzelmileg labilisak, ezért nehéz velük szót 
érteni. A legbölcsebb, ha vita nélkül telje-
síti kéréseiket, és nem bosszantja fel őket. 
Próbálja meg a humoros oldaláról megkö-
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KERESZTREJTVÉNY

2006. április 5. – április 12.
HOROSZKÓP VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (G, T, S, 

K). 13. Egykori budapesti szálloda. 14. Me-
cseki csúcs. 15. Poén. 16. Színésznőnk (Irén). 
18. Részhatározó rag. 19. Régen takarították. 
21. Tenyér. 23. Antimon vegyjele. 25. Va-
jazza. 26, Női becenév. 28. Savmaradék! 29. 
Apáca a Nyulak-szigetéről. 31. Kiejtett betű. 
32. Város az USA Nebraska államában. 34. 
Hullat. 35. Csók páratlan betűi. 36. Zsiráffé-
le állat. 38. Vértanúk városa. 40. Pest megyei 
település. 42. Olimpiai csúcsszerv, röv. 43. 
Csapadékszegény vidék. 46. Ragadozó ma-
dár. 47. Gil … (Lesage). 49. Turzás. 50. Euró-
pai nép. 52. Előadó, röv. 53. Zsíros páratlan 
betűi. 55. Énekek … (a Biblia egyik könyve). 
57. Kiejtett betű. 58. Óegyiptomi város. 60. 
Gallium vegyjele. 61. Nílus, németül. 62. Sze-
zon. 64. Rangjelző szócska. 65. Berlini gond! 
(SORGE) 68. Nem távozik. 70. Névelős var-
róeszköz. 72. Puzdra. 74. Helyhatározó szó. 
75. Ízletes gombafajta. 78. Muzsika.
FÜGGŐLEGES: 1. Francia császár (Bonaparte). 
2. Angol helyeslés. 3. Íz. 4. Olasz zeneszerző 
(Nino). 5. Annyi mint, röv. 6. Számítógépes 
kapcsolat. 7. Rövidítés cégnevekben. 8. Me-
xikói uralkodó a Habsburg-házból. 9. Izom-
kötő. 10. A legközelebbi csillag. 11. Magához 
hívat. 12. Rövid női név. 17. A három testőr 
egyike. 20. Tanító. 22. Ádám párja. 24. Hol-
land város. 27. Tanintézmény. 29. Matemati-
kai művelet egyik eredménye. 30. Gálvölgyi 
János. 32. Rövidítés zeneművek címében. 
33. 30 napig tartó. 35. A Császárfürdő nép-
szerű neve. 37. Durva posztó. 39. Egyiptomi 
istenség. 41. Háromszor: tánc. 44. Koszto-
lányi költeménye. 45. A motorsport ága. 

47. Az idézet második sora (L, K, T, L). 
48. Község Gödöllő mellett. 51. Igekötő. 54. 
Balzsam. 56. Klasszikus személyes névmás. 
58. Somogy megyei település. 59. Nyelvtani 
fogalom. 61. Izraeli sivatag. 63. A múlt idő 
régies szava. 65. Tömény. 66. Apró termetű, 
rovarevő énekesmadár. 67. Kenyeret vág. 69. 
Részben védtelen! 71. Vissza: gyermekváros 
helye. 73. Középen benéz! 76. Határrag. 77. 
Nyirő József Bencéje.
BEKÜLDENDŐ: vízszintes 1. és függőleges 47.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: április 12.
AZ 8. SZÁM REJTVÉNYÉNEK MEGFEJTÉSE: „Ör-
dög lát oly bűnbánókat, amilyenek mi 
vagyunk.” A NYERTES: Szammer Gabriella, 
XI., Lágymányosi út. A március 22-i, 9. 
szám megfejtését és nyertesét a következő 
számban közöljük. A nyeremény, a hat al-
kalomra szóló Prímatorna bérlet a Forma 
Stúdióba, a szerkesztőségben vehető át.

Nagy András

Kos
március 21–április 20.

A hét különösen kedvez a lazításnak, fő-
képp a testedzésnek, próbáljon meg hát 
egy pár napot ezeknek szentelni. A nyu-
galom, a csend csodálatos hatással lesz 
az egészségére. Keressen olyan elfoglalt-
ságot, ahol felmérheti eddig még ki nem 
próbált képességét. Párjával néhány rázós 
veszekedésen kell túlesnie, de ha tisztáz-
zák a félreértéseket, hamar lezárhatják a 
vitákat. Ha mégsem boldogul, keresse fel 
egyik barátját, akiben bízik, és aki segíthet 
tisztázni magánéleti gondjait.

Bika
április 21–május 20.

Közvetlen környezetében, valószínűleg 
a családjában kell komoly gondokkal 
szembesülnie, melyek egész életvitelére 
kihatnak. Elintézésük érdekében szük-
sége lesz minden diplomáciai érzékére, 
rátermettségére és legfőképpen beleérző 
képességére. Mindezek segítségével a vi-
ták elsimíthatóak, egyes esetekben talán 
megelőzhetőek lesznek. Ám az sem baj, ha 
kirobban a konfliktus, mert úgy legalább 
tisztázódnak az eltérő érdekek, amelyek 
alapján könnyebb megoldást találni.

Ikrek
május 21–június 21.

Próbáljon meg takarékosabban „költekez-
ni”. Az sem ártana, ha megtakarításait ha-
tékonyabban kamatoztatná, egy bankban 
például tanácsot adnak a befektetési lehe-
tőségekről. Ha ügyesen bánik a pénzzel, a 
közeljövőben többszörösen kaphatja vissza 
a befektetett összeget. Számítson váratlan 
vendégekre, ezért tegye rendbe kicsit a 
lakását, és legyen otthon valami gyorsan 
elkészíthető étel! Remek formában van, 
egészsége kicsattanó, jó a közérzete.

Rák
június 22–július 21.

Lelkileg kiegyensúlyozott, nagyon jó for-
mában van, és ez megkönnyíti az ismer-
kedést. Könnyed, ám mégis elegáns szó-
rakozással tölt néhány estét. Számítson rá, 
hogy meghívják egy komolyabb estélyre 
is. Most semmiképpen se induljon hosz-
szabb utazásra, ha nincs más kötelezett-
sége, inkább tartózkodjon otthon. Ha va-
kációt tervezett, a legjobb elhalasztani. Az 
egészségére fordítson fokozott figyelmet, 
főleg, ha a szabadban tartózkodik. Szerel-
mi téren fontos választás előtt áll.

Oroszlán
július 22–augusztus 23.

A szomszédai, távoli barátai gyakran fel-
keresik, nem akad nap, hogy ne toppanna 
be valaki, nem csoda, ha egy idő után ezt 
már inkább tehernek érzi, mint örömnek. 
Azért maradjon kedves, nem érdemes (Rebeka)

zelíteni a dolgot, de rendkívül óvatosnak 
kell lennie, nehogy azt, higgyék, kineveti 
őket a hátuk mögött. Ettől eltekintve igen 
csöndes időszak elébe néz, időnként úgy 
érzi, unatkozik. Ne keresse olyan emberek 
társaságát, akiket nem ismer eléggé!

Nyilas
november 23–december 22.

Hullámhegyek, hullámvölgyek váltakoz-
nak életében. Néhány komolyabb ügyet 
kell rendbe tennie, amihez szüksége lesz a 
kommunikáció nem szokványos formáira 
is. Ügyeljen a helyes viselkedésre, ha nem 
akar további bonyodalmakat! Legyen 
kedves, toleráns, ha kell, szenvedélyes 
vagy éppen visszafogott, érezzen rá a hely-
zetnek megfelelő magatartásra. Ügyeljen 
egészségére! Maradjon távol azoktól, akik 
káros szenvedélyekkel és kicsapongó élet-
móddal rombolják fizikumukat.

Bak
december 23–január 20.

Legyen még inkább szerettei védelmező-
je! Szorgalma és felelősségérzete előtérbe 
kerül, gyakorolja e tulajdonságait azok 
javára, akik közvetlen környezetében él-
nek. Még így sem tudja azonban elkerül-
ni a konfliktust az egyik családtagjával, 
akinek a viselkedése gyökeresen megvál-
tozik önnel szemben. Ne engedjen igazá-
ból! Sok időt kell otthonától távol tölteni, 
vacsorákon, társasági eseményeken vesz 
részt. Legyen spontán, és mindig készül-
jön a váratlanra! 

Vízöntő
január 21–február 19.

Komoly bonyodalmakat idéz elő, ha túl-
ságosan magabiztos, esetleg túljátssza 
szerepét bizonyos helyzetekben. Próbálja 
visszafogni vad ötleteit, tűzzön ki maga 
elé olyan célokat, melyeket el is lehet érni! 
Vonatkozik ez elsősorban bizonyos pénz-
ügyi manőverekre, melyek befolyásolják 
anyagi helyzetét. Változásokra számíthat a 
munkahelyén, és ezek jelentősen korlátoz-
zák a lehetőségeit. Mindez feszültté teszi, 
ám ha nyíltan hangoztatja nemtetszését, 
az az állásába is kerülhet.

Halak
február 20–március 20.

Beköszönt életében a jószerencse, okos 
dolog ezekre a napokra időzíteni a jelen-
tősebb teendőit. Apróbb-nagyobb megle-
petések, jó hírek, kellemes változások jel-
lemzik az elkövetkező időszakot, használ-
ja ki örömeit, amennyire csak teheti! Egy 
jó barát hasznos tanácsokkal szolgálhat 
viselkedésével, megjelenésével kapcsolat-
ban. Fogadja meg, amit mond, legyen kis-
sé merészebb, váltson stílust. Egy váratlan 
meghívás miatt külföldre kell utaznia. 
Fogja úgy föl, hogy előre hozta nyaralását.

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

Gombás húsételek
RECEPT

SZÉP ERNŐ 
(1884 - 1953) 

Petőfin nevelke-
dett, a Tiszántúl 
hangulatait hozta 
Budapestre, ami-
kor tizenkilenc éves 
korában újságíró 
lett a fővárosban. 

Ettől kezdve élete a szerkesztőségekben, 
az éjszakai kávéházakban, az irodalmi 
körökben telt. Már ismert nevű költő 
és újságíró, amikor 1912-ben megjelent 
Énekeskönyv című verseskötete, amellyel 
a Nyugat költői is maguk közé fogad-
ták. Elbeszéléseinek és hírlapi tárcáinak 
legnagyobb része személyes emlékezés. 
Ötvenkilenc éves korában, hosszú beteg-
ség után halt meg.  

Gombás töltött karaj

HOZZÁVALÓK: 80 dkg sertéskaraj (8 szelet), 
40 dkg gomba, 1 tojás, 10 dkg zsír, 2 dl 
tejföl, 2 dl húsleves, törött fekete bors, kö-
ménymagőrlemény, só. ELKÉSZÍTÉSE: A ka-
rajszeleteket felhasítjuk. A hasítékba törött 
borsot és sót dörzsölünk. Az erdei gombát 
kellően megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, 
és só, bors, késhegynyi köménymagőrle-
mény hozzáadásával zsírban megpároljuk. 
Tojást és tejfölt adva hozzá elkeverjük, és 
további néhány percig hevítjük. Amikor a 
tojás megkötött, megtöltjük vele a hússze-
leteket. Az így elkészített karajszeleteket 
lábasba helyezzük, fedő alatt közepes tű-
zön, zsíron – ha szükséges, kevés húslével 
felöntve – puhára pároljuk. Tálalás előtt a 
kimaradt tölteléket tejföllel ízesítjük, és a 
hús köré helyezzük.

Gombás rostélyos 

HOZZÁVALÓK: kb. 80 dkg rostélyos csonttal 
együtt, 8 dkg zsír, egy fej vöröshagyma, 
egy ek. liszt, egy ek. paradicsomszósz, 15 
dkg gomba, só, 1 dl vörösbor, törött fekete 
bors. ELKÉSZÍTÉSE: A kivert rostélyosokat 
hirtelen pirosra sütjük. A hús zsírjában 
halványra pirítjuk, a lisztet a hagymá-
val tovább pirítjuk, hozzáadjuk a bort,  a 
paradicsomszószt, borssal ízesítjük és  
kevergetve néhány percig főzzük, majd 
ráöntjük a rostélyosokra. Annyi vizet ön-
tünk rá, hogy a húst ellepje, és fedő alatt 
lassan puhítjuk. Közben megforgatjuk a 
hússzeleteket, és ha a levét elfőtte, vízzel 
pótoljuk. A megtisztított gombát vékony 
szeletekre vágjuk, egy kanál zsírban meg-
pirítjuk, és mielőtt a hús teljesen megpu-
hul, rátesszük. Együtt pároljuk puhára.

A hangyabolyokat gyalogosan keresi fel

Ződhorkály a Sopron úti iskola udvarán
A címbéli név Herman Ottó könyve óta 
zöld küllőre változott. Hazai állománya 
10 000–15 000 párra becsülhető, tehát 
körülbelül tizedannyi, mint rokonáé, 
a nagy fakopáncsé. Télen is gyakran 
láthatjuk parkokban, kertekben, mert 
nem vonul melegebb tájakra, csak 
kóborol. 

Útjairól semmit sem 
tudunk, mert míg 
némely poszáták-
nak csak hazánkban 
évente százezres tö-
mege kerül a gyű-
rűzők hálójába, zöld 
küllőből még ötvenet 
sem fognak évente a 
madárvonulás kuta-
tói. Az 1–2 ezrelékes 
megkerüléshez pe-
dig ez kevés. Néha a 
téli madáretetőn is 
megjelenik.
 Már a Nándor-
fejérvári úton hal-
lottam a jellegzetes 
hangot, amellyel a 
zöld küllő jelez. A 
hang irányába, ta-
lálomra indultam 
a Sopron úti iskola 
felé. Az udvar kihalt, 
a tanítás nemrég 
kezdődött. Az öreg 
Celtis (ostorfa) viharvert törzse már 1958-
ban is ilyen vaskos, bibircses volt, mikor 
először jártam erre nagy háti táskával. Az 
udvaron toronymagas olasznyár, onnan 
jön a jellegzetes zöld küllő hang. Számo-
lom a szótagokat, mindig hétszer ismét-
lődik a rikkantás, és 150–180 másodperc 

telik el egy-egy strófa között. A hang most 
erősebb, de a madarat nem látom. A piros 
sapkáját még csak megpillantanám ezen a 
szürke, ködös márciusi reggelen is. Cine-
gék mozognak a dzsungelszerű nyárfán a 
számtalan ág között, biztosan akad bőven 
áttelelő rovar. Jó, hogy itt van ez az élő to-
rony, mert egymagában egy kisebb ligettel 
felér a madarak számára. A cinegék ott 

ugrálnak, és közben mondják a magukét, 
hogy egymást is tájékoztassák hollétükről. 
Aztán átrepülnek a kerítés melletti bok-
rokra. Egy távolabbi magas nyárfára tu-
catnyi madár érkezik, talán énekes rigók, 
sajnos a távcső otthon maradt, nem tudom 
megállapítani fajukat.

 Ekkor hirtelen valami megmozdul a 
toronyfa csúcsához közel. Csak a szürke 
sziluettből látszik, hogy ez egy harkály. 
Semmi kétség, ott támaszkodik farktolla-
ival ferdén a zöld küllő. A zöld szín most 
szürkés, beleolvad a ködbe, és a piros sapka 
sem világít. Újra felhangzik a jellegzetes 
hétszótagú, kissé ereszkedő ívű kiáltása. A 
reggeli jelenség elválik a fatörzstől, és jel-

legzetesen hullám-
zó röpüléssel távo-
lodik a Budafoki út 
felé. Április köze-
péig még van ideje, 
hogy kiválassza azt 
a fát, amelybe 35–
40 cm mély költő-
odúját vésni fogja. 
   A fatörzsekben 
megbújó rovaro-
kon kívül a han-
gyafogyasztás spe-
cialistája is. Erről 
Herman ottó így 
ír: „Buzgó az er-
dő földjén is, hol 
a hangyabolyokat 
gyalogosan keresi 
fel, kilyukasztgatja 
s mikor a hangyák 
nagymérgesen ki-
gyülekeznek, kö-
zéjük böki hosszú 
ragadós nyelvét, a 
melyre mint vala-

mi friss lépvesszőre reátapadnak, hogy pil-
lanat alatt az ácsoló madár gyomrába ván-
doroljanak. Ezt a furfangot télen át is űzi 
és bizony kibontogatja a keményre fagyott 
bolyok oldalát, hogy a téli álomban szuny-
nyadozó hangyanépet megdézsmálja.”

Morandini Pál

Jellegzetes hét szótagú kiáltása van
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 KÖLTÉSZET NAPJA    
A Költészet Napja és Zelk Zoltán 
születésének 100 évfordulója al-
kalmából az Őrmezei Közösségi 
Ház Újbuda önkormányzata tá-
mogatásával április 6-án 15 órától 
rendezi meg az Újbuda Vers- és 
Prózamondó versenyt, melyen az 
indulóknak egy szabadon válasz-
tott Zelk Zoltán költeményt, il-
letve egy szabadon választott vers 
vagy prózarészlet kell előadni. A 
versenyt általános iskola I-IV. osz-
tály, általános iskola V-VIII. osztály és gimnázium, szakkö-
zépiskola kategóriában hirdették meg. 
 A Fonó két programmal is megemlékezik az ünnepről. 
Április 11-én 14 órakor a koncertteremben Sebő Ferenc éne-
kelt versekből összeállított költészetnapi műsorát hallgathat-
ják meg az érdeklődők. Másnap, ugyancsak a koncertterem-
ben 11 órakor Gryllus Vilmos adja elő költészetnapi műsorát.

 A JÁTÉK ÖRÖME    
Homolya Tibor és Homolya Gábor képzőművészek A játék 
öröme című kiállítása április 4-től látható a Fővárosi Műve-
lődési Házban. Bemutatójuk szándékáról így vallanak az al-
kotók: „A játék komoly dolog. A játékon keresztül tanulunk, 
készülünk fel az életre. A játék megszépíti napjainkat, és állan-
dó öröm forrása. Meg kell őriznünk ezt a gyermeki, játszani 
képes szívünket. Szerencsére a játszás képességét mindannyi-
an birtokoljuk, de sokszor mélyen el van temetve a világ gond-
jai, az élet hordaléka alatt. Szeretnénk példákkal is bátorítani 
minden látogatót, hogy bányássza ki ezt a kincset!” A kiállítás 
– melynek művei megvásárolhatók – április 14-ig tekinthető 
meg a hét minden napján 10-18 óráig.

 NE FÉLJ BABÁM    
A Hírös zenekar lemezbemutató koncertjén és táncházán ve-
hetnek részt az érdeklődők a Fonó koncerttermében április 
6-án 20 órától. A négy kecskeméti fiatal 2002 óta muzsikál 
együtt, a népzenét – melyet többnyire felvételekről ismertek 
meg – saját egyéniségükön keresztül adják tovább. A zene-
kar célja megmutatni, hogy a régi dallamok ellenére ez a fajta 
muzsikálás nem avult el, ma is lehet rá mulatni. Játékukat a 
hagyománytisztelet mellett a sokszínűség jellemzi. 2004-ben 
nyertek a Hagyományok Háza pályázatán, ennek segítségével 
készült el első lemezük Ne félj babám címmel, melynek anya-
gát mostani koncertjükön mutatják be.

 CSÖRGŐ KIÁLLÍTÁS    
Áprilisban folytatódik a Tranzit 
Art Café Kincsek a Tranzitban 
sorozata. Ezúttal Rédly Mária 
keramikus mutatja be agyag- és 
porceláncsörgőit. A fiatal mű-
vésznő dísz- és használati tár-
gyakat egyaránt alkot: kültéri 
kompozíciókat, falburkolatot, 
madáretetőket, különféle anya-
gokból készített társasjátékokat. Minden munkájában arra törek-
szik, hogy az anyag egyénisége kifejezésre jusson, összhangban 
legyen az alkotás szellemiségével. Ezúttal kiállított művei nem 
pusztán passzív szemlélődést igényelnek, hanem aktív együtt-
működésre, játékra serkentik a látogatókat. A felfüggesztett tár-
gyak (jojók), a billegő és guruló alkotások csak akkor hajlandók 
megmutatni igazi arcukat, ha megszólaltatják őket, ha hozzájuk 
érnek, legyen az egy simogatás, rázás vagy ütögetés. A különleges 
kiállítást április 30-án 17 órakor vasárnapi uzsonna keretében 
zárja be Bodóczky István képzőművész-tanár. 

 VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY    
Hangverseny lesz a Ciszterci Szent Imre-templomban április 
9-én 20 órakor, mely előtt Brückner Ákos Előd O. Cist mond 
rövid bevezetőt. A műsorban az 1994-ben alakult UniCum 
Laude Énekegyüttes lép föl. Repertoárjukban megtalálhatók 
a reneszánsz egyházzene és a madrigálok legszebbjei, csakúgy, 
mint a modern hangzásokra törekvő kortárs zene képviselői, 
vagy az igényes pop-átiratok. Virágvasárnapi koncertjükön 
a XVI. században élt angol zeneszerző és orgonista, Thomas 
Tallis Jeremiás siralmai című művét, nagyböjti zsoltárokat, 
valamint az 1635–1650 között keletkezett, gregorián énekeket 
és négyszólamú műveket is tartalmazó Eperjesi Graduál éne-
keiből adnak elő.

 THE FLOWER KINGS    
A svéd progresz-
szív rock legne-
vesebb és leg-
nagyobb hatású 
együttese, a The 
Flower Kings lép 
fel az A38 Állóha-
jón április 9-én 20 
órakor, új dupla 
albumuk, a Para-
dox Hotel euró-
pai bemutató turnéjának budapesti állomásán. A zenekart 
1994-ben alapította a rendkívüli zeneszerzői képességű 
Roine Stolt, és már kezdetben kitűntek igényes, nagyszabá-
sú, hatalmas kompozíciójú albumaikkal, virtuóz játékukkal. 
Jellemzőjük, hogy dalaik viszonylag hosszúak, előszeretettel 
alkalmaznak free jazz és improvizatív betéteket, valamint 
elvont-szólórészeket dallamos vokálokkal és technikai bra-
vúrokkal. Magyar kapcsolata az együttes, hogy a dobosuk 
évekig Csörsz Zoltán volt.

 NAGYHETI REMÉNY    
Április 9-én, virágvasárnap alkalmából nyílik, s április 28-
ig lesz látható a Kosztolányi Dezső téri Scheffer Galériában 
Hager Ritta textilművész, Bohus Zoltán, Lugossy Mária és 
Szöllőssy Enikő szobrászművészek, valamint Kovács-Gom-
bos Gábor festőművész Remény címmel összeállított tárlata. 
A nagyhét, valamint az azt lezáró húsvét alkalmából készült 
szubjektív válogatás a különböző műfajokban dolgozó, de 
munkáikban a szakralitást kereső-célzó alkotók egymásra rí-
melő, csendes magunkba-fordulásra késztető munkáit kínálja 
a látogatóknak az ünnep napjaiban.

 GYERMEK NÉPTÁNCCSOPORTOK TALÁLKOZÓJA    
A Budapesti Művelődési Központ hagyományosan meg-
rendezi a fővárosban működő gyermek néptáncegyüttesek, 
-csoportok a találkozóját. Ebben az évben 23. alkalommal 
kerül sor az eseményre, amelyen a közönség sok szép táncos 
gyermekjátékban, gyermekeknek készült autentikus koreog-
ráfiában gyönyörködhet. Az együttesek bemutatkozása után 
szakmai megbeszélésen vitatják meg a szakemberek és a cso-
portvezetők a látottakat. A találkozónak a Fővárosi Művelő-
dési Ház ad otthont április 9-én 11 órától. 

 SZENTENDRE BUDAPESTEN    
Világok találkozása címmel Pirk László festőművész és Pistyur 
Imre szobrász munkáiból rendez tárlatot az OscarKortárs Ga-
léria a Bartók Béla út 36-38. szám alatti Hadik kávéházban. 
A tárlat április 6-án 18 órakor nyílik meg, köszöntő beszédet 
mond Szakolczay Lajos József Attila-díjas irodalom- és mű-
kritikus. A két művész – akik a MűvészetMalomban évenként 
megrendezésre kerülő Szentendrei Tárlatok állandó résztve-
vői – alkotásai május 8-ig tekinthetők meg.
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Rutkai Bori teremtményei a MU Színházban

Mesélek magamnak
Neki is sikerült a lehetetlen, megőrizte 
magában a gyermeklélek tisztánlátá-
sát, épp úgy, mint Anna Margit, vagy 
Gross Arnold. Rutkai Bori teremtmé-
nyei szomorúak, vidámak, néha talán 
boldogok. Nagyon lehet szeretni.

„Hány éves vagyok? Három és száz között 
cikkcakkozik, most harminchárom. A sze-
mem sokszor olyan, mintha sírna. Valószí-
nűleg nagyon érzékeny vagyok, nap, mint 
nap megvisel a világgal való konfrontáció, 

de azért művész az ember, hogy ezt folya-
matosan gyógyítsa. Olyan az életem, mint 
egy akadályverseny, mindenért háromszo-
ros utat kell megjárnom, mire valami meg-
történik. Nem baj, csak nem mindig vagyok 
hozzá elég erős, nehéz egyedül. Konfliktu-

sok közt élek, de nem vagyok hajlandó 
ábrázolni, azt senkinek nem jó nézni, 
több energiát tudok adni, ha már egy 
megváltott, megváltozott állapotot 
mutatok be. Ezek a képek nagyon pi-
cik, elsődleges megfontolásból a kör-
nyezetszennyezés elleni demonstráció 
miatt. Hogy ne sok helyet foglaljanak 
el, hogy hamarabb lebomoljon, hogy 
ne pocsékoljak el annyi anyagot... meg 
kicsi a lakás, nincs kocsim, praktiku-
sabb, már csak a szállítás és a tárolás 
miatt is. Ha lesz egy kis pénzem, na-
gyobb vásznakat veszek, aztán sze-
vasz. Jó festeni a rugalmas vászonra... 
Most adtam el két képet, jó eladogatni, 
sokan meg akarták venni ezt-azt, csak 
fáj a szívem, a mese-képektől nem tu-
dok megválni. Kevés az időm, a töre-
dékét tudom megcsinálni annak, mint 
amit kellene, szervezem a koncerte-
ket... a koncert klassz kis élmény.”
     Bori fest, tudósít saját titkos vilá-
gáról, a Szikra Park életéről, továbbá 
a Specko Jedno zenekar énekese, szö-

vegírója. A Czifra Hormon című kiállítás a 
MU Színházban az április elsejei, ugyanezen 
címet viselő koncertjük kiegészítő program-
ja. A képek csupán négy napig láthatók itt, 
aztán meg valamelyik kávéházban...

Kertész Dániel

Kispál és a borz az A38-on dohányfüstben

Egy hagyományosan jó koncert
Teltház, lendületes muzsika, vicces 
szövegek, ezek a jelzők régóta meg-
illetik az egyik legismertebb hazai 
rockzenekar, a Kispál és a borz mun-
kásságát. Nem volt ez másként az 
együttes március 28-i A38-on tartott 
koncertjén sem, ahol a közönség már 
az első akkordok felhangzásakor meg-
mozgatta a hajót.

Jövőre lesz húsz éve, hogy a legújabb kori 
magyar könnyűzene egy szövegvilágát és 
zenei kompozícióit tekintve különleges 
zenekarral gazdagodott. A már nevé-
ben szürreális hatást keltő, Pécsről indult 
Kispál és a borz az ön- és köziróniát egy-
aránt felvállaló, sokféleképpen értelmez-
hető szövegeivel és a hozzájuk társuló, 
széles körből merítő zenéjével gyorsan a 
fiatalság egyik kedvenc együttesévé vált. 
Hosszú ideje tartó töretlen sikerükre ma-
gyarázattal szolgál az is, hogy produkció-
ik megszokott jó színvonalát meg tudták 
őrizni az évek során. Nem idegen tőlük a 
mozi sem, számos filmzenét írtak, ame-
lyek közül a legnagyobbat a Csinibaba-féle 
feldolgozásuk szólt, legutóbb pedig első 
főszerepére készülhetett a frontember, 
Lovasi András.

 Hagyományos, szimpla koncertként 
került beharangozásra a mostani fellépé-
sük, amely iránt a várakozást semmi sem 
fejezi ki jobban, mint az, hogy jóval az es-
tét megelőzően az összes jegy elfogyott a 
nyolcszáz fő befogadóképességű hajóra. A 
hangulat valahol egy klubkoncert és egy 
lemezbemutató buli között mozgott. Nem 
játszották a hatvanas évek hangszerelé-
sével operáló, nagyon eltalált Emesét és a 
szintén nagyon népszerű Kicsit szomor-
kás a hangulatomat, de voltak rég hallott, 
és koncerten sodró hatással bíró számok, 
például a nyitányként felcsendülő Küldi a 
megoldást. 
 A helyenként punkos beütéssel tar-
kított, lendületes, eredetien filozofikus 
rockdalok és a csendes, líraian merengő 
darabok, továbbá a tréfás átvezető szö-
vegek remek szórakozást nyújtottak. Az 
összhatást csupán az befolyásolta negatí-
van, hogy a terem a tilalom és Lovasi kéré-
se ellenére ez alkalommal sem volt mentes 
az időnként erős dohányfüsttől. Levonva a 
korábbi esetek és a mostani koncert tanul-
ságait, az A38 ígérete szerint hamarosan 
nagyon rafinált módszereket fognak al-
kalmazni a rágyújtás megakadályozására.

- szamos -

Szeretem, ha eláll a lélegzetem

Fesztivál-villanat
A MU Színház egy héten át tartó Vil-
lanófény Fesztiválja – jelentős francia 
erők bevonásával – a színház, a tánc, 
a cirkusz, a zene és a videóművészet 
párbeszédét villantotta fel. Március 
29-én Juhász Kata Blitz című darabját 
láthatta a nagyérdemű közönség. 

Olvasom és idézem: A nézők sakkjátsz-
mánk közepébe csöppennek. Játékunk a 
képzeletből indul és e megálmodott vi-
lágban valamennyien játékosok és sakk-

bábuk vagyunk. A játszma által tesszük 
fel kérdéseinket: ki táncolja a táncot, 
ki zenél a zenében, ki mozgatja a vonós 
kezét? Ki vezet kit, mi mozgat mit? Mit 
lát a kamera? Mit vetít a videó? Mit lát a 
néző? És ki rejtőzik mindezek mögött? 
Na, ennyit írt a MU Színház műsorfü-
zete Juhász Kata bemutatója elé. A darab 
nem ennyire bonyolult, bár számomra 
kissé nehezen értelmezhető, pláne a sak-
kos dolog függvényében. Semmi gond, 
ugorjunk. Ez az előadás egyszerűen jó. 

Nem több, nem kevesebb. Megvallom, az 
imént idézett, a műsorfüzetben beígért 
ki-mozgat-kicsodát kérdéskomplexum-
ból vajmi kevés sugárzott felém a szín-
padról. Nem is baj, mert nem érdekelnek 
a válaszok. 
 Nem ezért, hanem azért mentem 
színházba, hogy egy jó kis előadást lát-
hassak. És meg is kaptam, jó táncosok jó 
és legjobb pillanatait. Scorpene Horrible 
videoművész interaktív képeit. Szere-
tem a vetített képet. És a tényleg zseniális 

két hegedűs: Guillaume Fontanarosa és 
Dominique Juchors játékát. Szeretem a 
zenét. És Veronica Endo légi mutatványát. 
Csúcspontja volt ennek az előadásnak. 
Szeretem, ha eláll lélegzetem. 
 Csak ők hárman is simán vitték vol-
na az előadást. És persze Kata, minden 
és mindenki mozgatója, nélküle semmi 
nincs. Nehéz minderről írni, a szavak 
csak szavak. Az igazi párbeszéd szavak 
nélküli.

Kádé

Juhász Kata és Loic Delacroix

Rutkai Bori

A művésznő egyik teremtménye

A cigarettafüst nemcsak a nemdohányosokat, Lovasi Andrást is zavarta
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FÉG-SZERVIZ. Gázbojlerek, cirkók, konvekto-
rok javítása. Villanybojler vízkőtelenítése, csapok, 
WC-k javítása. 359-5033, 06/30/924-8010.

GÁZ-, víz-, központi fűtés-, csatorna szerelése, ter-
vezése, Gázműveknél átadása. Gázkészülékek javítá-
sa. Tel.: 06/30/944-6513, Nagy László épületgépész.

GÁZŐR-11: hagyományos gázkészülékek javí-
tása, karbantartása, konvektorok, FÉG cirkók, boj-
lerek, tűzhelyek. Tel.: 248-0417, 06/20/929-1318.

VÍZVEZETÉK-SZERELÉS. Gáz-, fűtésszerelés. 
Kisebb javítások, csőrepedések, vízóra-, villany-
bojler-szerelés, vízkőmentesítés, mosógép-, moso-
gatógép-bekötés. Írásos garanciával. Gebe László. 
207-2850, 06/30/949-2052, 06/30/942-0064, 
www.gebeviz.hu

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

VILLANYSZERELÉS azonnal! Felújítás, hibaelhá-
rítás. Kiszállási díj nélkül! 246-0927, 06/20/926-1533.

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK, cirkók, vízmelegítők, kon-
vektorok, Hérák szakszerű javítása, karbantartá-
sa. Gázszivárgás és szénmonoxid ellenőrzése, XI., 
Etele úti szakszerviz. 204-4214, 06/30/343-6153. 

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

VÍZ-, fűtésszerelés, teljes felújítás, ázások meg-
szüntetése, készülékek javítása, cseréje garanciá-
val. Balázs János épületgépész technikus. 
362-4050, 06/20/917-0697.

VÍZSZERELÉS, burkolás, gipszkartonozás, vil-
lanyszerelés, kisebb javítások. Tel.: 06/20/218-9805.

LAKÁSSZERVIZ
SZOBAFESTÉST, tapétázást, mázolást, burko-

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

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

ÜVEGESEK Kft. Üvegezés helyszínen is. 
Thermoüveg, tükör, képkeret, eladás. 1116 Bp., 
Kondorosi út 7. 06/30/966-0259, 208-2352.

SZOBAFESTÉST, mázolást, burkolást, PVC- és 
szőnyegpadlózást, hő- és hangszigetelést, teljes 
felújítást garanciával vállalunk. 06/30/919-5806.

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.

ASZTALOS-, lakatosmunkák készítéstől a leg-
kisebb javításig. 789-3958, 06/20/411-4349.

LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS garanciával, refe-
renciával 4 Pillér Kft. 405-4603, 06/30/931-5495. 

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, napellenző, szúnyogháló javítása, készítése. 
Tel.: 356-4840, 06/30/954-4849.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás tisztasági-
tól a díszítőfestésig anyagbeszerzéssel, bútormoz-
gatással, fóliatakarással, sittelszállítással, garanciá-
val. Érettségizett, hazai szakemberek. 
06/70/505-5855, www. mesterfesto.hu

REDŐNY, fa, műanyag, alumínium, reluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző készítése, 
javítása. T.: 06/30/964-8876, 213-2033.

FÜRDŐSZOBÁK teljes felújítása, fürdőkádak 
zománcozása, cseréje, vízszigetelés, csaptelepek 
cseréje, burkolás, teraszok építése a legmoder-
nebb technológia használatával. Szentgyörgyi 
Béla kivitelező, 36/30/996-6871, 36/1/789-2661.

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

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

LAKOSSÁGI gyorsszerviz. Teljes körű gázké-
szülék-javítás, -karbantartás, fűtés-, víz-, villany-
szerelés, gépi duguláselhárítás 0-24-ig. Hétvégén 
is. 321-8082, 06/20/334-3437.

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

CSEMPÉZÉST, kőművesmunkát, festést, víz-
szerelést azonnalra vállalok. 
226-2527, 06/30/975-0053.

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

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

FESTÉS, tapétázás, gipszkartonozás, lakásfel-
újítás, speciális igényekre is, egyedi megoldások-
kal! Referenciával! Tel.: 06/70/235-1608.

REDŐNYÖK javítása, készítése, árnyékoló fóliák 
készítése, javítása, napellenzők készítése, szervizelé-
se, automatizálása kiváló minőségben. Szentgyörgyi 
Béla. Tel.: 36/30/996-6871, 36/1/789-2661.

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

AJTÓ-, ablakdoktor! Mindenféle ajtók-ablakok 
illesztését, szigetelését, átalakítását és zárak cseré-
jét vállalom garanciával. Horváth Ákos, 
06/30/962-8704.

BÁDOGEMBER BT. Vállalunk bádogos- és 
tetőfedő-, valamint szigetelési munkákat referen-
ciákkal, kis munkákat is. 
Tel./fax: 361-4505, 06/20/934-9281.

CSALÁDI házak, irodák, lakások, társasházak 
átalakítását, felújítását, homlokzatok utólagos hő-
szigetelését, burkolómunkát, betonozást garanci-
ával vállalunk. 204-6793, 06/20/934-6993.

AJTÓ-, ablakcsere falbontás nélkül, toló válto-
zatban is. 
T./F.: 249-3112, 06/30/933-0262, 06/30/922-2262.

LAMINÁLT padlózást, parkettázást, csiszolást, 
melegpadlózást minőségi kivitelben vállalok! 
Tel.: 06/30/398-5782.

TETŐSZIGETELÉS, teraszszigetelés, 10-12-15 
év garanciával, utólagos falszigetelés, tetőfedő, 
épületfelújító, hőszigetelő, szakipari munkák vég-
zését vállalja a 16 éves Épszakker Kft. 326-5312, 
II., Törökvész út 16/b.

HÁZTARTÁSI GÉPEK
HŰTŐGÉPSZERELŐ gyorsszolgálat a kerü-

letben. 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! Garancia.
06/20/961-8618, 395-3357. Ingyenes kiszállás. 

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

HŰTŐGÉP- és fagyasztójavító gyorsszolgálat. 
Javítás háznál, megbízhatóan, garanciával. Egész 
héten hívható 06-22-ig: 420-7574, 
ügyelet: 06/20/386-6936.

HAJDÚ és olasz villanybojlerek vízkőtelenítése, 
anódcseréje, (lyukas) készülékek javítása, cseréje 
anyagbeszerzéssel. Hajdú és nyugati mosógépek 
javítása, hőtárolós kályhák szakszervize. Javítás ese-
tén ingyenes kiszállás. 358-0935, 06/30/934-6473.

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

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

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

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

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

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

TV-, rádió-, magnójavítások. Zalai Péter okle-
veles elektromérnök. Kamilla u. 3. 
319-5762, 06/20/968-2527.

COMPUTERKLINIKA, számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bő-
vítés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06/30/857-2653. 

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

SZOLGÁLTATÁS
LOMTALANÍTÁS, költöztetés, sittszállítás, pin-

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

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

KERTGONDOZÁS, növényültetés, fakivágás, 
fűnyírás, sövényvágás, szakértelemmel, lélekkel. 
06/30/418-6663.

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

VARRÓGÉPJAVÍTÁS, eladás, bérbeadás, al-
katrész-árusítás. XII., Ugocsa u. 5. 213-8927.

EREDETISÉGVIZSGÁLAT, környezetvédelmi 
vizsga, hibakód kiolvasás. Metalelektro, Borszék 
köz 13. 204-4322.

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

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

KERT-, telek-, tereprendezés, bozótirtás, favá-
gás, talajcsere, gyepesítés, permetezés, kerítés-, 
járda-, térkő-lerakás garanciával. Egyéb kerttel, 
telekkel kapcsolatos munkák kivitelezése. 
273-0369, 06/20/947-5830.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, garanciá-
val. Tel.: 06/70/313-1414.

TÁRSASHÁZKEZELÉS és könyvelés kerületi 
székhellyel. T.: 204-0765, 06/20/957-8545.

KONTÉNERES sittszállítás, sóder, homok, 
murva, termőföld. T.: 06/20/464-6233.

TÁRSASHÁZAK képviseletét, könyvelését, tel-
jes körű ügyintézését képesítéssel, kivitelezői hát-
térrel vállaljuk. Pozsonyi és Társa Bt. 321-7075.

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

TÁRSASHÁZAK közös képviseletét vállalja 
M.É.I. Kft. Nagy gyakorlattal, szakmai háttérrel. 
Tel.: 06/30/670-3526. 
E-mail: oroszlan.miklos@chello.hu
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NYARALÓ! Szigetszentmártonban 35 m2-es, 
teljesen komfortos, vízparti, 160 négyszögöl tel-
ken, süllyesztett, 5 m átmérőjű medencével 13,5 
M Ft. 06/20/958-7254.

KELENVÖLGYBEN 36 m2-es, újszerű, 1,5 szo-
bás lakás gépkocsibeállóval, tárolóval, nagy telken 
eladó, 15,4 M Ft. 06/20/393-9689.

ALKALMI vétel! XI., Fehérvári úton 50 m2-es, 
2 szobás, déli fekvésű, parkra néző, IV. emeleti pa-
nellakás tulajdonostól eladó! Műszakilag teljesen 
felújítva! Ár: 9,9 M Ft. Tel.: 06/30/942-6953.

XI., FEHÉRVÁRI úti 65 m2-es, háromszobás la-
kás eladó. 
T.: 06/70/457-6208, vagy 06/30/202-4862. 

BÉRLEMÉNY
BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál a budai kerü-

letekben kiadó ingatlanokat fizetőképes ügyfelei 
részére. 315-1020, www.budagold.hu

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

VINCELLÉR utcában 71 m2-es lakás irodának 
kiadó. www.banalp.hu, 06/20/547-5359.

AZ AT-HOME Budapest Network Kft. luxuski-
vitelű ingatlanokat keres külföldi ügyfelei részére. 
Bérletre és eladásra Budán és Pesten. Nálunk az 
Ön ingatlana az első! 
240-2767, 202-1360, 06/20/262-7864, 
www. athomebudapest.hu, 
info@athomebudapest.hu

FARKASRÉTI kertes, sorházi lakás évekre ki-
adó. Telefon: 06/20/991-7442.

OKTATÁS
ÁLLAMILAG elismert dajka-, pedagógi-

ai- és gyógypedagógiai asszisztens szakképzés 
Csepelen. Kasza Szakképzési Központ: 276-5918. 

ANGOL-, német-, francia-, spanyol-, olaszórák 
igény szerint. 201-3139.

SPANYOL, olasz, francia, angol, német, magyar 
Gazdagréti Nyelviskolában. Anyanyelvi oktatók. 
06/20/354-4879.

MATEMATIKUS egyénileg tanít nyolcadikoso-
kat, gimnazistákat, egyetemistákat! T.: 365-2969.

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

DIPLOMÁS tanárnő angol és spanyol korrepe-
tálást vállal kicsiknek, kezdőknek. 
Tel.: 06/30/347-1695. Dorottya.

TÖBB éves tapasztalattal tanítást, illetve kisis-
kolások korrepetálását vállalom. 06/20/321-6614.

ANGOLTANÍTÁS, nyelvvizsga-felkészítés a 
Gazdagréti templomnál, nyelvtanárnál. 
246-8246, 06/20/585-4515.

MATEMATIKÁBÓL korrepetálok egyénileg 
középiskolásokat, egyetemistákat. Türelmes diák-
lány. 361-1450. 

MATEMATIKA, fizika, kémia középiskolások-
nak, egyetemistáknak a Skálánál. 06/70/218-9000.

ANGOL nagy gyakorlattal rendelkező diplo-
más nyelvtanártól. T.: 208-4778, 06/20/886-1856.

AKCIÓS jogosítvány kezdőknek.Gyakorlóvezetés. 
T.: 229-1002, 06/30/949-4416, 226-8842. 

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

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS XI. kerületieknek 
azonnal. Falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal. 227-7210, 06/30/940-0748.

LAKÁS-INGATLAN

SASADON, Sashegyen és a Villányi út mel-
lékutcáiban keresünk ügyfeleink részére csen-
des, világos lakásokat, házakat. ImmoTéka 
Ingatlaniroda, XII., Csörsz u. 17-21. 
Tel.: 201-1821, 06/30/202-1892. Aktuális ajánlata-
ink: www.immoteka.hu

BANALP keres-kínál eladó-kiadó lakásokat, 
házakat, építési telkeket. 15 éves szakmai tapasz-
talat. 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 mellékutcá-
ban épülő új házban 29 m2-től 108 m2-ig lakások 
leköthetők. Beköltözés: 2007. március. Érdeklődés: 
06/30/984-1318, 06/20/320-6665.

ELADÓ, kiadó lakásokat, házakat, telkeket, ipa-
ri és egyéb ingatlanokat keresünk. Irodánk 9 éve 
folyamatosan teljes körű, korrekt ügyintézéssel áll 
az Önök rendelkezésére. 
Tel.: 204-1028, 06/30/934-8120; 
www.ingatlan.com/erasz; erasz@nextra.hu

BUDAPESTI ingatlanokat keresünk ügyfeleink 
részére. Tawellco. Tel.: 280-4496.

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

BUDAI Ingatlaniroda keres-kínál a budai kerü-
letekben eladó ingatlanokat fizetőképes ügyfelei 
részére. 315-1020, www.budagold.hu

SZERETNÉ eladni, bérbe adni ingatlanát? Mi 
megtaláljuk Önnek a megbízható, hosszú távú 
bérlőt és fizetőképes vevőt! Príma Otthon – meg-
oldást kínálunk! 210-6627.

IX., BOKRÉTA utcában, VII., Hevesi téren új 
lakások eladók. www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

KISGELLÉRTHEGYEN 860 m2-es L6-XIS épí-
tési telek bontandó házzal eladó. www.banalp.hu, 
06/20/351-3141.

SASHEGY közelében 1105 m2-es, L3-as építési 
telek eladó, www.banalp.hu, 06/30/922-9053.

XI., MADÁRHEGYEN eladók összközműves 
építési telkek kedvező fizetési ütemmel, valamint 
olcsó, közművesítés előtti telkek, telekhányadok. 
Madárhegyi Ingatlaniroda. Tel.: 249-3006.

XI., IRINYI József utcában 67 m2-es, erkélyes, 
déli lakás 15 900 000-ért eladó. www.banalp.hu, 
06/20/364-8676.

SZIGETSZENTMIKLÓSON, Minta Lakópark-
ban 72 m2 + 24 m2 tetőtér, légkondicionáló, szau-
na dupla garázzsal 20 M Ft, garázs nélkül 16,9 M 
Ft. 06/20/958-7254.

XI., BOCSKAI úton 51 m2-es, 1 + 2 félszobás, 
erkélyes, panorámás öröklakás téglaházban el-
adó. Tel.: 06/30/320-0979.

PÉTERHEGYEN, Ringló utcában 103 m2-es, 
I. emeleti, újszerű, panorámás lakás 26 m2-es te-
rasszal, 2 garázzsal, tárolóval nagy telken eladó, 
49 M Ft. 06/20/393-9689. 

SZIGETSZENTMIKLÓSON eladó 3 éves, 
121 m2-es, családi ház és 150 négyszögöl te-
lek. Azonnal költözhető! Irányár: 24,8 M Ft. 
Érdeklődni: 06/20/958-7254.

SASAD felső részén 59 m2-es, 2,5 szobás, erké-
lyes, jó állapotú lakás eladó. 21,5 M Ft. 
06/20/393-9689.

BUDAÖRSÖN 85 m2-es, 4 szobás, felújított ház 
207 m2-es telken eladó. 23 M Ft. 06/20/393-9689.

KÖNYVELÉS, adóbevallás, adótanácsadás, 
bérszámfejtés kedvező áron, társaságok, egyéni 
vállalkozók, társasházak, magánszemélyek részé-
re adószakértő, regisztrált, mérlegképes könyve-
lők több éves tapasztalatával, felelősségvállalással. 
XI., Egry J. u. 15. (Karinthy sarok) 
kreativklub@chello.hu, 788-8244, 06/30/951-2977.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás emelőfalas autóval 
(irodáknak is)! Igény szerint hétvégén is! Pianínó, 
páncélszekrény nem akadály! 
Tel.: 06/30/954-5928.

TÁRSASHÁZAK közös képviselete Bocskai úti 
székhellyel. 787-3485, 06/20/516-5064.

KERTÉPÍTÉSZMÉRNÖK szakszerű és igényes 
kertfenntartást, kertépítést vállal kedvező áron. 
Tel.: 06/20/337-4717.

OKLEVÉLLEL, referenciával rendelkező kö-
zépkorú hölgy vállalja gyereke felügyeletét játékos 
foglalkozások keretében. T.: 06/70/553-6002.

KÖNYVELÉS, adótanácsadás (1990 óta) 
igen kedvező áron, kiegészítő tevékenységekkel: 
cégalapítás, nyugdíjtanácsadás, bérszámfejtés. 
Fehérvári út elején (Bocskainál) 
www.robajtax.hu, robajtax@robajta.hu 
36/1/361-0934, 36/70/295-7687.

GYÓGYÁSZAT
OKLEVELES gyógymasszőr kezel szakszerűen 

hát-, nyaktáji fájdalmakat Őrmezőn. 06/30/981-4944.
OTTHONÁPOLÁST, folyamatos betegfelügye-

letet vállalunk szakképzett ápolókkal: 
433-1595, 06/30/285-0404, www.hazibetegapolas.hu

TAPASZTALT masszőr csütörtöktől szombatig 
9 és 20 óra között házhoz hívható. Horváth Péter, 
06/30/432-3498.

SZENT Teréz magánrendelő allergológia, bőr-
gyógyászat, fülészet, kineziológia, nőgyógyászat, 
neurológia, reumatológia, életvezetés, aranyér-
ambulancia, belgyógyászat, gyógytorna, foglal-
kozás-egészségügy, fizikoterápia, urológia, szemé-
szet. Várakozás nélkül! Bejelentkezés: 203-6797. 
XI., Fegyvernek u. 52. www.mediclinic.hu.

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

RÉGISÉG, KÖNYV
SZŐNYEGBECSÜS vásárol régi, keleti szőnye-

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

KASTÉLYOK berendezéséhez készpénzért 
vásárolok nagyméretű, kisebb festményeket, bú-
torokat, szekretert, íróasztalt, tabernákulumot, 
könyvszekrényt stb. (Hibásat is.) Antik órákat, 
ezüstöket, porcelánokat, márványt, bronzszob-
rokat. Teljes hagyatékért, első vevőként, legma-
gasabb 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 levelező-
lapokat azonnali és díjtalan kiszállással. 
354-0978, 06/30/922-0436, 340-3760.

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

ÁLLÁS
600-1500 óradíjjal keresünk hölgyeket pót-

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

SZERETNÉL egy jó csapatban dolgozni? 
Vállalkozóival, vendégkörrel rendelkező fodrászt, 
kozmetikust, manikűrös-műkörmöst keresek XI. 
kerületi igényes szalonba. (Pár percre a Skála pi-
actól!) Tel.: 06/30/900-6034.

KÖTETLEN munkaidő. Avon termékek értéke-
sítésére várok jelentkezőket. 06/30/253-0855.

FODRÁSZ és kozmetikus munkatársakat ke-
resek – egyéni vállalkozói igazolvánnyal (a XI. 
ker., Sasadi úti buszmegállónál). 
319-1410, 06/70/242-0903.

KÉZMŰVES bedolgozást vállalok. (Ötvös, bőr, ló-
szerszám, textil, kötés.) 319-1054, 06/30/587-8775.

INDULÓ csoportomba női munkatársakat 
keresek. A tevékenység otthonról is végezhető. 
Várom hívását: 06/20/577-8557.

VEGYES 
IDŐS hölggyel, úrral életjáradéki szerződést 

kötnék. T.: 214-4850, Mobil: 06/20/323-4104.
HITELÜGYINTÉZÉS. Ingatlanfedezet alapú 

hitelek, személyi kölcsönök, építési és adósság-
rendező hitelek jövedelemigazolás nélkül, Bar-lis-
tásoknak is! Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb 
bank kiválasztása. Ügyfélfogadás: hétfőtől szom-
batig megbeszélés alapján 1118 Bp., Rétköz utca 
47/c. 06/30/479-7553.

MENYASSZONYI ruhák eladók! 30 000 Ft/db. 
Érd.: 06/70/360-5749, ill. 
http://tissue.mindenkilapja.hu

SZOLÁRIUM olcsón eladó! 24 csöves, 1 arc-
barnítós. 06/70/242-0903, 212-3697.
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Ajtó? Ablak? BUDALUX!
Az igényes egyedi nyílászáró

DECEUNINCK ötkamrás
Belga profilrendszer

SIEGENIA német biztonsági vasalat,
Hővisszaverő üveggel alapáron!

Panelba bontástiszta csere.
Minőség közvetlenül a gyártótól:
Kelenföldön a Csurgói út 15-ből.

Hétköznap: 9–17, szombaton: 9–13.
Tel.: 208-5555, 208-4444, Fax: 208-1828.
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Páratlan gyűjtemény az Átrium Galériában

Míves tojások Zengővárkonyból
Különleges és aktuális kiállítással 
kezdte meg az idei évadát az Antenna 
Hungária Átrium Galéria. Már a meg-
nyitón számos érdeklődőt vonzottak a 
díszes húsvéti tojások. Az Európában 
is ritkaságnak számító zengővárkonyi 
Míves Tojás Múzeum bemutatott 
remekei az élet szépségét, a tavaszi 
megújulást jelképezik.

Őseink az egész világot származtatták a 
tojásból, amely egyben az ember tökéle-
tességre irányuló vágyának kifejeződése. 
Az életet rejti a külsőre mozdulatlanságot 
mutató meszes héj. Az egyházi szimboli-
kában a sírjából feltámadó Jézust jelenti.
 Húsvét mindannyiunk számára ked-
ves néphagyománya a tojásdíszítés, amely 
elsősorban Európa keleti felén terjedt el. 

Hazánkban már a honfoglalást megelő-
ző, avar kori sírokban is találtak festett, 
karcolt díszítésű tojásokat. Kialakult máig 
ható, de napjainkban már leegyszerűsö-
dött szokása: a keresztszülők keresztgyer-
meküknek, a leányok a legényeknek aján-
dékoztak díszes húsvéti tojást.
 Az ünnepi hagyományból önálló nép-
művészeti ág fejlődött ki. Ennek lenyűgö-
zően szép, mesteri alkotásait mutatja be a 
Zengővárkonyban található, hat évvel ez-
előtt létrehozott Míves Tojás Gyűjtemény 
Múzeumi Intézmény, ahol háromezer 
remekművet csodálhat meg a látogató. A 
legnagyobb számban viaszlevonatos tech-
nikával készült tojások kerültek a gyűjte-
ménybe, mellettük berzselt, batikolt, ma-
ratott, karcolt, szalmarátétes, drótozott, 
patkolt, lószőrt is tartalmazó, vagy éppen 

Háromtagú színtársulat önkéntes gyermekszereplőkkel

Lúdas Matyi és Döbrögi
uraság az FMH-ban
Lúdas Matyi történetével ismerked-
hettek meg a szülői és pedagógusi 
kísérettel érkező apróságok március 
29-én délelőtt a Fővárosi Művelődési 
Házban a győri Csörgősipka Színház 
előadásában.

A Csörgősipka Színház háromtagú társula-
ta 12 éve dolgozik együtt. Egyikőjük, Kár-
oly Szabolcs alakította, formálta Fazekas 
Mihály közis-
mert művét me-
sejátékká, és ő 
játszotta egyben 
a darab főhős-
ét. Semmit nem 
változtatott az 
eredeti történe-
ten, mindössze 
közérthetőbbé 
tette a kicsik szá-
mára. Döbrögi 
hálás szerepé-
ben Koppány 
Zoltán „dombo-
rított” – alkatá-
hoz ugyancsak 
illett a figura 
–, aki f inom 
humorral hozta 
„élet közelbe” 
a zord főúrt. A 
mesélő, az ispán 
és a gazdaasszony Bank Zsuzsanna volt. 
Nemcsak a karakterbeli és a jelmezes vál-
tásokat oldotta meg remekül, zökkenők 
nélkül, hanem jó érzékkel választotta ki a 
színpadra hívott alkalmi gyermekszerep-
lőket a közönség soraiból. Pedig ez utóbbi 
feladat nem is volt olyan egyszerű, mert 
egy-egy felkérésre annyi kar nyúlt a magas-
ba, hogy az önkéntesek aligha fértek volna 
egyszerre el a színpadon. Még amikor az 
erdőbe „fának alkalmas szereplő” keres-
tetett, akkor is majd kiestek a székükből, 
könyörögve, hogy őket válasszák. Ennyi 
alkalmas fatörzs! Vagy inkább csemete? 
Ezen is vidulhattak a nézők. 
 Koppány Zoltán az előadás után 
elmondotta, a darab átdolgozásakor ügyel-

tek arra, hogy ne ijesszék meg a kicsiket, 
akik azt értik, hogy ki a gonosz, és azon 
sem háborodnak fel, ha elnyeri méltó bün-
tetését, de ennek nem szabad úgy történ-
nie, hogy közben féljenek vagy megijedje-
nek. Ezért például Döbrögi elnáspángolá-
sát úgy oldották meg, hogy Matyi igazság-
osztó botja nem pattogott félelmetesen, és 
amíg az éppen soron lévő adósságát rótta 
le Döbrögi hátsóján, addig a háttérben 

vidám, pattogó ritmusú zene hallatszott, 
ami oldotta a félelmet. – Azt szeretnénk el-
érni a Lúdas Matyi bemutatásával, hogy a 
gyerekek a szórakozás mellett tanuljanak, 
ismeretekkel gazdagodjanak – tette hozzá 
Koppány Zoltán, aki elmondta azt is, hogy 
ezzel a darabbal sokfelé eljutottak már az 
országban, de megfordultak vele Szlováki-
ában, a hollandiai Utrechtben, és Bécsben, 
a Magyar Kultúra Házában is.
 Mostani előadásuk lelkes fogadtatása 
alapján pedig nyugodtan megjósolhatjuk, 
hogy ha októberben – mint hírlik – ismét 
bemutatkozik az FMH-ban a Csörgősipka 
társulata, az ifjú nézők (és önkéntes segí-
tők) seregére biztosan számíthatnak.

Moldován Ibolya

Matyi igazságosztó botja ezúttal nem pattogott félelmetesen

A múzeum alapítója, dr. Nienhaus Rózsa a gyűjtemény gyarapítása mellett maga is készít míves tojásokat

Ágh István a műfaj és az ünnep megváltozott szerepéről

A Magyar Költészet Napja 
1905. április 11-én született József 
Attila, rá emlékezve 1964-től minden 
évben ezen a napon ünnepeljük a 
Magyar Költészet Napját. A kerüle-
tünkben élő, alkotó Ágh István kétsze-
res Jószef Attila-díjas, Kossuth-díjas 
költőt kérdeztük  a jelenkori magyar 
költészetről, valamint a költészet napi 
összejövetelekről.

 Véleménye szerint a hatvanas években mi-
ért tulajdonítottak különös jelentőséget 
annak, hogy a költészet napját is megün-
nepeljük?

A Költészet Napja is azon ünnepek közé 
tartozik, melyeket azért találtak ki, hogy 
megerősítsék jelentőségüket. Akkoriban 
a költészet népszerűsítése a kulturális irá-
nyítás számára fontosnak bizonyult. Nem 
egy alulról jövő, hanem fentről elindított 
kezdeményezés volt. 

 Akkoriban egy-egy folyóiratban vagy kö-
tetben megjelent versnek óriási visszhang-
ja volt. Stencilezve, kézírással terjesztet-
ték, hetekig, hónapokig cikkeztek róla. Mi 
volt a titka az akkori költészetnek?

Szabad-e énekelni címmel a Magvető 
Kiadónál 1965-ben jelent meg az első kö-
tetem, olyan példányszámban, ami ma 
elképzelhetetlen. Mégsem hiszem, hogy 
ma rosszabb verseket írnának a magyar 
költők. Az viszont tény, hogy az ellenzéki 
kifejezési forma népszerűsége nagyobb 
volt, mint maga a vers. A költészetben, az 
irodalomban kialakult egyféle titkos be-
széd, amit többnyire mindenki megértett.  

 A rendszerváltás után az olvasók azt vár-
ták, hogy a költők, írók íróasztalfiókjából 
előkerülnek az addig betiltottnak minősí-
tett kéziratok. Kiderült, a fiókok üresek.

A Rákosi-rendszerben, ha egyik napról a 
másikra megszűnt volna a diktatúra, ak-
kor nagyon sok tiltott kézirat jelent volna 
meg. Ha 1956 nem olyan tragikus véget ér, 
akkor szintén rengeteg jelentős mű került 
volna elő. De később, a kádári puha dikta-

túrában csak a tabuk kikezdése volt bűn. 
Nem lehetett írni Trianonról, a határon 
túli magyarság, az elszakított népcsopor-
tok keserves sorsáról, na és a Szovjetuniót 
sem lehetett bírálni. A költők, írók bátran 
éltek a metaforákkal, és a közönség fogé-
kony volt rá. 

 Többek között Berek Kati, Mensáros László, 
Latinovits Zoltán a pódiumon, egyetemi 
színpadokon népszerűsítették a költők 
verseit, s ma már elképzelhetetlenül forró, 
örömteli estéket szereztek az akkori fiata-
loknak és idősebbeknek.

A költészet népszerűsége végül is a közön-
ség ízlésén és politikai állapotán múlik. 
Akkoriban egy jogos igényt elégített ki a 
magyar költészet. A rendszerváltás után a 
költészet elvesztette azokat a feladatokat, 
amelyeket a puha diktatúrában fontosnak 
tartott: a mindenbe való beleszólás jogát, a 
közügyekbe való részvétel fontosságát. 

 Ezért mondják azt, hogy ma egy-egy vers-
kötetet csak néhány száz példányban lehet 
eladni? 

Igen, mert a költészet visszatért az esztéti-
kai határok közé, s a vers inkább csak esz-
tétikummá vált, s vesztett a népszerűsé-
géből. A mai fiatal nemzedék ezt az elvet 
vallja, mi, idősebbek pedig valljuk is, meg 
nem is. Megszoktuk, hogy a hangunkat 
felemeljük, ha a közéletben bánt valami 
bennünket, de nem olyan nyilvánvalóan, 
mint régen. Ennek a politika örül, mert 
nincs gondja velünk, és az emberek le is 
szoktak arról, hogy a költészet adjon vá-
laszt sorsfordító kérdéseikre.

 Milyen ma a költőgenerációk közötti kap-
csolat?

A művészetelvi különbségek miatt meg-
tört a nemzedékek megszokott kapcsola-
ta. Mi fölnéztünk az elődeinkre – a maiak 
sokszor azt se tudják, hogy kik is vagyunk. 
Az avantgárd történetéből tudjuk, hogy ez 
így szokott lenni.

 Napjainkban hogyan szokták megünne-
pelni a Költészet Napját? 

Tavaly Debrecenbe hívtak meg, ahol 
nagy tömeg előtt szerveztek egy költő-
fesztivált, mely szép ünnepi hangulatban, 
értő fiatalok előtt zajlott. Idén a Költészet 
Napja előtt pár nappal Győrbe hívtak egy 
programsorozatra, ahol az én verseimből 
rendeznek szavalóversenyt, majd a fiata-
lokkal lesz egy találkozóm, ahol kötetlen 
beszélgetésre kerül sor. Aztán Balassa-
gyarmaton Nagy Lászlóról emlékeznek 
meg a Költészet Napján; én, mint az öcs-
cse veszek azon részt, s az én verseimet 
is mondják majd a meghívott előadók. 
Azért azt szeretném megemlíteni, hogy 
nem annyira reménytelen a helyzet, mint 
ahogy azt sokan látják: amikor például 
az Ünnepi Könyvhéten a kortárs magyar 
költőknek kötetei jelennek meg, akkor 
meghívnak bennünket író-olvasó talál-
kozókra, dedikálásokra, s a könyvtárak 
egész évben rendeznek olyan összejöve-
teleket, ahol találkozhatunk versolvasó 
barátokkal. 

Deák Attila 

Az Újbuda nem szokott verseket 
közölni, ám e kivételes alkalommal 
Ágh István megtisztelte lapunkat: 
a 2005-ben megjelent A megtalált 
időből című kötetéből ajánlja az itt 
közölt verset, amely két tételből áll. 

Idézetek a megtalált időből

a/c. Megállóban
Mitől félek, ha a semmitől félek?
mintha én lennék kiszemelve most a 
készültségbe állított ürességnek,
amit csak nekem tartogat az utca
sötét tűzfala, míg a világváros
fölpipálja a kétmillió álmot
kéményein keresztül, és bevetve
egy jelenkori Bosch Hieronymus
bábui tepsik síkosán hevernek
szemérmetlenül, fölfedvén a titkuk
nyílásait, az emeletek szintje
szerint együtt, egymástól elkerítve.
Nekropoliszban? de hiszen családom
is ott rekedt! s tán magamat túlélve
ácsorgok ott a villamosmegálló
kövén, ki tudja, hányszor ezer éve,
mintha Óbudán az amfiteátrum
romjainál várna egy gladiátor.

Lassú
Lassúdan, lassítva a lankadatlan
iramot, halkan, apránként előre
viszem magamban, amit hátrahagytam,
egyelőre a Gellérthegy tövébe,
és még tovább, bár most nem az a fontos,
csordultig csönddel telítődnek boldog
érzékeim, a részek összeállnak,
mint a folyami hajósnak a parton
lecsorgó házak, fölfelé az árban
állok látszatra én is, így halasztom
későbbre kikötőbe érkezésem,
órányi perc, pár járóföldnyi méter
innen a híd, de hány az óceánig?
míg a bávatag kirakatok hossza
figyelmem sugarától fölvilágít,
és lobbot vet a fákra, nem is volna
virág, madár, és talán én se lennék
különben más, csak elvakult sebesség.

Ágh István

Ágh István

lehelet finomságú csipkére emlékeztető 
díszítésűek is megtekinthetőek.
 A múzeum alapítója, dr. Nienhaus Ró-
zsa az Átrium Galéria tárlatának március 
27-i megnyitóján elmondta: biztos kéz, 
arányérzék és türelem szükséges ehhez a 
törékeny művészethez. Matematikusként 
mindenekelőtt a tojás formája, végtelen 
felülete ragadta meg, amelyhez természete-
sen simult hozzá a határtalan emberi kép-
zelet, bámulatos színű és mintájú alkotáso-
kat létrehozva. Mélykuti Ilona a megnyitón 
Zilahy Lajos és Móricz Zsigmond egy-egy 
húsvéti novelláját olvasta fel.
 A „Színek, minták harmóniája tojás-
héjon” című tárlat április 7-ig munkana-
pokon 10 és 17 óra között tekinthető meg 
a Petzvál József u. 31-33. szám alatt.

Szamos Márton

 Az „Újbuda-Mecénás” Alkotói ösz-
töndíj 1-12 havi időtartamra adomá-
nyozható legalább öt éve kerületi 
lakosok számára. Az ösztöndíj havi 
összege bruttó 50-75 ezer forint.

 Az „Újbuda-Mecénás” Egyszeri al-
kotói ösztöndíj meghatározott célú 
művészeti alkotómunkára adomá-
nyozható legalább öt éve kerületi 
lakosok számára.  Az ösztöndíj össze-
ge havi bruttó 400-600 ezer forint.

 Az „Újbuda-Mecénás” Pályakezdő 
ösztöndíj 1-12 hóra adományozható  
35.  éven aluli, legalább három éve 
kerületi lakosoknak. Havi  összege 
bruttó 40-60 ezer forint.

Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-
két fő részére adományozhatók. Nem 
pályázhat az, aki a tárgyévben más 
ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjak 
adó- és járulékfizetési kötelesek. 
Pályázni az erre rendszeresített pályá-
zati adatlapon, az előírt mellékletekkel 
(Szakmai önéletrajz, az eddigi művé-
szeti tevékenység bemutatása, rövid 
munkaterv) együtt lehet. 
Pályázati adatlapok beszerezhetők a 
Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfél-
szolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocs-
kai út 39-41.) és az oktatási és kulturális 
osztályon (1113 Budapest, Zsombolyai 
u. 5. tel.: 372-3468) vagy letölthetők a 
www.ujbuda.hu honlapról.
A pályázat beadásának határideje: 
2006. április 25.
A pályázat Újbuda Önkormányzata okta-
tási és kulturális osztályára személyesen 
vihető, vagy postai úton küldhető be.
A pályázat eredménye nyilvános. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2006. május 30. 
Az ösztöndíjban részesített pályázókat 
írásban értesítik. A pályázó az önkor-
mányzat döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.

Pályázati felhívás

Újbuda Önkormányzata 2006 évre 
Művészeti Ösztöndíj pályázatokat ír 
ki a következő három kategóriában:
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